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4 Haziran itibariyle, Ko-
rona pandemisinin baş-
langıcından bu yana 

Avusturya’da 4.264.738 ki-
şiye korona virüsü bulaştı. 
Avusturya’da ortaya konan res-
mi rakamlara göre, 4.210.181 kişi 
iyileşti ve 18.669 kişi korona vi-
rüsü nedeniyle hayatını kaybet-
ti. Birçok Kovid olmuş insanda 
bir yıl sonra hala koku kaybı gibi 
semptomlar var veya uzun süreli 
Kovid sonrası arta kalan sorun-
ların tedavisi yapılıyor. Bundan 
çoğumuzun haberi yok. Ama sı-
kıntılı insan sayısı az değil.

Bu yüzden Yeni Vatan Gazetesi 
olarak, “Avusturya’da korona 
virüsü ile yeni enfeksiyonlar 
Haziran 2022 itibariyle yeniden 
artırıyor. Dikkatli olun. Özellikle 
hassas kişiler.” uyarısını yap-
mak zorundayız.

Özellikle Viyana ve Aşağı 
Avusturya’da (NÖ) rakamlar nis-
peten  Haziran 2022 ayı itibari ile 
yükselişe gecti.

Mayıs ayındaki vaka sayısı, kü-
çük adımlarla da olsa istikrarlı 
bir şekilde düşerken, gelişme şu 
anda yine ters yönde ilerliyor: 
Mayıs ayının son haftasından bu 
yana yeni enfeksiyonlarda hafif 
bir artış oldu. Özellikle gençler 
arasında daha güçlü bir artış 
gözlemlenebilir.

Innsbruck Med-
Üniversitesi’nden Dr. Dorothee 
von Laer, Avusturya basınından 
der Standard’a verdiği demeçte, 
son durum ile ilgili hepimizi ilgi-
lendiren bilgiler verdi:

Omikron Korona Virüs BA4 ve 
BA5 varyantları daha fazla bu-
laşıcı.

2022 Temmuz ayında ciddi bir 
Korona artışı olacak.

Yapılan aşılar daha çok BA1 ve 
BA2’ye karşı etkiliydi ve hasta-
neye düşmemizi engelliyordu.

Ama Temmuz ayında yeni bir 
Korona dalgası geliyor.

Buna sonbahar 2022  öncesi ha-
zırlıklı olmak gerek.

Bu, maskelerin tekrar geri gel-
mesi demek.

Hastanelerin dolu olmamasına 
güvenmemek gerek. Toplumda 
„Vulnerable“ yani “hassas in-
sanlar„ diye tanımlanan kişileri 
korumak için tekrar maske gel-
mesi kaçılmaz olacağa benziyor.

Üçüncü doz aşısını olmayanlar 
acil aşı olsun.

Hassas insanlar eğer üçüncü 
aşılarını oldularsa kesinlikle 
dördüncü aşıyı da olsunlar.

Hassas olmayan insanlar için de 
Eylül ayında BA4 ve BA5 varyan-
tına karşı uyum aşılarını yaptır-
maları tavsiye edilir.

Alman Robert Koch Enstitüsü 
(RKI) de aynı yönde şu açıklama-
yı yaptı: „Daha fazla Omikron alt 
tipi ve varyantları yayıldıkça Al-
manya’daki korona enfeksiyon-
larında yeni bir artış mümkün. 
BA.4 ve B.5 adlı alt varyantların 
daha fazla yayılması, enfeksi-
yon sayısında genel bir artışa 
yol açıyor. Özellikle savunmasız 
ve hassas insan grupları üzerin-
deki enfeksiyon baskısında yeni 
bir artış olabilir.“
Aslında virüsü biraz yavaşla-
tan mevsimsel etkiler, davranış 
kurallarına artık uyulmaması 
durumunda bu değişkenlerin 
yayılmasını telafi etmiyor. Git-
tikçe artan aşılar veya hastalığı 
atlatmalar ile bu “Korona Virüs” 
ile yaşamayı öğreneceğiz.

Dikkat! Avusturya’da korona 
sayıları yeniden artıyor

© Bild: Dorothee von Laer 
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Avusturya Cumhurbaşkanı 
Alexander Van der Bellen, sos-
yal medyadan yaptığı bir pay-
laşımla yeniden aday olacağı-
nı duyurdu.

VİYANA. Bu yılki cumhurbaş-
kanlığı seçimlerinde yeniden 
aday olacağını açıklayan Van der 
Bellen, ilk açıklamasında “din-
lenmek” istemediğini ve önümüz-
deki zamanın zorluklarını birlikte 
aşmak istediğini söyledi.

“Sevgil i  Avusturyalı lar  ve 
Avusturya’da yaşayan herkes, 
Avusturya Cumhuriyeti Federal 
Cumhurbaşkanlığı makamına ye-
niden aday oluyorum” sözleriy-
le başladığı adaylık açıklamasın-
da Van der Bellen’in, Avusturya 
Cumhurbaşkanlığı görevinin çal-
kantılı ilk döneminden “heyecan 
verici bir görev“ sözleriyle bahset-
mesi dikkat çekti.

„Zorlu olmaya devam edeceği-
ni biliyorum“

Van der Bellen ilk kampanya 
açıklamasında, „Hepimizin doğ-
ru yolda olduğundan emin ola-
na kadar dinlenmeyeceğim. Güç 
ve yaşam tecrübesiyle Avusturya 
için orada olmak istiyorum” ifa-
delerine yer verdi. 

İkinci görev döneminin de ilki ka-
dar zorlu geçeceğinin farkında ol-

duğunu belirten Van der Bellen, 
„Bir geçiş döneminde yaşıyoruz, 
artık hiçbir şey olduğu gibi kabul 
edilemez. Sanırım zorlu olmaya 
devam edeceğini biliyorum“ dedi. 
Cumhurbaşkanı, artık meselenin 
„vatanımızda bizim için değerli 
olan her şeyi korumak“ olduğu-
nu ve kendi katkısını yapmak is-
tediğini de sözlerine ekledi.

FPÖ’den “destek yok” 
açıklaması

SPÖ ve NEOS’un Van der Bellen’i 
destekleyeceği, ÖVP cephesinden 
ise henüz bir karşı aday gösteril-
mediği açıklandı.

FPÖ cephesinden ise Van der 
Bellen’e veto gelirken, partinin 
bir karşı adayı seçime gönder-
mek istediği öğrenildi. Ancak par-
ti lideri Herbert Kickl karşı adayın 
kimliğini açıklamaktan kaçındı.

Van der Bellen, 4 Aralık 2016’daki 
Cumhurbaşkanlığı seçim marato-
nunda FPÖ adayı Norbert Hofer’ı 
geride bırakarak yüzde 53,79 oyla 
göreve seçilmişti.

Van der Bellen: “Dinlenmek yok”

© Foto: AP Photo/Ronald Zak
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NÖ İşçi Odası’ndan gençler için kariyer fırsatı: 

„BO To Go“
Aşağı Avusturya Ticaret Odası (WKNÖ) ve Çalışma Odası (AKNÖ) iş birliğiyle hayata geçirilen 

"BO To Go" uygulaması gençlere en doğru kariyer planlamasını yapma imkanı sunuyor. Projeye 
katkı sağlayan sosyal ortaklar ayrıca "Berufsorientierung, Sozial- und Alltagskompetenz"in zo-

runlu ders olarak okutulmasını talep ediyor.

VİYANA .  Yeni uygula-
ma „Berufsorientierung 
T o G o “ ,  W K  A ş a ğ ı 

Avusturya Başkanı Wolfgang 
Ecker ve AK Aşağı Avusturya 
Başkanı Markus Wieser tara-
fından düzenlenen bir basın 
toplantısında tanıtıldı.

Aşağı Avusturya Ticaret Odası 
ve Aşağı Avusturya Çalışma 
Odası tarafından ortaklaşa ge-
liştirilen uygulama, çocukla-
rın, gençlerin ve ebeveynle-
rinin doğru kariyer seçimini 
yapmalarını kolaylaştırmayı 
amaçlıyor. Üç aşamalı olarak 
kariyer planlaması yapan uy-
gulama, ilk etapta gençlerin 
kendi ilgi alanlarını ve yeterli-
liklerini keşfetmelerini, ikinci 
adımda buna uygun seçenek-
ler arasından bir seçim yap-
malarını ve son olarak yeni bir 
başlangıç yapabilmelerini ko-

laylaştıracak işler, fuarlar ya 
da seminerler gibi birçok ola-
nağa erişmelerini sağlıyor.

“İki yönlü bir kazanç 
sağlıyor”

Zamanında sağlanan profes-
yonel bir oryantasyonun, bir 
Win-Win (kazan-kazan) du-
rumu yarattığını belirten AK 
Aşağı Avusturya Başkanı ve 
ÖGB Aşağı Avusturya Yönetim 
Kurulu Başkanı Markus Wieser, 
uygulamaya dair şu noktala-
ra vurgu yaptı: “Öğrenci, güçlü 
yönlerine ve yeteneklerine uy-
gun bir çıraklık arar ve bulur. 
Girişimci ise şirketi için motive 
olmuş ve kendini işine adamış 
bir uzman (çırak) bulmayı bek-
leyebilir. Uygulama ile iyi ha-
zırlanmış bilgilere ve aynı za-
manda kullanım kolaylığına 
büyük değer verdik. Bu neden-

le, tüm ebeveynleri ve gençleri 
bu uygulamayı kullanmaya ve 
bu tekliflerden yararlanmaya 
candan davet edebilirim.”

Aşağı Avusturya Ticaret Odası 
Başkanı Wolfgang Ecker ise 
ebeveynler ve çocukları için 
çok çeşitli eğitim fırsatlarını 
takip etmenin genellikle zor 
olduğuna dikkat çekerek, „BO 
To Go“ uygulamasının iş gücü 
piyasasına ve kariyer yolculu-
ğunda tüm gençlere büyük fır-
satlar sunacağını söyledi.

Zorunlu ders olarak 
„Berufsorientierung, 

Sozial- und 
Alltagskompetenz“

Yıllık İş Oryantasyon Fuarı 
„ Zu ku n f t /A r b e i t / Leb e n“ 
ve Uluslararası  Çıraklık 
Kampanyası „Let’s Walz“da 

her fırsatta gençler için kari-
yer yönetiminin önemine vur-
gu yapan sosyal ortaklar, ay-
rıca okullarda da bu yönde bir 
ders verilmesi gerektiğini özel-
likle vurguladı.
Okullar, öğretmenler, ebe-
veynler ve şirketler arasın-
da mümkün olan en iyi şekil-
de ağ oluşturmak gerektiğini 
de belirten Wieser ve Ecker, fe-
deral hükümetin de uygun ön-
lemler almasını, tüm okul tür-
lerinde 5. ila 8. sınıflar için 
„Berufsorientierung, Sozial- 
und Alltagskompetenz“in 
zorunlu ders olarak tanı-
tılması talebini yineledi ve 
„Profesyonel oryantasyonun 
sınıfta sağlam bir şekilde sabit-
lenmesi önemlidir“ dedi.
Aşağı Avusturya sosyal ortak-
ları tarafından geliştirilen „BO 
To Go“ uygulamasına www.bo-
togo.at adresinden erişilebilir.

© Bilde: GEORGES SCHNEIDER
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Viyana. Çin’de bu yıl için-
de tüm ülkeyi kapsaması 
beklenen “Sosyal Kredi 

Sistemi” ile Çinli vatandaşlar, 
yüz tanıma, sosyal medya kul-
lanımı ve yapay zeka teknolojile-
riyle puanlanacak. Sistemle bir-
likte vatandaşların puanlarını 
belirlemede, harcama alışkan-
lıkları, sosyal medya kullanımı, 
arkadaş çevresi gibi son derece 
kapsamlı unsurların dahil oldu-
ğu bir algoritma sarmalı etkili 
olacak.

Çin’de “Dijital Diktatörlük” ve 
“Kara Liste” olarak adlandırılan 
“Sosyal Kredi Sistemi” içerisin-
de insanların kamu alanlarında 
kamuya aykırı hareketlerde bu-
lunmaları, suç işlemeleri, kredi 
notunu oldukça düşürüyor ve 
belirli bir puanın altında olan 
vatandaşları seyahat engeli, 
otellerde konaklama engeli, ban-
ka kredi engeli gibi sorunlar bek-
liyor.

Viyana Üniversitesi 
sistemi inceliyor: 

“Nüfus eğitilebilir mi?”

Viyana Üniversitesi’nden Chris-
toph Steinhardt, bu sosyal göze-
tim deneyinin sonuçlarını araştı-
rıyor. Krediler ne kadar tutarlı bir 
şekilde geri ödenir? Biri sistemde 
sorun mu yarattı? Şirketler dev-
let düzenlemelerine ne kadar iyi 
uyuyor? Ve bakıma muhtaç akra-
balar iyi bakılıyor mu?

Çin’in sosyal kredi sistemi kap-
samında insanlar sosyal perfor-
manslarına bağlı olarak cezalan-
dırılıyor veya ödüllendiriliyor. 
Bununla birlikte, yaşamın bir 
alanındaki suistimalin tamamen 
farklı bir alanda yaptırımlara yol 
açtığı da oluyor. Örneğin, ciddi 
ödeme borcu olan birinin artık 
uçakla veya ekspres trenle se-
yahat etmesine izin verilmiyor. 

Her ne kadar tepkiyle karşılansa 
da büyük bir kesim tarafından 
da kabul gören bu sistemde hü-
kümetin amacının, “halkı daha 
iyi davranmaya motive etmek ve 
uzun vadede ekonomide ve top-
lumda güveni artırmak” olduğu 
söyleniyor. 

