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Ramazan ayı için 10
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VIYANA'DA "Alles gurgelt" ismiyle
gerçekleştirilen proje kapsamında,
ücretsiz PCR gargara testi kitlerinin
dağıtımına başlandı.

VİYANA'DA hala nefes almak, spor
yapmak ve hareket etmek için bir çok
alan bulunuyor. Bu alanları sizler için
derledik.

BESLENMA düzenimizin oldukça
değiştiği bu dönemde, Ramazan
ayında dengeli beslenmek çok daha
büyük önem taşıyor.

2 KOLUMNE

April 2021

Bezahlte Anzeige
BAĞIŞLARINIZI

VERGiDEN

DÜŞEBiLiRSiNiZ
REG.NR.SO 2485

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

Skandalların bitmediği Yeni
ÖVP'de çanlar Kurz için mi
çalıyor?
Yolsuzluk iddialarının ardı arkası kesilmeyen Yeni ÖVP'de çanlar Kurz için mi
çalıyor?
Avusturya'da özellikle merkez sağ ÖVP
ve aşırı sağcı FPÖ koalisyon hükümeti
döneminde Başbakan Sebastian Kurz
ve ekibinin adının karıştığı yolsuzluk ve
çıkar ilişki iddialarının ardı arkası kesilmezken, son gelişmeler bugüne kadar
iddiaların dışına kalmayı başaran Kurz
için çember daralıyor mu sorusu akıllara
getirdi.
Kurz'a en sadık isimlerden biri olan Genolt Blümel'in bir yolsuzluk soruşturması
kapsamında suçlu sıfatıyla evinde yapılan aramanın yankıları henüz dinmemişken, şimdi de ulusal varlık fonu olarak
nitelendirilebilecek Die Österreichische
Beteiligungs AG Yönetim Kurulu Başkanı
Thomas Schmid ve Kurz arasındaki SMS
trafiği gündeme bomba gibi düştü.
Kısaca ÖBAG olarak adlandırılan ve bünyesinde ÖMV, Post AG, A1 ve Casinos
Austria gibi Avusturya'nın en büyük şirketlerinin hisselerini barındıran devlete
bağlı özel kuruluşun yönetim kurulu başkanlığı görevine Schmid'in atanmadan
önce Kurz'la yaptığı yazışma bir başka
çıkar ilişkisi iddialarını su yüzüne çıkardı.
Chat Protokolleri adı verilen skandalda
Schmid'in yönetim kurulu başkanlığını isterken kendi ekibini de talep ettiği,
Kurz'un da bu isteği karşılıksız bırakmayarak, ne istiyorsan alçaksın ifadesini
kullandığını, bunun üzerine Schmid'in

de Başbakana "bir sevgiliye söylenecek"
türden iltifatta bulunduğu kaydediliyor.
Bu yazışmaların ortaya çıkması, Başbakanı sert eleştirilerin odağı haline getirdi.
Yeni siyasi dil, yeni stil, yeni yönetim gibi
cilalı lafların ardında köhne yolsuzluk bataklığının olduğuna işaret eden muhalefet liderleri, Kurz ve ekibinin oluşturduğu
illüzyonun artık etkisini yitirmeye başladığını, dışarıdan çok güçlü görünen yeni
ÖVP'nin kâğıttan bir ev olduğu ve parçalanmaya başladığına dikkat çekti.
Kurz ve ekibi hakkında her gün yeni iddiaların ortaya çıkması seçmenlerin bu
siyasetçiye olan güvenlerini azalmasına
yol açtı.
İktidarda kalmak için bin bir türlü fırıldak
çeviren Kurz'un Yeşiller Partisinden başka alternatifi olmamasına rağmen gelişmeler karşısında sessizliğini koruyan bu
partinin yaklaşımı da tabanı hem de halkın tepkisine neden oldu.
Kurz ve ekibi, olası bir erken seçim ya da
koalisyon hükümetinin bir nedenle fesih
edilmesi durumunda, hükümet kurabileceği parti yok denecek durumdayken,
Yeşillerin ise Kurz'a bu kadar taviz vermesi hiç kimse tarafından anlaşılır bulunmuyor.
Kurz ve yaveri Blümel, Schmid ve ekibinin atamasını savunurken, dikkatleri
başka bir yöne çekmek için önce Rus aşısı
Sputnin V'yı ortaya süren Başbakan, şimdi de ortağı Yeşiller Partisi lideri Werner
Kogler'in bir başka atamada etkili olduğu

yönünde suçlamalarda bulunuyor.
Kurz'un etrafından bir dönem bakanlık
veya üst düzey diplomat olmuş 8 kişiye
yönelik çeşitli olaylarda yolsuzluk yaptıklarına ilişkin soruşturmalar sürerken,
uzmanlar Başbakan için de çemberin daraldığı görüşünde.
Kurz'un partisi ÖVP'den koalisyon ortağı
Yeşillere yönelik suçlamalar, koalisyonda dinmeyen fırtınanın şiddet kazandığına işaret ederken, hem Kurz'un hem
de ÖVP-Yeşiller koalisyonunun sonuna
yaklaşıldığı değerlendirmelerine neden
oldu.
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Açıklamasında halka önlemlere
uyulması çağrısında bulunan
Szekeres, "Batı'da insidans oranları hala daha düşük gibi görünüyor,
ancak iz sürmenin sorgulanabilir
olduğu yerlerde yerel kümelerin
düzenli olarak ortaya çıktığı unutuluyor," diyen Szekeres, "Tek
çözüm: Avusturya'nın tamamını
iki veya üç hafta süreyle tecrit etmek.” ifadelerini kullandı.
Aşıların zamanında alınması gerektiğini ifade eden Szekeres,
"Mümkün olan en kısa sürede
alabildiğiniz her yerden aşı alın."
derken, aşı eksikliğini "dramatik"
olarak nitelendirdi.

Doskozil: "Acınası
bir durum"
Burgenland Valisi
Hans Peter Doskozil
(SPÖ), Başbakan
Sebastian Kurz'u
(ÖVP) sert bir dille
eleştirdi.

B

urgenland Valisi
Hans Peter Doskozil, salgınla mücadelede "karar alma
sürecinden çekildi" dediği Başbakan Sebastian
Kurz'un halka herhangi
bir perspektif sunmadığını söyledi.
Die Presse gazetesine
verdiği röportajda, Kovid-19 salgınıyla mücadelede ülke çapında uygulanabilir kuralların, ÖVP
tarafından yönetilen eyalet yönetimleri nedeniyle

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz (ÖVP), sosyal medya hesabından yayımladığı Paskalya
videosunda, Mayıs ayında spor, kültür, gastronomi ve turizm için açılış vaadinde bulundu.

başarısız olduğunu söyleyen Doskozil, Başbakan Kurz'un eyaletlerin
yoğun bakım hastalarına
karşı dayanışma göstermesi talebini ima ederek,
"Benim açımdan şu anda
olan bitenler acınası bir
durum" dedi.
Ülke genelinde bir kilitlenmenin gerektiğini
savunan Doskozil, tüm
uzmanların da bu düşünceye sahip olduğunu kaydetti.
Başbakan Kurz'un mayıs
ayında açılış vaadeden
konuşmasına atıfta bulunan Doskozil, "Böyle bir
açıklama ya cesurca ya
da ihmalkarlıktır. Her
halükarda,
gerçeklere
dayalı değildir." şeklinde
konuştu.

"Şu anda olan
bitenler, benim
açımdan acınası bir
durum."

3 Eyalette lockdown
uzatıldı
Viyana, Niederösterreich ve Burgenland eyaletleri, lockdown
süresini 18 Nisan tarihine kadar uzattı.

A

vusturya'nın doğu eyaletlerinde
(Viyana, Niederösterreich,
Burgenland) sıkı tedbirlerin uygulandığı lokcdown süresi 18 Nisan'a
kadar uzatıldı.
Daha önce 11 Nisan'a kadar uzatılan
lockdown süresinin 1 hafta daha uzatılmasıyla beraber, okullar da mevcut olan
uzaktan eğitim de 18 Nisan'a kadar devam edecek.

© BKA/ ANDY WENZEL

A

vusturya Tabipler Birliği
Başkanı Thomas Szekeres
yaptığı açıklamada "Avusturya geneli için tecrit" çağrısında bulunurken, "Hastanelerdeki
ve yoğun bakım birimlerindeki
durum dramatik. Yakında sadece Viyana ve Doğu Avusturya'da
değil tüm federal eyaletlerde de
durum aynı olacak" dedi.

Mayıs'ta açılış vaadi açıklamasına
muhalefetten tepki: "Sahte umutlar"

© HABERJOURNAL / ARŞİV

Avusturya
Tabipler Birliği
Başkanı Thomas
Szekeres
yayımladığı
yazılı açıklamada
hükümete,
"Avusturya'nın
tamamını kapatın
ve artık aşı satın
alın" çağrısında
bulundu.

