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200 avroluk "enerji 
bonusu" » S. 12

VIYANA Belediyesi, artan enerji 
fiyatlarıyla mücadele kapsamında 
200 avroluk enerji bonusu verecek. 
Başvurular 5 Aralık itibariyle başladı.

EKONOMİ » S. 16

Avusturyalı yeşil enerji 
şirketleri Türkiye'deki 
yatırımlara odaklandı

Asgari Ücret:
Maaşlar Ortalama
Yüzde 7,3 Artacak

Sağlığınızı "İyi Beslenerek" 
Güçlendirin » S. 10 - 11

SOĞUK algınlığı ve benzeri 
hastalıklar, bağışıklık sistemimiz 
yeterince güçlü olmadığında uzun 
süreli rahatsızlıklara dönüşebilirler. 

POLİTİKA » S. 3

Viyana Belediye Başkanı 
Ludwig, sığınmacılara çalışma 
izninin verilmesini istiyor

ANALIZ HABER » S.6-7

Hırvatistan'a "Şengen" 
desteği » S. 2

AVUSTURYA Başbakanı Karl 
Nehammer, ülkesinin Hırvatistan'ın 
Şengen Bölgesi'ne katılmasını 
destekleyeceğini söyledi. 

Aşırı hız yapanların araçlarına el konulacak
Avusturya Çevre, Enerji ve Ulaştırma Bakanı Leonore 
Gewessler, aşırı hız yapanların ciddi tehlike oluşturduğunu, bu 
kişilerin araçlarına el konulacağını söyledi.  » S. 15

TBMM Başkanı Şentop, Avusturya'yı ziyaret 
etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak 
üzere Avusturya'yı ziyaret etti.   » S. 4
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Ein Bonus für 
mehr Wärme!
Die Stadt Wien unterstützt Wiener*innen bei 
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Avusturya Başbakanı Karl 
Nehammer, Hırvatis-
tan'ın başkenti Zagreb'e 

yaptığı resmi ziyarette, mevki-
daşı Andrej Plankovic ile bir 
araya geldi.

Plenkovic ve Nehammer, ikili 
görüşmelerinin ardından basın 
mensuplarına açıklamalarda bu-
lundu.

Nehammer, ülkesinin Hırva-
tistan'ın Şengen Bölgesi'ne katıl-
masını destekleyeceğini söyledi.

İki ülke arasındaki iyi ilişkile-
re işaret eden Nehammer, Hır-
vatistan'ın güvenilir bir partner 
ve ülkesi için iyi bir pazar oldu-
ğunu belirterek iki ülke arasın-
daki tarihi ve kültürel bağlara 
dikkati çekti.

Nehammer, "Hırvatistan'ın 
şimdiye kadar yaptıkları ger-
çekten etkileyici. Hırvatistan, 1 
Ocak itibarıyla Avro Bölgesi'ne 
katılacak ve bu konuda sizi şim-
diden tebrik etmek istiyorum." 
diye konuştu.

- "Romanya ve Bulgaristan 
için özel bir oylama 
yapılacak"
Ülkesinin, Avrupa Birliği (AB) 
üyeleri arasında, düzensiz göç-
menler hususunda "en büyük 
zorluklarla karşı karşıya" ol-
duğunu kaydeden Nehammer, 
"2015'ten bu yana birçok kişiyi 
ülkemizde ağırladık ve koruma 
altına aldık. Şu anda Avustur-
ya'ya sığınmak isteyen 10 bin-
lerce Ukraynalıya ve çocuklarına 
koruma sağlıyoruz." dedi.

Nehammer, "Ancak birçok 
göçmen sığınma hakkı elde ede-
miyor. Birçoğu hiç kayıtlı değil. 
Bu göçmenler AB üyesi ülkeler-
den geçerek Avusturya'ya varı-
yor ve orada iltica başvurusunda 
bulunuyor ancak Avusturya'dan 
önce hiçbir ülkede kayıtlı de-
ğiller. Avusturya'da 75 binden 

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, ülkesinin Hırvatistan'ın Şengen Bölgesi'ne katılmasını 
destekleyeceğini söyledi.

Hırvatistan'ın Şengen Bölgesi'ne 
katılmasına destek

fazlası kayıtlı olmayan 100 bin-
den fazla, yasa dışı yollarla giren 
göçmen bulundu." şeklinde ko-
nuştu.

Ülkelerine gelen düzensiz 
göçmenlerin yüzde 40'ının Bul-
garistan'dan Romanya'ya, ora-
dan da Avusturya'ya geçtiğinin 
altını çizen Nehammer, "Hırva-
tistan'ın Şengen Bölgesi'ne ka-
tılımı için ayrı bir oylama yapı-
lacak. Bulgaristan ve Romanya 
için ise özel oylama yapılacak." 
ifadesini kullandı.

- "Hırvatistan'ın 
yaptıklarını göstermek 
için iyi bir fırsat"
Hırvatistan Başbakanı Plenko-
vic de Nehammer'in ülkesine 
yaptığı ziyaretin önemine dik-
kati çekerek "Bu, Hırvatistan'ın 
'yaptıklarını' göstermek için iyi 
bir fırsat." dedi.
Plenkovic, "Süreç boyunca, her-
hangi bir üyenin Hırvatistan'ın 

Şengen'e hazır olup olmadığına 
ilişkin herhangi bir sorusu veya 
endişesi olması durumunda ek 
açıklama sağlamaya hazır oldu-
ğumuzu açıkça belirttik." dedi.
Avusturya'ya giren düzensiz 
göçmenlerin, Hırvatistan üze-
rinden gitmedikleri hususunda 
mutabık olduklarını ifade eden 
Plenkovic, Nehammer'in ülke-
sine gerçekleştirdiği ziyaretten 
ve Hırvatistan'ın Şengen Bölge-
si'ne girişine verdiği destekten 
ötürü memnuniyet duyduğunu 
dile getirdi.

- AB Komisyonu 
Bulgaristan, Romanya 
ve Hırvatistan'ın Şengen 
Bölgesi'ne katılmasını 
istedi
AB Komisyonu, 16 Kasım'da 
Bulgaristan, Romanya ve Hır-
vatistan'ın Şengen Bölgesi'ne 
katılması yönünde görüş bildir-
mişti.

AB Komisyonunun içişlerinden 
sorumlu üyesi Ylva Johansson, 
düzenlediği basın toplantısın-
da "Bulgaristan, Romanya ve 
Hırvatistan, Şengen Bölgesi'ne 
katılmaya hazır." ifadelerini kul-
lanmıştı.

Johansson, "Yıllardır, bu 
üye devletler, salgın sırasında 
ve daha yakın zamanda Uk-
rayna'daki savaşın benzeri gö-
rülmemiş sonuçlarıyla karşı 
karşıya kaldıkları zamanlar da 
dahil olmak üzere, Schengen 
Bölgesi'nin sorunsuz işlemesine 
önemli ölçüde katkıda bulundu-
lar." değerlendirmesinde bulun-
muştu.

8 Aralık'taki içişleri bakan-
ları toplantısında oylama yapı-
lacağını bildiren Johansson, üç 
ülkenin Şengen sınırları içerisi-
ne dahil edilmesinin Konsey'de 
oy birliği ile alınacak bir karar 
neticesinde mümkün olacağının 
altını çizmişti.

Viyana Belediye Başkanı 
Michael Ludwig (SPÖ), 
sığınmacılara çalışma 

izni verilmesini savundu.
Avusturya Devlet Televizyonu’n-
da (ORF) “Basın Saati” progra-
mına konuk olan Viyana Bele-
diye Başkanı Michael Ludwig 
(SPÖ) gündeme ilişkin açıkla-
malarda bulundu. 

Devam eden iltica pro-
sedürü sırasında insanların 
(sığınmacıların) işgücü piya-
sasına entegre edilip edileme-
yeceklerinin "sosyal ortaklar" 
aracılığıyla açıklığa kavuşturul-
ması gerektiğini kaydeden Lu-
dwig, acil işçi ihtiyacı gerçeğiyle 
de bu düşüncesini destekledi. 

"Rasyonel yaklaşım"
Ludwig, bu durumu "rasyonel bir 
yaklaşım" olarak tanımlarken, sı-
ğınma, göç ve entegrasyon konu-
larının birbirine karıştırılmaması 
gerektiğini savundu. 

Ludwig, ülkede kalma şansı 
yüksek olan sığınmacıların işgü-
cü piyasasına daha hızlı entegre 
edilmesi gerektiğini düşünürken, 
ayrıca “baby boomer” (1946-
1964'lü yıllar arasında doğanlar) 
kuşağının yakında emekli olma-
sıyla birlikte demografik gelişme 
göz önüne alındığında, işçi ih-
tiyacını karşılamanın büyük bir 
zorluk olacağına dikkat çekti.

Ludwig’e göre sığınma prose-
dürü sırasında insanların çalışma 

izni alıp almayacağı ve ne zaman 
almaları gerektiği sosyal taraflar-
la birlikte netleştirilmeli. 

Sığınmacıların barınmasını 
hatırlattı
Federal eyaletlerin sığınmacıları 
barındıracak kotalarıyla ilgili ola-
rak, Ludwig bir kez daha yalnız-
ca federal hükümetten değil, ko-
tayı dolduran taraf olarak Viyana 
için diğer federal eyaletlerden 
de dayanışma çağrısında bulun-
du. Ancak Ludwig, diğer federal 
eyaletler için yaptırım istemiyor. 
Federal hükümetin müdahale 
hakkını yeniden getirmesini is-
temiyor, bunun yerine farklı bir 
tartışma kültürü istiyor.