Viyana Üniversitesi Doğu Asya 
Araştırmaları Enstitüsü’nden 
Christoph Steinhardt şu anda Av-
rupa Araştırma Konseyi tarafın-
dan finanse edilen büyük ölçekli 
bir projede Çin sosyal kredi siste-
minin nasıl çalıştığını ve nüfus 
tarafından nasıl karşılandığını 
araştırıyor. 

“Ahlaki bir sistem haline 
geldi”

Tamamen finansal bir kredi de-
recelendirme sistemi olarak baş-
layan sistemin, şimdi „ahlaki“ 
bir sistem haline geldiğini ifade 
eden Steinhardt bunun nedeni-
ni, „Bir yandan Çin’de düzen için 
çok yüksek toplumsal talebin ol-

ması ve görevi kötüye kullanma-
nın tutarlı bir şekilde cezalandı-
rılması, diğer yandan da bunu 
sağlamak için devlet üzerinde bir 
baskının olması“ diye açıklıyor.

„Temelde ‚hareketli bir hedefin‘ 
peşindeyiz“ diyen Steinhardt, 
kendisinin ve ekibinin karşı kar-
şıya olduğu devasa görevi şöyle 
anlatıyor: “Kredi sisteminin ev-
rimini ve planlı ve ayrıca öngö-
rülemeyen sosyal, politik ve kül-
türel sonuçlarını incelemek için 
büyük ölçekli anketler, yoğun 
saha araştırmaları ve kapsamlı 
analizler gerekiyor.”

“Avrupa’nın bu sistemi 
daha iyi anlaması gere-

kiyor”

Avusturyalı araştırmacı Stein-
hardt, her halükarda, bu “hırslı 
toplum mühendisliği projesi-
nin”, yani merkezi olarak devlet 
kontrollü bir toplum dönüşümü-
nün gözlemlenmesinin yadsına-
maz derecede önemli bir görev 

olduğunu düşünüyor.
2018’de Viyana Üniversitesi’ne 
gelmeden önce on bir yıl boyun-
ca Hong Kong ve Singapur’da 
araştırma yapan ve ders veren 
Steinhardt, “Sosyal kredi sistemi 
şu anda AB’nin ’sistemik bir ra-
kip‘ olarak gördüğü Çin yöneti-
şim modelinin merkezi bir parça-
sı. Tek başına bu bile Avrupa’da 
bu sistemi daha iyi anlamamızı 
acilen gerekli kılıyor” diye vur-
guluyor.

Nüfusa olumlu bir 
katkısı var mı?

Sistemin nüfus için olumlu etki-
lerinin olup olmadığını incele-
yen Steinhardt, şimdiye kadar, 
sadece sosyal etkiler hakkında 
tezler formüle edebildi.

“Bildiğimiz kadarıyla, çoğu 
muhtemelen sadece belirsiz bir 
fikre sahip olsa da halkın siste-
me karşı tutumu şimdiye kadar 
çok olumlu oldu” diyen başarılı 
araştırmacı, Çin’deki birçok in-

Çin’in çok tartışılan “Sosyal Kredi Sistemi” 
Avrupa için rol model olabilir mi?

Çin yönetiminin çok tartışılan, vatandaşların davranışlarını 'sosyal güven' başlığı altında sıra-
layacak büyük bir puanlama sistemi olan “Sosyal Kredi Sistemi”, Viyana Üniversitesi Doğu 

Asya Araştırmaları Enstitüsü'nden Christoph Steinhardt tarafından inceleniyor.
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sanın, “hızla modernleşen top-
lumun seyrindeki değişiklikleri” 
büyük bir belirsizlik olarak algı-
ladığını ifade ediyor. Son 40 yıl-
da, Çin’de hızla genişleyen ama 
genellikle kötü düzenlenmiş bir 
Vahşi Batı kapitalizminin orta-

ya çıktığına dikkat çeken Steın-
hardt, “Bu yüzden düzene karşı 
büyük bir özlem var” diyor.
Araştırma raporunda, “Kredi 
sistemi, kuralların daha bağla-
yıcı bir şekilde uygulanmasına 
gerçekten yardımcı olursa, bu 

olumlu algı yerleşebilir. Ayrıca, 
antisosyal olarak görülen davra-
nışlar zamanla daha az sıklıkta 
ortaya çıkabilir ve yabancılara 
duyulan güven artabilir“ ifade-
lerine yer veren Steinhardt, bu 
Çin eğitim yönteminin umulan 

gelişmelere yol açıp açmayaca-
ğını veya nüfus arasında veri ko-
ruma ve mahremiyet konusunda 
daha fazla farkındalık gibi başka 
etkilerin ortaya çıkıp çıkmayaca-
ğını ise araştırmasının sonunda 
ortaya koyacak.

Viyana Üniversitesi Doğu Asya Araştırmaları Enstitüsü’nden Christoph Steinhardt Foto: www.univie.ac.at
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“Acaba neden çocuk sahibi 
olamıyorum?” sorusuna veri-
lecek genel bir cevap ne yazık ki 
yoktur. Çocuk sahibi olmamanı-
zın nedeni, organik, genetik ve 
hormonal nedenlerden kaynak-
lanabileceği gibi psikolojik stres 
ve dış etkilerden de kaynaklı 
olabilir.

Ancak kesin bir şey söylenebilir: 
Bir yıldır korunmasız düzenli 
cinsel ilişkiye rağmen hamile 
kalamıyorsanız bunun nedeni 
erkekte de kadında da olabilir. 
Bu nedenle, her ikisi için de uy-
gun araştırmaların yapılması 
mantıklıdır. Çünkü istenmeyen 
çocuksuzluğun nedenleri %30 
kadında, %30 erkekte ve %30 

kadın ve erkekte olabilir. %10 
açıklanamayan nedenlerden ola-
bilir.

Gerçek kısırlık çok az durumda 
mevcuttur. Bunun yerine, üre-
me ya da gebe kalma konusunda 
sınırlı sayıda hareketli sağlıklı 
sperm üretme yeteneğin anla-
şıldığı kısırlıktan söz edilebilir. 
Net bir teşhis için mevcut durum 
hakkında bilgi veren farklı do-
ğurganlık testleri yapılır.

Kadın kısırlığının nedenleri, di-
ğer şeylerin yanı sıra, düzensiz 
veya eksik adet döngüsü ile il-
gilidir. Polikistik over sendromu 
(PCOS) veya endometriozis gibi 
hastalıklar da mevcut olabilir. 

Erkeklerde örneğin kabakulak 
gibi çocukluk çağı hastalıkları, 
diğer enfeksiyonlar veya genetik 
nedenler doğurganlığın azalma-
sında rol oynayabilir. Kısırlığın 
erken tespiti tedavinin başarısı 
için çok önemlidir.

Çocuk sahibi olmak istiyorsanız 
sağlıklı bir yaşam tarzı da aynı 
derecede önemli ve faydalıdır. 
Dengeli bir diyet ve düzenli eg-
zersiz, vücut ve doğurganlık üze-
rinde olumlu bir etkiye sahiptir. 
Spor, stres hormonlarını daha 
hızlı parçalamaya ve obeziteyi 
azaltmaya yardımcı olur.

Tiny Feet ekibi kısırlık tedavisin-
de uzun yıllara dayanan dene-

yime sahiptir ve klinik, sadece 
en modern tedavi yöntemleriyle 
değil, aileye ve kişiye özel tedavi 
hizmetleriyle de öne çıkmakta-
dır. Wr Neustadt ve St Pölten´de 
hizmet veren Tiny Feet üremeye 
yardımcı tedavi merkezleri, Türk-
çe olarak düzenli bilgi akşamları 
düzenlemektedir. Ayrıca, online 
ya da web sitesi üzerinden Türk-
çe olarak danışma hizmeti almak 
da mümkündür.

Tiny Feet üremeye yardımcı te-
davi klinikleri Wr. Neustadt, St. 
Pölten, Horn, Mödling ve Hain-
burg an der Donau’da hizmeti-
nizdedir. Daha fazla bilgi için 
www.tinyfeet.at adresini ziya-
ret edebilirsiniz. ( TANITIM)

“Neden çocuğumuz olmuyor?”
ENTG
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Çocuk sahibi olmak istiyor an-
cak bir türlü hamile kalamıyor 
musunuz?

Bir süredir bebek sahibi olmaya 
çalışıyorsunuz ama henüz hamile 
kalamadınız mı? O halde Türkçe 
bilgilendirme akşamlarından bi-
rine katılarak çocuk sahibi olama-
ma nedenlerini öğrenin. Ayrıca 
hangi tetkiklerin faydalı olduğu ve 

hangi tedavi seçeneklerinin mev-
cut olduğu konusunda da sizi bil-
gilendiriyoruz.

Bilgilendirme akşamının bir par-
çası olarak, uzman bir doktorla 
kısa ve ücretsiz görüşme fırsatını 
da değerlendirin. Bu sayede birey-
sel durumunuzu ve bulgularınızı 
Türkçe olarak paylaşabilir ve  bir 
uzman görüşü alabilirsiniz.

Çocuk sahibi olmak isteyenler 
bu fırsatı sakın kaçırmayın!

23.06.2022
15.9.2022
24.11.2022

wn@tinyfeet.at üzerinden e-postayla veya  + 43-2622-64493 numara-
lı telefondan kayıt olabilirsiniz. Daha fazla bilgi için  www.tinyfeet.at 
adresini ziyaret edebilirsiniz.

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

Viyana kuşatmasından 
kalma top mermisi 

bulundu!

VİYANA- Viyana-Hietzing’de 
Schönbrunn yakınlarında bir 
kişi kazı çalışmaları esnasında 
ilginç bir keşif yaptı. Adamın 
polise başvurmasıyla alan kor-
don altına alındı ve bir patla-
yıcı uzmanı (SKO) nesnenin II. 
Viyana Kuşatması’ndan kalma 
yaklaşık 15 santimetre büyük-
lüğünde bir top mermisi oldu-
ğunu belirledi.

1683’teki II. Viyana 
Kuşatması’ndan kalma bir top 
mermisi olan nesne, daha son-
ra ordunun mayın temizleme 

servisine teslim edildi.

Patlayıcı olduğundan şüp-
helenilen savaş malzemesi 
bulursam ne yapmalıyım?

Viyana polisi, savaş malzeme-
si bulunduğunda ne yapılması 
gerektiğine dair şu tavsiyeler-
de bulundu: “Patlayıcı veya 
savaş malzemesi olduğundan 
şüphelenilen nesneler bulur-
sanız sakın hareket ettirme-
yin, yerini not edin ve güvenli 
bir mesafeye gidin. Derhal 133 
veya 112’yi arayın.”

Hietzing'de Schönbrunn yakınlarında II. Viyana 
Kuşatması’ndan kalma top mermisi bulundu.

Türkçe bilgilendirme akşamları 2022:

Bilgilendirme akşamları 2022 yılında aşağıda belirtilen tarihlerde saat 
18:00‘de Wr. Neustadt,  Ferdinand Porsche Ring 8 adresinde gerçek-
leşecektir.
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Lebe deine Liebe!
In der Regenbogenhauptstadt Wien kannst du deine Lebens- und Liebesentwürfe 
frei von Diskriminierung leben. Die Stadt unterstützt alle von Diskriminierung 
betroffenen homo-, bi-, transsexuellen und intergeschlechtlichen Wiener*innen  
und bietet Aufklärungsarbeit. Du erhältst anonyme und kostenlose Beratung bei  
der Wiener Antidiskriminierungsstelle (WASt).

Hol dir jetzt Beratung!

wien.gv.at/queer

Bezahlte Anzeige
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Avusturya Adalet Bakanlığı 
Sezgin Baran Korkmaz’la ilgi-
li ABD’den, "Siyasi dava olma-
yacak“ güvencesi aldığı iddia 
edildi. Türkiye’ye gitmek iste-
yen Korkmaz’la ilgili son kara-
rı Bakan Alma Zadic verecek.

V İ YA N A .  Av u s t u r y a’d a , 
ABD’nin iade talebiyle yaklaşık 
bir yıl önce tutuklanan ve ha-
len Wels’te ‘gözaltında’ tutulan 
SBK Holding’in patronu Sezgin 
Baran Korkmaz’la ilgili  arka ka-
pılarda kamuoyunu ilgilendi-
ren ama uzak tutulan  dikkat çe-
kici gelişmeler oluyor. Sezgin 
Baran Korkmaz’ın iade dosyası 
Avusturya Adalet Bakanlığı’na  
Amerikan ve Türkiye’den ulaştı-
ğını duyurmuş ve bakanlık ko-
nuyla ilgili incelemeleri başlattı-
ğı biliniyordu.

İKİ ÖNEMLİ SORUYA 
CEVAP

Yeni haber ise Bosna kökenli 38 

yaşındaki Adalet Bakanı Alma 
Zadic’in bakanlığından ABD’ye 
iki önemli soru gönderildi konu-
sunda. SÖZCÜ Gazetesi’in habe-
rine göre bu iki soru şunlar:

 “Türk basınında ya da çeşitli çev-
relerde iddia edildiği gibi, Sezgin 
Baran Korkmaz’ın ABD’deki da-
vası, bir siyasi dava mı olacak?.  
Sezgin Baran Korkmaz ABD’de 
en fazla ne kadar ceza alabile-
ceğine ilişkin Utah Savcılığı’nın 
öngörüsü nedir?” Haberde ABD 
Savcılığı’ndan yanıtlar bu haf-
ta Wels Başsavcılığı ve Adalet 
Bakanlığı’na ulaştırıldı ifade 
edildi. ABD’den gelen yanıtlar, 
“Davanın kesinlikle siyasi bir yö-
nü yoktur ve tamamen ABD’deki 
ceza yasalarının ihlali ile ilgili-
dir. Verilecek ceza ise maksimum 
6 yıl olarak öngörülüyor” şeklin-
de oldu.Aynı yanıtların, Sezgin 
Baran Korkmaz’ın avukatlarına 
da iletildiği öğrenildiği aynı ha-
berde geçiyor.

