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11 Ekim Viyana Eyaleti  ve 
Belediyesi Milletvekilleri ve İlçe 
Belediye Encümenleri seçimleri, 
Türkiye göçmenleri için çok önem-
li. Avusturya’da genelinde torun-
ların çocukları ile birlikte 450 bine 
yakın Türkiye göçmeni arasında 
200 bine yakını Viyana ve çevre-
sinde yaşamaktadır.

100 bine yakın Türkiye göçmen-
leri, çocukları ve torunlarının vs. 
Viyana’da oy kullanma hakkı var-
dır. Bu sayılar bilerek az gösterilme-
ye çalışılmasına kanmayın. Türkiye 
göçmenleri 1960 yılından bu yana 
bu şehrin ayrılmaz bir parçasıdır.

Viyana şehrini seviyoruz. Viyana 
şehri bizim Yeni Vatanımızdır. 
Çocuklarımız ve torunlarımız bu şe-
hirde dünyaya geldiler. Aziz vatanı-
mız Türkiye ile Viyana şehri arasın-
da hep dostluk ve kardeşlik olsun 
istiyoruz.  Türkiye göçmenleri be-
şiklerinden anne ve babalarından 
gittikleri yerlere barış, esenlik ve 
dostluk götürmelerini öğrenirler. Bu 
şehirde kimse kendini yabancı his-
setmesin. Bu şehir Türkiye göçmen-
lerine artısı ve eksisi ile çok olumlu 
katkıları oldu. Bu vesile Yeni Vatan 
Gazetesi olarak tüm Avusturya va-
tandaşı olan değerli okuyucuları-
mızı, bu seçimlerde mutlaka oy kul-
lanmaya davet ediyoruz. 

Hangi partiyi seçeceğinize kendi-

niz karar verin ama mutlaka oy kul-
lanarak vatandaş olarak değerinizi 
bu şehirde arttırın.

Son yıllarda, devamlı Türkiye göç-
meni seçmenler, oy kullanmaya git-
miyorlar; tembeller, vatandaşlık gö-
revi olan seçme hakkını kullanarak 
demokrasiye katkıları yok, diyenler 
aslında burada önyargılı ve yine ay-
rımcı bir dil kullanıyorlar. Ama hata 
kimde?

Hem Viyana´da birçok konuda 
şikâyetçiyiz ama oy kullanmaya git-
miyoruz. Yanlış yapılıyor. 11 Ekim 
tarihinde seçim sonuçları, akşam 
açıklandığında uzayda yaşar gibi 
televizyondan ve basından bunu yi-
ne izlemeyelim. Bu şehre, en büyük 
katkınız; 11 Ekim’de seçimlerde oy 
kullanmanızdır.

Bana ne, aman benim oyumun ne 
kıymeti var, demeyelim. Oy verme-
mek, suratımıza tükürüldüğün-
de yarabbi şükür demek ile eşde-
ğerdir. Viyana’da devamlı konu 
Türkiye göçmenleri. Siz, kalkıp ke-
narda bundan şikâyet edip, oy kul-
lanmazsanız, bu sizin, kaderinize 
razı olduğunuzu gösterir. Viyana 
Şehri dünyanın en yaşanabilir 
‘Sosyal Adalet’ şehri.

Başta eğitim olmak üzere, sağlık ve 
birçok hizmet bedava. Bu şehir, ko-
lay değil ama kurallarına uyulduğu 
takdirde, dünyanın en rahat şeh-
ri. Bardağın dolu tarafını görelim. 
Viyana şehri güzel. Yaşanabilir. Bu 
şehrin kıymetini bilelim.

Bu şehirde iyi insanlar, dürüst in-
sanlar ve herkesi kucaklamak iste-
yenler kötü ve ayrımcı insanlar ve 
siyasilerden fazla. Viyana şehri bi-
zim şehrimiz. Gelin 11 Ekim tarihin-
de bu şehri yaşanabilir yapanlara 
oy kullanarak ‘Sosyal Adalet’ şeh-
rine teşekkür edelim. (yenivatan.at, 
15.09.2022)

VİYANA- Salı günü sunulacak 
olan Entegrasyon Raporu il-
gili bazı detaylara ulaşan 

Kronen Gazetesi´nin haberine göre, 
tam olarak 2.070.100 kişi ve dolayı-
sıyla nüfusun neredeyse dörtte bi-
ri zaten kendileri veya ebeveynleri 
Avusturya’ya göç etmiş insanlardan 
oluşuyor. 2015’ten beri Avusturya, 
AB’deki mültecilerin çoğunu aldı. 
2015’teki büyük mülteci krizinden 
bu yana 200.000 kişi sığınma baş-
vurusunda bulundu. Nüfus sayı-
sıyla ilgili olarak, 118.000 kişi diğer 

herhangi bir AB ülkesinden daha 
fazla koruma aldı- Avusturya hala 
Almanya ve İsveç’in önünde!

İşsizlik ve dil 
sorunları arttı

Göçmenlerin sayısı arttıkça uyum 
konusunda sorunlar da baş gös-
termeye başladı. Raporda yer alan 
verilere bakıldığında, göçmen-
ler arasındaki işsizlik oranının 
Korona´nın da etkisiyle bir önceki 
yıla göre yüzde 74,9 daha yüksek ol-

duğu gözlemlendi. Okul sistemi de 
büyük zorluklarla karşı karşıya kal-
dı; Almanca bilmeyen öğrencilerin 
oranı yüzde 26,4’e yükseldi.

Uyum açısından endişe verici so-
nuçlar
Rapora göre, Afgan gençlerin yüzde 
77’si, Suriye’den gelenlerin yüzde 
58’i ve Türk gençlerin yüzde 52’si er-

keğin vermesi gereken tüm önemli 
kararlara sahip olduğuna inanıyor. 
Konu hakkında endişelerini dile ge-
tiren Uyum Bakanı Susanne Raab, 
„2010’dan beri Avusturya, uyum 
alanında Avrupa’da karşılaştırma-
dan korkmaya gerek olmayacak ka-
dar verimli yapılar yarattı. Ancak 
önümüzde hala çok büyük zorluk-
lar var.“ dedi.

Entegrasyon Raporu: 
Göçmen nüfusuyla birlikte 

uyum sorunları da arttı
11 Ekim için 
oylarımızı 
kullanalım!Avusturya nüfusunun neredeyse dörtte birinin 

halihazırda bir göç geçmişi olduğu ortaya çıktı. 
Göçmen nüfusun çokluğunun uyum sorunlarını 

da beraberinde getirdiği gözlemlendi.

Leitartikel / Başyazı

npo-fonds.at

Mit dem NPO-Fonds konnten bisher bereits rund 6.000 Vereine 
und Orga ni sationen aus den Bereichen Sport, Kunst und Kultur, 
Umweltschutz oder auch Soziales in der Corona-Krise unterstützt 
werden. Insgesamt stehen 700 Millionen Euro zur Verfügung. 
Anträge sind bis Ende 2020 möglich. 

Sichern auch Sie sich rasche und einfache Hilfe für Ihren Verein! 
Alle Informationen dazu auf www.npo-fonds.at

Weil wir 
gemeinsam 
das Beste aus 
uns herausholen.
Der NPO-Fonds unterstützt 
gemeinnützige Organisationen. 
Unsere Gesellschaft braucht 
dieses Engagement.
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Viyana Şehri: Çeşitliliğin gelişebileceği 
ve tüm fırsatların verildiği yer

ki yıllarda okulların yenilenme-
sine her yıl yaklaşık 50 milyon 
Euro aktarılacak. Okul inşası ve 
genişletilmesi için 160 milyon 
Euro’nun üzerinde yatırım yapı-
lıyor ve en önemlisi 2022’nin so-
nunda, tüm Viyana ortaokulları 
ve meslek okulları WiFi ile dona-
tılacak. Yaklaşık 51.000 öğrenci-
si olan toplam 162 okul bundan 
yararlanmaktadır. Bir yandan 
okul sınıflarında 12.000 „erişim 
noktası“ oluşturulacak, diğer 
yandan ileride öğrenmeyi sağla-
yacak dijital araçlarla da gelişti-
rilecek.

Czernohorszky’nin, önemli bir 
girişimi olan „Eğitim elçisi” ad-
lı okullar ve ilköğretim; gençlik 
çalışmaları, kütüphaneler, spor 
ve kültür dernekleri, topluluklar 
veya yerel şirketler gibi ortaklar-

la işbirliği yapar. Sadece son iki 
yılda, Viyana’da 15 Eğitim Elçisi 
kuruldu. 2020’nin sonunda bu 
sayı 25 olacak.

Tam gün süren ücretsiz 
okul sonbaharda başladı

Büyük bir başarı: On yıldan fazla 
bir süre önce, Viyana’da ücretsiz 
anaokulu başlatıldı. Şimdi baş-
lattığımız bu doğru yolda devam 
etmenin zamanı olduğunu düşü-
nüyoruz.  Viyana’da tam gün sü-
ren ücretsiz okul, bu sonbahar-
da başladı. Çeşitli dersler ve boş 
zaman etkinlikleriyle 63 mevcut 
okulun tümü ücretsiz olacaktır. 
Öğrenciler için organik ve yöre-
sel yiyeceklerin oranı yüksek sı-
cak bir öğle yemeği de olacak.

