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Viyana'da "ilerleme
koalisyonu" 100 günü 
geride bıraktı

"İkinci Kurz dönemini, 
'skandallar dönemi' 
olarak anacağız"

ANALİZ 

İktidarın salgını yönetme
şekli halkı huzursuz ediyor » 2-3

İş dünyasında 
kadının yeri » S. 20 
TOPLUMSAL kalıpların gölgesinde, 
kadınların yaşam alanlarında 
hakkettiği değerine kavuşması için 
"düşünmeyi" öğrenmek zorundayız.

Blümel skandalı ve 
yansılamaları » S. 6

AVUSTURYA'DA son dönemde 
gündemi oldukça meşgul eden 
yolsuzluk iddiaları ve gelişmeleri 
nasıl okunmalı?

Viyana'da gece 
yürüyüşü için 5 yer» S. 17 
PANDEMI sürecinde çoğunlukla 
evde geçirilen vakitler, sıkıcı bir hale 
evrilmiş olabilir. Gece yürüyüşü 
yapabileceğiniz 5 yer bu haberde...
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Avusturya'da Kasım 
2020 itibariyle pik 
yapan salgının ikinci 

dalgasına yönelik iktidarın bir 
adım ileri iki adım geri stra-
tejisi kafaları karıştırırken, 
açıklanan aşı planlamasının 
yeniden revize edilmesi ve 
Başbakan Sebastian Kurz'un 
kapanma sürecine ilişkin hal-
kı suçlayıcı ifadeleri toplumun 
huzurunu kaçırıyor.

Virüsün ülkede görüldüğü 
Mart 2020 sıralarında ola-

bildiğince pesimist bir tutum 
sergileyen, sayıların düşme-
siyle elde edilen başarıyı gün-
lük siyasete malzeme etmeye 
çalışan Kurz, ikinci dalga ve 
sonrasında aşının bulunma-
sıyla daha umutlandırıcı açık-
lamalar yapsa da alınan ka-
rarlar ve yaşanan gelişmeler, 
"tünelde görülen ışık mı yoksa 
tren mi?" tartışmalarını bir 
kez daha gündeme taşıdı.

-Gastronomi can 
çekişiyor
Gastronomi sektöründeki 
esnaf yaklaşık 5 aydır can çe-
kişirken, üçüncü kapanmayla 
günlük vaka sayılarının 1000 
altına düşürmeyi hedefleyen 
hükümet başarısız oldu. Buna 

karşı tabiri caizse halkın ga-
zını almak kabilde alışveriş 
merkezleri, okul ve iş yerleri-
nin yeniden açılmasına yeşil 
ışık yakıldı.

Bununla beraber daha il-
ginç bir karara imza atan hü-
kümet, kuaförlerin test yap-
tırma koşuluyla açılmasına 
izin verdi. Ancak test zorun-
luluğu vatandaşın hevesini, 
esnafın da iştahını kaçırdı.

Test yaptırmak istemeyen-
lerin yanı sıra halkın bu uy-
gulama hususunda kafasında 
oluşan soru işaretleri hem 
alınan kararların sorgulama-
sına hem de kararların çelişki 
içerdiğine dair görüşler, güven 
zedelenmesine neden oldu.

-Gastronomi ve sanat 
sektörüne de test sistemi
Sosyal mesafenin tamamen 
ortadan kalktığı kuaförlere 
test uygulaması getiren ikti-
dar, sanat ve kültür alanına 
benzer bir uygulama getirmek 
istemedi. Bununla beraber 
güzellik merkezine gitmek 
için kullanılan toplu taşıma-
da dip dibe seyahat yapmak 
durumunda kalan vatandaşın 
neden yarı kapasiteyle de olsa 
restoran ve kafeteryaların yine 
test zorunluluğu ile açılmadı-
ğını anlamakta zorluk çektiği 
bir hakikat.

-Kapanış saatinin 
sıkıntıları
Paket servisi yapan birçok iş 
yerinin saat 19:00'da kapatıl-
ması zaten can çekişen esnafı 
daha da sıkıntıya soktu. Zira 
birçok çalışan iş çıkışı evine 
giderken herhangi bir yerden 
yemek almak istiyor ancak res-
toran, büfe ve benzeri iş yer-
leri aksam 7'de kapatacakları 
için kısıtlı seçenek sunuyor ya 
da ürün elinde kalmasın diye 
az oranda yemek çıkartıyor. 
Bu da birçok kişinin dışarıda 
soğuk havada kuyrukta bek-
lemelerine rağmen alacakları 
şey yetmediği için eli boş eve 
gitmek durumunda kalmala-
rına yol açtığı gibi esnafın da 
kazancını azaltıyor.

Aynı şekilde marketlerin de 
bu saatte kapanması iş sonrası 
vatandaşın gereksiz bir koşuş-
turmaca yaşamasına yol açtığı 
gibi, kapanmaya yakın saat-
lerde marketlere gösterilen 
yoğun ilgi alışılmışın dışında 
bir kalabalığa neden oluyor. 
Bu da bulaşma riskini artıra-
cağından insanların sağlık-
larını riske atmalarına sebep 
olabiliyor.

-Aşı belirsizliği
Bununla beraber aşılamaya 
ilişkin belirsizliğin sürmesi, 

iktidarın her fırsatta üretim 
ve dağıtım sorununu masaya 
sürmesi de kabak tadı ver-
meye başladı. Sorunun çözü-
müne ilişkin Avrupa Birliği 
bazında herhangi bir öneride 
bulunamayan hükümet, gös-
teri yapmak içi aşısı olmayan 
İsrail'le aşı iş birliği yapacağını 
açılıyor.

Müslüman, göçmen ve ya-
bancı karşıtlığı ile aşırı sağcı 
FPÖ'den çaldığı oyları Ko-
vid-19 önlemleri karşıtlığı 
kılıfı altında aktif bir muha-
lefet yapan aşırı sağcı partiye 
yeniden kaybetmeye başlayan 
Kurz, vaka sayıları artsa da 
açılan iş yerlerinin kapatılma-
yacağı ve yeni esneme adımla-
rı atılacağına ilişkin sinyaller 
verirken, toplumu da buna 
hazırlamaya çalışıyor.

-"Sıkışınca halkı suçla"
Kurz, alınan bütün önlemlere 
rağmen sayıların neden düş-
mediğine yönelik herhangi 
bir bilimsel açıklama yapmak 
yerine, bu durumdan halkı 
suçlayarak, "kurallarına uyul-
mayan karantinanın hayata 
geçirilmesinin bir anlamı ol-
madığı" şeklinde ifadeler kul-
lanmak suretiyle topu bir kez 
daha taca atıyor.

Son olarak mart ayının 
sonunda restoranların dış 
mekanlarının açılacağını du-
yuran hükümet, aldığı karar-
la yine ciddi tartışmalara yol 
açtı. Schanigarten olarak ad-
landırılan dış mekana sahip 
olmayan restoranların uğra-
yacağı haksızlığı kimin telefi 
edeceği büyük bir merak ko-
nusu.

İktidarın salgını yönetme
şekli halkı huzursuz ediyor

 
Hasılı kelam, bir müddet 
daha Korana, Kurz ve 
Belirsizlik denklemi 
kafamızı meşgul edeceğe 
benziyor.

haberjournal.at

Hükümetin 
koronavirüs 
salgınına yönelik 
tutarsız tedbirleri 
halkın kafasını 
karıştırmaya 
devam ederken, 
aynı zamanda 
bazı sektörleri 
de zor durumda 
bırakıyor... 
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Avusturya Başbakanı 
Sebastian Kurz ve 
Danimarka Başba-

kanı Mette Frederiksen, Tel 
Aviv yönetimiyle Kovid-19'la 
mücadelede iş birliğini görüş-
mek üzere İsrail'e geldi. 

Başbakan Binyamin Ne-
tanyahu, İsrail'de Kovid-19 
aşısının iki dozunu olanlara 
özgü, "yeşil pasaport" olarak 
adlandırılan uygulamanın iş-
leyişi hakkında bilgi vermek 
için konukları Kurz ve Fre-
deriksen ile Tel Aviv yakın-
larındaki bir spor merkezini 
ziyaret etti. 

Daha sonra Batı Kudüs'teki 
başbakanlık binasına geçen 
liderler, burada üçlü görüş-
menin ardından ortak basın 
toplantısı düzenledi. 

Netanyahu, İsrail, Avus-
turya ve Danimarka'nın Ko-
vid-19'a karşı ilaç geliştirmek 

için ortaklaşa araştırma yürü-
tülmesi ve aşı üretimine ortak 
yatırım yapmayı planladığını 
duyurdu. 

Üç ülkenin Kovid-19 ile 
mücadele konusunda vardığı 
iş birliğinin önemine vurgu 
yapan Netanyahu, başka ül-
kelerin de bu plana dahil ol-
mak istediğini söyledi.

- Kurz, AB'yi yeterli 
bulmuyor

Kurz ise Avrupa Birliğinin 
aşı girişiminden memnun 
olduklarını ifade ederken, 
"Ama aynı zamanda dünya 
çapında iş birliği yapmamız 
gerekiyor." değerlendirme-
sinde bulundu. 

Danimarka Başbakanı Fre-
deriksen de salgının başlan-
gıcından bu yana İsrail, Avus-
turya ve Danimarka'nın çok 
yakın çalıştığını ifade etti. 

Avusturya, İsrail ve Danimarka, yeni tip 
koronavirüse (Kovid-19) karşı ilaç geliştirmek 
için ortak araştırma yapma ve aşı üretimi 
konularında iş birliğine gitme kararı aldı. 

Avusturya, İsrail ve
Danimarka  iş birliği
yapacak
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SPÖ, 5 Nisan'dan sonra tüm okullarda 
normal eğitime geçilmesini istiyor

Avusturya'da, ÖVP - Yeşiller koalisyonu 
istikrarlı bir şekilde halk desteğini 
kaybetmeye devam ediyor. 

SPÖ Eğitim Sözcüsü 
Sonja Hammerschmid, 
Paskalya dönemine ka-

dar tüm öğretmenler ve ana-
okul personelin ülke çapında 
aşılanmış olması gerektiğini 
savunarak, normal eğitime 
dönüş yapılmasını talep etti. 
Hammerschmid, öğrencile-
rin korona testleri ve maske 
takmaları ile birlikte bunun 
mümkün olacağını belirtti.

Hammerschmid, ‘’Başba-
kan Kurz defalarca okulla-

rın açık olduğunu vurguladı. 
Ancak 5 okul gününün 2’si 
normal eğitimden çok uzak’’ 
açıklamasında bulunarak 
Kurz’a hitaben, “Bu, günlük 
kısıtlamaların aileler için ne 
kadar zor olduğu konusun-
da hiçbir fikrinin olmadığını 
açıkça ortaya koyuyor. Artık 
çocukları ve gençleri eve ki-
litleyemeyiz.” dedi.

