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OY KULLANALIM
9 EKİM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE MUTLAKA

» Alexander Van der Bellen'in ilk 
oylamada, oyların en az yüzde 50'sini 
(artı bir oy) alması muhtemel.

» 9 Ekim seçimlerinde öne çıkan iki 
isimin Walter Rosenkranz ve Tassilo 
Wallentin olduğu öğrenildi. 
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Probiere das gratis Lehrlingscoaching von „Lehre statt Leere“. Das Angebot 
unterstützt bei allen Fragen und Herausforderungen rund um die Lehre. Du erhältst 
individuelle Information, Beratung, Vernetzung oder Coaching. Kostenlos, vertraulich 
und österreichweit. Weil ein guter Coach nicht nur im Sport wichtig ist! 
Info-Line: 0800 220074 und www.lehre-statt-leere.at 

Stress in 
der Lehre?
Das muss nicht sein!
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Viyana Eyaleti ve Belediyesi Maliye Bakanı Peter Hanke
Fotos: PID

Viyana. Viyana Eyaleti hü-
kümetine bağlı enerji te-
darikçisi Wien Energie 

finansal sorunlarla çalkalanır-
ken, Viyana Belediye Başkanı 
Michael Ludwig’den art arda 
açıklamalar gelmeye devam edi-
yor. Almanya’ya atıfta bulunan 
Ludwig, elektrik piyasasında 
“Avrupa fiyat sınırı” için çağrı-
da bulundu. Wien Energie’nin 2 
milyona yakın müşterisine “ener-
ji tedarikinde arz güvenliği” ko-
nusunda güvence veren Ludwig, 
“Benim için güven ve şeffaflık 
özellikle önemlidir” ifadeleriyle 
dikkat çekti.
Öte yandan büyük tartışmala-
ra neden olan finansal sorun-
lara da değinen Ludwig, Wien 
Energie’nin ihtiyaç duyduğu ek 
miktarların, elektrik piyasasın-
daki yüksek fiyat gelişmeleri ile 
ilgili olduğunu öne sürdü. Bu 
noktada Alman hükümetinin 
enerji tedarikçileri için bir “ko-
ruyucu kalkan” sunmasına atıfta 

bulunan Ludwig, “Alman fede-
ral hükümeti, güçlü fiyat gelişi-
mi nedeniyle sağlıklı şirketlerin 
de ek desteğe ihtiyacı olduğunu 
haklı bir şekilde kabul etti. Bu 

destek, bu Viyana koruyucu kal-
kan, şehir tarafından 1,4 milyar 
avro tutarında sağlandı” dedi.

“Şeffaflık benim için özellikle 

önemlidir” ifadelerini kullanan 
Ludwig, hem Wien Energie hem 
de Wiener Stadtwerke için özel 
bir denetim emri verdiğini kay-
detti. (yenivatan.at)

Başkan Ludwig: „Elektrik fiyatlarında 
AB’de üst sınır istiyoruz“

Enerji piyasalarındaki kriz ve fiyat artışlarına karşı enerji tedarikçi-
lerine sunulan “koruyucu kalkan” konusunda Almanya’ya atıfta bulu-

nan Ludwig, elektrik piyasasında “Avrupa fiyat sınırı” belirlenmesi için 
çağrıda bulundu.

Kısa adı AK olan Avusturya 
İşçiler Odası müdürü  Christoph 
Klein, Ekonomi Bakanı Martin 
Kocher’den akaryakıt fiyatla-
rının sabitlenmesini talep etti.

VİYANA.  Christoph Klein, 
E k o n o m i  B a k a n ı  M a r t i n 
Kocher’den şu anki akaryakıt fi-
yatlarının fahiş olup olmadığı-
nın denetlenmesini, eğer öyley-
se tarım, sosyal işler, maliye ve 
ekonomi bakanlıkları ile sosyal 
paydaşlardan oluşan fiyat komis-
yonunun ekonomik açıdan gerek-
çeli bir fiyat tespit edebileceğini 
söyledi. Bu, İşçiler Odası AK’nın 
fiyat başvurusu üzerine gerçekle-
şebiliyor.

Son olarak 2008 yılında gıda 
maddeleri fiyatının tespitine yö-
nelik bir başvuru gerçekleşmişti. 
Klein, bu kez aynı şeyi zamların 

en belirgin şekilde ortaya çıktığı 
ürün için aynı şeyi deneyecekle-
rini duyurdu. Doğalgaz ve elekt-
rik fiyatları içinse böyle bir imkan 
bulunmuyor.

Ay sonunda emekliliğe İşçiler 
Odası akaryakıt fiyatının altı aylı-
ğına sabitlenmesini talep etti

İşçiler Odası’nın görevden ay-

rılmak üzere olan direktörü 
Christoph Klein, Ekonomi Bakanı 
Martin Kocher’den akaryakıt fi-
yatlarının sabitlenmesini talep 
etti.

AK-Avusturya İşçiler Odası akaryakıt fiyatının 
6 aylığına sabitlenmesini talep etti



 Eylül 2022 – SAYI 249      423 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

E
N

TG
E

LT
LI

C
H

E
 E

IN
S

C
H

A
LT

U
N

G
/IL

A
N

9 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerine yönelik anket ça-
lışmalarını yürüten Peter Hajek 
ve Siyasi Danışman Thomas 
Hofer, Federal Cumhurbaşkanı 
Alexander Van der Bellen'in ilk 
oylamada, oyların en az yüz-
de 50'sini (artı bir oy) alması-
nı bekliyor. 

Viyana. Sonbaharda gerçekleşe-
cek olan Cumhurbaşkanlığı se-
çimlerine dair tahminde bulu-
nan Anket Uzmanı Peter Hajek, 
bilimsel liderliği altında Unique 
Research Institute tarafından 
Ağustos ortasında yürütülen an-
ket sonuçlarını açıkladı. Hajek, 
katılımcıların yüzde 66’sının gö-
revdeki Federal Başkan lehin-
de konuştuğunu aktardı ve ekle-

di: „Van der Bellen ciddi bir hata 
yapmazsa ikinci bir oylama pek 
olası değil.”

Hajek, Van der Bellen’in „Beni 
istiyorsanız, gidip bana oy ver-
melisiniz“ argümanı gibi birçok 
avantaja sahip olduğuna dikkat 
çektiği açıklamasında, “Diğer altı 
aday için, ilgili kişinin ikinci tura 
katılması için sadece „küçük bir 
şans“ olduğu varsayılabilir. Bu 
nedenle, seferberliği sürdürmek 
daha zor hale gelecektir“ dedi.

Hajek, daha sağcı adaylar Walter 
Rosenkranz (FPÖ), blog yaza-
rı Gerald Grosz, Avukat Tassilo 
Wallentin ve MFG patronu 
Michael Brunner’in, yalnızca bir-
birlerinden ve eski başkan adayı 

Norbert Hofer’in (FPÖ) eski seç-
menlerinden oy alabileceğini 
öne sürdü. Bu adayların kesin-
likle Van der Bellen’in merkez/
merkez sol seçmenlerine hitap 
etmeyeceğini de özellikle sözle-
rine ekledi.

FPÖ adayı Rosenkranz 
ikinci sırada mı?

H a j e k ,  ÖV P  s e ç m e n l e r i -
nin  de  görevdeki  Feder al 
Cumhurbaşkanına daha faz-
la eğilebileceğini düşünüyor. 
Anket sonuçlarına göre, FPÖ 
adayı Rosenkranz ikinci sırada 
yer alabilir, ancak Wallentin özel 
bir tehdit çünkü “tamamen aynı 
seçmen kesimine hitap ediyor.” 
Ağustos ayında yapılan anketle-

re göre, her beş FPÖ seçmenin-
den biri Grosz’u istiyor.

Hajek’e göre, daha solcu aday-
lar, Bira Partisi’nin kurucusu 
Dominik Wlazny („Marco Pogo“ 
olarak da bilinir) ve ayakkabı 
üreticisi Heinrich Staudinger, en 
üst sıralarda yer almıyor, ancak 
yine de oy kullanmayacak kişile-
re ulaşma potansiyeline sahipler.

“Büyük favori”

Siyasi Danışman Thomas Hofer, 
pazar günü mevcut durum hak-
kında biraz daha temkinli yorum 
yaptı ve o da Van der Bellen’i 
muhtemelen ilk oylamada kaza-
nabilecek „büyük bir favori“ ola-
rak gördüğünü ifade etti.

Anketler, Van der Bellen’in 
zaferine işaret ediyor!
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Tassilo Wallentin Walter Rosenkranz
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Bezahlte Anzeige

Impfen dauert nur 1 Sekunde.  
Long Covid dauert Jahre. 
Damit du die Süße des Lebens schmeckst: Hol dir jetzt deine kostenlose 
Auffrischung der Corona-Schutzimpfung! Alle Infos unter impfservice.wien 
oder bei der Hotline 1450.

Ruck Zuck. 
Aufgefrischt. 

Jetzt Corona-Impfung auffrischen!
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VİYANA. Hayalindeki işi kur-
mak, bir ev ya da araba sahibi ol-
mak için kredi almayı düşünenle-
re kötü haber! Avusturya’da kredi 
alma şartlarında değişikliğe gi-
dildi, kredi almak birçokları için 
artık daha zor olacak!   

Yeni kredi şartlarına göre, artık 
almak istediğiniz miktarın en az 
yüzde 20’sine denk gelen bir na-
kit rezerviniz olmalı. Örneğin 
100.000 Euro’luk bir kredi için 

bu miktar 20.000 Euro’ya denk 
geliyor, bir milyon içinse en az 
200.000 Euro nakdiniz olmalı. 
Ancak kredilerin önündeki tek 
yeni engel bu değil; artık azami 
vade sadece 35 yılla sınırlıdır ve 
taksit ödemeleri net hane geliri-
nin azami yüzde 40’ı kadar ola-
bilir.

“Bu şartlar yeni değil, 
önceden de tavsiye 

ediliyordu”

Merkez Bankası’nın hesap-
lamalarına göre, borçluların 
yaklaşık beşte biri (!) yeni ku-
rallara göre artık kredi alama-
yacak. Ticaret Odası Tüketiciyi 
Koruma Savunucusu Christian 
Prantner, pazartesi günü Ö1 

„Morgenjournal“da yeni ön-
lemleri olumlu değerlendirdi ve 
“Kurallar aslında çok yeni değil, 
zaten tavsiyeydi (pek uyulmadı), 
ama şimdi zorunlu olacaklar” de-
di.

Uzmanlar, yeni kredi yönetmeli-
ğinin gerekliliğini, uzun süredir 
„alarm sinyalleri“ ve çok sayıda 
değişken kredi olmasına ve borç-
luların beşte birinin çok yüksek 
kredi oranları almasına bağladı. 
Prantner, yeni baskıları “çok ma-
kul kararlar” olarak nitelendirdi 
ve yüzde 20 ila 40’lık bir öz ser-
maye oranı şartının, borçluları, 
kredi taksitlerinin aylık gelirleri-
ni tüketmesinden koruyacağını 
savundu.

“Sınırlı vade” kararı da 
uzmanlar için anlamlı

Kredi vadesinin 35 yılla sınır-
landırılmasını da makul bu-
lan Prantner bunu bir hesapla-
ma ile ortaya koyuyor: “100.000 
Euro’luk bir kredi ve 20 yıllık bir 
vade ile yaklaşık 127.000 Euro’yu 
geri ödüyorsunuz, 35 yıllık bir va-
de ile bu zaten 150.000 Euro’ya 
ulaşıyor. Daha ileri gitmek pek 
mantıklı olmaz.”
Tüketici Savunucusu, istisnaları 
„kabul edilebilir“ olarak tanımlı-
yor ve “Bankalar bu tür istisnala-
rı çok kredibilitesi olan insanlar 
için uygulayabilir” diyor. Ancak 
hemen ardından uyarıyor: “Yeni 
kurallar gibi, bunlar da sıkı bir 
şekilde denetlenmeli.” 

Kredi almak zorlaşıyor! 
İşte yeni kurallar…

Avusturya’da banka 
kredilerinde yeni bir 
döneme girildi; kredi 

alma şartları 
değiştirildi. 
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Demiryolu ulaşımına da zam 
geliyor! ÖBB Başkanı Andreas 
Matthä zammı, “enflasyonun 
altında, cüzi miktarda bir ar-
tış planlıyoruz” sözleriyle du-
yurdu. 

VİYANA. Avusturya Federal 
Demiryolları ÖBB, yıl sonunda 
ulaşıma zam yapılacağını açıkla-
dı. ÖBB Başkanı Andreas Matthä, 
“Yıl sonunda yolcu taşımacılı-
ğı fiyatlarını çok ılımlı, enflasyo-
nun çok altında artıracağız” dedi. 
Matthä, fiyat artışını “çok üzgü-
nüz” sözleriyle duyurdu.

Demiryolu firması, çekiş akımı-
nın üçte birini kendisi üretiyor, 
yüzde 20’si ise ortak enerji sant-
rallerinde üretiliyor. “Geri kalanı-
nı uzun vadeli sözleşmelerle sa-
tın alıyoruz” diyen ÖBB CEO’su 
Kleine Zeitung’a verdiği demeçte, 
“Bu yıl fiyatta büyük bir sıçrama 

yaşamadık, ancak gelecek yıl ge-
lişmeler giderek daha belirgin ha-
le gelecek“ dedi.

Demiryolu santralleri: 2030’a 
kadar 1 Milyar Euro

2030 yılına kadar demiryolu-

nun enerji santrallerine 1 Milyar 
Euro yatırım yapılacağını açık-
layan Matthä, „Obervellach’ta 
modernizasyon aşamasındayız, 
Pinzgau’da pompalı depolama-
lı bir elektrik santrali yapım aşa-
masında“ dedi.