KORKMAZ, TÜRKİYE’Yİ 
İSTİYOR AMA…

B u  a r a d a ,  S e zg i n  B a r a n 
Korkmaz’ın halen hangi ülkeye 
verileceği belli değil. Korkmaz’ın 
Türk avukatları, 93 sayfalık bir 
dilekçe ile Türkiye’ye verilme-
sinin gerekliliğini sunmuştu. 
Şimdi ise, ABD’den “Siyasi yar-
gılama olmayacak“ güvencesi 
geldi. Sezgin Baran Korkmaz da, 
Türkiye’ye gönderilmek istediği-
ni belirtmiş, hatta ABD’li savcı-
ların Avusturya’da kendisini ge-
çen yıl temmuz ve bu yıl ocak 
ayında ziyaret etme taleplerini, 
“Türkiye’ye gönderilirsem, ora-
da görüşebiliriz” diyerek red-
detmişti. ABD’nin bu güvencesi 
ile Korkmaz’ın isteği karşısında 
Avusturya Adalet Bakanlığı’nın 
nasıl bir karar vereceği bilinmi-
yor.

„ZADİC’İN ARKASINDA 
ETKİLEMEK İÇİN 
LOBİCİLER VAR“

Bu arada Avusturya Rüşvet ve 
Dolandırıcılık Savcılığı’na ya-
kın medya kaynaklardan alınan 
bilgilere  göre Avusturya Adalet 
Bakanı Alma Zadic’in arkasında 
onun başını ilerde belaya soka-
cak kimlerin ve  hangi metotlar 
ile  lobi yaptığının bilindiği  ifa-
de edildi. 

ABD’Lİ SAVCILAR, 
İDDİANAMEYİ SORDU

ABD’li savcıların, Türkiye’deki 
bazı  haberlerde yer  aldı-
ğı belirtilen Sezgin Baran 
Korkmaz’ın iddianamesine iliş-
kin sözde belgeleri sorduğu, Wels 
Başsavcılığı’nın ise, “Türkiye’de 
yayınlanan iddianameye ilişkin 
belgelerin tümü sahtedir. Hiçbiri 
bizim belgemiz değil“ açıklama-
sı yaptığı  iddia edildi. Yaklaşık 1 
yıldır Wels’te gözaltında tutulan 
Sezgin Baran Korkmaz’la görüş-
mek için 319 kişinin başvurduğu 
ama onun ailesi dışında sadece 
14 kişi ile görüştüğü belirtiliyor.

Avusturya Adalet Bakanı Zadic’den 
Amerika’ya Sezgin Baran Korkmaz soruları

©
 Bild: gazikent
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AB Komisyonu'nun Avrupa'daki 
yüzme suyunun kalitesine iliş-
kin son raporunda, Avusturya 
ilk sırada yer alarak Kıbrıs’ı 
solladı.

VİYANA. AB Komisyonu’nun 
Avrupa’daki yüzme suyunun ka-
litesine ilişkin son raporunda, 
geçen yıl incelenen toplam 261 
yerel yüzme noktasından yüzde 
97,7’si „mükemmel“ veya „iyi“ 
olarak sınıflandırıldı. Bu değer-
lendirme sonucunda Avusturya, 
Yüzme Suyu Direktifinin gerekli-
liklerine uyan 29 ülkenin zirvesi-
ne yerleşti.

Federal Bakan Norbert Totschnig 
(ÖVP) sonuca dair, „Mükemmel 
sonuç, suyu temiz tutmak için 
son on yılda aldığımız 50 milyar 
avroluk önlem ve yatırımlarımı-
zın etkili olduğunun teyididir. 
Yerel doğal yüzme sularımızın 
kalitesi mükemmel“ ifadelerini 
kullandı.

Avusturya’nın başı çektiği sı-
ralamada, Malta ikinci sıra-
da yer alırken, Yunanistan ve 
Hırvatistan’ın yüzme noktaları 

üçüncü sırada yer aldı. Bu ülke-
leri Polonya, Slovakya ve Maca-
ristan izledi.

“Sıfır Kirlilik” eylem planı 
devam ediyor

Genel olarak, Kopenhag mer-
kezli AB Çevre Ajansı (AÇA), 
Avrupa’daki yüzme alanlarının 
yaklaşık yüzde 85’ini mükemmel 
olarak sınıflandırdı. Bölgele-
rin neredeyse yüzde 95’inde su 
kalitesi için minimum AB stan-
dartlarına uyuldu. Bir önceki yıl 
sadece yüzde 83 veya yüzde 93 
civarındaydı.

Bu yılın sonuçlarının, Avrupa 
genelinde yüzme suyu kalitesi-
ni iyileştirmeye yönelik 40 yılı 
aşkın AB eyleminin hem sağ-
lığımıza hem de çevreye fayda 
sağladığını kanıtladığına dikkat 
çeken AÇA İcra Direktörü Hans 
Bruyninckx, „AB Sıfır Kirlilik 
Eylem Planı ve AB Yüzme Suyu 
Direktifinin gözden geçirilmesi, 
önümüzdeki on yıllarda kirliliği 
önleme ve azaltma konusundaki 
kararlılığımızı daha da pekiştire-
cektir“ dedi.

Avrupa’nın en 
kaliteli yüzme suyu 

Avusturya’da

VİYANA.  Avusturya genelinde 
elektrik ve gaz faturalarında bir-
kaç bin Euro’ya varan ek ödeme-
ler, vatandaşı zorlamaya devam 
ediyor.

St. Pölten’den emekli bir çift de 
4741,47 Euro’luk ek ödemeyle 
şok oldu. Krone’ye konuşan çift,  
“Isınma sezonu için termostatı-
mızı 23 dereceden 20 dereceye in-
dirdik ve günde iki saat daha az 
ısıtacağız. Soğuk ayak ve eller-
den korunmak için kiraz çekir-
deği yastıklar da aldık” sözleriy-
le içine düştükleri durumu ortaya 
koydu.

“Esnek tarifelerden 
çıkın”

Enerji krizi nedeniyle yaşanan fi-
yat artışlarından en çok esnek ta-
rifede (Float-Tarifen) olanların 
-özellikle de toptancılığa daya-
lı esnek fiyatlandırma- etkilen-
diğine dikkat çeken uzmanlar, 
bunun yerine sabit tarifelere 
(Fixpreisen) geçmenin daha man-
tıklı bir yol olduğu konusunda va-
tandaşı uyarıyor.
E-Kontrol patronu Wolfgang 
Urbantschitsch gibi uzmanlar, 
ilk önlem olarak, değişken tari-
felerden sabit fiyatlara hızlı ge-
çiş yapılmasını tavsiye ediyor. 
Urbantschitsch vatandaşın bu 
konuda “e-control.at” adresin-
den veya enerji hattından (0800 
21 20 20) her türlü bilgiye ulaşabi-
leceklerini bildiriyor.

„Artık taksitle ödeme 
imkânı da var“

„Krone“ röportajında   müşte-
riler için değerli ipuçları ve-
ren E-Kontrol patronu Wolfgang 
Urbantschitsch, “Enerji maliyet-
lerinde tavana ulaşıldı mı?” soru-
suna, “Genel olarak, toptan satış 
piyasasındaki yüksek fiyat sevi-
yesi, çok hafif bir düşüş eğilimi 
ile dengelendi. Bu sadece bugü-
nün bakış açısından bir envanter. 
Rusya’dan gaz tedarikinde aksa-
ma gibi olayların daha fazla yan-
sımaları olabilir” cevabını verdi.

Şu anda değişken tarifede olan-
ların derhal tarife değişikliği-
ne gitmesi gerektiğini belirten 
Urbantschitsch, yüksek fiyat-
lı ek ödemelerle boğuşan vatan-
daşın artık taksitli ödeme imkânı 
olduğunu özellikle vurguladı. 
E-Kontrol’un ayrıca hangi hayır 
kurumlarının yardım ettiğine da-
ir bilgiler sunduğunu da sözleri-
ne ekledi.

Tüketim „büyük ölçüde 
azaltılmalı“

“Tüketiciler için ne gibi ipuç-
larınız var?” sorusuna ise 
Urbantschitsch, kriz dönemin-
de enerji tüketiminin en aza in-
dirgenmesi gerektiğini söyledi. 
Bunun için, gaz kazanına ba-
kım yaptırmak veya pencerele-
ri sızıntılara karşı kontrol ettir-
menin önemine vurgu yapan 
Urbantschitsch, “gazın ısıtma 
için doğru enerji kaynağı olup ol-
madığını da kendinize sormalısı-
nız” dedi.
Avusturya Enerji Ajansı Genel 
Müdürü Franz Angerer de tüketi-
min önlemler yoluyla „büyük öl-
çüde azaltılması“ gerektiğini vur-
guladı.

Uzmanlara göre, fiyat indirimle-
ri görünürde değil. Şimdilik geri-
ye her bakımdan tasarruf etmek 
kalıyor.

Elektrik ve gaz faturaları cep yakıyor! 
Tasarruf için ne yapmalı?

Avusturya’da enerji 
fiyatları cep yakma-
ya devam ediyor. St. 
Pölten'den emekli bir 

çift 4000 Euro’yu aşan 
faturayla şok oldu!
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VİYANA. Avusturya’nın 
resmi istatistik kuru-
mu Statistik Austria, 

“Avusturya’daki dini çeşitli-
liğe” yönelik yeni bir istatis-
tik yayınladı; yeni verilere göre, 
Avusturya’daki dini manzara son 
yıllarda önemli ölçüde değişti. 
Kurier Gazetesi´nin verdiği habe-
re göre, Katolik ve Protestanların 
sayısı önemli ölçüde azalırken, 
Müslümanların ve Ortodoksların 
sayısı önemli ölçüde arttı. Yakın 
zamanda yapılan anket, “dini 
mezhebi olmayan” kişilerin sayı-
sında da büyük bir artış yaşandı-
ğını ortaya koydu.

Stat is t ik  Austr ia’nın  or ta-
ya  koyduğu ver i lere  göre, 
Avusturya’daki insanların yüzde 
77,6’sı dini bir topluluk olduğunu 
söylüyor. 1951’de insanların yüz-

de 89’u Katolik olduğunu söyler-
ken, bu oranın son zamanlarda 
önemli ölçüde düştüğü gözlendi; 
2001’de bu oran yüzde 74’ün bi-
raz altındaydı. Önceki yıl Roma 
Katolik Avusturyalılar nüfusun 
yüzde 55’inden biraz fazlasını 
oluşturuyordu. Protestanlarda 
da durum farklı değil; Protestan 
Hristiyanların oranı son 70 yılda 
yüzde 6,2’den yüzde 3,8’e ve Eski 
Katolik Kilisesi de yüzde 0,5’ten 
yüzde 0,1’e düştü.

Müslümanların ve 
Ortodoksların sayısı iki-

ye katlandı

Öte yandan dini grupların da-
ğılımında en büyük artışın 
Ortodokslar, Müslümanlar ve 
herhangi bir mezhebe bağlı ol-
mayanlar arasında -özellikle 

Avusturya’ya göç yoluyla gelen 
Ortodokslar ve Müslümanlar-  ya-
şandığı gözlendi.

Yapılan çalışmada, Avusturya’da 
İslami gruplara dair ilk verilerin 
ilk kez elde edildiği 1971 yılında 
sadece yüzde 0,3 Müslüman ol-
duğu, ancak bu oranın 2021’de 
yüzde 8,3’e yükseldiği, önceki 
20 yılda ikiye katlandığı gözlen-
di. Sayıları yalnızca 2001’den be-
ri mevcut olan Ortodoksların sa-
yısının da o zamandan beri yüzde 
2,2’den yüzde 4,9’a yükseldiği 
açıklandı.

Herhangi bir mezhebe 
bağlı olmayanlar 

çoğalıyor   

Bu dönemdeki üçüncü tırmanı-
cılar ise son 20 yılda oranlarını 

yüzde 12’den yüzde 22,4’e çıka-
ran “mezhebe bağlı olmayanlar” 
olarak açıklandı. 1951’de oranları 
yüzde dört bile değildi.

Mezhep dışı insanların büyük bir 
kısmının Viyana’da (yüzde 34) ol-
ması dikkat çekti. Federal baş-
kent, aynı zamanda, neredeyse 
nüfusun yüzde 11’ini oluşturan 
Ortodoks ve yüzde 15’ini oluştu-
ran Müslümanlar ile de eyaletler 
arasında fark yarattı. Buna karşı-
lık, Viyana’da sadece yüzde 32’nin 
biraz altında Katolik olduğu göz-
lendi.

Statistik Austria Genel Müdürü 
Tobias Thomas, sekülerleşme-
deki keskin artışa ek olarak, da-
ha fazla dini çeşitliliğe yönelik 
bir eğilimi kalkınmanın itici gücü 
olarak gördüğünü ifade etti.

Avusturya’da “Müslümanların” 
sayısı önemli ölçüde arttı!

Statistik Austria’nın “Avusturya’daki dini çeşitliliğe” yönelik yayınladığı yeni istatiksel 
verilere göre, Katolik ve Protestanların sayısı önemli ölçüde azalırken, Müslümanların ve 

Ortodoksların sayısı önemli ölçüde arttı.

Viyana. Muhteşem bir ko-
numa ve yemyeşil doğa 
manzarasına sahip bir 

daire ister misiniz?

O halde Viyana’nın Favoriten 
semtindeki Waldmüllerpark’ta 
yeni inşa edilen daireler tam size 
göre! Onuncu bölgenin tam kal-
binde, 40 ila 75 m² arasındaki 
daireler artık kiralanabilir.