Paskalya tatili 5 Nisan'da sona 
eriyor.

SPÖ, Paskalya sonrası normal 
eğitime dönülmesini istiyor
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Özellikle pandeminin 
2. dalgasıyla beraber 
izlediği politikayla 

sık sık tepki çeken Turkuaz - 
Yeşil koalisyonu, son dönem-
de ÖVP'ye yönelik yolsuzluk 
iddialarıyla beraber halk için-
deki desteğini kaybettiği be-
lirtiliyor. 

Profil dergisini adına kamu-
oyu araştırma enstitüsü tara-
fından yapılan ankete göre, 
ÖVP %35'de (- 1), Yeşiller 
ise %10 ile son sırada kalıyor. 
SPÖ 1 puan artarak %24’e 
yükseldi, FPÖ’de de küçük 
bir artışla seçmen oranı % 
17 (+1) oldu. NEOS da %12 
(+1) ile bir miktar arttı.

"Kimin başbakan olmasını 
istersiniz?" şeklindeki soru-
ya gelen yanıtlarda Sebastian 

Kurz %30 (-2) ile önde, Pa-
mela Rendi-Wagner %15'te, 
Norbert Hofer %11'e (+1), 
Beate Meinl-Reisinger ise 7'ye 
(+1) yükseldi. Werner Kogler 
%4 (-1) ile kaybetmeye devam 
etti ve son sırada kaldı.

- Yolsuzluk soruşturması-
na destek
Öte yandan ÖVP'li bakanla-
ra yönelik yapılan yolsuzluk 
soruşturması, halk tarafından 
destek görüyor. Buna göre 
ankete katılanların %54'ü 
soruşturmayı uygun, %20'si 
fazla ihmalkar buluyor. Sa-
dece %9'u incelemelerin aşırı 
olduğunu düşünüyor ve %9 
herhangi bir yorumda bulun-
madı.

ÖVP - Yeşiller koalisyonuna
güven azalıyor
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Viyana belediye binası 
Rathaus'da düzen-
lenen basın toplan-

tısında, 100 gün içerisinde 
yapılan hizmetlere değinen 
Belediye Başkanı Michael Lu-
dwig (SPÖ), zor bir dönemde 
(pandemi) sorumluluk aldık-
larına dikkat çekerek, ”İlerici 
Koalisyon olarak zor bir za-
manda Viyana'nın hükümet 
sorumluluğunu üstlendik. 
Ekonomi, işgücü piyasası, eği-
tim ve aynı zamanda bir arada 
yaşamı da etkileyen en büyük 
sağlık krizinde, çok ilerleme 
kaydettik ve hala yapacak çok 
işimiz var.’’ açıklamalarında 
bulundu.

Viyana Belediye Başkan 
Yardımcısı Christoph Wie-
derkehr (NEOS) ise, "Birinci 
günden itibaren kollarımızı 
sıvadık. Ne tartışma ne de ba-
layı var. Biz birlikte birşeyleri 
yoluna sokmak istiyoruz” ifa-
delerini kullandı.

- Korona kriziyle mücadele
Viyana hükümetinin odak 

noktası korona krizi ve onunla 
başa çıkmak olduğu dönemde 
100 gün içinde yapılanlar aşa-
ğıdaki gibi sıralandı:

nİlk adım olarak test kapa-
sitesi genişletildi. Viyana aşı 
stratejisi ile de daha çok insan 
aşılanmakta.
nOdak noktası pandemi son-
rasındaki sağlık hizmetleri-
ni de kapsıyor, 36 yeni tıbbi 
merkez ile bir genişletme ola-
cak. Öte yandan, hastaneleri 
rahatlatacak yeni poliklinikle-
re 17 milyon avroluk yatırım 
yapılıyor.
nHer ay 400 avroluk destekli 
yeni bir burs sistemi hemşire-
lik mesleğine geçiş yapmakta 
yardımcı olacak. Viyana Bele-
diye hükümeti bakım ve sağ-
lık sekötündeki eğitime 31.5 
milyon avro yatırım yapacak. 
Uzmanların eğitimine ise 87 
milyon avroluk bir yatırım 
daha yapılacak. Tek kişilik şir-
ketler de ilk kez ele alınıyor. 
Artık yeniden hizalama, mo-
dernizasyon veya ileri eğitim 
için destek olarak 2.000 avro-

ya kadar alabilecek.

Sağlık ve bakım 
meslekleri ve EPU için 
yeni eğitim girişimleri
nKorona krizinden ağır dar-
be alan kültür ve etkinlik en-
düstrisi için desteklerin de-
vam etmesi gerektiği ve film 
fonu için de para artırılacağı 
açıklandı.
n2030 yılına kadar Viya-
na'daki spor tesislerine, mev-
cut salonların yenilenmesi ve 
Dusika stadyumu yerine yeni 
çok işlevli arena ve stadyum 
inşaat projeleri için 150 mil-
yon avro ayrıldığı kaydedildi.

- Eğitimde ve şeffaflıkta 
yenilik
nUzaktan eğitim süresinde, 
öğrencilere bazı kafeler ders 
çalışmaları için kapılarını açtı. 
Öğretmenler için de öğretime 
daha çok zaman ayırabilmele-
ri için ek personel ile idari iş-
lerinde kolaylık sağlanıyor.
nİhbar platformu, yönetim-
de daha fazla şeffaflık sağladı. 

Çevrimiçi platformda, şüpheli 
yolsuzluk veya usulsüzlükler 
isimsiz olarak sulh hakimi ve 
şehir yönetimine bildirilebilir.
nProjeler hakkında düzenli 
durum raporları aracılığıy-
la hükümet çalışmaları daha 
şeffaf hale getirilecek. Bunun 
için bir "hükümet monitörü" 
başlatıldı. Böylece Viyana hal-
kı siyasi çalışmaları yakından 
takip edip bilgilenecek.

- İklim koruması: Viyana, 
2040 yılına kadar 
karbondioksit nötr olacak
nAvusturya’daki en büyük 
güneş saldırısının başlangıcı: 
Viyana, 2030 yılına kadar 16 
kat daha fazla güneş ener-
jisi üretecek, yani 800 me-
gawatt-saatlik zirve yapacak. 
Güneş enerjisi sistemleri, özel 
evlerin çatılarına, şehirdeki 
binalarda ve metro istasyonla-
rında kurulacak.
nŞehirdeki en büyük iklim 
projelerinden biri muhteme-
len yeni U2 ve U5 metro hat-
larının inşası.
nUzun vadede Viyana Be-
lediyesi, örneğin kenar ma-
hallelerdeki yeşil kuşağı 
genişleterek ve Viyana'nın gü-
neyindeki Liesingbach'ın de-
vam eden yenilenmesini sağ-
layarak şehre daha fazla yeşil 
getirmek istiyor. Tuna Kanalı 
ve Praterstern de yeniden ta-
sarlanıp, daha çekici ve daha 
yeşil hale getirilecek.
nGrätzl Yenileme programı 
"WieNeu +", yerleşim alanla-
rında yenileme ve yeşil vahala-
rın yaratılmasını destekliyor.
nŞehrin tüm iklim projeleri 1 
milyar avro değerindeki iklim 
bütçesinde yer alıyor.

Viyana'da "ilerleme koalisyonu" 
100 günü geride bıraktı
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   11 Ekim Viyana yerel seçimlerinin ardından SPÖ-NEOS tarafından 24 Kasım 2020'de kurulan ve 
"Fortschrittskoalition" (ilerleme koalisyonu) olarak adlandırılan koalisyon hükümeti, ilk 100 gününü doldurdu.
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Avusturya'nın önde 
gelen şans oyunu fir-
ması Novomatic'in 

2017'deki CEO'sunun hem 
aşırı sağcı Özgürlük Partisi 
(FPÖ) hem de Kurz'un par-
tisi ÖVP'den bazı siyasilerle 
çıkar ilişkisi kurduğuna yö-
nelik iddiaların araştırıldığı 
soruşturma kapsamında Mali 
Suçlar ve Yolsuzlukla Müca-
dele Savcılığı tarafından hali-
hazırda görevde olan bir ma-

liye bakanının evinde yapılan 
arama, yeni tip koronavirüse 
(Kovid-19) rağmen ülkede 
bomba etkisi yaptı.

Savcılığın zanlı statüsünde 
evinde arama yaptığı Blümel'e 
yönelik iddialar ülke basının-
da şu şekilde yer aldı.

Blümel'in o dönem Novo-
matic CEO'su ile dönemin 
Dışişleri Bakanı Sebastian 
Kurz arasındaki iletişimi ger-
çekleştiren kişi olduğu, Novo-
matic'in İtalya'daki işleri ne-
deniyle bu ülkeye milyonlarca 
avro vergi borcunun bulundu-
ğu, bu durumun Dışişleri Ba-
kanlığı nezdinde halledilmesi 
için Kurz'dan ricacı olmak is-
tediği, bu rica karşılığında ise 

Kurz'un erken seçimlere ha-
zırlanan yeni Turkuaz hareke-
tine parasal yardım teklifinde 
bulunduğu ileri sürüldü.

Savcılık olaya ilişkin henüz 
açıklama yapmadan harekete 
geçen Kurz'un sadık adamı 
Blümel, önce yazılı daha son-
ra sözlü olarak evinde yapılan 
aramaya ilişkin açıklamalarda 
bulundu ve iddiaları kesinlikle 
kabul etmediğini söyledi.

-Panik yapan Kurz, olayı 
eline yüzüne bulaştırdı
Ancak başta sivil toplum ku-
ruluşları olmak üzere muha-
lefetin yoğun baskıları üze-
rine panik yaşayan Başbakan 
Kurz, ülke siyasetinde etkili 

olduğu son 5 yılda ilk defa 
karşı karşıya kaldığı bu ciddi 
krizi eline yüzüne bulaştırdı.

Daha önce yaşanan kriz-
lerde ya bir şey olmamış gibi 
davranan ya da suçu koalis-
yon ortaklarına veya sorunun 
ilk etapta görünen muhatabı 
kimse ona yükleyerek olaylar-
dan sıyrılan Kurz, bu kez işin 
ucu kendisine dokunduğunu 
anlayınca kıyameti kopardı.

- Kurz'dan hukuka 
müdahale
1945'de kurulan 2. Cumhuri-
yette ilk defa bir başbakan ka-
muoyu önünde ülke için çok 
değerli kabul edilen bağımsız 
adalet olgusunu göz ardı ede-
rek, arama emri veren hakim 
ve savcılara yönelik ağır it-
hamlarda ve suçlamalarda bu-
lundu.