POLITIK 5

April 2021

© ENVATO

"Avusturya'yı
tamamen
kapatın"

April 2021

B

aşbakan Kurz, aşılanma konusunda ise
önümüzdeki 100 gün
içerisinde aşı olmak isteyen
herkese en azından ilk aşının
yapılacağı garantisini verdi.
Nisan ayında hedeflerinin 65
yaş üstü, Mayıs ayında ise 50
yaş üstü ve Haziran ayında ise
tüm yaş grupların aşılamak
olduğunu bildirdi.
Öte yandan Mayıs ayı
için açılış vaadinde bulunan
Kurz'a muhalefet kanadından
sert tepkiler geldi.
SPÖ Federal Genel Müdürü Christian Deutsch,
Kurz'un sosyal medya paylaşımını ve mesajlarını, “Avusturyalıların Paskalya yuvasına
konulan çürük yumurtalar"
olarak nitelendirirken, Başbakan Kurz'un, "boş vaatler ve
sahte umutlar politikasını"
sürdürdüğünü ifade etti.
Deutsch, yoğun bakım ünitelerinin doluluğuna atıfta
bulunarak başbakanın karşı
önlemler alamayacak kadar

korkak davrandığı eleştirisinde bulundu.
Kurz’un aşı stratejisi ve aşı
vaadini de eleştiren Deutsch,
"Kurz, Avusturya için ek bir
aşı kutusu getiremedi. Bunun yerine AB'de tam bir
diplomatik başarısızlığı ile
Avusturya'yı aşağıya çekti"
ifadelerini kullandı.
Kurz’un aşı vaadini gerçekleştirebilmesi için günlük 100
bin aşıya ihtiyaç duyulduğunu
belirten Deutsch, "Sayın Başbakan, bu sahte umutlar ve
boş vaatlerle salgınla mücadeleye ve Avusturya'ya zarar
veriyor." dedi.
Deutsch ayrıca 65 yaş üzerindeki tüm insanların aşılanmadığını ve birçok yaşlı vatandaşın hala vaat edilen ücretsiz
FFP2 maskelerini beklediğini
hatırlattı.

Loacker: Şansölye Kurz
hala liderlikten yoksun

NEOS Kulübü Başkan Yar-

dımcısı ve Sağlık Sözcüsü
Gerald Loacker, Başbakan
Kurz'un yayınladığı Facebook
videosunu eleştirerek, "Başbakan bir kez daha Facebook
videosundaki
duyurularla
halkı rahatsız ediyor ve liderlikten yoksun olmaya devam ediyor. Sebastian Kurz
kriz zamanlarında salt PR
şov siyasetinin yeterli olmadığını ne zaman anlayacak?
Önemli olan sözler değil icraatlerdir." açıklamasında bulundu.
Öte
yandan
Loacker,
Kurz’un Mart ayında, Nisan
ayına kadar 75 yaş üstü kişilerin aşılanmış olacağına verdiği sözü hatırlatarak, Nisan
ayının başları olmasına rağmen sadece % 20 seviyelerinde olduğuna dikkat çekerek,
"Bu başbakanının nesine
inanılır? Bu hükümete nasıl
güvenebilirsiniz?" sorusunu
yöneltti.

Herbert Kickl:
Başbakanının sözlerine
artık kimse inanmıyor

Eleştiren bir diğer isim olan
FPÖ'lü Herbert Kickl ise
Kurz'un bir kez daha tutamayacağı sözler verdiğini belirterek, "Artık kimse
ÖVP-Yeşiller koalisyonunun
aşı kargaşasını sona erdireceğine ve isteyenlerin yakın
gelecekte aşı olabileceğine
inanmıyor. Aşılanan kişilerin
başkalarına da bulaşabileceğine dair haberler giderek
arttığından, aşının virüsü
yeneceğine inanmak için de
herhangi bir neden yok." şeklinde konuştu.
Kickl son olarak, "Sayın
başbakan artık size inanılmıyor. Geçen Paskalya kutlamasında bile halka hiç bir
şekilde tutmadığınız sözler
verdiniz" diyerek, Kurz’un
2020 Paskalya kutlamasından
sonra "diriliş" duyurusunu hatırlattı.

April 2021
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-Kurz'un aşılar adil
dağıtılmadı senaryosu

Sarsılan güveni ve zedelenen imajını düzeltmek için

Kurz'un yeni hamlesi: Rus aşısı!

Bir yılı aşkın süredir dünyayı her yönüyle etkisi altına alan salgın sürdükçe insanların tahammülü ve dayanma
gücü zayıflarken, yöneticilerin istikrarsız ve günü kurtarmaya yönelik attıkları adımlar toplumların iktidarlara olan
güvenlerini sarstığı gibi komplo teorisyenlerine olan ilginin de artmasına neden oldu.

Kaddafi Kaya
kaya@haberjournal.at

A

vusturya'da salgının
ilk görüldüğü Mart
2020 sonrasında birinci dalganın yaşandığı süreçte Başbakan Sebastian Kurz
ve ekibi, salgına yönelik kısıtlama ya da gevşetme kararlarıyla popülaritelerini artırırken, salgın ülke sorunlarından
uzaklaşma ve oy potansiyelini
artırma yönünde kullanışlı bir
araç olarak değerlendirildi.
Ekim 2020 sonrasında ikti-

dar salgınla mücadelede attığı
iki ileri bir geri adımlar özellikle gastronomi, hizmet sektörü gibi iş dallarında çalışan
kişileri tükenme noktasına
getirdi.
2021'in hemen başında Kovid-19 aşılarının çeşitli üreticiler tarafından piyasaya sürülmeye başlanması umutları
yeşertirken, Kurz gibi bazı popülist siyasiler ise bunu propaganda mekanizmaları için
elverişli bir malzeme olarak
gördü.

-AB'nin salgınla kötü
sınavı

Salgının başladığı ilk zaman-
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larda, Avrupa Birliği (AB),
İtalya, İspanya gibi ülkeleri
kendi kaderine terk ettiği için
dünya nazarında imajı ciddi
oranda zedelendiğinden aşı
konusunda aynı hatayı yapmamak için birlikte hareket
etme kararı aldı.
AB, üye ülkeler adına aşı üretici firmalarla masaya oturdu
ve ülkelerin nüfusuna göre aşı
dağıtılması hususunda anlaştı.
Ancak aşı üretimi ve tedarikinde yaşanan aksamalar
birlik içinde huzursuzluğa yol
açarken, aşıya ulaşım noktasında alternatif üretmesi gereken bazı siyasi isimler farklı
manevralara başvurdu.

Tamda bu süreçte Başbakan
Kurz, bir gün ansızın bütün
basın mensuplarını toplayarak, teatral bir tavırla, "AB
içinde aşıların adil dağıtılmadığını", buna da aşı firmalarıyla kimsenin içeriğinden
haberdar olmadığı gizli anlaşmalar yapan Sağlık Bakanlığı
diplomatlarının neden olduğunu ileri sürdü.
Bununla da yetinmeyen
Kurz, hikmetinden sual olmaz birden Bulgaristan'ın
derdiyle dertlenmeye başladı
ve söz konusu gizli anlaşmada "Avusturya'nın çok ciddi
kaybı yok ama ne olacak bu
Bulgaristan'ın hali" diye feryat etti.
Daha sonra komşu ülkelerin devlet başkanlarına mektup yazan Kurz, bu liderleri
Viyana'ya davet ederek, aşı
dağıtımında adalet bekçiliğine
soyundu. Biz bile neredeyse
Kurz kendi kariyerinin dışında başka konularla da ilgileniyormuş diye düşünecekken
aslında hepsinin bir pazarlama taktiği olduğu ortaya çıktı
ki hep birlikte derin nefes aldık.
Kurz'un bu çıkışına önce
bazı üye ülkeler daha sonra
AB yönetimi karşı çıksa da
konunun yumuşatılması yönüne gidildi.
Reklamın kötüsü olmaz kabilinden Kurz, bu tartışmalarla bir kez daha uluslararası
basında kendine yer bulmayı
başardı. Aşı üretmemiş İsrail'le aşı stratejisi üzerine iş birliği için bu ülkeye giden Kurz,
seçmenlerine "bakın sizin için
çalışıyorum" mesajını da laikiyle vermiş oldu.

-Aşılar adil dağıtılmadı
konusu ne oldu?

Kurz'un İsrail'e ziyareti Netanyahu'nun genel seçimlerden birinci parti olarak çıkmasına küçükte olsa bir katkı
sağlaması dışında Avusturyalılara bir fayda sağlamazken,
AB içinde adil aşı dağıtılmadı
fantezisi de unutulup gitti.
Bu arada bunca tantananın
sonrasında Kurz, henüz Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanmayan Rus
Sputnik V aşısının ülkeye getirilmesi için girişimlere başladı.