Korona salgını nedeniyle bu yıl 
yolcu sayısının hala önemli öl-
çüde düşük olduğunu belirten 
Matthä, mevcut durumu „Yerel 
ulaşımda hala 2019 seviyesinin 
yüzde on altındayız. Uzun mesa-
fe trafikte 2019 seviyesinin yüzde 
15 üzerindeyiz“ diye açıkladı.

Enflasyon ulaşımı da vurdu! ÖBB 
Başkanı “ılımlı zammı” duyurdu

© Bild: ÖBB

Galatasaray, "Türk Messi" ola-
rak anılan Yusuf Demir'i kad-
rosuna kattı. Sarı-kırmızılı ku-
lüp, genç yıldız için Barcelona 
ile anlaşmaya vardı. 

İstanbul. Sarı-kırmızılılar, yöneti-
min yaklaşık bir aydır uğraş verdi-
ği ve bir dönem Barcelona forması 
da giyen Yusuf Demir transferin-
de mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 
Avusturya ekibi Rapid Wien’de 
forma giyen 18 yaşındaki hücum 
oyuncusunu 6 milyon euro bon-
servis bedeli karşılığında kadro-
suna kattı.
Milliyet gazetesinde yer alan ha-
bere göre, büyük kulüplerin göz-
desi olan Yusuf Demir’in trans-
ferinde dünyanın birçok büyük 
kulübüyle yarışan sarı-kırmı-
zılılar, 10 milyon euro isteyen 
Avusturya ekibiyle yaptığı sıkı pa-
zarlık sonucunda ücreti 6 milyon 
Euro’ya kadar indirdi ve Rapid 
Wien ile el sıkıştı.

Barcelona’da kısa dönem kira-
lık oynadı

9 Temmuz 2021’de 500 bin euro be-

delle 1 sezonluğuna Barcelona’ya 
kiralandı. Yusuf, Athletic Bilbao 
deplasmanında 62. dakikada oyu-
na dahil olarak Messi’den sonra 
Barcelona formasıyla La Liga’da 

forma giyen en genç oyuncu oldu. 
13 Ocak 2022 tarihinde Barcelona 
ile olan sözleşmesi karşılıklı ola-
rak feshedildi ve kulübü Rapid 
Wien’e geri döndü.

Yusuf Demir Galatasaray’da! İşte bonservis bedeli!

Diyet ve spor, kilo vermek için 
bilinen eski yollardan biri. Ama 
ya gerçekten tavsiye edilen yeme 
alışkanlıklarına ve fiziksel akti-
vitelere rağmen işe yaramıyor-
sa? Bir çok kişinin bilmediği şey: 
Karaciğerin bu konuda büyük rol 
oynadığı. Çünkü bu organa çok 
yüklenilirse iyi işleyen bir meto-
bolizma sağlayamaz. Tam da bu 
kilo verme aşamasında en önemli 
faktörlerden biri.

Karaciğere aşırı 
yüklenilirse ne olur?

Karaciğerin vücudumuzun deto-
ksunu sağladığı herkes için bile-
nen bir şey. Ama bunun yanı sıra 
başka bir çok görevi de var. Ka-
raciğer aynı zamanda metoboliz-
manın düzenli çalışmasını sağlar. 
Bunun sorunsuz şekilde devam 
etmesi için karaciğere biraz mola 
verdirmemiz gerekir. Alkolün 
yanı sıra yağlı ve tatlı yiyecekler-
den, ilaçlardan ve hatta meyve su-
larının içindeki meyve şekeri olan 
fruktozundan da etkilenir. Bu ne-
denle, hepimiz için zaman zaman 
karaciğerimize detoks yaptırmak 

çok önemlidir. Bu bir taraftan 
zayıflarken metabolizmanın 
çalışması için, diğer bir taraftan 
da diyet yaparken çok daha fazla 
zararlı madde karaciğerde parça-
ladığından dolayı, karaciğer daha 
fazla desteğe ihtiyaç duyar.

İpucu: 
Deve Dikeni Bitkisi

Bilim giderek daha çok test edil-
miş şifalı bitkileri tavsiye etmek-
dir: Deve Dikeni Bitkisi Bu bitki 
vücudun detoks sürecini en iyi 
şekilde destekleyen Silimarin içe-
rir. Hasarlı karaciğer hücrelerini 
yenilenmesini sağlayan Silimarin, 
bir yandan da zararlı maddeleri 
engeller. Eczaneden alınan Deve 
Dikeni özü içeren kapsüller özel-
likle çok daha etkilidir örneğin; 
Dr. Böhm®. Kullanan bir çok kişi 
yaşadıkları deneyimden çok me-
mnunlar.

İpucu: En iyi sonucu alabilmek 
için uzmanlar iki üç aylık kul-
lanımı tavsiye etmektedirler.

İstediğiniz kiloya ulaşamıyorsanız, muhtemelen karaciğe-
rinizi düşünmüyorsunuz. Biz organların kilo ile ne gibi bir 
ilişkisi var, onları nasıl destekleyebiliriz, bunu inceledik.

Kilo verme çabalarınız
işe yaramıyorsa…

-20%
indirim

Dr. Böhm® Mariendistel 140 mg kapsülleri: Yan etkileri ve olası istenmeyen etkileri hakkındaki bilgileri 
prospektüsünden, doktorunuzdan veya eczanenizden alabilirsiniz.

Bitkisel İlaç

Dr. Böhm® Mariendistel (30/60 tane) için indirim kuponu
Katılımcı eczanelerde 1–30 Eylül 2022 tarihleri arasında geçerlidir.

Reklam
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Av u s t u r y a  S e n d i k a l a r 
Ko n f e d e r a syo n u  (Ö G B ) 
Başkanı Wolfgang Katzian, 
artan enflasyona karşı hü-
kümete seslendi: “Maaşlara 
zam yapın!” 

Viyana. Avusturya Sendikalar 
Konfederasyonu (ÖGB) Başkanı 
Wolfgang Katzian, salı günü 
yaptığı açıklamada, sonbahar 
maaş görüşmelerinin yönünü 
belirledi ve açıkça hükümete 
seslendi: „Bu yıl asgari 2.000 
Euroluk bir ücret talep ediyo-
ruz.“

Öte yandan şimdiye kadar ta-
leplerinin brüt 1.700 Euro ol-
duğunu belirten Katzian, 
„2018’deki 1.700’ün bu yıldan 
ve gelecek yıldan farklı“ oldu-
ğunu da özellikle vurguladı. Şu 
anda yaklaşık dört milyon işçi-
nin 180.000’inin 1.700 Euro’dan 
daha az brüt ücret aldığını ak-
tardı.

“Sürdürülebilir adımlar 
atılmalı”

Katzian, çarşamba günü gaze-
tecilere verdiği demeçte, tüm 
sektörlerin sendikal olarak bir 
arada olmasına rağmen, yi-
ne de müzakerelerin çok zor-
lu geçeceğine dikkat çekti. 
Maaşların, enflasyon sonrası 
artan fiyatları takip etmesi ge-
rektiğini vurgulayan Katzian, 
taleplerinin tahminlere değil, 
son on iki yılın enflasyonuna 
dayandığını söyledi. ÖGB pat-
ronu, şirketlerden çalışanları 
ciddiye almalarını, ciddi müza-
kereler yapmalarını istedi.

Katzian, amaçlarının “satın al-
ma gücünü güvence altına al-
mak ve daha da geliştirmek” 
ve bunu „sürdürülebilir bir şe-
kilde“ yapmak olduğunu ifade 
etti. Şu anda işverenlerin öner-
diği tek seferlik ödemelerin ise 
“sürdürülebilir” olmadığını 
özellikle vurguladı.

ÖGB’den zam talebi: 
“Asgari ücret 2 bin Euro olsun”
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wien.gv.at/wahlen
01/4000-4001

Ich wähl, wer für Österreich 
in der Hofburg ist.
Nutze auch du deine Stimme bei der 
Bundespräsidentenwahl am 9. Oktober!

Du hast am Wahltag keine Zeit? Beantrage deine Wahlkarte jetzt  
im zuständigen Wahlreferat des Magistratischen Bezirksamtes: 
Bis 5. Oktober schriftlich (z.B. online unter wien.gv.at/wahlen oder per E-Mail) 
Bis 7. Oktober, 12 Uhr, persönlich (aber nicht telefonisch)

Im 2., 4., 6., 8., 9., und 19. Bezirk gibt es eigene Wahlreferate außerhalb des Bezirksamtes.

Bezahlte Anzeige
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Avrupa Merkez Bankası (EZB) 
tarihinde ilk kez faiz oranları-
nın 0,75 puan artırılarak yüz-
de 1,25'e yükseltilmesine karar 
verildi. Faiz oranlarındaki artış 
tasarruf sahipleri ve borç alan-
lar için ne anlama geliyor?

Viyana. Avrupa Merkez Bankası 
(EZB) perşembe günü tarihi bir fa-
iz oranı hamlesi yaptı. Faiz oran-
ları 0,75 puan artırılarak yüzde 
1,25’e yükseltildi. Faiz oranları 
on bir yıldır ilk kez Temmuz ayın-
da artırılmıştı, ancak o zaman bu 
„sadece“ 0,5 puanlık bir artıştı.
Uzmanlara göre, faiz oranların-
daki bu artış tasarruf sahipleri-
ni memnun edecek, ancak borç 
alanları zor bir dönem bekliyor. 
Peki borçlular gelecekte ne bekle-
meli? Krediler aynı miktarda, yani 
yüzde 0,75 oranında daha pahalı 
olacak mı? Çalışma Odası Tüketici 
Avukatı Gabriele Zgubiç’e göre 

bu “Sabit veya değişken faizli bir 
krediniz olup olmadığına bağlı. 
Tüketicilerin bunu dikkatle izle-
mesi gerekiyor.” Zgubiç cuma gü-
nü Ö1 „Morgenjournal“da yaptığı 
açıklamada, “Değişken faiz oran-
lı bir krediniz varsa, bunun daha 
pahalı hale gelmesine hazırlıklı 
olmalısınız“ diyor.

Sabit bir faiz oranına 
geçmeye değer mi?

Değişken oranlı kredilerde, re-
ferans faiz oranı bir rol oynar. 
Zgubiç, „Örneğin 3 aylık Euribor 
yükselirse, kredi faizi elbet-
te buna göre artacaktır“ diyor. 
Borçluların sabit faizli finans-
mana geçmek için kısa vade-
li bir şansları olacak mı? Zgubic: 
„Bunu kendi bankanızla konuşa-
bilirsiniz ancak bankalar açıkla-
nan faiz artışlarını elbette dikkate 
alacaklardır. Buna ek maliyetler 

de dahil olmak üzere ekonomik 
açıdan çok yakından bakmalısı-
nız.“

Kredi taksitlerini artık 
ödeyemezseniz ne yap-

malısınız?

Gerçek şu ki, enflasyon birçok in-
sanı etkiliyor. Hayat giderek daha 
pahalı hale geliyorsa ve kredi ora-
nı da yükseliyorsa, işler çok hız-
lı bir şekilde sıkışabilir. Zgubic şu 
tavsiyede bulunuyor: “Başınızı 
asla kuma gömmemelisiniz, an-
cak kredi taksitlerini artık ödeye-
mezseniz ne yapabileceğinizi gö-
rüşmek için bankayla iletişime 
geçmeye çalışın. Tüm harcama-
lara bir göz atmalı ve sonra nere-
den tasarruf edebileceğinizi gör-
melisiniz.”

“Tasarruf oranları hala 
sıfıra çok yakın”

Ve tarihi EZB faiz artırımı tasar-
ruf sahipleri için ne anlama ge-
liyor? Şimdilik pek çok değil. 
Çünkü Temmuz ayındaki ilk EZB 
artışından sonra bile birçok ban-
ka tasarruf faiz oranlarına hemen 
tepki vermedi. Zgubic: “Günlük 
tasarruf faizine bakarsanız, ha-
la sıfıra çok yakın. Orada pek bir 
şey değişmedi.” Ancak mevcut 
bir tasarruf sözleşmesi aynı za-
manda bir faiz artırımı maddesi 
de içeriyor. “Nasıl yapılandırıldı-
ğını ve faiz oranlarının nasıl de-
ğiştiğini mutlaka öğrenmelisiniz. 
Ancak kredi faiz oranları ile tasar-
ruf oranları arasında çok yüksek 
bir fark var.”

Bu nedenle AK Tüketici Avukatı, 
şu an için tasarruf yapmak iste-
yenlere, daha fazla faiz artışı ola-
na kadar biraz daha beklemeleri-
ni tavsiye ediyor. 

Kredi borcu olanlar dikkat: 
Faiz oranlarında rekor artış!
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Lazarsfeld-ÖSTERREICH anket 
firmasının Aşağı Avusturya’da 
düzenlediği ankette, Avusturya 
Halk Partisi (ÖVP) oylarını, yüz-
de 18 kayıp yaşadı.

VİYANA. Aşağı Avusturya eyale-
tinde 2018 yılında yapılan seçim-
lerde Johanna Mikl-Leitner önder-
liğinde yüzde 49,6 oranında oy 
alan ÖVP, 2023 yılının başlarında 
tarihi bir çöküş yaşayabilir.

 ÖVP bir kalesini kaybedebilir

Aşağı Avusturya eyaletinde 2023 
yılı ocak ayında yapılması ön gö-
rülen seçimler ÖVP’nin tarihi bir 
çöküşüne neden olabilir. Bir ön-
ceki seçimlerde yaklaşık yüzde 
50 oranında oy alarak kalesi ha-
line getirdiği Aşağı Avusturya’da 
Lazarsfeld-ÖSTERREICH firma-
sının ağustos ayında 745 katılım-

cıyla yaptığı ankette, ÖVP, yüzde 
18 oy kaybıyla yüzde 32 oy oranı-
na geriledi.