Ludwig, sığınmacılara çalışma 
izninin verilmesini istiyor

©
 H

A
B

E
R

JO
U

R
N

A
L

Dezember 2022 Dezember 2022
HABERJOURNAL HABERJOURNAL2 3POLITIK



POLITIK

©
 T

B
M

M

©
 T

B
M

M

POLITIK

Şentop ve beraberinde-
ki parlamento heyeti, 
Schwechat Uluslararası 

Havalimanı'nda, Türkiye’nin Vi-
yana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, 
Türkiye’nin Birleşmiş Milletler 
(BM) Viyana Ofisi Nezdinde 
Daimi Temsilcisi Levent Eler, 
Türkiye’nin Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi 
Temsilcisi Büyükelçi Hatun De-
mirer ve Avusturya Parlamento-
su Protokol Müdürü Büyükelçi 
Eva Russek tarafından karşılan-
dı.

İki gün süren Viyana ziya-
retinde Şentop, Avusturya 
Cumhurbaşkanı Alexander 
Van der Bellen, Başbakan 
Karl Nehammer, Ulusal Mec-
lis Başkanı Wolfgang Sobotka 
ile görüştü.

Şentop’a temaslarında Türki-
ye-Avusturya Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başka-
nı AK Parti Adıyaman Mil-
letvekili Muhammed Fatih 
Toprak, AK Parti İstanbul 
Milletvekili Erkan Kande-
mir, AK Parti Rize Milletve-
kili Muhammed Avcı, CHP 
İstanbul Milletvekili Gökan 
Zeybek, MHP Mersin Mil-
letvekili Baki Şimşek ve İYİ 
Parti Ankara Milletvekili Ay-
han Altıntaş eşlik etti.

Yunus Emre Kültür Merke-
zini de ziyaret ederek, Türk 
toplum temsilcileriyle bir ara-
ya gelen Şentop, Türkiye'nin 
Viyana Büyükelçiliğinde 
"Türkiye Büyük Millet Meclis 
Binası Clemens Holzmeis-
ter’ın Türkiye’nin Kalbindeki 
Abidevi Eseri" sergisini açtı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere Avusturya'yı ziyaret etti. Ziyaret 
kapsamında birçok ikili görüşme gerçekleştiren Şentop, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi'nde açılan sergiye 

katıldı.
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TBMM Başkanı Şentop, Avusturya'yı 
ziyaret etti

Dezember 2022

"Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Binası; Clemens 
Holzmeister’ın Türkiye’nin 
Kalbindeki Abidevi Eseri"
isimli sergiye, TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop ve Avusturya 
Meclis Başkanı Wolfgang Sobot-
ka’nın yanı sıra çok sayıda davetli 
katıldı.

Türkiye’nin Viyana Büyükel-
çisi Ozan Ceyhun, törenin açılı-
şında yaptığı konuşmada, mimar 
Holzmeister’in iki ülke için çok 
önemli bir isim olduğuna işaret 
etti.

Ceyhun, mimar Holzmeis-
ter’in çalışmaları hakkında bilgi 
verdi.

TBMM Başkanı Şentop ise 
Holzmeister’in 95 yıl önce Tür-
kiye’ye gelen büyük bir mimar 
olduğunu vurgulayarak, "Malu-
munuz Holzmeister, Türk hal-
kının iradesinin temsilcilerinin, 
bu temsil görevini yapmak üzere 
bir araya geldikleri mekanın yani 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
de mimarı." ifadesini kullandı.

- Ahde vefa
Şentop, Holzmeister’in yaptığı 
eserler ile ülkesinde mesleğinin 
zirvesine yükseldiğini belirterek, 
"Tam 60 yıl önce Kasım 1962'de, 
usta mimar Holzmeister, İstan-
bul Güzel Sanatlar Akademi-
mizde Türkiye'deki tasarımlarını 
içeren kişisel mimari bir sergi aç-
mış, açtığı bu sergide konferans 
da vermişti. Türkiye Cumhuri-
yeti olarak, 60 yıl sonra aynı ta-
rih olan kasım ayında, ahde vefa 
gereği fotoğraf ve çizimlerinin 
yer aldığı bir sergiyle onu bu kez 
memleketinde yad ediyor olmak 
hepimiz için kıvanç kaynağı ola-
rak görülmelidir." değerlendir-
mesinde bulundu.

Holzmeister’in, yeni bir baş-
kentin kurulmasına ve dünya 
başkentine dönüşmesine katkı 
sağladığını kaydeden Şentop, 

Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği’nde Avusturyalı mimar Clemens Holzmeister’in "anıtsal eseri" Türkiye 
Büyük Millet Meclisi binasının yapım aşamasına ilişkin özel çizim ve fotoğrafların yer aldığı sergi 

düzenlenen törenle açıldı.

Viyana’da Türkiye Büyük Millet Meclisi 
binasının yapımını anlatan sergi açıldı

"Türkiye’ye ilk geldiğinde hiçbir 
şeyin olmadığını düşündüğü An-
kara’da, Cumhuriyetimizin Ba-
nisi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
teveccühüyle başlayan ve yaşa-
dığı müddetçe hep devam eden 
güven duygusu, mutluluk ve hu-
zurla perçinlenerek ülkemizle 
arasında büyük bir bağa dönüş-
müştür." dedi.

Şentop, Türkiye’den teklif 
alan Holzmeister’in o dönemki 
hissiyatı ve Atatürk hakkındaki 
övgü dolu ifadelerine değinerek, 
mimarın, Gazi’nin Anadolu’nun 
merkezinde olan Ankara’yı ül-
kenin geniş zenginlikleri ile can-
landırmayı hedeflediği görüşünü 
paylaştı.

Holzmeister’in Ankara’ya gi-
derken biraz tedirgin olduğunu 
aktaran Şentop, "Belki biraz te-
dirgin ve umutsuzdu ama yaptı, 
başardı. Bugün bizlerin her gün 
çatısı altında ülkemize hizmet 
etme onurunu yaşadığımız abi-
devi eserin Türkiye’nin kalbinde 
yükselmesine vesile oldu." diye 
konuştu.

Şentop, mimarın Türkiye’de 
pek çok mimarın yetişmesine 
katkı sağlandığını, bunlardan en 
tanınmış olanının Ziya Payzın 
olduğunu aktardı.

- Anadolu motifleri
"Meclis binamızı, Anadolu’nun 
buğday tarlalarına atıf yapan 
sarı renkli travertenle kaplamış, 
Anadolu motifleriyle bezemiştir. 
Üzümlü Kapı ve Türk büyükle-
rinin heykellerinin bulunduğu 
mekanları bütüncül bir kimlikle 
tasarlamıştır." diye konuşan Şen-
top, "'Egemenlik kayıtsız şartsız 
milletindir' sözü üzerine kuru-
lan Türkiye Cumhuriyeti’nin ve 
çoğulcu demokrasisinin temsil 
mekanı olan Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi binamıza, bu ruhun 
bütününü yansıtmıştır." ifadesini 
kullandı.

Şentop, Türkiye’deki en 
önemli abidevi Holzmeister ese-
ri olan TBMM binasını konu 
alan bu sergiyi, onun aziz hatıra-
sına ithaf ettiklerini belirterek, 
"Bu serginin Türkiye-Avusturya 
ilişkilerinin tarihî, siyasî, eko-
nomik ve kültürel derinliğini 
göstermesi açısından önemli ol-
duğunu düşünüyor ve ilişkileri-
mizin geleceğine dönük olumlu 
izler bırakmasını diliyorum." de-
ğerlendirmesinde bulundu.

- Türkiye'nin Nazi zul-
münden kaçanlara kucak 
açması

Avusturya Meclis Başkanı Wol-
fgang Sobotka da Avusturya'nın 
yetiştirdiği önemli mimarlardan 
Holzmeister’in bu sergi vesile-
siyle anılmasının çok kıymetli 
olduğunu ifade etti.

Holzmeister'in Nazi zulmü 
nedeniyle Avusturya'yı terk et-
mek zorunda kalan önemli bir 
isim olduğunu kaydeden Sobot-
ka, Nazi zulmünden kaçan bilim 
insanlarının Türkiye'de kendile-
rine yer bulmalarının son dere-
ce önemli olduğunu belirterek, 
"Türkiye’ye, zor durumda olan 
insanlara kucak açması ve insan-
cıl tutumundan dolayı teşekkür 
ediyorum." diye konuştu.

Sobotka, TBMM binasının 
2016 yılındaki darbe girişimi sı-
rasında bombalanmasından duy-
duğu üzüntüyü de dile getirerek, 
meclislerin milli iradenin tecelli 
ettiği önemli yerler olduğunu 
sözlerine ekledi.

       Türkiye’de yaşadığı dönem 
boyunca İstanbul Teknik Üni-
versitesi’nde profesör olarak 
hem eğitmen hem de mimar sı-
fatıyla meslekî çalışmalarını yü-
rüten Holzmeister, Türkiye’de 
parlamento binasının yanı sıra 
14 kamu yapısını tasarladı.
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Önce tüm dünyayı ka-
sıp kavuran Kovid-19 
salgının neden oldu-

ğu ekonomik buhranın son 
demlerine geldiği düşünüldü-
ğü sıralarda, Ukrayna’da pat-
lak veren savaş; birçok ülke 
için yeni çıkmazın başlangıç 
noktası oldu.  

Özellikle 2. Dünya Savaşın-
dan bu yana coğrafyasında 
bir daha “savaş ve savaşların” 
yaşanmayacağı inancını be-
nimsemiş ve temel düzey-
de ekonomik standartlarını 
korumayı başarmış Avrupa 
halkları için bu refaha dayalı 
büyülü rüya, Rusya – Ukray-
na savaşıyla son bulma tehli-
kesiyle karşı karşıya kaldı. 