Ayrıca bu sonbaharda,  ye -
di yer daha eklenecek, bu da 
Viyana’nın öğrenme, eğlence ve 
egzersizin, çocuk dostu bir şekil-
de dönüşümlü olarak yer aldığı, 
birbiriyle bağlantılı 70 tam gün 
eğitim veren okula sahip olaca-
ğı anlamına geliyor. Bu sayı önü-
müzdeki yıllarda sürekli olarak 
genişletilecektir: Yeni binalar ve 
mevcut okulların dönüştürülme-
si, yılda en fazla on yeni yerle so-
nuçlanacaktır. Bu, her yıl 4.000’e 
kadar çocuğun tam gün süren 
okullardan ücretsiz yararlanabi-
leceği anlamına gelir.

Viyana Belediye Başkanı Dr. 
Michael Ludwig bu konuda, 
„Eğitimde bu dönüm noktası ile 
2021 yılında Viyanalı aileleri 40 
milyon avro yükten kurtarıyo-
ruz.. Tüm bunlar bizleri çok se-
vindiriyor. ”dedi

Viyana Entegrasyon Bakanı 
Czernohorszky ise bu konuda 
şunları ifade etti, “Birbirine bağ-
lı tam gün okulların, çocuklar 
için en iyi eğitim şeklidir, çünkü 
okulda işlenecek konular açık ve 
anlamlı bir şekilde yapılandırıl-
mıştır. Günlük rutin, yoğunlaş-
tırılmış çalışmayı mümkün kı-
lan ancak aynı zamanda barış ve 
yaratıcılığa da izin veren bir öğ-
renme ve boş zaman aşamalarını 
takip eder. Tüm gün süren okul-
da düşünme, hareket etme, bir-
birleriyle konuşma, birlikte ye-
mek yeme ve bireysel destek için 
zaman vardır. Ebeveynlerin sos-
yal statüsü de tam gün okullar-

da önemli değil. Sosyal dezavan-
tajlar burada telafi ediliyor. Tam 
gün okulun olumlu etkileri de 
uluslararası düzeyde de ispat-
lanmıştır.”

“Dijital sınıflar“ gerçek 
oluyor!

Ancak tek yenilik bu değil: 2023 
yılına kadar anaokulu, okul ve 
eğlence eğitiminin tek bir alan-
da sunulacağı 14 kampüs yeri 
daha olacak. Sonraki ikinci bir 
yeni inşaat programından sonra, 
toplam 23 eğitim kampüsü alanı 
yapılacak. Yarının vasıflı işçileri 
giderek daha önemli hale geldi-

ğinden; Viyana, ticari meslekler 
için son teknoloji ile donatılmış 
bir merkezi meslek okulu binası 
ve inşaat endüstrisi için meslek 
okulu yapılacak.

Korona krizi göstermiştir ki, 
Bruno Kreisky’nin 1970’lerde bir 
zamanlar okul kitaplarında gös-
terdiği gibi, 21. yüzyılda öğren-
cilerin tümüne dizüstü bilgisa-
yar olanağı sunulmuş olmalı. 
Korona krizi sırasında Viyana, 
öğrenciler için 5.000 bilgisayar 
imkânı sağladı. Başlattığımız ça-
lışmaları devam ettireceğiz ki, 
Dijital Sınıflar, gerçek olsun.

VİYANA. Viyana renkli ve 
çok kültürlüdür: Uzun 
bir geleneğe sahiptir ve 

Tuna metropolünü dünya ça-
pında bir şehir yapan da budur. 
Bu şehirde entegrasyon çok 
önemlidir ve çok sayıda önlem 
ve onlarca programla, bilinç-
li olarak teşvik edilir. Bu aynı 
zamanda, bu şehirdeki tüm ço-
cukların, kökenleri, dinleri ve-
ya sosyal statüleri ne olursa ol-
sun eşit şekilde teşvik edildiği, 
birinci sınıf eğitim teklifleri, 
tüm çocukları ayrım yapmadan 
kapsar.

Viyana tüm yeni vatandaşları 
sevgiyle karşılar ve kısa sürede 
bir yer edinebilmeleri için on-
ları destekler. „StartWien“ en-
tegrasyon desteği, 25 dilde ay-
rıntılı bir ilk görüşme, Viyana 
dil kuponları ile bir eğitim kar-
tı ve iş dünyası, eğitim, yaşam, 
sağlık ve birlikte yaşama gi-
bi konularda bilgi modülleri-
ni içerir.

Viyana’da insan haklarına – ve 
her şeyden önce çocuk ve kadın 
haklarına – mevzuatın ve sos-
yal bir arada yaşamanın temeli 
olarak özel önem verilmektedir. 
Genel olarak; şehir, 1. günden 
itibaren bir entegrasyon stra-
tejisi izler, bu sayede tüm yeni 
gelenler, olabildiğince çabuk 
bu topluluğa üye olabilir ve ay-
nı zamanda ona ait olduklarını 
hissedebilirler.

Viyana Şehri bu çeşit-
lilikten can bulur ve 

güçlenir

Belediye Başkanı Dr. Michael 
Ludwig  Viyana Şehri’nin bu çe-
şitliği hakkında  fikirleri şunlar:
  “Kozmopolitliği sürdürmek 
için, iyi bir şekilde birlikte ya-
şamak için, net kurallar da ge-
reklidir. Çünkü Viyana’da her 
vatandaş, cinsiyet, köken, din 
veya cinsel yönelimden bağım-
sız olarak aynı haklara ve yü-

kümlülüklere sahiptir. Bu te-
melde çeşitlilik hepimiz için bir 
değer haline gelir. Sosyal de-
mokrasi bu nedenle uzun süre-
dir güç ve eşitsizlik ilişkilerini 
azaltmaya ve herkes için müm-
kün olan en kısa sürede demok-
ratik katılımı sağlamaya karar-
lıdır. Ancak bu şekilde Viyana, 
sosyal uyum ve karşılıklı saygı-
nın ilk sırada geldiği gelecek-
te bir insan hakları şehri ola-
rak kalacaktır. Bunun ne kadar 
karlı olabileceği, şehri pek çok 
yönden zenginleştiren çeşitli 
kökenlerden insanların ekono-
mik başarı hikâyelerinde de gö-
rülebilir. En sonunda Kültür ve 
Sanat alanlarına yansıdığı gibi, 
Viyana’nın dünya liginde kal-
masını sağlıyor. Şehir bu çeşit-
lilikten yaşıyor ve pek çok fark-
lı büyük başarılar elde ediyor.“

Viyana’da tüm çocuklar 
bizim için değerlidir, tek 
bir çocuğu dahi ihmal 

etmeyiz

Viyana anlayışına göre, iyi ve 
kendi hayatını belirleyen bir ya-
şamın anahtarı eğitimdir, çün-
kü eğitim en iyi gelecek fırsatla-
rına kapı açar. Çoğu çocuk için 
en iyi eğitim ve bununla birlik-
te iyi yaşam olanakları demektir. 
Ebeveynlerin durumu çocukların 
geleceğini belirlemektedir. 2019 
yılında yapılan bir araştırma-
ya göre, düşük gelirli ailelerden 
gelen çocukların yalnızca yüzde 
15’i başarılı olabiliyor. Bu oran 
Avrupa ortalamasının altında 
bir rakam.  Viyana Entegrasyon 
ve Şehir Eğitim Konseyi Üyesi 
Jürgen Czernohorszky için bu, 
ele alınması ve üzerine gidilme-

si gereken bir sorundur, bu ko-
nuyla ilgili düşünceleri şunlar-
dır: “Eğitim olanaklarının tüm 
çocuklara eşit olarak verilme-
li, erken eğitim anaokullarında 
başlar ve Viyanalılar için müm-
kün olan en geniş niteliklerin te-
melini oluşturur. Biz tek bir ço-
cuğu dahi ihmal etmeyiz. Çünkü 
işin içinde çok şey var: iyi bir eği-
tim, iyi bir gelecek demektir ve 
her çocuk bunu hak ediyor! „

Viyana eğitim sistemine 
büyük yatırım

Yalnızca 2019 yılında Viyana’nın 
eğitim sistemine toplam 1,8 mil-
yar Euro yatırım yapıldı. Bu da 
eğitimin şehir yönetiminin siya-
setindeki büyük öneminin altını 
çiziyor. Bu yatırım politikası de-
vam edecek: sadece önümüzde-

ADVERTORIAL/ILAN ADVERTORIAL/ILAN

> Wiener Lehrplatzgarantie für die Zukunftschancen einer ganzen
   Generation.
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2018’de 129, 2019’da 155 ve bu yıl 66 
olarak bildirildi. Diğer 102 davada, 
polis, iddiaların soruşturma başlat-
mak için yetersiz olduğunu yargıya 
bildirmiştir.

2021’den itibaren bağımsız bir dene-
tim merkezi kurulacak

Polis memurlarına yönelik kötü 
muamele iddialarını soruşturmak 
için, turkuaz-yeşil hükümet, aynı 
zamanda bir şikayet ofisi olarak 
görev yapacak ve polis yetkisi veril-
mesi gereken, kendi yetkisini açık-
ladı. Bunun için bir konsept son-
baharda mevcut olmalıdır dendi. 
İçişleri Bakanlığı, APA’ya pozisyo-
nun gelecek yılın ilk yarısında baş-
laması gerektiğini duyurdu.

Pozisyon, Yolsuzluk Önleme ve 
Savaş Federal Ofisi (BAK) reformu-
nun bir parçası olarak oluşturu-
lacak. Polis memurlarına yönelik 
kötü muamele iddiaları durumun-
da hareket edecek ve anketleri 
yürütecek. Sorumlu savcılık, Ceza 
Muhakemesi Kanunu uyarınca 
soruşturmanın yürütülmesinden 
sorumludur.