Modern odalar ve geniş depola-
ma seçenekleri burada birleşmiş-
tir. Bir ila üç odalı dairelerde tam 

donanımlı bir mutfak ve fayans 
döşeli bir banyo bulunmaktadır. 
Yeni boyanmış oturma odaları 
laminat zeminlidir, yeni pence-
reler bol aydınlık sağlar ve tüm 
daireler UPC/Telekabel bağlan-
tısının yanı sıra ısınma ve sıcak 
su için merkezi ısıtma ile dona-
tılmıştır. Kiralama fiyatına dahil 
olan ek bir bodrum alanı yeterli 
depolama alanı yaratır. 

Rekreasyon alanı ve 
şehir bağlantısının mü-

kemmel birleşimi

Wiener Hauptbahnhof’un yakı-
nındaki bölge, çok çeşitli tek-
liflerle modern bir bölge haline 
geldi. Burada yaşayanlar, uy-
gun fiyatlı ve yüksek bir yaşam 
kalitesinden yararlanmaktadır. 
Waldmüllerpark’ın kenarında 
ve Matzleinsdorfer Platz’daki 
konum, bölgeye özel bir çeşitli-
lik, huzur, yeşil alan ve özellik-
le toplu taşımaya kolay erişim 
sağlar. Yerel tedarikçiler ve diğer 
alışveriş fırsatları hemen yakın-
lardadır. 

Özellikle aileler için pratik: Ya-
kınlarda birkaç okul ve anaoku-
lu bulunmaktadır. Wienerberg 
rekreasyon (piknik ve eğlence) 
alanına yakın bir konumda 
bulunan bölge, aynı zamanda 
çok çeşitli gezi alanları da sun-
maktadır. Toplu taşımaya kolay 
ulaşım imkânı da cezbedicidir: 
Ekspres tren (S1, S2, S3), otobüs 
(14A) ve tramvaya (6, 18, 62, 65) 
yürüyerek birkaç dakikada ko-
layca erişilebilir ve bu Viyana’da 
istenilen her yere hızlıca ulaşma 
imkânı sağlar.

Daireler hakkında daha kapsam-
lı bilgiye https://www.k-immo.
eu/ internet adresinden ulaşabi-
lirsiniz.

Ayrıca doğrudan bizimle iletişi-
me geçebilirsiniz:

Karos Immobilientreuhand 
GmbH & Co KG

WIEDNER GÜRTEL 3A

+43 676 66 166 17

office@k-immo.eu

Viyana Favoriten’de yemyeşil doğa 
manzaralı kiralık sıfır daire!

Merkezi konumda, iyi donanımlı ve yemyeşil doğa manzaralı- Viyana'nın tam kalbinde 
Favoriten'de artık 40m² ile 75m² arasında kiralık daireler mevcut!
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VİYANA. Avusturya’da sal-
gının ilk yılına ilişkin 
Sayıştay’ın (RH) mevcut 

raporunda, Sağlık Bakanlığı, 
“neredeyse her alanda bir eksik-
lik vardı” ifadeleriyle eleştirildi.

Federal ve eyalet hükümetle-
ri, kriz yönetimi ekipleri ile fii-
li kriz yönetimi ekipleri ve yasal 
çerçeve arasında bir koordinas-
yon eksikliği bulunduğuna dik-
kat çekilen raporda, bugün bu 
sorunların halen devam ettiği 
de vurgulandı. Raporda, “Sağlık 
Bakanlığı bugüne kadar zaman 
kaybetti, eyaletlerle kötü çalış-
tı ve hiçbir ders almadı” denildi. 
Bakanlık da bu eleştiriyi kısmen 
kabullendi.

“Yönetimde koordine 
olunamadı”

Sağlık Bakanı’na – incele-
nen dönemde Yeşi l lerden 
Rudolf Anschober yönetimdey-
di. Bilindiği gibi, şimdi halefi 
Johannes Rauch (Yeşiller) görev-
de- yönelik güçlü eleştirilerin de 
var olduğu raporda, stratejik ka-

rarlardan ve tedbirlerden Sağlık 
Bakanı’nın sorumlu olduğu, an-
cak pratikte bunun gerçekleşme-
diğinden bahsedildi. 

“Sağlık Bakanı rolünü aktif ola-
rak üstlenmeli ve eyaletlerdeki 
sağlık yetkilileri tarafından sal-
gın yönetimi için gerekli önlem-
leri daha iyi yönlendirmeli, kont-
rol etmeli ve koordine etmelidir” 
diyen Sayıştay, aksine o dönem-
de salgına karşı mücadelede ki-
min hangi kararları vermesi ge-
rektiğinin belirsiz olduğunu ve 
ayrıca “çifte yol” olduğunu yazdı.

Federal hükümetin depart-
manları arasındaki eylemlerin 
de koordineli olmadığı, Sağlık 
Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı 
kriz ekibinin farklı enfeksiyon 
rakamları yayınladığını aktaran 
RH bunu “usul kuralları olmayan 
gayri resmi bir koordinasyon ara-
cı” olarak niteledi. Bu durumun, 
önlemlerin kabulünü ve dolayı-
sıyla salgın yönetiminin etkin-
liğini zayıflattığını belirten RH, 
bugün bile halen bu sorunun de-
vam ettiğini kaydetti.

“Yasalar ve eylem plan-
ları güncel değildi”

Salgın Avusturya’ya ulaştığın-
da Ulusal Salgın Planı 2006 dü-
zeyindeydi. RH’ye göre DSÖ, sağ-
lık ve savunma bakanlıkları 2019 
yılında salgına hazırlık konusun-
da eksiklikler olduğunu ve bu-
nun yüksek risk oluşturduğunu 
belirlemişti. Ancak hiçbir şey ya-
pılmadı, salgın planı bugüne ka-
dar güncellenmedi.
RH’ye göre, 1913’ten kalma Salgın 
Yasası salgın patlak verdiğinde 
“artık güncel değildi”, birkaç kez 

reforma tabi tutuldu, ancak so-
nuç olarak modernize edilmedi. 
Sağlık Bakanlığı, test kuruluşuna 
yaptığı açıklamada, yasal konu-
larda Anayasa Servisi ile temas 
halinde olduğunu yazdı.

“Bakanlıkta personel 
sıkıntısı”

RH, Sağlık Bakanlığı’ndaki per-
sonel durumunu da bir başka 
sorun alanı olarak tanımladı. 
2018’den bu yana kilit halk sağ-
lığı pozisyonlarında süreklilik ol-
madığı belirtildi. RH’ye göre, tüm 
bunlar, uzman departmanlarda-
ki zayıf personel durumu ile bir-
likte, Sağlık Bakanlığı’nın hare-
ket kabiliyetini kısıtladı.

Rapor her ne kadar salgının ilk 
yılına dayalı olsa da benzer per-
sonel sıkıntılarının bugün halen 
sürdüğü özellikle belirtildi.

“Viyana’nın salgın planı 
DSÖ standartlarında”

RH ayrıca üç federal eyalet olan 
Kärnten, Niederösterreich ve 
Viyana’nın salgın yönetimini de 
inceledi. Bahsedilen ilk ikisinde 
salgın planları 2006’dan geldi, 
ancak Ocak 2020’de salgın başla-
madan kısa bir süre önce Viyana, 
salgın planını DSÖ standartları-
na uyarladı. Federal eyaletlerde 
de personel kıttı, ancak salgın sı-
rasında artırıldı ve salgın doktor-
ları görevlendirildi.

Sayıştay’dan “salgın yönetimi” eleştirisi: 
“Çok hata yapıldı ve hiç ders alınmadı”
Avusturya’da salgının ilk yılına ilişkin bir rapor yayınlayan Sayıştay, Sağlık Bakanlığı’na 

yönelik eleştiride bulundu.
© Bilder: APA/GEORG HOCHMUTH

© Bild:Vindobona.org (Collage of Photos)

Metro Şirketler Grubu'nun sa-
hibi Galip Öztürk Gürcistan'ın 
Batum kentinde tutuklandı. 
Öztürk'ün evinde gerçekleşti-
rilen 5 saatlik operasyon sonu-
cu 7.2 kilogram kokain ele geçi-
rildi.

BATUM. Metro Turizm’in sahibi 

Galip Öztürk, hakkındaki ağırlaş-
tırılmış müebbet hapis cezasının 
Yargıtay tarafından onanmasının 
ardından kaçtığı  Gürcistan´ın 
başkenti Batum’da tutuklandı. 
BirGün’ün, Georgia Today’den 
aktardığına göre; tutuklanan 
Öztürk’ün, evinde 7,2 kilogram 
kokain bulundu.

Soruşturmayı yürüten savcılı-
ğa dayandırılan haberde, “Galip 
Öztürk’ün dairesinde 5 saat sü-
ren operasyon ve arama sonu-
cunda 7, 2159 kilogram kokain ele 
geçirildi” denildi.

Savcılık kaynaklarına dayandı-
rılan haberde şunlar belirtildi:

“Gürcistan Maliye Bakanlığı 
Soruşturma Servisi tarafından, 
vergi kaçakçılığı, sahte belge üre-
timi ve kullanımı ile kara para 
aklama iddialarına ilişkin yürü-
tülen soruşturma çerçevesinde 
Galip Öztürk’ün Batum’daki da-
iresinde 7,2 kilogram kokain da-
hil, çok sayıda uyuşturucu madde 
ele geçirildi. Emniyet güçleri aynı 
gün Galip Öztürk’ü tutukladı.”

NE OLMUŞTU

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 
2018 yılının kasım ayında Galip 
Öztürk’e, “öldürmeye azmettir-
me” suçundan verilen müebbet 
hapis cezası kararının yerinde ol-
duğuna hükmetmişti.

Kurulun bu kararı ile birlikte, 
Öztürk hakkında 2016’da veri-
len infazın durdurulması kara-
rı da ortadan kalkmıştı. Ancak 
Öztürk’ün kararın verildiği gün 
Gürcistan’a kaçmıştı.

Galip Öztürk ile 7.2 kilo kokain tutuklandı!

Edirne’den Almanya’ya Suriyeli 
kaçıran Türk çete, son işinde 
kavga edip 10 kaçak Suriyeliyi 
yolda indirince yakalandı.

EDİRNE/VİYANA. Türkiye’den 
Almanya’ya Suriyeli kaçakları 
getiren Türk çete, Avusturya’da 
kavga edince yakalandı. 6 Türk, 

“organize olarak insan tica-
reti yapmak“tan tutuklandı. 
Türklerin yönettiği diğer çetenin 
Avusturya’ya getirdiği Suriyelileri 
sınırdan alan çete başı Muzaffer 
Ç. ile elemanları Vural İ., İsmail 
C. ve Murat A., kaçakları bir TIR’a 
yükleyip, Almanya’ya götürüyor-
du. Bu sistem aylarca devam etti.

Yakınlarına konum 
gönderiyorlar

Avusturya’dan getirilip Almanya 
sınırına bırakılan kaçaklar, bura-
dan yakınlarına WhatsApp ile ko-
num gönderiyordu. Almanya’da 
yaşayan yakınları da gelip on-
ları alıyordu. Çete birbiriyle 

kavga edince bu sistem çöktü. 
Sözcü’den Ali Gülen’in haberine 
göre, polisin takibinde olan Türk 
çete, son işinde telefonda kavga 
etti. Bunun üzerine TIR’ı kulla-
nan Murat A. bu gerginlikle ara-
basındaki Suriyeli kaçaklar ile 
tartıştı.

Arabadan indirip döndü

Kaçaklarla kavga uzayınca sinir-
lenen Murat A., 10 Suriyeli kaça-
ğı, Almanya’ya yakın Avusturya 
kasabası Ried yakınlarında 
TIR’dan indirdi. Ardından da dö-
nüp Viyana’ya doğru yola çık-
tı. Avusturyalı bir kadın sürücü, 
bu durumu polise ihbar edince, 
zaten çeteyi takip eden polis bir 
operasyonla Türk çeteyi yakala-
dı. Çetenin diğer üyelerinin isim-
leri bilinmiyor. Polis, Türkiye ve 
Balkanlar’da ki ağlarını araştırı-
yor ve bilgisi olanların polise baş-
vurmasını istedi.

Almanya’ya Suriyeli kaçıran Türk çete Avusturya’da yakalandı
© Bilder: © AFP / TY,ET
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Bişkek. Savcılık, Kırgızistan 
Sağlık Bakanı Alimkadyr 
Beishenaliev’i yolsuzluk, 

rüşvet ve görevi kötüye kullan-
makla suçluyor. İddialar üzerine 
Haziran ayı başlarında tutuklan-
dı. Korona aşısının sırası, soruş-
turmada merkezi bir rol oynuyor. 
62 yaşındaki Sağlık Bakanı’nın, 
Kovid-19’a karşı kimsenin ihtiyaç 
duymadığı yaklaşık 2,5 milyon 
doz aşı satın aldığı söyleniyor.

Bu durum yetkili savcı tarafın-
dan rapor edilir.  Savcılar yaptı-
ğı açıklamada, “Kırgızistan, Çin, 
Rusya, Azerbaycan, Kazakistan 
ve uluslararası kuruluşlar-
dan ücretsiz koronavirüs aşıla-
rı almasına rağmen, 2021’de ya-

bancı şirketlerden haksız yere 
2.460.000 doz koronavirüs aşısı 
daha alındı.” Dedi. Bu kutuların 
240.000’den fazlası kullanılma-
dan sona ermiştir. Sipariş edi-
len aşı dozlarının 19 milyon do-
lar değerinde olduğu söyleniyor. 
Bunun için para denizaşırı he-
saplara ödendi.

Beishenaliev şimdiye kadar iddi-
aları yalanladı. Kırgızistan eya-
letinin yaklaşık 6,6 milyonluk 
nüfusunun sadece yüzde 20’si 
şimdiye kadar iki kez Corona’ya 
karşı aşılandı.

