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Hükümet, çevreci 
vergi reformunu 
açıkladı

"Vergi düzenlemesi 
vatandaşın sırtına bir yük 
daha bindiriyor"

Viyana'da yeni Kovid-19 
kuralları » S. 8 
VIYANA'da yeni Kovid-19 
tedbirleri, 1 Ekim tarihi itibariyle 
yürürlüğe girdi. 

Röportaj | Michael 
Häupl: » S. 16-17

"DEVLET taş kalpli olduğunda, 
yoksullarla ilgilenen insanların 
olması şart". 

Spora yeni başlayacak 
gençlere tavsiyeler » 14-15 
BÜYÜME çağında spora başlamak, 
ömür boyu spor alışkanlığı 
kazanmanın en güzel yollarından biri. 

» S. 10-11
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Bu yol nereye gider?
©

 B
K

A
/ 

A
N

D
Y

 W
E

N
Z

E
L



2    POLITIK  | ANALYSE ANALYSE |  POLITIK    3Oktober 2021 Oktober 2021

Bu sözde iklim dostu düzenle-
meler her fırsatta parlatılarak as-
lında Yeşiller Partisi’nin Kurz'un 
yanında bir garnitür olmadığını, 
bu partinin de kırmızı çizgele-
rinin olduğunu, her ne kadar 
Kurz'un yaptığı her hukuksuz-
luğa göz yumsa da bakın şimdi 
zamanı geldi ve nasılda bir bir 
verdikleri sözleri yerine getiri-
yorlar hikayesini satmaya hiz-
met ediyordu.

Ülkede daha önce plastik po-
şetlerinin marketlerden kaldı-
rılmasını andıran çevreci, iklim 
dostu düzenlemeler manşetleri 

süslemeye başladı.
Önce "İklim Bileti" adı veri-

len, Avusturya genelinde bütün 
toplu taşımada kullanılabilecek 
bir toplu taşıma kartı coşkuyla 
tanıtıldı. Hemen akabinde hik-
metinden sual olunmaz, İspan-
ya'da gerçekleşecek Halk Parti 
kongresini iptal ederek, "bayram 
değil seyran değil eniştem beni 
niye öptü hesabı", pazar pazar 
ekolojik vergi düzenlemesi kabi-
nenin 5 isminin katılımıyla ka-
muoyuyla paylaşıldı.

İklim değişikliği, küresel ısın-
ma, karbon emisyonunun artma-

sı yaşadığımız dünyayı ve bu kü-
rede yaşayan her bir canlıyı ciddi 
oranda olumsuz etkileyen, gün 
geçtikçe üzerinde yaşadığımız 
gezegeni daha da yaşanılmaz kı-
lacak, hiçbir şart ve koşulda göz 
ardı edilmemesi gereken tehlike-
ler. Bunun için ise sürdürülebilir, 
sıradan vatandaşlar tarafından 
uygulanabilir yöntemlerin haya-
ta geçirilmesi gerekiyor. Bunu en 
baştan ifade etmiş olalım, gele-
lim madalyonun bize gösterilen 
kısmına.

Turkuaz-Yeşil iktidarın çevreci 
vergi düzenlemesi vatandaşın 
sırtına bir yük daha bindiriyor
Avusturya'da çalkantılı bir sürecin sonunda 2020'nin başında kurulan Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi iktidarı, 
çok sayıda konunun bulunduğu hükümet programına Yeşilleri destekleyenleri sevindirmek amacıyla çevreci 
görünen çeşitli başlıklara da yer verilmişti.
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Kaddafi Kaya
kaya@haberjournal.at

Nedendir bilinmez siyasi otori-
terler başta olmak üzere, çeşitli 
özel ya da kamu kuruluşlarının 
çevreci, iklim dostu her adım ve 
uygulaması çok pahalı, karmaşık 
ve herkesin uygulayabileceği şe-
kilde değil. 

-Her çevreci adımın yükü 
vatandaşın sırtında
Örneğin geçtiğimiz yıllarda po-
şet kullanımı marketlerde yasak-
landı, bu güzel bir düzenleme 
ancak marketlerin manav reyon-
larında sözde geri dönüşümlü 
poşetler kullanıyor ve bunun be-
delini alışverişe gelen vatandaş 
ödüyor. Neden? Neden bu yük 
vatandaşın sırtına yükleniyor? 
Bu küresel bir sorunsa buna iş 
verenlerin hiç mi katkısı olma-
yacak?

İktidar çevre kirliliğine ve kü-
resel ısınmaya yol açan karbon 
emisyonunu azaltmak için kişi-
sel araçların kullanımını azalt-
mayı hedefleyen ve halkın daha 
fazla toplu taşımaya yönelmesini 
sağlamak amacıyla tam olarak 
gelecek aydan itibaren kullanıl-
maya başlanacak, iklim bileti adı 
verilen yeni düzenlemeyi hayata 
geçirdi.

Çeşitli indirimler dışında söz 
konusu biletin sıradan vatandaş-
lar için yıllık bedeli 1095 avro! 
Bu rakam çok yüksek bir meblağ 
ve herkesin rahatlıkla üstesin-
den gelebileceği bir tutar değil. 
Bu nedenle sağlam propagan-
dası yapılan bu yeni uygulamaya 
ilişkin çeşitli kesimlerden ciddi 
eleştiriler yapıldı.

Geçen pazar günü iktidarın 
paylaştığı ekolojik vergi düzen-
lemesi ise ciddi tartışmalara yol 
açacak gibi duruyor. 

-2022'den itibaren 
akaryakıtı 8 sent daha 
pahalıya alacağız
Bu düzenlemeye göre 2022'den 
itibaren 1 ton karbondioksit tü-

ketimi karşısında 30 avro öde-
necek, bu 2023'de 35, 24'de 45, 
2025'de ise 55 avroya yüksele-
cek.

Bu düzenleme ile akaryakıtın 
litresini 2022'de 8 sent daha faz-
laya satın alacağız, doğal olarak 
gelecek 3 yılda akaryakıtın birim 
fiyatı perakende tüketici için cid-
di oranda artış gösterecek.

Hükümet güya bunu dengele-
mek için bazı kalemlerde aldığı 
vergilerden de indirime gidecek, 
örneğin gelir vergisinde, sağlık 
sigortası gibi alanlarda. İktida-
rın iddiası ekolojik vergi düzen-
lemesinden ortaya çıkan gelir, 
vatandaşa farklı yollarla geri ve-
rilecek.

İyi güzel de vatandaşa yansı-
yan fiyat artışı dışında, söz konu-
su vergi düzenlemesinden elde 
edilen gelirin tekrar vatandaşa 
geri döneceğini kim, nasıl kont-
rol edecek?

Bunları bir kenara bırakarak 
yapılan her uygulama ya da ben-
zer düzenlemeler nedense ya çok 
pahalı ya da herkes tarafından 
uygulanabilir değil. Böyle olunca 
da teşvik edici ya da ikna edici 
olmuyor. 

-İsraf ve tüketim sarmalı
Ama bunların hepsinin dışında 
asıl sorun, kapitalist sistemin sa-
yısız kanaldan vatandaşa dayat-
tığı tüketim ve israf sarmalı. Bu 
değişmediği müddetçe alınacak 
önlemlerin ciddi karşılıkları ol-
mayacaktır.

Toplumsal bir yaklaşımın ol-
madığı, her şeyden evvel tüketim 
toplumu anlayışının azaltılmadı-
ğı bir dünyada büyük çoğunluğu 
reklam amaçlı, sıradan yurttaşın 
sırtına yeni vergi yükleri getiren 
sözde prestij projelerin iktidar 
dışında kime ne fayda sağlaya-
cağı ciddi bir soru işareti olarak 
öne çıkıyor.

Herhangi bir eşyanız bozul-
duğunda, herhangi bir kıyafeti-
niz tamire ihtiyaç duyduğunda, 

yedek parça, servis ya da onar-
ma ücreti o ürünün sıfırıyla aynı 
tutarlara denk geliyorsa, nasıl 
insanların tasarruf etmesini ve 
elindekinin kıymetini bilmesini 
bekleyeceksiniz.

Ya da tüketim yarışının her 
geçen gün hızlandığı, kapitalist 
sistemin tamamen bunun üze-
rine kurulu olduğu bir dünya-
da kapitalist ekonomik düzene 
entegre olmuş hangi parti ya da 
siyasinin çevreci düzenlemesi in-
sanları ikna edebilecek.

Tüketim çılgınlığının yavaşla-
tılmadığı bir dünyada, market-
lerde poşet satılmaması ya da 
trafikte daha az araç için falanca 
biletin uygulanmak istenmesi 
veya bireylerin karbondioksit tü-
ketimini azaltmak için yeni ver-
gi yükleri getirilmesi hiçbir şeyi 
düzelmeyecektir.

Tüketim çılgınlığını sürdü-
rebilmek için harcanan enerji, 
ortaya çıkan karbondioksit ve 
kullanılan fosil akaryakıt oranı 
o kadar yüksek ki, sizin çevre-
ye verdiğiniz kişisel zararın çok 
çok üstünde. Bu demek değil ki 
bireyler olarak bizler taşın al-
tına elimiz sokmayalım, "aman 
banane yav ne olursa olsun” di-
yelim, hayır aksine geleceğimiz 
ve üzerinde yaşadığımız dünya 
popülist, çıkarcı siyasilerin eline 
bırakılmayacak kadar değerli ve 
önemli. 

Bu nedenle iklim ve çevre için 
atılacak her adım, yapılacak her 
düzenleme herkes tarafından 
uygulanabilir olmak durumunda 
ama daha da önemlisi insanlığın 
içine saplandığı tüketim ve israf 
sarmalından kurtarılması gere-
kiyor. 

Daha az tüketimin olduğu, 
elindekinin kıymetini bilen, ih-
tiyacının fazlasına yönelmeyen 
toplumlarda, enerji, karbon ya 
da dünyaya zarar verecek her 
tehlikeli durumda kendiliğinden 
azalacaktır.
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Avrupa'nın en zengin ül-
kelerinden biri olan 
Avusturya'nın ikinci bü-

yük kentinde yüzde 29 oy ora-
nıyla 26 Eylül'de yapılan seçimi 
Komünist Parti'nin (KPÖ) ka-
zanması, yalnız Avusturya için 
değil başta Batı dünyası olmak 
üzere küresel çapta şaşkınlığa 
yol açtı.