SPÖ arayı kapatıyor

Yapılan ankette, ana muhale-

fet partisi Sosyal Demokratların 
(SPÖ) oy farkını kapattığı ve 
ÖVP’nin sadece yüzde 3 oy ora-
nında gerisinde olduğu görüldü.

ÖVP için alarm zilleri çalıyor

Son iki yılda yapılan birçok anket-
te büyük düşüş gösteren ÖVP için 
şüphesiz ki Aşağı Avusturya’da 
yapılan bu anketin sonuçları, 
Başbakan ve ÖVP Genel Başkanı 
Karl Nehammer için büyük sorun-
lara işaret ediyor. (yenivatan.at)

Aşağı Avusturya’da ÖVP(NÖ) için 
anket depremi: yüzde 18 düşüş

© Bild: NLK/Burchhart

Viyana.  Avusturya’da Eylül 
ayından itibaren yetişkin-
lere 500 Euro çocuklara 

250 Euro iklim ikramiyesi öde-
necek! Ekim ayında ödenmesi 
planlanan iklim bonusu ödeme-
lerinin bir ay geri çekilerek Eylül 
ayında ödenmesi kararlaştırıl-
dı. Rastgele seçilen 300.000 kişi-
ye 26 Ağustos 2022 tarihinde öde-
meleri yapıldı. FinanzOnline’da 
hesap bilgileri olmayan kişile-
re ise posta yoluyla Sodexo ku-
ponları olarak ödeme yapılaca-
ğı açıklandı.

İ k l i m  Ko r u m a  B a ka n l ığ ı , 
Avusturya Postası ve Sodexo, 
tüm Avusturyalılar için iklim bo-
nusunun uygulanmasında iş bir-
liği yapıyor. FinanzOnline sis-

temindeki hesap bilgileriniz 
güncelse Klimabonus ödemesi 
doğrudan hesabınıza yatırılıyor. 
Hesap bilgileri FinanzOnline’da 
kayıtlı olmayan veya kendi hesa-
bı olmayan kişilerse, Sodexo ku-
ponlarını iadeli taahhütlü olarak 
alacaklar. Avusturya’da yaşayan 
1,2 milyon kişinin ikramiyeleri ia-
deli taahhütlü mektup ile alacağı 
öğrenildi.

Evde bulunmayanlar önceden bir 
iklim bonusu yetkilendirme for-
mu doldurmalıdır. Vekaletname 
formu tüm Avusturya hanelerine 
gönderilmiştir ve https://www.
klimabonus.gv.at adresinden in-
dirilebilir ve postanelerden te-
min edilebilir. Bu size mektupla-
rı kabul etme hakkı verir. Kupon 

postaneden şahsen tahsil edile-
cektir.

Avusturya genelinde bir-
çok sektörde geçerli

Pek çoğu, 7 Eylül’den itiba-
ren Sodexo kuponlarıyla birlik-
te adreslenmiş RSa mektupları-
nı alacak. Sodexo kuponlarının 
her biri 50 EUR değerindedir ve 
Avusturya genelinde tüm sek-
törlerden binlerce kabul ortağın-
da kullanılabilir. İklim bonusu-
nu Sodexo kuponu olarak almak 
için kaydolmak gerekli değil. 
Teslimat, kendi hesabı olmayan 
veya FinanzOnline’da kayıtlı he-
sap verileri olmayan herkese oto-
matik olarak gerçekleşir.

İklim Koruma Bakanı Leonore 
Gewessler, planlanan ödemele-
ri “FinanzOnline’da veya PVA’da 
hesap bilgilerini giren herkes, 
kendilerine havale edilen iklim 
bonusunu alır. Ve diğer herkes 
için Sodexo’dan bir kupon olarak 
gelir. Sodexo kuponu artık birçok 
mağazada kullanılabilir. İklim ik-
ramiyesi bu şekilde herkes için 
kolaylaşıyor” diye açıkladı.

Her gün iklim bonusu için yak-
laşık 60.000 Sodexo kuponu 
gönderildiğini belirten Sodexo 
Benefits and Rewards Services 
Avusturya  G enel  Müdürü 
Andreas Sticha ise “Şimdi iklim 
bonusu Avusturya’daki insanla-
ra ulaşıyor! Ve yerel ekonomi için 
güçlü bir destek!” dedi.

500 Euro iklim bonusu ödemeleri 
başladı! Nelere dikkat edilmeli?

İklim ve enflasyonla mücadele ikramiyeleri 1 Eylül'den itibaren 
Avusturya'da ödenmeye başladı. 500 Euro’luk ikramiyeyi almak için 

nelere dikkat edilmeli?

Enerji krizi nedeniyle tartışma-
ların gündemden düşmediği 
İsviçre'de, enerji sorununun kış 
mevsiminde acil durum seviye-
sine gelmesi halinde tasarruf 
tedbirlerini uygulamayanların 
hapis cezasına çarptırılacağı 
bildirildi.

Bern. İsviçre’de enerji krizi nede-
niyle öngörülen tasarruf tedbirle-
ri sertleşti. Blick gazetesinde yer 
alan haberde, kış mevsiminde ye-
terli miktarda doğal gaz bulun-
maması durumunda doğal gaz ile 
ısıtılan evlerde odaların ısı sevi-
yesinin 19 derece, sıcak su seviye-
sinin ise 60 dereceyle sınırlandı-
rılacağı kaydedildi. Bu durumda 
elektrikli sobaların da kullanımı-
nın yasaklanacağı, evlerdeki sau-
na ve yüzme havuzlarının soğuk 
tutulacağı belirtildi.

3 yıla kadar hapis

Enerji sıkıntısının acil duruma gel-

mesi halinde hükümetin öngördü-
ğü tasarruf tedbirlerine uymayan-
ların 3 yıla kadar hapis cezası veya 
para cezasıyla cezalandırılabile-
ceği vurgulandı. Konuya ilişkin 

basına konuşan İsviçre’nin eski 
Konfederasyon Başkanı ve mevcut 
Ekonomi Bakanı Guy Parmelin, 
tasarruf tedbirlerinin polis tara-
fından denetlenmesi ihtimali hak-

kında, „Biz polis devleti değiliz. 
Tedbirlerin kontrolü için polis her 
eve girmeyecek fakat seçilen bazı 
noktalar teftiş edilecek.“ ifadeleri-
ni kullandı. 

Enerjiden tasarruf etmeyene hapis cezası!
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Kitle yerine lezzet alalımKitle yerine lezzet alalım
Viyana Gıda Ticareti’ne yönelik Ticaret Fuarı 

Salı, 27 Eylül 2022
Saat: 14.00 – 21.00 

Çarşamba, 28 Eylül 2022
Saat: 10.00 – 17.00 Uhr

Adres: Messe Wien Exhibition & Congress Center
Halle A3 | Messeplatz 2 | 1020 Wien

Ücretsiz giri  bile
tinizi 

Ücretsiz giri  bile
tinizi 

 imdiden edinin!  imdiden edinin! 

Kayıt:

E-posta: events2@wkw.at 

veya Telefon: +43 1 514 50-1900

“Üreticiler ve perakendeciler için ücretsiz B2B-
İşletmeden işletmeye- Şirketten şirkete- Ticaret 
Fuarı, bu yıl “Genuss statt Masse- Yığın yerine lez-
zet alalım” sloganıyla dördüncü kez gerçekleşecek. 
Avusturya‘nın her yerinden yaklaşık 100 katılımcı 
ürünlerini sergileyecek.

Siz de yeni spesiyaliteleri ve lezzetleri tatma, Avus-
turya genelinde özgün üreticilerle iletişime geçme 
ve ürün yelpazenizi genişletme fırsatını yakalayın. 
Tanınmış markalardan ve seri üretim ürünlerden 
uzak kaliteli ve özel ürünler, gıda işletmelerinin ken-
dilerini farklılaştırmaları için harika bir fırsat.
 
Sizi ağırlamak ve ilham vermek için sabırsızlanıyoruz.”

Ali Celik   Dr. Klaus Puza
Genel Başkan   Genel Müdür

© Foto Weinwurm
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Kiralık ev arayanlar dikkat! 
Dolandırıcılar, internette sahte 
ev ilanlarıyla kandırıyor! 

Viyana. Dolandırıcılık ve diğer 
çevrimiçi tuzaklar gibi çevrimi-
çi suçları önlemeye ve bunlarla 
mücadele etmeye yönelik bir pro-
je olan “Watchlist Internet”, sah-
te ev ilanlarıyla dolandırıcılık ya-
panlara karşı uyarıyor.
Dolandırıcılık yöntemlerine, özel-
likle de “sahte reklamlara” dik-
kat çeken “Watchlist Internet”, 
ilanı veren ev sahibinin yurt dı-
şında olmasının, dolandırıcılı-
ğın sinyallerinden biri olduğunu 
vurguluyor. Bu kişilerin genel-
likle yaygın çevrimiçi portallara 

sahte reklamlar yerleştirdiklerini 
belirten yetkililer, birçok kişinin 
umutlarının, dolandırıcılar tara-
fından soğukkanlılıkla istismar 
edildiğini ifade ediyor.

Dolandırıcılık süreci na-
sıl işliyor?

Dolandırıcılığın fark edilmesinin 
bazı parametreleri olduğuna dik-
kat çekilen yazıda, dikkat edilme-
si gerekenler şu şekilde sıralanı-
yor: Şüphe uyandıracak kadar 
düşük fiyat, evi görmeden önce 
depozitoyu veya ilk kirayı ödeme 
zorunluluğu, ev sahibinin yurt dı-
şında yaşıyor olması.

Her şey genellikle şu şekilde iş-
liyor: Ev sahibiyle e-posta, SMS 
veya WhatsApp yoluyla iletişi-
me geçiliyor. Kişi arkadaş canlısı 
davranıyor, kişisel ifadeler kulla-
nıyor, özellikle doktor veya avu-
kat gibi davranıyor ve güvenilir 
kiracılar bulmak istediğini ya-
zıyor. İddiaya göre yurt dışında 
yaşadığı ortaya çıkıyor ve kirala-
ma işleminin bir platform üzerin-
den yapıldığı söyleniyor. Aslında 
bu noktada alarm zilleri çalmaya 
başlıyor. Örneğin daire başkasına 
verilmeyecek bahanesiyle incele-
me öncesinde ilk ayın kirası ve 
depozito talep ediliyor. Ödeme, 
„eBay Güvenli Ödeme“ gibi öde-
me araçlarıyla alınıyor. Ancak 

sonradan daireler için avans öde-
melerinin yönetiminin söz konu-
su eBay listesinin bir parçası ol-
madığı ortaya çıkıyor. Ancak artık 
çok geç: Para aktarılır aktarılmaz 
daireye ve suçlulara bir daha ula-
şılamıyor.

Mutlaka polise bildirin!

Reklam sahtekarlığına düşen 
herkesin bunu derhal polise bil-
dirmesi gerekiyor. Bankada, ak-
tarılan tutarın ters ibrazının 
mümkün olup olmadığına bakı-
lıyor. Ayrıca “Watchlist Internet”  
veya “İnternet Ombudsmanı” ile 
iletişime geçilebileceği de özellik-
le vurgulanıyor.

Dolandırıcılar iş başında: 
Sahte ev ilanlarına dikkat!
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Berlin. Almanya’da çeşit-
li konularda araştırma vi-
deoları hazırlayan kamu 

yayıncısı “STRG_F” tarafından 
yayınlanan bir video, Tiktok’un 
çocuk ve gençlere yönelik zarar-
larını ve tehlikesini ortaya koydu. 
TikTok’taki uyuşturucu tehlikesi-
ne dair hazırlanan video, popü-
ler platformun denetimsizliğini 
bir kez daha gözler önüne ser-
di. Yaş sınırlaması olmayan plat-
formda, küçük çocukların, cinsel 
içerikli ve de uyuşturucu ve alko-
le özendiren videolara kolaylıkla 
ulaşabildiği ortaya çıktı.

Özellikle “uyuşturucu” tehlike-
sine odaklanan yayında, uyuş-
turucuların burada alınıp satıl-
dığına, tüketildiğine ve tavsiye 
edildiğine dikkat çekildi.

“Uyuşturucu bir tık ka-
dar yakın”

«STRG_F» tarafından hazırla-

nan videonun ortaya çıkardı-
ğına göre, bir TikTok videosu-
nun altına bir genç „Tikok’ta 
her zaman insanların paylaştığı-
nı gördüm“ diye yazıyor. Burada 
„Paylaşmak“ ile “Ecstasy” kaste-
diliyor. Sonrasında genç “Bunu 
ben de istiyordum. O zamanlar 
dokuz ya da on yaşındaydım” 
diye devam ediyor. Çocuklar ve 
gençler sarhoş olduklarında ken-
dilerini filme alıp sosyal med-
ya platformunda yayınlıyorlar. 
Videolarının altına uyuşturucu-
yu yücelten rap müziği koyuyor-
lar. Yorum bölümünde de tehli-
keli tüketim ipuçları paylaşılıyor 
ve bayilere aracılık ediliyor.
Ayrıca TikTok’ta reşit olmayanla-
rın ilk ne zaman uyuşturucu kul-
landığına dair de sayısız video 
var. Bir videoda bir genç, „İlk kez 
kaç yaşındaydınız?“ diye soruyor 
ve binlerce beğeni alıyor. Bir kul-
lanıcı bu soruyu „13“ diye yanıt-
lıyor.