-Kurz'dan Rus ruleti

Bir yandan Putin'le diğer yandan Rus Büyükelçiyle görüşen Kurz, nisan için 200 bin,
mayısa 500 bin, haziran için
ise 300 bin doz, toplamda 1
milyon doz Rus aşısı siparişi
vermek için hazırlık yaptıklarını, Rusya tarafından aşıların
gönderilmesi hususunda söz
aldıklarını ballandıra ballandıra vatandaşa pazarladı.
Kurz'un son Rus aşısı hamlesiyle geriye dönüp bakıldığında, AB içinde aşı adil dağıtılmıyor yaygarasının boşuna
olmadığı anlaşılıyor. "Zaten
AB içinde aşılar adil dağıtılmıyor, EMA onay vermese
de biz Sputnik V aşısını ülkeye getiririz" blöfüne soyunan Kurz, bir yandan da kendisine yönelik güvenin ciddi
oranda azalmaya başladığı bu
süreçte vatandaşa "ne yaptım
ne ettim size aşı getirdim"
propagandasına hazırlanıyor.
Sıkı tedbirlere rağmen vaka
sayılarında herhangi ciddi bir
gerileme olmadığı için gastronomi ya da restoranların dış

mekanlarını yeniden açmak
bir yana ticari işletmeleri dahi
açmakta zorlanan Kurz, aşı
hususunda gözünü iyice kararttı.
Bir yandan Rus aşısının reklam yüzü olacak şekilde bu
aşı için çapa sarf eden Kurz,
diğer yandan dünya genelinde
20'nin üzerinde ülkenin ya tamamen ya da kısmen kullanımını yasakladığı AstraZenaka
aşısının kullanımında ısrarcı
tutumunu sürdürüyor.
Çevresindeki isimlere yönelik yolsuzluk iddialarının
mantar gibi türemesi nedeniyle başını yukarı kaldırmakta zorlanan Kurz, Rus aşısına
yönelmesi nedeniyle Avrupa
İlaç Ajansı'nın sert eleştirilerinin hedefi olsa da, bunları
görmezden gelerek, imajını ve
eriyen oylarını yeniden kazanmak için Rus ruletinde karar
kıldı.

-Kurz'dan Rus ruleti
Bir yandan Putin'le
diğer yandan Rus
Büyükelçiyle görüşen
Kurz, nisan için 200
bin, mayısa 500 bin,
haziran için ise 300
bin doz, toplamda 1
milyon doz Rus aşısı
siparişi vermek için
hazırlık yaptıklarını,
Rusya tarafından
aşıların gönderilmesi
hususunda söz
aldıklarını ballandıra
ballandıra vatandaşa
pazarladı.
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- Savaş sonuçlarını
etkileyen bölgesel güç:
Türkiye

© DJURDJA PADEJSKI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin kendi SİHA'larını
ürettiğini, Suriye başta olmak
üzere Libya, Dağlık Karabağ
ve terör örgütü PKK'ya karşı
yürütülen askeri operasyonlarda kullanarak, yıkıcı bir
etki oluşturduğunu kaydeden
Fukuyama, "Bu gelişme Türkiye'yi, Rusya, Çin veya Amerika Birleşik Devletleri'nden
daha fazla sonuçları şekillendirme kabiliyetine sahip büyük bir bölgesel güç unsuru
haline getirdi." İfadesini kullandı.

Ünlü Siyaset Bilimci Francis Fukuyama'dan
dikkat çeken makale:

"Orta Doğu'da Dron kullanma"
"Türkiye, SİHA'lar sayesinde Rusya, Çin veya ABD'den daha fazla sonuçları şekillendirme
kabiliyetine sahip büyük bir bölgesel güç konumunda"

1

992'de ortaya attığı "Tarihin Sonu ve Son İnsan"
başlıklı teorisiyle 2 binli
yılların başında adından sıkça
söz ettiren Amerikalı ünlü Siyaset Bilimci Francis Fukuyama, "Orta Doğuda Dron kullanma" başlıklı makalesinde
Türkiye'nin bu alanda kendi
Dronlarını geliştirerek savaşların kaderini belirlemede oynadığı role dikkat çekiyor.

"Medeniyetler Çatışması"
teorisini sahibi meslektaşı Samuel Huntingon'la 90'lı yılların sonu 2 binlerin başında
görüşleriyle bu döneme damga vuran Fukuyama, uzun adı
silahsız hava aracı olan Dron
ya da SİHA olarak da kısaltılan savunma sanayisinin yeni
yıldızının yakın tarihteki savaşlarda ortaya koyduğu performans ve buna bağlı olarak
Türkiye'nin kendi imkanlarıyla ürettiği SİHA'ların nedenli

önemli bir oyun belirleyici olduğunu kısaca özetliyor.
Fukuyama, 2010'da kişisel
olarak kullandığı Dronların
kendisinde bıraktığı etkiye
değindiği makalede, bu tarihlerde silahsız hava aracı üretim ve kullanımında ABD ve
İsrail'in dominant bir konumda olduğunu daha sonra bu
hava araçlarının çeşitli ülkelere yayılarak, savunma sanayisinin önemli bir unsuru haline
dönüştüğünü aktarıyor.
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Fukuyama,
Türkiye'de
SİHA'ların Selçuk
Bayraktar'ın
liderliğini
yürüttüğü Baykar
Makina tarafından
üretildiğini
belirterek,
Türkiye'yi yerli
Dron üretmeye
ABD ve İsrail'in
tutumunun ittiğini
dile getirdi.

-Türkiye'yi yerel SİHA'ya
ABD ve İsrail itti

Makalede, ABD'nin 1975'de
Kıbrıs Barış Harekatı nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı
askeri ambargo ve Washin-

gton'un bu ülkeye gelişmiş
Predator ve Reaper dronlarını
satma konusundaki isteksizliği nedeniyle Türkiye'nin İsrail'e yönelerek buradan Heron
insansız hava aracı satın aldığını, ancak iki ülke arasındaki sorunların bu alışverişi
problemli kıldığını, bu nedenle Türkiye'nin kendi silahsız
hava aracını ürettiğini anlattı.
Fukuyama, "Türk dronları
oldukça etkileyici, TB 24 saat
havada kalabilir ve keşif yapmasının yanı sıra saldırı görevini de gerçekleştire biliyor."
bilgisini paylaştı.
Türkiye'nin bu etkili silahını ilk olarak İdlib'de 36 Türk
askerinin şehit edilmesi sonrasında her yönüyle kullandığının altını çizen Fukuyama,
SİHA'larla Esed rejimine ait
100 tank, çok sayıda askeri
araç ve hava savunma sisteminin imha edildiğini kaydetti.
Dronlar sayesinde Esed'in
milyonlarca sığınmacının yaşadığı İdlib'e yönelik saldırısının durdurulduğuna dikkati
çeken Fukuyama, daha sonra
Libya'da Hafter'e karşı kullanılan SİHA'ların son olarak
Dağlık Karabağ'da, Azerbaycan ordusu envanterinde Ermenistan'a yönelik belirleyici
bir rol üstlendiğini aktardı.
Fukuyama, "Türk Dronları
Ermenistan'a ait yaklaşık 200
tank, 90 farklı askeri araç,
182 top arabası imha etti ve
son olarak Ermenistan'ın bu
bölgeden çekilmek zorunda
bıraktı." değerlendirmesinde
bulundu.
Türkiye'nin kullandığı gibi
SİHA kullanımının savaşların
yapısını değiştireceğini vurgulayan Fukuyama, İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında 1992
ve 2003'deki ABD'nin her iki
Irak çıkartmasında tankların
elde ettiği başarının Dronlar

sayesinde artık tarih olacağını, hatta silahsız hava araçlarına oranla çok daha maliyetli
savaş uçakları ve buna bağlı
büyük savaş gemilerinin ileride çok da kullanışlı araçlar
olarak görülmeyeceğini ileri
sürdü.
Dronların nispeten daha
ucuz, alt edilmesi zor ve pilotların hayatını riske atmıyor
olması nedeniyle dünyanın
dört bir yanındaki orduların kendilerini insansız hava
araçlarına karşı nasıl savunacaklarını bulmak için çabaladığına değinen Fukuyama,
insansız hava araçları ve buna
karşı önlemler almaya çalışanlar arasındaki yarışı kimin
kazanacağının henüz öngörülemediğini kaydetti.

-SİHA'lar, Türkiye'yi
bölgesel güç yaptı

Fukuyama, "Dronelar, 2020
yılında Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak yükselişini
desteklemek için çok katkı
sağladı. Türkiye söz konusu
üç çatışmanın sonuçlarını kararlı bir şekilde şekillendirdi
ve şimdi yaptıklarının daha
fazlasını yapabileceğini vaat
ediyor." görüşünü paylaştı.