Polis şiddeti gittikçe 
artıyor

Viyana polisi, son birkaç ay için-
de polis memurlarının göstericilere 
yönelik şiddetli saldırıları nedeniy-
le defalarca manşetlere geçmişti. 
1 Mayıs’ta bir polis, bisikletçinin 
bir katılımcısını hareket halindeki 
bir arabanın direksiyonundan tek-

meledi, yerde oturan bir gösterici 
tekmelendi. Viyana Polisi Başkan 
Yardımcısı Michael Lepuschitz, yet-
kililerini, bu gibi durumlarda „amir 
ve yetkililer tarafından anlayış ve 
koruma“ anlayışını sona erdireceği 
konusunda uyardı. Aynı zaman-
da, Haziran ayında ırkçılık karşıtı 
mitinglerde polisin giderek artan 
görünümünü övdü.

Avusturya Yasa Uygulama Bilimleri 
Merkezi (ALES) tarafından bir 

buçuk yıl önce yayınlanan bir 
araştırma, savcıya bildirilen kötü 
muamele iddialarının çoğunlukla 
mahkemeye çıkmadığını göster-
miştir. 2012’den 2015’e kadar 1.518 
vaka incelendi- bunlardan sadece 
yedisi beklemede idi, mahkûmiyet 
yoktu. Nehammer’e göre, o zaman-
lar eğitim müdürü Susanne Reindl-
Krauskopf, şimdi yeni şikayet ofisi-
nin tasarımında yer alan dört üni-
versite uzmanından biri. VİYANA- 2019’un ocak ayın-

da, 10. Viyana’da yapılan 
bir kontrol esnasında, 

28 yaşındaki bir adamın polis 
memurları tarafından dövüldü-
ğünü gösteren bir video kaydının 
ortaya çıkması, soruşturmanın 
seyrini değiştirdi. Kayıtlar ile polis 
şiddeti kanıtlanmış oldu ve sekiz 
polis memuru geçici olarak görev-
den uzaklaştırıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan ve 
video kayıtlarının soruşturmanın 
seyri açısından çok önemli olduğu-
nu vurgulayan Viyana Cumhuriyet 
Savcılığı Resmi Sözcüsü Nina 
Bussek, “28 yaşındaki bir adamın 
polis memurları tarafından dövül-
düğünü gösteren bir video kaydı 
aniden ortaya çıkmadıkça, polise 
karşı açılan dava başlamazdı. İlgili 
kişi- bir Çeçen – resmi eyleme karşı 
çıkmıyor ve açıkça polis gücünün 
kullanımını meşru kılacak herhan-
gi bir neden sunmuyor. Savcılık 
videoyu „sadece birkaç gün önce“ 
biliyordu.” dedi.

https://www.krone.at/2193369

Şimdi sunulan kanıtlar, savcının 
bu konuyla ilgili değerlendirme-
sinde çaplı bir değişikliğe yol 
açtı. Şiddete uğrayan Çeçen genç, 
olaydan sonra polis tarafından 
dövüldüğünü söylediğini, ancak 
başlangıçta kendisine inanılma-
dığını dile getirdi. Herhangi bir 
tanık tarafından desteklenmeyen 
ifadesine karşı yapılan açıklama-
da, çok sayıda polis memurunun 
polis saldırısı yapılmadığına dair 
güvencelerine karşı çıkılmıştır.

Hakaretle suçlandı

Olay sonrası polise karşı ifadele-
rinden ötürü, 28 yaşındaki Çeçen 
gence karşı hakaret davası açıldı. 
Genç, görünüşe göre daha fazla 
zorluktan korktuğundan, saklan-
maya bile başladı. Polis memurla-
rını yanlış bir şekilde suç davranışı 

ile suçladığı yönündeki suçlama 
iddiasıyla ilgili ifadesi alınamadı.

Buna karşılık, polis memurlarının 
davranışlarının başlangıçta ken-
dileri için hiçbir sonucu olmamış-
tır. Savcı sözcüsü APA’ya verdiği 
demeçte, „Onlara karşı hareke-
te geçmek için haklı bir şüphe 
yoktu.“ dedi. Ardından savcılık 
videonun çıkmasına çok hızlı bir 
şekilde yanıt verdi. Polis cephesin-
de “derhal soruşturma başlatıldı“ 
diye vurguladı Bussek.

“Bilinmeyen failler” 
hakkında soruşturma

Resmi olarak, şu anda bilinme-
yen faillere karşı da çalışılıyor. 
Bu çalışmalarla, olay yerindeki 
memurlardan kaçının acil failler 
olarak uygun olduğunun, kaçının 
şiddeti tolere ettiğinin ve bunu 
önlemek için hiçbir şey yapmadı-
ğının veyahut hiçbir şey duyma-

yan yetkililerin olup olmadığının 
açıklığa kavuşturulması gerektiği 
dile getirildi.

Bununla b^irlikte, 28 yaşında-
ki Çeçen, savcı tarafından artık 
zulüm görmüyor. Bussek, „Videoya 
dayanarak, artık bilerek polis 
memurlarına karşı ifade verdiği 
varsayılamaz. Ona yapılan iftira 
davası feshedilir.“ dedi.

Nehammer: „Kesinlikle 
kabul edilemez“

İçişleri Bakanı Karl Nehammer 
(ÖVP), cuma günü bir basın 
etkinliği sırasında, „Bu davranış 
kesinlikle kabul edilemez.“ dedi. 
Nehammer, sadece „birkaçının 
yanlış yapmasının“ tüm polis 
memurları üzerinde olumsuz bir 
etkisi olmaması gerektiğine dikkat 
çekti. İçişleri Bakanı aynı zaman-
da yasaya uyan ve güvenliği „tam 
destek“ ile sağlayan polis memur-

larına da güvence verdi.

Kötü muamele iddiaları 
sonuçsuz kalıyor

Kötü muamele iddialarının polis 
memurları için çok az sonucu var-
dır. Bu Nehammer’den FPÖ’ye şim-
diki bir yanıtla doğrulanıyor. Buna 
göre, 2018’den bu yana 350 dava 
yargıya bildirildi, ancak bu süre 
zarfında sadece üç yetkili geçici 
olarak görevden uzaklaştırıldı. Bir 
davada askıya alma işlemi Disiplin 
Komisyonu tarafından kaldırıldı 
(yetkili bir referansla kaçtı), başka 
bir durumda komisyon 2.000 avro 
para cezasına çarptırıldı. Üçüncü 
durumda, süreç hala devam ediyor.

Şu anda, polis memurlarına yöne-
lik kötü muamele iddiaları nadi-
ren içsel sonuçlara yol açmakta-
dır. Nehammer’e göre, söz konu-
su 350 dava, iki buçuk yıl içinde 
Cumhuriyet Savcılığı’na, bu da 

8 polis bir Çeçene darp etti, olay 
kapatıldı ama bir Video ile ortalık karıştı
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Kışın kaldırım bahçelerine 
izin çıkması bekleniyor

VİYANA- Belediye Başkanı 
Michael Ludwig, SPÖ’nün 
s a l ı  g ü n ü  M ü z e l e r 

Bölgesi’nde Libelle’deki seçim 
kampanyasında, yeni bir Korona 
yardım paketinin parçası olarak, 
kaldırım bahçelerinin durumuy-
la ilgili bir çözüm olacağını du-
yurdu.

Proje, perşembe günü Belediye 
Meclis Üyesi Peter Hanke (SPÖ), 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Birgit Hebein (Yeşiller) ve Viyana 
Ticaret Odası Başkan Yardımcısı 
Hans Arsenoviç tarafından 

sunulacak, aynı gün SPÖ ve 
Yeşiller, kış kaldırım bahçeleriy-
le ilgili finans komitesine de bir 
girişim talebi sunacak.

Kurier´in önceden edindiği de-
taylara bakılırsa, bu kaldırım 
bahçeleri, 2017 yılının başından 
beri restoran işletmecilerinin 
Viyana’da kurmalarına izin veri-
len klasik kış kaldırım bahçele-
rinden olmayacak.

2017 yılına kadar, Viyanalı res-
toran işletmecilerinin yalnızca 
Nisan ve Kasım ayları arasında 

kamu arazisinde misafir bahçe-
si kurmalarına izin veriliyordu.

Bu kış, yazlık kaldırım bahçe-
si olan tüm mekan sahiplerinin, 
koltuklar ve masaların kaldırım-
da veya park şeridinde olmasına 
bakılmaksızın, kış aylarında da 
aynı büyüklükte bırakmalarına 
izin verilmesi gerektiği belirtildi. 
Klasik kış konuk bahçelerinde 
olduğu gibi, konuk bahçelerinin 
geceleri toplanması gerekmeye-
cek dendi.

Başvuru şartı var

Yerin, kışın gerçekten boş olup 
olmadığı veya bir kestaneci ta-
rafından o yer için bir başvuru 
yapılıp yapılmadığının kontrol 
edilmesi için, mekan sahiple-
rinin kış bahçesi talebini yeni-
den başvuruyla yapması gere-
kiyor. Şehir, önlemleri birkaç 
hafta boyunca inceledi ve dahil 

olan herkesle anlaştı. Ekonomik 
İşler Belediye Meclisi Üyesi Peter 
Hanke (SPÖ), „Bu, mekan sahip-
lerine yardım etmek için önem-
li bir önlemdir, aynı zamanda bu 
zorlu yılda konukları ağırlamak 
için de önemlidir“ dedi.