Kurz'un dönüştürdüğü yeni 
partide önemli pozisyonlara 
getirilen ve Kurz sayesinde 
bakanlık gibi yüksek mev-
kilere gelen çok sayıda isim 
Blümel'in karıştığı iddia edi-
len skandalı örtbas edebilmek 
için açık bir şekilde hukuk sis-
temine savaş açtı.

Blümel'in yaşadığı sözde 
mağduriyet üzerinden hukuk 
sisteminin değiştirilmesi ge-
rektiğini savunan ÖVP, ba-
ğımsız bir yüksek savcılık ku-
rumu önerisinde bulunurken, 
savcıların suçlamalarının yer 
aldığı soruşturma dosyaların 
bulunan bilgiler üzerinden 
basının haber yapmaması ge-
rektiği gibi sansüre varan tek-
lifler gündeme getirildi.

Kurz, bir adım daha ileri 
giderek, savcılığa şahitlik ya-
pabileceği yönünde açık bir 
mektup kaleme aldı. Ancak 
bu mektupta da savcılığı suç-
lamaktan imtina etmezken, 
tepeden bakan bir üslupla 
"siz kimsiniz benim imajımı 

zedelersiniz? Devlet benim" 
mealinde aba altından sopa 
gösterdi.

Savcı ve Hakimler Birliği 
başta olmak üzere muhalefet 
Kurz ve ekibinin açık bir şe-
kilde adalete müdahale etti-
ğini ve bağımsız hukuk siste-
mine zarar verdiği tepkisinde 
bulunurken, özellikle Kurz'un 
eski ortağı aşırı sağcı FPÖ, 
Cumhurbaşkanını göreve ça-
ğırarak, hükümetin fes edil-
mesi talebinde bulundu.

Yaşananları uzun süre ses-
sizce izleyen Cumhurbaşkanı 
Alexander Van der Bellen ise 
en sonunda dayanamayarak, 
adaletin tecelli etmesi için hu-
kukun rahat bırakılması çağ-
rısında bulundu.

-Blümel'in çocuğuna 
tanınan ayrıcalık, 
Müslüman çocuklara 
tanınmadı
Blümel'in evinde yapılan ara-
manın siyasi yönü bu denli 
büyük bir gürültüye yol açar-
ken, hukuki sürecin işleyişi 
ise ayrı bir çifte standarttı gün 
yüzüne çıkarttı.

Bakan, evinde yapılacak ara-
ma öncesinde yetkili savcıyla 
görüştüğünü, polislerin evini 
aramak üzere geleceğini eşine 
bildirdiğini, küçük çocuğu-
nun huzursuz edilmemesi için 
önlemlerin alındığını söyledi.

Daha sonra basında Baka-
nın eşinin arama sırasında, 
Blümel'in şahsi laptopunu ya-
nına alarak dışarıda dolaşma-
ya gittiği ortaya çıktı.

Ancak hatırlanacağı üzere 
9 Kasım 2020'de sözde te-
rörle mücadele bahanesiyle 
30 Müslüman aktivist ve aka-
demisyenin evine sabah çok 
erken saatlerde 1000'e yakın 
polisle baskın düzenlenmiş, 
kamuoyunun yakinen tanı-
dığı bu kişilerin herhangi bir 

suçlama kapsamında evleri 
daha medeni bir şekilde ara-
nabilirken, kapıları kırılmak 
suretiyle evlerine girilmiş, ya-
taklarından zorla kaldırılmış, 
küçük çocuklara silahlar doğ-
rultulmuş, 100'e yakın çoğu 
Avusturya vatandaşı bireyin 
uzun yıllar unutamayacağı 
psikolojik travmalar yaşama-
larına neden olunmuştu.

-Kurz'un ipi yakında 
pazara düşer
Yaşananları kısaca toparla-
maya çalıştığımız bu analiz 
haberde, Kurz'un bütün gü-
cüyle üstünü örtmeye çalıştığı 
skandalın aslında buzdağının 
sadece görünen kısmı olduğu, 
ipin ucunun sağlam tutulması 
durumunda bu söküğün Kurz 
ve ekibini, yani yeni ÖVP'yi 
yerle yeksan edeceği çok rahat 
bir şekilde görülebiliyor.

Kurz'un bu skandala verdi-
ği tepki, Avrupa Birliği (AB) 
başta olmak üzere uluslarara-
sı arenada pazarladığı, genç, 
başarılı, yenilikçi imajıyla 
taban tabana zıt olduğu, as-
lında anı kurtarmaya çalışan, 
her çıkarcı popülist gibi kendi 
cebinden başka bir şey düşün-
meyen, pire için yorgan yak-
maktan çekinmeyecek bir yeni 
yetme olduğu gösterdi.

-Bu sefer siyasal İslam işe 
yaramadı
Kurz, yaşadığı her skandal 
sonrasında ya "siyasal İslam" 
safsatasıyla ülkedeki Müslü-
manlara saldırmak suretiyle 
olayı örtbas etmeye çalışır ya 
da antisemitizm, İsrail kartını 
sahaya sürerek gündem değiş-
tirmeye çalışırdı.

Bu kez İsrail kartını kul-
lanmayı tercih eden Kurz, 
güya salgınla mücadele kap-
samında İsrail'le aşı alanında 
iş birliği girişimde bulunmak 

üzere bu ülkeye giderek, ka-
muoyuna ülkeyi normale 
döndürmek için ne kadar ça-
lıştığını pazarlamaya kalktı. 
Ancak İşin trajikomik yani aşı 
alanında iş birliği yapmak is-
tediği İsrail'in halihazırda bir 
aşısının bulunmamasıydı.

İsrail, herkes gibi mevcut 
aşıları kullanmış, bununla be-
raber AB'ye kıyasla aşı üretici-
lerine ürün başına daha fazla 
ödeme yaparak, her ülkeden 
daha fazla aşı elde etmişti. İs-
rail'in çok övülen aşı strateji-
sinin ardında yatan tek basit 
gerçek, başka ülkelere oranla 
daha fazla para ödemenin dı-
şında bir şey değildi. Bu da 
aslında küresel bir sorun olan 
salgın karşısında nasıl ben-
cilce bir tutum sergilendiğini 
gösterirken, Kurz'un kariye-
rini kurtarmak için yöneldiği 
yolu da ortaya çıkartmış oldu.

Bir başka husus ise İsrail 
Başbakanı Binyamin Netan-
yahu'nun da uzun süredir 
yolsuzluk suçlamaları nede-
niyle ülkesinde düzenli olarak 
protesto edilmesi konusuydu. 
Çıkar birliğini yaparak Kurz 
ve Netanyahu, suçlamalardan 
sıyrılmak için Kovid-19'u kul-
lanışlı araç haline getirme ça-
bası içine girdi.

Kaddafi Kaya
kaya@haberjournal.at

 Anlaşılan o ki çok 
da uzak olmayan 
bir vakitte, tarih bir 
kez daha tekerrür 
edecek ve bir 
skandal yine bir 
popülistin sonunu 
getirecek.
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   Avusturya'da Maliye Bakanı Gernot Blümel'in bir yolsuzluk soruşturmasında zanlı sıfatıyla evinde yapılan 
arama, ülkenin son 5 yılına damgasını vurmuş, merkez sağ Halk Partisini (ÖVP), sağcı, popülist bir çizgiye taşımış, 
kendi kariyerini ülke menfaatinin üstünde görmüş, son tavırlarıyla ciddi oranda güç zehirlenmesi yaşayan 
Sebastian Kurz'un hem ulusal hem de uluslararası arenada imajını ciddi oranda zedeledi.

©
 B

K
A

/ 
D

R
A

G
A

N
 T

A
T

IC

März 2021 März 2021

YOLSUZLUK İDDİALARI 

Kurz'un façasını bozan Blümel 
skandalı ve yansılamaları 



Başbakan Sebastian 
Kurz, bugüne kadar 
kendisi ve çevresiyle 

alakalı kulislerde konuşulan 
ya da basında çok cılız bir şe-
kilde yer alan İbiza skandalıy-
la bağlantısı gibi bazı konu-

ları bir şekilde örtbas etmeyi 
başardı, ancak ikinci iktidarı 
döneminde basında yer alan 
iddialara bakılırsa artık mız-
rağın çuvala sığmadığı anlaşı-
lıyor.

Kurz'a sadık isimler Maliye 
Bakanı Gernot Blümel'in yol-
suzluk soruşturması kapsa-
mında evinin aranması, İçiş-
leri Bakanı Karl Nehammer'e 
bağlı istihbarat teşkilatının 
(BVT) terör eylemine yöne-
lik hataları, Ekonomi Bakanı 

Margarete Schramböck'ün 
"Kaufhaus" dijital alışveriş 
platformu fiyaskosu, doktora 
tezinde intihal yaptığı gerek-
çesiyle istifa etmek zorunda 
kalan Aile ve Gençlik Bakanı 
Christine Aschbacher akla ge-
len ilk isimler.

Bununla beraber Kurz'un 
ilk dönemden eski Maliye 
Bakanının yolsuzluk soruştu-
rulması kapsamında hakkın-
da dava açılması, halihazırda 
Uyum Bakanlı Susanne Raa-

b'ın Müslüman karşıtı, ayrıştı-
rıcı uygulamaları da bu listeye 
eklenebilecek diğer konu baş-
lıkları olarak öne çıkıyor.

Gelin isterseniz Kurz ve 
ekibini geren, bütün imkan-
larını seferber ederek üstünü 
örtmeye çalıştıkları skandal 
iddialara hep birlikte bakalım.

-Terör saldırısı ve 
Nehammer bilmecesi
2 Kasım 2020'de 4 masumun 
ölümüne neden olan terör sal-
dırısı belki de ülkenin en ka-
ranlık günlerinden biri olarak 
değerlendirilebilinir.

Yaklaşık 10 yıldır dünyanın 
en yaşanılabilir kenti seçilen 
başkent Viyana'da gerçekle-
şen saldırı yalnız Viyanalıları 
değil, yeryüzünde sağduyu 
sahibi, insani değerlere ina-
nan, birlikte yaşam ve kültürel 
zenginliğe değer veren herkesi 
derinden yaraladı.

Sanat, müzik, tarih ve mi-
mariyle anılan bu güzel şe-
hirde ilk defa bir terör saldı-
rısı meydana geldi. Olayın ilk 
şoklarının geçmesi ve saldırıya 
ilişkin detayların ortaya çık-
ması, durumu Viyanalılar ya 
da Avusturyalılar açısından 
daha da katlanılmaz bir boyu-
ta taşıdı.

Teröristin saldırı öncesi bü-
tün hazırlığından istihbaratın 
haberinin olduğu ve dünya-
nın neresinde olursa olsun 

kesinlikle önlenebilecek bir 
eylemin göz göre göre gerçek-
leşmesine göz yumulmasının 
ortaya çıkması, başta hayatını 
kaybedenlerin yakınları ol-
mak üzere bütün ülkeyi şok 
etti.