Rusya-Ukrayna savaşının 
başlamasıyla birçok Avrupa 
ülkesinde enflasyon rakamları 

2. Dünya Savaşından bu yana 
ilk kez çift haneli rakamlara 
yükselirken, bu duruma pek 
de alışık olmayan halk, enerji 
kaynakları başta olmak üze-
re temel gıda giderlerindeki 
artışlar karşısında ciddi bir 
“gelecek kaygısı” beslemeye 
başladı. 

- Avusturya’da yeni 
dönemin başlangıcı

Güncel sorunlar diğer Avrupa 
ülkelerinde olduğu gibi Avus-
turya’da da kendini ziyadesiyle 
hissettirdi. Öyle ki uzun yıllar 
sonra ilk kez asgari ücret gö-
rüşmelerinde ciddi anlaşmaz-
lıklar yaşandı. 

- Ilk grev demiryolu 
çalışanlarından

Avusturya’da yaklaşık 50 bin 
demir yolu çalışanı, toplu iş 
sözleşmesi kapsamında is-
tedikleri oranda maaş artışı 
alamadıkları gerekçesiyle ülke 
genelinde bir günlük "uyarı 
grevine" gitti. Bu grev sonrası 
diğer sektörler de benzer grev 
tehdidinde bulunsa da şu an 
için birçok sektörde anlaşma 

zemini oluşmuş durumda.

- Maaşlar ortalama yüzde 
7,3 artacak

Yaklaşık on saat süren beşin-
ci tur toplantısının sonunda 
işverenler ve sendika, ticaret 
sektöründe istihdam edilen 
yaklaşık 430.000 çalışan ve 
çırak için toplu sözleşme üze-
rinde anlaşmaya vardı. GPA 
sendikasından edinilen bilgi-
ye göre maaşlara yüzde yedi 
zam ve asgari 145 Euro zam 
yapılacak. Bu, ortalama yüz-
de 7,31’lik bir artış anlamına 
geliyor.

Sendika tarafından yapılan 
yazılı açıklamada, “Asgari ar-
tış tutarı sayesinde bu, yüzde 
8,67’ye varan maaş artışı an-
lamına geliyor” dendi. Ayrıca 
mesleki eğitimden sonra mes-
leğe yeni başlayan gençlerin 
maaşlarına yüzde 8,06 zam 
yapıldı.

Böylece daha önce gündeme 
gelen grev tehditleri gündem-
den kalktı. Halihazırda tak-
riben 300 işletmenin işletme 
meclislerinde grev kararı çık-

mıştı. Grev kararı alınan iş-
letmeler arasında büyük gıda 
perakende zincirleri, tekstil 
zincirleri, kitapçılar, toptan-
cılar ve yapı marketleri bulu-
nuyordu.

- Başta kadınlar olmak 
üzere 430.000 çalışan

Sendika maaşlara yüzde 8,5 
ve asgari 200 Euro zam talep 
etmişti. Böylece düşük ka-
zançlı grupların zamlarının 
çift haneli olması amaçlan-
mıştı. İşverenlerse çalışanlara, 
bu yıl bitmeden ödenecek ver-
giden muaf bir prim ve toplu 
sözleşme asgari ücretlerine 
yüzde 5 maaş zam teklif etti. 
Dolayısıyla her iki tarafın da 
taviz vermesi gerekiyordu.

Ticaret Toplu Sözleşmesi, 
Avusturya’da mevcut en bü-
yük toplu sözleşmelerden bir 
tanesi ve perakende, toptan ve 
otomobil ticareti alanlarında 
istihdam edilen 430.000 çalı-
şan ve çırağı kapsıyor. Ticaret 
sektöründe çalışanların yüzde 
70’ini kadınlar oluşturuyor. 
Bunların üçte ikisi yarı za-
manlı çalışıyor.

Asgari Ücret: Maaşlar Ortalama 
Yüzde 7,3 Artacak

Avusturya’da son aylarda hızla yükselen 
enflasyon, geçim sıkıntısını günden güne daha 
derinden hissettirirken, bu durum yıllar sonra 
ilk kez asgari ücret görüşmelerinde derin 
anlaşmazlıklara yol açtı. 
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WIFO uzmanı Benjamin 
Bittschi, sonbahar toplu söz-
leşme güncellemelerinde or-
talama yüzde 7,4 brüt zam 
alan metal sanayisi işçileri ve 
ortalama yüzde 7,1 zam alan 
metal zanaatkarlarına ya-
kın bir maaş artışı ön gören 
anlaşmanın “nispeten iyi bir 
anlaşma” olduğunu ifade etti. 
APA’ya demeç veren Bittschi, 
“Anlaşma beklenen aralıkta 
gerçekleşti” yorumunda bu-
lundu.

- GPA: "Sürekli geçerli bir 
maaş sözleşmesi"

"Bizim için, ortaya konan 
enflasyon rakamlarını esas 
alan ve herkes için geçerli 
sürekli geçerli olan bir maaş 
ve alt gelir gruplarına daha 
çok zam yapılması hedefleri-
ne ulaşmak büyük önem arz 
ediyordu” diyen GPA sendi-
kası başmüzakerecisi Helga 
Fichtinger, bir kereye mahsus 
ödemelerin uzun vadede “ça-
lışanlar için büyük bir zarar” 
anlamına geleceğini, toplu 
sözleşmede karara bağlanan 
zamların ötesinde işletme ba-

zında vergiden muaf primler 
ödeme hususunun ticari işlet-
melerin takdirinde olduğunu 
belirtti.

GPA sendikası Ticaret Sek-
törü Başkanı Martin Müllau-
er ise, “İşletme meclislerinin 
baskısı olmadan ve greve 
gitmeye hazır olduklarını 
göstermeden bu anlaşmaya 
ulaşılabilmesi mümkün de-
ğildi. Daha bir hafta önce 
bize teklif edilen rakam yüz-
de dört idi” dedi.

- Avusturya Ticaret Odası: 
Zorlu pazarlıklar

“Pazarlıklar uzun ve zorluy-
du, ancak beşinci tur mü-
zakerelerinde nihayet bir 
sonuca ulaşmaya muvaffak 
olduk” diyen Avusturya Ti-
caret Odası, Ticaret sektörü 
başkanı Rainer Trefelik, sen-
dikanın kendisine sunulan iki 
seçenek arasından doğrusal 
artış seçeneğini tercih ettiğini 
açıkladı.

“Bu bizim açımızdan üzücü 
bir durum, lakin diğer mo-

del nihayetinde daha çok 
fayda sağlayacak ve ayrıca 
vergiden muafiyet sayesinde 
çalışanların eline net olarak 
daha çok para geçmesini sağ-
layacaktı. Birçok çalışan için 
bu düzenleme bu yıl dolma-
dan fayda gösterecekti. Söz 
konusu prim ortalama net 
1.000 Euro olarak düşünül-
müştü” diyen Trefelik, işve-
renlerin hesabına göre orta-
lama maaş zammının (GPA 
hesabının aksine) yüzde 7,19 
düzeyinde olduğunu kaydetti.

Sözleşmeye göre çırakların 
birinci yıldaki maaşının 800 
Euro, ikinci yılda 1.025 Euro, 
üçüncü yılda 1.300 Euro, dör-
düncü yıldaysa 1.350 Euro’ya 
yükseltildiğini kaydeden 
Trefelik, “Bu, yerel ticarette 
meslek eğitimini çok cazip 
hale getiriyor ve çırakları-
mız için toplamda neredey-
se yüzde dokuzluk bir artış 
anlamına geliyor. Bunu, tica-
retin geleceğine önemli bir 
yatırım olarak görüyoruz” 
dedi.

- Ticaret Birliği: "Mutlak 

üst sınır"

Ticaret Birliği’ne göre yüz-
de yedilik maaş uyarlaması 
“mutlak üst sınırı oluşturuyor 
ve bu rakam bile birçok taciri 
zor duruma sokacak”. 

Konuyla ilgili ilk değerlen-
dirmelerinde, “Zor bir çıkış 
noktasına ve hayat pahalılığı 
ve enerji krizinin ciddi eko-
nomik yansımalarına rağmen 
yerli tacirlerimiz bu günkü 
toplu sözleşme ile çalışanla-
rına destek ve planlama gü-
venliği sunuyor. Yüzde yedilik 
cömert maaş artışı enflasyo-
nu fazlasıyla telafi edecektir. 
Diğer yandan personel için 
fazladan ödenen her kuruş, 
ticari işletmelerin faaliyet-
lerinde ihtiyaç duydukları 
kaynakların eksilmesi anla-
mına gelmektedir” diyen Ti-
caret Birliği başkanı Rainer 
Will, çalışanlarla işverenlerin 
bundan sonra “birlik içinde 
Avusturya ticaret dünyasın-
da istihdamın korunması için 
mücadele etmesi gerektiğini” 
vurguladı.



Kış sıcağı lüks olmamalı

duygu@haberjournal.at

D U Y G U  I S L A M O Ğ L U

Enerji krizine bağlı gelişmeler, Kuzey Ya-
rıküre’de “bu kış nasıl ısınacağız” telaşı 
başlattı. Türkiye’de Eylül ayında yapılan 

son doğalgaz zammı %20 oranındaydı, Av-
rupa’da da durum çok farklı değil. Kış mevsi-
minin kendini iyice gösterdiği şu günlerde, 
sık sık evlerimizi nasıl ısıttığımız, ne şekilde 
ısındığımız hakkında konuşuyoruz. Durum 
böyleyken, hepimizin aklına ilk önce tasar-
ruf etmek geliyor. Doğalgazı, elektriği nasıl 
daha az kullanabiliriz, kışın nasıl daha az ısı-
narak evlerimizde konforlu kalabiliriz? 