-Türkiye'nin dış
politikada özgün tutumu

Türkiye'nin dış politikada özgün bir tutum sergilediğini

anlatan Fukuyama, hernekadar Orta Doğuda Suudi Arabistan'ın başını çektiği Sünni
blok ve İran'ın öncülüğündeki Şii blokun oluşturduğu iki
kutup olduğu ileri sürülse de
Türkiye'nin Sünni bir ülke
olarak, Libya'da Sünni koalisyona karşı harekete geçtiğini,
Suriye'de Rusya'nın desteklediği güçlerle karşı mücadele
verirken, NATO üyesi olarak
ABD'nin itirazlarına rağmen
S-400'leri satın aldığını ama
bununla beraberde TB2 SİHA'larını Rusya'yla hafif savaş
halinde olan Ukrayna'ya sattığını ifade etti.

-Avrupa'yı sığınmacı
krizinden koruyan
Türkiye

Fukuyama, Türkiye'nin Suriye
ve Libya'daki politikalarının
olumlu sonuçlar doğurduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'nin İdlib'e müdahalesi Esed
rejiminin bu bölgeyi almak
için soykırıma varacak şekilde kalkıştığı saldırıyı önledi.
Bununla beraber eğer Esed
başarılı olmuş olsaydı, Avrupa
için ciddi etkileri olacak başka bir büyük mülteci krizine
yol açacaktı. Ayrıca Hafter'in
Libya'nın başkenti Trablus'u
almasının dünyayı daha güzel
bir yere dönüştüreceğini kestirmek pek de mümkün değil."
yorumunda bulundu.
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AstraZenaca: Bu belirtiler olursa geç
kalmadan doktorunuza danışın
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Matura sınavlarına negatif test
zorunluluğu
Avusturya Eğitim Bakanı Heinz Faßmann, Matura sınavlarında
bu yıl öğrencilerden negatif Kovid-19 testi istediklerini söyledi.

© STOCK ENVATO

A

vrupa İlaç Ajansı
(EMA), AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı yapıldıktan sonra
ortaya çıkan kanda pıhtılaşma
(trombozis) vakaları arasında
"olası bir bağ” olduğunu, ancak vakaların çok az olup, aşının faydalarının hala risklerin
çok üstünde olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Avrupa İlaç Ajansı (EMA),
korona pandemisine karşı
mücadelede Astra Zeneca
aşısının arkasında kalmaya
devam ediyor. Bununla birlikte, aşılananların aşağıdaki belirtilere rastlaması ile birlikte
hemen bir doktora görünmeleri gerektiği açıklandı.

EMA tarafından ‘tehlikeli’
görülen yan etkiler:
- nefes darlığı
- göğüs ağrısı
- bacakta şişme
- kalıcı karın ağrısı

ları da kabul edilecek.
Yakın zamanda Kovid-19'a
yakalanmış ve atlatmış kişiler
gerekli raporu da sunabilecek.

© PARLAMENTSDIREK TION / THOMAS JANTZEN

A

vusturya Eğitim Bakanı Heinz
Faßmann, bu yıl Matura sınavına yalnızca negatif
Kovid-19 test belgesi sunan
veya iyileşen öğrencilerin girmesine izin verileceğini açıkladı.
Kovid-19 testleri okulda
yerinde yapılabilecek. Bunun
yanı sıra 2 günden eski olmamak kaydıyla yetkili bir test
merkezinden alınan negatif
antijen veya PCR test sonuç-

Bu kurallar hem yazılı hem de
sözlü Matura için geçerli. Ancak sözlü Matura bu yıl öğrenciler için tamamen gönüllü
olacak. Sınava girmek isteyenler bunu 23 Nisan’a kadar bildirmesi gerekiyor. Bu bildiriyi
yapmayanların karnesinde ilk
yarının notu yer alacak.

BEZAHLTE ANZEIGE

- şiddetli ve kalıcı baş ağrısı
dahil nörolojik semptomlar
- bulanık görme
- deri altında, enjeksiyon yerinin ötesinde küçük kan lekeleri
Bu yan etkilerden muzdarip
olanlar derhal doktora başvurması gerektiği vurgulandı.

- Avusturya
AstraZeneca’ya devam
dedi
Avusturya Ulusal Aşılama
Kurulu (NIG), Avrupa İlaç
Ajansının (EMA) kararına
uyum sağlayarak, Avusturya
aşılama programının değişmeden devam etmesi ve AstraZeneca lehine karar verdi.
Bunu yaparken, NIG, aşı ile
nadir tromboz arasında olası
bir bağlantı olduğunu belirleyen, ancak aşı için kalifiye
olmayan tavsiyesinde hiçbir
değişiklik yapmayan EMA'nın
tavsiyesine uyuyor.
NIG'den yapılan açıklama-

da, "Şu anda Avusturya'daki
aşılama programı, epidemiyolojik durum ve mevcut aşılar
dikkate alınarak değiştirilmeden devam ettirilecek," dedi.
Tüm yaş gruplarında ve her
cinsiyetten insanlarda pozitif bir risk-fayda oranı onaylanması ile açıklama savunulurken, kan pıhtısı ile ilgili
olarak, "bu tür olayların meydana gelme olasılığını artıran
hiçbir spesifik risk faktörü
tanımlanmamıştır”. ifadeleri
kullanıldı.

- İngiltere çocuklardaki
kullanımı askıya aldı

Öte yandan aşının geliştirildiği ülke olan İngiltere, AstraZeneca'nın çocuklar için
geliştirilen Kovid-19 aşısının
denemeleri "güvenlik kaygıları" nedeniyle askıya alındı.
Oxford Üniversitesi, çocuklar
üzerinde yapılan klinik testlerin aşının yetişkinlerde kan
pıhtılaşmasına yol açıp açmadığı yönündeki araştırmalar

son bulana kadar durdurulduğunu belirtti.
Halihazırda yan etkileri nedeniyle endişe yaratan aşının
geliştirilmesine yardımcı olan
Oxford Üniversitesi yetkilileri
ayrıca "Pediatrik klinik testlerde güvenlik endişesi olmadığının" altını çizerek, sadece
kan pıhtılaşması vakalarına
ilişkin yetkili kurumun incelemesi hakkında ek bilgi beklediklerini ifade etti.
İngiltere İlaç ve Sağlık
Ürünleri Düzenleme Kurumu
(MHRA), Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen ve
AstraZeneca tarafından üretilip dağıtılan aşı hakkında
inceleme başlatmıştı.
Bazı Avrupa ülkeleri, bir zamanlar dünyanın büyük bir
kısmı için virüsten korunma
adına temel önlemlerden biri
olması beklenen AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının kullanımını, kan pıhtılaşmasına
neden olduğu gerekçesiyle
durdurmuştu.
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© W W W.ALLESGURGELT.AT

- Ücretsiz test uygulaması
nasıl işleyecek?

Viyanalılara ücretsiz PCR
gargara testleri

Uygun kişiler, şirketleri aracılığıyla veya Viyana'daki 152
Bipa şubesinden birinden
kendileri ve aile üyeleri için
test kitlerini alabillecek. Testleri evinizde yapabilir, web
uygulaması ve video aracılığıyla kaydedebilirsiniz.
Testi tamamladıktan sonra,
test kitini Viyana genelindeki
620'den fazla REWE noktasındaki, yani Billa, Billa Plus,
Bipa ve Penny marketlerindeki kutulara bırakabilirsiniz.
Bu test kitlerini REWE mağazalarının bulunduğu benzin
istasyonlarına teslim edebilirsiniz. Benzin istasyonları
sayesinde numuneler Pazar
günü de laboratuvara gönderiliyor.
Testler Viyana sağlık kuruluşu Lead Horizon ve Lifebrain laboratuvar grubu ile
gerçekleştiriliyor. Testi yapan
kişiler, 24 saat içinde sonuç
hakkında dijital olarak bilgilendiriliyor. İlgili sertifika,
test yapıldıktan sonra 72 saate kadar geçerli olacak.

www.allesgurgelt.at

Lifebrain Group CEO'su Michael Havel, bu projenin lojistik bir zorluk olduğuna dikkat
çekerek, örneklerin posta yolu
ile laboratuvarlara teslim edildiğini bildirdi.
Negatif test sonucu, örneğin yakın temas hizmetleri
kapsayan işletmeler gibi farklı
alanlar için bir giriş testi olarak kabul ediliyor.

- Okullarda "burun delme
testleri" nin yerini alacak

Öte yandan sistemin okullar
için de kullanılması amaçlanıyor. Açıklamada bu programın uzatılan Paskalya tatili
sonrası okullarda da kullanılacağına işaret edildi.
Viyana'da yaşamayan ancak
burada çalışan kişilerin de ücretsiz gargara test programına
katılmasına izin veriliyor. Ancak test tüpü yalnızca Viyana'da teslim edebiliniyor.

5 farklı dilde hizmete açılan
www.allesgurgelt.at sitesinde Türkçe dil desteği de bulunuyor.
Uygulamaya ilişkin detaylı
bilgileri bu websitesi üzerinden edinebilirsiniz.

Ücretsiz test kitlerini
temin etmek için;
www.allesgurgelt.
at sitesi üzerinden
kayıt olduktan sonra
alacağınız barkod ile
Viyana’da bulunan
herhangi bir Bipa
şubesinden haftada
1 defa ücretsiz 4
adet gargara testi
alabilirsiniz.