Ekonomik İşler Şehir Konseyi 
ofisinde kayıp satışların da-
ha kolay kanıtlanabilmesi için, 
bir ücret tahsil edilmeye devam 
edilmelidir denildi.

S on olar ak,  Ticaret  Odası 
Başkanı Harald Mahrer de, 
Avusturya’daki kaldırım bah-
çelerinin kışın açılmasına izin 
verilmesini talep etti. Turizm 
Bakanı Elisabeth Köstinger 
(ÖVP) salı günü davayı takip etti.

2020 kışında kış kaldırım bahçe-
leri için 230 mekan sahibi baş-
vurdu, şu anda Viyana’da 3.500 
yazlık kaldırım bahçesi var.

SPÖ ve Yeşiller perşembe günü ortak bir girişimle, Viyanalı mekan sahiplerinin kışın 
kaldırım bahçeleri açabilmesi için başvuru yapacak. Bu girişimden sonra, kaldırım 

bahçelerine izin verilmesi bekleniyor.

jö bak, bu oldukça akıllıca mantıklı.

Şimdi siz de hemen jö äpp alın

JÖ BAK, ALLİANZ
SİGORTALIYOR –
ÇOK AKILLICA!

Şimdi Avusturya’nın dört bir tarafında 
bulunan Allianz Temsilciliklerinde Ös 
alınıp ve bozdurulur.

Avusturya’da dört bir tarafında
giderek daha fazla ortaklarımızla! 

Artık Allianz

ile de Ös

toplayabilirsiniz.

jö-club.at

jö bak, bu oldukça akıllıca mantıklı.

ile de Ös

toplayabilirsiniz.
toplayabilirsiniz.

VİYANA. Anında indirim-
ler, bonus kuponları ve-
ya bir sonraki alış verişi-

niz için indirim kuponları – jö 
Bonus Kulüp müşterileri, kendi 
ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş 
özel teklifler alır. 

Allianz ile sigortasını yapan-
lar, bundan böyle jö Bonus 
Kulübün tüm üyelik olanak-
larından yararlanabilecekler. 
Gelecekte Allianz ile seçilmiş si-

gorta ürünlerinden sigorta yap-
tırırsanız, alışveriş yaparken 
veya birçok jo ortaklı işyerle-
rinde, cazip avantajlar için kul-
lanabileceğiniz Ös puanlarınızı 
sunulan avantajlarla harcaya-
bilirsiniz.
3,8  milyon jö  üyesi  ar t ık 
Avusturya’nın en büyük si-
gorta şirketlerinden biri olan 
Allianz’dan yararlanıyor

jö üyeleri bu Allianz sigortası-

nı yaptırdıklarında Ös, yani jö 
bonus puanları toplayabilirler; 
motorlu taşıt, ev ve ev sigorta-
sı, kaza, hayvan, dizüstü bilgi-
sayar veya cep telefonu ile ser-
maye oluşturan hayat sigortası.

Bir örnekle işleyişini görelim!

Bir jö üyesi olarak Allianz’a ev 
sigortası yaptırdığınızda 1000 
Ös alacaksınız. Örneğin BILLA 
gibi jö ortaklı bir şirketten bir 

sonraki alışverişinizde, alışve-
rişinizin tutarı 150 Euro tutar-
sa. Siz de 400 Ös kullanılırsa-
nız, satın alımda% 20 indirim 
= 30 Euro tasarruf etmiş olacak-
sınız.

Mevcut sigortanızın incelenme-
si ücretsizdir ve genellikle pa-
radan tasarruf etmenizi sağlar.

Allianz danışmanımız, sigor-
ta poliçenizi ücretsiz olarak de-
ğiştirmenize yardımcı olmak-
tan mutluluk duyacaktır.

Avantajlardan faydalanmak 
için hemen şimdi başvuru  
yapın!

Jö bak, benim güvendiğim 
Allianz Danışmanım!

Hakan Gevher,
Sigorta Danışmanı
Allianz Elementar Vers.-AG
Cep Telefonu: 0676 93 200 41
E-Mail Adresi: hakan.gevher@
allianz.at
 

Jö Bonus Kulübüne 
üye  işyerleri:

ADEG, All ianz Österreich, 
BAWAG P.S.K., BILLA, BILLA 
Reisen, BIPA, Interio, LIBRO, 
MERKUR, mjam, OMV, PAGRO 
DISKONT, PEARLE, PENNY, 
VERBUND, ZGONC

Jö Bonus Kulübüne üye  işyer-
leri:
ADEG, All ianz Österreich, 
BAWAG P.S.K., BILLA, BILLA 
Reisen, BIPA, Interio, LIBRO, 
MERKUR, mjam, OMV, PAGRO 
DISKONT, PEARLE, PENNY, 
VERBUND, ZGONC

Diğer bilgiler  www.jö-club.at  
ve  facebook.com/joebonusc-
lub/ sayfalarında bulabilirsi-
niz.

Jö bak, Allianz ile sigortalan, 
güvende kal! –  Çok akıllıca!

Allianz’a sigorta yaptırın ve paranızı tasarruf edin!

ADVERTORIAL/ILAN
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VİYANA. AVUSTURYA’daki 
iki bankada 100’den faz-
la emekli ABD’den gön-

derilen çekleri nakit paraya dö-
nüştürdü. ABD Başkan Trump’ın 
bu yardımı vergi veren dar gelir-
lilere yaptığı bilinirken, çeklerin 
Avusturya’ya gönderilmesinin 
bilgisayar hatasından kaynak-
landığı ifade edildi.

ABD hükümeti, yıllık geliri 75 bin 
dolara kadar olan ailelere korona-
virüs salgını sürecinde 1200 dolar 
ödeme yapmıştı. Trump imzalı 
yardım çekini alan Avusturya’nın 
Linz kentinde yaşayan 73 yaşın-
daki emekli Manfred Barnreiter, 
“Posta kutusunu açtım ve ABD 

Hazine Bakanlığı’ndan gönderi-
len zarfı gördüm.

İçerisinde 1200 dolarlık, Donald 
Trump imzalı çek bulunuyordu” 
dedi. Gördüğüne inanmadığını 
ifade eden Barnreiter çekin sah-
te olup olmadığını öğrenmek için 
bankaya giderek, çeki bozmayı 
denediğini ve paranın hesabına 
yatmasıyla bir kez daha şaşkına 
döndüğünü söyledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bu-
lunan Raiffeisenlandesbank yö-
neticisi Paul Kaiser, ABD hü-
kümetinin veri ihlali sonucu 
Avusturya emeklilerine çek ver-
diğini düşündüğünü ifade etti.

Trump’ın emekliler 
için çekleri yanlış-
lıkla Viyana’ya gitti

Ramil Guliyev 
Avusturya’da 
birinci oldu

ABD’de Kovid-19 salgını nedeniyle dar 
gelirli ailelere ödenen 1200 dolarlık yardı-

mın, yanlışlıkla Avusturya’da yaşayan 1000 
kişinin adresine gönderildiği ortaya çıktı. 
ABD Başkanı Donald Trump’ın imzasının 

bulunduğu yardım çekleri, ülkede şaşkınlık 
yarattı.

VİYANA – 2020 sezo -
nundaki ilk yarışına 
Avusturya’da çıkan dün-

ya şampiyonu milli atlet Ramil 
Guliyev, 100 metrede birinci ol-
du.

T ü r k i y e  A t l e t i z m 
Federasyonundan yapılan 
açıklamaya göre, 30 yaşında-
ki milli atlet Ramil Guliyev, 
2020 sezonundaki ilk yarışına 
Avusturya’nın Andorf kentin-
de çıktı.

Seyircili düzenlenen müsaba-
kalarda 100 metrede yarışan 

Guliyev, seçmeyi 10.46, finali 
ise 10.31’lik dereceyle birinci sı-
rada tamamladı.

200 metre kategorisine de kayıt 
yaptıran milli atlet, 100 metre 
finalinde „hamstring“ proble-
mi yaşadığı için kendisini riske 
etmedi ve 200 metreden çekildi.

Ramil Guliyev, böylece ilk ya-
rışında galip gelirken, Türkiye 
listesinde de birinci sıraya yer-
leşti. 2020 sezonunda Türkiye 
listesinin ilk sırasında 10.33 ile 
Jak Ali Harvey bulunuyordu. 
(Anadolu Ajansı)

2020 sezonundaki ilk yarışına Avusturya'da 
çıkan dünya şampiyonu milli atlet Ramil 

Guliyev, 100 metrede birinci oldu.

Viyanalıların yüzde 
30,1’inin söz hakkı yok

VİYANA- Ekim´de ger-
çekleşecek olan Viyana 
Eyalet Seçimleri tartış-

maları da beraberinde getirdi. 
Yıllardır Yeşiller tarafından di-
le getirilen “vatandaşlığı olma-
yanların da oy kullanma hak-
kına sahip olması gerektiği” 
konusu, seçim kampanyaları-
nın başlamasıyla birlikte tekrar 
gündeme taşındı. Kronen´de 
yer alan habere göre, Yeşiller 
Viyana’da yaşayan herkesin oy 
kullanma hakkına sahip olma-

sı gerektiğini vurgularken, bu-
na karşılık Belediye Başkanı 
Michael Ludwig (SPÖ), yalnız-
ca Avusturya pasaportuna sa-
hip kişilerin söz hakkı olması 
gerektiğini söyledi.