Konuyla ilgili araştırırken, durumun hiç 
bilmediğim bir yanıyla karşılaştım ve yete-
rince sıcak olmayan bir ortamda bulunma-
nın sadece konforla ilgili olduğunu düşün-
menin ne kadar yanlış olduğunu gördüm. 
Soğukta hastalanmak, sadece soğuk algın-
lığı ya da griple mücadele etmek demek 
değilmiş.

Soğuk ortam kalbe zarar veriyor
İngiltere’deki South Wales Üniversitesi’n-
de yapılan bir araştırmada, soğuk bir evde 
oturmanın sağlığımızı nasıl etkiliyor olabi-
leceği ile ilgili kapsamlı deneyler yürütüldü. 
Evlerimizi ısıtmayı bıraktığımızda kışın, 
evimiz 10 santigrat derece ısıda kalıyor. 
Araştırmacılar, bu ısının vücudumuzu nasıl 
etkilediğini görmek için, farklı ısılara maruz 
bırakılan kişilerin hayati değerlerini derin-
lemesine analiz ederek anlamlı veriler elde 
ettiler. 

Araştırmaya göre genel olarak ısı sını-
rımız, 18 derece. Yani ortamın sıcaklığı 18 
dereceye düştüğünde, vücudumuz hayati 
iç organların ısısını koruyabilmek için ekstra 
efor sarf etmeye başlıyor. Önce ellerimizde-
ki kan damarları, sıcaklığı önemli organlara 
yönlendirebilmek için kendini küçültü-
yor ve ellerimiz soğuyor. Hatta yapılan bir 
başka araştırmada, kadınların daha fazla 
üşüdüğüne dair ilginç bulgulara rastlandı. 
Kadınlık hormonu olarak bilinen östrojen, 
el ve ayaklardaki damarların daralma kapa-
sitesini artırarak daha fazla üşümeye neden 
olabiliyor.

Sıcaklık 10 dereceye yaklaşmaya başladı-
ğında, kaslarımız daha fazla ısı üretmek için 
titremeye başlıyor. Araştırmada 10 derece 
ısıda tutulan deneklerde aynı zamanda, vü-
cutta maksimum efor gösteren hareketlilik 
oluştuğu görülüyor. Örneğin basit bulma-
caları çözmeleri istenen denekler, 10 derece 
sıcaklıkta daha da zorlanıyorlar. Çünkü “ta-
sarruf moduna” geçmiş olan dolaşım siste-
mimiz, beynimize de daha az kan iletiyor ve 
bu durumda beyin daha az oksijen ve şeker 
alabildiğinden, bilişsel işlevlerimiz de olum-
suz etkileniyor.

Isınmaya çalışan vücut 
savunmasız kalıyor
Bedenimiz kendini ve tüm iç organlarını ısıt-
mak için daha fazla çalışmaya başladığında, 
kan basıncımız artıyor. Hatta uzmanlar, 
kanın yapısının bile değiştiğini, biraz daha 
yoğun, pekmezsi bir kıvama ulaştığını söy-
lüyor. Bu da damar tıkanıklığı riskini önemli 
ölçüde artıran faktörlerden.

Dolayısıyla soğukta yorulan bedenimiz, 
kalp hastalıkları için daha savunmasız hale 
geliyor. Yaşanan kalp krizi ve inme vakaları-
nın kış aylarında daha fazla görülüyor olma-
sı da bu duruma bağlanabilir.

Hepimizin bildiği gibi, kışın virüslere ve 
enfeksiyonlara karşı da daha korumasız 
hale geliyoruz. Sürekli soğuk bir ortamda 
bulunmak, sadece bedeni yormakla kalma-
yıp, aynı zamanda bulaşıcı hastalıklara ve 
enfeksiyona karşı da daha zayıf olmamıza 
neden oluyor. Kanda yükselen iltihap (enf-
lamasyon), vücut ağrılarını artırırken psiko-
lojik sağlığımız üzerinde de olumsuz etki 
yaratıyor. Düşük sıcaklıklarda azalan bağı-
şıklık tepkileri nedeniyle, neredeyse tüm 
hastalıklara daha açık hale gelebiliyoruz.

Isınmaya başka gözle bakmanın 
zamanı
Peki enerji tüketimi artık neredeyse lüks tü-
ketim haline gelmişken, sağlığımızı ve kon-
forumuzu korumak adına nasıl ısınacağız?

Sıkı giyinin: Sıkı giyinmek artık sadece 
karlı havalarda dışarı çıkarken düşünmemiz 
gereken bir mesele olmaktan çıktı. Evleri-
mizde ya da çalışma alanlarında da vücut 
ısımızı koruyacak şekilde giyinmeyi önem-
sememiz gerek. Yün içlikler, koruyucu par-
çalar, özellikle elleri ve ayakları sıcak tutacak 
giysiler kış dolabımızın sık kullanılan parça-
ları haline gelmeli.
Sıcak beslenin: Geleneksel tıpta kışın 
vücudu sıcak tutmak için yiyeceklerden ve 
bazı şifalı bitkilerden yararlanılır. Türk kül-
türünde önemli bir yeri olan tarhana çor-
bası, probiyotik içeriği ile bağışıklık siste-
mini doğrudan destekleyen bir besin olarak 
buna en güzel örnek. Bunun yanı sıra zen-
cefil, zerdeçal, tarçın gibi ısıtıcı bitkileri çay 
ya da baharat olarak tüketmek, pekmez ve 
kırmızı et gibi kandaki demir üretimini des-
tekleyecek besinlere yönelmek, kemik suyu 
kullanmak da vücudumuzu sıcak tutmak 
için mutfağımızda alabileceğimiz önlemler 
arasında. Uzmanlar, kış aylarında karbon-
hidrat alımını kısıtlamanın da iyi bir fikir ol-
madığı görüşünde. Sağlıklı karbonhidratlar 
tüketerek de fiziksel sağlığınızı  korumanız 
önemli.
Daha fazla hareket: Tüm gün bilgisa-
yar başında oturuyor olsanız bile, hareketi 
hayatınıza daha fazla dahil etmeniz gerek. 
Her gün yürüyüş yapmak, evin içinde de 
basit egzersizler için zaman ayırmak hem 
bedenimizin güçlenmesi, hem de kendini 
ısıtmaya çalışan sistemimizi desteklemek 
için en iyi yol. 
Havalandırmayı ihmal etmeyin: 
Kışın kapalı alanları sıcak tutmak için pen-
cereleri de kapalı tutmak iyi bir fikir olabilir 
ancak havalandırılmamış ortamların hem 
fiziksel hem de mental sağlığımız için daha 
zararlı olduğunu da unutmamak gerek. 
Eğer ısıtıcılarınızı kısıtlı kullanıyorsanız, sa-
bahları evinizi iyice havalandırdıktan sonra 
ısıtmayı tercih etmelisiniz. 

KOLUMNE
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İlgilenenlerin CV’lerini info@haberjournal.at mail adresine göndermeleri rica olunur.

Foto Muhabiri
Marketing & Pazarlama
Türkçe & Almanca metin yazarı

GAZETEMİZDE ÇALIŞMAK ÜZERE:

İster Misiniz?
Bizimle Çalışmak

Aranmaktadır...

CHRONIK

Avusturya’da yaklaşık 
50 bin demir yolu 
çalışanı, toplu iş söz-

leşmesi kapsamında istedik-
leri oranda maaş artışı ala-
madıkları gerekçesiyle ülke 
genelinde bir günlük "uyarı 
grevine" gitti.

Rusya-Ukrayna savaşı son-
rasında yaşanan hayat paha-
lılığı nedeniyle ülkede birçok 
sektörde maaşların yeniden 
düzenlenmesi için toplu iş 
sözleşmesi görüşmeleri sü-
rerken dün demir yolu çalı-
şanları ve işverenler arasında 
maaş artışı hususunda yaşa-
nan anlaşmazlık sebebiyle 
bir günlük grev kararı alındı.

Gece başlayan grev kap-
samında Avusturya genelin-
de ulusal, bölgesel ve ulus-
lararası tren trafiğine bir 
günlük ara verildi.

Başkent Viyana’daki 
Merkez ve Westbahnhof 
tren istasyonlarında grev 
ciddi anlamda hissedilirken 
özellikle farklı ülkelerden 
gelen yabancılar mağduriyet 
yaşadı.

Çalışanları temsil eden 
VIDA Sendikası, işçilerin 
maaşlarının aylık 400 avro 
artırılmasını talep ederken 
işverenler adına görüşmeye 

katılan Avusturya Ticaret 
Odası ise bu artışı yüksek 
bularak başından itibaren 
direttiği 200 avro zam ve bir 
kereliğe mahsus 1000 avro 
prim önerisinden taviz ver-
miyor.

VIDA Sendikası tem-
silcileri, ülkede yüzde 11 
seviyesine ulaşan enflasyon 
karşısında işverenlerin teklif 
ettiği artışın yetersiz oldu-
ğunu, bu nedenle greve gidil-
diği açıklamasında bulundu.

Ticaret Odası temsilcileri 

ise sendikanın gerçek dışı bir 
talepte bulunduğunu, grevin 
birkaç saatle sınırlı kalma-
sının anlaşılır olabileceğini 
ancak 24 saatin çok uzun bir 
süre olduğunu belirterek, bu 
nedenle eylemi "sorumsuz-
ca" diye nitelendirdi.

Bu arada ülkede farklı 
sektörlerde de grev kararı 
alınması bekleniyor. Özel-
likle mağaza ve market gibi 
iş yerlerinde çalışan satış ele-
manlarının hafta sonu greve 
gitmesi öngörülüyor.