Bu gelişme üzerine istihba-
rat içinde yapılan incelemeye 
ilişkin özelikle Zackzack.at 
internet portalında yer alan 
iddialar ise yenilir yutulur 
cinsten değildi.

İnternet sitesi konuya ilişkin 
haberinde, incelemeye ilişkin 
raporun önemli kısımlarının 
İçişleri Bakanlığı tarafından 
karartılarak sansür uygulan-
dığını, İçişleri Bakanı Neham-
mer'in teröristin eylem öncesi 
yaptığı her hareketten haber-
dar olduğunu ileri sürdü.

Haberde, bu bilgiler doğrul-
tusunda Nehammer'in istifa 
etmek zorunda kalacağı belir-
tilse de Nehammer tarafında 
henüz bu yönde bir gelişme 
kaydedilmedi.

-Sadık Blümel, Kurz'un 
imajını zedeledi
Kurz'a en sadık isim Maliye 
Bakanı Blümel'in yolsuzluk 
soruşturmasına adının karış-
ması belki de en etkili skandal 
olarak öne çıkıyor. Yolsuzluk 
iddialarının Kurz'a dayanması 
durumu Başbakan açısından 
daha da sıkıntılı bir hale ge-
tirdi.

Kurz'un imajına ciddi zarar 
veren skandalı örtbas etmek 
için bütün ekibi seferber olur-
ken, ülkenin yakın tarihinde 
ilk defa bir iktidar hukuka sa-
vaş açtı.

-Kaufhaus fiyaskosu
Salgın sürecinde AMAZON, 
EBAY gibi küresel alışveriş 

sitelerine alternatif sözde 
ulusal bir site oluşturularak 
Avusturyalı esnafını destekle-
mek amacıyla kurulan Kauf-
haus (satın alma evi) projesini 
ise bir başka skandal olarak 
öne çıktı.

Kovid-19 nedeniyle insanla-
rın işsiz kaldığı, alış gücünün 
düştüğü bir süreçte vergiler-
den elde edilen gelirlerin böy-
le bir maceraya heba edilmesi, 
Ekonomi Bakanı Schrambö-
ck'ün öncülüğünde Kurz ha-
nesine yazılan bir başka skan-
dal olarak kayda geçti.

Irkçı, yabancı ve Müslü-
man karşıtı adımlar, yaşanan 
her sorunu örtbas etmek için 
Müslüman ve yabancıların he-
def gösterilmesi gibi günlük 
hayatın parçası haline gelmiş 
uygulamaları bu skandalların 
dışında tutuyoruz.

Bunca skandal ve iddiaya 
dünyanın başka bir ülkesinde 
herhangi bir iktidarın dayan-
ması pekte mümkün görün-
müyor. Ancak muhalefetin 
kabız bir üretkenliğe sahip 
olması, iş bitirici, sözünü 
esirgemeyen siyasi figürlerin 
bulunmaması ve her şeyden 
önce iktidarın küçük ortağı 
siyasi kariyerini sonlandırma 
pahasına Kurz'un her dedi-
ğine kafa sallaması, Kurz'un 
kurduğu kâğıttan evin ayakta 
durmasını sağlıyor...

İkinci Kurz iktidarını ileride 
"skandallar dönemi" olarak 
anacağız
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Karl Nehammer
Avusturya İçişleri Bakanı

Margarete Schramböck
Avusturya Ekonomi Bakanı

Kaddafi Kaya
kaya@haberjournal.at

Başbakan Sebastian Kurz'un ikinci iktidar dönemi bazı yanlış kararlar ve skandal iddiaları 
nedeniyle bu gidişle skandallar dönemi olarak tarihe geçecek.

Kurz'un imajına 
ciddi zarar veren 
skandalı örtbas 
etmek için bütün 
ekibi seferber 
olurken, ülkenin 
yakın tarihinde 
ilk defa bir iktidar 
hukuka savaş açtı.
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Büyükelçi Ceyhun, 
Avusturya ve Türkiye 
arasında ekonomik iliş-

kiler başta olmak üzere, gün-
cel gelişmeleri AA muhabiri-
ne değerlendirdi.

Ceyhun, iki ülke arasında 
sağlam ve kökleri eskiye da-
yanan ilişkinin bulunduğunu, 
bunu gerek ikili gerek çok ta-
raflı olarak daha iyi noktalara 
getirmek için çabalarını sür-
dürdüklerini söyledi.

Bu süreçte siyasi diyaloğa 
ve parlamentolar arası ilişki-
lerin güçlendirilmesine çok 
önem verdiklerini kaydeden 
Ceyhun, "Siyasi ilişkilerimizi 
istenilen düzeye getirmek için 
ufak adımlarla ilerleme yakla-
şımı içinde hareket ediyoruz. 

Buna karşılık ticari ve ekono-
mik ilişkilerimiz büyük adım-
larla olumlu bir seyir izlemek-
tedir. İkili ticaretimiz geçen 
yıl 2,73 milyar avro düzeyinde 
gerçekleşmiştir. Bu dönemde 
Avusturya ile olan dış ticareti-
miz yaklaşık 470 milyon avro 
fazla vermiştir." dedi.

Büyükelçi Ceyhun, Avus-
turya'nın önde gelen şirketle-
rinin Türkiye'de yatırımlarını 
sürdürme konusunda istekli 
olduklarını, 2002-2020 sonu 
itibarıyla Avusturya'nın Tür-
kiye'de gerçekleştirdiği yatı-
rımların 10,63 milyar dolara 
tekabül ettiğini söyledi.

Uluslararası doğrudan yatı-
rım girişi bakımından söz ko-
nusu dönemde Avusturya'nın 

Türkiye'de 4'üncü büyük yatı-
rımcı olduğuna dikkati çeken 
Ceyhun, "Ülkemizde yatırım 
yapmış 250 civarındaki Avus-
turyalı şirketin Türkiye'nin 
geleceğine duyduğu güven 
çerçevesinde ekonomik ve ti-
cari alanda yeni projeler yapıl-
masının ve iş birliğinin geliş-
tirilmesinin siyasi ilişkilere de 
olumlu yansımaları olacağını 
düşünüyorum." diye konuştu.

 İki banka arasındaki 
anlaşma her iki ülkeye 
fayda sağlayacak

Ceyhun, bu bağlamda 1 Şu-
bat'ta Avusturya Kontrolbank 
ve Türk Eximbank arasında 
imzalanan Reasürans Anlaş-
ması'na işaret ederek şöyle 

Viyana Büyükelçisi Ceyhun, 
Türkiye - Avusturya ilişkilerini 
değerlendirdi

devam etti:
   "İki banka arasında imza-
lanan anlaşma, ticari ilişki-
lerimizi geliştirme hedefiyle 
atılan adımlardandır. İki ülke 
yatırımcılarının müteahhit-
lik başta olmak üzere üçüncü 
ülke pazarlarında yapacakları 
ortak yatırımların finansmanı 
bakımından karşılıklı yarar-
lar sağlayacaktır. Bu girişim 
iki ülke firmalarının örneğin 
Afrika'da birlikte iş yapma 
olanaklarını da kolaylaştırmış 
olacaktır."

 Kovid-19 süreci
Avusturya'nın Mart 2020'de 
baş gösteren küresel salgının 
ilk dalgasında aldığı önlem-
lerle ciddi başarı sağladığını 
anımsatan Ceyhun, ancak 
sonbahar ve kış aylarındaki 
yeni dalgaların, tüm Avrupa'yı 
olduğu gibi Avusturya'yı da 
derinden etkilediğini belirtti.

Ceyhun, yeni tip koronavi-
rüs (Kovid-19) salgını nede-
niyle ülkede toplam 8 bin 700 
civarında can kaybının yaşan-
dığını, vefat edenler arasında 
113 Türk vatandaşının da bu-
lunduğunu söyledi.

Avusturya'da yetkililerin, 
Kovid-19'la mücadele kap-
samında aldıkları önlemleri 
ülkede yaşayan Türklere hız-
lı şekilde Türkçe olarak da 
aktarmaya gayret ettiklerine 
işaret eden Ceyhun, özellikle 
aşılama çalışmalarının başla-
masıyla büyükelçilik olarak 
vatandaşları bu yönde teşvik 
ettiklerini, aşı kaydı için ya-
pılan bilgilendirmeleri sosyal 
medya üzerinden paylaştıkla-
rını belirtti.

 Türk bilim insanından 
salgınla mücadeleye 
büyük destek
Büyükelçi Ceyhun, Türkiye 
kökenli Avusturyalıların Ko-
vid-19 sürecinde ülkeye kay-
da değer katkılar sağladığının 

altını çizerek "Bunlar arasın-
da örneğin CEO'su Prof. Dr. 
Kamil Önder olan Thalgau 
kentinde yerleşik Procomcure 
şirketini özellikle zikretmek 
isterim. Procomcure haftada 
1 milyon adet PCR test kiti 
üretmektedir. Mutasyonlu va-
kaları da tespit edebildiği bil-
dirilen bu test kitleri uluslara-
rası düzeyde yankı bulmuştur. 
Şirketin gerek ilgili makamla-
rımızla gerek üçüncü ülkelerle 
olan temaslarında biz de ko-
laylaştırıcı rol oynamaya çalı-
şıyoruz." ifadelerini kullandı.

 Bilim Diyalog Yılı
Avusturya'nın önceki yıllarda 
"Kültür Yılı" adı altında bir ya 
da iki ülkeyle gerçekleştirdiği 
uygulamadan vazgeçerek yeni 
bir projeye geçiş yaptığını be-
lirten Ceyhun, şöyle devam 
etti:

"Bilim Diyalog Yılı olarak 
adlandırılan bu yeni projeyi 
de ilk defa ülkemizle birlikte 
gerçekleştirmek istemekte-
ler. Büyükelçi olarak göreve 
başladığım ilk aylarda Avus-
turyalı muhataplarımla ilk 
görüşmeleri gerçekleştirdim. 
Ülkemizle de gerekli istişare-
ler yapıldı. Şimdi ise kültür, 
bilim ve araştırma alanında 
ikili ilişkilerimizin ortak pro-
jelerle derinleştirilmesine ve 
taçlandırılmasına katkı sağ-
layacak 2022 Bilim Diyaloğu 
Yılı Projesi'nin hayata geçiril-
mesine ilişkin ilgili kurumlar-
la çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz." 

 Aşının 
yaygınlaşmasıyla 
Türkiye'ye ilgi artacak
Ceyhun hem Türkiye'nin hem 
de Avusturya'nın iki önemli 
turizm ülkesi olduğuna işaret 
ederek salgının her iki ülkeyi 
de bu alanda olumsuz etkile-
diğini, Kovid-19 öncesi Avus-
turya'dan Türkiye'ye yıllık 400 

binin üzerinde turistin geldi-
ğini söyledi.