Yeşiller, yeni basılan seçim bil-
dirgelerinde, “Viyana’da yaşa-
yan herkes için oy kullanma 
hakkı” talep etti.  Buna karşılık 
Viyana SPÖ ise, belediye başka-
nı Ludwig´in görüşünü aynen 
onayladı; “Oy kullanma hakkı 

vatandaşlık hakkıdır.” açıkla-
ması yaptı. Parti buna ek olarak, 
“Vatandaşlığa erişimi kolaylaş-
tırmak için yolumuz çok açık.” 
yorumunu yaptı.

Viyana için demokratik 
bir sorun

S t a t i s t i c s  Au s t r i a’ ya  gö re , 
Viyana’da secim yaşında olan-
ların yüzde 30,1’i 11 Ekim’de 
Viyana’da oy kullanamıyor. 
Yarısı başkentte on yıldan faz-

ladır yaşıyor, ancak kendile-
rini belediye binasında kimin 
temsil edeceğine karar veremi-
yorlar. Yüksek oran nedeniy-
le, konu bu yıl özellikle yoğun 
bir şekilde tartışılıyor. Hatta ba-
zı sesler, özellikle bu kadar çok 
gencin sandık başına gitmesine 
izin verilmediğinde, Viyana’da 
demokratik bir sorun olduğu-
nu tanımlıyor. Seçimden sonra 
bu, Kırmızı ve Yeşillerin yeni bir 
baskısı olup olmadığı tartışma-
sına yol açabilir.

Statistics Austria'ya göre, Viyana'da seçim yaşında olanların yüzde 30,1'i vatandaşlığı 
olmadığı için 11 Ekim'de yapılacak Viyana seçimlerinde oy kullanamayacak. Bu durum 

Kırmızı ve Yeşilleri ikiye böldü.
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> Wiener Lehrplatzgarantie für die Zukunftschancen einer ganzen
   Generation.

> Wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz mit dem „Wien-Bonus“ und  
   der Arbeitsmarktoffensive.

> Wiener Joboffensive 50plus, weil Erfahrung für uns zählt. 

Sei dabei und werde Unterstützer*in von #ludwig2020

Entgeltliche Einschaltung; Foto: Dieter Steinbach

Unsere
Arbeit  
in starken  
Händen.

VİYANA  – Avusturya’da mev-
cut hükümetin “Siyasal 
İslam Gözlem Dairesi” baş-

lığı adı altında yapmak istedi-
ği uygulamaları eleştiren Barbara 
Coudenhove-Kalergi, bunun enteg-
rasyondan ziyade polisi çağrıştırdı-
ğını kaydetti.

Yazının Türkçesi:

Müslümanlarla 
yaşamak

Avusturya’da neredeyse bir milyon 
Müslüman yaşıyor. Onlar buraya 
ait, onlar bizim insanımız.

Birkaç yıl önce Federal Almanya 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
C h r i s t i a n  Wu l f f ,  “ İ s l a m 
Almanya’nın parçasıdır” diyerek 
kiminin desteğini, kiminin de eleş-
tirisini aldı. İslam Avusturya’nın 
parçası mı? Neredeyse bir milyon 
Müslüman burada yaşıyor. Onlar 
buraya ait, onlar bizim insanımız. 
İnançlarının da buranın bir parça-
sı olup olmadığını şimdi Susanne 
Raab’in icat ettiği “Siyasal İslam 
Gözlem Dairesi” inceleyecek. Bu, 
entegrasyondan ziyade polisi çağ-
rıştırıyor.

Bu Entegrasyon Bakanı şimdiye ka-
dar olumlu entegrasyon önlemle-
rinden ziyade çok dillilik ve paralel 
toplumlar “sorunu” hakkında sarf 

ettiği talihsiz cümlelerle öne çıktı.

“Siyasal İslam” çok tartışılan bir te-
rim. Bu terimle, demokrasi ve hu-
kuk devleti ile bir arada düşünü-
lemeyecek aşırı muhafazakar bir 
ideoloji kastediliyor. Nihayetinde 
bu durum diğer dinlerde de mevcut. 
Katolik kilisesindeki kökten dinci 
bir kesim boşanma ve kürtajda ce-
zasızlık gibi yürürlükteki Avusturya 
yasalarını kesin surette reddedi-
yor. Aşırı Ortodoks Yahudiler, ken-
dini azınlık toplumundan izole 
eden paralel bir toplumda yaşıyor. 
Demokratik bir devlet bunlarla ya-
şamak zorunda.

Ancak dini hükümler ceza ya-
sası ile çeliştiği vakit ne olacak? 
Reşit olmayan kızların zorla ev-
lendirilmesi ve isyankar zevce-
nin “tedib edilmesi” buna birer 
örnek. Suç teşkil eden fiiller için 
Avusturya’da polis ve mahkeme-
ler yetkili. Gerçekten devleti teh-
dit eden durumlardaysa Devlet 
Koruma Teşkilatı yetkili. İdeolojik 
ve dini tartışmalar devlet tarafın-
dan değil, dini cemaatlerin ken-
dileri tarafından yürütülmelidir. 
İslami inanç cemaatinin, ken-
disini düşman olarak algılayan 
gözlem dairesi ile iş birliğine gir-
mekten memnuniyet duymaya-
cak olması çok doğal. Ancak o za-
man, Müslümanların demokratik 
bir devlet olan Avusturya’daki ya-
şamı konusundaki tartışmayı ken-
di bünyesinde yapması gerekiyor.

Saygı içinde birlikte 
yaşam

Fransa’nın tersine Avusturya’nın 
katı laik bir geleneği yok, bilakis 
burada hep taht ile sunağın iş bir-
liği söz konusuydu. Bunun geç-
mişte karanlık bir yüzü de vardı. 

Ancak bu geleneğin günümüze na-
sıl olumlu şekilde yansıtılabilece-
ğinin iyi bir örneğini yakın geçmiş-
te SPÖ’lü şansölye Bruno Kreisky 
ve Katolik kardinal Franz König or-
taya koydu. Tarihsel süreçte sosyal 
demokrasi ile kilise arasında da 
ağır çelişkiler ve çatışmalar mev-
cuttu. Buna rağmen şansölye ve 
kardinal, eşitliğe dayalı karşılıklı 
saygıya dayanan bir birlikte yaşam 
tesis edebildi.

Böyle bir şey devlet ve Avusturyalı 
Müslümanların temsilcileri ara-
sında da mümkün olamaz mı? 
Şimdiye kadar resmi kanallardan 
hep Müslümanların tehlikeli oldu-
ğu aktarıldı. Onlar ve sadece on-
lar, tabiri caizse kafalarına dayan-
mış bir tabancayla Anayasa’ya 
bağlılıklarını ikrar etmeye zorlanı-
yor. İktidardaki ÖVP’nin eski koa-

lisyon ortağı FPÖ’nün genel başka-
nı Norbert Hofer, İslam’ın (Kur’an) 
Koronavirüs’ten dahi daha tehlike-
li olduğunu söyledi.

Müslüman göçmenlerin üstün ba-
şarılarının övülmesi gibi cesaret 
verici sinyalleri görmüyor, duymu-
yoruz. Düzinelerce Suriyeli hekim 
son yıllarda, çok zor olan diploma-
larının denkliğini tanıtma işlemi-
ni başarıyla tamamlayarak hasta-
nelerde çalışmaya başladı. Bir Arap 
öğrenci ülke çapında bir bilişim 
ödülü aldı. Müslüman gençlik, an-
tisemitizme karşı bir eylemde pro-
testo nöbeti tuttu. Bir gün “İslam 
da Avusturya’nın bir parçası” diye-
bilmemiz için bunların da sayılma-
sı gerekiyor.

(Barbara Coudenhove-Kalergi, 
5.8.2020)

„Müslümanlar 
Avusturya’ya ait ve 

onlar bizim insanımız“
Avusturya'nın tanın-

mış yazarlarından 
Barbara Coudenhove-
Kalergi, Der Standard 

gazetesinde kaleme 
aldığı makalesinde, 

ses getirecek ifadeler-
de bulundu.
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DAS LEBEN FORDERT – WIEN FÖRDERT!
www.vhs.at

Mit Abstand die beste Bildung!

Bernhard, 
Yogatrainer und 

VHS Kursleiter 
für Hatha Yoga

Olivia, 
Architektin und 
VHS Kursleiterin
für Architektur und 
Multimedia

Buchen Sie jetzt Ihren VHS Kurs und 
lernen Sie von Expert*innen.
Von berufl icher Weiterbildung über 
Sprachen, Multimedia bis hin zu 
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VİYANA – Son birkaç gün 
içinde Viyana’da iki ayrı üç-
lü uyuşturucu tüccarı çe-

tesi yakalandı. Polisin Pazartesi 
günü yaptığı açıklamada, son 
3’lü çete pazar günü Viyana’nın 
Leopoldstadt bölgesindeki bir dai-
reye yapılan baskın sonrası tutuk-
landı.

Yapılan açıklamaya göre bir dai-
renin ışık şaft boşluğunda bir kor-
dondan sarkan torbaya 455 gram 
eroin ve diğer ilaçlar yerleştirilmiş 
şekilde bulundu. Diğer 3’lü çetenin 
üyeleri ise Cuma günü Viyana’da 
iki farklı yerde tutuklandıkları kay-
dedildi.
Polis sözcüsü Paul Eidenberger, 2. 