Avusturya’da yaklaşık 50 bin demiryolu çalışanı, greve gitti. Grev nedeniyle tren seferleri çalışmazken, bu 
durum Viyana toplu taşıma araçlarında büyük yoğunluğa neden oldu.

Demiryolu çalışanları greve gitti
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Kış aylarında sadece 
soğuktan değil, gün 
ışığından ve çeşitli vi-

taminlerden mahrum kaldı-
ğımız için de hastalanıyoruz. 
İyi ve dengeli beslenme ile kış 
hastalıklarından korunmak 
mümkün.

Soğuk algınlığı ve benzeri 
hastalıklar, bağışıklık siste-
mimiz yeterince güçlü olma-
dığında uzun süreli rahatsız-
lıklara dönüşebilirler. Kışın 
doğru beslenme ile bağışık-
lığınızı güçlendirerek çeşit-
li hastalıklara karşı koruma 
sağlayabilirsiniz. Uzmanlar, 
belirli gıda gruplarının kışın 
özellikle tüketilmesi gerekti-
ğinin altını çiziyor.

Taze sebze ve meyve tüketin
Nar, portakal, greyfut, man-
dalina gibi meyveler, broko-
li ve roka gibi yeşil yapraklı 
sebzeler, orman meyveleri ve 
kapya biber gibi kırmızı renk-
teki sebzeler, bol miktarda C 
vitamini içererirler ve kışın 
ihtiyaç duyduğumuz her şeyi 
bize sunan gerçek birer kış 
besini olarak kış aylarında ye-
tişirler.

Mevsiminde yetişen sebze 
ve meyveleri tüketmek, bize 
tam da o mevsimde ihtiyaç 
duyduğumuz besinleri sunar. 
Taze kış meyve ve sebzelerin-
deki C vitamininin yanı sıra, 
antioksidanlar ve diğer fito-

kimyasallar da bağışıklık sis-
temini uyararak güçlenmesini 
sağlarlar.

Ispanak ve brokoli de da-
hil, kış sebzelerini ne kadar 
çiğ tüketirseniz o kadar iyi. 
Uzmanlar, buharda haşlama 
yöntemi ile az pişmiş sebze-
lerin besleyiciliğini daha iyi 
koruduğunu söylüyor. 

Türk mutfağının olmazsa ol-
mazları soğan ve sarımsak da, 
ilaç niyetine tüketilebilecek 
gıdalardan. 

- Fermente gıdaları eksik 
etmeyin
Vücudumuzda yaşayan ya-
rarlı bakteriler, bağışıklık 
sisteminin doğru bir şekilde 

çalışabilmesi için en kıymetli 
bileşenlerden. Bağırsakları-
mızdaki “yeni beynimiz” ola-
rak tanımlanan mikrobiyata, 
vücudun kendini yenileye-
bilmesi ve zararlı maddelerle 
savaşabilmesi için çalışırken, 
aynı zamanda sinir sistemi-
mizi de uyararak ruh halimizi 
dahi etkileyebiliyor.

Bol miktarda probiyotik içe-
ren fermente gıdalar tüket-
mek, bağırsaklardaki yararlı 
bakterilerin kendini yenile-
yebilmesi için vücudumuza 
mükemmel bir yakıt sağlar. 
Lahana turşusu (Sauerkraut), 
kombucha, fermente tarhana 
ve kefir gibi probiyotik içeriği 
yüksek gıdaları mutfağınız-
dan eksik etmeyerek, bağır-

sak sağlığınızı destekleyebi-
lirsiniz. Bu da genel olarak 
bağışıklığınızı güçlendirerek 
hastalıklara karşı korunmanı-
zı kolaylaştıracaktır.

- Lifli beslenin
Kışın havalar soğuduğunda, 
içgüdüsel olarak daha fazla 
enerji tüketmeye, daha ka-
lorili yiyeceklere yönelmeye 
meyilli oluruz. Fakat sağlıksız 
şekerler tüketmek, bağırsak 
sağlığını olumsuz etkileyerek 
bağışıklığımızı düşürecektir.

Bunun yerine lif içeren gıda-
lar tüketmek, bağırsaklardaki 
sağlıklı bakterileri besleyerek 
sindirim sisteminin denge-
lenmesini sağlayacaktır. Kışın 
fazladan birkaç kilo almamak 

Kış Mevsiminde Sağlığınızı 
"İyi Beslenerek" Güçlendirin

Soğuk algınlığı ve benzeri hastalıklar, bağışıklık sistemimiz yeterince güçlü olmadığında uzun süreli 
rahatsızlıklara dönüşebilirler. 

THEMA DES MONATS THEMA DES MONATS

için de lifli beslenmeyi sürdür-
mek önemli. Elma, hurma gibi 
lifli meyveler, tam tahıllı gıda-
lardan yeterince tüketmek, lif 
alımının da dengede kalmasına 
yardımcı olur.

- Bitkilerle ısının
Ayurveda başta olmak üzere 
dünyadaki tüm geleneksel tıp 
sistemleri, kışın bedeni sıcak 
tutacak önerilere öncelik ver-
miştir. Doğadaki birçok bitki, 
kan dolaşımını hızlandırarak 
ya da benzeri etkilerle, kışın 
bedenimizin ısınmasını destek-
ler.

Zerdeçal, hem yemeklere katı-
labilen, hem de çay olarak tü-
ketilebilen bir bitki. İçeriğinde 
bağışıklık sistemini güçlendi-
ren fitokimyasallar içeren zer-
deçal, kışın sık sık tüketilmeli. 
Zencefil de hem çok iyi bir an-
tioksidan, hem de C vitamini 
kaynağı. Tarçın ve hibisküs gibi 
bitkiler, kan şekerini dengele-
yerek bedeni destekler.

Kış aylarında iç ısıtan bitkileri 
çay ya da baharat olarak tü-
ketmek, bağışıklık sistemini 
destekleyerek hastalıklardan 
korunmanın en lezzetli yolla-
rından biri.

- Enerjinizi yüksek tutun
Kış moduna hazırlanan beden, 
yakıt depolamak ister. Kış ge-
lirken hep yağlı, karbonhidratlı 
yiyeceklere çekilip durmamız 
bundan! Oysaki enerjiyi do-
ğal olarak yükseltecek gıdaları 
tüketerek, sağlıklı beslenmeyi 
sürdürebiliriz.

Sabahları erkenden protein ve 
sağlıklı yağlar içeren bir kah-
valtı ile güne başlamak, gün 
boyunca enerjinin daha yüksek 
kalmasına yardımcı olabilir. 

- Adaptojen gıdalara yer 
verin
Ashwaganda, maca, ginseng ve 

rhodiola gibi gıda takviyeleri, 
adaptojen etkiye sahip süper 
gıdalar olarak değerlendiri-
lir. Bedeni dengeleyici etkilere 
sahip olduğu bilinen adapto-
jenler, özellikle kış aylarında 
bedeni güçlendirmek için ideal 
takviyeler.

- Gün ışığından mahrum 
kalmayın
Kış aylarında git gide güneş 
ışığına daha az maruz kalmaya 
başlarız. Bu da vücudumuzdaki 
D vitamini aktivitesini ve me-
latonin gibi uyku düzenimizi 
ve ruh halimizi etkileyen bazı 
hormonları etkiler. 
Gündüz saatlerinde mümkün 
olduğunca gün ışığına maruz 
kalmak, kış aylarında bağışık-
lık sistemini güçlendirmek için 
önemli önlemlerden biri. Bir 
uzmana danışarak D vitamini 
takviyesi almak da kışın vücu-
du destekleyecektir.

- Hareket edin
Kış geldikçe enerjimiz daha da 
içe dönebilir ve hareketimiz 
azalabilir. Bedenin ihtiyaçları-
nın farkında olarak sınırlarını-
zı bir miktar esnetmek ve kısa 
yürüyüşlerle dahi olsa, fiziksel 
hareketi günlük rutininize da-
hil etmeniz önemli. 

İnsan vücudunda soğuk havadan en çok 
etkilenen organlardan biri olan böbrekleri ciddi 

hastalıkları da beraberinde getirebilir. Soğuk 
havalarda vücutta kan akışı dengesizleşir. Gövde 
ve başın ısı değeri artarken ayaklar ve ellerin ısısı 
düşer. Kan akışındaki dengesizlik aynı zamanda 
hastalıklara karşı vücut direncini artıran beyaz 
kan hücrelerinin de azalmasına neden olur. 

KIŞ SOĞUKLARINA KARŞI BÖBREKLERİ 
KORUMANIN YOLLARI
n Soğuk algınlığı en çok böbrekleri etkilediğinden 
zamanında aşı yapılmalıdır. Özellikle kronik 
rahatsızlıkları olanların bunu durumu ihmal 
etmemesi gerekir.

nBu aylarda vücudun en çok ihtiyacı olan sıvı 
oranı düşer. Hastalık sırasında yaşanan terleme 
ve ishal gibi durumlarla da bu durum iki kat 
yaşanır. Bu zamanlarda uzmana başvurulmadan 
alınan antibiyotikler ise daha ciddi sorunlara 
neden olabilir. Böbrek yeterli miktarda su 
almadığından aynı zamanda gereksiz ilaçlara 
maruz kaldığından güçsüzleşir ve işlevselliğini 
kaybeder. Kış aylarında bu yüzden 3 litreden az su 
tüketilmemelidir ve hastalık sırasında mutlaka bir 
uzmana danışılmalıdır. 

nBurun ısısı düşünce rinovirüsler daha fazla 
ürer. Bu da vücut bağışıklığını olumsuz etkiler. 
Soğuk havalarda ve gün içerisindeki soğuk 
saatlerde burnunuzun üşümemesi için dikkatli 
giyinmelisiniz.

nKış aylarında en çok rastlanan hastalıklardan 
biri de idrar yolu enfeksiyonudur. Bu hastalık 
direk olarak böbrekleri etkiler. Uzun süre idrara 
çıkılmadığında idrar torbasına reflüye neden olur. 

n Sağlıklı yaşamanın en temel kurallarını kışında 
yapmalısınız. Zamanında öğün atlamadan 
beslenme, spor yapma, bol bol süt ve yeşillik 
tüketilmelidir. İlaçlara başvurmadan önce doğal 
ve faydalı yollar denenmelidir. Meyve ve su 
tüketimine dikkat edilmelidir. Aynı zamanda 
kişisel bakımda oldukça önemlidir.