TikTok denetim ve kont-
rol mekanizması yetersiz

Geçmişte uyuşturucu kullanan 
ve görüntülerini TikTok hesabın-
da paylaşarak trend olan bir kul-
lanıcı, „Uyuşturucunun görüntü-
lenmesini, reklamını ve ticaretini 
yasaklayan Tiktok yönergelerini” 
aşmanın aslında ne kadar kolay 
olduğunu da açıklıyor. O dönemi 
“Bir nevi hayatımın bir parçasıy-
dı” diye tanımlayan kullanıcı, bu 
tür içerikler nedeniyle hiçbir za-
man engellenmediğini de sözle-
rine ekliyor.

Kullanıcı bu denetimleri nasıl at-
lattıklarını şu şekilde açıklıyor: 
“Aslında, ilaçlara atıfta bulunan 
bazı hashtag’ler de sonuç getir-
mez. „Uyuşturucu“ veya „druff“ 
için arama yaparsanız hiçbir şey 
bulamazsınız. Ancak çocuklar ve 

gençler filtreleri nasıl atlayacak-
larını biliyorlar. “drff” ve “tante-
emma” altında yayınlıyorsunuz. 
İkincisi MDMA, yani ecstasy an-
lamına geliyor.”

Uyuşturucu satıcılarına 
aracılık yapıyor  

Araştırma sonuçlarını ortaya ko-
yanlar, TikTok’un tek tehlike-
sinin sadece videolar olmadığı 
konusunda uyarıyor; platform 
uyuşturucu satıcıları için adeta 
“aracılık” ediyor. Uyuşturucuyla 
ilgilenen herkes hızlıca Telegram 
ve Whatsapp gruplarına davet 
ediliyor. „STRG_F“ tarafından 
hazırlanan videoda araştırmacı-
lar, „Bu gruplarda gerçekten elde 
edemeyeceğiniz hiçbir şey yok“ 
diyor ve uyarıyor: “Çocuklar ve 
gençler için uyuşturucuya ulaş-
mak işte bu kadar kolay!”

Çocuklarımız tehlikede! 
TikTok’ta “uyuşturucu” tehlikesi!
Eğlenceli içerikleriyle özellikle küçük çocukları cezbeden popüler sosyal me-
dya platformu TikTok, çocuklar ve gençler için tehlike saçmaya devam ediy-
or. Yakın zamanda yayınlanan bir video korkunç gerçeği gözleri önüne serdi: 
Uyuşturucu tehlikesi çocuğunuzun bir tık uzağında! Uyuşturucuya ulaşmak 

işte bu kadar kolay! 

© STRG_F

BM İnsan Hakları Yüksek 
Komiserliği, uzun süredir bek-
lenen Çin'in Sincan Uygur 
Özerk Bölgesi'ndeki insan hak-
ları ihlallerine dair raporunu 
açıkladı.

Cenevre/Sincan.  Birleşmiş 
Milletler (BM) İnsan Hakları 
Yüksek Komiserliği, uzun süre-
dir beklenen Çin’in Sincan Uygur 
Özerk Bölgesi’ndeki insan hakla-
rı ihlallerine dair raporunu açık-
ladı. Yüksek Komiser Bachelet’in 
görev süresi dolmadan dakika-
lar önce açıklanan raporda „terör 
ve aşırılıkla mücadele adı altında 
ciddi insan hakları ihlallerinin iş-
lendiği“ belirtildi

Yü k s e k  Ko m i s e r  M i ch e l l e 
Bachelet’in görev süresi bitme-
den açıklayacağı sözünü verdiği 
rapor, Bachelet’in son görev gü-
nünde İsviçre saatiyle 23.48’de 
yayımlandı.

48 sayfalık raporda Sincan’da 
yaşayan 23 Uygur, 16 Kazak ve 1 
Kırgız Türküyle detaylı mülakat 
yapıldığı, konuşulan isimlerden 

26’sının 2016’dan bu yana belir-
li aralıklarla ya keyfi tutuklan-
dığı ya da Çin’in yeniden eğitim 
kamplarında çalıştırıldığı bilgisi 
paylaşıldı.

CİDDİ İHLALLER 
İŞLENİYOR

Raporda Sincan bölgesinde „te-
rör ve aşırılıkla mücadele adı al-
tında ciddi insan hakları ihlal-
leri işlendiği“ ve bu ihlallerin 
„insanlık suçu teşkil edebilece-
ği“ vurgulanırken, „Hak ihlalle-
rinin dayandırıldığı terörle mü-
cadele kanunları, uluslararası 
insan hakları norm ve standart-
ları açısından oldukça sorunlu-
dur. Bölgedeki yetkililere geniş 
soruşturma, yasaklama ve bas-
kı imkanı tanıyan bu yasada belli 
belirsiz, geniş ve ucu açık tanım-
lamalar bulunmaktadır.“ ifadesi 
yer aldı.

KAMPLARDAKİ 
MUAMELE ENDİŞE 

VERİCİ

Bölgedeki yeniden eğitim kamp-

larında tutulanlara yönelik mu-
amelenin endişe verici olduğu, 
işkence, kötü muamele ve zorun-
lu tıbbi tedavi uygulandığına da-
ir raporların güvenilir bulunduğu 
belirtildi.

Komiserliğin eriştiği belgelerin, 
söz konusu hak ihlallerinin net 
bilançosunu çıkarmaya yetmeye-
ceği fakat „yeniden eğitim kamp-
larındaki ayrımcı ortamın, bu te-
sislerde insan hakları ihlallerinin 
geniş eksende yaşandığını doğru-
layacak yeterlilikte olduğunun“ 
altı çizildi.

Yeniden eğitim kamplarında tu-
tulan Müslüman azınlığa mensup 
kişilerin temel insan haklarından 
mahrum edildiği kaydedilerek, 
„Dini kimlik, ifade, mahremiyet 
ve hareket özgürlükleri usulsüz-
ce yasaklanmıştır.“ denildi.

ÇİN HÜKÜMETİNE 
ÇAĞRI

Çin’in Sincan’daki baskıcı ve ay-
rımcı uygulamalarının etkisinin 
sınırları aştığı, tutuklamalar ve 

eğitim kamplarında zorla çalış-
tırmalardan ötürü birçok kişinin 
ailesinden ayrı düştüğü veya bas-
kı ortamından ötürü ülkelerini 
terk etmek zorunda kaldığı vur-
gulandı.

Raporun sonunda Çin hüküme-
tine, „yeniden eğitim kampları, 
cezaevleri ve benzeri tutukluluk 
merkezlerinde keyfi tutulanla-
rın derhal serbest bırakılması“, 
„Sincan’da aile mensuplarının 
haber alamadığı kişilerin nerede 
olduğuna dair bilgi verilmesi“, 
„terörle mücadele, ulusal güven-
lik ve azınlık haklarına dair ya-
saları gözden geçirecek çalışma 
planı oluşturulması„, „yeniden 
eğitim kamplarındaki hak ihlal-
lerinin ivedilikle araştırılması“ 
ve „bölgedeki cami, tapınak ve 
mezarlıkların yıkıldığına dair id-
dialara somut veriler sunularak 
açıklık getirilmesi“ çağrıları ya-
pıldı.

RAPOR 8 AY 
GECİKMELİ AÇIKLANDI

Komiserlikten 10 Aralık 2021’de 
yapılan açıklamada, Sincan 
Uygur Özerk Bölgesi’nde Çin’in 
uygulamalarına ilişkin raporun 
haftalar içinde açıklanacağı du-
yurulmuştu.

Açıklamanın ardından aylar geç-
mesine rağmen raporun yayım-
lanmaması, Uygur Türkleri baş-
ta olmak üzere uluslararası hak 
gruplarından tepki görmüştü.

23-28 Mayıs’ta Çin’e giden ve 
Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ni 
de ziyaret eden Bachelet, ziya-
retin ardından Çin’in başkenti 
Pekin’de düzenlediği basın top-
lantısında, raporun ne zaman 
açıklanacağına ilişkin bilgi ver-
mekten kaçınmıştı.
Çevrim içi ortamda düzenlenen 
basın toplantısına BM’ye akre-
dite gazetecilerin internet yoluy-
la katılımına izin verilmemesi de 
tepkileri çekmişti.

BM raporu: Çin, Uygur Türklerine 
karşı insanlık suçu işliyor
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Viyana. Oldukça küçük bir 
azınlık dışında kalan he-
men hemen her Türk eve 

girerken ayakkabılarını çıkarı-
yor. Pek çoğu için bunun aksini 
düşünmek bile mümkün değil. 
Dünyanın pek çok noktasında da 
rastlanan bu durum, yaygın alış-
kanlığın eve ayakkabı ile girmek 
olduğu ABD ve Batı Avrupa’da da 
her geçen gün daha fazla kişi ta-
rafından benimseniyor.

Peki bunun sebepleri ne olabi-
lir? Pandeminin yarattığı etkiy-
le tüm dünyada insanların mik-
roplara karşı çok daha hassas bir 
hale gelmesi mi? Dünyanın pek 
çok yerinde hijyen kadar saygı 
da önemli bir motivasyon.

Değişen motivasyonlar…

The Telegraph yazarı Sophia 
Money-Coutts, okurlarının konu-
ya dair kendisine gönderdiği ya-
nıtlara dikkat çekiyor:

“Kadın bir okuyucum ‚ayakka-
bılar kapıda duracak‘ kuralının, 
işten döndüğünde evde hangi 
çocuklarının olduğunu bilmek 
anlamına geldiğini söylüyor. Bir 
diğeri ise çorapların da iç çama-
şırı bölümünde satıldığı için ‚mi-
safirlerden ayakkabılarını çıkar-
malarını istemenin, gömleklerini 
ve bluzlarını çıkarıp iç çamaşırla-
rıyla oturmalarını beklemekle eş-
değer‘ olduğuna vurgu yapıyor.”
Jennie adlı bir okur ise bir zaman-

lar Güneydoğu Asya’da yer alan 
ve ayakkabı çıkarmanın adet ol-
duğu Borneo Adası’nda yaşadı-
ğı dönemi hatırlıyor ve kalabalık 
bir ev partisinde köpeğinin kapı-
da duran 30 çift ayakkabıyı nasıl 
bahçenin dört bir yanına saçtığı-
nı anımsıyor.

Türkiye’de olduğu gibi Asya ülke-
lerinin de büyük çoğunluğunda 
insanlar eve girmeden ayakkabı-
larını çıkarıyorlar. Bu konuda ar-
kadaş sohbetlerinde ortaya atı-
lan ilk örnek olan Japonya’da 
zaman zaman evlerde farklı oda-
lar için farklı terlikler bulunabili-
yor. Örneğin bu kültürde oturma 
odasında giydiğiniz terliklerle tu-
valete gitmemeniz gerekir.

Müslümanlar için ayrıca evlerde 
namaz kılınması da ayakkabıla-
rı çıkarmak için öncelikli sebep-
lerden.

Ayrıca İskandinav ülkeleri ve 
Kanada’da da eve girerken ayak-
kabı çıkarma geleneği yaygın-
ken, Birleşik Krallık’ta gelenek-
sel olarak bunu göremiyoruz. 
Orta ve alt sınıfın küçük evlerin-
de hijyen endişesini daha çok ya-
şadığı ancak özellikle büyük ev-
lerde yaşayan üst sınıfta, böyle 
bir kaygıya evlerin ortak kulla-
nım alanında rastlanmadığı öne 
sürülüyor. Önemli bir görüş de 
büyük evleri sıcak tutmanın çok 
zor olacağı ve bu yüzden evler-
de ayakkabı ile oturulduğu yö-

nünde.

Değişimin üç sebebi

Yakın zamandaki değişimin 
üç önemli sebebi bulunuyor. 
Pandemi, çokkültürlülük ve bi-
limsel çalışmalar.

Pandemi ile toplumun her kesi-
minde sokaklardaki bakteriyi eve 
taşımak istememe noktasında 
bir hassasiyet oluşmuş durum-
da. Batı Avrupa’da ve ABD’de bu 
kültürün artmasına neden olan 
bir diğer etken de çokkültürlü-
lük. İş yaşamında ya da arkadaş 
çevresinde farklı kültürlerden 
insanlarla etkileşime girenler, 
bu kültürlerin olumlu örnekleri-
ni hayatlarına adapte edebiliyor.

Bilimsel çalışmalara da de-
ğinmekte fayda var. Arizona 
Üniversitesi’nde görev yapan 
Prof. Charles Gerba, 2008’de ko-
nuya dair bir araştırma yapmış 
ve iki hafta boyunca giyilen yeni 
bir ayakkabıda hayvan dışkısın-
da bulunan bakterilere rastlan-
ma oranı yüzde 96 olarak tespit 
etmişti. Bu bakterilerin ayakka-
bıdan zemine geçme oranının 
ise yüzde 90’ın üzerinde olduğu-
na vurgu yapılmıştı. 2019’da ise 
Seul Ulusal Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi Çevre Mühendisliği 
Bölümü’nde yapılan bir araştır-
ma ise eve girerken ayakkabıları 
dışarıda çıkararak iç mekan hava 
kalitesinin bozulmasının önlene-

bileceğini ortaya koydu.

‚İnsanlar dehşete düşü-
yor ama…‘

The Wall Street Journal’da ko-
nuya ilişkin bir yazı kale -
me alan Kris Frieswick ise 
Arizona Üniversitesi’nde yayın-
lanan araştırmaya değinirken 
Simmons Üniversitesi’nde gö-
rev yapan mikrobiyoloji profe-
sörü ve Uluslararası Ev Hijyeni 
Forumu’nun kurucu üyesi Prof. 
Elizabeth Scott’a sözü veriyor:

“İnsanlar araştırmayı gördükle-
rinde dehşete düşüyor. Benim 
için ise sonuç sürpriz değil çün-
kü E.coli bakterisi her yerde.”