Viyana Pazmanitengasse’de bulu-
nan daireye, uyuşturucu tüccarlığı 
şüphesiyle Viyana Devlet Merkezi 
Polis Teşkilatı araştırmacılarının 
sabah 7.30’da açarak girdiklerini 
duyurdu. Eidenberger, arama sıra-
sında tuvalet penceresindeki ışık 
şaftından sarkıtılan bir kordonun 
bulunup ele geçirildiğini açıkla-
dı. Kordonda neredeyse yarım kilo 
eroine ek olarak, yetkililer dairede 
nakit, ambalaj malzemeleri ve cep 
telefonlarının yanı sıra 173 gram 
kokain ve 90 gram kenevir otu ele 
geçirdi.

Sierra Leone ve Sudan’dan olan 20, 
23 ve 47 yaşlarındaki üç adam tu-
tuklandı. Polis sözcüsü, şüpheli-

lerin bulunan uyuşturucular ile ti-
caret yaptıklarını red eden 3’lünün 
„yalnızca kendi kullanımları için“ 
bulundurduklarını ifade ettikleri-
ni kaydetti.

Uzun süredir devam eden dava 
hakkındaki soruşturmaların de-
vam ettiği yapılan açıklamalarda 
yer aldı.

Uyuşturucu satıcılarına 
bir darbe de cuma günü 

yapıldı 

Eidenberger’e göre, geçtiğimiz 
Cuma günü saat 17.20’de Penzing 
ve Brigittenau bölgelerindeki iki 
dairede tutuklamalar gerçekleşti. 

Verilen bilgiye göre tutuklananlar 
37 yaşında bir Bosnalı, 48 yaşında 
bir Sırp ve 57 yaşında bir Kosovalı.

LKA Viyana yetkilileri yaklaşık 100 
gram kokain ve yaklaşık 5000 av-
ro nakit ele geçirirken, 3 adamın bir 
suç ortağının 9 Temmuz’da tutuk-
landığı kaydedildi. Tutuklanan suç 
ortağının yanında ise 240 gram ko-
kain ve yaklaşık 7 bin avro bulundu.

Öte yandan tüm failler grubuna 
karşı incelemelerin sürdüğü bildi-
rildi. (yenivatan.at)

Viyana’da iki uyuşturucu 
çetesi çökertildi
Suçla mücadele ekipleri en son ışık şaftında bir kordona bağlı yüklü 
miktarda eroin ele geçirdi. 2 ayrı 3'lü çete tutuklandı.

Vİ YA NA ( ye n iva t a n . a t ) -  
Markus Rumelhart sami-
mi, içten ve tüm insanları 

ayrım yapmaksızın kucaklayan bir 
hizmet insanı olarak tanınıyor. 6. 
Viyana Mariahilf ilçesinin Belediye 
Başkanı Markus Rumelhart Yeni 
Vatan Gazetesi İmtiyaz sahibi 
Birol Kılıç’ı  ziyaret ederek 11 Ekim  
Viyana Belediyesi seçimleri ve kı-
sa adı SPÖ’nün şehre katkısı ko-
nusunda düşüncelerini  ve birazda 
kendisi anlatarak SPÖ Partisi’nin 
bu şehre katkısı ile nasıl ailesi 
ayakta kalıp insanca yaşadığını ve 
Sosyal Demokratları’nın değerleri-
ni( Werte)  samimi bir dil ile anlattı.

Ziyaret sırasında çiçeği burnunda 
geçtiğimiz aylarda, Viyana Ticaret 
Odası seçimlerinde en fazla oyu 
SWV adayı olarak alan ve baş-
kan seçilen Gıda Ticareti Masası 
Başkanı Ali Çelik’te vardı.  İşadamı 
olan Ali Çelik, Avusturya Sosyal 
Demokrat Partisi’nin kısa adı SWV 
olan Sosyalist Ticaret Birliği’nin 
içinde yıllardır en başta dürüstlüğü,  

esnaflara ve insanlara hizmetleri ile 
bilinen, samimi ve dost kişiliği ile 
SPÖ Partisi içinde sevilen ve sayılan 
bir isim.  Ali Çelik 24 Temmuz 2020 
tarihinde yapılan kısa adı WKÖ 
Wien olan  Viyana Ticaret Odası’nın 
Genel Kurul Toplantısın’da bütün 
partilerin desteğini  alarak Gıda  
Sektörün’de  Genel Başkan, Tarım 
Sektörün’de  ise  Genel Başkan 
Yardımcısı seçildikten sonra SWV 
adına aynı Viyana Ticaret Odası 
Parlamentosun’a seçildi.

„Tüm insanların kökenleri ne olur-
sa olsun bu şehirde mutlu olmasını 
istiyorum“

Herkesi kucaklayıcı ve özellikle 
Avusturya Sosyal Demokrasi’nin 
değerleri bazında herkesi insan ol-
dukları için kucaklıyorum ve ku-
caklamak istiyorum, sözleri ile 
dikkat çekiyor. Kendisine Türk top-
lumuna mesajlarınız var mı, di-
ye sorduğumuzda, “ Tüm insan-
lara. Şehrimizde ve ilçemizde 
Viyana’mızda yaşayan herkese me-
sajlarım aynı. Hepsini seviyorum, 
sayıyorum ve kucaklıyorum,” diye-
rek sözlerine şöyle devam etti:
“SPÖ ( Avusturya Sosyal Demokrat 
Partisi), hayatımızı özellikle olumlu 
pozitif anlamda yaşamsal kalitesini 
insan ayrımı yapmadan yükseltmiş-
tir. Hedefimiz bu güzellikleri, şehri-
mizde yaşayan tüm insanlara kö-
kenleri ne olursa iletmek ve onların 
bu şehirde en başta bir insan olarak 
mutlu ve huzurlu olarak yaşamala-
rıdır. Farklılıklarımız gücümüzdür. 
Herkesin herkese saygılı olduğu, 
kaliteli yaşamın olduğu bir ilçe ve 
Viyana şehri istiyoruz. Bunun için 
çalıştık ve çalışacağız. ”

SPÖ sayesine bu 
şehirde sağlıklı 

büyüdüm ve yetiştim

Babasının Makedon asıllı, annesi-
nin bir Viyana Çek asıllı olduğunu 
ifade eden Rumelhart,
“Daha çok anneannemin yanın-
da büyüdüm. Hayatımız hiç kolay 
değildi, anne ve babam ayrılmıştı 
ama Viyana şehri bana bu zorluk-
lar arasına anaokul, ilkokul ve or-
taokul ve Ticaret Lisesi’nde çok şey 
verdi. Viyana Şehrinde ben ve ai-
lem, inanın Sosyal Demokratların 
sağladığı insan ayrımı yapma-
dan Sosyal Devlet anlayışı sayesin-
de ayakta kaldık. Yetiştik. Meslek 
sahibi olduk ve şimdi 6. Viyana 
Belediye Başkanı olarak son beş yıl-
da hizmet verdim. Bu hizmetler ta-
bii değildir bir Politikanın Sosyal 
Demokratların Politikasının sonu-
cudur. Daha yapacağımız çok işler 
var. SPÖ Partisini seçerek ve özellik-
le altıncı Viyana’da ikamet edenle-
rin adımı SPÖ yanına yazarak bana 
teveccüh göstermeleri beni ve ekibi-
mi güçlendirecektir.”  (yenivatan.at, 
14.09.2020)

Viyana Mariahilf – İlçesinin 
altın kalpli Belediye Başkanı 

Markus Rumelhart’dan ziyaret
Viyana 23 İlçeden oluşuyor. Toplam nüfusu 2 milyondan fazla. Bu ilçelerin arasında kültür, 

sanat ve ticaret açısından en önemli ilçelerinden biri ünlü Mariahilf yani 6. Viyana diye bile-
nen ilçedir.  Dünyanın en eski ve devamlı Pazarı olarak bilinen Naschmarkt Pazarı 6. Viyana 

İlçesine bağlı.

Ali Çelik

Markus Rummelhart

Markus Rummelhart

Birol Kılıç

Omar Lashin



 Eylül 2020 – SAYI 227    16 17            Eylül 2020 – SAYI 22721 Jahre Yeni Vatan Gazetesi 21 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

VİYANA- Pazartesi günü, 
Viyana SPÖ eyalet par-
ti sekreteri Viyana Eyaleti 

Milletvekili Barbara Novak, Viyana 
Belediye Binası’nın avlusunda SPÖ 
Viyana için yeni seçim afişlerini 
sundu ve SPÖ Viyana’nın önümüz-
deki haftalarda taşıyacağı içeriğin 
bir özetini verdi. “ SPÖ Viyana’nın 
seçim çalışmasının odak noktası-
nın, özellikle Viyanalıların kalbi-
ne yakın olan konular olan sağlık, 
iş, eğitim ve yaşam olduğunu di-
le getiren Novak  son birkaç ayda 
Korona krizinde Belediye Başkanı 
Dr. Michael Ludwig´in ihtiyatlı ve 
sakin bir şekilde Viyana’ya lider-
lik ettiğini iddia ederek,  “Bu yüz-
den haklı olarak şunu söyleyebili-
riz; Viyana’mız en iyi ellerde! Bu, 11 
Ekim’e kadar sürecek kampanya-
mızın da ana iddiasıdır.“ dedi.

Okulların açılmasıyla, ücretsiz ya-
pılan tam gün okulların da eğitime 
başlayacağını ve bunun Viyana 
için büyük bir adım olduğunu be-
lirten Novak, “Çocuklarımızın ge-
lecekteki tüm fırsatlara sahip 
olması adına Viyana eğitim sis-
temini daha da geliştirmek için 
her şeyi yapıyoruz. Bu nedenle 
net bir şekilde söyleyebilirim ki; 
Eğitimimiz yetkili ellerde!” altı-
nı çizerek eğitime ne kadar önem 
verdiklerini vurguladı.