Kış soğuklarına karşı
böbrekleri korumayı ihmal 

etmeyin!

Uzmanlar, 
beslenmenin 

yanı sıra gündelik 
alışkanlıklarımızın 

da bağışıklık 
sistemimizi 
etkilediğini 

söylüyor.

Duygu İslamoğlu
duygu@haberjournal.at
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E S R A  Ş A H I N

Karel Čapek’in R. U. R.- Rossum’un 
Uluslararası Robotları eseri bilim-
kurgu kendi başına bir tür değilken 

yazılmış bir tiyatro eseri. Bu kitaptan bah-
sederken ilk değinilmesi gereken konu 
şüphesiz Čapek kardeşlerin ‘’robot’’ keli-
mesini literatüre kazandırmalarıdır.

Yazar, modernizm eleştirilerinin sistema-
tik bir biçimde başladığı İkinci Dünya Sa-
vaşı sonrasından çok daha önce bir mo-
dernizm eleştirisi yapıyor. Čapek robotları 
günümüzde görmeye alışık olduğumuz 
teneke ya da yapay bir görünümden ziya-
de tamamen insan görünümünde hayal 
ederek bu eseri yazmış. Belki de bu, yaza-
rın aşırı makineleşmenin insanları da me-
kanikleştireceği düşüncesinin bir parçası 
olarak okura yansımış. 

Bir fizyolog olan Rossum, inceleme yap-
maya geldiği adada canlı dokusu gibi 
davranan ama kimyasal özellikleri tama-
men farklı bir madde keşfeder. Bu mad-
deyi çeşitli deneyler sonucunda insandan 
farksız bir robota çevirir.

Kitabın ilk perdesinde bir ütopya hava-
sı çizilmiş fakat ilerleyen bölümlerde bu 
hava distopyaya dönmüştür. İyi niyetle 
çıkılan yolda kar hırsı kötü sonuçları da 
peşinde getirir. Robotların uzun saatler 
verimli çalışması sonucunda ihtiyaçtan 
fazla mal üretilir, stok yapılır. Farklı alan-
larda kullanılmak üzere üretilen robot 
sayısı da artar. İnsan nüfusu ile neredeyse 
aynı sayıda robot nüfusundan söz edilir. 
Sonunda da çoğu distopyada korkulan 
bir sonuç olan doğurganlığın azalması 
burada da karşımıza çıkar. 

Zamanla bir ruh edinen ve insan sahip-

lerine karşı ayaklanan robotlar bir bildiri 
yayımlarlar. Bildirinin açılışı Komünist 
Manifesto’ ya gönderme yapar:
‘’Dünyadaki tüm robotlar! Rossum’un 
Uluslararası Robotları’ndaki ilk sendika 
olarak, insanın bizim düşmanımız ve ev-
renin musibeti olduğunu bildiririz.’’ (Ča-
pek,2021:80)

Burada Marcuse’un Tek Boyutlu İnsan 
(1986) eserinde söz ettiği kölelik ve efen-
dilik ortadan kalkmış gibi gözükse de 
aslında kölelik daha da derinleşmiştir dü-
şüncesi tartışılabilir. Čapek eserinde me-
deniyetlerin nasıl kurulduklarını ve nasıl 
yıkıldıklarını açıkça ortaya koyar. Kölelik-
ten kurtulmak isteyen kişi gücü eline ge-
çirdiğinde yeni bir hüküm sistemi ortaya 
koyar. Bu bir döngü haline gelir. 

Aykırı davranan robotlar hurdaya dö-
nüştürülmek üzere pres makinesine 
götürülür. Çünkü aynı Holokaust’ta ol-
duğu gibi ‘’ Yahudiler …akılcı insanlar 
olarak, bürokratik gardiyanları tarafın-
dan benimsenen aynı davranış ilkeleri 
ile hareket etmeliydiler: verimlilik, daha 
kazançlı, daha az maliyetli davranmak.’’ 
(Baumann,2016:192-193) düşüncesi mü-
kemmel bir teknolojiyle üretilen robotlar 
için de geçerlidir. Bürokrasi tarafından ka-
bul gören toplumsal düzen bozulmamalı 
eğer bozan olursa düzeni bozanın beden 
üzerinden ıslah edilmesi gerekliliği söz 
konusudur. 

Robotlara karşı bir önlem alınmaya ça-
lışılsa da sonunda robotlar fabrikayı ele 
geçirir ve insanları yok etmeye başlar. 
Aydınlanmacı bakış açısıyla düşününce 
rasyonel aklın son derece faydalı olması 
beklenirken, teknolojiye bu denli bağımlı 

hale gelmek ve sunulanı her zaman oldu-
ğu gibi kabul etmek insanlığı böyle sonla-
ra sürükleyebilmekte. 

Čapek, bu tiyatro eserinde modern aklın 
mükemmel biçimde el üzerinde tutulma-
sının ve her zaman en iyiyi bilebileceği 
düşüncesinin getirdiği sorunları, ma-
kineleşmenin, mekanikleşmenin, hızla 
ilerleyen teknolojinin ve modernizmin 
kolektife ya da direkt bireysele ne denli 
zarar verebileceğini göstermiştir. Tiyatro 
eserinin sonunu biraz belirsiz bırakan ya-
zar, bahsedilen tüm bu meseleleri kendi 
içimizde tartışmamızı beklemektedir. 

Makineler mi bizi yönetiyor yoksa biz mi 
makineleri kontrol ediyoruz? Teknolojiye 
ne kadar eleştirel yaklaşabiliyoruz? Ras-
yonel akıl dediğimiz kavram gerçekten 
de rasyonel mi? Teknik, insandan bağım-
sız da var olabilir mi? Bu eleştiri yazısında, 
teknolojiye ve modernizme dair üzerine 
düşünüldükçe çoğaltılabilecek tüm bu 
soruların tartışması yapılmıştır.

’’İnsan da elinden geldiği kadar makine 
ile yaşamak zorundaydı. İnsan evladı şim-
di insani olmaktan çok uzak koşullarda 
yaşıyor.’’ (Elul,2003:14)

Kaynakça:
Baumann, Z. (2016). Modernite ve Holokaust. 
İstanbul: Alfa Basım Yayım
Čapek, K. (2021). R.U.R Rossum’un Uluslarara-
sı Robotları. İstanbul: İthaki Yayınları
Elul, J. (2003). Teknoloji Toplumu. İstanbul: 
Bakış Yayınları
Marcuse, H. (1986). Tek Boyutlu İnsan. İstan-
bul: İdea Yayınları

Teknoloji Boyutuyla R. U. R.- Rossum’un 
Uluslararası Robotları Eleştirisi

KOLUMNECHRONIK

Yükselen enerji fiyat-
ları pek çok Viyanalı-
yı çaresizliğin eşiğine 

getiriyor. Kabarık faturaları 
görenlerin ne yapacaklarını bi-
lememeleri ender bir durum 
değil. Bunun için Viyana Şehir 
yönetimi bir Enerji Bonusu ile 
vatandaşa destek olmaya başla-
dı. Ayrıntıları Viyana Sosyal ve 
Sağlık Meclis Üyesi Peter Ha-
cker ve Ekonomi Meclis Üyesi 
Peter Hanke halka sundu.

Bonus yardımı nasıl 
alınır?
Viyana’daki hanelerin des-
teklenmesi için kent yöneti-
mi yaklaşık 130 milyon avro 
bütçe ayırdı. Bonusu almaya, 
yıllık brüt geliri 40.000 avro-
nın altında olan tekil haneler 
veya yıllık brüt geliri 100.000 
avroun altında olan çok üyeli 
haneler hak kazanacak. Hane 
başına 200 avro ödeme yapıla-
cak. Yardıma 5 Aralık tarihin-
den beri başvuru yapılıyor. 

29 Kasım ve 12 Aralık ta-
rihleri arasında Viyana’da yer 
alan, 10 Kasım tarihi itibarı ile 
bir veya birden çok kişinin ana 
ikametgahı olarak tescil edil-
miş her adrese bir bilgilendir-
me yazısı gönderilecek. Yazı-
da, online başvuru için gerekli 
olan bir şifre yer alırken, onli-
ne başvuru yapma imkanı bu-
lunmayanlar ise, Pazartesi’den 
Cuma’ya kadar 8 ila 18 saatleri 
arasında Sosyal İşler, Sosyal ve 
Sağlık Hukuku Bölümü’ne ait 
01 4000 8040 numaralı telefon 
hattına başvuruda bulunabi-
lecek. Yardım ödemesi, online 
başvuruda belirtilen banka 
hesap numarasına ya da posta 
çeki vasıtasıyla birkaç gün için-
de ödenecek.

Viyana Belediyesi, artan enerji fiyatlarıyla mücadele kapsamında 200 avroluk enerji bonusu 
verecek. Başvurlar 5 Aralık itibariyle başladı.