Seçim öncesi kentte yapılan 
son anketlere göre KPÖ'nün en 
fazla yüzde 25'e ulaşacağı, şehri 
18 yıl yöneten Kurz'un ÖVP'si-
nin ise yüzde 37'lerdeki oy oranı-
nın 31'lere gerileyeceği, bununla 
beraber mevcut belediye başkanı 
ve koalisyon hükümetinin süre-
ceği tahmin ediliyordu.

-Sandıklar sürprizlere 
gebedir
Ancak sandık sonuçları her za-
man olduğu gibi bir kez daha 
sürpriz yapmayı başarmış, ik-
tidardaki ÖVP yüzde 12, aşırı 
sağcı FPÖ ise yüzde 5 oranında 
oy kaybederken, Komünist Parti 
yüzde 8'in üzerinde oylarını ar-

tırarak, 18 yıllık ÖVP iktidarına 
son vermekle kalmamış, aynı za-
manda ÖVP-FPÖ koalisyon hü-
kümetini de ciddi bir hezimete 
uğratmıştı.

Ulusal düzeyde oy oranı yüz-
de 1 bile olmayan Komünist Par-
ti'nin Graz'da birinci parti olma-
sı, dikkatleri bu kente çevirirken, 
dünyanın en müreffeh ülkeleri 
arasında ilk 10'a giren Avustur-
ya'da kızılların açık ara seçimi 
kazanması, belli etmeseler de 
bazıları için deprem etkisi yaptı.

-KPÖ'den soğuk duş etkisi 
Bu zafer, yalnız yolsuzluk, usul-
süzlük iddialarının gök kubbeye 
ulaştığı iktidarın büyük ortağı 
ÖVP için değil aynı zamanda 
muhalefette olup bunca çarpık-
lığa rağmen varlık gösteremeyen 
Sosyal Demokratlara da soğuk 
duş etkisi yaptı.

Graz her ne kadar siyasi ya-
pısıyla diğer büyük kentlerden 
farklılık gösterse de en nihaye-
tinde merkez sağın kalesi olarak 
görülürken, seçim bütçesi ken-

dinden en az 20 kat daha düşük 
bir partinin herkesi kuşatıcı, 
birlikte yaşamı öne çıkartan, in-
sanları din, dil, ten rengi ve etnik 
köken olarak sınıflandırmayan 
siyasi söylemi karşısında ÖVP 
hezimete uğradı.

Ve bu başarıyı "komünistler 
bizi ele geçirecek" korkusuyla 
büyümüş bir Avrupa kentinde 
elde ettiler.

-Kurz'u düşündüren zafer
KPÖ'nün başarısına ilişkin açık-
lamada bulunan Başbakan Kurz, 
"Avusturya'da komünistlerin ka-
zanması düşündürmeli" ifadesi-
ni kullanarak, sanki Grazlıların, 
Kuzey Kore'de ya da Çin'de veya 
Stalin Rusya'sında diktatörlüğe 
dönüşen komünizm tehlikesiyle 
karşı karşıyalarmış imasında bu-
lunarak, partisinin başarısızlığı-
nı örtbas etme çabası içine girdi.

Graz'da KPÖ'yü birinci sıra-
ya taşıma başarısı gösteren Elke 
Kahr, seçim sonrasında yaptığı 
ilk açıklamada maaşının yarısını 
ihtiyaç sahipleriyle paylaşaca-

Komünist Parti'nin Graz zaferi:
Avusturya'yı bekleyen yeni dönem
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ğını ifade etmesi, vatandaşın 
neden bu yönde tercihte bu-
lunduğunu açıklarken, ken-
disinin klasik manada bir 
komünist olmadığını da dile 
getirdi.

-Graz ve Avusturya'yı 
bekleyen yeni dönem
Graz'da Komünist Parti ile 
yeni bir dönem başlarken, fe-
deral düzeyde, yegane siyasi 
söylemi kutuplaştırmak olan 
ÖVP, kendi kariyeri dışında 
başka bir düşüncesi olmayan 
popülist bir siyasetçi karşı-
sında politika üretemeyen 
ve ezik bir tutum sergileyen 
SPÖ, muhalefetteyken kul-
landığı dili çoktan unutmuş 
Yeşiller için de öngörülmesi 
zor yeni bir süreç başlıyor.

Seçim sonrasında hemen 
yandaş medyanın hedefi ha-
line gelen KPÖ, özellikle vit-
rindeki isimlerinin, örneğin 
KPÖ'lü Werner Murgg'un 
Belarus Devlet Başkanı Alek-
sandr Lukaşenko hakkında 
söyledikleri gibi endişelere 
yol açacak söylemlerden uzak 
durulması ve birlikte yaşamı 
öne çıkartacak siyasi adım-
larlar atması, başta Kurz'un 
hedefindeki azınlıklar olmak 
üzere ülkenin çeşitli katman-
larından kendisine yönelik 
sempati ve desteği artırmakla 
kalmayacak, ulusal bazda al-
ternatif bir parti olma yolun-
da ciddi bir mesafe kat etme-
sine yardımcı olacaktır.

Bir yandan yanlış beyan 
suçlamasıyla uğraşan, öte 
yandan çevrecilik adı altında 
vatandaşa yeni vergiler yükle-
yen Kurz, bir sonraki seçim-
lere Graz'da yaşananların fe-
deral düzeyde de yaşanabilir 
mi korkusuyla girecek.

Graz seçimlerini yalnız bir 
yerel seçim olarak değil ülke 
siyasetini ciddi oranda etkile-
yecek bir değişimin başlangıcı 
olarak okumak gerekir.
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Kaddafi Kaya
kaya@haberjournal.at

Dış temsilciliklerde yeni bir 
yapılanma sürecine giren 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
(CHP) Avusturya’daki tem-
siliyetinde, önümüzdeki sü-
reçte “eyalet başkanı” statüsü 
de yer alacak.

- Ali Bayraktar, Viyana 
Başkanlığına aday
Viyana’nın 10. Bölgesinde 
düzenlenen etkinlikle medya 
mensuplarıyla bir araya gelen 
Ali Bayraktar, CHP Viyana 
Başkan adaylığını açıkladı.

- CHP'nin 
Avusturya'daki 
yönetimine talibiz
Açıklamasında, CHP’nin 
Avusturya’daki yönetimine 
talip olduklarını belirten Ali 
Bayraktar, “Amacımız, üyele-
rimizi ve gönüllülerimizi ye-
niden aktif hale getirmektir. 
Bunun için CHP Avusturya 
Birliği’nin yeni yönetim anla-
yışına kavuşması gerektiğini 
düşünüyorum” dedi.

Değişim için genç ve di-

namik bir ekiple görevi üst-
lenmeye hazır olduklarını 
kaydeden Bayraktar, CHP 
Avusturya Birliği’nin yöne-
tim şeklinin son birkaç yıl-
dır katılımdan uzak, üyeler-
le ilişkisi olmayan ve şeffaf 
yönetim anlayışlarına uygun 
olmayan bir şekilde sürdü-
rüldüğünü söyledi.

- Partimiz birilerini bir 
yerlere getirme örgütü 
değildir
Konuşmasında CHP Avus-
turya’daki mevcut yönetim 
şeklinin kendi değerleriyle 
uyuşmadığını kaydeden Bay-
raktar, “Partimiz, birilerini 
bir yerlere taşıma, getirme 
örgütü değildir” ifadelerini 
kullandı.

-Türkiye’de iktidar olma 
hedefi
Konuşmasında, “Türkiye’de 
iktidarı hedefleyen partimiz, 
ancak bütün örgütlerimizin 
güçlü olmasıyla bu mümkün 
olabilir” diyen Bayraktar, 

sözlerini şöyle sürdürdü:
“Güçlü olmanın yolu ise 

kimseyi küstürmemek, şeffaf 
olmak ve hedeflerimizi her-
kese anlatıp en geniş kesim-
lerin güvenini kazanmaktan 
geçiyor. Ancak bu şekilde 
Avusturya’daki yüksek AK 
Parti oy oranını düşürüp, 
Türkiye’deki iktidar müca-
delemize destek verebiliriz. 
Önümüzdeki dönemde de 
en büyük hedefimiz bu ola-
caktır. Demokratik, katılım-
cı, şeffaf ve güven veren ve 
ancak bu şekilde halkımızın 
ve üyelerimizin güvenini ka-
zanacak olan bir yönetim 
anlayışıyla; genç, dinamik, 
bilgili yol arkadaşlarımla bir-
likte bu göreve talibim.”

- Güçlü bir CHP 
Avusturya Birliği için 
çalışacağız
Programda kapanış konuş-
ması yapan Hasan Altun ise 
daha güçlü ve etkin bir CHP 
Avusturya için çalışacakları-
nı kaydetti.

Ali Bayraktar, CHP Viyana 
için adaylığını açıkladı
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Ali Bayraktar: "CHP Avusturya Birliği’nin yeni yönetim anlayışına kavuşması 
gerektiğini düşünüyorum"
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Hem beden hem zihin: 
Yoga ve meditasyon
duygu@haberjournal.at

D U Y G U  I S L A M O Ğ L U

Kendi ihtiyaçlarımızı fark etmek ve 
bunları karşılayabilmek her zaman 
düşündüğümüz kadar kolay olma-

yabiliyor. Gündelik koşturmaca içerisin-
de, üzerimize aldığımız ve bize yüklenen 
sorumluluklar arasında sıra basitçe ken-
dimizi kollamaya gelemeyebiliyor, üstelik 
‘sadece kendin için bir şey yapmak’ da 
bencillik etmekle etiketlenip, kötülene-
biliyor.

Yoga ve meditasyon, binlerce yıl önce 
Asya kıtasında şekillenen inanç sistemle-
rine dahil uygulamalar olsalar da, özellik-
le son 50 yılda Batı’da iyice yorumlanmış, 
uyumlanmış ve dönüşmüş sistemler ha-
line geldiler. Herhangi bir dine mensup 
biri olarak rahatlıkla yogayı ve meditas-
yonu gündelik akışınıza dahil etmeniz 
mümkün. Son yıllarda yapılan bilimsel 
araştırmalar, düzenli yoga yapmanın hem 
fiziksel hem de ruhsal sağlığımız üzerin-
de ciddi faydaları olduğunu birçok açıdan 
kanıtladı bile.

Tüm faydalarından ve nasıl yoga yapa-
cağınızdan bahsetmeyeceğim elbette 
ancak, sadece hayatınıza bu pratikleri 
katmanın kendi ihtiyaçlarınızı karşılama 
konusunda neleri geliştirebileceğine bi-
raz bakacağız.

Spor yapmakla yoga yapmak arasında 
ne fark var?