Kırgızlar arasında aşıla-
ma isteği son derece 

düşük

Kırgızistan’a dönecek olur-
sak: Kırgızistan Cumhuriyet 
savcısının yaptığı açıklama-
da, „Kırgızistan Çin, Rusya, 
Azerbaycan, Kazakistan ve ulus-
lararası kuruluşlardan ücretsiz 
koronavirüs aşısı almasına rağ-
men, 2021’de 2.460.000 aşı daha 
almasına rağmen, orada da sipa-
riş edilen miktarda aşıya ihtiyaç 
yoktu. Yabancı şirketlerden yan-
lış alınan koronavirüs aşılarının 
dozları sipariş edilmiştir.”dedi.

Bahsedilen 240.000’den fazla te-
neke kutu kullanılmadan  kul-
lanma süresi sona ermiştir. Genel 
olarak, Kırgızistan’da aşı olma is-
teği muhtemelen olumsuz gözü-

yor. Eyalette yaşayan yaklaşık 
6,6 milyon kişiden yalnızca yüz-
de 20’si tam olarak aşılanmıştır 
(En fazla iki kez aşılanmış).

Sipariş edilen aşı 
dozlarının 19 milyon 

dolar değerinde olduğu 
söyleniyor.

Bunun için para, “Berliner 
Zeitung”  gazetesinin haberi-
ne göre denizaşırı hesaplara 
Kırgızistan devleti tarafından 
Sağlık Bakanı’nın kararları ile 
ödendi. Kırgızistan Sağlık Bakanı 
Alimkadyr Beishenaliev şu ana 
kadar aleyhindeki iddiaları red-
detti ve kendisine haksız davra-
nıldığını ifade etti. 

Kırgızistan Sağlık Bakanı 
dolandırıcılık iddiası ile tutuklandı

Wien-Energie yönetimi, mer-
kezi ısıtma sisteminde yaşana-
cak fiyat patlamasını küresel 
enerji ve gaz krizine bağladı. 
Çünkü bilinenin aksine mer-
kezi ısıtma sisteminin üçte iki-
si gazla çalışan santraller tara-
fından besleniyor. Yüzde 100 
yenilenebilir enerji içinse 2040 
hedef gösteriliyor. 

VİYANA. Wien-Energie Genel 
Müdürü Michael Strebl, yakla-
şık 440.000 hanenin etkilenece-
ği fiyat artışını „Başka seçene-
ğimiz yok“ sözleriyle açıkladı. 
Yüzde 92’lik fiyat artışı için ge-
rekli mercilere başvuru yapıldı, 

Viyanalılar için gergin bekleyiş 
başladı.
Peki ama bu artışın sebebi nedir? 
Neden “zamlar” küresel enerji 
krizi ve gaz fiyatlarındaki artışla 
gerekçelendiriliyor?

Çünkü merkezi ısıtma çevre dos-
tu bir alternatif olarak pazarlansa 
da bunun yaklaşık üçte ikisi hala 
doğal gazdan üretiliyor. Merkezi 
ısıtma sadece yaygın gaz kazan-
larına oranla daha çevre dos-
tu. Bunun nedeni üretilme şekli: 
Elektrik santrallerinde gaz yakılı-
yor ve üretilen ısı ile su ısıtılıyor. 
Ortaya çıkan buhar, elektrik üre-
ten türbinleri çalıştırıyor. Atık ısı 

daha sonra kombine ısı ve güç va-
sıtasıyla bölgesel ısıtma şebekesi-
ne besleniyor ve 1.200 kilometre-
lik boru hatlarıyla son müşteriye 
taşınıyor. Bu, elektrik santralleri-
nin verimliliğini yüzde 86’ya ka-
dar artırıyor, Wien Energie’ye gö-
re bu, yılda 1,5 milyon ton CO2 
tasarrufu sağlıyor.

Yenilenebilir enerji için 
2040 hedef gösteriliyor

Öte yandan küresel krizin de et-
kisiyle, merkezi ısıtmanın dekar-
bonizasyonu konusunda yoğun 
çalışmalar yapılıyor. 2030 gibi er-
ken bir tarihte, talebin yarısın-

dan fazlası yenilenebilir enerji-
lerden üretilecek. Bu oranın 2040 
yılına kadar yüzde 100 olması 
bekleniyor. Talebin dörtte birinin 
daha sonra büyük ısı pompaları, 
jeotermal enerji ve atık geri dö-
nüşüm tesisleri tarafından, geri 
kalanının ise yeşil gaz ve endüst-
riyel atık ısı ile karşılanması plan-
lanıyor.
Global 2000’in Enerji Sözcüsü 
Johannes Wahlmüller, merkezi 
ısıtmayı kesinlikle „çözümün bir 
parçası ve sürdürülebilir bir kav-
ram olarak“ görüyor, ayrıca Wien 
Energie’nin karbonsuzlaştırma 
planlarını „gerçekçi ve iyi beslen-
miş“ olarak değerlendiriyor.

Merkezi ısıtmada zam patlaması!

Peki ama neden?
© Foto: Wien Energie/FotobyHofer
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Avusturya Hava Yolları (AUA), 
çarşamba gününden itiba-
ren uçuşlarda maske zorun-
luluğunu kaldırdığını açık-
ladı. Uygulama ilk etapta 23 
Ağustos’a kadar geçerli olacak.

VİYANA. Avusturya’da yaz ayla-
rında maske zorunluluğunda ya-
pılan değişiklikler kapsamında, 
Avusturya Hava Yolları (AUA) da 
uçuşlarında maske zorunluluğu-
nu 1 Haziran Çarşamba günü iti-
bariyle sona erdirdiğini açıkladı. 
Tedbir başlangıçta 23 Ağustos’a 
kadar geçerli olacak.
Hükümetin tedbir yönetmeliği-
ne göre, uçuşlarda FFP2 maskesi 
veya ağız ve burun koruması tak-
ma zorunluluğunun 23 Ağustos’a 
kadar askıya alındığı, ancak yol-
cuların gönüllü olarak maske 
takmaya devam edebileceği ak-
tarıldı. Maskelerin hala zorunlu 
olduğu ülkelere yapılan uçuşlar-
da ise yolcuların ve mürettebatın 
maske takmaya devam etmesi ge-

rektiği açıklandı.

Sonbahardan itibaren ucuz ta-
rifelerde artık ücretsiz koltuk 

seçimi yok

Ayrıca Lufthansa, en ucuz tari-
fesi “Economy Light” ile sundu-
ğu hizmetlerde kesintiye gitmeye 
devam ediyor. Lufthansa web si-

tesinde yer alan bilgilere göre, 21 
Haziran’dan itibaren bu biletleri 
olan yolcular, yalnızca Lufthansa 
ve İsviçre Avrupa uçuşlarında en 
az 25 avro ücret karşılığında kol-
tuk değiştirebilecekler. AUA bu 
değişikliği sonbaharda uygula-
yacak.
AUA, Lufthansa Grubu’ndaki ha-
vayollarının Avrupa rotalarında-

ki temel tarifesi olan „Economy 
Light“ tarifesindeki değişik-
liği doğruladı. AUA sözcüsü, 
„Gelecekte, yolcular check-in sı-
rasında otomatik olarak tahsis 
edilen koltuğu değiştirmek ister-
se, bu tarife için bir değişiklik üc-
reti alınacak“ dedi. Ücretin, uçuş 
rotasına bağlı olarak en az 25 
Euro’dan başlayacağı açıklandı.

Avusturya Hava Yolları, uçuşlarda maske zorunluluğunu kaldırdı!

© Bilder: Austrian

Vaka sayılarındaki gerileme-
yi göz önünde bulunduran 
Avusturya hükümeti, yeni ko-
rona kurallarını açıkladı.

VİYANA- Turkuaz- Yeşil federal 
hükümeti, salı günü düzenlenen 
basın toplantısında, korona ön-
lemlerinin geniş kapsamlı gev-
şetildiğini duyurdu. Avusturya 
Sağlık Bakanı Johannes Rauch 

(Yeşiller) ve Anayasa Bakanı 
Karoline Edtstadler (ÖVP) 1 
Haziran’dan itibaren yürürlüğe gi-
recek olan kuralları açıkladı.

Yeni düzenlemeye göre, 1 Haziran 
itibariyle süpermarketlerde ve 
toplu taşıma araçlarında FFP2 
maske zorunluluğuna ara veri-
lecek, sadece sağlık sektöründe 
maske zorunluluğu devam ede-

cek. Ayrıca 1 Haziran’dan itibaren 
okullarda PCR testi yapılmayacak.

“Sadece ara verdik, maske 
geri gelecek”

Maskelerin sonbahardan itibaren 
tekrar zorunlu olacağını varsayan 
Sağlık Bakanı, aşı olma yükümlü-
lüğünün de askıya alındığını an-
cak Eylül ayında yeniden aşı çağ-

rısı yapılacağını açıkladı.

Düşen enfeksiyon ve hastane sa-
yısı hakkında “Salgındaki ge-
lişme sevindirici, şimdi bize ne-
fes aldırıyor” diyen Rauch, yeni 
düzenlemenin sadece bir “ara 
verme” olduğunu özellikle vur-
gulayarak, sonbaharda maske zo-
runluluğunun tekrardan gelebile-
ceği sinyalini verdi. Rauch, maske 
zorunluluğunun kalıcı olarak kal-
dırılmasının mümkün olmadığını 
söyledi.

Okullarda korona testi yok

Korona testi pozitif çıkanların sa-
yısı düştüğü için okullarda da 
tüm tedbirler kaldırılıyor. Eğitim 
Bakanı Martin Polaschek (ÖVP), 1 
Haziran’dan sonra okullarda PCR 
testi yapılmayacağını açıkladı. 
Polaschek, „Sınıfta yeni vakalar 
olması durumunda, antijen testle-
ri geçici olarak yapılmaya devam 
edilebilir. Sonbaharda tekrar test-
lerin gerekli olup olmadığı enfek-
siyon durumuna bağlıdır” dedi.

Avusturya yaza özgür girecek: Maske zorunluluğu kaldırıldı!

Viyana’da oğlu ile birlikte bah-
çıvanlık yapan 55 yaşındaki 
Mısır asıllı Avusturya vatan-
daşı, Viyana Havaalanı’nda 
yüklü miktarda parayla güm-
rüğe takıldı.

VİYANA. Mısır doğumlu Avus-
turya vatandaşı (55), Mayıs’ta 
ülkesine geri dönmek üzere 
Kahire’ye bir uçuş rezervasyo-
nu yaptırdı, ancak işler planla-
dığı gibi gitmedi.
Yanında getirdiği yaklaşık 3000 
Euro değerindeki nakit parayı 
gümrük memurlarına gösteren 
vatandaştan şüphelenen güm-
rük ekibi, adamın omuz çan-
tasını kontrol ettiğinde, içinde 
17.000 Euro dolu iki zarf daha 
buldu! Maliye Bakanlığı’na 
göre, adam paranın şirket pa-
rası olduğunu ve beraberinde 
özel olarak getirdiği parayı, 
yani 3 bin avroyu zaten yetkili-

lere sunduğunu iddia etti.

Mısırlı girişimcinin ver-
gi borcu da çıktı

Yolcudan daha sonra el baga-
jını kontrol etmek için Viya-
na Havalimanı’ndaki gümrük 
idaresine gitmesi istendi ve 
gümrük memurları bavulunda 
nakit dolu üç zarf daha buldu. 
Yetkililer, adamın gümrüğe bil-
dirmeden Avusturya’dan çıkar-

mak istediği toplamda yaklaşık 
61.000 avroya el koydu.
Mısırlı girişimcinin ayrıca yük-
lü miktarda bir vergi borcu 
bulunduğu da tespit edildi. 
Avusturya Vergi Dairesi’ne olan 
vergi borcu nedeniyle, girişim-
cinin kendisi ve oğlu için yakla-
şık 27.000 Euro’luk haciz uygu-
lanabileceği öğrenildi.

10.000 Euro’dan fazla 
nakit beyan edilmelidir

Konuyla ilgili bir açıklamada 
bulunan Maliye Bakanı Mag-
nus Brunner (ÖVP), hileli dav-
ranışların sadece görünüşte 
değerli olduğunu, sonucunda 
ise kişiyi can yakan cezaların 
beklediğini özellikle vurgula-
yarak, „Yolcuların sınır ötesin-
de taşıdıkları 10.000 Euro’dan 
fazla nakit parayı beyan etme 
zorunluluğu, özellikle yasadı-
şı para hareketlerini önlemeyi 
amaçlar ve böylece kara para 
aklama veya terör faaliyetlerine 
yapılan katkıları önlemeye yar-
dımcı olur” dedi.
Avusturya’da haciz ve dolayı-
sıyla vergi borçlarının zorunlu 
olarak ödenmesine ek olarak, 
adam hakkında cezai mali taki-
bat başlatıldı. Kasıtlı eylem du-
rumunda, maksimum para ce-
zası 100.000 Euro’yu bulabilir. 

Mısır asıllı Avusturyalı girişimci, 
yüklü miktarda parayla gümrüğe takıldı!

© Bild: BMF
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Viyana-Favoriten'de 35 yaşın-
daki bir kişinin “maymun çiçe-
ği virüsü” şüphesiyle izole edil-
diği açıklandı.

VİYANA- Şimdiye kadar 12 ül-
kede yüzlerce kişide tespit edi-
len “maymun çiçeği virüsü” 
Avusturya’yı da vurdu! 

Viyana Sağlık Bakanlığı sözcü-
sünden edinilen bilgiye göre, 
“maymun çiçeği” şüphesiyle pa-
zar gecesi Favoriten’deki bir kli-
nikte izole edilen 35 yaşındaki 
adamın, hafif ateş ve yüzde dö-
küntü gibi tipik semptomlara 
sahip olduğu açıklandı. Henüz 
ambulanstayken teşhisi konu-
lan hastanın, yönetmeliklere uy-
gun olarak hastanenin enfeksi-
yon hastalıkları bölümünde izole 
edildiği kaydedildi. Bakanlık söz-
cüsü, kesin teşhisin en geç pazar-
tesi sabahına kadar konulacağını 
aktardı.