Almanya ile geçen yıl sağ-
lanan mutabakat çerçevesinde 
bu ülkeden çok sayıda turistin 
özellikle Akdeniz bölgesinde 
güvenli şekilde tatil yapma 
olanağı bulduğuna dikkati 
çekerek "Umuyoruz ki alınan 
önlemler ve aşı tedbirleri sa-
yesinde önümüzdeki yaz se-
zonunda Avusturyalılar başta 
olmak üzere tüm konukları-
mızı yeniden Türkiye’de ağır-
layabiliriz." ifadesini kullandı.

Ceyhun, iki ülke arasındaki 
ilişkilerin uzun tarihe dayan-
dığını, bu nedenle münase-
betlerin tek bir döneme veya 
olaya indirgenemeyecek kadar 
farklı boyutlara ve çeşitliliğe 
sahip olduğunu vurgulaya-
rak, Avusturya ve Türkiye'nin 
ortak tarihinin bazen sadece 
mücadele dönemlerine indir-
genmesinin yanlış bir yakla-
şım olacağını kaydetti.

Birinci Dünya Savaşı sı-
rasında iki devlet arasındaki 
müttefiklik ilişkilerine deği-
nen Ceyhun, bu döneme yö-
nelik iki ülke tarihçilerinin 
sürdürmekte oldukları ortak 
çalışmalar sayesinde kalıcı bi-
limsel eserlerin ortaya konu-
lacağını söyledi.

 Galiçya şehitleri anıtı
Ceyhun, bu dönemde şe-
hit düşen Türk askerlerinin 
iki ülke tarihi açısından çok 
önemli olduğunu anımsata-
rak "Birinci Dünya Savaşı'nda 
Avusturya'nın savunması için 
Galiçya cephesinde çarpışır-
ken şehit düşen ve Viyana 
Şehir Mezarlığında metfun 
olan şehitlerimizin hatırasına 
burada bir anıt yaptırmak isti-
yoruz. Bu konuda en kısa sü-
rede mesafe almak için temas 
ve çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz." diye konuştu.   

İki ülke arasında 1964'te 
imzalanan Türkiye-Avustur-

ya İşgücü Anlaşması'nın ikili 
ilişkilerde mihenk taşı oldu-
ğunu vurgulayan Ceyhun, 
"Siyasi konularda inişli çıkışlı 
gelişmeler yaşanmış olsa da 
temelde uzun vadeli ortak 
çıkarlarımız doğrultusunda 
hareket etmekteyiz. Bu anla-
yış çerçevesinde önümüzdeki 
dönemde ikili ilişkilerimizin 
de ivme kazanmasını bekliyo-
ruz. Birçok alandaki çok yön-
lü iş birliğimizin siyasi alanda 
da olumlu yansımaları olacağı 
kanısındayım. Öncelikle di-
yaloğumuzu devam ettirmeli-
yiz. Böylece ortak konularda, 
ortak noktaları tespit edip iş 
birliğimizi geliştirebiliriz." de-
ğerlendirmesinde bulundu. 

 Avusturya'daki Türk 
toplumu
Ceyhun, Avusturya'nın ayrıl-
maz parçası olan ve bu ülke-
ye her alanda önemli katkılar 
sağlayan Türk vatandaşı veya 
Türkiye kökenli Avusturya 
vatandaşlarının iki ülke ara-
sındaki ilişkilerde yapıcı ve 
köprü kurucu rol üstlendikle-
rinin altını çizdi.

Avusturya'daki Türk top-
lumunun huzur ve mutlu-
luğunu çok önemsediklerini 
vurgulayan Ceyhun, "Onların 
selameti ve refahı için çalış-
malarımıza devam ederken 
bu doğrultuda Avusturyalı 
muhataplarımızla iş birliğini 
de kesintisiz sürdürüyoruz." 
dedi.

Ceyhun, "Avrupa çapında 
artmakta olan yabancı-mülte-
ci karşıtlığı ve İslamofobi'nin 
tüm Avrupa Birliği ülkelerin-
de olduğu gibi burada da Türk 
toplumunu tedirgin ettiğini 
biliyoruz. Vatandaşlarımızın 
şunu bilmesini isterim ki tüm 
gelişmeleri Avusturya'daki 3 
başkonsolosluğumuzla yakın-
dan takip ediyor ve gelişmele-
re büyük hassasiyet gösteriyo-
ruz." ifadelerini kullandı.
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Türkiye'nin Viyana 
Büyükelçisi Ozan 

Ceyhun, Türkiye 
ve Avusturya 

arasındaki ekonomik 
ilişkilerin çok iyi bir 

seyirde olduğunu 
vurgulayarak son 
olarak Avusturya 

Kontrolbank ve Türk 
Eximbank arasında 

imzalanan Reasürans 
Anlaşması'nın bu 

olumlu gidişatın bir 
göstergesi olduğunu 

ifade etti.  
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Avusturya'dan
taşınacak

Erken emeklilikte 
patlama yaşandı

Avusturya’da cid-
di tartışmalara yol 
açan, Suudi Arabis-

tan tarafından finanse edilen 
"Kral Abdullah Din ve Kül-
türler Arası Diyalog Mer-
kezi (KAICIID)" başkent 
Viyana’daki merkez yerleş-
kesini taşıma kararı aldı.

KAICIID Genel Sekreteri 
Faysal Bin Muammer, bası-
na yaptığı açıklamada, ka-
muoyunda "Kral Abdullah 
Merkezi" olarak bilinen, Su-
udi Arabistan, Avusturya ve 
İspanya tarafından 2012’de 
kurulan diyalog merkezinin 
bu ülkeden ayrılacağını du-
yurdu.

Muammer, uluslararası 
kuruluş statüsüne sahip di-
yalog merkezinin taşınma 
kararının paydaşı 3 ülkenin 
ortak onayıyla alındığını ifa-
de etti.

Öte yandan Avusturya 
Dışişleri Bakanı Alexander 
Schallenberg de taşınma ka-
rarını teyit etti.

- "Kral Abdullah 
Merkezi" tepkiler

Suudi Arabistan tarafın-
dan finanse edilen diyalog 
merkezinin Viyana’daki 
varlığı, özellikle son yıllar-
da muhalif isimlerin Riyad 
yönetimi tarafından hapse-
dilmesi ya da öldürülmesine 
tepki gösteren Avusturyalı 
sivil toplum kuruluşları ve 
siyasetçilerin kapatılması 
yönünde yoğun kampanya-
larına neden olmuştu.

Avusturya’da Haziran 
2019’da Suudi Arabistan’da 
son yıllarda artış gösteren 
insan hakları ihlalleri ve 18 
yaşında bir Suudi vatanda-
şının yönetim karşıtı göste-
rilere katıldığı gerekçesiyle 
idamla yargılanması nede-
niyle "Kral Abdullah Merke-
zi’nin" kapatılmasını içeren 
önerge sunulmuş, mecliste 
grubu bulunan 5 parti tara-
fından kabul edilmişti.

Avusturya genelinde 
geçen yıl emeklilikle-
rin önemli sayıda art-

ması ile birlikte erken emekli 
olanların sayısı da bir önce-
ki seneye göre 5 bin artarak  
28.225’e ulaştı.

Bu kısmen, geçen yıl ve bu 
yıl indirim yapılmadan emek-
li olabilmeyi sağlayan ve artık 
daha elverişli olan işçi yönet-
meliğinden kaynaklanıyor.

İşçi yönetmeliği düzenle-
mesi, 45 yıllık katkı payın-
dan sonra kesinti olmadan 
şu anda 62 yaşında emekli 
olabileceğiniz anlamına geli-
yor. Ağır işçi emekliliği için 
de benzer bir şey planlandı. 
2019'daki genel seçimlerden 
kısa bir süre önce karar veri-
len düzenleme, ÖVP-Yeşiller 
koalisyonu hükümetince ye-
niden revize edildi.

Kovid-19'un mutasyona 
uğrayarak daha hızlı 
yayılan türünün or-

taya çıkmasıyla salgında yeni 
dalga endişesi taşıyan AB ül-
kelerinin bazıları yeni türlere 
karşı tedbirleri son haftalarda 
sıkılaştırıyor. Bunlar arasında 
özellikle Almanya, Belçika, 
Danimarka, Finlandiya, İsveç 
ve Macaristan bulunuyor.

AB Komisyonu, sınır kont-
rolleri yapan, bazı bölgelerde 
giriş çıkışı kısıtlayan, zorun-
lu olmayan seyahatlere çok 
istisnai durumlar haricinde 
kesinlikle izin vermeyen bu 
ülkelere geçen hafta mektup 
göndererek serbest dolaşımın 
engellenmemesi çağrısında 
bulundu. Kısıtlamalarda "çok 

ileri gittikleri için" eleştirilen 
ve mektup gönderilen ülkele-
rin bu hafta içinde durumları-
nı izah etmesi gerekiyor.

Ancak AB Komisyonunun 
çağrısına rağmen Avrupa'nın 
iç sınırlarındaki bazı bölge-
lerde engellemeler sürüyor. 
Bu durum salgının başında 
AB ülkelerinin Mart 2020'de 
birbirlerine sınırlarını kapat-
masını hatırlatıyor. AB'nin 
temel unsurlarından birini 
oluşturan serbest dolaşımın 
engellenmesi o dönemde bü-
yük tepkiyle karşılanmıştı.

Avusturya
Avusturya, Kovid-19'un ya-
yılmasını önlemek amacıyla 
günlük vaka sayılarının yük-

sek olduğu iki komşusu Çek-
ya ve Slovakya sınırlarında 
sıkı tedbirler hayata geçirdi. 
Bu iki ülke sınırlarındaki kü-
çük geçiş noktalarını kapatan 
Avusturya, yalnızca büyük sı-
nır kapılarından giriş çıkışlara 
izin veriyor.

Almanya "mutasyon bölgele-
rine" önlem aldı
Almanya, virüsün türlerinin 
ülkede yayılmasını önlemek 
amacıyla “mutasyon bölgesi” 
olarak tanımladığı bölgeler-
den gelen yolcuların ülkeye 
girişini kısıtladı.

Alman hükümeti ilk önce 
virüsün mutasyona uğramış 
türlerinin görüldüğü ve Al-
manya ile doğrudan sınırı 

olmayan İngiltere, İrlanda, 
Portekiz, Brezilya ve Günay 
Afrika’yı "mutasyon bölge-
si" olarak tanımladı ve 30 
Ocak’ta buralardan yolcu giri-
şini yasakladı.