Viyana Belediye'sinden 200 avroluk
"enerji bonusu"
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Halihazırda 48 Milyon 
avro ödeme yapıldı
Başvurular 5 Aralık tarihinden 
itibaren online yapılabilecek. 
Söz konusu gelir grubunda 
yaklaşık 650.000 Viyanalı 
hane yer alıyor. Bu, Viyana’da 
bulunan hanelerin yaklaşık 
üçte ikisi. Yardım almaya hak-
kı olup olmadığı konusunda 
emin olmayanlar [www.wien.
gv.at] adresinden bilgi edine-
bilir.

Halihazırda 234.000 ha-
neye, Enerji Masrafları Maktu 
Yardımı, Enerji Desteği Plus 
ve Enerji Bonusu programları 
kapsamında 48 milyon avro 
doğrudan destek ödemesi ya-
pıldı.

"Enerji Bonusu’ndan bir 
milyon Viyanalı faydala-
nıyor "
"Hayatın her alanında yaşanan 
pahalılık kentimizde yaşamak-
ta olan pek çok kişi için ciddi 
bir sorun haline geldi. Birçok 
hane, bilhassa enerji fiyatların-
daki ciddi artış karşısında zor-

luklar yaşıyor” diyen Hacker, 
açıklamasını “2022 Enerji Bo-
nusu bu noktada sadece düşük 
gelirli hanelere has olmamak 
üzere bir rahatlama sağlaya-
cak. Hızlı yardım edebilmek 
üzere başvurular otomatik 
olarak işlenecek ve ödemeler 
birkaç gün zarfında gerçekle-
şecek” diyerek noktaladı.

“2022 Enerji Bonusu ile, Viya-
nalıları desteklemek amacıyla 
halihazırda yaz aylarında dör-
düncü bir ayak tesis ettik. Böy-
lece yaklaşık 125 milyon avro-
luk enerji teşvikinin ardından 
bu alan için bir kez daha 130 
milyon bütçe ayırdık” diyerek 
Hackee’in açıklamalarına kat-
kıda bulunan Ekonomi Mec-
lis Üyesi Peter Hanke, “Enerji 
Bonusu’ndan yaklaşık bir mil-
yon Viyanalı ve Viyana’daki 
hanelerin üçte ikisi faydalana-
cak. Böylece orta direğe, aci-
len ihtiyaç duydukları desteği 
sunuyoruz” diyerek yapılacak 
yardımın kapsamını vurguladı.

Test süreci başarı ile 
tamamlandı
Yeni Enerji yardımı tanıtıldık-
tan sonra, olası hataları zama-
nında düzeltmek için bir test 
çalışması ile Viyana’nın Favo-
riten ve Donaustadt bölgele-
rinde yaklaşık 200.000 haneye 
bilgi ve şifre içeren bir mektup 
gönderildi. İlk etapta 30 kişi-
nin hesabında şimdiden 200 
avroluk enerji bonusu gönde-
rildi. 

Birden yediye kadar olan 
bölgelerdeki 200.000 hanenin 
mektupları 7 Aralık Salı gü-
nüne kadar alması beklenir-
ken, diğer bölgelere de peyder 
pey gönderilecek. 9., 11., 12., 
13. ve 15. bölgelerde bulunan 
200.000 haneye mektuplar 9 
ve 10 Aralık'ta, 13 ve 14 Ara-
lık'ta ise 14., 16., 17., 18. ve 
19. bölgelere ulaşacak. Bunu 
15 ve 16 Aralık'ta 8., 20., 21. 
ve 23. bölgeler takip edecek. 
17 Aralık'a kadar tüm haneler 
mektubu almış olup başvuruda 
bulunabilecek.

Dezember 2022 Dezember 2022
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Rahma Austria, Somali’de Su Arıtma 
Tesisinin Açılışını Gerçekleştirdi
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Uzun zamandır kurak-
lığın yaşandığı So-
mali’de, özellikle son 

yıllarda artan kolera ve sıtma-
dan dolayı yaşanan ölümler, 
ülkede temiz suya olan ihti-
yacı ortaya koyuyor.

Son iki yılda, 40 yıldır gö-
rülmemiş tarihi bir kuraklık 
yaşayan ülkede yetersiz alt 
yapı, temiz ve içilebilir suya 
ulaşımı zorlaştırıyor.

Rahma Austria’dan arıtma 
tesisi
Avusturya merkezli İnsa-
ni Yardım Derneği Rahma 
Austria, Somali'nin başkenti 
Mogadishu‘ya 30 km uzak-
lıktaki kasabada su arıtma 
tesisini hizmete açtı. Bölgede 
yaşayan yaklaşık 10 bin kişi, 

arıtma tesisi sayesinde temiz 
ve içilebilir suya erişebilecek.

Günlük 2 ila 3 bin kişinin 
faydalabileceği tesisin açılı-
şını, Avusturya’dan bölgeye 
giden Rahma Austria ekibi 
tarafından gerçekleştirildi.

Arıtma tesisi, yerin 225 
metre derinliğindeki suyu 
çekerek, arıtma işlemini ta-
mamladıktan sonra bölgede-
ki insanların hizmetine su-
nuyor. 24 saat hizmet veren 
tesis, içindeki 5 bin litrelik 
su deposuyla ihtiyaç sahibi 
insanların her an temiz suya 
ulaşımını mümkün kılıyor.

Öte yandan tesisin ya-
nında kurulan güneş enerjisi 
panelleri ile tesise sürekli şe-
kilde ücretsiz elektrik sağla-
nıyor.

Rahma Austria İnsani Yardım Derneği, dünyada suya en çok ihtiyaç duyulan ülkeler arasında olan 
Somali’de su arıtma tesisinin açılışını gerçekleştirdi.

Öte yandan Rahma Aust-
ria İnsani Yardım Derneği 
tarafından her kış düzenle-
nen ve geleneksel hale gelen 
"Kış Kermesi" bu yıl 25 
Aralık 2022 Pazar tarihin-
de yapılacak.

Çocuk kitaplarını bağış-
layabilirsiniz
Rahma Austria, kış mev-
siminde zor şartlar altında 
yaşam mücadelesi veren 
ihtiyaç sahibi insanların ih-
tiyaçlarını karşılamak üzere 
25 Aralık'ta düzenleyeceği 
"Kış Kermesi"nde "Çocuk 
Kitapları Sergisi" de aça-
cak. 

Sizler de evinizde bulunan 
ve çocuğunuzun artık kul-
lanmadığı çocuk kitapla-
rını (her dilde kitap kabul 
ediliyor) bağışlayarak ker-
mese katkıda bulunabilir, 
böylelikle evinizde kullanıl-
mayan kitaplar aracılığıyla 
ihtiyaç sahibi insanlara yar-
dımcı olabilirsiniz. 

Kitap teslim noktası
Söz konusu kitapları en geç 
24 Aralık  tarihine kadar 
Hannovergasse 25, 1200 
Wien adresinde bulunan 
Rahma Austria merkezine 
teslim edebilirsiniz. 

Kış Kermesi 25 Aralık'ta
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Avusturya Çevre, Ener-
ji ve Ulaştırma Bakanı 
Leonore Gewessler, 

düzenlenen basın toplantısın-
da, trafikte aşırı hız yapanlara 
yönelik hazırlanan yeni yasa 
tasarısını kamuoyuyla paylaş-
tı.

Bakan Gewessler, aşırı 
hızlı araç kullananların çevre-
leri için ciddi oranda tehlike 
oluşturulduklarını, söz konu-
su şahıslardan "suç unsurunu 
(araç)" alacaklarını söyledi.

Hız yapanların trafikte 
kontrolü tamamen kaybet-
tiklerini, bu nedenle ölümcül 
kazalara yol açabildiklerini 
kaydeden Gewessler, yılda 
450-500 sürücünün trafikte 
aşırı hız yaptığının tespit edil-
diğini ifade etti.

Yeni yasa tasarısına göre, 

Avusturya Çevre, Enerji ve Ulaştırma Bakanı Leonore Gewessler, aşırı hız yapan şoförlerin çevreleri için 
ciddi oranda tehlike oluşturduğunu, bu kişilerin araçlarına el konulacağını söyledi.

Aşırı hız yapanların araçlarına
el konulacak

şehir içi ve dışında belirlenen 
hız sınırlarını aşan kişilere 
yönelik polis olay yerinde söz 
konusu kişinin aracını bağla-
yacak ve durumu mahkemeye 
taşıyacak. Mahkeme, şahsın 
hız sınırını ne kadar ve ne 
sıklıkla aştığını göz önünde 
bulundurarak karar verecek.

Eğer sürücü şehir içinde 
saatte 80 kilometre, şehir dı-
şında saatte 90 kilometre hız-
la yakalanmışsa aracına geçici 
el konulacak.

Ancak eğer hız sınırı çok 
aşırı oranda aşılmışsa, örne-
ğin sürücü şehir içinde saatte 
120, şehir dışında saatte 220 
kilometre hızla yakalanmışsa, 
aracına el konulup açık artır-
mada satılacak. Elde edilen 
gelir yerel ve merkezi birimler 
arasında paylaştırılacak.

Viyana Polisi, son dönemde 
hırsızların yaygın olarak 
kullanmaya başladığı “asit-

li hırsızlık” vakalarına karşı uyardı.
Polis tarafından yapılan açık-

lamada, hırsızların evlerin giriş 
kapılarındaki silindir kilitlere asit 
dökülerek yapılan hırsızlık vakala-
rının son dönemde arttığına dik-
kat çekildi. 

Ağır yaralanmaya karşı uyarı
Aşındırıcı özelliği nedeniyle, cilt 
ve solunum yollarında son derece 

ağır yaralanmalara yol açabilen asit 
hakkında uyarılarda bulunan Vi-
yana Eyalet Kriminal Polis Bürosu 
müfettişleri, olası bir hırsızlık giri-
şimiyle karşı karşıya kalındığında, 
hala kapı kilidi üzerinde sıvı olma-
sı durumunda sıvıya dokunulma-
masını uyarısında bulundu.