Yoga, aslında fiziksel ve zihinsel iyiliği sağ-
lamak için yapılan tüm çalışmaları kapsa-
yan bir kavram ve meditasyon da yoga 
pratiğine dahil. Yogada yapılan hareket-
ler, asana (duruş) olarak adlandırılıyor. 

Bu duruşların birçoğu hem güçlendiren, 
hem de bedenimizi esneten hareketleri 
içeriyor, hatta öyle ki, yeterince esneyip 
güçlenmeden bazı yoga duruşlarını yap-
manız mümkün olmuyor.

Bu açıdan bakıldığında yoga, tamamen 
bedensel bir çalışma gibi gözüküyor.

Burada, bu eski pratikleri içsel çalışmalara 
döndüren bir kavramdan da bahsetmek 
gerekir: Farkındalık. Birkaç yoga hareke-
tini peş peşe yapmanın spor yapmaktan 
farklı olmasının en önemli nedeni, bu 
hareketleri bir tür farkındalıkla yapıyor 
olmak. Nefes alışverişinizi bu hareketin 
akışına uyumlamak, öncesinde ve sonra-
sında bu akışın bedendeki etkilerini din-
lemek de yoganın çok önemli parçaları. 
Elbette spor yaparken de belirli bir far-
kındalık sağlayabiliriz, yoganın en önemli 
farklarından biri, beden güçlenirken ve 
esnerken aynısını zihinsel kapasitemiz 
için de yapabilmeyi amaçlaması.

Zihin nasıl güçlenir?

Eskiden hiç tahammül edemediğiniz, 
belki sizi korkutan, ancak şimdi sizin için 
o kadar da sorun olmayan bir konu geli-
yor mu aklınıza? Eğer varsa, muhtemelen 
zihin yapınızın bu konu ile ilgili nasıl de-
ğiştiğine dair geriye dönük bir yol haritası 
çıkarmanız o kadar da zor olmayacaktır.

Düzenli olarak yoga ve meditasyon yap-
mak, yaşamın döngüsünü daha dikkatli 
gözlemleyebilmeyi, bedensel ve zihinsel 
kapasitemizin farkına varabilmeyi sağ-
lar. Dikkatinizi bedeninize ve nefesinize 
odaklayarak hareket etmek sadece far-

kındalık becerisini güçlendirmekle kal-
maz, yaşamın akışı içerisinde karar alabil-
meyi, tepkilerimizi kontrol edebilmeyi ve 
sakin kalabilmeyi de kolaylaştırır. Beden 
güçlendikçe ve gevşemeyi öğrendikçe, 
zihinsel gevşeme için de ihtiyaçlarımızı 
gözetebilmeye başlarız.

İşte tam bu noktada, ihtiyaçlarımızı fark 
etmek ve karşılayabilmek için neleri yap-
madığımızı fark etmek mümkün olabilir. 
Yoga ve meditasyon, ister ruhsal olarak 
kendiniz üzerinde çalışmak istediğiniz 
için olsun, ister diğer egzersiz ve spor 
programlarınızı beslemek için olsun; be-
densel farkındalığınızı artırmak, zihninizi 
kuvvetlendirmek her şekilde size iyi ge-
lecektir. Tıpkı bedenimizin güçlenerek 
dönüşebildiği gibi, zihnimizin de güçlen-
me ve olumlu yönde dönüşme kapasitesi 
vardır.

Yoga, vücudumuzu belirli şekillerde çalış-
tırmaktan çok daha fazlası; onu anlama-
nın, dinlemenin ve bedensel/zihinsel ih-
tiyaçlarımızı gözetmenin harika bir yolu. 
Hareket etmek ve bedeninizle çalışmak 
size ilgi çekici geliyorsa ve eğer hala bir 
yoga dersine katılmadıysanız, kendinize 
bir şans verin. Düzenli olarak yoga pratiği 
yapmak herkes için farklı faydaları, farklı 
şekillerde ortaya çıkarabilir ancak zinde-
lik hissi herkes için geçerlidir ve bunun 
için haftada birkaç saat ayırmaya kesin-
likle değer!

Reform ile gelecekte 
karbondioksit (CO2) 
daha yüksek bir fiyatla 

fiyatlandırılacak. Bunun ya-
nında orta gelir düzeyindeki 
mükelleflere vergi indirimleri 
gelecek.

Hükümet, kararıyla genel 
olarak çalışanların üzerinde-
ki vergi yükünü azaltmayı, 
çevre dostu davranışları cazip 
kılmayı ve Avusturya ekono-
misini sürdürülebilir şekilde 
güçlendirmeyi hedefliyor. 

Paketin önemli başlıkları 
şöyle:

1. 18 milyar indirim 
getiriyor
İndirimlerin toplam tutarı 
halihazırda Çarşamba günü 
kamuoyuna sızmıştı. Buna 
göre 2022 - 2025 yılları için 
18 Milyar avro ele alınıyor. 
Bunun yaklaşık %80’lik kısmı 
gelir vergisi indirimi, ekoloji 
bonusları veya sosyal güven-
lik primlerinde indirim için 
öngörülüyor. Bu mali hacmin 
beşte biri de işletmelere akta-
rılacak.

2. CO2 Fiyatı
Bir ton CO2 için somut bir 
fiyat söz konusu olacak. Re-
form uyarınca Avusturya’da 
bu fiyatın 30 Euro olması 
öngörülüyor. Bu fiyat, her yıl 
zamlanarak 55 Euro’ya ka-
dar yükselecek. Benzin fiyatı 
böylece litre başına 8,28 cent 
zamlanacak. Yeşillerin tale-
bi daha yüksekti ancak bu 
noktada ÖVP sıcak bakma-
dı. Motorin imtiyazı varlığını 
sürdürecek. Buna ek olarak 
gıda maddelerinin bölgesel 
olarak fiyatlandırılması söz 
konusu olacak.

3. Vergi indirimi
İkinci vergi basamağında 
(18.000 ila 31.000 avro ara-
sı gelir) başlangıç vergi oranı 
%35’ten %30’a, üçüncü ver-
gi basamağında (31.000 ila 
60.000 avro gelir) %42’den 
%40’a düşürülüyor. Bu, vergi 
mükelleflerinin yükünü bi-
rinci basamakta 650, ikinci 
basamakta 580 avro tutarın-
da azaltacak.

Bunun yanında dar gelirli-
lere Temmuz 2022’den itiba-
ren %1,7’den başlayan sağlık 
sigortası indirimi öngörülü-

yor. Bu düzenlemeden bil-
hassa dar gelirli kişi ve aileler 
faydalanacak.

4. Aile bonusunun yük-
seltilmesi
Halihazırda çocuk başına 
yıllık 1.500 Euro olan azami 
aile bonusu, 1 Temmuz 2022 
itibarıyla 2.000 Euro’ya yük-
seltilecek. Bu düzenlemeyle 
çocuk başına 500 avro cepte 
kalacak. Bunun yanında ço-
cuk geçim indirimi tutarı 450 
avro yükseltilecek.

5. Çalışan katılım modeli
Çalışan katılım modeli çalı-
şanlara 3.000 Euro’ya kadar 
vergi muafiyeti öngörüyor. 
Çalışma sektörü 2025 yılın-
da yıllık yaklaşık 4,55 milyar 
Euro tutarında rahatlatıla-
cak. Her tam zamanlı çalışa-
nın üzerindeki yük yıllık en 
az 300 Euro azalacak. 2,3 
milyon çalışan ve 1,6 milyon 
emeklinin sağlık sigortası pri-
mi indirimlerinden faydalan-
ması öngörülüyor.

6. Bölgesel iklim bonusu 
Hükümet, bölgesel bir iklim 
bonusu düzenlemesini karara 
bağladı. Toplu ulaşım araç-
larına iyi bağlantısı olanlar, 
orman bölgesindeki evinden 
işe gidip gelen çalışandan 
veya bekar annelerden daha 
ziyade kolaylıkla iklim dostu 
ulaşım yollarına geçebilmek-
te. Somut olarak, yıllık 100 
Euro, 133 Euro, 167 Euro ve 
200 Euro olmak üzere dört 
basamaktan oluşan bir “Böl-
gesel İklim Bonusu” mevcut 
olacak. Çocuklar için “Bölge-
sel İklim Bonusu” %50 zamlı 
uygulanacak.
7. Temiz ısınma hamlesi

Buna ek olarak 500 milyon 
avroluk toplam hacme sahip 
bir temiz ısınma hamlesi baş-
latılacak. Hamle şu öğelerden 
oluşacak:

• 1) Petrol ve doğal gazdan 
çıkış (180 milyon avro)

• 2) Kazan değişimi ve mo-
dernleştirmede vergi teş-
vikleri (180 milyon avro)

• 3) Dar gelirlilerde kazan 
değişimi (80 milyon avro)

• 4) Çok katlı konutlarda 
termik modernleştirme 
için teşvik paketi (60 mil-
yon avro)

8. Ekonomi için önlemler
Şirketlerin üzerindeki vergi 
yükü, kurumlar vergisinin 
2024 yılına kadar %25’ten 
%23’e düşürülmesi (2023 yı-
lında %1, 2024 yılında %1 in-
dirim) ile 700 milyon avroya 
kadar azaltılacak. 

• Çevre dostu hale getirme 
dahil Yatırımlarda vergi-
den muaf pay (toplam 350 
milyon avro ve şirket başı-
na üst sınır; Yatırım primi-
nin esas alınması) 

• Carbon leakage: Özellikle 
yoğun CO2 üreten şirket-
ler üzerindeki vergi yükü-
nün Almanya örneğindeki 
gibi azaltılması 

• Mücbir durum düzenleme-
si: Özellikle çok mağdur 
olmuş işletmelere 50 Mil-
yon avro özelektrik vergisi 
muafiyeti. 

• Vergiden muaf gelir meb-
lağının %13’ten %15’e çı-
karılması

• Düşük değere sahip ticari 
malların değerinin 800 av-
rodan 1.000 avroya çıkarıl-
ması.

• Tarımsal motorin (maktu) 
Enerji açısından kendine 
yeten çiftliklerin teşvik 
edilmesi (25 milyon Euro)

Ekososyal vergi reformu açıklandı
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Avusturya'da ÖVP-Yeşiller koalisyon hükümeti, ekososyal vergi reform paketinin son detaylarını karara bağladı.
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Viyana'da yeni Kovid-19 kuralları
Viyana’da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan ek tedbirler 1 Ekim tarihi itibariyle yürürlüğe 
girdi.  Yeni tedbirler, normalleşmede aşılanmanın önemini bir kez daha gösterdi.