Buradan yola çıkan Frieswick, 
kültürel ve dini hassasiyetlere 
saygı duymakla birlikte bir sü-
rü farklı insan tarafından giyi-
len misafir terliklerinin bakteri 
yuvası olabildiğinin altını çizi-
yor. Yine de uzmanlar eve giriş-
te ayakkabıları çıkarmayı tavsi-
ye ederken düzenli aralıklarla 
ayakkabıların temizlenmesini ve 
ayakkabıların dolaplarda muha-
faza edilmesini öneriyor.

*The Telegraph, CNN, The Wall 
Street Journal, USA Today, Ciri 
Science, Journal of Odor and 
Indoor Environment

Kaynak: Web Özel

Avrupa ve ABD’de değişen trend: 
Eve ayakkabıyla girme devri bitiyor mu?

Özellikle Türkiye, 
Doğu Avrupa ve Asya 

ülkelerinde yaygın 
olarak görülen eve 
girerken ayakkabı 
çıkarma geleneği, 

bu alışkanlığın daha 
nadir görüldüğü Batı 
Avrupa ve ABD'de de 
giderek yayılıyor. Bu 
değişimde pandemi 

önemli faktör olarak 
öne çıksa da salgın 

tek etken değil...

VİYANA- Bu hafta yayınla-
nan yeni romanda, “Die 
Presse” Avrupa masası 

müdürü Wolfgang Böhm,  Viktor 
adlı karakteri anlatıyor. Birinci 
Dünya Savaşı diye bilinen Büyük 
Savaş’dan dönen Viktor’un, se-
vimsiz bir kasabada, dünyaca 
ünlü mimar Josef Hoffmann’ın 
öğrencisi kardeşi Hans’a rastlar. 
Öğrencilerinin hep yanında olan 
öğretmenine rağmen, Viktor bü-
yük hırsları nedeni ile başını be-
laya sokmaya devam eden Hans’ı 
tekrar tekrar düştüğü zor durum-
dan kurtarmak zorunda kalır. İki 
kardeşin hikâyesi, 1920’lerin ve 
1930’ların  Viyana’da toplumsal 
kargaşasını ve siyasi uçurumları-
nı da anlatıyor.

Alman dilinin yaşayan en önem-
li ünlü  roman ve deneme yazar-
larından biri olan eleştirel kül-
tür-kuramcısı   Robert Menasse 

kitap hakkında şunları ifade etti: 
„Wolfgang Böhm’ün romanı, bas-
tırılmış bir geçmişin o  kadar yıkı-
cı olmadığına inanılarak unutu-
lan bir dönemi anlatıyor. Hikâye 
bir roman şeklinde bir gazeteci-
nin hakikata bağlılığı yanında bir 
yazarın hassas diliyle anlatılıyor. 
Bu şekilde, o olaylar içinde ya-
şayan insanların torunları oldu-
ğumuzu ve bu manada  sorum-
luluğumuz olduğunu dünyaya 
göstermeyi başarmanın yanında 
bu olayların nasıl olduğunu ve 
nasıl ortaya çıktığını bizlere gös-
teriyor.“  

Roman tavsiyesi
“Zwischen Brüdern” “Erkek kar-
deşler arasında”
PICUS Verlag
Yazar: Wolfgang Boehm
272 sayfa, 13,5 x 21 cm
ISBN 978-3-7117-2125-9
Fiyat: 24,- €

Yeni Roman: „Erkek kardeşler arasında”
Ünlü Avusturya asıllı gazeteci ve yazar Wolfgang Böhm’ün, Picus-Yayınevi 

tarafından basılan  "Erkek kardeşler arasında" romanı okurlarıyla buluştu.



 Eylül 2022 – SAYI 249      20 21          Eylül 2022 – SAYI 249 23 Jahre Yeni Vatan Gazetesi 23 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

Bludenz’de kan donduran ka-
dın cinayeti! 36 yaşındaki Türk 
göçmeni, üç çocuğunun anne-
sini mutfak bıçağıyla öldürdü. 
Zanlı kısa süre sonra polise tes-
lim oldu. 

Voralberg. Bludenz’de yaşayan 
32 yaşındaki Romen genç kadın, 
3 yaşındaki çocuğunun gözleri 
önünde Türk asıllı kocası tarafın-
dan bıçaklanarak öldürüldü.

Bludenz’de salı akşamı meydana 
gelen olayda, 36 yaşındaki Türk 
göçmeni zanlı, ilk etapta çocuk-
larıyla ilgili konuşmak için eski 
karısını aradı. Ardından üç çocu-
ğunun bakımı konusunda çıkan 
anlaşmazlık nedeniyle karısının 
yaşadığı binaya gitti. Kadına aşa-
ğı inmesini söyleyen adam, ya-
nında getirdiği mutfak bıçağıy-
la karısına saldırdı. Karnından ve 
göğsünden ağır darbeler alan üç 
çocuk annesi 32 yaşındaki kadın 

tüm müdahalelere rağmen kurta-
rılamadı.

Polisten edinilen bilgiye göre, 
kaçtıktan kısa süre sonra kendi 
elleriyle polise teslim olan adam, 
suçunu itiraf etti. Adamın alkollü 

olduğu bildirildi.

Birden fazla sabıka kaydı

Yaklaşık on yıldır birlikte olan ve 
geçen yıl evlendikleri öğrenilen 
çiftin, daha önce de defalarca kez 

şiddet sorunu yaşadığı ortaya çık-
tı. 36 yaşındaki Türk’ün 2015’ten 
bu yana dört kez uzaklaştırma ka-
rarı aldığı, ayrıca resmi bir silah 
yasağı da bulunduğu öğrenildi. 
Vorarlberg Eyaleti Kriminal Polis 
Dairesi Başkanı Philipp Stadler, 
adamın defalarca kez Rumen ka-
rısını tehdit ettiğini ve ona şiddet 
uyguladığını, bu sebeple birkaç 
kez hapis cezası aldığını kaydet-
ti. Birden fazla sabıka kaydı bu-
lunan adamın, karısını öldürme-
den bir hafta önce hapisten çıktığı 
ortaya çıktı. Yetkililer on yaş altı 
üç küçük çocuğun akrabalara tes-
lim edildiğini, olayla ilgili soruş-
turmanın devam ettiğini açıkladı.

Avusturya’da son dönemde artan 
kadın cinayetlerine karşı tepkisi-
ni dile getiren SPÖ Kadın Kolları 
Başkanı Eva-Maria Holzleitner, 
federal hükümetin kadınları ko-
rumak için ek önlemler alması ge-
rektiğini özellikle vurguladı. 

Rezalet! Türkiye göçmeni Voralberg’de hunharca 
çocuklarının annesi karısını öldürdü

ABD’de yaşayan 85 yaşındaki 
Avusturyalı adamın, 8 yaşın-
daki kızı için bir anneye 100 bin 
dolar teklif ettiği öne sürüldü. 

Florida. İnanılmaz olay, Ağustos 
ayı ortasında Florida’nın Port 
Orange kentinde bir süpermarke-
tin önünde meydana geldi. Eşiyle 
alışveriş yapan Avusturyalı ada-
mın, anne ve sekiz yaşındaki kı-
zını markette takip edip rahatsız 
ettiği, hatta yaşlı adamın, “gü-
zel” olduğunu söyleyerek kız-
dan “dans etmesini” istediği id-
dia edildi.

İddiaya göre, kadın, çocuğuy-
la birlikte otoparkta arabası-
na doğru yürürken 85 yaşında-
ki Avusturyalı yeniden yanlarına 
geldi ve „Anlaşma yapmak ister 
misin?“ diye seslendi. Adam, bu 
teklif karşısında şok geçiren an-
neye kızı için 100.000 dolar tek-
lif etti!

„Hepimiz çocukları severiz“

Yaşlı adamın, ihbar üzerine olay 
yerine gelen polis memuruna gü-
lerek „Hepimiz çocukları seve-
riz…“ demesi pes dedirtti.

85 yaşındaki Avusturyalının da-
ha önce de benzer suçlardan bir-
çok kaydı bulunduğu, hatta 2019 
yılında yine sekiz yaşındaki kı-
zı için bir anneye 200.000 dolar 
para teklif ettiği ortaya çıktı. 

Tutuklanan şüphelinin, kamuya 
açık bir hükümet veri tabanında 
“seks suçlusu” olarak kaydı bu-
lunduğu öğrenildi. Birçok çocuğu 
da „Cildiniz dondurma kadar yu-
muşak“ ifadeleriyle istismar etti-
ği kaydedildi.

İlk değil!

Adli sicil kaydı bulunan zanlının, 

reşit olmayanlarla sıkı temas ya-
sağı da dahil olmak üzere beş yıl 
ertelenmiş hapis cezası bulunma-
sına rağmen yeniden benzer bir 
suç işlediği için cezaevine konu-
lacağı ve uzun bir tutukluluk sü-
reci olacağı açıklandı.

Port Orange Polisi dedektifleri, 
şimdi 85 yaşındaki adamın olası 
diğer kurbanlarını arıyor.

Avusturyalıdan çirkin teklif: Sekiz yaşındaki kız çocuğu için 100 bin dolar

Viyana. Bankalar, polis 
teşkilatlarının adını kul-
lanarak insanların ban-

ka bilgilerine erişen dolandırıcı-
lara karşı müşterilerini uyardı. 
Dolandırıcıların polis memu-
ru gibi davranarak Interpol, 
Europol veya sözde „Federal“ ve-
ya „Avusturya Polis Departmanı“ 
adına banka müşterilerini aradı-
ğı, bu yolla banka ve kimlik bil-
gilerini ele geçirdiği kaydedildi.

Bankalar tarafından müşterileri-
ne uyarı niteliğinde atılan mesaj-
da, dolandırıcıların çoğunlukla 
İngilizce konuştuğu ve kurban-
larını gerçek dışı bilgi ve tehdit-
lerle korkutarak kandırdığı ifa-
de edildi. Bu yolla kurbanlarının 
banka varlıklarını ele geçirmeye 

çalışan dolandırıcıların, aranan 
kişiden genellikle banka bilgile-
rini veya kişisel verilerini istedi-
ği bildirildi. Ayrıca arayanların, 
kurbanların cihazlarına erişmek 
için sıklıkla bilgisayar veya akıllı 
telefonlarına kötü amaçlı yazılım 
yüklemeye çalıştığı da aktarıldı.

Dolandırıcılık nasıl tespit 
edilir?  

Öte yandan polis teşkilatı ve 
bankalar uyarı niteliğinde gön-
derdikleri mesajlarla, dolandı-
rıcıların nasıl bir yol izlediğini 
aktararak vatandaşı korumaya 
çalışıyor. Dolandırıcılıktan ko-
runmak için dikkat etmeniz ge-
rekenler ise şöyle:

• Dolandırıcılar çoğunlukla 
İngilizce konuşuyor
• Aramanın başında, genellikle 
bantlanmış bir ses cevap veriyor 
– yalnızca bir tuşa basıldıktan 
sonra bir kişi karşınıza çıkıyor
• Genellikle bir “kimlik kartın-
dan” bahsediliyor veya kişi tu-
tuklama emri ile tehdit ediliyor
• Bazı durumlarda, banka hesa-
bınızla bağlantılı „şüpheli işlem-
lerden“ de bahsediliyor
• Konuşma sırasında suçlular, 
adresler veya banka bilgileriniz 
gibi kişisel verileri ele geçirmeye 
çalışıyorlar
• Cihazınıza erişmek ve dolan-
dırıcılık faaliyetleri gerçekleş-
tirmek için bilgisayarınıza veya 
akıllı telefonunuza kötü amaç-
lı programlar yüklemek için çok 

sık girişimlerde bulunuyorlar

Ne yapmalı?

“Arayanlar polis değil, dolandı-
rıcı!” diyen yetkililer, herhangi 
bir sahte arama ve dolandırıcılık 
anında görüşmenin derhal son-
landırılması, hiçbir koşulda tali-
matlara uyulmaması konusunda 
uyarıyor. En yakın polis karako-
luna durumun bildirilmesi ge-
rektiği özellikle vurgulanıyor.

Peki ya kişisel ve gizli bilgileri-
nizi yanlışlıkla ifşa ederseniz ne 
yapmalısınız? Bu durumda veya 
herhangi başka bir sorunda 05 
0100 – 50200 numaralı telefon-
dan Servis Merkezi’ndeki yardım 
masasına başvurabilirsiniz. 

Bankalar uyarıyor: “Polis teşkilatı” 
Adıyla dolandırıcılık!
Bankalardan müşterilerine, “dolandırıcılardan gelen sahte aramalara dikkat 

edin” uyarısı! 

© Bild: Auer/BB Tirol
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Viyana’da akıl almaz olay! 
Kiracısını evden çıkartmak 
isteyen ev sahibi, gizlice evi 
boşalttı.  Kiracı Wolfgang 
Schwanke, doğum ve okul bel-
gelerinden şirket belgelerine 
kadar tüm resmi evraklarını 
kaybetti! 

VİYANA. Wolfgang Schwanke, 
kendisini evden tahliye etmek is-
teyen ev sahibi Edith K.’nın kur-
banı oldu! Tatilde olduğu sırada 
eve giren ev sahibi, tüm eşyalarla 
birlikte Schwanke’nin önemli res-
mi belgelerini de tahliye etti.

Tatil dönüşü kabus yaşayan 
Schwanke, anında tahliyeye iti-
raz ederek tüm varlıklarının ve 
belgelerinin iadesini talep etti, 
ancak mahkeme kararına rağmen 
Edith K. birkaç eşya dışında hiç-
bir belgeyi iade etmedi. Krone’ye 
konuşan Schwanke umutsuzca 
“Eminim belgelerim dahil her şe-
yi atmıştır” dedi.