Daha sonra Çekya ve Avus-
turya’nın Tirol bölgesinin yanı 
sıra Slovakya’yı da "mutasyon 
bölgesi" olarak tanımlayan Al-
manya, 14 Şubat’tan itibaren 
Avusturya ve Çekya sınırla-
rında kontroller yapmaya baş-
ladı.

Alman hükümetinin bu 
kararıyla Çekya, Slovakya ve 
Avusturya’nın Tirol bölgesin-
den sadece negatif PCR testi 
bulunan Alman vatandaşları, 
ülkede ikamet edenler, mal 
taşıyan kamyon şoförleri, acil 
bir durumdan dolayı seyahat 
edenler ve sağlık gibi belirli 
sektörlerde çalışanlar ülkeye 
girebiliyor. İstisna getirilenle-
re ayrıca ülkede karantinaya 
girme zorunluğu bulunuyor.

Alman hükümeti, son ola-
rak virüsün mutasyona uğra-
yan türlerinin yoğun olarak 
görüldüğü Fransa’nın Moselle 
bölgesini "mutasyon bölgesi" 
ilan etti. Ancak burada dü-
zenli sınır kontrolleri uygu-
lanmıyor.

Moselle bölgesinden Al-
manya’ya çalışmak için gelen-
lerin veya istisna grubunda 
bulunanların negatif Ko-
vid-19 testi veya hızlı test ib-
raz etmeleri gerekiyor. Alman 
polisi rastgele kontroller yapı-
yor.

Fransa test istiyor
Almanya'nın Moselle bölge-
sinden gelenlerden PCR tes-
tini zorunlu hale getirmesi 
Fransa'da tepkilere neden 
oldu. Moselle Valisi Laurent 
Touvet, Schengen uygulama-
sından bu yana sınırların ta-
mamen açık olduğunu belir-
terek, "Sınırların olmamasına 
alıştık. Bu sınırların yeniden 
kapatılması günlük hayatın 
sarsılması anlamına geliyor." 
yorumunu yaptı.

Fransa, Kovid-19 nedeniyle 
31 Ocak'tan bu yana sınırlar-
da çalışanlar hariç AB ülkele-
rinden Fransa'ya gelenler için 
PCR testini zorunlu tutuyor. 
Yolcuların son 48 saat içinde 
yapılmış negatif Kovid-19 
testini sınırdaki polislere ib-
raz etmesi gerekiyor. Negatif 
test sonucu gösteremeyenler 
sınırdan geri çevrilebiliyor.

Portekiz'in tek kara 
sınırında kısıtlama 
sürüyor
Son aylarda salgının etkisini 
ciddi biçimde artırdığı Por-
tekiz, kara sınırını paylaştı-
ğı tek komşusu İspanya ile 
serbest dolaşımı 1 Şubat'tan 
beri kısıtlıyor. Portekiz, kara 
sınırında sadece ticari faa-
liyetler için veya özel izinle 
giriş ve çıkışlara izin veriyor.

Mevcut durumda iki ülke 
arasındaki 1214 kilometre-
lik kara sınırının kapatılması 
uygulaması 16 Mart tarihine 
kadar devam edecek. An-
cak Paskalya tatilindeki yo-
ğunluk ihtimali göz önünde 
bulundurularak bu tarihin 
4 Nisan'a kadar uzatılması 
bekleniyor.
Portekiz ayrıca Kovid-19'un 
mutasyona uğramış türün-
den dolayı Brezilya ve İngil-
tere ile olan uçuşları da askı-
ya aldı.

İspanya
İspanya, Kovid-19'un mu-
tasyona uğramış türünden 
dolayı AB dışında bulunan 
Güney Afrika, Brezilya ve 
İngiltere ile olan uçuşlarına 
kısıtlama getirdi.

AB ülkeleri Portekiz ve 
Fransa ile kara sınırlarındaki 
ulaşım ise sadece ticari gerek-
çelerle, ikamet şartıyla veya 
özel izinle gerçekleştiriliyor.

Belçika
AB kurumlarıyla NATO'ya 
ev sahipliği yapan ve Avru-
pa'nın kalbi olarak adlandırı-
lan Belçika da sınır kısıtlama-
ları getiren ülkelerden.

Belçika zorunlu olmayan 
seyahatleri ocak sonunda 
yasakladı. Belçika hükümeti, 
sadece bazı istisnai durum-
lar için sınır geçişlerine izin 
veriyor. Kısıtlamanın en az 1 
Nisan’a kadar devam etmesi 
bekleniyor.

AB Komisyonu, üye ülke 
vatandaşlarının zorunlu ol-
mayan durumlar haricinde 
seyahat etmemelerini istiyor 
ancak sınır kısıtlamalarının 
bazı durumlarda zorunlu 
seyahatleri de engellediğini 
belirterek serbest dolaşımın 
aksatılmaması çağrısında bu-
lunuyor.

Son haftalardaki kısıtlama-
lar nedeniyle bazı ülkelerde 
nakliyede ve arz zincirlerin-
de aksamalar olduğu, sınır 
bölgelerinde yaşayan ve işleri 
gereği sınırı geçmesi gereken 
kişilerin kısıtlamalardan et-
kilendiği belirtiliyordu.

Yoğun kontrollerin yapıl-
dığı geçiş noktalarında özel-
likle günübirlik Çekya ve 
Slovakya'dan Avusturya'ya 
çalışmaya gelen kişilerden 
yazılı belge talep ediliyor. Bu 
kişilerin her hafta başı nega-
tif Kovid-19 test sonucu ib-
raz etmeleri gerekiyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun karşı çıkmasına rağmen bazı Birlik ülkeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ted-
birleri kapsamında Avrupa'daki sınırları kaldıran Schengen uygulamasını "fiilen askıya" aldı ve giriş çıkışları büyük 
ölçüde engellemeye başladı.
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Uyarılara rağmen bazı AB ülkeleri 
Schengen'i fiilen askıya aldı
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Bezahlte Anzeige

Müslüman karşıtı ırkçı 
söylemlerde ciddi artış

Avusturya’da insan 
hakları alanında ça-
lışmalar yürüten sivil 

toplum kuruluşu SOS Mit-
mensch’in raporuna göre, 
2020'de Müslüman karşıtı 
ırkçı söylemler, bir önceki yıla 
göre 2 katına çıktı.

SOS Mitmensch sivil top-
lum kuruluşu, video konfe-
rans yöntemiyle düzenlediği 
basın toplantısında, "2020 
Avusturya Siyasetinde Müs-
lüman Karşıtı Irkçılık Rapo-
ru"nu kamuoyuna duyurdu.

Sivil toplum kuruluşunun 
Basın Sözcüsü Alexander 
Pollak, burada yaptığı ko-
nuşmada, 2020'de bir önceki 
yıla oranla ülke siyasetinde 
Müslümanları hedef alan ırk-
çı söylem ve kampanyaların 2 
katına çıktığı bilgisini paylaş-
tı.

Ülkede 90’nın üzerinde 
Müslümanları hedef alan ırk-
çı söylemin çeşitli siyasi parti 
veya kişilerce yapıldığına dik-
kati çeken Pollak, "Avustur-
ya’da 2020'de olduğu kadar 
Müslümanlara yönelik bu 
denli yoğun siyasi kışkırtma-
yı daha önce yaşamamıştık." 
dedi.

Avusturya merkezli SOS Mitmensch'in raporuna göre, 2020'de Müslüman karşıtı ırkçı 
söylemlerde ciddi artış yaşandı
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- "Kovid-19, ırkçı söylem-
ler için araç haline getiril-
di"
Pollak, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgınının üze-
rinden Müslümanların hedef 
alındığına işaret ederek Ko-
vid-19'un siyasiler tarafından 
Müslümanlara yönelik ırkçı 
söylemler için araç haline ge-
tirildiğini vurguladı.

Avusturya siyasetini belirle-
yen isimlerin kullandığı dilin 
halkın üzerinde ciddi etkisi 
bulunduğunun altını çizen 
Pollak, konuya ilişkin yapı-
lan bir ankette, halkın yüzde 
35’inin Müslümanlara yöne-
lik olumsuz görüşlere sahip 
olduğunun, yüzde 40’ının ise 

Avusturyalılarla Müslüman-
ların eşit haklara sahip olma-
ması gerektiğini savunduğu-
nun ortaya çıktığını aktardı.

- "Gerçek dışı karalama 
kampanyalarıyla 
Müslümanlar hedef 
alındı"
Basın toplantısına katılan 
Sosyal Bilimci Dr. Judith Koh-
lenberger de salgının Müslü-
manları ötekileştirme ve bu 
dini gruba yönelik komplo 
teorilerini güçlendirmek ama-
cıyla kullanılmaya çalışıldığını 
vurguladı.

Kohlenberger, rapordaki 
ırkçı ve ötekileştirici söylem-
lere işaret ederek, "Tatil dö-

nüşü Balkanlardan gelen-
lerin günlük vaka sayılarını 
artırdığı", "Türklerin düğün-
lerinde kurallara uymadığı", 
"İktidarın ramazan ayına 
göre kısıtlamaları kaldıraca-
ğı" gibi gerçek dışı karalama 
kampanyalarıyla Müslüman-
ların hedef alındığını anlattı.

- "Yabancı kökenli 
çocuklar üzerinden 
siyaset yapılıyor"
10. Bölge Belediye Encümen 
Azası siyasetçi Muhammed 
Yüksek de belirli siyasi çev-
relerce düzenli olarak Müs-
lümanlara yönelik kullanılan 
ırkçı, nefret içerikli söylemin, 
özellikle gençler üzerinde 
olumsuz etkilere yol açtığını, 
yabancı kökenli gençlerin ül-
keye olan aidiyet duygularının 
zedelendiğini belirtti.

Yüksek şunları kaydetti:
"Belirli siyasi çevreler, Müs-
lüman ya da yabancı kökenli 
çocuklar üzerinden siyaset ya-
pıyor. Bu durumun çocuklar 
üzerinde olumsuz yansımaları 
oluyor, Avusturya’ya yönelik 
aidiyet duyguları zedeleni-
yor. Bu çocuklar 15-16 yaş-
larına geldiğinde bu kez aynı 
çevreler 'Bunlar kendilerini 
Avusturyalı olarak görmüyor' 
diye suçlamada bulunuyor. Bu 
siyasi söylem, bizim çocuk-
larımızın aidiyet duygusunu 
sömürüyor."