©FREEPIK/SEMBOL FOTO

1 Ekim tarihi itibariy-
le Viyana’da yürürlüğe 
giren yeni yönetmeliğe 

göre sosyal yaşam alanların-
da 2G (aşılanmış, iyileşmiş) 
ve 2,5G (aşılanmış, iyileş-
miş veya PCR test) kuralları 
geçerli olacak. Yeni düzenle-
meyle birlikte Antijen test-
leri sadece okullarda geçerli 
olacak.  Öte yandan birçok 
alanda da FFP2 maske tak-
ma zorunluluğu getirildi.

- Normalleşmenin yolu 
aşıdan geçiyor
Sosyal yaşamdaki normal-
leşme hızı, aşılanma sayıla-
rıyla orantılı şekilde ilerliyor. 
Aşılama sayısının henüz is-
tenilen seviyede olmaması, 
normalleşmenin önündeki 
en büyük engel olarak göste-
riliyor. 

Aşı olmanın, koronavirüse 
(Kovid-19) karşı en koruyu-
cu seçenek olduğunu aktaran 
uzmanlar, normalleşmenin 
de ancak aşı olmakla müm-
kün olabileceğini belirtiyor.  

Viyana Belediyesi, yaptığı 
yayınlarla aşı olmanın önemi-
ne dikkat çekerken, aşı olun-
ması tavsiyesinde bulunuyor. 

- 1 Ekim itibariyle 
yürürlüğe giren yeni 
kurallar:
nTüm mağazalar ile müze, 
sanat galerileri, kültürel sergi 
evleri kütüphane ve arşivler-
de müşteri ve ziyaretçilere 
genel bir FFP2 maske takma 
zorunluluğu bulunuyor.
nHastane, bakım evleri ve 
yatılı engelli yardım tesisle-
rinde 2,5G kuralına ek ola-
rak FFP2 maske takmak zo-
runlu getirildi.
nGece kulüpleri, bar disko-
lar ve 500 kişiden fazla ka-
tılımcıya sahip etkinliklerde 
2G kuralı geçerli olacak. Bu-
ralara sadece aşılanmış veya 
hastalanıp da iyileşmiş kişi-
ler alınacak. Maske takma 
zorunluluğu ortadan kalka-
cak.
nAşağıdaki alanlarda 2,5G 
kuralı geçerli olacak. Bura-
larda müşteri veya ziyaretçi-
lerin güncel bir PCR testine 
sahip, aşılanmış veya hasta-
lanıp da iyileşmiş olması zo-
runlu olacak:
lGastronomi
lYakın fiziksel temas ge-
rektiren hizmetler (kuaför, 

masör, pedikür, manikür)
lKapalı alanlar ve boş za-
manı değerlendirme tesis-
leri
lOteller: Yurt dışından 
gelen konuklar için acil du-
rumda antijen testi yapıl-
ması imkanı getiriliyor.
l26 ila 500 katılımcıya sa-
hip ekinlikler (düğünler, 
kutlamalar vb.). Tiyatro, 
sinema, kabare, konser sa-
lonu, konser alanı ve iba-
dethanelerde (ayinler istis-
na olmak üzere) ek olarak 
en azından bir cerrahi mas-
ke takılması zorunlu.

- Türkçe bilgilendirme 
Viyana Belediyesi tarafın-
dan Türkçe dilinde sunulan 
Kovid-19 bilgilendirme say-
fasına, aşağıdaki QR kodu 
telefonunuzdan okutarak 
erişebilirsiniz.

48 Stunden72 Stunden

Bezahlte Anzeige

Alle Informationen unter:
wien.gv.at/coronavirus

Lass dich impfen! Die Corona-Impfung 
ist hochwirksam und schützt dich!

Teste dich regelmäßig kostenlos
und schütze die Menschen in deiner Umgebung!

Corona-Sorgenhotline: 
01 4000 53 000 (täglich von 8 bis 20 Uhr) 
24-Stunden Frauennotruf: 
01 71 719 (täglich von 0 bis 24 Uhr) 
Kinder- und Jugendhilfe: 
01 4000 8011 (täglich von 8 bis 18 Uhr)

• Ambulante Patient*innen, Besucher*innen  
 und Begleitpersonen
• Pro Tag nur ein*e Besucher*in

Weitere Infos unter: 
gesundheitsverbund.at/besuchsregeln

• In Lokalen und Restaurants

(keine Testpflicht für unter 6-Jährige)

In der Gastronomie:

Bei Veranstaltungen:

In Spitälern und Pflegeeinrichtungen:

• Über 25 Personen

Für den Schulbesuch

Impfen:

Testen:

Hilfe:

• In Clubs, Discos und Bars

• Über 500 Personen

Sicher gegen 
Corona!

FFP2-
MaskenpflichtRegel PCR-Test Antigen-Test

2,5G
48 Stunden

3G
48 Stunden72 Stunden

abhängig von 
der Örtlichkeit

Kinder 6-12 Jahre

In öffentlichen Verkehrsmitteln

In Amtsgebäuden der Stadt Wien

Im gesamten Handel

Bei körpernahen Dienstleistungen

48 Stunden
2,5G

48 Stunden

2,5G

48 Stunden
2,5G

2G

2G

2G:   geimpft oder 
 genesen

2,5G:  geimpft, 
 genesen oder 
 PCR-getestet 

3G:  geimpft, 
 genesen oder 
 getestet (PCR 
 oder Antigen)

Legende:

Was gilt seit 1. Oktober in Wien?

INS_48_CASuE_204x286ssp.indd   1INS_48_CASuE_204x286ssp.indd   1 28.09.21   09:2928.09.21   09:29

 2G nedir?
Aşılanmış veya İyileşmiş
Nerelerde geçerli?
- 500 fazla kişinin katıldığı 
etkinlikler
- Gece kulüpleri, bar ve 
diskolar

 2,5G nedir?
Aşılanmış, İyileşmiş veya 
PCR test
Nerelerde geçerli?
- Yakın temas hizmetleri 
(kuaför, güzellik bakım, 
masaj vb.)
- Restoran, lokal vb. 
gastronomi işletmeleri
- 25 kişiden fazla kişinin 
katıldığı etkinlikler
- Spor salonları
- Hastane ve bakımevleri

 FFP2 kullanım alanları:
- Toplu taşıma araçları
- Resmi daireler
- Ticari alışveriş alanları
- Hastaneler, bakımevleri
- Kütüphaneler vb.
- Müze, saraylar vb.

 PCR & Antijen Testler:
İşletmeler: PCR testleri 
gastronomi, kuaför vb. 
yakın temas hizmetlerinde 
48 saat geçerli olacak. 
Ticari alanlara girişlerde 
Antijen testleri artık geçerli 
sayılmayacak. 
Okullar: Öğrenciler için 
PCR ve Antijen testlerin 
geçerlilik süresinde bir 
değişiklik olmayacak: PCR 
testleri 72, Antijen testleri 
ise 48 saat geçerli olacak. 

ÖNEMLİ BİLGİLER
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Avusturya yakın tarihinin 
seçimle gelen en kısa hü-
kümetlerinden biri olan 

birinci Kurz dönemi yaklaşık 17 
ay sürmesine rağmen, yaşandığı 
iddia edilen usulsüzlük ve yol-
suzluklar ve İbiza skandalıyla 
uzun yıllar konuşulacağa benzi-
yor.

Bu döneme dair bir başbakan 
yardımcısı, en az 3 bakan ve çok 
sayıda diplomata yönelik yolsuz-
luk soruşturması sürerken, dö-
nemin en önemli ismi Sebastian 
Kurz'da çeşitli nedenlerden ötü-
rü söz konusu soruşturmaların 
radarına girdi.

Ülke tarihinin en büyük skan-
dallarından biri olarak kabul 
edilen İbiza ve Casinos Austria 
davası kapsamında meclis araş-
tırma komisyonu tarafından 
ifadesine başvurulan Kurz'un 
burada yanlış beyanda bulundu-
ğu gerekçesiyle hakkında soruş-
turma başlatılması kamuoyunu 
meşgul eden önemli konu baş-

lıklarından birini oldu.
Kurz'un 2013'de dışişleri ba-

kanı olmasıyla birlikte başlayan 
siyasi kariyerinde, ortaya atılan 
çeşitli iddiaların birçoğundan bir 
şekilde kurtulması, tesadüf ola-
rak görülse de özellikle 17 aylık 
ilk başbakanlık sürecinde yaşan-
dığı ileri sürülen onca yolsuzluk 
ve usulsüzlükten kendisinin ha-
berinin olmadığını düşünmek 
çok naif bir yaklaşım olurdu.

-Hukuk, Kurz ve koltuk 
verdiklerinin hedefinde 
Geçen mayıs ayında Kurz'un 
yanlış beyanda bulunduğu ge-
rekçesiyle hakkında soruşturma 
başlatılacağının açıklanmasının 
ardından başta kendisi olmak 
üzere ona yakın, daha doğru 
ifadeyle onun sayesinde koltuk 
sahibi olmuş Nehammer, Edts-
tadler, hali hazırda hakkında 
yolsuzluk soruşturması süren 
ve evinde polis tarafından arama 
yapılan Blümel, ülke tarihinde 

görülmemiş bir şekilde soruş-
turmayı başlatan savcılığa savaş 
ilan etti.

Hukuk devleti ilkesinin en 
önemli temel değerlerden biri 
olarak kabul edildiği Avrupa'da 
bir siyasi yapının alenen hukuka 
müdahalede bulunurcasına ileri 
gitmesi şaşkınlıkla karşılanırken, 
bu durum akıllara, bu zamana 
kadar ortaya çıkan sorun, sıkıntı 
ya da hukuki süreçlerde hep et-
rafındaki isimleri kurban eden 
Kurz'un ciddi bir sorunla karşı 
karşıya olduğu sorusunu getirdi.

-Kurz'u kayırmaca!
Usulen Mali Suçlar ve Yolsuz-
lukla Mücadele Savcılığı (WKS-
tA) tarafından sorgulanması 
gereken Kurz'un Yeşiller Parti-
sinden Adalet Bakanı Alma Za-
dic'in de onayıyla bugüne kadar 
benzeri görülmemiş bir şekilde 
bir hakim tarafından sorgula-
nacağı tartışmaları fitilleyen ilk 
adım olarak öne çıktı.

BU YOL 
NEREYE 
GİDER?
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Kaddafi Kaya
kaya@haberjournal.at

Adalet Bakanlığı, bu "kayır-
mayı" sorgunun "özel bir du-
rum ve özel bir kişiye yönelik" 
olduğu gerekçesiyle açıklama-
ya çalışsa da toplumun büyük 
bir kesimi tarafından ikna 
edici bulunmadığı gibi tepkiy-
le karşılandı.