Şimdi onu bir sürü sıkıcı bü-
rokratik işlem bekliyor

B elgelerini  geri  alamayan 

Schwanke, doğum belgesi ve ben-
zerlerine yeniden başvurabilmek 
için polise giderek şikayetçi oldu. 
Ancak okul karnelerini ve önem-

li şirket belgelerini asla geri ala-
mayacak. Bu konuda yetkilile-
rin de elinden bir şey gelmiyor, 
Schwanke tamamen yalnız.

Viyanalı ev sahibi, kiracısının resmi belgelerine el koydu!

Viyana’nın göbeğinde Türk tak-
siciye ırkçı saldırıda bulunan 
Sırp milliyetçisi tutuklandı! 

Viyana. Viyana’da Pazar günü ırk-
çı saldırıya uğrayan 40 yaşındaki 
Türk taksici ölümden döndü.

İddiaya göre, Karlsplatz’dan Groß-
Enzersdorfer Straße’ye gitmek 
üzere taksiye binen Sırp asıllı iki 
müşteri, Türk taksiciye hakaret et-
meye başladı. Muhtemelen sarhoş 
olan 39 yaşındaki Sırp, bunun-
la da yetinmeyip elindeki bıçakla 
ölüm tehditleri yağdırmaya başla-
dı ve kaçmaya çalışan taksiciye ar-
kadan saldırdı. Kaçmayı başaran 
taksici ölümden dönerken, araç 
içinde de zarara yol açan Sırp ve 
kız arkadaşı da yaya olarak kaçtı.

Taksicinin bildirdiği varış adresi-
ni kullanarak zanlılara ulaşan po-
lis, iki zanlıyı kıskıvrak yakaladı. 
39 yaşındaki saldırgan ve kız ar-
kadaşının tutuklandığı ve hakla-
rında cezai işlem başlatıldığı öğ-
renildi.

Viyana’da Sırp müşteriden Türk taksiciye ırkçı saldırı

© Bild: Zwefo

Viyana. Kleine Zeitung ve 
Krone’de yer alan haber-
lere göre, Tirol’de 18 ya-

şındaki Türk asıllı bir gencin İŞİD 
şüphesiyle tutuklanması sırasın-
da, anne arabayı Cobra ekipleri-
nin üzerine sürdü; 1’i ağır olmak 
üzere iki polis memuru yaralan-
dı.

“Türk asıllılar” diye Kleine 
Zeitung’un ilk duyurduğu bu ha-
ber daha sonra detay bilgi veril-
meden Krone’de yayınlandı!

İşte o haber:

Tirol’deki Sellrain’de 18 yaşın-
daki bir terör zanlısı tutuklandı. 

İçişleri Bakanlığı’nın APA’ya ver-
diği demeçte, tutuklama sırasın-
da annenin Cobra görev gücün-
den iki memuru ezmeye çalıştığı 
söyleniyor. Bir seçkin polis me-
muru ağır, biri hafif yaralandı. 
Kadın ve oğlu etkisiz hale geti-
rildi. Avusturya’da ve yurtdışın-
da daha fazla soruşturmanın de-
vam ettiği belirtildi.

İçişleri  Bakanlığı’na göre, 
Devlet Güvenlik ve İstihbarat 
Müdürlüğü (DSN), 18 yaşındaki 
şüpheli radikal siyasi İslam des-
tekçisini uzun süredir izliyor-
du. İddiaya göre şimdiye kadar, 
Türk kökenli Avusturyalı, çeşit-
li forumlarda dikkat çeken pay-

laşımlarda bulundu. Cuma günü 
yaptığı bir paylaşımda ise daha 
somut tehditler savurduğu, polis 
memurlarına karşı aktif eylem-
de bulunmaktan bahsettiği öne 
sürüldü. Sosyal forumlarda po-
lis karakollarına yönelik saldırı-
lar için somut planlar hazırladı-
ğı söylenen Türk asıllı İslamcının 
„Yetkililerin kafasını keseceğim!“ 
sözleriyle akıl almaz tehditler-
de bulunduğu da iddia edildi. 
18 yaşındaki şüpheli ve annesi-
nin içinde bulunduğu araba po-
lis memurları tarafından çev-
rildiğinde, ilk olarak „Kronen 
Zeitung“ tarafından çevrimiçi 
olarak bildirildiği üzere kadının 
Cobra memurlarını ezmeye çalış-

tığı söylendi. İkisi de tutuklandı.
İçişleri Bakanı Gerhard Karner 
(ÖVP) yaptığı bir açıklamada 
„Avusturya devlet güvenlik yetki-
lileri İslamcı sahnedeki gelişme-
leri yakından izliyor ve Avrupalı   
yetkililerle yakın iş birliği için-
de yapısal soruşturmalar yürü-
tüyor“ sözleriyle sınır ötesi iş 
birliğine vurgu yaptı. Bakan, ya-
ralı Kobra memurlarına acil şi-
falar diledi. Entegrasyon Bakanı 
Susanne Raab (ÖVP) da fırsat 
buldukça İslamcılığın oluşturdu-
ğu tehdidin gerçek olduğunu ve 
„radikalleşme ve aşırıcılıkla kö-
künden mücadele etmek için“ 
her şeyin yapılması gerektiğini 
vurguluyor.

IŞİD destekçisinin annesi Cobra 
yetkililerinin üzerine araba sürdü

Tirol'de 18 yaşındaki Türk asıllı bir gencin IŞİD şüphesiyle tutuklanması 
sırasında, şüphelinin annesinin arabayı Avusturya Özel Harekat Birimi’nden 

(Cobra) iki polis memurunun üzerine sürdüğü iddia edildi. 
© Bild: APA/SALZI.AT
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İngiltere'de yürütülen yeni bir 
çalışma, dini inancı daha güç-
lü kişilerin daha yüksek cinsel 
tatmin duygusu yaşadığını or-
taya koydu. 

Londra. The Journal of Sex 
Research dergisinde hafta içinde 
yayımlanan araştırmada, farklı 
medeni durumlardaki kadın ve 
erkeklerde dindarlık düzeyi ile 
cinsel ilişki sıklığı ve tatmin duy-
gusu arasındaki bağlantı incelen-
di.

Araştırmada, 18 ila 59 yaş ara-
sındaki kadın ve erkeklere yö-
nelik İngiltere Ulusal Cinsel 
Tutumlar ve Yaşam Tarzları 
Araştırması’ndan elde edilen ve-
riler kullanıldı. Uzmanlar sonuç-

lara ilişkin, „Dindarlık genel ola-
rak daha yüksek cinsel yaşam 
tatmini düzeyleriyle bağlantılıy-
dı. Bu ilişkiye büyük ölçüde, cin-
sel ilişki için uygun koşullara yö-
nelik tutumların neden olduğu 
görülüyor“ ifadelerini kullandı.

Öte yandan, verilere göre dinin 
hayatlarında daha büyük yer 
kapladığını belirten kadın ve er-
keklerin cinsel ilişki sayısı orta-
lamada diğerlerine göre daha dü-
şüktü.

‚Evliliğin kutsallığına iliş-
kin dini duygular kadın-

lar için daha önemli‘

Çalışmayı yürüten uzmanlardan 
Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü ve 

Columbia Üniversitesi’nden Dr. 
Vegard Skirbekk, „Dindar birey-
lerin gündelik cinsel ilişkiye gir-
me olasılıkları daha düşük oldu-
ğundan ve cinsel aktiviteyi aşka 
dayalı bir ilişkiyle sınırlandırma 
olasılıkları daha yüksek olduğun-
dan, resmi birlikteliğin dışındaki 
cinsel aktivitelere ilişkin beklen-
tileri azalabilir. Bu aynı zaman-
da cinsel hayatlarında yaşadık-
ları doyumu artırabilir“ şeklinde 
konuştu.

Skirbekk, evlilik dışı cinsel ilişki-
nin onaylanmaması ve evliliğin 
kutsiyetine ilişkin dini duygula-
rın kadınlar için erkeklere oranla 
daha fazla önem arz ettiğini söy-
ledi. Ancak genel olarak dini ha-
yatlarında daha önemli olarak 

görenlerin genel olarak cinsel ya-
şamlarından daha memnun oldu-
ğu görüldü.

Araştırma ayrıca yaşam boyun-
ca hiç cinsel partnere sahip ol-
mamanın ya da çok sayıda cinsel 
partnere sahip olmanın daha dü-
şük cinsel tatmin oranlarıyla bağ-
lantılı olduğu öne sürdü. Kadın 
ve erkeklerde günü birlik ya da 
aşk olmadan cinsel ilişkiye veri-
len onayın da cinsel tatmin duy-
gusunu olumsuz etkilediği ifade 
edildi.

Araştırmacılar, bu bulguların cin-
sel davranışların ve cinsel doyu-
mun oluşmasında sosyokültürel 
normların önemini gösterdiğini 
vurguladı.

Güçlü bir dini inanç, daha yüksek 
cinsel tatmin sağlayabilir!

Viyana. Gıda sektörü büyük 
bir çalkantı içinde. Küçük 
işletme sahipleri yıllardır 

hayatta kalma mücadelesi veri-
yor. Büyük perakende zincirle-
rinin sürekli büyüyen şube ağı-
nın yanı sıra çevrimiçi ticaret de 
pazardaki güçlü rakipler arasın-
da yerini aldı.Bu nedenle birçok 
küçük gıda işletmesi „Yığın ye-
rine lezzet alalım” (Genuss statt 
Masse)“ sloganına odaklanmaya 
karar verdi.

27 ve 28 Eylül 2022: B2B
(İşletmeden işletmeye- 

Şirketten şirkete) 
Ticaret Fuarı

„Genuss statt Masse”(Yığın ye-
rine lezzet alalım), yerel pera-
kendecileri bu yıl yine bölgesel, 
yüksek kaliteli ürün üreticile-
riyle buluşturarak 27 Eylül ve 28 
Eylül tarihlerinde düzenlenecek 
olan ücretsiz B2B (İşletmeden 
İşletmeye) Ticaret Fuarı’nın slo-
ganı oldu. Gıda sektöründe çalı-
şan tüm Türkiye göçmeni küçük 
esnaf ve işletmeciler bu Ticaret 
Fuarı’na davetli.  B2B “Business 
to  Business”,  Türkçesiyle 
“Şirketten Şirkete” kavramı şir-
ketlerin kendi aralarında gerçek-
leştirdikleri pazarlama veya satış 
uygulamalarını ifade eden kısa 
tanımdır. B2B alanında faaliyet 
gösteren şirketler, temel olarak 
birbirlerinin sunduğu hizmetle-

ri iyileştirme prensibi ile çalışır.
Özellikle “uyuşturucu” tehlike-
sine odaklanan yayında, uyuş-
turucuların burada alınıp satıl-
dığına, tüketildiğine ve tavsiye 
edildiğine dikkat çekildi.

«Viyana Ticaret Odası’nın Gıda 
Ticareti İl Komitesi tarafından 
düzenlenecek olan etkinlikte, 
100’den fazla üretici ve peraken-
deci, seri üretime değil özgünlü-
ğe adanmış yüksek kaliteli ürün-
lerini sunuyor. Gıda sektöründe 
yeni ürünler arayan girişimciler, 
ulusal ve uluslararası ürün ve 
lezzet yelpazesi oluşturmak için 
“uzman” olarak doğru yerdeler. 
Ziyaretçi olarak gıda, tarım, gıda 
endüstrisi, pazar, sokak ve sey-
yar ticaret ya da gastronomiden 
gelen firmalar, katılımcıları biz-
zat tanıma ve tadımlara katılma 
fırsatı buluyor.

Fuar, katılımcılar ve ziyaretçiler 
için bir “Win-Win/Kazan-Kazan” 
durumu yaratıyor: Üreticiler, ye-
ni alıcılara; şirketlerse ürün yel-
pazesini genişletebilecekleri yeni 
ürünlere kolaylıkla ulaşabiliyor. 
Müşteri beğenileri söz konusu ol-
duğunda, ürünlerin tutarlı, yük-
sek ve şeffaf kalitesi, mükemmel 
bir fiyat/performans oranı ve ye-
rinde tadım, kalabalığın arasın-
dan sıyrılmak için oldukça belir-
leyici oluyor. Viyana Eyaleti Gıda 
Ticareti Komitesi 27 ve 28 Eylül 

tarihlerinde sizleri ağırlamayı 
dört gözle bekliyor.

Viyana Ticaret Odası’nın Gıda 
Ticareti  İl  Komitesi  Genel 
Başkanı Ali Çelik, Komite Genel 
Müdürü Klaus Puza ile birlikte il-
gili esnaf ve işletmecileri içten-
likle bu Ticaret Fuarı’na davet et-
tikten sonra şunları ifade etti:
“Üreticiler ve perakendeciler 
için ücretsiz B2B- İşletmeden 
işletmeye- Ticaret Fuarı, bu yıl 
“Genuss statt Masse- Yığın ye-
rine lezzet alalım” sloganıy-
la dördüncü kez gerçekleşecek. 
Avusturya‘nın her yerinden 
yaklaşık 100 katılımcı ürünlerini 
sergileyecek. Siz de yeni spe-
siyaliteleri ve lezzetleri tat-
ma, Avusturya genelinde özgün 
üreticilerle iletişime geçme ve 
ürün yelpazenizi genişletme 
fırsatını yakalayın. Tanınmış 
markalardan ve seri üretim 
ürünlerden uzak kaliteli ve özel 

ürünler, gıda işletmelerinin ken-
dilerini farklılaştırmaları için ha-
rika bir fırsat. Sizi ağırlamak ve 
ilham vermek için sabırsızlanı-
yoruz.” 