P

rojeye ilişkin açıklamalarda bulunan Viyana Belediye Başkanı
Michael Ludwig (SPÖ), koronavirüs salgınındaki mutasyonların daha büyük etkilere
neden olduğunu ve her geçen
gün daha fazla genci olumsuz
etkilediğine dikkati çekerek,
ücretsiz gargara testlerinin
salgınla mücadelede önemli
adımlardan biri olduğunu ve
uygulamayı genişletmek istediklerini söyledi.

Viyana Ticaret Odası Başkanı Walter Ruck (ÖVP) ise
projeye ilişkin yaptığı açıklamada, testlerin artık büyük
ölçekte uygulandığını, önümüzdeki birkaç gün için 1.5
milyon test kitinin hazırlandığını söylerken, "Bu uygulamayla beraber tüm Viyanalılar PCR testlerini kullanarak
kendileri, kendi dört duvarlarında olası enfeksiyonlara
karşı test etmeleri mümkün
olacak." ifadelerini kullandı.

- "Haftada iki milyona
genişletmek mümkün"

Wiener Lifebrain Group laboratuvarı, numune miktarlarını değerlendirme kapasitesini genişlettiği kaydedildi.
Otto Wagner bölgesindeki
16 ve 17. Pavilyonlarında, laboratuvar şu anda 7 günlük
operasyonda bir PCR testi
kullanarak günde 200.000'e
kadar numuneyi (haftada 1,4
milyon numune) analiz edebiliyor. Yapılan açıklamada bun-

dan sonra haftada 2 milyon
numuneye kadar kapasitenin
genişletilebileceği aktarıldı.
Viyana Şehir Sağlık Meclisi
Üyesi Peter Hacker, numuneleri almak için kalifiye personele ihtiyaç olmadığı, bu
nedenle “Alles gurgelt" kampanyasını geliştirme kararı
alındığını belirtti.
Barkod almak için ‘Alles gurgelt’ websitesinin ana sayfa
üzerinden kayıt olunabiliniyor. Hacker, herkes daha sonra haftada ücretsiz 4 test kiti
alabileceğini duyurdu.
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Viyana Belediyesi ve Viyana Ticaret Odası tarafından duyurulan "Alles gurgelt" kampanyası
kapsamında sunulan ücretsiz testler sayesinde, Viyanalılar kendi evlerinde PCR gargara testi
yapabilecek.
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Camilerde Ramazan ayı için
tedbir önlemleri
Avusturya İslam İnanç Topluluğunun (IGGÖ) yayımladığı bildiride Ramazan ayı için güvenlik
konsepti içeren ‘’Ramazan boyunca emniyet’ isimli broşür paylaşıldı.

A

vusturya İslam İnanç
Topluluğu (IGGÖ)
tarafından açıklanan
önlemlere göre güvenlik mesafelerine tutarlı uyum, FFP2
maskesinin zorunlu olarak
takılması ve herkesin kendi
seccadesini kullanması ve ayrıca cami personelinin düzenli
olarak test edilmesi planlanlanıyor. Bu önlemleri faaliyete geçiremeyecek camiler için
"şiddetle" kapanma tavsiye
ediliyor.
IGGÖ yayımladığı yazılı basın açıklamasında, geçen yılın
Mart ayında Avusturya'daki
yaklaşık 350 cami için ayrıntılı
bir güvenlik ve hijyen konsepti hazırlandığını ve o zamandan beri düzenli olarak revize
edildiği belirtildi. IGGÖ, ayrıca camilerde Kovid-19 kümelerinin oluşmasının şimdiye
kadar engellendiğini söyledi.
Açıklamada, "Kardeşlerimizin korunması ve sağlığı
bizim için mutlak önceliğe sahip olmaya devam ediyor. Bu
nedenle Ramazan ayını mümkün olan en büyük güvenlik
önlemleri altında yaşayacağız.
Sonuçta ibadethanelerimizde enfeksiyon olmaması dini
cemaatimizin de yararınadır."
diyen IGGÖ Başkanı Ümit
Vural, bu yıl camilerde birlikte oruç açma mutluluğunun
bir kenara bırakılmasını üzülerek vurguladı.

- Aşı orucu bozmaz
Öte yandan IGGÖ'nün ilahiyat danışma kurulu, Ramazan
ayında Kovid-19 aşısı yaptırmanın orucu bozmadığını
belirtti.

ÜSTELİK
YILLIK
€ 250,-*’dan
BAŞLAYAN
PAKET
SEÇENEKLERİYLE…

İŞLETMENİZ İÇİN
BÜYÜK FIRSAT!
VİYANA’NIN TÜM
MEKANLARI BURADA
BULUŞUYOR.

VİYANA’NIN
EN GÖZDE
İŞLETMELERİ
VİYANA
REHBERİ’NDEKİ
YERİNİ ALMAYA
BAŞLADI.
YA SİZ..?

Tüm Viyana işletmenizi tanısın
Firmanız internet üzerinden ulaşılabilir olsun
Firmanızı daha büyük kitlelere tanıtın
Kurumsal imajınızı önemseyin
www.viyanarehberi.at
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Viyana'da doğanın tadını çıkarın
Son yıllarda "En yaşanılabilir şehir" seçilen Viyana'nın şüphesiz ki en önemli özelliklerinden
birisi de kültürel ve boş zamanı değerlendirmeye yönelik sunulan etkinlik ve kamuya açık
yüzlerce yeşil alanlardır.
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Bahar aylarının
gelmesiyle güzel
havalarda zaman
kısıtlamasından
dolayı dışarıda
yürüyüş
yapamıyorsanız;
işte Viyana'da
akşam vakti
yürüyüş
yapabileceğiniz
5 yer.

ŞEHRI KEŞFET

K

oronavirüs salgınıyla
mücadele kapsamında
bir çok kısıtlama olsa
da Viyana’da hala nefes almak
ve hareket etmek için bir çok
alan bulunuyor.
Başkentte özellikle gençlere yönelik bir çok etkinlik
seçeneği var. Öğrenciler için
yaz tatilinde sunulan ‘tatil
kamplarından’ tutun gençlik merkezleri ( Jugendzentrum), gençler için hareket ve
iletişim alanları sağlıyor. Öte
yandan kamuya açık parklarda düzenlenen etkinlikler de
seçenekler arasında. Bu etkinliklere koronavirüs salgını
nedeniyle ara verilmiş olsa da
virüs kontrol altına alındığında yeniden faaliyete geçeceğini belirtmekte fayda var.

Viyana Askeri Tarih Müzesi
retçilerin dikkatini çeken
kısımlar, Osmanlı-Avusturya savaşlarından kalan çok
çeşitli parçaları içeriyor. I.
Dünya Savaşı’na dair tarihi
olayların anlatıldığı bölümlerde en çok dikkat çeken
diğer kısımlar ise Hitler
dönemine dair araçlar ve resimler.
Her ayın ilk pazar günü
müze tüm ziyaretçilere, 19
yaş altındakilere ise her zaman ücretsiz. Diğer zamanlarda müzeye giriş ücreti 7
Euro, indirimli gruplar için
5 Euro. Rehberli turlar ve
müze içerisinde fotoğraf-video çekebilmek için 2 ila 4
Euro arası ek ücretler ödenmesi gerekiyor.
Müze 1 Ocak, Paskalya
pazarı, 1 Mayıs, 1 Kasım,
25 ve 31 Aralık tarihlerinde kapalı. Bunun dışında

haftanın her günü 09:00 –
17:00 saatleri arasında müzeyi dolaşmak mümkün.
Müzede güncel olarak düzenlenen etkinlikler ile ilgili bilgilere web sitesinden
ulaşılabilir: https://www.
hgm.at/de/ausstellungen.
html
Askeri Tarih Müzesi’ne
otobüs, metro ve tramvayla
ulaşım oldukça kolay. 18, D
ve O tramvayları, U1 ve U3
numaralı metrolar ve 13A,
69A otobüsleri ile Arsenal’e
ulaşılabiliyor.
Adres: Arsenal, Objekt 1,
Ghegastraße 1030 Wien
Web sitesi: https://www.
hgm.at/

- Viyana'da doğanın tadını
çıkarın
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849 yılında ‘şehir merkezine bir top atışı
mesafede’ olacak şekilde tasarlanarak inşaatına başlanan Viyana Askeri
Tarih Müzesi, Orta Avrupa’nın 400 yıllık askeri tarihine dair 1 milyondan fazla
değerli parçayı sergileyen
bölümlerden oluşuyor. Çok
büyük bir alana kurulu
kompleks bünyesinde 8 kışla, bir kilise ve askeri teçhizat atölyeleri yer alıyor.
Müzenin girişinde Avusturya tarihi boyunca adını
duyurmuş 56 imparator ve
devlet adamının heykelleri
görülüyor. Savaşların hikayelerinin anlatıldığı fresklerin yer aldığı salonlar ve
savaşlarda kullanılmış çeşitli araçlar da müzenin diğer
kısımlarında sergileniyor.
Özellikle Türkiyeli ziya-
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Viyana’da Wienerwald (Viyana ormanı, Lainzer Tiergarten, Lobau, Grüner Prater
gibi ormanlık alanların yanı
sıra Donau Insel (Tuna adası)

yürümek ve hava almak için
muhteşem imkanlar sağlıyor.
Öte
yandan Viyana’da
850’den fazla büyük ve küçük
kamuya açık parklar bulunmakta.

farklı gruplar için düzenlenmiş olmakla birlikte çocuklar, oturup sohbet eden, kitap
okuyan, dinlenen ya da spor
yapmak isteyenler için geniş
imkanlar sunuyor.

laştırılmak zorunda. Çocuk
parklarına köpeklerin girmesi tamamen yasak iken, bazı
parklara girmelerine de müsade edililmiyor.