Korona krizinin etkilerinin en çok 
iş piyasasında hissedildiğini vur-
gulayan Novak, “Ancak Viyana 
Belediye Başkanımız Dr. Michael 
Ludwig her bir iş için mücade-
le ediyor, kimse geride kalmıyor. 
Bunu taksi ve yemek kuponları, 
ev ofisi finansmanı, sanatçılar için 
ödenekler ve iş piyasası ve ekono-
mi için toplam 150 milyon Euro 
ile kanıtladı. Bu yüzden aynı şey 
Viyana için de geçerli: İşimiz güç-
lü ellerde!” dedi.

“Milyonluk şehirde ekonomik ya-
şamı mümkün kıldık”  Viyana 
sosyal demokrasisinin DNA’sı 
olan barınma konusuna da deği-
nen Novak, “Viyanalıların yüzde 
60’tan fazlası hali hazırda beledi-

ye konutlarında veya sosyal ko-
nutlarda yaşıyor. Ve tam da sosyal 
konutta çok sayıda kiracı oldu-
ğu için, milyonluk şehirde eko-
nomik yaşam mümkündür.” de-
di.  Belediye Başkanı Dr. Michael 
Ludwig´in bu başarılı modelle ge-
leceği garanti altına aldığını ifade 
eden Novak, bunun bir kez daha 
Viyana’daki konut inşaatının sos-
yal ellerde olduğunu açıkça gös-
terdiğini vurguladı.

“Sağlığımız emin 
ellerde”

Basın konferasında herkesin eri-
şebildiği yüksek kaliteli bir halk 
sağlığı sistemi için savaşacakları-
nı dile getiren Novak, Korona dö-

neminde Viyana’nın sağlık ve ba-
kım sistemi açısından krize ne 
kadar dayanıklı olduğunu kanıtla-
dığını söyledi.

Korona kriziyle birlikte, iyi geliş-
miş bir halk sağlığı sisteminin- ye-
terli yoğun bakım yatakları ve so-
lunum cihazlarına sahip bir sağlık 
sistemi- neler yapabileceğini he-
pimiz gördük diyen ve buna göre 
hareket edeceklerini vurgulayan 
Novak, “Sağlımız emin ellerde” 
diyerek güvence vermesi dikkat 
çekti.

“Her zaman tarafsız ve 
adil kalacağız”

Viyana’nın gelecekte de dün-

yanın en sosyal ve yaşanabilir 
metropolü olmaya devam ede-
ceğini vurgulayan Novak, daha 
çok Viyanalıyı ikna etmek için 
ellerinden gelen her şeyi yapa-
caklarını, zorlu haftalar geçi-
receklerini söyledikten sonra, 
„Ancak tüm bu süreçte her za-
man tarafsız ve adil kalacağız“ 
sözünü verdi.

Bu seçim bizim için en iyi fikir-
lerin bir yarışıdır diyen Novak 
sözlerini şöyle bitirdi:  “Bundan 
dolayı en iyi fikir ve konsept-
lerimizi bu yarışa getiriyoruz. 
Böylece Belediye Başkanı Dr. 
Michael Ludwig ile Viyana’mız 
en iyi ellerde!”
(yenivatan.at)

Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig 
“Hepinizi kucaklıyorum“

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ), Ekim ayında 
yapılacak olan Viyana seçimleri için hazırlamış oldu-
ğu seçim afişlerini halka sundu. Viyana’nın gelecekte 

de dünyanın en sosyal ve yaşanabilir metropolü olma-
ya devam edeceğini taahhüt eden Belediye Başkanı 

Michael Ludwig, seçim kampanyasında, sağlık, iş, eği-
tim ve barınma konularına odaklanarak Viyana emin 

ellerde, hepinizi kucaklıyorum mesajı verdi.

WI E N.  ÖV P  Viy a n a 
Teşkilatı Başkanı ve 
Maliye Bakanı Gernot 

Blümel seçim programında yer 
entegrasyon konusundaki ta-
lepleri, sert tartışmalara yol aça-
cak. Blümel’in partisi ÖVP kaza-
nırsa, “Yalnızca B1-Seviyesinde 
Almanca bilenler Belediye ko-
nutlarında süresiz oturabilecek.” 
ifadeleri Avusturya basınında yer 
alması dikkat çekti.

Blümen konuya ilişkin şu açık-
lamalarda bulundu: “Göçmen 
kökenli çok sayıda insan, uzun 
süredir burada yaşıyor olma-
larına rağmen, neredeyse hiç 
Almanca konuşamıyor. Belediye 
Konutlarının tahsisi için Alman 
dilinin bir ön koşul olmasını talep 
ediyoruz. Örnek olarak da Viyana 
Neustadt gösterebiliriz. Ayrıca 
Federal entegrasyon anlaşması-
nın imzalanması da zorunlu ol-
malıdır. Toplu konutlarda Alman 
diline hâkimiyet gettolaşmayı ön-
ler, bir arada yaşamayı ve enteg-
rasyonu destekler.”

Blümel’in düşüncelerine göre 
SPÖ, Yeşiller ve NEOS’un yeni 
sol ittifakı, Viyana’ya daha faz-
la ve daha hızlı vatandaşlığa ge-
çiş ve ek göçmenler getirmek is-
tiyor. Bizim şehir yönetiminde 
bu kesinlikle böyle olmayacak. 
ÖVP Viyana’nin 11 Ekim Viyana 
Eyaleti Milletvekili seçim progra-
mından diğer noktalar ise şöyle:

- Almanca öğrenme sınıfları ola-
cak
- Almanca, Viyana şehir anaya-
sasında ulusal dil olarak yer ala-
caktır.
- Vatandaşlık hakkı olanların oy 
kullanma hakkı korunacak.

 Ahlaklı ve sağduyulu 
bir merkez-sağ politika

APA’nın haberine göre: Blümel,  
aşırı solun evi olarak bilinen 
Ernst-Kirchweger-Haus’u ka-
patmak istediğini belirtmiş. – 
Viyana ÖVP patronu için burası 
aşırı solcu derneklerin bir arada 
toplandıkları yer-. Bunun yeri-
ne, Viyana-Favoriten’deki Grätzl, 
“hedefli şehir planlaması” yo-
luyla şehrin geliştirileceğini be-
lirtmiş.

Almanca bilmeyene 
ev yok!

ÖVP’nin yeni talebi, Almanca 
bilmeyenlere ev verilmemesi. 
Diğer partilerin böyle bir talebi 
yok. 2011 yılında FPÖ eski baş-
kanı Johann Gudenus bu fikri ha-
yata geçirmek istedi. Ama gele-
medi. Belediye Başkanı Michael 
Ludwig Blümel’e tepki vererek  

konuyla ilgili şunları söyledi: “ 
Anayasaya aykırı olan bir karar 
uygulanamaz. Maliye bakanı, fe-
deral anayasa, AMRK ve yürür-
lükteki AB düzenlemeleri çerçe-
vesinde hareket etmelidir. Ayrıca 
geçerli olan AB Yönergeleri 
FPÖ’lü  ve ÖVP’li bakanların da 
olduğu toplantıda  görüşülerek 
karara bağlandı ve kararın altın-
da imzaları var.” (yenivatan.at)

ÖVP’nin Seçim Programı Blümel: 
„Almanca bilmeyene Belediye 

konutlarında ev yok“
ÖVP Viyana Teşkilatı Başkanı ve Maliye Bakanı Gernot 
Blümel:“Entegrasyonun belirlenmiş kuralları olmalı.”   
Viyana Şehri Belediye Başkanı Michael Ludwig  ise Blümel'e 
tepki vererek şunları söyledi:” Almanca bilmeyene Belediye 
Konutlarında ev yok demek yasalara aykırı.
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VİYANA– Cumartesi günü 
Yeşillerin Sigmund-Freud-
Park’taki seçim kampanya-

sında yalnızca Birgit Hebein, Yeşil 
eyalet listesindeki adaylar ve üç 
Yeşil bölge başkanı değil, aynı za-
manda federal hükümetin tüm Yeşil 
üyeleri de hazır bulundu; Başbakan 
Yardımcısı Werner Kogler, Çevre 
Bakanı Leonore Gewessler, Adalet 
Bakanı Alma Zadić ve Sağlık Bakanı 
Rudolf Anschober.

Seçim kampanyasının ana te-
m a s ı  C o r o n a ´ d a n  z iy a d e , 
Moria’daki kamp yandıktan ve 
binlerce kişi evsiz kaldıktan sonra 
Yunanistan’daki mültecilerle uğ-
raşmakla ilgiliydi.

Der Standard´da yer alan habere 
göre, Belediye Başkan Yardımcısı 
Hebein, „100 kişiyi kabul edip ede-
meyeceğimizi ciddi olarak tartışıyo-
ruz. Millet, ne tür bir tartışmaya gir-
dik?“ sözleriyle mültecilerle ilgili 
uygulanan yanlış politikayı net bir 
şekilde eleştirdi.

Başbakan Yardımcısı Werner Kogler 
de şu anda üstesinden gelinme-
si gereken birçok “insanlık krizin-
den” bahsetti, mülteci çocuklar için 
100 yerin verildiği Viyana’ya teşek-
kür etti.