März 2021
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1. Viyana
 Das weisse Haus, Hegelgasse 14
 Dokumentationsarchiv d. österreichischen Widerstandes, 

Wipplingerstraße 6
 Feuerwehrmuseum, Am Hof   7
 MUSA Startgalerie, Felderstrasse 6-8
 Gedenkstätte für die Opfer der Gestapo, Salztorgasse 6
 Simon Wiesenthal Muesum - Zukunft d. Erinnerung, 

Rabensteig 3

2. Viyana
 Circus- und Clownmuseum, Ilgplatz 7
 Thyssen-Bornemisza Augarten Contemporary, 

Scherzergasse 1A

3. Viyana
 Böhmerwaldmuseum, Ungargasse 3

4. Viyana
 Rauchfangkehrermuseum, Klagbaumgasse 4

6. Viyana
 Phonomuseum, Mollardgasse 8/2/16

7. Viyana
 Goldschmiedmuseum, Zieglergasse 22

9. Viyana
 Gold- und Silberschmiede Museum, Nußdorfer Straße 3 / 

Stiege 2
 Geldmuseum der Nationalbank, Otto-Wagner-Platz 3

Wien Energie Erlebniswelt, 9., Spittelauer Lände 45

10. Viyana
 FLIP - Erste Financial Life Park, Am Belvedere

14. Viyana
 Gedenkstätte Steinhof, Baumgartner Höhe, Otto-Wagner-

Spital, Pavilion V
 Ziegelmuseum, Penzinger Straße 59

19. Viyana
 Kahlenbergermuseum, Kirche St. Josef (yan kapıdan giriş)

20. Viyana
 Gedenkstätte Karajangasse, Karajangasse 14

21. Viyana
 Marktamtsmuseum, Floridsdorfer Markt 5
 Fischereimuseum, Einzingergasse 1a

22. Viyana
 Gartenbaumuseum, 22., Siebeckstraße 14
 Museum Aspern-Essling 1809, 22, Asperner Heldenplatz 9

Yıl boyunca ücretsiz giriş 
imkanı olan müzeler

Başkent Viyana’da bir çok müzeyi yıl boyunca ücretsiz ziyaret etmek mümkün. Sizde 
ücretsiz giriş ile çok sayıda Viyana müzesinin kültürel olanaklarını tanıyın. Sadece çocuklar 
ve gençler değil yetişkinler de birçok müzeyi ücretsiz ziyaret edebiliyor.
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Pandemi sürecinde ço-
ğunlukla evde geçirilen 
vakitler, sıkıcı bir hale 

evrilmiş olabilir.  

1. Viyana Devlet 
Operası/Schwedenplatz 
(Opernring, 1010 Viyana)
Gündüzleri dolup taşan birin-
ci bölgenin ara sokakları ve iç 
avluları geceleri huzur içinde 
hayranlıkla seyredilebilir. İyi 
bir başlangıç noktası, Aziz 
Stephen Katedrali'ne doğru 
yürüyebileceğiniz ve Roten-
turmstraße boyunca Schwe-
denplatz'a doğru devam 
edebileceğiniz muhteşem ay-
dınlatılmış Devlet Operasıdır. 
Jesuiten- ve Schönlaterngas-
se'den geçen yol özellikle göz 
kamaştırıcı. Schwedenplatz'a 
vardığınızda, Tuna Kanalı'nın 
ve onun parlak ışıklandırılmış 
köprülerinin manzarası gö-

rülmeye değer.

2. Kahlenberg 
(Kahlenberg, 1190 
Viyana)
Prater'in ışıkları Viyana'nın 
çok yukarısındanda gö-
rünmekte. Şehrin en güzel 
manzaralarından biri Kah-
lenberg’de mevcut. Buraya 
yürüyerek ya da akşam geç 
saatlere kadar çalışan otobüs-
le ulaşılabilir. Hava uyumlu 
olursa, Kahlenberg'den tüm 
Viyana'yı ve ışıklarını görebi-
lirsiniz. Işıklandırmalara do-
yanlar, daha sonra şehire ya-
vaş bir yürüyüşle inebilir.

3. Prater (Riesenradplatz 
2, 1020 Viyana)
Viyana Prater'da renkli ay-
dınlatmanın hayranları emin 
ellerdedir. İlgi çekici yerlerin 

çoğu gece geç saatlerde açık 
kalır ve geçerken hayranlık 
uyandırabilir. Gün batımının 
tadını çıkarmanın en iyi yolu, 
21 Kasım'dan itibaren bir kış 
pazarı bile bulunan Viyana 
dev dönme dolabının orada 
olmaktır. Aksi takdirde, bir-
çok cazibe merkezi kışın ka-
panır ve Prater, sessiz bir gece 
yürüyüşü için ideal olan bir 
"kayıp bölgeye" dönüşür.

4. Donauinsel 
(Donauinsel, 1210 
Viyana)
Donauinsel’de bir yürüyüş 
sırasında, Viyana'nın ışıkla-
rı Tuna'nın karanlık sularına 
yansıyor. İkinci bölgeyi Dona-
ustadt’a bağlayan çok sayıda 
köprü de güzel bir manzara 
sunuyor. Reichsbrücke'den 
bir tarafta Viyana'nın silüe-
tine, diğer tarafta şehrin en 

yüksek iki binasına hayran 
kalacaksınız. Donauturm’a ek 
olarak, 2. en yüksek bina olan 
DC Tower 1, özellikle geceleri 
etkileyici oluyor.

5. Ringstraße (Opernring 
5, 1010 Viyana)
Viyana'nın merkezinde kal-
mayı tercih edenler, Ring 
boyunca yürüyüş yapmanın 
keyfini çıkarabilirler. Sanat ve 
doğa tarihi müzesi arasındaki 
Maria-Theresien-Platz, iyi bir 
başlangıç. Oradan operaya ve 
ardından aydınlatılmış cep-
hesi Karlsplatz'daki çeşmeye 
yansıyan Karlskirche’ye doğru 
bir yürüyüş vazgeçilmez olur. 
Karlspatz'dan Stadtpark'a 
Lothringerstraße üzerinden 
ulaşabilirsiniz. Stadtpark 24 
saat açık olan birkaç Viyana 
parkından biri. (Falter)

Viyana'da gece yürüyüşü
yapabileceğiniz 5 yer

Bahar aylarının 

gelmesiyle güzel 

havalarda zaman 

kısıtlamasından 

dolayı dışarıda 

yürüyüş 

yapamıyorsanız; 

işte Viyana'da 

akşam vakti 

yürüyüş 

yapabileceğiniz 

5 yer.
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Avenpi Creative Works olarak, 
markanızın dijital stratejisinin 
belirlenmesi, sosyal medya içerik ve 
reklam yönetimi, müşteri ilişkileri 
yönetimi (CRM), web tasarım, video 
prodüksiyon gibi dijital mecralardaki 
tüm ihtiyaçlarınız için uzman 
ekibimiz ve kreatif çözümlerimizle 
her zaman yanınızdayız.

KURUMSAL 
Kimliğinizi Önemsiyoruz!

İletişim: +43 660 212 14 53

SOSYAL MEDYA AJANSI’NDAN FAZLASI...

Sosyal
Medya

Yönetimi

Grafi k
Tasarım
(Baskı)

Video
Kurgu
Montaj

Web
Tasarım
Yazılım

Tel: +43 660 212 14 53  |  www.avenpi.at  |  offi ce@avenpi.at

Bezahlte Anzeige
März 2021

YTB'den yapılan yazılı açık-
lamada, yarışmanın yurt 

dışında yaşayan vatandaşların 
ana dil konusundaki yetkinlik-
lerini, ifade kabiliyetlerini artır-
maları ve Türkçeyi hayatlarının 
her alanında etkin bir şekilde 
kullanmaları için düzenlenen 
çeşitli projeler kapsamında ger-
çekleştirileceği bildirildi. 

Açıklamada, her yıl düzen-
lenen "YTB Türkçe Ödülleri" 
yarışmasının, bu yılı Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın, Türk dili ve medeni-
yetinin temel taşlarından biri 
olan Yunus Emre'nin vefatının 
700’üncü yılı nedeniyle 2021'i 
"Yunus Emre ve Türkçe Yılı" 
ilan etmesinin ardından bu yıl 
"YTB Türkçe Ödülleri Yunus 
Emre Özel" ismiyle düzenlene-
ceği aktarıldı.

Türkçe’nin doğru, düzgün, 
güzel ve yaygın bir şekilde kul-
lanılması hedefiyle farklı alan-
larda ilana çıkan programın 
"2021 Yunus Emre ve Türkçe 

Yılı"na anlam ve heyecan kat-
tığı değerlendirilen açıklama-
da, program isminin, kurduğu 
şiir iklimi ile insana dair sevgi 
ve inancın remzi olan Türk şi-
irinin baş tacı Yunus Emre ile 
şereflendirdiği ve 2021 yılında 
"YTB Türkçe Ödülleri Yunus 
Emre Özel" ismi ile ilana çıktığı 
duyuruldu.

Açıklamada, yarışmanın 
öykü, şiir, deneme ve kitap des-
teği olmak üzere 4 ayrı kategori 
altında düzenlenecek olup her 
kategori için ayrı bir seçici ku-
rul oluşturulacağı kaydedildi. 

 Seçici kurulun esas alacağı 
değerlendirme kriterleri ara-
sında Türkçe'nin doğru ve etkili 
kullanımı, dil bilgisi ve imla ku-
rallarına uygunluk, başvuru ya-
pılan kategorinin şekli ve tek-
nik özelliklerine asgari düzeyde 
uygunluk, özgünlük ile üslup 
olacağı ifade edilen açıklama-
da, ayrıca yarışmada yer alacak 
eserin, Türk Diaspora edebiyat 
üretimini artırması, zenginleş-

tirmesi ve bu türe yönelik yeni 
açılımlar kazandırmasının da 
değerlendirme açısından önem 
taşıdığına dikkati çekildi.

- Ödüller 
Açıklamada, öykü, şiir ve de-
neme kategorisinde dereceye 
giren adaylara, birincilik ödülü 
olarak 20 bin lira, ikincilik ödü-
lü olarak 15 bin lira, üçüncülük 
ödülü olarak ise 10 bin lira ve-
rileceği, bunun yanında ise se-
çilen bir esere 10 bin lira Yunus 
Emre Özel Ödülü takdim edi-
leceği bildirildi.

Kitap desteği kategorisinde 
ise ilk 5'e giren eser sahiplerine 
telif ve basım desteği olarak 20 
bin liraya kadar destek sağlana-
cağı belirtilen açıklamada, bu-
nunla birlikte tüm kategoriler-
de ilk 10'a giren yarışmacılara 
YTB Türk Edebiyatı Kitap Seti 
hediye edilecek olup YTB Ya-
zarlık Akademisi Programı'na 
da ücretsiz olarak katılma im-
kanı sunulacağı, kitap seti ka-

zananlara hediyesi YTB Türk-
çe Ödülleri Ödül Gecesi ya da 
Yazarlık Akademisi programı 
akabinde takdim edileceği du-
yuruldu.