- Parklarda Egzersiz

Viyana Belediyesi’nin on iki
Aktiv-Park parkları her yaştaki insanları açık havada egzersiz yapmaya teşvik etmektedir. Bu egzersiz parkurlara
katılım, kayıt gerektirmemekte ve ücretsiz olarak halka
açıktır. İleri yaştaki sporseverleri de buralarda görmek
mümkündür.

Viyana’da bulunan uluslarası
alanda ünlenmiş olan ve 150
yıllık bir geçmişe sahip olan
görülmeye değer Stadtpark,
Rathauspark, Türkenschanzpark ve Donaupark doğa ile iç
içe olmanızı sağlar.
Viyana’da bulunan parklar

-Köpeğinizle gezerken

Hayvanların dahi düşünülüp
özel köpek gezdirme alanları
sağlayan özel ‘köpek parkları’ bulunmakta. Bununla birlikte kamuya açık parklarda
köpekler ancak işaretlenmiş
yeşil alanlarda tasma ile do-

Esterhazypark, Bruno Kreisky Park, Musilplatz, Steinhof,
Tuna adası veya Donaulände
gibi parkların kendilerine ait
egzersiz alanları bulunmaktadır. Bu parkların bazılarında
olan tırmanma duvarı, barfiks
aletleri ve paralel barlardan
bireysel amaçlar doğrultusunda kullanmak isteyen herkes
bunlardan ücretisiz biçimde
yararlanabilir.

Impressum: haberjournal » Unabhängige Monatszeitung » Kostenlos
Inhaber: Kaddafi Kaya, Wien » Geschäftsführer & Chefredaktion: Kaddafi Kaya
Web: www.haberjournal.at » Tel.: + 43 660 212 14 53 » E-Mail-Adressen: info@haberjournal.at, anzeige@haberjournal.at » Anschrift: 23., Breitenfurterstrasse 401-413/7/6 » Hersteller: Mafra » Herstellungsort: Prag

18 KULTUR

April 2021

Bezahlte Anzeige

Okuma yazmayı 4 yaşında
öğrendi, 8 yaşında piyanoda
adını dünyaya duyurdu
Gaziantepli Hamit Erdem Özpolat, ailesi tarafından "canı sıkılmasın" diye yönlendirildiği piyanoda 2
yıl gibi kısa bir sürede 7 uluslararası ödül aldı

www.avenpi.at

SİZİN HALA BİR

WEBSİTENİZ

GAZİANTEP (AA) - KEREM

KOCALAR - Daha 4 yaşındayken kendi başına okuma yazma
öğrenen, okul döneminde ise
ailesi tarafından "canı sıkılmasın" diye piyano kursuna gönderilen Gaziantepli Hamit Erdem Özpolat, 2 yıl gibi kısa bir
sürede uluslararası başarılara
imza attı.
Gaziantep'te yaşayan 8 yaşındaki Hamit Erdem, 2 yıllık
piyano geçmişinde Almanya'daki Musical Fireworks In
Baden, Newyork'ta düzenlenen
Sempre Music'de, Ukrayna'da
yapılan Harmony of Talents,
ABD'deki South Florida Internatinol Piano Competition'da,
İspanya'da düzenlenen Golden
Talents'da birincilik, İspanya'da
yapılan Stars at Tenerife'de
üçüncülük ödülü alan Hamit
Erdem Özpolat, son olarak geçen günlerde Gürcistan'da düzenlenen International Mozart
Competition'da "en iyi Mozart
yorumu" ödülünün sahibi oldu.
8 yaşındaki Hamit Erdem
Özpolat, AA muhabirine, 3.
sınıf öğrencisi olduğunu, Bilim ve Sanat Merkezine devam
ettiğini, 6 yaşından bu yana da
piyano çaldığını söyledi.
Piyano eğitiminin altıncı ayından itibaren katılmaya
başladığı uluslararası organizasyonlardan ödüllerle döndüğünü söyleyen Özpolat, "Kendime Martha Argerich ve Lang
Lang'ı örnek alıyorum. Onlar
gibi dünyaca ünlü bir piyanist
olmak istiyorum. Bunun hayalini kurmak bile çok hoşuma
gidiyor." dedi.

DİJİTAL AJANSINIZ

YOK

MU?
- "Allah ona çok farklı bir yetenek vermiş"
Piyano eğitmeni Renata Popovych Çavdar ise Hamit'in
çok yetenekli bir çocuk olduğunu ve 2 yıldır beraber ilerlediklerini kaydetti.
Hamit'in yaşıtlarına göre
farklı bir yeteneğinin daha olduğunu anlatan Çavdar, şöyle
devam etti:
"Hamit sadece piyano çalmada yetenekli değil aynı zamanda
Allah ona çok farklı bir yetenek
vermiş. Hamit, absolut kulağa
sahip. Bu kulağa çok az sayıda,
çok nadiren sahip insanlarla
karşılaşabiliyoruz. Mesela her
notayı duyuyor. Bu özellik, duyulan bir notayı bir referans
almadan, başka bir notayla
karşılaştırmadan tanıyabilme
yeteneğidir. Bu özelliği çok iyi

değerlendirmeliyiz. Bir öğretmen olarak bende de böyle bir
özellik yok. "

- Aile heyecanlı

Anne Kiraz Kübra Özpolat da
oğlunun küçük yaşlardan itibaren meraklı ve öğrenmeye açık
bir çocuk olduğunu aktararak,
şöyle konuştu:
"Hamit, 4 yaşındayken kendi
kendisine okumayı yazmayı öğrendi. Piyanoya olan yeteneği
gibi kimsenin yardımı olmadan
okuma yazmayı öğrenmesi de
bizim için büyük bir sürpriz olmuştu. Okul çağına geldiğinde,
okuma yazmayı biliyor, temel
bazı işlemleri yapabiliyordu.
Dolayısıyla okulda sıkılacağını
düşündük. Biz de aslında öğrenme içgüdüsünü biraz meşgul etsin diye piyanoya yön-

lendirmiştik. Kısa bir eğitimin
ardından kulağının çok iyi olduğu bize söylendi ve yarışma
süreçleri başladı."
Oğlunu yarışmalarda gördükçe çok heyecanlandığını
ifade eden Özpolat, sözlerini
şöyle tamamladı:
"Yarışmalara katılırken çok
heyecanlı oluyoruz, yarışma
sonrasında dereceyi beklemek
daha heyecanlı oluyor açıkçası.
Tabii sonuçlar açıklanınca da
evde bir bayram havası yaşanıyor. Hamit bizim için büyük bir
gurur kaynağı. Aslında ailemizde müzikle uğraşan kimse de
yok. Hobi olarak bile ailemizde
bir enstrüman çalan yok. Hamit dolayısıyla bizim ailemiz
için ilk ve tek oldu."

Website Tasarımı

Sosyal Medya Yönetimi

İşletmenizin kurumsal imajını
destekleyen, çözüm odaklı özel
website tasarımı ve yazılımı...

Markanızı sosyal medya
platformlarında profesyonel içeriklerle
temsil ediyoruz...

Graﬁk & Tasarım

Sunucu & Hosting

Yenilikçi çözümlerle, ihtiyaç
duyduğunuz graﬁk & tasarım
hizmetleri...

Web sitenizi uygun ﬁyatlarla,
güvenli sunucularımızda
barındırıyoruz.

ofﬁce@avenpi.at

www.avenpi.at
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Alışkanlıklarınız ile hayatınızı
değiştirin
Yaşam kalitesini arttırmak için yapabileceğiniz değişiklikler hiç de zor değil. Edinilecek birkaç
farklı alışkanlıkla tüm hayatınız daha olumlu yöne seyredebilir.

E

n küçük alışkanlıkların
bile büyük değişime
neden olacağını unutmayın! Bu yazımızda bir kaç
teknikle hayatınızın kalitesinin arttığını göreceksiniz.
Mindful yemeden, Pomodoro Tekniği’ne, hayatınızı değiştirecek yeni yöntem ve alışkanlıkları sizler için derledik.