Yetkililer, sıvıya kasıtsız bir te-
mas halinde ise ellerin hemen su 
temizlenmesini ve kesinlikle sabun 
kullanılmamasını belirtti. 

Böyle bir durumda polis ile irti-
bata geçilmesi istendi.

Viyana polisi, yaptığı açıklamada son dönemde asit kullanan hırsızlara karşı halkı uyardı.

Viyana Polisi, "Asitli Hırsızlara"
Karşı Uyardı

© Envato/Sembol
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Avusturya'nın Ankara 
Büyükelçiliği Ticaret 
Müsteşarlığı, yeşil 

teknoloji alanında Türkiye'de 
faaliyet gösteren veya yatırım 
yapmayı hedefleyen Avustur-
yalı şirketleri başkentte bir 
araya getirerek, iş birliği im-
kanlarını masaya yatırdı.

Yeşil teknolojiler alanında 
faaliyet gösteren Avusturyalı 
12 şirketin buluşması, Büyü-
kelçilik Ticaret Müsteşarlığı-
nın Ankara Ofisi'nde gerçek-
leşti.

Avusturya'nın Ankara Bü-
yükelçiliği Ticaret Ataşesi 
Christian Maier, burada yap-
tığı konuşmada, yeşil tekno-
lojiler alanındaki çalışmaları-
na ilişkin bilgi verdi.

Ülkesinin Avrupa'nın kal-
binde yer aldığını belirten 
Maier, "Avusturya, yaklaşık 
9,1 milyon insanın anayurdu-
dur. Hükümetimizin hedefi, 
2030'a kadar yüzde 100 ye-
nilenebilir elektriğe geçmek 
ve 2040'a kadar karbon nötr 
hale gelmektir. Avusturya'nın 
elektrik üretiminin yaklaşık 
yüzde 80'i yenilenebilir enerji 
kaynaklarından geliyor ve bu 
da Avusturya'yı şu anki AB li-
deri yapıyor." dedi.

"GreenTech" isminin, "yeşil 
teknoloji" kavramından geldi-
ğine işaret eden Maier, bunun 
hem üretim sürecinde hem de 
tedarik zincirinde çevre dos-
tu teknolojileri vurguladığını 
söyledi.

Maier, bunun temiz enerji 
üretimini ve çevreye fosil ya-
kıtlardan daha az zararlı al-
ternatif yakıtların kullanımını 
içerdiğini ifade ederek, çevre 

teknolojileri, enerji verimliliği 
ve alternatif enerji üretiminin 
Avusturya'da uzun bir gelene-
ğe sahip olduğunu anlattı.

- Iş birliği imkanları da 
değerlendirildi
2019 yılında Avusturya'nın 
"GreenTech" endüstrisinin 
yaklaşık 12 milyar avro satış 
gerçekleştirdiğine dikkati çe-
ken Maier, şöyle konuştu:

"Bu sektör yaklaşık 40 bin 
kişiyi istihdam etti. Diğerle-
rinin yanı sıra bu başarılar, 
Avusturya ekonomisinin be-
lirgin ihracat, araştırma ve 
inovasyon faaliyetlerinden 
kaynaklanmaktadır. Sektör-
deki ihracat kotası yüzde 72 
civarındadır. GreenTech sek-
törü Türkiye'de de yükselişte. 

Hidroelektriğe ek olarak son 
yıllarda güneş, rüzgar, biyo-
kütle ve jeotermal enerjiden 
elde edilen yenilenebilir ener-
jilere birçok yatırım yapıldı. 
Örneğin rüzgar enerjisine 
çok fazla yatırım gerçekleş-
tirildi ve bu da Türkiye'yi bu 
alanda en çok yatırım yapan 
ilk 5 Avrupa ülkesinden biri 
haline getirdi."

Açılış konuşmasının ardın-
dan, mühendislik, atık yö-
netimi, yeşil ve yenilenebilir 
enerji, biyogaz tesisi, güneş 
enerjisi, hidroelektrik sant-
rali ve buna yönelik çözümler 
üreten AFRY, ANDRITZ 
HYDRO Türkiye, BERTSC-
Henergy, BIOGEST, Global 
Hydro, Hamburger Recyc-
ling Turkey Atık Yönetimi 

AŞ, Inntech Mühendislik, 
SEDA Araç Geri Dönüşüm 
Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. 
Şti, Renewac, SOLID So-
lar Energy Systems GmbH, 
TÜV Austria ve Voith Hydro 
firmalarından temsilciler de 
şirketlerini tanıtarak, faali-
yetlerine ilişkin bilgi verdi.

Etkinlikle, halen Türki-
ye'de yeşil enerji alanında ya-
tırımlarda bulunan veya yatı-
rım yapmak isteyen firmalar 
buluşturularak iş birliği im-
kanları değerlendirildi.

Avusturya Ekonomi Oda-
ları Birliğinin dış ticaret ör-
gütü niteliğindeki ADVAN-
TAGE AUSTRIA, Ankara 
ve İstanbul'daki iki ofisiyle 70 
yıldır Türkiye'de faaliyet gös-
teriyor.

WIRTSCHAFT

Avusturyalı yeşil enerji şirketleri 
Türkiye'deki yatırımlara odaklandı
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Avusturya'nın Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Christian Maier:
"GreenTech sektörü Türkiye'de de yükselişte. Hidroelektriğe ek olarak son yıllarda güneş, rüzgar, biyokütle ve 

jeotermal enerjiden elde edilen yenilenebilir enerjilere birçok yatırım yapıldı"

Dezember 2022
HABERJOURNAL16



UNTERHALTUNGHABERJOURNAL 19
Dezember 2022

Viyana'da Ziyaret Edebileceğiniz 
5 Noel Pazarı

Viyana’da kış aylarının vazgeçilmezlerinden olan Noel Pazarları, bu sene de ilgi odağı olmaya devam ediyor. 
Şehrin birçok bölgesinde kurulan çok sayıdaki Noel Pazarları, gerek yurt içinden gerek yurt dışından çok 

sayıda ziyaretçi ağırlıyor.

Her sene kasım ayı-
nın ortalarından 
itibaren farklı bir 

görünüme bürünen Viyana, 
ışıklandırmalarıyla ve birçok 
noktaya kurulan Noel Pazar-
larıyla, gerek ülke içinden ge-
rek ülke dışından çok sayıda 
ziyaretçiye ev sahipliği yapı-
yor. 

Görünümüyle şenlik ha-
vası veren Noel Pazarları, 
içerisinde barındırdığı farklı 
standlarla 7’den 70’e herkesin 
ilgisini çekiyor. 

Viyana’nın birçok bölge-
sinde kurulan bu pazarları zi-
yaret ederek, kış mevsiminde 
farklı ve güzel anlar geçirebi-
lirsiniz. Bu pazarlardan 5 ta-
nesini sizler için derledik.

1.Christkindlmarkt      
am Rathausplatz

Viyana’nın en ünlü ve en büyük 
Noel pazarı Viyana’nın 1. bölge-
si Rathausplatz’da büyük küçük 
herkese eğlenme imkanı sunu-
yor. 97 pazar standının 16’sı 
gastronomi sektörü olarak hiz-
met veriyor.
Adres: 1. Bölge, Rathausplatz

2. Altwiener 
Christkindlmarkt

Geleneklere adanmış Altwiener 
Christkindlmarkt Freyung’da 
bulunuyor. Burada ilk Noel pa-
zarı 1772 yılında kurulurken, 
bugün burada el işleri, cam süs 
eşyaları, geleneksel beşikler ve 
seramikler alıcılarına kavuşuyor. 
Bu Noel pazarında ise 7’si yeme 
içmek olmak üzere toplamda 58 
pazar standı müşterilerini bekli-
yor. 
Adres: 1.Bölge, Freyung
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3. Kultur- und 
Weihnachtsmarkt 

Schloß Schönbrunn
Viyana’nın en meşhur sarayla-
rından biri olan Schönbrunn 
Sarayı’nın önündeki kültür ve 
Noel pazarı, imparatorluk hava-
sı ile misafirleri büyülerken, bu 
atmosferi Noel’den sonra Yeni 
Yıl pazarı olarak devam ettirir. 
Burada geleneksel el sanatları, 
el yapımı Noel süsler, Noel atöl-
yesi ve Noel konserleri yanı sıra 
çocuklar için de geniş kapsamlı 
programlar sunulmakta. 13’ü 
yeme içme olmak üzere burada 
toplamda 75 stant hizmet veri-
yor.
Adres: 13.Bölge, Schloß 
Schönbrunn

4. Weihnachtsdorf 
Schloß Belvedere

Belvedere Sarayı’ndaki Noel 
Köyü, barok havasını seven zi-
yaretçilerini büyülüyor. Burada 
bulunan eşsiz parkta ise kaliteli 
el işleri ve farklı mutfak lezzet-
leri misafirlerle buluşuyor. Bu 
Noel Köyünde 6 gastronomi 
stantı eşsiz lezzetlerle hizmet 
sunarken toplamda 42 pazar 
stantı alışveriş imkanı sağlıyor. 
Adres: 3.Bölge, Prinz-Eugen-
Straße 27

5. Weihnachtsmarkt 
am Stephansplatz

Stephansplatz'daki Noel paza-
rında tefekkür ve gelenek ön 
plandadır, Aziz Stephen Kated-
rali'nin eteğindeki yaklaşık 40 
stant, Avusturya'dan yüksek ka-
liteli ürünler sunmaktadır.
Adres: 1. Bölge, 
Stephansplatz
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