- Başvurular 30 Haziran'a ka-
dar sürecek
Açıklamada, son başvuru tari-
hinin 30 Haziran 2021 olarak 
belirlendiği yarışmaya katılmak 
isteyen vatandaşların eserleri-
ni istenilen belgelerle birlikte 
YTB tarafından ilan edilen baş-
vuru süreleri içerisinde elekt-
ronik posta yoluyla (turkceo-
dulleri@ytb.gov.tr) iletmeleri 
gerektiğinin altı çizildi.

Yarışmaya başvurmak için 
gerekli olan başvuru formu, öz-
geçmiş şablonu ve şartnamenin  
www.ytb.gov.tr adresindeki 
YTB Türkçe Ödülleri ilan say-
fasından indirilebileceği kay-
dedilen açıklamada, başvuru 
süreci içerisinde gönderilme-
yen eserlerin yarışmaya kabul 
edilmeyeceğine dikkati çekildi.

Yurtdışı Türkler ve 

Akraba Topluluklar 

Başkanlığı (YTB), 

Türk Diasporasına 

özgü edebiyat 

alanında yeni 

açılımları teşvik 

etmek ve bu 

alanındaki 

yetenekleri 

keşfetmek için "YTB 

Türkçe Ödülleri 

Yunus Emre 

Özel" yarışması 

düzenlediğini 

açıkladı.

YTB'den "Türkçe Ödülleri Yunus 
Emre Özel" yarışması



Tüm dünyada 
belirlenmiş 
standartlara göre 
‘insani’ çalışma 
saatlerinin 
haftada en fazla 
40-45 saat olması 
öngörülüyor. Oysa 
birçok kadının 
gerçek çalışma 
saati, haftada 90 
saatten fazlasını 
kapsıyor. 
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Ev işleri ve çocuk büyüt-
mek kadının görevidir 
dediğimizde, kadına 

günde 10 saatten fazla sürecek 
bir iş yükü yüklemiş oluyoruz. 
Kadın aynı zamanda çalışmak 
isterse, evde harcayacağı eme-
ği bir başkasının karşılaması 
için belirli bir bütçe ayırması 
gerekecek. Bu da çoğu zaman 

kazandığı paranın neredeyse 
yarısı demek. Bu noktada aile 
kavramını ve toplumsal cinsi-
yet rollerini tekrar gözden ge-
çirmek gerekiyor.

2017 yılında ABD’de ya-
pılan bir araştırmada, 5-12 
yaşlar arasında çocukları olan 
2,000 anne ile anket yapıldı. 
Vakitlerinin ne kadarını ev 

işleri ve çocuk bakımına ayır-
dıkları değerlendirilen anne-
ler, haftada yaklaşık 98 saat 
çalıştıkları yönünde ortak ce-
vaplar verdi.

2015 yılında gündem olan 
bir haberde ise, ABD’li bir 
adam, karısına teşekkür edi-
yordu. Eşinin emeğini karşı-
laması için yardımcı tutacak 

olsa ne kadar bütçe ayırması 
gerekeceğini hesaplayan Ste-
ven Nelms, yıllık 73,960 do-
larlık bir bütçe çıkarmıştı. Bu 
meblağın kazandığı maaşın 
iki katına tekabül ettiğini ifa-
de eden Nelms, “ben karımın 
emeğini maddi olarak kar-
şılayamam. Bu yüzden ona 
teşekkür ediyorum.” demişti.

Yaşamda ve iş dünyasında 
kadının yeri
Duygu İslamoğlu
duygu@haberjournal.at

Haftalık azami çalışma saatle-
ri Avusturya’da 40, Türkiye’de 
45 saat. Oysa birçok kadın, 
haftada 90 saatten daha faz-
lasını çalışarak geçiriyor. Hem 
de karşılığında hiçbir ücret 
almadan. Elbette çocuk yetiş-
tirmek fedakarlık ister ancak 
yapılan fedakarlığın anne-ba-
ba arasında eşit dağılımı da 
önemli.

İş dünyasında kadının 
yeri
Kişinin iş hayatını özel haya-
tından ayırabilmesi daima bir 
meseledir. Bu durum elbette 
fazla çalışması gereken erkek-
ler için de çeşitli sıkıntılara yol 
açabiliyor. Ama anne olan bir 
kadın için iş hayatı, daima çok 

daha fazla sıkıntı demek olu-
yor.

Görünürde yasalar, çalışan 
kadınlara annelik halleri için 
gerekli hakları tanıyor ancak 
pratikte bu yasalar asla ye-
terli olmuyor. Üstelik yasalar 
tam olarak uygulansa bile, 
birçok kadın evlendiğinde ya 
da hamile kaldığında işyerin-
de sorunlarla karşılaşabiliyor. 
İşverenler kadınların annelik 
izinlerini işgücü kaybı olarak 
görüyor ve mobbinge, hat-
ta işten çıkarmalara varan 
hak ihlalleri yaşanabiliyor. 
Hamile kaldıktan sonra 
bir süre işe ‘annelik’ arası 
veren kadınların tekrar iş 
hayatına dönmesi de asla 
kolay olmuyor. İzinlerini 

kullanmış, işini de sürdüre-
bilmiş, bir yandan çalışırken 
bir yandan bebeklerini büyü-
tebilmiş kadınların da derdi 
bitmiyor üstelik. Toplumda 
çocuğun bakımından sorum-
lu ilk kişi olarak görülen anne, 
daima iş-ev-çocuk döngüsün-
de koşturarak hayatta kalma-
ya çalışıyor.

Çare ‘kabile’ bilinci
Eski bir Afrika atasözü, “Bir 
çocuk yetiştirmek için bir 
kabile gerekir” der. Gerçek-
ten de kültürümüze dönüp 
baktığımızda geniş ailelerin 
ve komşular arasında ‘elden 
ele’ büyütülen çocukların ye-
rini apartman dairelerinde 
anne-babalarının eve gelmesi-
ni bekleyen çocuklar aldı.

Kalabalık ai-
lelerde bü-
y ü m ü ş 
s o n 
n e s i l 
ola-

rak bizler, dünyaya gelen ço-
cukların nasıl bir ortamda 
büyüyeceğini hesaba katmak 
zorundayız. Bu noktada top-
lumsal cinsiyet rolleri dediği-
miz ‘kadın dediğin şöyle olur, 
erkek dediğin böyle yapar’ 
kalıplarının dışına çıkarak 
düşünmeyi öğrenmek zorun-
dayız. Bir çocuğun sorum-
luluğunun sadece annesinde 
olmadığı, annenin hayatında-
ki partnerin ve çevresindeki 
diğer yetişkinlerin de bu so-
rumluluğu bölüşmesi gerekti-
ği fikri yalnızca kadınların eşit 
şartlarda çalışıp yaşayabil-
mesine olanak sağlamayacak, 
aynı zamanda yeni neslin de 
güvenli ve ihtiyaçlarının karşı-

lanabildiği bir ortam-
da büyümesini 

mümkün 
k ı l a -

cak.
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İlk KOVID-19 kilitlen-
mesinden önce bile hava, 
ölçüm tarihindeki en iyi 

seviyedeydi.
2019 yılında tüm ölçüm 

noktalarında AB sınır değer-
lerine uyulduğu ancak 10 yıl 
önce bu tamamen ulaşılamaz 
göründüğü bildirildi. Bu eği-
lim 2020'de daha da yoğun-
laştırıldı.

KOVID-19 kilitlenmesinin 
hava üzerindeki etkilerini ölç-
mek zordur çünkü dışarıdan 
gelen meteoroloji ve kirlilik 
burada önemli bir rol oyna-
makta. Örneğin, Mart ayı 
ortasında kilitlenme başladı-

ğında, partikül madde kirliliği 
aslında arttı. Bunun nedeni, 
havanın değiş tokuş edilme-
diği düşük rüzgar yüksek ba-
sınç durumu ve kilitlenmeye 
rağmen uzun süre doğu Avus-
turya'daki en yüksek partikül 
madde değerlerini getiren 
bir çöl tıkanıklığı olayıydı. 
Bununla birlikte, genel ola-
rak, partikül madde kirliliği 
2020'de tekrar ölçülen en dü-
şük değerlere düştü,

Azot dioksit daha çok yerel 
kaynaklarda hakim. Buradaki 
analizler, kilitlenmenin daha 
yoğun yerleşim alanlarında 
yaklaşık %15 ila 20 daha dü-

şük değerlerle sonuçlandığını 
gösteriyor. Yıllardır önemli öl-
çüde düşen eğilime ek olarak, 
yıl boyunca etki eksi %10 ci-
varında olduğu kaydedildi.

İklim Şehir Meclis Üyesi 
Jürgen Czernohorszky, "Ço-
cuklarımızın soluduğu Viya-
na havası bizim çocukluğu-
muzdakinden çok daha iyi. 
Çünkü son 15 yılda AB, fe-
deral ve yerel düzeydeki ön-
lemlerle hava kirliliği kont-
rolünde muazzam bir miktar 
elde etmeyi başardık.’’ açıkla-
malarında bulundu. 

Hava kirliliği 
çalışmalarına karşı 
önlemler
Viyana, hava kirliliğini azalt-
mak için bir dizi önlem uy-
gulamakta. Buna toplu ta-
şımanın genişletilmesi, 365 
avroluk yıllık bilet, park yeri 
yönetimi, düşük emisyonlu 
araçların kullanımı ve e-mobi-
litenin teşviki dahil. Öte yan-
dan konut binalarının termal 
olarak yenilenmesi, çevre dos-
tu şantiyeler, bölgesel ısıtma-
nın genişletilmesi veya verimli 
kış hizmeti de hava kalitesine 
aktif bir katkı oluyor.

Viyana'nın hava kalitesi en iyi 
seviyeye ulaştı

März 2021 März 2021

altında

1900'den  
bu yana en az %20 
azaldı  

altınd a

OLAN BAZI TÜRLER
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%33'Ü

%10'U

%23'Ü
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16. yüzyıldan  
bu yana en az 
680 omurgalı 
türünü n

21 ülkede 1970'den 

%70 arttı

Karada 

omurgasızlar v e 
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bozulmasının neden 
küresel 
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Viyana'daki hava kalitesi, 1970'lerde ölçümler başladığından beri 2020'de olduğu kadar iyi olmamıştı.

©
 S

H
U

T
T

E
R

S
TO

C
K



Bezahlte Anzeige

Es gilt: 2 Meter 
Abstand halten
Beachte bitte weiterhin die Corona-OIDA-Regel:

Obstond hoitn

 Immer d‘Händ‘ woschn

Daham bleiben

A Maskn aufsetzn (FFP2-Maske in Handel, Öffis 
und Amtsgebäuden der Stadt Wien)

Jetzt für die Corona-Schutzimpfung 
vormerken unter:
· impfservice.wien 
· 1450

INS_06_CoR_Abst_204_286ssp.indd   1INS_06_CoR_Abst_204_286ssp.indd   1 01.03.21   07:5701.03.21   07:57