Tarih:
Salı, 27 Eylül 2022 Saat: 14.00- 
21.00

Çarşamba, 28. Eylül 2022 Saat: 
10.00 -17.00

Adres:
Messe Wien Exhibit ion & 
Congress Center | Halle A3 | 
Messeplatz 2 | 1020 Wien

Daha fazla bilgi için:
Viyana Gıda Ticareti İl Komitesi, 
Straße der Wiener Wirtschaft 1, 
1020 Viyana

www.genussstattmasse.at

Gıda ticaretine yönelik İşletmeden İşletmeye 
Ticaret Fuarı’nda yeni bölgesel lezzetler

©  Foto Weinwurm

©  Jennifer Fetz
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Londra. Maymun çiçeği vi-
rüsünün ilerleyişini ince-
lemek üzere İngiltere’de 

gerçekleştirilen bir çalışma için 
bilim adamları, 27 Nisan ile 24 
Haziran arasında 16 ülkede 528 
doğrulanmış enfeksiyonu değer-
lendirdi. Perşembe günü New 
England Journal of Medicine’nde 
yayınlanan araştırma sonuçları-
na göre, bulaşmaların çoğu cin-
sel aktivite ile ilişkili; özellikle 
de erkek erkeğe cinsel ilişki virüs 
bulaşıcılığını artıran en büyük 
etken.

Çalışma Yazarı John Thornhill, 
„Maymun çiçeğinin geleneksel 
anlamda bir zührevi hastalık ol-
madığını vurgulamak önemlidir. 
Her türlü yakın fiziksel temas 
yoluyla bulaşabilir. Ancak, çalış-
mamız, bulaşmaların çoğunun 
cinsel aktivite ile ilişkili olduğu-
nu gösteriyor – esas olarak erkek-
lerle seks yapan erkekler arasın-
da“ diyor.

Araştırmaya göre, enfekte olanla-
rın yüzde 98’i gay veya biseksüel 
erkeklerden oluşuyor. Yüzde 41’i 
ise HIV ile enfekte oldu.

DSÖ başkanı „endişeli“

Maymun çiçeğinin daha fazla 
yayılması nedeniyle, Dünya Sağ-
lık Örgütü (WHO) Acil Durum 
Komitesi, küresel bir sağlık acil 
durumunun ilan edilip edilmeye-
ceğini görüşmek üzere perşembe 
günü toplandı. DSÖ başkanı Ted-
ros Adhanom Ghebreyesus, va-
kalardaki artıştan „endişeliydi“. 
Yaklaşık altı saatlik müzakerele-
rin sonucunun ne zaman yayın-
lanacağı belli değil.

Maymun çiçeği en çok erkekleriMaymun çiçeği en çok erkekleri  
etkiliyor! Yüzde 95’i seks kaynaklı!etkiliyor! Yüzde 95’i seks kaynaklı!

İngiltere’de yapılan 
bir araştırmaya 

göre, maymun çiçeği 
vakalarının yüzde 

95'i cinsel temas 
yoluyla bulaşıyor. 
Uzmanlar, enfek-

te olanların yüzde 
98'inin gay veya bi-
seksüel erkeklerden 

oluştuğunu bildiriyor. 

Rusya'ya karşı uygulanan AB 
yaptırımlarını Avusturyalıların 
yalnızca küçük bir çoğunluğu 
destekliyor.

Viyana. SAraştırmaya katılan-
ların çoğu, Ukrayna’daki savaşa 
karşı alınacak tavrın, alternatif 
enerji kaynakları, insani yardım 
ve bir barış konferansı düzenlen-
mesinden oluşmasını istiyor. – 
ancak bazıları da Rusya’ya karşı 
daha dostça bir politika uygulan-
masını istiyor.

Ukrayna’yı askeri olarak 
desteklemek?

Bu mümkün değil. Avusturyalı 
seçmenlerin %50’si savaşın as-
keri olarak desteklenmesine kar-
şı, yüzde 25’i de Rusya’nın işgal 
ettiği ülkeye, silah sağlanması-
na karşı olma eğiliminde – sade-
ce yüzde beşi tamamen destekli-
yor ve yüzde 10’u da bu fikre en 
azından biraz sempati duyuyor. 
Savaşa tepki olarak NATO’ya ka-
tılmak çok istenilen bir durum 
değil. Bu sonuçlar, STANDARD’ın 
yaptığı mevcut pazar araştırması-
nın sonucu.

Ancak bu anket, Avusturya’nın 
Rusya’ya karşı AB yaptırımları-
nı desteklemesine, katılımcıların 
sadece yüzde 25’inin tamamen 
katıldığını ve yüzde 21’inin de ço-
ğunlukla katıldığını gösteriyor. 
Bu yüzde 46 oranında destekle-
yenler, yaptırımlara çoğunlukla 
(yüzde 18) veya tamamen (yüzde 
22) karşı olan yüzde 40 ile tezat 
oluşturuyor.

Parti çizgisinden ayrıl-
ma ve bölünmeler

Yaptırımların savunucuları özel-
likle kentsel alanlarda yaşayan-
lardan oluşuyor. Eyalet başkent-
lerinde ve Viyana’da yüzde %34 
ila %35’i yaptırımları tam olarak 
destekliyor. Yeşiller seçmenle-
rinin dörtte üçü ve SPÖ, ÖVP ve 
Neos seçmenlerinin yarısından 
fazlası yaptırımları destekliyor. 
FPÖ ve MFG destekçilerinin üçte 
ikisi yaptırımlara karşı ve şu an-
da siyasi olarak kararsız seçmen-
lerin yarısından fazlası da.

Buna karşı l ık,  yüzde 13’ü 
Avusturya’nın „gaz alabilmek 

için Rusya ile kesinlikle özel tica-
ret ilişkilerini sürdürmesi“ gerek-
tiğini söylerken, bir diğer yüzde 
21 bu görüşü paylaşma eğilimin-
de. Burada da parti çizgisinde 
aynı görüntü görülebilir: FPÖ ve 
MFG takipçileri özellikle Rusya, 
Yeşiller, Neos ve ÖVP seçmenle-
riyle bu tür ilişkilere karşı tavır-
larında kararlılar. Ankete katılan 
on kişiden dördü, Avusturya’nın 
AB’de Rusya’ya karşı daha dosta-
ne bir politika için çalışması ge-
rektiğini de belirtmiş.

Bununla birlikte, Avusturya’da 
gerçekleşmesi gereken şeyler için 
en geniş kesimin onayı var: Yüzde 
66’sı biyokütle, rüzgâr türbinleri 
ve güneş enerjisi sistemleri gibi 
alternatif enerji kaynaklarını teş-
vik etme planının tamamen arka-
sında – diğer yüzde 17’si ise bu-
nun „oldukça“ lehinde. Büyük 
çoğunluk Ukrayna’ya insani yar-
dım sağlanmasını ve mültecile-
re koruma sağlanmasını destek-
liyor.

Daha yüksek askeri büt-
çeyi çoğunluk destek-

liyor

Ankete katılanların yarısından 
biraz fazlası Avusturya ordu-
sunun güçlendirilmesinden ve 
Avusturya savunma bütçesinin 
artırılmasından yana – üçte bi-
ri her iki artırıma da karşı ve ge-
ri kalanı kararsız. Federal ordu, 
ÖVP seçmenlerinden ve Özgürlük 
Partisi’nden en güçlü desteği alı-
yor, ancak Yeşiller seçmenleri de 
(çok küçük de olsa) çoğunluğa 
katılıyor.

DER STANDARD, Avusturyalıların 
Ukrayna’daki savaştan kimin so-
rumlu olduğunu düşündükleri-
ni de sormuş. Ankete katılan beş 
kişiden dördü Rusya’yı suçlu-
yor, ancak üçte biri Ukrayna ve 
ABD’yi de suçluyor,  dörtte biri 
NATO’yu (kısmen) suçlu görüyor 
ve on bir kişiden biri de Birleşmiş 
Milletleri suçluyor.

Ankete katılan politikacılar ta-
rafından verilen bir tavsiye 
daha var: Yaklaşık üçte ikisi 
Avusturya’nın savaşa tepki ola-
rak mümkün olduğunca sakin 
kararlar alması gerektiğine ina-
nıyor.

Rusya’ya karşı uygulanan AB yaptırımlarını 
Avusturya´da çoğunluk destekliyor mu?
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Montreal Üniversitesi'nden 
Kanadalı siyaset bilimciler 
Olivier Jacques ve Alain Noël 
tarafından yapılan bir araştır-
ma hakkında "PLOS ONE"  der-
gisinin başyazarı Jacques, bu 
araştırmayı yapmalarının ne-
denleri hakkında şu açıkla-
mada bulundu: “Gelişmiş  ve 
sosyal hakların yüksek oldu-
ğu refah devletleri genellikle 
daha sağlıklı nüfusa sahipler. 
Bizler, bunun sebeplerini araş-
tırmak istedik.” 

Viyana. Sosyal hakların gelişmiş 
olduğu ülkelerde insanlar, sosyal 
hakların Pazar ekonomisine gö-
re şekillendiği ülkelerdeki insan-
lara göre daha sağlıklı ve daha 
uzun yaşıyorlar. Yapılan araştır-
ma sonucunda, bunun nedeni-
nin ay sonunda elde edilen daha 
düşük gelir farklılıkları olmadığı, 
önemli sebebinin hastalık ve iş-

sizlik gibi risklere karşı daha güç-
lü korunuyor olmalarıydı.

Gelir eşitliği belirleyici 
değil

Yeni Vatan Gazetesi‘ nin büyü-
teç altına aldığı „PLOS ONE“ uz-
man dergisinde yayınlanan araş-
tırma için bilim adamları, 1971 ve 
2010 yılları arasında Avusturya 
dâhil 21 OECD üye ülkesindeki 
nüfusun sağlığı ile ekonomik öl-
çüt arasındaki bağı karşılaştırdı-
lar. Sonuçta görüldü ki sosyal ve 
sigorta hizmetleri özelleştirilme-
yince ölüm oranı, 100.000 kişide 
oldukça düşük.

Ancak araştırmacıların özellikle 
vurguladığı bir gerçeğe göre , bu-
nun nedeni paranın yeniden da-
ğıtılmasındaki özen değildi. 21 
ülke vatandaşlarının kazançları 
tek tek araştırılması sonucu, üc-

retlerin birbirine yakın olmasının 
sağlık ile orantılı olmadığı görül-
müştür. Kazançların eşit olması 
insanların daha sağlıklı, huzur-
lu ve mutlu olduğunu göstermi-
yor. Sosyal Devlet’in verdiği gü-
vence insanlara daha fazla huzur, 
mutluluk ve en kötü günlerinde 
insanlara  sigortalanmış olma-
nın huzurunu vererek insanların 
kendilerini daha garantide, stres-
siz, sağlıklı ve  refah  içinde his-
setmesine neden oluyor.

İş güvencesi olan insan-
lar daha sağlıklı

Bir yanda “işgücü piyasasının 
kutuplaşması”, yani yüksek eği-
timli, iyi ücretli kişiler ile düşük 
ücretli, vasıflı ve kötü çalışma ko-
şullarına sahip kişiler arasındaki 
ayrışma; diğer durumsa „işgü-
cü piyasası risklerinin azaltılma-
sı“ , örneğin devlet işsizlik sigor-

tası yoluyla ailenin gelirinin ani 
kaybını azaltan, vergiler ve trans-
fer ödemeleri büyük bir problem 
olarak araştırmanın teşhislerin-
den birisi. Araştırmayı yapan ya-
zarlar bu riskler ne kadar azsa ve 
işgücü piyasası ne kadar az ku-
tuplaşmışsa, ölüm oranlarının o 
kadar düşük olduğunun altını çi-
ziyor.

Montreal Üniversitesi’nden 
Kanadalı siyaset bilimciler Olivier 
Jacques  sorunu şöyle özetliyor: 
“Bir nüfusun daha sağlıklı ol-
ması,  adalet  olmasına mutlaka 
bağlı değil. Bu, daha çok, sosyal 
hakların, sağlığa yönelik sosyal 
riskleri nasıl yumuşatalabilece-
ğine bağlı. Adil bir gelir dağılı-
mı, bir nüfusun yaşam beklentisi 
için olduğundan daha az önem-
lidir, en önemlisi işsizlik duru-
munda karşılaşacağı sosyal risk-
lerin azaltılmasıdır.“

Neden sosyal hakların gelişmiş olduğu 
devletlerdeki insanlar daha uzun yaşıyor?

İçlerinde binlerce Türkiye göç-
menlerinin olduğu Viyana’da 
yaşayan göçmen kökenli va-
tandaşlara ait şirketler Viyana 
ekonomisinin önemli bir temel 
direği. Ticaret Odası’nın yaptığı 
bir araştırmaya göre bu şirket-
ler bölgeye yaklaşık 8,3 milyar 
Euro kazandırıyor.

VİYANA. Sadece Viyana özelin-
de, göçmen kökenli insanlara ait 
şirketler 45.500 kişilik istihdam 
yaratıyor. Bu şekilde Viyana için 
8,3 milyarlık katma değer sağlanı-
yor. Bu rakam tüm Avusturya için 
10 milyarı buluyor. Bölgede top-
lam 34.000 şahıs şirketi bulunu-
yor. Göçmen kökenli kişilere ait 
Viyanalı şirketler yılda yaklaşık 
3,7 milyar Euro vergi ödüyor.

“Ekonominin krizin üstesin-
den daha kolay gelmesini sağ-

ladılar”

“Göçmen kökenli insanlara ait şir-
ketler sadece Viyana ekonomisin-
deki şirket çeşitliliğini artırmak-
la kalmıyor, bunlar aynı zamanda 
önemli bir ekonomik etken” di-
yen Viyana Ticaret Odası Başkanı 
Walter Ruck, şirketlerin piyasa-
ya çeşitlilik kattığını ve aynı za-
manda ekonominin pandemi dö-

neminin üstesinden daha kolay 
gelmesini sağladığını vurguladı. 
Ruck, pandemi döneminde de her 
yıl 200’den fazla yabancı şirketin 
Viyana’da şube açmasının, Viyana 
pazarının çekiciliğini koruduğuna 
işaret eden başka bir kanıt oldu-
ğunu kaydetti.