Kamuoyu henüz bu kayır-
maya alışamamışken neden 
sonra Kurz'un herkesten ha-
bersiz geçen ayın başında 
göreve yeni atanmış bir savcı 
tarafından 5 saate yakın sor-
gulandığı bilgisi ülke günde-
minde bomba etkisi yarattı.

Yalnız hakimin soru yö-
neltebildiği, savcılığın soru 
sormasına izin verilmeyen 
sorguya ilişkin basına sızan 
haberlerde, Kurz'un karşı-
sındakileri aşağılarcasına bir 
tutum sergilediğine dikkat 
çekilirken, onca saat süren 
sorguya dair başka detay öğ-
renilemedi.

Bu haberin ardından uzun 

süre kameralardan uzak kalan 
Kurz, çevre, iklim değişikli-
ği gündemleriyle kameralar 
karşısına çıkarken, bir yandan 
Yeşillere iktidarda söz hak-
kı tanıyor izlenimi verip, öte 
yandan 5 saat süren soruştur-
maya yönelik yoğun gündemi 
de değiştirmeyi başardı.

İklim kartıyla her ne kadar 
gündemi değiştirmeyi başar-
sa da bu konunun yakasını 
bırakmayacağını bilen Kurz, 
sorgulama sonucunda olası 
bir dava açılması durumunda 
başbakanlık görevini bırak-
mayacağını daha evvel açıkla-
mıştı.

-Erken seçim öncesi yeni 
taktikler
Dava açılması durumunda, 
kamuoyunun özellikle Yeşille-
re yönelik baskısı artacak, do-
layısıyla olası bir erken seçim 
ülke gündemine taşınacak. İs-
tifa etmesinin hakkında çıkan 

iddiaları kabul etmek anlamı-
na geldiğini bilen Kurz, ısrarla 
yanlış yapmadığını, savcılığın 
siyasi emellerle hareket ettiği-
ni ve aslında yapılanan "Kurz 
gitsin kampanyasının bir par-
çası olduğu" tezine toplumu 
ikna etmeye çalışacak.

Bu sırada Kurz, hem ikti-
darda hem de kamuoyunda 
oluşacak gerginliği kendi le-
hinde kullanmak suretiyle, 
oylarının erimesini önleme 
yoluna başvuracak.

Çevreci adımlar olarak halka 
pazarlanan vergi düzenlemesi 
ve iklim bileti ile eleştiri okla-
rının hedefinde olan Yeşillerin 
toplum nazarında itibarının 
azalması, muhalefetin Kurz 
karşısındaki silikliği ve fark-
lı bir söylem geliştiremediği 
için dışarıdan medet umması 
(Cumhurbaşkanı Kurz'u gö-
revden alsın, savcılık dava aç-
sın ve bir şekilde gitsin gibi), 
popülizmden meden ummaya 

devam eden Kurz'un, olası bir 
erken seçimde hala kazanma 
şansının bulunduğunu göste-
riyor.

-Göçmenleri hedef 
alıyorsan, gerisi teferruat
Tabi dünya genelinde siyasi 
konjonktür de Kurz gibileri-
ne daha fütursuzca hareket 
etme imkanı sunuyor. Bir 
başbakanın adı yanlış beyanla 
anılıyor, yolsuzluk soruştur-
ması kapsamında dinleniyor, 
iktidarı süresince çok sayıda 
usulsüzlük yapıldığı iddia edi-
liyor ama bu kişi Müslüman-
ları hedef alınca, göçmenlere 
saldırınca, yapılanlar görmez-
den geliniyor. Başka bir siyasi 
konjonktür de olsa tası tarağı 
toparlayıp ülkeyi terk etmesi 
gereken isimler, tek alternatif 
biziz edasıyla arzı edam edi-
yorlar.

Sosyal Demokratlar (SPÖ) dışında 
bütün siyasi seçenekleri tüketen 
Kurz'un ÖVP-FPÖ koalisyonu 

süresince imza attığı işlerin, siyasi 
kariyerinin sonunu getireceği şüphe 

götürmez bir gerçek olsa da hem 
küresel siyasi konjonktür hem de 

ülkedeki durum bir süre daha sağcı 
popülist ve yancılarının yönetimde yer 

alacağına işaret ediyor.

Resim: 28 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenen Yaz mevsimi Bakanlar Konseyi. Başbakan Sebastian Kurz (sağda). Başbakan Yardımcısı Werner Kogler (solda). © BKA/Andy Wenzel

Her geçen gün yeni bir skandalla 

gündeme gelen Başbakan Sebastian 

Kurz'un (ÖVP), Yeşiller Partisi'yle girdiği 

koalisyon yolunun nerede, ne zaman ve 

nasıl noktalanacağı merak konusu...
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Avusturya’da yapılan bir araştırma aşırı kilolardan kurtulmak için bıçak altına yatan erkeklerin, 
kadınlara oranla hayatlarını kaybetme risklerinin beş misli daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Araştırma: Erkeklerin kadınlara 
oranla ölüm riski daha fazla

Viyana Tıp Fakültesi’nde ya-
pılan araştırmada, aşırı ki-
lolarından kurtulmak için 

son 10 yılda ameliyat olan 19 bin 
kişinin dosyası mercek altına alındı.

Buna göre, aşırı kilolu erkek has-
taların, aşırı kilolu kadınlara oranla 
geçirdikleri ameliyatın ardından 30 
gün içinde hayatlarını kaybetme 
riski 5 misli daha fazla.

Euronews'in aktardığı habere 
göre on yıllık verilerin analiz edil-
diği araştırma, özellikle yaşlı er-
keklerin ameliyat sırasında kalp ve 
damar hastalıklarıyla, tip 2 diyabet 
hastalıklarından mağdur olma ola-

sılığının kadınlara oranla fazla ol-
duğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre, aşırı kilolar-
dan kurtulmak için 2010 ila 2020 
yılları arasında “bariatrik cerrahi” 
operasyonu geçirenler içinde yüz-
de 2’den azı 30 gün içinde hayatını 
kaybetti.

Yine aynı araştırmaya göre aşırı 
kilodan kurtulma için bıçak altına 
yatmayı tercih eden kadınların ora-
nı yüzde 70.

2010 ila 2018 arasında 14 bin 
681 kadın, 5 bin 220 erkek aşı ki-
lolardan kurtulma için “bariatrik 
cerrahi” operasyonu geçirdi. ©
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Polis adaylarına 
aşı şartı
www.polizeikarriere.gv.at si-
tesinde yer alan bilgilere göre, 
polis adaylarının başvuru es-
nasında aşı sertifikasını suna-
madıkları takdirde bunu en geç 
polis tıbbi muayenesinde yap-
maları gerekiyor. 

Avusturya İçişleri Bakanlığı 
Genel Sekreteri Helmut Tomac, 
aşı zorunluluğunu, polislerin 
sürekli yakın temas halinde ol-
duklarını ve işverenin çalışanını 
korumak olduğunu söyleyerek 
savundu.

Öte yandan Avusturya’daki 
aktif polislerinin yüzde 80’inin 
tam aşılı oldukları belirtildi.

Testler Mart 
2022'ye kadar 
ücretsiz
Avusturya Sağlık Bakanlığı’n-
dan yapılan bir açıklamaya göre, 
Ekim ayın sonunda sonlandırıl-
ması beklenen ücretsiz Kovid-19 
testleri, Mart ayın sonuna kadar 
devam edecek. Eczanelerde veri-
len hızlı antijen testleri ise bu ay 
sonu sonlandırılacak. 

Süregelen tartışmalarda ÖVP 
liderliğindeki federal eyaletler 
ücretsiz koronavirüs testlerini, 
aşı isteğinin azalma ihtimalini 
öne sürerek sonlandırmak, SPÖ 
ise testler ile enfeksiyon süreci-
nin daha iyi takip edilebileceğini 
savunarak, ücretsiz testlerinin 
devam etmesini istemişti. 

Kaşıkçı için "adalet çağrısı"

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), 3 
yıl önce Suudi Arabistan'ın İstan-
bul Başkonsolosluğunda katledilen 

gazeteci Cemal Kaşıkçı için adaletin tecel-
li etmediğine dikkati çekerek, uluslararası 
topluma bu ülkeyi gazetecinin cinayetinden 
sorumlu tutması çağrısında bulundu.

Merkezi Avusturya’nın başkenti Viya-
na’da bulunan IPI’dan yapılan açıklamada, 
2 Ekim 2018’de öldürülen Suudi gazeteci 
Kaşıkçı’nın ölüm yıl dönümünde suçlula-
rın gereken cezaya çarptırılmamasına tepki 
gösterildi.

Açıklamada, Kaşıkçı’nın öldürülme süre-
ci ve olayın üzerinden geçen bunca zamana 
karşı somut bir gelişme yaşanmadığının altı 
çizildi.

IPI Müdür Yardımcısı Scott Griffen’ın 
olaya ilişkin görüşlerine de açıklamada yer 

verildi. Griffen, Kaşıkçı’nın Suudi yöneti-
minin emriyle korkunç bir şekilde öldürül-
mesinin üzerinden üç yıl geçtiğini vurgula-
dı.

Uluslararası toplum tarafından gazeteci-
lere karşı işlenen suçların cezasız kalması-
nın sonlandırılmasına yönelik verilen sözler 
ve çok sayıda açıklama yapıldığına işaret 
eden Griffen, şunları kaydetti:

"Ancak buna karşı eleştirel bir gazete-
cinin yüzsüzce ortadan kaldırılması ne-
deniyle, Batı ülkelerinin uzun yıllara da-
yanan müttefiki Suudi Arabistan’ın elle 
tutulur bir bedel ödememesi söz konusu. 
IPI olarak, bu davada (sorumluların) ce-
zasız kalmasının devam ediyor olmasını 
kınıyoruz. Bu gaddar eylem için tam an-
lamıyla hesap sorulmasını talep etmeyi 
sürdüreceğiz." 
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Binlerce kişi "iklim" için yürüdü
Viyana'da, 20 binin 

üzerinde çevreci, ik-
lim değişikliği, küre-

sel ısınma ve karbon emisyo-
nunun azaltılmasına dikkati 
çekmek için gösteri yaptı.