„Yeni salgına karşı 
hazırlıklıyız“

Maymun çiçeği virüsünün 12 ül-
kede tespit edilmesinin ardından 

bir açıklama yapan Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO), vakaların görül-
düğü ülkelerle işbirliği içinde vi-
rüs tespit çalışmalarını artırma-
yı ve salgın yönetimi konusunda 
yardımcı olmayı hedeflediklerini 
duyurdu. Örgüt semptomların 2-4 
hafta arası sürdüğünü, ölüm ora-
nının ise yüzde 3-6 arasında oldu-
ğunu aktardı.

Öte yandan uzmanlar, yeni bir 
salgına karşı hazırlıklı oldukları-
nı vurguladı.

Cinsel yolla bulaşma riski 
daha yüksek 

Mevcut bilgi durumuna göre, bir-
çok farklı insanla cinsel ilişkiye 

giren kişiler çok daha büyük risk 
altında. Prensip olarak virüs, ya-
kın fiziksel temas yoluyla da bula-
şabiliyor. Araştırmacılar, 21 gün-
lük bir kuluçka dönemi olduğunu 
söylüyor. Belirtiler arasında ateş, 
yoğun baş ağrısı, kas ağrıları, sırt 
ağrısı, yorgunluk, lenf bezi şişkin-
liği, deride döküntü ve lezyon yer 
alıyor.

Viyana’da “maymun çiçeği virüsü” şüphesi!

Macaristan'daki benzin istas-
yonları, yalnızca ülkede kayıt-
lı plakaya sahip araçlara yakıt 
doldurabilecek.

B U DA P E Ş T E .  M a c a r i s t a n 
Başbakanlık Ofisi  Müdürü 
Gergely Gulyas, ‚benzin turizmi‘ 
konusundaki endişeleri gerekçe 
göstererek, ülkedeki benzin is-

tasyonlarının bugünden itibaren 
yurt dışında kayıtlı plakaya sa-
hip müşterilere hizmet vermeye-
ceğini açıkladı.

Hidaro.hu isimli internet si-
tesinin haberine göre Gulyas, 
sürücülerin araçlarına yal-
nızca Macar plakaları olması du-
rumunda sübvansiyonlu fiyatlar-
la yakıt ikmali yapmalarına izin 
verileceğini kaydetti.

Macaristan geçen yıl, küresel 
yakıt piyasasındaki hareketli-
lik nedeniyle dizel ve benzin fi-
yatlarını sabitlemiş, Rusya’nın 
Ukrayna’ya savaş açmasının ar-
dından ise sabitlenmiş fiyat uy-
gulamasını uzatma kararı almış-
tı.

Enerji krizi ve uluslararası arena-
daki gerginliklerin uzamasının 
Macar ekonomisini zorladığını 
belirten Gulyas, Brüksel’in yap-
tırım politikalarının akaryakıt fi-
yatlarının kontrolden çıkmasına 
neden olduğunu kaydetti.

Avusturya’dan Macaristan’a benzin almaya gidenlere şok!

Yağmur, kar derken güneş 
sonunda yüzünü gösterdi. 
Avusturya Merkez Meteoroloji 
ve Jeodinamik Enstitüsü 
(ZAMG), salı gününden itiba-
ren havaların daha da ısınaca-
ğını açıkladı. 

VİYANA. Merkez Meteoroloji ve 
Jeodinamik Enstitüsü (ZAMG), 
şiddetli yağmurların şimdilik 
sona erdiğini, önümüzdeki bir-
kaç gün içinde havanın giderek 
daha fazla yazlık olacağını vaat 
ediyor.
Hafta başında kapalı ve yağmur-
lu bir hava yaşanacak, ancak sa-
lı gününden itibaren güneşin 
yüzünü göstermesi ve havaların 
ısınması bekleniyor. Özellikle 
batıda hafta kapalı ve yağmurlu 
başlıyor, öğleden sonra yağmur 
diniyor ve güneş çıkıyor. Doğu 
kesimlerde ise sağanak ve gök 
gürültülü yağış beklentisi var. 
Erken sıcaklıkların 10 ila 17 dere-
ce, maksimum günlük sıcaklık-
ların 21 ila 29 derece olması bek-
leniyor.

Yerel yağışlara dikkat 

Salı ve çarşamba günü artan 
yüksek basınç etkisiyle çok gü-
neşli hava hakim olacak. Erken 

sıcaklıkların sekiz ila 15 derece-
ye, günlük maksimum sıcaklık-
ların 20 ila 28 dereceye ulaşma-
sı muhtemel. Perşembe günü de 
güneşli bir yaz havasının hakim 
olması beklenirken, özellikle 
dağlarda ve genellikle güneyde 

gök gürültülü ve sağanak yağış 
riski yeniden artacak. Cuma gü-
nü ise her yerde güneşli ve bulut-
lu bir hava hakim olacak. Erken 
sıcaklıklar on iki ila 18 dereceye, 
maksimum günlük sıcaklıklar 
ise 24 ila 30 dereceye ulaşacak.

Avusturya’da havalar ısınıyor, yaz resmen geldi

Viyana'da bir Türk düğününde 
havaya ateş açılması üzerine 
polis geniş çaplı bir operasyon 
düzenledi. 

VİYANA. Başkent Viyana’nın 21. 
bölgesi Floridsdorf ’ta yaşayan-
lar cumartesi gününe terör kor-
kusuyla uyandı. Floridsdorf ’da 
evden gelin çıkartma esnasın-

da bir davetlinin havaya yedi el 
ateş açması üzerine korkan çev-
re sakinleri polise haber verdi. 
Anında olay yerine gelen güven-
lik güçleri, Leopoldauer Strasse 
ve Kendegasse’deki belediye bi-

nasının etrafını kordon altına al-
dı.Viyana polisi, silahın kuru sıkı 
olduğunun tespit edilmesinin ar-
dından, ateş eden kişi ve düğün 
sahipleri hakkında yasal işlem 
başlatıldığını aktardı. 

Floridsdorf’da silah sesleri: Polis, Türk düğününü bastı

© Fotos: zVg
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Dost…Dost…

„Adam ve hayattaki tek arka-
daşı olan köpeği bir kazada 
birlikte ölmüşlerdi. Kendilerini 
muhteşem bir manzaranın kar-
şısında buldular. Rengarenk 
çiçeklerle süslü bir bahçe, al-
tından yapılmış bir kapı, be-
yazlar içinde bir kadın.
Adam kadına sordu:

“Burası neresi?”
Kadın ona gülümsedi:

“Cennet, efendim.“
Adam sevindi, kapıya yürüdü. 
Ama kadın onu birden durdur-
du: “Üzgünüm efendim, köpe-
ğiniz sizinle gelemez. Onları 
içeri almıyoruz.”

Adam kadına;
‘‘Ama o benim en yakın dos-
tum’’ dedi.

Nafile, ‘‘Giremezsiniz!’’ cevabı 
verildi. Bırakmadı yılların dos-
tunu. Gerisin geriye döndü.

Bu kez tozlu çamurlu bir yola 
girdi. Karşılarına çiftlik girişi-
ni andıran bir kapı ve önünde 
bekleyen yırtık pırtık elbiseli 
bir dede çıktı.
Adam sordu:

“Arkadaşımla birlikte bizi ka-
bul eder misiniz? ’

Dede “Tabii…” cevabını verdi.

Girdiler içeri. Yüzlerce ağaçtan 
birinin altına köpeğiyle yerleş-
ti.

Dedeye yine seslendi:

‘‘Burası neresi?”

Dede “Cennet” cevabını verdi.
Adam şaşırdı:

‘‘Nasıl olur! Az önce muhteşem 
bir kapıya gittik ve orasının da 
cennet olduğunu söylediler!”
Dede:
“Şu rengarenk çiçeklerle süs-
lü altın kapılı yer mi? Orası ce-
hennem!” dedi.

Adam iyice şaşırmıştı.
Dede gülümseyerek devam 
etti:

“Onlar, kendi çıkarı için en 
iyi arkadaşını yarı yolda bıra-
kıp bırakmayacağının sınavını 
yaptılar sana!’’

„Dostlarınızı“ yarı yolda bırak-
mayın. Çünkü gerçek dostluk, 
kaybolduğunuz bir ormanda, 
size yol gösteren ışık gibidir…“
Hayatınızda, ciddi ve dürüst 
gerçek dostlarınız olması di-
leklerimizle“

 
Via Anonim

VİYANA. Viyana’nın 14. bölge-
sinde Penzing’de bulunan dev-
lete ait bir anaokulunda bir pe-
dagog tarafından birçok çocuğa 
cinsel istismarda bulunulduğu 
iddiası Viyana yönetimini zor 
durumda bıraktı. Özellikle ebe-
veynlere hatta anaokullarından 
sorumlu belediye meclisine bile 
ancak bir yıl sonra bilgilendir-
me yapılması örtbas iddialarını 
da güçlendirdi. Ebeveynler bu 
duruma tepki gösterdi.

Tepkilerin odağında olan Viya-
na Belediye Başkan Yardımcısı 
Christoph Wiederkehr (Neos), 
„Krone“ röportajında   mağdur 
desteği, yetkililerin yaptığı hata-
lar ve daha iyi bir çocuk koruma 

sistemi hakkında açıklamalarda 
bulundu. Wiederkehr’in özel-
likle MA 10 yönetimine yönelik 
“Ebeveynlerin güvenini yeniden 
sağlamak zorundadır” ifadeleri 
dikkat çekti.

Dört vaka hakkında savcılık so-
ruşturması sürüyor

Belediye anaokulundaki öğ-
retmenin birkaç çocuğa cinsel 
istismarda bulunduğu iddia-
sı üzerine, savcılık dört vaka 

hakkında soruşturma başlattı . 
Çocuklarının pedagogun kurba-
nı olabileceği şüphesiyle sekiz 
aile, Avukat Johannes Bügler ile 
çoktan temasa geçti. Salı günü 
Belediye Binası’nda özel bir ko-
mite toplandı.

Tepkilerin odağında olan Eği-
timden Sorumlu Belediye Meclis 
Üyesi ve Belediye Başkan Yar-
dımcısı Christoph Wiederkehr, 
Krone’ye verdiği röportajda çar-
pıcı açıklamalarda bulundu.

Krone’nin “Sayın Başkan Yar-
dımcısı, kaç tane şüpheli vaka-
dan haberdarsınız?” sorusuna 
karşılık Wiederkehr, asıl davaya 
ek olarak, savcılığın kendilerine 
başka bir dava daha bildirdiğini 
açıkladı. Böylece sayının ikiye 
çıktığı kaydedildi.    

Uzmanlardan beklenen sonuç-
larla ilgili, “Prosedürler henüz 
tamamlanmadı. Genel olarak, 
benim için çok uzun sürüyor. Bu 
süreç daha hızlı işlemeli” ifade-
leri dikkat çekti.

“MA 10 güven tazelemeli”

Yetkili kurum MA 10’un kendi-
lerini bir yıl boyunca karanlıkta 
bıraktığı ve bilgilendirmediği 
hatırlatıldığında ise Wieder-
kehr, bu kadar geç bilgilendi-
rilmiş olmaktan asla memnun 
olmadığını vurgulayarak, Ana-
okulu yönetiminin değiştirildi-
ğini, ayrıca talep eden ebeveyn 
ve çocuklara bakım ve yardım 
hizmeti verildiğini açıkladı.

“Hâlâ MA 10 patronu Dani-
ela Cochlar’a güveniyor mu-
sunuz?” sorusuna Christoph 
Wiederkehr’in “MA 10 liderliği 
şimdi istikrarı ve ebeveynlere 
olan güveni yeniden sağlamak 
zorundadır. Kurduğum komis-
yonun sonuçlarını bekliyorum. 
Bunlar bir ay içinde mevcut ol-
malıdır” şeklinde cevap vermesi 
dikkat çekti.  

Wiederkehr, komisyonun Viya-
na yönetimine yakın kişilerden 
oluştuğuna dair eleştirilere de 
“Çocuk ve Gençlik Ombudsmanı 
ve Möwe Derneği bağımsız çalı-
şır, çok fazla deneyime sahiptir-
ler ve sistemi bilirler” ifadeleriy-
le karşılık verdi.

„Viyana’da anaokullarından sorumlu 
MA 10 güveni yeniden sağlamalı“

Viyana Belediye 
Başkan Yardımcısı 

Christoph Wiederkehr 
(Neos), Viyana’da 

devlete ait bir kreşte 
yaşandığı iddia 

edilen ve Avusturya 
gündemine bomba 

gibi düşen taciz 
skandalına dair çarpıcı 

açıklamalarda bu-
lundu.

© Bild: APA/Hochmuth
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VİYANA. Viyana’da dünyaca 
ünlü Hotel Bristol'un önünde iki 
taksici, Ukrayna plakalı iki ara-
badan çıkan antrenmanlı, disko 
kapılarının önünde görüp daha 
çok lanet okunan ve her gün 
yakın dövüş yaptığı belli olan 
kişiler tarafından kalleşçe saldı-
rıya uğradı. Taksicilere ilk önce 
arkadan saldıran ve bir tanesini 
bayıltana kadar dövüp leş gibi 
kenara atan saldırganlar daha 
sonra korkakça kaçtı. 

Biri 47 yaşında Trabzon asıllı 
C.Ö. ve diğeri   48 yaşında N. T 
isimli iki taksici Türk çıktı.