- "Evet" demeden önce
zaman kazanın

Hayatınızda zamanın hızla akıp gitmesine karşılık bir
olay ile diğer olay arasındaki
reaksiyonlarınız arasında ge-

çen süre büyük bir kazanıma
neden olabilir.
Heyecanı dizginlemek ve
farkındalık elde etmek için
biraz yavaşlamak, derin nefes
almaya minimum vakit ayırmak ve kısa bir mola vermek
ideal olanların arasında.
Karşınıza çıkan bir teklife
alel acele ‘Evet’ demeniz, daha
sonra verdiğiniz bu karardan
aslında memnun olmadığınızı
anlamanıza sebep olabilir.
Alıştırmaya en yakınlarınızdan başlayıp, teklifler karşısında ‘düşünmek’ için zaman
isteyebilirsiniz. Böylece ver-

diğiniz söz yada vaatler azalır
ve zamanınızın arttığını fark
edersiniz. Böylece gününüz
daha rahat ve verimli geçtiğini
de göreceksiniz.

- Mindful eating
ile Yemek yeme
alışkanlığını değiştirin!
Yiyecekler ve içecekler, sağlığa
olan etkilerinden dolayı faydalı olanlar ve zararlı olanlar
olmak üzere 2 gruba ayrılıyor.
Bu iki grup arasındaki farkı
görebilenler için ise bir çok
beslenme alışkanlığı doğuyor.

Mindful eatingin her şeyden
önce bir diyet programı olmadığını belirtmek isteriz.
Mindful eating denildiğinde
ilk akla gelen bilinçli farkındalıkla yemek yeme alışkanlıkları olmalı. Buna ek olarak
bilinçli tüketim ve yemek
yeme farkındalığı kazanıldığında alışkanlıklar kökten
değişebilir. Sofradayken telefona bakmak, TV izlemek ya
da TV izlerken ‘atıştırmak’,
yemek esnasında konuşmak
gibi davranışlar yemekle olan
ilişkiye sekte vuran kötü alışkanlıklardır.
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Bu alışkanlıklardan kurtulmak aslında çok basit. İlk
adım olarak her gün 1 öğünü
mindful yeme denemesi için
ayırın. Lokmalarınızı çiğnemeye başlamadan önce tadına
varın ve dikkatinizi dokusuna
verin. Böylece farkındalık adına ilk adımınızı atmış olacaksınız.

durumunda süreyi durdurup
sonra kaldığınız yerden devam etmeniz şiddetle tavsiye
edilir. Kısacası, verimli olmak
için 25 dakikalık çalışma süresini bölmeden geçirmeniz
gerekir.

- Çalışırken Pomodoro
Tekniğini kullanın

olup saatlerimizi sosyal medya uygulamalarında geçirdiğimiz şu dönemde, sosyal medya detoksu oldukça önemli!
Sosyal medyanın bir çok kişide neredeyse bir bağımlılık
haline geldiği bir devirde yaşıyoruz. Maalesef bunun gün
geçtikçe tehlikeli bir boyut
aldığını gözlemlemek zor olmasa gerek.
Dikkatsizlikler ve unutkanlıklar, ânı kaçırma gibi pişmanlığa sebep olacak küçük
belirtiler giderek birikebilir.
Bunları olabildiğince minimuma indirmek için yapmanız gerek tek şey sosyal medya
detoksu. Sosyal medyayı iş
bağlantıları için kullanıyorsanız bu oldukça zor olabilir.
Belki akşam geç veya sabah
erken saatleri detox için ayırmakla başlayabilirsiniz.

Pomodoro tekniği nedir? diye
soracak olursanız, Pomodor
Francesco Cirillo tarafından
bulunan bir teknik; 25 dakikalık çalışma ve 5 dakikalık
molalardan oluşan çalışma
tekniğidir. Teknikte 25 dakikalık çalışma ve 5 dakikalık
moladan oluşan 30 dakikalık
bir döneme bir pomodoro denir.
Siz de bu oldukça basit ama
bir o kadar etkili olan tekniği
uyguladığınızda daha verimli
olduğunuzu anlayacaksınız.
Uzun süren bir işi yapmaya
başlamadan önce bu tekniği
uygulayacağınızın bilincide
olun. Bu tekniği uygulamak
için 25 dakika çalıştıktan sonra 5 dakika ara verin. Tekrar
25 dakika boyunca çalışın ve 5
dakika ara verin.
Basit bir zaman planlaması
gibi görünen Pomodoro tekniğinin püf noktası, 25 dakikalık zaman diliminin kesintisiz sürmesidir. Yani çalışma
esnasında kesinlikle sosyal
medyaya, maillere yada mesajlara bakılmaması öneriliyor.
Aynı zamanda dış etkenlere
de duyarsız kalınması gerekiliyor. Acil ve ertelenemez bir
telefon ya da konuşma olması

- Sosyal medya detoksu
yapın

nıza dair oluşturacağınız bir
"planlama tablosu" size daha
çok zaman kazandırır. Her ne
kadar beklenmedik öngörülmez şeyler gün içersinde yaşansa da bugünden yarın için
yapacağınız hazırlıklar oldukça işe yarayabilir.

- Başlamak bitirmenin
Akıllı telefonların adeta kölesi yarısıdır

- Yarına bu geceden
başlayın

Koronavirüs salgını ile yaygın hale gelen "evden çalışma"
(homeoffice) sistemi nedeniyle, ev işleriyle ofis işleri birbirine karışabiliyor. İşlerinizin
yanı sıra ev işleri yapmak bazen gözünüzde büyüyebilir.
Tüm evi bir iş olarak görmeniz
herşeyi daha da zorlaştırabilir.
Hangi işi ne zaman yapacağı-

Çoğumuzda erteleme alışkanlığı mevcut. İstemediğiniz bir
konu üzerinde çalışmak için
isteksizseniz bir de ertelemeyi seviyorsanız o işi tamamlamak epey bir zor hal alıyor.
Ancak o işe başlamadan o işi
bitiremeyeceğinizi de bilmelisiniz. Size yük haline gelen,
zihninizi meşgul eden bir işin,
sevdiğiniz diğer uğraşlar için
kullanacağınız enerjiyi azaltacağını da hesaba katın. Her erteleme hamleniz ancak zihinsel yük olarak geri dönüşüm
sağlar ve işi yaparken harcadığınız enerjiden çok daha fazla
enerji kaybına neden olabilir.
Bu konuda uzmanlar, en zor
ve önemli işlerden başlanmasını tavsiye ediyor.

- Not tutma alışkanlığı
edinin

Koşuşturma içinde geçen yoğun günler arasında önemli
günleri hatırlamak, alışverişte asıl alınması gerekenleri
unutmamak adına not tuma
alışkanlığı oldukça önem taşıyor. Sırada hatta bazıları için
gereksiz bir alışkanlık olarak
nitelendirilen not tutma, işler
biriktiğinde kendinizi sıkışık
hissetmemeniz için oldukça işe yarar. Küçük kağıtlar
yerine bir not defteri kullan-

Pomodoro tekniği
nedir? diye soracak
olursanız, Pomodor
Francesco Cirillo
tarafından bulunan
bir teknik; 25
dakikalık çalışma
ve 5 dakikalık
molalardan oluşan
çalışma tekniğidir.
Teknikte 25
dakikalık çalışma ve
5 dakikalık moladan
oluşan 30 dakikalık
bir döneme bir
pomodoro denir.

mak işinizi kolaylaştırır. Not
almak hem zihininizin aktif
halde kalmanıza hem de plan
yapmanıza yardımcı olacak.
Tabiki alınan notlara periyodik bakma alışkanlığı da edinmek önemli! Aldığınız notlar
sayesinde, işlerinizi daha iyi
takip edebilir, zamanınızı
doğru yönetebilirsiniz.

- Satın almak için acele
etmeyin

Son zamanlarda bitmek bilmeyen indirimler cazip gelebilir. Son kalan ürünlerden birini satın almak için kesinlikle
acele etmeyin. Öncelliğiniz
gerçek ‘ihtiyaçlarınız’ olsun.
Bunu yapmak sizinle birlikte maddi olarak da rahatlatır.
Önemli olan ‘istek mi, ihtiyaç
mı?’ sorusuna cevap vermek.
Bu soruyu alışkanlık haline getirmeniz, akıllı alışveriş
yapma alışkanlığını geliştirmeniz için size yardımcı olur.

22 GESUNDHEIT

Uyku apnesi, gece ani ölüme
bile neden olabiliyor!
Acıbadem Taksim Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Emir Tavşanlı uyku apnesinde nefeste
kesilmelerin olduğu dönemde kandaki oksijen oranının düştüğü uyarısında bulundu.