Ticaret en güçlü sektör

 Göçmen kökenli insanların sahip 
olduğu şirketlerin çoğu ticaret ala-
nında faaliyet gösteriyor. Sadece 
bu alanda 1,8 milyar kaynak elde 
ediliyor. Ticaret sektörünü gayri-
menkul ve konut sektörü ile tek-
nik hizmetler sektörü takip ediyor.

Viyaná da göçmen kökenli insanlara ait 
şirketler milyarlar kazandırıyor

© Foto: Stadt Wien/wien.at 

Alman havaalanlarına 7200 
Türk işçisi alınacaktı, ancak 
1.5 ayda sadece 1 Türk kriterleri 
karşılayabildi. 

Berlin. Almanya’da havaalan-
larında yaşanan personel krizi-
ne çözüm olarak Türkiye’den işçi 
alımı gerçekleştirilecekti. Sadece 
Frankfurt Havaalanı’na 2000 
Türk işçi, diğerleriyle birlikte top-
lam 7200 Türk havaalanı çalışanı 
alınacaktı. Ancak 1.5 ayda sade-
ce 1 Türk işbaşı yapmaya hak ka-
zandı.
A l m a nya  Ç a l ı ş m a  B a ka n ı 
Hubertus Heil, İçişleri Bakanı 
Nancy Faeser ve Ulaştırma 
Bakanı Volker Wissing’in, hazi-
ran ayı sonunda açıkladığı pla-
nın gerçekleştirilemeyeceği ifa-
de edildi. Nedeni ise, kimin ne 
yapacağını bilememesi, başvu-
ru yerlerinin ve vizelerin koordi-
nasyonsuzluğu, başvuru için net 
bir yerin olmaması… Aradan 1.5 

ay geçmesine ve Almanya’nın en 
kalabalık eyaletlerinin havaalan-
larını kullanıp tatillerine gitmiş 
olmasına rağmen, işçi açığının gi-
derilmesi için olumlu bir gelişme 
olmadı. Şu ana kadar Türkiye’den 
44 vize başvurusunun olduğu ve 
bunlardan sadece birinin “güven-
lik soruşturması”nı geçtiği belir-
tildi. Söz konusu bir kişinin ise, 
Frankfurt Havaalanı’nda olacağı 
belirtilirken henüz göreve başla-
yamadığı ifade edildi.

En büyük etken “Alman bürok-
rasisi”

Yer hizmetlerini yürüten birime 
göre, ağustos ayı içerisinde gö-
reve başlayabilecek, ülke içi ve 
dışından sadece 250 aday var. 
Onlar da Frankfurt, Münih ve 
Nürnberg’de işe alınacak.
Bild am Sonntag Gazetesi, bu ge-
cikmenin nedenini Havaalanları 
Birliği ADV’nin Genel Müdürü 

Ralph Beisel’e sordu. Beisel, soru-
nun zaman alıcı ve kritik onay sü-
recinden kaynaklandığını açıkla-
dı. Sadece özgeçmiş kontrolünün 
6 hafta sürdüğü belirtiliyor. Bu 
nedenle insanlar başvurmaktan 
çekiniyor ve diğer alanlara baş-
vurular yapıyor.

Ulaştırma Bakanlığı sorumlu-
luk kabul etmiyor

Türkiye’den gelecek işçilere saat 
ücreti olarak en az 15 Euro verile-
cek. Alman havaalanlarında gü-
venlik personeli, check-in perso-
neli, yükleme personeli ve diğer 
yer hizmetleri personeli açıkları 
bulunuyor. Ulaştırma Bakanlığı 
ise, Türk işçilerin gecikmesinin 
ya da istenilen oranda gelmeme-
sinin suçunun kendilerinde ol-
madığını, işe alımlarda ilgili fir-
malardan kaynaklanabileceğini 
belirtti.üçte ikisi borcunu ödeye-
mez durumda.

7200 kişiden sadece 1’i Almanya’da işçi olmayı başardı
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Viyana. Ulusal Aşı Komite-
si, 1 Eylül itibariyle 12 ila 
60 yaş arasındaki kişiler 

için dördüncü doz tavsiyesinde 
bulundu. Yaklaşık 5.5 milyon 
Avusturyalı bu tavsiyeden etki-
lenecek, ancak vatandaşın ak-
lını kurcalayan birçok soru var.
Enfeksiyon Uzmanı Herwig Kol-
laritsch, vatandaşları belirsizli-
ğe sürükleyen ve karar vermele-
rini zorlaştıran sorulara tek tek 
cevap verdi. “Neden aşı tavsi-
yesi geniş bir yelpazeye yayıldı” 
sorusuna karşılık Kollaritsch bu 
adımı, „Herkes için geçerli olan 
ve epidemiyolojik ve bireysel 
gereksinimlere karşılık gelen 
basit, akılda kalıcı bir aşılama 
planı oluşturmak istiyoruz“ söz-
leriyle açıkladı. Son verilerin, 
özellikle birçok genç için geçerli 
aşı sertifikasının yakında sona 
ereceğini gösterdiğine dikkat 
çeken uzman, “Tam olarak bu 
gençler şimdi dördüncü dozu al-
malıdır” tavsiyesinde bulundu.
Enfeksiyon Uzmanı Herwig Kol-
laritsch, diğer sorulara ise şu şe-
kilde cevap verdi:

•   Enfeksiyon dördüncü do-
zun yerini alır mı?

„Hayır! İnsanlar yakın zamanda 
bir enfeksiyon geçirmiş olsalar 
bile, iyi bir bağışıklık tepkisi için 
aşı önemlidir” diyor Kollaritsch. 
Son aşılamadan en erken altı ay 
sonra doz yenilenmelidir.

•    Varyant aşıyı beklemek ne-
den önerilmiyor?

Mevcut ve yakında onaylanacak 
varyant aşılar, şu anda yaygın 
olan BA4 ve BA5 varyantlarına 
değil, omikron varyantları BA1’e 
dayanmaktadır. Kollaritsch, „Ve 
kesinlikle Hindistan’da ortaya 
çıkan BA275 varyantı için değil“ 
diyor.

•    Aşılar arasında geçiş yap-
mak problem teşkil eder mi?

„Önceki aşılarını iyi tolere eden 
herkes buna bağlı kalmalı“ tav-
siyesinde bulunan Enfeksiyon 
Uzmanı, daha güçlü yan etkiler 
durumunda ise bir değişikliğin 

mümkün olduğunu belirtiyor.

Sağlık Bakanı Johannes 
Rauch’un verdiği bir demeçte 
geçen, „Mevcut enfeksiyon sevi-
yesinde kalacağımıza dair hiçbir 
yanılsama içinde değiliz. Kovid 
gitmeyecek“ ifadeleri ise dikkat 
çekti.

Milyonlarca zarar var: 
Raf ömrünü uzatmak 

mümkün mü?

Resmi kurumlardan edinilen bil-
giye göre, „Ülkede şu anda 17,67 
milyon doz aşı var“, ancak “aşı-
ların son kullanma tarihi” konu-
sunda büyük sorunlar olduğu 
göze çarpıyor. Yetkililerden edi-
nilen bilgiye göre, şu anda artık 
kullanılamayan 2.27 milyon aşı 
dozunda son kullanma tarihi 
çoktan aşıldı. Bakanlık konuya 
dair, „Şu anda, süresi dolmuş 
Pfizer kutularının 1,35 milyonu 
için hala bir raf ömrü uzatması 
var“ dedi. Bilindiği gibi, aşı üre-
ticileri tarafından son kullanma 
tarihlerinin uzatılması talep edi-
lir ve EMA tarafından kararlaştı-
rılır.

Bir milyon kutu 
kesinlikle atılmalı

Görevlendirilen şirketler tara-
fından çeşitli depolarda merkezi 
olmayan bir şekilde depolanan 
yaklaşık bir milyon kutunun ise 
uygun şekilde imha edilmesi 
gerekiyor. Bu, milyonlarca bü-
yük mali kayıp demek. Bir aşı 
dozunun tam maliyeti ise bir sır 
olarak kalmaya devam edecek, 
çünkü Sağlık Bakanlığı’na göre, 
“Pan-Avrupa tedarik sürecinde 
sipariş sözleşmelerinin gizliliğe 
tabi olduğuna karar verildi. Bu 
nedenle fiyatlar da gizliliğe tabi-
dir ve paylaşılamaz.“

Sonbaharda beklenen korona dalgasına karşı 
“Dördüncü doz tavsiyesi”
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Ulusal Aşı Komitesi, beklenen korona dalgasına karşı dördüncü doz tavsi-
yesinde bulundu. Ancak bu tavsiye “Son kullanma tarihinin geçmesi nede-
niyle adeta milyon dolarlık bir mezara dönüşen aşılar ne olacak?” sorusu 

gibi birçok soruyu da beraberinde getirdi.

VİYANA. Covid-19 salgınıy-
la mücadele için geliştiri-
len aşılar, salgının başla-

masından bu yana birçok insan 
tarafından şüpheyle karşılanmış-
tı. Avusturya’da bugüne kadar 
yaklaşık 19 milyon aşı yapıldı. 
Ağır sağlık sorunlarının görüldü-
ğü 7 vakanın aşıyla bağlantılı ol-
duğu tespit edilirken, bu kişilere 
tazminat ödemesi yapıldı.

7 vakada tazminat öde-
mesi

Aşı nedeniyle ciddi sağlık so-
runlarının yaşanması durumun-
da tazminat hakkı bulunuyor. 
Avusturya’da bugüne kadar 1.400 
vaka, tazminat talebinde bu-
lundu. Sağlık Bakanlığı’na göre, 
şimdiye kadar 7 vakada aşının 
kalp kası iltihabı (miyokardit) 
veya şiddetli tromboz oluşumu-
na neden olduğu kanıtlandı. Ö1 
“Morgenjournal”ın bildirdiğine 
göre, 5 vakada ortalama 1.600 
avro ödendi, iki vakada ise 900 
avroluk sınırlı bir aylık emekli 
maaşı.

Olası yan etkiler bildiri-
lebilir

Aşının olası yan etkilerinden 
şüpheleniliyorsa, bu herhangi bir 
zamanda çevrimiçi olarak, örne-
ğin BASG’nin (Federal Office for 
Safety in Health Care) ana say-

fasında bildirilebilir. Bu vakalar 
daha sonra incelenip ve değer-
lendiriliyor.

Aşılama başladığından 
beri 50.000 rapor

Aşılamanın başladığı 2020’nin 
sonundan bugüne kadar yak-
laşık 19 milyon aşı yapılırken, 
bu sürede 50.000 rapor alındı. 
AGES – Avusturya Medikal Piya-
sa Kurumu’ndan Barbara Tucek, 
konuya ilişkin yaptığı açıklama-
da, „Öncelikle baş ağrısı, ateş, 
enjeksiyon yerinde ağrı, yorgun-
luk, eklem ve kas ağrısı, titreme, 
mide bulantısı ve baş dönmesi 
gibi şikayetleri gözlemliyoruz“ 
dedi. Böylece hafif ve orta de-
receli olarak sınıflandırılan yan 
etkiler de kısa bir süre sonra or-
tadan kalktığını belirten Tücek’e 
göre aşının ciddi, hatta ölümcül 
yan etkilerine ilişkin raporlar da 

vardı: „AstraZeneca ile çok, çok 
nadir durumlarda, beyinde ve 
karındaki daha büyük damarlar-
da kan pıhtılarının oluşabileceği 
bilinmektedir. Trombosit eksik-
liği ile bağlantılı olarak 15 vaka 
bildirilmiştir.”

 „Faydası ağır basıyor“

Aşının olası bir sonucu olarak 
kalp kası iltihabı açısından da 
şimdiye kadar 400 şüpheli vaka 
bildirildi. Tücek, bu vakalardan 
5 tanesinin hayatını kaybettiğini 
bildirirken, “Bir vakada ‘neden-
sellik henüz netlik kazanmamış-
tır, diğer dört vakada ise miyo-
kardit kesinlikle ölüm nedeni 
değildir. Ayrıca, koronavirüs 
aşısının fayda-risk oranı gözlem-
leniyor ve izleniyor. Bu sonuçlar-
da ‘aşının faydası hala daha ağır 
basıyor, buna şüphe yok.“ değer-
lendirmesinde bulundu.

19 milyon aşıdan 7 vaka 19 milyon aşıdan 7 vaka 
için tazminat ödendiiçin tazminat ödendi

Avusturya’da Covid-19 
aşısıyla bağlantılı 

olduğu tespit edilen ve 
aşının yan etkisi nede-
niyle ciddi hasarların 
meydana geldiği 7 va-

kada tazminat ödemesi 
yapıldı.
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Stella H., Kickboxweltmeisterin, Salzburg

Die Ö3-Verkehrsinformation warnt vor Geisterfahrern, führt an Staus vorbei und rettet im besten 
Fall sogar Leben. Seit 1978 kann man sich im Straßenverkehr auf sie verlassen. Es werden jährlich 
über 1 Million Verkehrsinfos und 90.000 Anrufe von Ö3verinnen und Ö3vern zu verlässlichen 
Verkehrsdurchsagen verarbeitet und auch digitalisiert an Navis versendet. Deshalb auch eimal 
an dieser Stelle: Danke für Ihren Beitrag.                      
  

Jetzt informieren: www.gis.at
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