Başkentin ikinci bölgesinde 
toplanan göstericiler, şehrin 
önemli caddelerini trafiğe ka-

patarak Helden Platz'a kadar 
yürüdü. "Fridays For Future" 
hareketi tarafından dünya 
genelinde 6'ıncısı düzenlenen 
küresel iklim protestosuna 
katılan göstericiler, "Gezegeni 
koru", "İklim için küresel ada-
let", "Başka gezegen yok" yazılı 
pankartlar taşıdı.

Çevre kirliliği gibi küre-
sel iklim sorunlarının yanı 
sıra Viyana'da yapımı süren 
bir tünel ve otoyol inşaatının 
durdurulması için oturma ey-
lemi de yapan protestocular, 
Viyana eyalet yönetimine söz 
konusu inşaatların sonlandı-
rılması çağrısında bulundu. ©
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Büyüme çağında spora başlamak, ömür boyu spor alışkanlığı kazanmanın en güzel yollarından biri. 
Çocukluğundan itibaren sporla haşır neşir olmak herkese nasip olmuyor, ancak başlamak için de 
hiçbir zaman geç değil.

Bir spor dalında uz-
manlaşmak istiyor 
olabilirsiniz, amatör 

bir sporcu olarak da spor 
faaliyetleri ile ilgilenmeye 
ve çalışmaya devam ede-
bilirsiniz. Sadece iyi bir 
egzersiz programı oluştu-
rup sağlığınızı korumaya 
ve iyileştirmeye yönelik de 
spor yapmayı tercih edebi-
lirsiniz. Her halükarda ne 
istediğinizi bilmeniz ve iyi 
bir çalışma programınızın 
olması, yaptığınız çalışma-
ların verimli olmasındaki 
en önemli faktörler olacak. 
Elbette sadece verimli ol-
mak değil, bu çalışmalar-
dan keyif almak da önemli. 

Sporun hayatınızın güç-

lü ve keyifli bir parçası ola-
bilmesi için, uzmanlar bazı 
noktalara dikkat edilmesi 
gerektiğinin altını çiziyor:

1. Hedefinizi belirleyin
Sporcu olmak ya da spor 
yapmak neden ilginizi çe-
kiyor? Kimileri için düzenli 
egzersiz yapmayı hayatın 
bir parçası haline getirmek 
yeterliyken, kimileri bunu 
yarışmalara hazırlanan iyi 
bir sporcu olmak için veya 
takımıyla birlikte müsaba-
kalara katılmak için heye-
can verici bulur. 

İster vücut geliştirme ol-
sun, ister bir takım oyunu; 
spor programınızı belir-
lerken hedefinizi netleştir-

meyi ihmal etmemelisiniz. 
Sağlıklı ve güçlü bir bede-
ne sahip olmanın yanı sıra, 
spor yapmakla ilgili sizi 
heyecanlandıran şeyler ne-
ler? Çalışmalarınız için ne 
kadar zaman ayırabilecek-
siniz? Bir yıl sonrasını dü-
şündüğünüzde sporun ha-
yatınızda ne şekilde etkili 
olacağını öngörüyorsunuz? 
Bu ve benzeri soruların 
cevaplarını içeren bir liste-
ye sahip olmak, hedefinizi 
belirleme yolunda işinizi 
kolaylaştıracaktır. Bir he-
def belirledikten sonra ise, 
motivasyonunuzu koru-
mak sizin için daha kolay 
olacak.
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Spora başlayacak gençlere
önemli tavsiyeler
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Hedeflerin değişebileceğini, 
gelişip dönüşebileceğini de 
aklınızdan çıkarmayın. Yol-
culukta her şey beklediğiniz 
gibi gitse bile, kendinizle ilgili 
farklı şeyler keşfedip hedefini-
zi şekillendirmeye devam ede-
bileceğinizi bilerek seçenek-
lere açık kalmak, her zaman 
yolculuğu daha keyifli kılar.

2. Bir uzmana danışın
Spor alemi düşündüğünüz-
den daha büyük! Hedefinizi 
belirledikten sonra herhangi 
bir sporda uzman bir antrenör 
ile konuşarak çeşitli spor dal-
ları arasından hangisinin size 
uygun olacağını belirleyebilir-
siniz. Sadece egzersiz yapmak 
istiyorsanız da, nasıl bir çalış-
ma programı benimseyeceği-
nize dair size en iyi tavsiyeleri 
verecek kişi, yine bir fitness 
antrenörü olacaktır. Herhangi 
bir spor dalıyla amatör ya da 
profesyonel olarak ilgilenen 
biri ile konuşmak, tavsiyeler 
almak da vizyonunuzu geliş-
tirmenizi sağlar.

3. Beslenme programınızı 
gözden geçirin
Spor ve beslenme birbirin-
den ayrı düşünülemez. Hangi 
spor dalına yöneleceğinizi ve 
nasıl bir çalışma programınız 
olacağını belirledikten sonra, 
nasıl beslendiğinizi mutlaka 
gözden geçirmeniz gerekiyor. 
Sağlıklı ve güçlü bir fizik için 
ihtiyacımız olan tüm besinleri 
alabileceğimiz verimli bir bes-
lenme programı, spor prog-
ramınızı desteklemek için 
olmazsa olmazlardan biridir. 
Bu konuda da bir uzmana 
danışabilir, örneğin egzersiz 
programınızı en iyi ne şekilde 

beslenerek destekleyeceğinizi 
öğrenmek için bir diyetisyen-
den yardım alabilirsiniz.

4. Güncel sağlık 
durumunuzu öğrenin
Fiziksel sağlığınızın spor yap-
maya uygun olup olmadığını 
öğrenmek önemlidir. Antre-
nörünüz ve diyetisyeniniz sizi 
bu konuda da yönlendirebilir, 
ya da uzman bir hekime danı-
şarak hangi testleri ve tahlil-
leri yaptırmanız gerekeceğini 
öğrenebilirsiniz. Genel sağlık 
durumunuz hakkında bilgi 
sahibi olmak, zaman zaman 
bedeni zorlamayı gerektiren 
uygulamalar için hayati önem 
taşır.

Spor yolculuğunuzda za-
man zaman önerilen sağlık 
kontrollerini yaptırmak da 
önemlidir, özellikle aileniz-
de bazı kronik rahatsızlıklar 
varsa ya da çocukluğunuzdan 
beri teşhisi konulmuş herhan-
gi bir rahatsızlığınız bulunu-
yorsa, spor hedefinizle ilgili 
bir doktora danışmak en sağ-
lıklı seçenek olacaktır.

5. Rutin oluşturun
Herhangi bir şeyde uzman-
laşmanın en iyi yolu, onu bir 
rutinin parçası haline getir-
mektir. 

Hangi sporu seçerseniz 
seçin, haftanın belirli günle-
rinde gerekli çalışmaları ve 
egzersizleri yapmak için vakit 
ayırmaya kararlı olmalısınız. 
Bu konuda sizi yönlendirecek 
uzmanlara danışmak yine en 
iyi seçenek olacaktır, amatör 
olarak kendiniz de bir prog-
ram oluşturabilirsiniz; önemli 
olan, bu programa bağlı kal-
maktır. 

Eğer başta belirlediğiniz 
programın sizin için gerçekçi 
olmadığını fark ederseniz de 
pes etmeyin, çalışmalarınızı 
yeniden programlamak için 
her zaman fırsatınız olabilir. 
Uygun ve verimli rutini bul-
duğunuzda, buna sadık kal-
mak için hayatınızda gerekli 
değişiklikleri yapın.

6. Ne zaman ara 
vereceğinizi bilin 
Spora başlamak heyecan ve-
ricidir, bedeninizin güçlendi-
ğini, esnediğini fark edersiniz 
ve bu da biraz daha ilerlemek 
için, daha da güçlenmek 
için sizi güçlü bir şekil-
de motive eder. Ancak 
bazen, beden yorulur. 
Spora yeni başlayan-
larda sık görü-
len kas ve ek-
lem ağrıları, 
tutulmalar, 
aslında bizi 
biraz yavaş-
lamamız için 
uyaran işaret-
lerdir. Yara-
lanmaya bağlı 
ağrıları baskı-
lamamalı, bedeni-
mizde kendiliğinden 
işleyen doğal iyileşme 
sürecinin çalışmasına 
izin vermelisiniz. 
Gerektiği gibi dinlen-
mek de, yaptığınız tüm 
çalışmalar ve egzersizler 
kadar önemlidir. Bede-
ninizi dinleyin, ihtiyaç-
larınızı gözetin ve yeri 
geldiğinde kısa aralar ver-
mekten asla çekinmeyin. 
Bedeninizde bir şeyle-
rin yolunda gitmedi-
ğine dair herhangi bir 

şüpheniz olduğunda, muhak-
kak bir uzmana danışın.

7. Sabırlı olun
Spor yapmak hem beden, hem 
de zihin işidir. Beklediğiniz 
seviyeye gelmeniz için bazen 
düşündüğünüzden daha uzun 
zaman geçirmeniz gerekebilir. 
Hedefinize odaklanarak iler-
lemek her zaman iyi bir moti-
vasyon olsa da, sürecin tadını 
çıkarmak ve sabırlı olmak da 
çalışmalarınızı güçlendir-
menin önemli bir parçasıdır. 
Özellikle sonuç odaklı bir 
spor programı benimsediy-

s e n i z , ö r n e ğ i n 
vü-

cut ge-
liştirmeye 

yönelik eg-
zersizler yapı-

yorsanız, hayal 
ettiğiniz sonuç-
ları birkaç günde 
alamayacağınızı 
ve hem istikrarlı, 
hem de motive 
olmuş bir şekil-
de devam etme-
niz gerektiğini 
unutmayın. 

Duygu İslamoğlu
duygu@haberjournal.at
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"Devlet taş kalpli olduğunda,
yoksullarla ilgilenen insanların
olması şart" 
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Haberjournal: Sayın 
Häupl, yakın zamanda 
sağlık problemleri 
yaşadınız. Bununla 
ilgili neler söylemek 
istersiniz?
Häupl: Görevim sona erdik-
ten yaklaşık bir yıl sonra böb-
rek kanseri olduğum teşhisi 
kondu. Bu sıkıntının cerrahi 
müdahale ile çözülmesi ge-
rekiyordu ki bu, başarılı bir 
şekilde gerçekleşti. Bir enfek-
siyondan sonra üç haftası yo-
ğun bakım ünitesinde olmak 
üzere üç ay hastanede yatmak 
durumunda kaldım. Hastane-
ye yattığımda 115 kiloydum, 
çıktığımda ise 83 kilo. Bütün 
bu hikâyenin tek olumlu yanı 
buydu. Ancak elbette çok 
fazla kas kitlesi de kaybet-
tim ve düzgün yürüyebilmem 
için bunu tekrar toparlamam 
gerekiyordu. Ottakring’de 
asansörü olmayan bir binanın 
ikinci katında oturuyorum. 