T

ıkayıcı uyku apnesi;
hava yolunu çevreleyen
kasların gevşemeleri ve
bunun sonucunda ortaya çıkan
daralmaya bağlı olarak uyku
esnasında solunumun onlarca
veya yüzlerce kez kesintiye uğraması olarak tanımlanıyor. En
sık görülen uyku hastalıkları
arasında uykusuzluktan sonra
2. sırada yer alan uyku apnesi, obezite sıklığındaki artış nedeniyle günümüzde gençlerde,
hatta çocuklarda bile görülebiliyor. Üstelik tedavi edilmezse
yaşam kalitesini oldukça düşürmesinin yanı sıra yol açtığı sorunlar nedeniyle özellikle gece
veya sabaha karşı ani ölümle

bile sonuçlanabiliyor!
Acıbadem Taksim Hastanesi
Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa
Emir Tavşanlı uyku apnesinde nefeste kesilmelerin olduğu
dönemde kandaki oksijen oranının düştüğü uyarısında bulunarak, "Oksijen seviyelerindeki
dalgalanmalar vücuttaki dokulara zarar verebiliyor. Özellikle damar yapılarında meydana
gelen hasarlar damarlarda tıkanıklıklara neden olabiliyor.
Aynı zamanda kan basıncında
ani yükselmeler de görülebiliyor, tüm bunlar kalp krizi ve
inme olarak bilinen kalp-damar
ile beyin damar hastalıklarının
riskini arttırıyor. Bu nedenle te-

davide geç kalmamak yaşamsal
öneme sahip." diyor.

- En önemli risk obezite

Uyku apnesi riski erkeklerde
40 yaş sonrasında, kadınlarda
da menopoz sonrasında artıyor. Özellikle fazla kilolu olmak
uyku apnesinde en önemli risk
faktörünü oluşturuyor. Yapılan
çalışmalara göre; kilomuzdaki yüzde 10'luk bir artış uyku
apnesi riskini 6 kat artırıyor.
Ayrıca kişinin boyun yapısı kısaysa, boğazda havanın geçtiği
yol yapısal olarak dar bir anatomiye sahipse, apne riski artıyor.
Bunların yanı sıra genetik bazı
hastalıklar, hipotiroidi ve akro-

le hava yolundaki tıkanıklığı
aşarak solunumun kesintisiz
devam etmesini hedefliyoruz.
Hastaların genelinde CPAP
dediğimiz sürekli pozitif hava
basıncı veren cihaz yeterli
oluyor." bilgisini veren Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Emir
Tavşanlı, şöyle devam ediyor:
"Bazı hastalarda, boğazın ve
burnun anatomik yapısını
daraltan yapılar için ameliyat düşünülebiliyor. Çünkü
bu darlık bazen basınçlı hava
veren cihaz kullanımını engelleyecek düzeyde olabiliyor.
Verilen tedaviyle birlikte uyku
kalitesi de arttığı için hastanın
yakınmaları ortadan kalkıyor.
Bu tedavinin yanında hastanın kilo vermesi de önemli.
Yeterli kilo verildiği takdirde,
hastaların ihtiyaç duydukları
basınç azalıyor ve bazı hastalarda cihaz tedavisinin gereği
de kalmayabiliyor."

Bu belirtiler varsa, zaman
kaybetmeyin!

"Hastalar sıklıkla horlama
şikayetiyle gelseler de tek belirti bu değildir. Hatta basit
horlama denilen tabloda apne
olmayabilir de." diyen Dr.
Mustafa Emir Tavşanlı, uyku
apnesi açısından uyarıcı işaretleri şöyle sıralıyor:

megali gibi durumlar uyku apnesine neden olurken;bazı ilaçlar, sigara ve alkol tüketimi de
uyku apnesini tetikleyebiliyor.

•

- 'Basınçlı hava' ile
kesintisiz solunum!

•
•

Uyku apnesinin tanısı; hastanın şikayetlerinin yanı sıra bir
gecelik uykusunun izlendiği ve
beyin aktivitesi, solunum, kalp
ritmi ile vücut kas hareketleri gibi çeşitli parametrelerin
kaydedildiği 'polisomnografi'
tetkikiyle konuyor. Bu tetkiklerde aynı zamanda uyku apnesinin şiddeti de belirleniyor.
"Tedavide de hastaya basınçlı
hava veriyoruz. Bu yöntem-
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Gürültülü ve aralıklı
horlama
Hastanın nefesindeki
kesintilerin çevredekiler
tarafından fark etmesi
Boğulur gibi uyanmak
Gece tuvalete kalkma
ihtiyacı hissetmek
Gece özellikle ense ve
göğüs üzerinde terlemenin olması
Sabah yorgun kalkmak
Gün içinde uykulu ve
yorgun olmak
Sabah baş ağrısıyla
uyanmak
Unutkanlık, dikkat ve
konsantrasyon bozukluğu

Ramazanda sağlıklı
beslenme için 10 ipucu
11 ayın sultanı Ramazan geldi. Uzun saatler aç kaldığımız, beslenme düzenimizin
oldukça değiştiği bu dönemde dengeli beslenmek çok
daha büyük önem taşıyor.
Normal günlerde, herhangi
bir öğünde eksik aldığımız
bir besin ögesini gün içinde
ara öğünlerde veya diğer ana
öğünlerde tamamlama fırsatımız oluyor. Ama ramazan
ayında öğün sayımız sınırlanıyor. Dengeli beslenme her
zaman çok önemli ama özellikle Ramazan ayında daha
enerjik ve sağlıklı olabilmek
için düzenli ve dengeli beslenme çok büyük önem taşıyor. İşte ramazanda sağlıklı
beslenmenin 10 ip ucu;
1- Ramazanda öğünlerinizi
genel olarak sahur, İftar ve
Ara Öğün şeklinde düzenleyebilirsiniz. Böylece gün
içinde almanız gereken besin
ögelerini 3 öğüne bölmüş ve
tek bir öğüne yüklenmemiş
olursunuz.
2- Sahura kalkmayı alışkanlık haline getirmek yapılacak
en doğru davranıştır, bu şe-

kilde hem açlık süreniz azalır
hem de metabolizma hızınızı
korumuş olursunuz.
3- Sahurda yemek olarak da
çorba, az yağla yapılmış zeytinyağlı yemekler veya hafif
kahvaltılardan birisini seçmek en doğrusu olacaktır.
Ayrıca susuzluğu tetikleyecek aşırı yağlı ve tuzlu besinlerden uzak durulmalıdır.
4- Sahurda çok tuzlu ve baharatlı yiyecekler yenilmemelidir. Çalışma temposu yoğun
olanlar fiziksel güç harcayarak terleyen kişiler mutlaka
iftarla sahur arasında yeterli
su tüketmeliler.
5- İftar öğünü de en az sahur kadar önemli, orucu bir
çorba ile açılmak ve bir süre
ara verdikten sonra yemeğe
geçilmek doğru tercihtir. İftarda boş mideyi birden doldurmak ani tansiyon ve şeker
yükselmelerine, mide barsak
rahatsızlıklarına sebep olduğu için iftardan sahura kadar
öğün sayısını artırıp, aralıklarla beslenmeye özen gösterin.
6- Tatlı seçiminizi iftardan
hemen sonra yapmak yerine
birkaç saat sonra ara öğünde

tercih etmek ve ağır şerbetli tatlılar yerine hafif meyve
tatlıları veya dondurma tüketmek daha sağlıklı olacaktır.
7- Ramazanda hareketsizlik,
bağırsak hareketlerinin yavaşlamasına bile neden olabilir. İftardan sonra yarım
saatlik yürüyüşler yapmak
sindirimi kolaylaştırır.
8- Ramazan süresince meyve
tüketimi ihmal edilir. Günde
en az 2 porsiyon meyveyi çiğ
ya da şeker ilave etmeden pişirerek komposto olarak tüketmeye çalışın.
9- Özellikle yaz aylarına denk
gelen oruçlarda gün içinde
sıvı ve mineral kaybı yaşanır.
Bu durumu telafi edebilmek
için iftar ve sahur arasında
bol su ve ayrıca maden suyu
içmeye özen göstermelisiniz.
10- Ramazan ayında, mideyi
rahatsız etmemek ve kalori
alımını kontrol etmek için
en doğru pişirme yöntemleri ızgara, fırınlama, haşlama
veya buğulamadır. Fazla yağ
alımına sebep olacak kızartma ve kavurma yöntemlerini
uygulamamaya özen göstermelisiniz.
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Jetzt kostenlose
PCR-Gurgeltests
holen!

Alles gurrrgelt!
Gurgel mit!

Erhalte deinen Barcode über allesgurgelt.at
Hol dir deine kostenlosen PCR-Gurgeltests – in jeder Wiener BIPA-Filiale.
Teste dich regelmäßig – es kann gegurgelt oder im Mund gespült werden.
Gib deinen PCR-Gurgeltest in Wiener Filialen von BIPA, BILLA, BILLA Plus, Penny
und bei den REWE-Tankstellenshops ab.
5. Erhalte dein Ergebnis innerhalb von 24 Stunden – bei Abgabe vor 9 Uhr.
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4.

Schütze dich und die Menschen in deiner Umgebung. Wir statt Virus.
#allesgurgelt

Alle Infos unter:
allesgurgelt.at
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