Viyana Polis Sözcüsü Christop-
her Verhnjak, çıkan arbedede 
iki taksi şoförünün ciddi şekilde 
yaralandığını bildirdi. 47 ya-
şındaki sürücü vahşi saldırıda 
bilincini kaybederek asfaltta ha-
reketsiz kaldı. Bilinci kapalı hal-
de dövülen 47 yaşındaki kurban 
başından yaralandığı şüphesiyle 
hastaneye kaldırılırken, ikinci 
taksi şoförü (48) kazayı hafif sıy-
rıklarla atlattı. 
Videoda, faillerden birinin, 
kendisi ve arkadaşları iki lüks 
SUV'ye (BMW X5, Toyota Land 
Cruiser) binip kaçmadan önce bi-
linci kapalı kurbanı kenara ittiği 
görülüyordu. 
Viyana polisi, "kavga bir park 
uyuşmazlığı üzerinden gerçek-
leşti" dedi. Bu doğru değildi. 
Polis, taksicilerden birinin çek-
tiği fotoğrafı verdi. İlk başta tak-
sicilere sahip çıkan Avusturya 
basını, daha sonra “taksiciler 
provoke etmiş” diye yazdı. Bu 
da doğru değildi.  İki Türk Taxi-
ci kimseyi provoke etmedi. Tam 
tersine üst üste hem kanunlar 
çiğnendi ve provokasyona  uğ-
radılar ve sonunda Video’larda 
açık bir şekilde haince saldırıya 

Viyana Ticaret Odası Taksiciler 
Loncası dövülen iki Türk taksiciye
Niye sahip çıkmadı?

uğradılar. Yeni Vatan Gazetesi 
olarak büyüteç altına aldık. 

Provokasyon mu 
dediniz? 

Doğru olan; iki lüks SUV, bir 
BMW X5 ve bir Toyota Land Cru-
iser, Bristol Hotel'in önünde tak-
siler için ayrılmış alana park etti. 

Görgü tanıklarının verdiği bilgi-
lere göre, 47 yaşındaki Trabzon 
asıllı Türk şoför C.Ö., Ukrayna 
plakalı araçların sürücülerin-
den, taksiciler için ayrılmış olan 
Hotel Bristol'ün önünden araçla-
rını çekmesini rica etti. Taksi şo-
förlerinin saldırganlardan park 
alanını boşaltmalarını istemesi 
karşısında, Ukrayna plakalı araç 

sürücüleri istemeyerek de olsa 
alandan ayrıldı. Daha sonra o 
yere park eden C.Ö. ve N.T konu-
şurken taksicilerin yanına gelen 
Ukrayna plakalı araç sürücüleri, 
iki Türk taksiciye hakaret edip 
tükürdü. Burada asıl provokas-
yon öncelikle Hotel Bristol önün-
de taksiciler için ayrılmış yere 
Ukrayna plakalı iki arabanın 

izinsiz park etmesi. Defalarca 
uyarıdan sonra çıkmaları. Çı-
karken Türk taksicilerin yanına 
yaklaşıp küfredip tükürmeleri. 
Bu da ikinci provokasyon. 

Sizin yanınızda yer 
almayacağız

Birçok Türk Taxici Viyana Tica-

© Bild: Facebook
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ret Odası'nda yıllardır üye ai-
datı ödedikleri  “Taxi Innung” 
INNUNG adlı Taksiciler Loncası 
Viyana'nın bu olayda N.T. ve 
C.Ö. adlı iki Türk taksiciye sahip 
çıkmadığını ve iki taksicinin bu 
kurumun dönüşümlü Eş Başkanı 
Resul Ekrem Gönültaş'tan yana 
hayal kırıklığına uğradıklarını 
Yeni Vatan Gazetesi’ne ifade et-
tiler. 

Arkadan saldırılarak komaya so-
kulan ve yerde sürüklenerek ke-
nara atılan N. T. adlı Türk taksici, 
Viyana Ticaret Odası Taksiciler 
Loncası Dönüşümlü Eş Başkanı 
Resul Ekrem Gönültaş'ın en baş-
ta kendisini aradığını ve avukat 
vs. işleri için başkan ile konuşa-
cağını söylediğini aktardı. An-
cak bir süre sonra Gönültaş’ın 
tekrar kendisini arayarak “Biz si-
zin yanınızda olamıyoruz. Çün-
kü ortada kendini koruduğunuz 
cop var” minval ve mealinde  ko-
nuştuğunu söyleyen N.T., Viyana 
Ticaret Odası’ndan yana duydu-
ğu hayal kırıklığını dile getirdi. 
Yeni Vatan Gazetesi polise sordu; 

“Bu lastik copu taksiciler yanın-
da taşıyabilir mi?” Cevap ”Evet” 
yönünde. Taksiciler ne yapsın? 
Kendisine saldıranlara karşı 
kendilerini nasıl korusunlar?
Arkasını döndüğünde kalleşçe 
saldırıya uğrayan 48 yaşındaki 
Türk Taksici N.T., Viyana Ticaret 
Odası Eş Başkanı Resul Ekrem 
Gönültaş’ın olayın içinde tak-
sicilerin de provokasyonu var, 
üstelik cop var. O yüzden Viyana 
Ticaret Odası Taksiciler Loncası 
olarak olayı takip edip sahiple-
nemiyoruz mealindeki açıkla-
ması karşısında haklı ve kurban 
oldukları davada yalnız bırakıl-
manın hayal kırıklığını Yeni Va-
tan Gazetesi’ne aktardı. 
Viyana Taksiciler Loncası’nın 
seçim zamanlarında devamlı 
yanlarına geldiklerini ama se-
çim dışında  kendilerine sırt çe-
virdiklerini belirten N.T. şunları 
ifade etti: “Şu anda yaşadığım 
bu şiddet ve şoktan dolayı psi-
kolojik destek alıyorum ve sigor-
talı olmam dolayısıyla ücretin 
bir bölümünü ben ödeyeceğim. 
Ancak avukatlık masraflarının 

tümünü kendim karşılamak zo-
rundayım. Suç duyurusunu biz-
zat avukat kanalıyla yapacağım, 
ama ucu açık olduğu için sürecin 
hangi noktalara kadar gideceği-
ni bilmiyorum. Bu nedenle tüm 
masrafları karşılayacak düzeyde 
değiliz, bu da bizi tabii ki zor du-
rumda bırakıyor. Keşke Viyana 
Loncamız en azından bu nok-
tada arkamızda dursaydı. Ben 
burada kurbanım. Zaten üç ku-
ruş olan yevmiyemizle belki de 
5.000 Euro’yu bulacak mahkeme 
masraflarını nasıl karşılayacağı-
mızı ben de bilmiyorum. Dolayı-
sıyla hayal kırıklığına uğradığım 
doğrudur.”           

Esefle karşılıyorum

N. T. kendisinin "Rechtschutz" 
(Hukuki Himaye) sigortasının 
olmadığını ama ikinci saldırı-
ya uğrayan taksici C.Ö.'nün bu 
sigortasının olduğunu ve onlar 
üzerinden bir avukat tutulduğu-
nu ifade etti. Burada N.T.'nin bir 
taksici olarak en azından bek-
lentisinin, Viyana Ticaret Odası 
Taksiciler Loncası'nın kendisine 
sahip çıkması ve avukat ve po-
lis işlerinde yanında durması 
olduğu öğrenildi. Viyana Taxi-
ciler Loncası  Eş Başkanı SWV’li 
Gönültaş’ın N.T. ile iki kere ko-
nuştukları öğrenildi.  

Kurban Türk Taxici N. T. Yeni Va-
tan Gazetesi’ne şunları ifade etti:  
    “Resul Ekrem Gönültaş ilk tele-
fon görüşmemizde  bana hukuki 
olarak yardımcı olacaklarını  ifa-
de etti. Geri dönmeyince kendisi 
aradım. Gönültaş bana   hukuki 
yanımda duramıyacaklarını söy-
ledi. Viyana Taxi Loncası olarak 
yanınızda duramayacağız ifade-
sini kullandı. Çünkü işin içinde 
cop var dedi. Polis’de verdiğim 
ifadeden iki gün sonra benden 
copu getirmemi istedi. Götür-
düm. Polis fotoğraf çekti, ölçtü 
ve bana cop ile ilgili kanunen bir  
yasak yok geri alabilirsiniz dedi. 
Kısaca cop ile kendimi savun-
maya çalışmam yüzünden beni 
üyesi olduğum, Viyana Taxiciler 
Loncası’nın yalnız bırakmasını 
gerçekten esefle karşılıyorum. 
Üzüntü içindeyim…” 

Yeni Vatan Gazetesi olarak 
Gönültaş’a ulaşmaya çalıştık. 
Telefona kendisine ait taksici 

kursu şirketinden bir kişi çıktı. 
Kendisinin ikinci numarasının 
olup olmadığını sorduk, özel 
numarasının olduğunu söyledi. 
Viyana Ticaret Odası Taksiciler 
Loncası Eş Başkanı olarak ken-
disine söz hakkı vermek adına 
geri aramasını rica ettik. Ancak 
Resul Ekrem Gönültaş, bu habe-
rin yapıldığı ana kadar geri ara-
madı. Söz hakkı saklıdır. Milli 
Görüş Viyana’ya yakınlığıyla 
bilinen Resul Ekrem Gönültaş’ın 
telefonunu almak için Viyana 
Milli Görüş’ün Başkanı Mehmet 
Arslan’ı aradık. Arslan, ”Bizim 
Resul Ekrem Gönültaş ile şu 
anda alakamız yoktur. Ben de si-
zin numaranız dışında başka bir 
numara ne yazık ki yok. ” dedi.  

Loncanın sahip çıkma-
ması üzücüdür

25 yıldır Viyana'da taksicilik ya-
pan Güngör Şenkal adlı cesareti 
ve açık sözlülüğü ve arkadaşları-
na sahip çıkması ile dikkat çeken 
Avusturya vatandaşı Türk, Yeni 
Vatan Gazetesi'ne yazılı olarak 
şu demeci gönderdi: " Hepinizin 
malumu olduğu üzere, 25 Mayıs 
2022 tarihinde bir meslektaşı-
mızın kendi işyerine, yani taksi 
durağına girebilmek için, o sı-
rada durağa park etmiş bulunan 
Ukrayna plakalı bir aracın için-
dekilerden yer istemesi üzerine 
çıkan tartışmada iki arkadaşı-
mız o araçtaki ve daha sonra 
gelen araçtaki Ukraynalıların 
saldırısına uğramıştır. Bu olay 
bizim işyerimizde uğradığımız 
bir saldırıdır. Arkadaşlarımızın 
işyerlerini ve saldırı neticesinde 
kendilerini savunmaları kadar 
doğal bir şey olamaz. Olayın 
vahametinin yanı sıra, Viyana 
Ticaret Odası Taksi Loncası'nın 
arkadaşlarımıza gerektiği gibi 
sahip çıkmaması da üzücüdür. 
Hem loncanın hem de meslektaş-
larımızın arkadaşlarımıza sahip 
çıkması gerekir. Bu iş ahlakı ge-
reği olarak da böyledir. Saygıla-
rımla."

“Lonca tarafından yalnız 
bırakılmaları utanç 

verici”

Wiener Taxi Verein Başkanı 
Hasan Ayçiçek de Yeni Vatan 
Gazetesi’ne şunları ifade etti:  
“İki arkadaşımızın Viyana Ti-

caret Odası Taksiciler Loncası 
tarafından yalnız bırakılması 
karşısında çok müteessiriz.  Kur-
ban olan iki Türk Taksici arka-
daşımızın loncamız tarafından 
yalnız bırakılmaları utanç ve-
rici. Mesleki dayanışma nerede 
kaldı? Kaldı ki iki arkadaşımız 
burada kesinlikle kurban. Gerek 
psikolojik destek olarak gerekse 
en azından avukatlar kanalıyla 
yanlarında olunması gerekmek-
tedir. Mesleki dayanışmamız 
nerede kaldı? Viyana Taksiciler 
Loncamıza güvenimiz kalmadı.”    
Viyana’da dağ başında mı ya-

şıyoruz? Evet bu soruyu herke-
sin aslında sorması gerekiyor. 
Dünyanın sanat, opera, tiyatro 
ve kültür merkezi kabul edi-
len Viyana'nın ünlü Viyana 
Operası'nın on metre ötesinde 
Hotel Bristol önünde olanlar, 
resmen sanki dağ başında oldu-
ğumuzu hissettiriyor, özellikle 
de Türk taksicilerin kimsesiz 
olduğunu göstermesi açısından 
önem arz ediyor ve ders çıkarıl-
ması gerekiyor.
Viyana şehir merkezinde iki 
Türk taksi şoförünün “haklı 
park uyarısına rağmen” iki lüks 

Ukrayna plakalı araç içinden 
çıkan kapıcı tipindeki hormon-
lu ve idmanlı kişilerin, iki tak-
sicinin suratına tükürdükten 
sonra haince öldürme amaçlı 
saldırmaları büyük tepki topla-
maya bu manada devam ediyor. 

Duyarsız kalmadım  

Yeni Vatan Gazetesi´ni son anda 
arayan Resul Ekrem Gönültaş 
şunları ifade etti :" Olaya ke-
sinlikle duyarsız kalmadım.Ti-
caret Odası'nda kurallar farklı 
işliyor. Ben  ÖVP'den Eş Başkan 

Leopold Gautzner  ile görüştüm. 
Kendisi Krone'de Cop haberini 
okumuş. Yardım edemeyiz dedi. 
Ben de okendilerien Hukuki da-
nışmanlık veririz ama davada 
arkanızda  Avukatlarmı maddi 
olarak olamayız dedim. Benim 
belki burada hatam geri dönüp 
özellik hukuki danışmanlık 
konusunda işi takip etmemem-
dir. Yoksa be elimden geldi-
gi kadar herkesein yardımına 
koştum ve koşuyorum" dedi. 

"Savcılık olaya niye el koymadı? 
Polis niye olayı takip ederken 
keyifsiz? Ortada resmen bir hay-
vanlık ve haydutluk var. Ukray-
na plakalı arabalar saldırıdan 
sonra kaldıkları otele kadar belli 
olarak Viyana'da nasıl fırıl fırıl 
cirit atmaya devam etti? Bu nasıl 
hukuk devleti? Dağ başında mı 
yaşıyoruz? Şiddet şiddeti doğu-
rur. Türk taksiciler niye bu kadar 
sahipsiz mi ? 