Şu anda bu bir sorun değil, 
ama o günlerde kısa süreli-
ğine sorun teşkil etti. İkinci 
kata mola vermeden çıkamı-
yordum. Rehabilitasyondan 
döndüğümde elimde iki valiz-
le, nefes nefese kalmadan iki 
katı çıkabildim. Kısacası iyice 
toparlanmıştım.

Haberjournal: Belediye 
başkanı olarak uzun 
yıllar hizmet ettikten 
sonra Volkshilfe’deki 
başkanlık sürecine nasıl 
gelindi?
Häupl: Merhum Rudolf 
Hundstorfer’in (eski Sosyal 
İşler Bakanı) halefi olarak 
Volkshilfe'nin (Halk Yar-
dımlaşması) başkanı olmam 
konusunda teklif geldiğinde, 
kısa bir süre düşündükten ve 
Tanja Wehsely ile gerçekleşen 
uzun bir sohbetten sonra ha-
yır diyemedim. Daha sonra 
Kovid-19 salgını geldi. Bu-

nun, 2008’den sonra gelecek 
ekonomik krizi tetikleyeceği-
ni hemen gördüm. Bu ekono-
mik kriz aynı zamanda sosyal 
bir kriz. Evet, böyle bir vazi-
feden kaçmak mümkün de-
ğil. Ekonomik krizi kuvvetle 
muhtemeldir ki göçmen krizi 
takip edecek. Ne ben ne de 
bir başkası Afganistan’da iş-
lerin böyle çabuk gelişeceğini 
tahmin edemedi. Bugünden 
yarına değil ama muhtemelen 
gelecek yıl…

Elbette belirli gecikmeler 
yaşanacak. İran’da hali hazır-
da 5 milyon Afgan mülteci 
bulunuyor. Bu durumda İran 
kendi ülkesine aşırı yüklen-
mekten çekinecektir. Pakis-
tan için benzer durum söz 
konusu. Kuzeyde bulunan 
eski Sovyet ülkeleri zaten sı-
nırlarını kapattı. Biraz zaman 
alacak, ama bir mülteci krizi 
ile karşı karşıya kalacağız. 
Dolayısı ile mülteciler, yok-
sullukla mücadele, çocuklara 
yardım, çocuk yoksulluğu… 
Devlet o kadar taş kalpli oldu-
ğunda, yoksullarla ilgilenen 
insanların olması şart. Tek bir 
cümlede toparlarsak, sosyal 
bilincimden dolayı böyle bir 
teklifi geri çeviremezdim.

Haberjournal: 
„Gemeinsam statt 
einsam“ (Yalnızlık yerine 
birlikte) projesi nasıl 
gidiyor? 
Häupl: Çok iyi gidiyor. Tabi 
bu bir şikâyet hattı değil. 
Onun için kentin, çok iyi ko-
numlandırılmış başka kuru-

luşları mevcut. Bu kuruluşlar 
e-posta ve telefonla hemen 
yardımcı oluyorlar. Bunlar 
çok iyi işliyor ve bunlara rakip 
olma gibi bir düşüncemiz yok. 
Yalnızlık Yerine Birlikte Pro-
jesi’nde aslında sadece sohbet 
imkanı sunmak istiyoruz. İn-
sanların evlerinde tek başları-
na ve yalnızlık içinde oturup 
televizyon seyretmemelerini 
ve belki de biraz elektronik 
iletişimden uzaklaşmalarını 
amaçlıyoruz. Bilhassa sadece 
kısa mesaj atan, bilgisayarda 
sohbet eden veya başka şeyler 
yapıp aslında birbirleriyle ko-
nuşmayan genç insanların…

Bilim ve siyasette bilgi alış-
verişi gerekli, bu muhakkak. 
Ancak toplumumuzda birbi-
riyle konuşma eksik.

Prof. Dr. Benninger’in hi-
kayesini çok severek anlatı-
rım. Kendisi sadece Avus-
turya’da değil, dünya çapında 
tanınmış bir moleküler bi-
yolog. Lakin kendisi Kanada 
ve Avustralya’da da çalışıyor. 
Kendisi Moleküler Tıp Ens-
titüsünü kurdu. Kendisine 
„Her şey yolunda mı? Başka 
bir isteğin var mı?” diye sor-
duklarında “Bir kahve istiyo-
rum” şeklinde cevap vermiş. 
Bu sadece klasik bir Viyanalı 
tepkisi değil, aynı zamanda 
bilimin, günümüzde bilgi alış-
verişine ihtiyaç duyulduğuna 
dair tespiti. Yani birbirimizle 
konuşmamız önemli. Bu bil-
gisayar sohbetleri üzerinden 
gerçekleşmez.

Viyana Belediyesi eski Belediye Başkanı Michael Häupl, gazetemize özel açıklamalarda bulundu.  Şimdilerde 
başkanlık görevini yürüttüğü Volkshilfe'nin çalışmalarına dair açıklamalarda bulunan Häupl, Kovid-19 
salgınından mülteci krizine, farklı konularda samimi açıklamalarda bulundu. 

Haberjournal: Planlama 
aşamasında olan 
veya planlanmış olan 
herhangi bir proje 
bulunuyor mu?
Häupl: Korona’dan sonra ye-
niden güç toplamaya çalışıyo-
ruz. Volkshilfe’nin ana faali-
yet alanı evde bakım. Bizler, 
görevim boyunca da şahsen 
savunduğum gibi, insanların 
mümkün olduğu sürece evle-
rinde kalabilmeleri ve yataklı 
bir kuruma yatırılmamaları 
ana fikrinden yola çıkıyoruz. 
Huzurevleri günümüzde ha-
rika. Artık birden çok kişinin 
aynı odada kaldığı birimler 
yok. Bunların yerine artık en 
fazla iki kişinin bir odada kal-
dığı daha küçük birimler var. 
Devlete ait bakım tesislerini 
tamamen yeniden yapılandır-
dık. Huzurevlerindeki yeni-
den yapılandırmayı belediye 
gerçekleştirdi.

Bizler Volkshilfe olarak ya-
tılı bakıma yoğunlaşmıyoruz. 
Bunu Viyana Belediye’si zaten 
mükemmel şekilde yerine ge-
tiriyor. Bizler, Caritas ve di-
ğerlerinin de yaptığı gibi evde 
bakım konusunda yardım 
sağlıyoruz. Lakin 1800 çalı-
şanımızın önemli bir kısmı 
evde hasta bakımı ile iştigal 
ediyor. Bu bizim ana faaliyet 
alanımız.

Şimdi açmaza sürüklenme-
mek için biraz odaklanmamız 
gerekiyor. Gençlere yardımı, 
konut yardımı, işsizlere yar-
dım gibi konularda faaliyet 
yürütmeye devam edeceğiz. 
Ancak şimdi yeniden mül-
tecilere yardım konusunda 
faaliyet yürütmeye hazırlana-
cağız. Ortada mülteci de bu-
lunmadığından, bu konudaki 
faaliyetlerimizi asgariye in-
dirdik ve Caritas, Rote Kreuz  
ve Samariter Bund'un da yap-
tığı gibi mülteci tesislerimizi 
kapattık. Şimdi bu faaliyet-
lerimizi tekrar arttırmak için 
hazırlık yapıyoruz. Bunu yap-

mak için yine çok fazla insana 
ihtiyaç var ve bu hiç de kolay 
değil. Kalitenin de yüksek ol-
ması açısından, yeterli eğitimi 
almış sosyal hizmet uzmanla-
rının sayısı da çok fazla değil. 
Bu bir sonraki adım.

Hiçbir şeyi tek başımıza 
yapmıyoruz. Örneğin evsizle-
re yardım konusunda Kiracı-
lar Birliği ile beraber çalışıyo-
ruz. Yalnızlık Yerine Birlikte 
projesini de Samariter Bund 
ve Pensionistenverband ile iş 
birliği içinde gerçekleştirdik. 
Volkshilfe’yi Caritas’ın rakibi 
olarak görmüyorum. Bilakis 
ben her zaman iş birliği yap-
maya çalışıyorum. Hepimiz 
üzerimize düşen katkıyı sağ-
lamaya çalışıyoruz.

Haberjournal: Mülteci 
krizinden bahsettiniz. 
Bu noktada mevcut 
hükümetin izlediği 
politikaları nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
Häupl: Şimdiki hükümetin 
yaptıkları beni incitiyor. Şan-
sölye Kurz ve taklitçilerinden 
başka bir şey de beklemiyor-
dum. Ancak Yeşiller Parti-
si’nde beni inciten nokta, ör-
neğin geçen görüşmemizde 
Sayın Şansölye Yardımcısı’n-
dan “Zaten fiilen Afganistan’a 
sınır dışı gerçekleşmiyor” de-
mesinden öte bir tutum bek-
lememdi.

İçişleri ve dışişleri bakan-
larının Afganistan’dan gelen 
mülteciler konusunda dedik-
lerini, örneğin sadece mülte-
cilerin değil, ABD ve NATO 
ile işbirliği yapanların ve hat-
ta Avusturya gibi tarafsız bir 
ülke için örneğin tercüman 
olarak çalışıp da doğal olarak 
aileleri ile birlikte tehdit al-
tında oldukları için ülkeden 
çıkarılanların da ülkeye ka-
bul edilmeyeceklerini duydu-
ğumda, duygularımın kabar-
dığı anlar yaşıyorum. 

Bu konuda yalan haberle-

re son verilmesini dilerdim. 
Kimse, ama başta sosyal de-
mokratlar olmak üzere hiç 
kimse yasadışı göçü istemi-
yor. 2015 yılında olanları hiç 
kimse tekrar yaşamak istemi-
yor. Bu nedenle, düzenli göçü 
nasıl organize edeceğimizi 
çok iyi düşünmeliyiz.

Şimdi Avusturyalılar san-
ki geçmişte bizzat kendileri 
benzer tecrübeler yaşama-
mış gibi davranmamalı. Kaç 
Avusturyalı siyasi veya ırksal 
nedenlerle Nazi’lerden kaç-
mak zorunda kalmıştır? Tarih 
konusunda unutkan olunma-
malıdır. Kaçan Avusturyalılar 
da ülkede kalıp öldürülme-
mek için önce Fransa, İngil-
tere, İskandinav ülkeleri gibi 
komşu ülkeler ve ABD’ye git-
mişlerdir.

Hükümetten en büyük 
beklentim bilhassa bir an 
önce şu İbiza çılgınlığı konu-
sunda ne yapacaklarına karar 
vermeleri. Ardından "sütten 
çıkmış ak kaşık ve iktidar 
odaklı hükümet modundan" 
çıkıp, işsizlik, toplumumu-
zun yaşadığı sosyal çözülme 
ve pek tabii ki iklim krizi 
gibi büyük sorunları çözme-
ye odaklanmalarıdır. Belki 
Avusturya dünya çapındaki 
çözümün sadece küçük bir 
parçası olacak ama yine de… 
Her şeyden önce güçsüz ve fa-
kir insanlara yük olmadan ik-

lim tedbirleri alınabileceğini 
gösterebiliriz. Bu mümkün!

Haberjournal: Kovid-19 
aşısı oldunuz mu? 
Häupl: Evet. Ve herkese de 
aşı olmalarını tavsiye ederim.  
İnsanlar kendi sorumlulu-
ğunda olan bir şey için kendi 
karar verebilir. Ancak burada 
durum farklı. Aşı olmamakla 
başkalarını da tehlikeye atı-
yoruz. Kendi ailemizi de… 
Burada bunun altını çizmekte 
fayda var. Kovid-19 nedeniyle 
hayatını kaybeden 10.000’den 
fazla kişi, insanları düşünme-
ye sevk etmelidir. 

Herkes, gerçekten herkes 
aşı olmalı ve yalan haberler 
ile ortalığa saçılan dedikodu-
lara itibar etmemelidir. Bazı 
insanlar aşının kısırlığa ne-
den olduğunu düşünerek aşı 
olmaktan korkuyor. Bunların 
tamamı saçmalık. Bu ne fel-
sefi ne de tıbbi açıdan makul 
değil. Bu iyi bir aşı. İnternette 
yayılan saçmalıklara inanma-
yıp, aşı olmak en güvenli yol.

Tabi bir diğer önemli konu 
da sık sık test yaptırmak. Aşı 
olsanız dahi, Ancak aşı olma-
yanlar ve çocuklarda test ya-
pılmasının çok önemli oldu-
ğunu düşünüyorum. Okullar 
açık kalmalı, yüz yüze eğitim 
yapılmalı ve gerekirse her gün 
test yapılmalı. 
(18 Ağustos, Viyana)
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Viyana'nın 18’inci bölge-
sindeki Türkenschanz 
Parkı'ndaki Yunus Emre 

Çeşmesi önünde düzenlenen 
konsere, Türkiye’nin Viyana Bü-
yükelçisi Ozan Ceyhun, eşi Azi-
ze Ceyhun, Viyana Başkonsolo-
su Asip Kaya, 18. Bölge Belediye 
Başkanı Silvia Nossek, Viyana 
YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz’ın 
yanı sıra çok sayıda davetli ka-
tıldı.

Yorulmaz, konser öncesi yap-
tığı konuşmada, 18. Bölge Bele-
diye Başkanı Nossek’e katkıla-
rından dolayı teşekkür ederek, 
"Bu yıl, enstitümüze ve arkamda 
gördüğünüz çeşmeye adını veren 
Yunus Emre hazretlerinin 700. 
ölüm yıl dönümü. 2021 yılı bu 
sebeple UNESCO tarafından 
Yunus Emre Yılı ilan edilmiştir. 

Biz de Yunus Emre Enstitüsü 
olarak bu vesileyle büyük mu-
tasavvıf Yunus Emre’nin beste-
lenmiş şiirlerinin yer aldığı özel 
bir konser hazırladık." şeklinde 
konuştu.

- "Türk hümanizmine 
damga vuran önemli bir 
barış elçisiydi"
Büyükelçi Ceyhun da konseri 
düzenleyen Yunus Emre Ens-
titüsüne teşekkür etti, Yunus 
Emre Çeşmesi’nin bulunduğu 
Türkenschanz Parkı'nın böyle 
bir konser için en doğru yer ol-
duğunu ifade etti.

Ceyhun, büyük Türk halk şa-
iri Yunus Emre’yi düzenlenen 
konserle andıklarını vurgulaya-
rak, "Yunus Emre sadece bir şair 
değil aynı zamanda Türk hüma-

nizmine damga vuran önemli bir 
barış elçisiydi." dedi.

18. Bölge Belediye Başkanı 
Silvia Nossek de Yunus Emre’nin 
Anadolu’da barış ve hoşgörüyü 
yaymak için yollara düştüğünü 
belirterek, Türkenschanz Par-
kı'ndaki Yunus Emre Çeşme-
si’nin şairin ruhunu, onun barış 
ve birlikte yaşam felsefesini sem-
bolize etmesi ve bu düşüncelerin 
buraya aktarılması için inşa edil-
diğini aktardı.

Nossek, Yunus Emre’nin Ana-
dolu’da yaydığı bilgelik, huzur ve 
barış mesajlarının burada inşa 
edilen çeşme ile Viyana’ya da ta-
şındığını kaydetti.

Konuşmaların ardından ta-
mamı şairin eserlerinden oluşan 
konsere davetliler yoğun ilgi gös-
terdi.  (AA)

Başkent Viyana’da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından, 700’üncü ölüm yıl dönümü 
nedeniyle büyük Türk şairi ve mutasavvıf Yunus Emre’nin eserlerinden oluşan bir açık hava 
konseri düzenlendi.
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Yunus Emre, vefatının 700'üncü
yıl dönümünde Viyana'da anıldı

SOLDAN SAĞA
1. Şeddelemek işi... Sinirli... 2. Adlar, 
isimler (eski)... Geçimi iyi olan (kim-
se)... 3. Temiz... Bir şeye zorunluluk 
sonucu bağlı olmayan, onun özünde 
bulunmayan, rastlantı ile olan nitelik, 
araz... Haykırma, bağırma... 4. Dizel 
motorlu denizaltının su altında uzun 
süre kalmasını sağlayan düzen... Vi-
zon... Stronsiyum elementinin sim-
gesi... 5. Itırlı, kokulu (eski)... Asıl 
konu, temel motif, ana konu... Bir 
şeyin temel tutulan yüzünün tam 
ters yanı, ön karşıtı... 6. Protaktin-
yum elementinin simgesi... Topra-
ğın kaymasını veya suyun akmasını 
önlemek için yapılan kalın duvar... 
Aynı işi yapanların giydikleri, tüzükle 
belirtilmiş, bir örnek giysi... 7. Meh-
terhanede yer alan, birbirine bağlı iki 
yarım küre benzeri ve iki değnekle 
vurularak çalınan bir tür davul... To-
runu olan kadın, büyük anne, nene... 
8. Gelecek (eski)... Oynamayı seven... 
İçine alacağı şeye oranla ölçüleri ye-
tersiz olan... 9. Türk alfabesinin be-
şinci harfinin adı, okunuşu... Bütün 
çizgileri belirgin olan, gözün bütün 
ayrıntılarıyla algılanan, iyi görünen... 
Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, 

koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik... 10. Önceden belirlenen, düşünülen 
vakitte... Köpek, kedi vb. hayvanlar “lap” diye sesi çıkararak (su, süt vb. içmek)... 11. Prens ve prenseslere verilen şeref unvanı... 
Uskumrugillerden, pulsuz ve az kılçıklı bir balık... 12. Niyobyum elementinin simgesi... Ölen insanın vücudu, ceset (eski)... 
Bir şeye emek vererek onu daha elverişli bir duruma getirmek... 13. Zırh (eski)... Ulanmak işi... Kayınbirader (halk ağzı)... 14. 
Çözümlemeli... Dikme... 15. Bazı telli müzik araçlarında kullanılan, hayvan bağırsaklarından yapılan tel... Oyun, dolap, düzen 
(argo)...

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Ökçesiz ve arkalıksız terlik, şıpıdık... Türk bayrağı... 2. Anlaşma, uyuşma, uzlaşma, mutabakat... Çekicilik... 3. Tiyatro, sinema 
ve televizyonda sahneye konulan eserin yazıldığı yerin ve geçtiği çağın özelliklerini belirleyen perde, aksesuar vb. ögelerin bütü-
nü... Dernek, kuruluş, kulüp üyelerinin belli sürelerde, belli miktarlarda ödedikleri para, ödenti... Anadolu’nun doğu ve kuzey 
bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritimli bir halk oyunu... 4. Darmstadtiyum 
elementinin simgesi... Zarara uğrama tehlikesi, riziko... Etenesi olan... 5. Emmekten çürüyen yer, emme izi (halk ağzı)... Sesin 
bir yere çarpıp geri dönmesi, yankılanması; yankı... “İyilik edeyim derken kimseyi memnun edemedi” anlamındaki "...’yı küstür-
dü, Muhammed’i memnun edemedi" sözünde geçer... Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak 
yapılan etkinlik, çalışma... 6. Gelişigüzel (eski).... Dış (spor)... 7. Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden 
veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz... Rutenyum elementinin simgesi... Boks vb. oyunlarda oyuncuların dişle-
rini ve dudaklarını korumak için dişlerine yerleştirdikleri kauçuk koruyucu... 8. Yasaklama, izin vermeme... Dişil (eski)... Ağabey 
(halk ağzı)... 9. Öge... Berilyum elementinin simgesi... Ruh... 10. Birden sonra gelen sayının ad... Karşılıklı inat etmek... 11. Gü-
müş elementinin simgesi... Delip geçen (eski)... Avlamak işi... 12. Eş zaman, asenkron karşıtı... Kumaş veya derinin cilalanması, 
perdahlanması... Hücrelerin aşırı çoğalmasıyla insan, hayvan veya bitki dokularında oluşan ve büyüme eğilimi gösteren yumru, 
tümör, neoplazma... 13. Çocuğu olan kadın, anne... Açılan kredinin en üst miktarı... 14. Sanrı (eski)... Cüzzamlı (halk ağzı)... 15. 
Yazı ile bildirme (eski)... Zodyak üzerinde Terazi ile Yay arasında yer alan takımyıldızın adı... Kilogram...
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İŞLETMENİZ İÇİN 
BÜYÜK FIRSAT! 
VİYANA’NIN TÜM 
MEKANLARI BURADA 
BULUŞUYOR.

ÜSTELİK 
YILLIK

 € 250,-*’dan 
BAŞLAYAN 

PAKET 
SEÇENEK-
LERİYLE…  

Tüm Viyana işletmenizi tanısın
Firmanız internet üzerinden ulaşılabilir olsun
Firmanızı daha büyük kitlelere tanıtın
Kurumsal imajınızı önemseyin

www.viyanarehberi .at

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