2013 yılında bir Avusturyalı 
taksici kendisini soymaya kal-
kan Suriye asıllı mülteciyi izinli 
silahı ile çekip öldürmüştü. Bu 
kabul edilmez bir şekilde hırsızı 
öldüren Avusturyalı taksiciye, o 
zaman Viyana Taksiciler Loncası 
gerek psikolojik olarak gerekse 
avukatlar tutarak sahip çıkma-
dı mı? O zamanın Viyana Taksi 
Loncası Başkanı Christian Ger-
zabek, silahı ile kendini koruyan 
yerli Avusturya asıllı taksiciye 
niye sahip çıktı lonca olarak? 
Gerzabek şu anda ÖVP’den 13. 
Viyana’da İlçe Encümeni ve ken-
di taksi şirketi hala var. Peki iki 
Türk taksiciye alçakça saldıran 
bu haydutlar karşısında Viyana 
Taksiciler Loncası taksicilere 
niye sahip çıkmıyor? Niye tak-
siciler kısa adı WKÖ olan Taxi 
Innung'a yani Viyana Ticaret 
Odası Taksiciler Loncası’na zor-
la yıllık aidat ödüyorlar? Eğer 
Viyana Taksiciler Loncası böyle 
bir günde taksicilere sahip çık-
mayacak ve bir avukat vermeyi 
bırakın, düzgün bir avukat tav-
siyesinde bile bulunmayacaksa 
ne işe yarıyor?   Derhal Viyana 
Taxsici’ler Loncası avukat mas-
raflarını özellikle Rechtschutz’u 
olmayan N. T.’nin masraflarını 
Lonca karşılamalı ve Türk tak-
sicinin yaşadığı tüm maddi ve 
manevi zararı hafifletmeli, yol 
göstermeli ve desteklemelidir.

“Lonca tarafından yalnız bırakılmaları 
utanç verici” - Hasan Ayçiçek, Wiener Taxi

“Loncanın sahip çıkmaması 
üzücüdür” - Taxici 

Güngör Şenkal
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Hastalık yapan mikropla-
rın doğada yayılımları, 
ilkbahar aylarında artış 

gösteriyor. Bu dönemde bağı-
şıklık sistemi zayıfladığı takdir-
de; grip, nezle, soğuk algınlığı, 
migren, alerjik hastalıklar gibi 
şikayetler de artıyor. Bu durum-
larda bağışıklık sistemini güç-
lendirmek; vücudun enfeksi-
yonlara ve dış uyaranlara karşı 
daha dirençli olmasını sağlamak 
büyük önem taşıyor. Memorial 
Antalya Hastanesi İç Hastalık-
ları Bölümü’nden Uz. Dr. Tülay 
Kadıoğlu, ilkbahar hastalıkları 
ve dikkat edilmesi gerekenler 
hakkında bilgi verdi.

İlkbahar aylarında bunlara dik-
kat edin;
Günde en az 2-2,5 litre sıvı tüke-
tin.
Uykunuzu alarak güne başlama-
ya özen gösterin.
Meyve ve sebze çeşitliliğinden 
faydalanacak şekilde dengeli ve 
düzenli beslenmeye özen göste-
rin.

Alkolden uzak durun ya da tüke-
timini sınırlayın.
Açık havada haftada 3-4 gün 1 
saat yürüyüş yapın.
İş yerinizde molalarınızı açık ha-
vaya çıkarak değerlendirin.
İşe gelirken arabanızı iş yerini-
ze daha uzak bir yere park edin 
veya ulaşım aracından birkaç 
durak önce inin. İşe başlama-
dan önce açık havada yapacağı-
nız yürüyüşler, gününüzü daha 
enerjik geçirmenizi sağlar
Bedensel aktivitelerinizi
Güneşten daha çok yararlanın
Daha hafif yiyecekler yiyin, ak-
şam saatlerinde abur cuburdan 
uzak durun
Günde 2-3 fincan bitki çayı tüke-
tin
Size keyif veren aktivitelere yö-
nelin

İlkbahar ayları, mevsim geçiş 
dönemi olduğu için hastalıklara 
da zemin hazırlamaktadır. Bu 
dönemde hastalıklardan korun-
mak için öncelikle bağışıklık 
sisteminin kuvvetli olması ge-

rekmektedir. Değişken hava du-
rumundan dolayı kıyafet seçimi-
ne dikkat edilmelidir. Terletecek 
kıyafetlerden uzak durulmalı, 
sıcak görünen havalara alda-
narak da ince giyinilmemelidir. 
İlkbahar aylarında da dengeli 
ve düzenli beslenmeye dikkat 
edilmeli, bağışıklığı kuvvetlen-
direcek meyve ve sebzelerden 
bolca tüketilmelidir. Kuşburnu, 
ıhlamur, adaçayı gibi C vitamini 
içeren bitki çaylarından günde 
2-3 fincan içilmelidir.

Herhangi bir rahatsızlık his-
sedildiği anda geç kalınma-
dan doktora başvurulması çok 
önemlidir. Böylelikle ilerleyecek 
hastalıklardan erken tanı ve te-
davi sayesinde korunabilmek 
mümkündür. İlkbaharda artan 
polen miktarı ve hava değişik-
liği, alerjik hastalıkları olan 
kişilerin şikayetlerini de tetikle-
yebilir. Alerjisi olan hastaların 
özellikle bu dönemde ilaçlarını 
aksatmamaları, hapşırık, göz 
akıntısı, burun akıntısı, öksürük 

İlkbaharda kendinizi 
hastalıklardan koruyun!
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İlkbaharda kendini gösteren grip, nezle, soğuk algınlığı, migren gibi 
hastalıklarla boğuşurken kendinizi çalışma hayatına vermeniz çok zor. 

Unutmayın; her şeyin başı sağlık!

gibi belirtiler olduğu takdirde 
mutlaka bir uzmana başvurul-
maları önemlidir.
İlkbahar mevsiminde hava ba-
sınç değişiklikleri çokça olmak-
tadır. Hava basıncındaki bu de-
ğişiklikler, migren hastalarının 
atak sayılarını da artırabilir. 
Düzenli tedavi gören migren 
hastalarının bu dönemde de te-
davilerini ihmal etmemeleri bü-
yük önem taşır. Migren atakları 
artan hastaların nöroloji uzma-
nına başvurmaları gerekir. Artan 

sıcaklarla birlikte görülebilen 
tansiyon şikayetleri, ilkbaharda 
basınç değerlerindeki değişken-
lik nedeniyle hassas bünyeleri 
etkileyebilir. Tansiyon hastaları-
nın tüm dönemlerde olduğu gibi 
ilkbahar aylarında da ilaçlarını 
düzenli olarak almaları, tuz tü-
ketimine dikkat ederek, tüketim 
miktarını en aza indirmeleri ge-
rekmektedir.

İlkbahar ayları taze meyve ve 
sebze açısından çok zengin bir 

dönemdir. Bu dönemde mide 
bağırsak problemleri değişen 
yiyeceklerle birlikte artabilir. 
Özellikle yaz mevsimine doğru 
çiğ sebze ve meyve tüketimi kış 
mevsimine göre daha fazladır. 
Buna bağlı olarak çiğ soğan, sa-
rımsak ve çiğ sebzelerin tüketi-
mi mide ve bağırsak hassasiyeti 
olanların şikayetlerini artırabi-
lir. Bu nedenle düzenli ve den-
geli beslenmeye dikkat edilmeli, 
rahatsız eden gıdalardan uzak 
durulmalıdır.

Özellikle ilkbahar ve sonbahar 
geçişlerinde sürekli hava ve ha-
vadaki basınç değişiminden do-
layı bazı kişilerde duygu durum 
değişiklikleri görülebilmektedir. 
Kişiler kendilerini yorgun ve hal-
siz hissedebilir, sürekli bir uyu-
ma isteği doğabilir. Bu beden 
yorgunluğu, kişilerde mutsuzluk 
ve isteksizlik gibi olumsuz du-
rumlara neden olabilir. Bu gibi 
durumlarda kişilerin kendilerini 
mutlu edecek aktivitelere yönel-
meleri çok önemlidir .

Teknolojinin hayatın her ala-
nında yer almasıyla birlikte 
insanların teknolojiye ayırdığı 
süre artıyor ve kontrolsüz kulla-
nıma sahip kullanıcılarda tek-
noloji bağımlılığı ortaya çıkıyor

Teknoloji bağımlılığı Yeşilay tara-
fından, „Teknoloji ve internetin 
bilinçli olmayan, kontrolsüz bir 
şekilde kullanımına bağlı olarak 
ortaya çıkan, davranışsal bağım-
lılıklar, psikopatlık, oyun oyna-
ma bozukluğu, sosyal medyanın 
ve akıllı telefonun aşırı kullanımı 
gibi bağımlılık yapıcı alt davra-
nışlarla kendini gösteren bağım-
lılık türü.“ olarak tanımlanıyor.

Teknoloji bağımlılığının neden 
olduğu sorunlar arasında fiziksel 
şikayetlerin (gözlerde yanma, bo-
yun kaslarında ağrı ve sertleşme, 
beden duruşunda bozukluk, elde 
uyuşukluk, halsizlik) yanı sıra 
sosyal alanda görülen şikayetler 
de (akademik başarıda düşük, 
kişisel, aile ve okul sorunları, 

zamanı idare etmede başarısız-
lık, uyku bozuklukları, yemek 
yememe, aktivitelerde azalma, 
internet arkadaşları dışında izo-
lasyon) yer alıyor.

Bu şikayetlerin önüne geçmek 
için birçok kurum ulusal ve ulus-
lararası çapta teknoloji bağımlılı-
ğını azaltmaya yönelik çalışma-
lar yürütüyor.
Yeşilay Danışmanlık Merkezi de 
(YEDAM) bu kapsamda 12 yaş ve 
üzeri bireylere teknoloji bağımlı-
lığından kurtulmak için ücretsiz 
destek sağlıyor.

TÜRKİYE’DE İNTERNET 
KULLANIM SÜRESİ GÜNDE 

ORTALAMA 8 SAAT

Günlük internet kullanım süre-
si, teknoloji bağımlılığını ortaya 
koyması açısından önem taşıyor. 
İngiltere merkezli GlobalWebIn-
dex şirketinin geçen yılın üçüncü 
çeyreğinde yaptığı araştırmaya 
göre, dünya genelinde internette 

geçirilen günlük süre ortalama 6 
saat 58 dakika oldu. Dünya orta-
lamasının üzerinde olan Türki-
ye’deki kullanıcılar ise internette 
ortalama 8 saat geçirdi. Listede 
Japonya, 4 saat 26 dakikayla en 
az internet kullanım süresine sa-
hip ülke oldu.

Yeşilay, 12 yaş ve üzerindeki 
gençler için günlük en fazla 120 
dakika ekran kullanımı öneriyor. 
Diğer yaş gruplarında ise 0-3 yaş 
arasındakilerin ekrandan olabil-
diğinde uzak tutulması, 3-6 yaş 
arasındakilerin günlük en fazla 
30 dakika, 6-9 yaş arasındakile-
rin en fazla 50 dakika, 9-12 yaş 
arasındakilerin ise en fazla 70 
dakika ekran başında geçirmesi 
tavsiye ediliyor.

Teknoloji bağımlılığını kontrol 
altına almak için ise şunlar 

öneriliyor:

„Günlük internet kullanım saat-
lerini değiştirin. Haftalık internet 

kullanımı çizelgeleri hazırlayıp, 
uyulmasını sağlayın. Destek 
grupları ya da aile terapisi gibi 
yöntemleri hayata geçirin. Yap-
mayı isteyip de fırsat bulamadığı 
faaliyetleri bir deftere yazmasını 
sağlayın, internet kullanmak için 
yoğun istek duyduğunda yazdık-
larından birini yapmasını isteyin.

Çocuklarınızı arkadaşları ile do-
ğal yollardan görüşmeleri için 
yönlendirin, akran grupları içe-
risinde sosyalleşmesini sağla-
yın. Çocuklarınızı yetenek ve ilgi 
alanlarına uygun spor dallarına 
yönlendirin. Çocuğunuzun ar-
kadaşlık ilişkilerini destekleyin, 
onları bir araya getirecek aktivite 
planlayın. Çocuğunuzun bilgisa-
yar kullanımını kontrol edin ve 
sanal ortamdaki arkadaşlarını ta-
nıyın. Bilgisayarlarınızda güvenli 
internet uygulamalarının olması-
na özen gösterin.“

„AKILLI TELEFON, TABLET 
GİBİ ALETLERİ ÇOCUKLARI 

SUSTURMAK İÇİN ASLA KUL-
LANMAYIN“

Çocukların ve gençlerin tekno-
lojiyi fazla kullanması sebebiyle 
bilinçli kullanım davranışının 
kazanılması bu yaş grubunda 
önem taşıyor. Bu bağlamda şun-
lar tavsiye ediliyor:

„Akıllı telefon, tablet gibi aletleri 
çocukları teselli etmek, sustur-
mak için asla kullanmayın. Ço-
cukların kontrolsüz ve uzun süre 
internet kullanmasına izin ver-
meyin. Yemek ve çay saatlerinde 
bilgisayar başındaki çocuğa ser-
vis yapmayın, size katılmasını 
sağlayın. TV veya internet ben-
zeri teknolojik alet merkezli ev 
düzeni kurmayın.“

Kontrolsüz teknoloji kullanımı bağımlılık Kontrolsüz teknoloji kullanımı bağımlılık 
ve psikopatlık ile sonuçlanıyorve psikopatlık ile sonuçlanıyor
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Ich korrespondiere
mit der ganzen Welt.
Thomas , Barber in Wien

Mein Beitrag zahlt sich aus.
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