Kogler, „Federal düzeyde de pes et-
meyeceğiz“ dedi ve Maliye Bakanı 
Gernot Blümel’e (ÖVP) atıfta bulu-
narak, “Onların jargonuyla (FPÖ 
jargonu) kampanya yürütmek için 
en iyi aday bulundu“ dedi.

Mülteciler seçim 
malzemesi yapılıyor

“Normalde komşunuzda yangın 
çıkması durumunda yardım eder-
siniz. İnsanların bu durumda bile, 
şimdi yardım ederseniz, bir sonra-

ki komşunuz da yanabilir şeklinde 
düşünmesi „kötü bir tartışma“ olur. 
Yeterince „insanlık dışı tartışma“ 
var.” diyen Hebein, bu tartışmanın 
Viyana belediye meclisi seçim kam-
panyası nedeniyle yapıldığını iddia 
etti.

ÖVP’yi mültecileri seçim malzeme-
si yapmakla suçlayan Hebein, „Zira 
Turkuaz partisi için FPÖ´den 100 oy 
almak 100 hayatı kurtarmaktan da-
ha önemlidir.“ dedi.

Haftada 35 saat ve 
100.000 ağaç

Seçim kampanyasının bir diğer gün-

deminin en tepesinde, tüm beledi-
ye çalışanları için haftada 35 saatlik 
bir çalışma talebi vardı. Hebein’e gö-
re, bu sadece 7.000 ek iş yaratmak-
la kalmayacak, aynı zamanda anao-
kulu öğretmenleri gibi kadınları da 
rahatlatacak.

Hebein, önümüzdeki yasama dö-
neminde 100.000 ağaç dikeceğini 
de duyurdu.

Yeşiller ikincilik ve
 yeniden Kırmızı-Yeşil

 koalisyonu istiyor 

11 Ekim’deki seçimin sadece bir ik-
lim seçimi değil, aslen ikinci sırayla 

ilgili olduğunu vurgulayan Hebein, 
“Bu noktada eklenmesi gerek; an-
ketler şu anda ÖVP ile Yeşiller ara-
sında kafa kafaya bir yarış öngör-
müyor. Turkuaz en son yüzde 20, 
yeşil yüzde 15 civarındaydı.” diye-
rek yarışın startını verdiklerini du-
yurdu.

Kogler ise, SPÖ´nün birçok şeyi 
doğru yaptığını, ancak çoğu zaman 
gecikmeli olarak yaptığını ifade etti. 
“Yeşiller önden gidiyor, SPÖ arka-
sından.” diyen Kogler, 11 Ekim’den 
sonra da Kırmızı-Yeşil birlikteliğinin 
Viyana’da devam etmesi için çalışa-
lım çağrısında bulundu.

Yeşillerin adayı Birgit Hebein, “Bu insanlık dışı tartışma benim için yeterli" 
diyerek ÖVP’yi mülteci politikası nedeniyle sert bir şekilde eleştirdi.

Yeşiller Birgit Hebein: 
“ÖVP için FPÖ’den 100 oy almak 100 
hayatı kurtarmaktan daha önemli”

Birol Kılıç

Değerli ve sevdiğim bir insan yolla-
dı. Paylaşmak gerek…

Mario Raul de Morais Andrade’nin 
(1893-1945, Şair, Romancı, 
Brezilyalı Müzikolog);

*Olgunluğun Kıymetli Zamanı* ki-
tabından bir kısa alıntı…

Olgunluk dönemimde, kalan yılları-
mı saydım ve yaşadığımdan çok da-
ha az zamanım kaldığını keşfettim.

Bir şekerleme paketi kazanmış kü-
çük bir çocuk gibi yılları büyük 

bir zevkle ve iştahla yedim, ama 
azalmaya başladıklarını hissedin-
ce artık teker teker, tadını çıkara-
rak yiyorum. Artık yasaların ve yö-
netmeliklerin tartışılıp durduğu ve 
hiçbir işe yaramayacağını bildiğim 
sonsuz toplantılara ayıracak zama-
nım yok.

Takvim yaşlarına rağmen hâlâ 
büyümeyen aptal insanlara des-
tek olmak için de zamanım yok. 
Vasatlıkla uğraşmak için de zaman 
ayıramam. Şişmiş egoların bulun-
duğu toplantılara katılmayı hiç is-
temiyorum. Artık dalaverecilere ve 
çıkarcılara tahammül etmiyorum.
Başarılı olmuş insanların yerine 

geçmeye can atan şu kıskanç in-
sanlara hiç tahammülüm kalma-
dı. Üst düzey bir makam için yapı-
lan kavgaların çirkin sonuçlarına 
tanık olmaktan nefret ediyorum. 
İnsanlar içeriğe değil, sadece baş-
lıklara bakar oldular. Benim zama-
nım ise, başlıklarla uğraşmayacak 
kadar değerli artık. Öz’ü istiyorum, 
ruhumun acelesi var.

Pakette şimdi daha da az şeker kal-
dı. İnsan onurunu ve gerçekleri sa-
vunan, sorumluluktan kaçmayan, 
başarılarından dolayı şişinmeyen, 
kendi yanlışlarına gülebilen, vak-
tinden önce „oldum“ demeyen, in-
san olmayı anlamış insanlarla ya-
şamak istiyorum.
Asıl olan, yaşamı değerli kılmış ey-

lemlerinizdir.

Yaşamın sert darbelerinden yu-
muşak bir ruh ile çıkmayı başara-
bilmiş ve başkalarının yüreğine 
dokunabilen insanlarla olmak is-
tiyorum.

Evet, olgunluğun bana getirece-
ği o doluluğu hissetmek için ace-
lem var.

Elimde kalan tek bir şekerlemeyi 
bile yitirmek istemem.

Amacım, sevdiklerim ve vicdanım-
la barış içinde ve huzurla dolu ol-
maktır. Umarım sizin için de aynısı 
olur, çünkü her hâlukarda yaşlana-
caksınız.

Kalan Kalan 
zamanımız!zamanımız!

Mario Raul de Morais Andrade'nin (1893-
1945, Şair, Romancı, Brezilyalı Müzikolog); 
*Olgunluğun Kıymetli Zamanı* kitabından 

bir kısa alıntı...
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VİYANA – Avusturya, okul-
ların başlaması ile birlikte 
alınan tedbirlerin işe yara-

yıp yaramadığını görmek için öğ-
rencilere düzenli olarak gargara 
ile Kovid-19 testi yapılacağını du-
yurdu. Avusturya Eğitim Bakanı 
Heinz Faßmann geçtiğimiz hafta 
yaptığı açıklamada, korona lam-
basının ayrıntılarını paylaşarak 
yeni eğitim yılında önlemlerin ey-
lül ayı itibari ile başlayacağını bil-
dirdi. Bakana göre okul başlangı-
cı normal şartlar altında olacak, 
ancak ışık sistemine göre önlem 
ve imkanlar da değişecek.

Derslerde maske 
takılmayacak

Öncelik olarak okullara tamamen 
maskesiz başlanması öngörülür-
ken, sarı ışıktan sonra okullara gi-
rerken ve sınıf dışında maske ta-
şınması planlanıyor. Öte yandan 
eğitim bakanı ders sırasında mas-
ke taşınmasına tamamen karşı ol-
duğunu aktarırken, hijyen önlem-
lerinin dikkate alınması gerektiğini 
vurguladı. Buna göre çocuklar dü-
zenli şekilde el yıkayacak, sosyal 
mesafe korunacak ve sınıflar her 
20 dakikada bir havalandırılacak.

Çocuklar daha nadir 
belirti gösteriyor

Faßmann’ın yanı sıra Viyana 

Üniversitesi’nden Profesör 
Michael Wagner, çocukların 
yetişkinler gibi belirti göster-
mediklerini ancak aynı şekilde 
Kovid-19 hastalığına yakalana-
bileceklerini açıkladı. Wagner, 
çocukların öksürmedikleri ve-
ya hapşırmadıkları için virüsü 
çok fazla bulaştırmadıklarını, 
ancak griple birlikte koronavi-
rüsün durumunun değişebile-
ceğine dikkat çekti.

Korona lambası: 
Renklerle birlikte ön-

lemler değişecek

E ğ i t i m  B a k a n ı  H e i n z 
Faßmann’ın daha önce açık-
ladığı gibi, okullarda korona 
lambası ışıklarına ayak uydu-
rucak. Yeşil, sarı, turuncu ve 
kırmızı renklere göre farklı ön-
lemler alınacak.

Yeşil ışıkta normal eğitime de-
vam edilecek, ancak sarı ışıkta 
sınıf dışındaki maske zorunlu-
luğuna ek spor faaliyetleri açık 
havada yapılacak. Turuncu ışık 
yandığında 9. sınıf ve üstü öğ-
renciler uzaktan eğitime devam 
edecekken, kırmızı ışıkta tüm 
öğrenciler eğitime evden de-
vam edecek. Ancak okullar her 
halükarda çalışan ebeveynle-
re destek olarak, çocuk bakımı 
için açık kalacak. (yenivatan.at)

VİYANA- ORF´in haberine 
göre, daha önce, ilk çey-
rekte, uzun vadeli eğili-

min tersine, bu yıl vatandaşlı-
ğa geçişlerin sayısının düştüğü 
ortaya çıktı. Avusturya İstatistik 
Kurumu, yılın ilk yarısında vatan-
daşlığa geçişlerin yıllık yüzde 20,5 
düşüşle 5,349’dan 4,254’e geriledi-
ğini duyurdu. Gerilemenin sebebi-
nin ise, korona virüs nedeniyle kı-
sıtlanan iş trafiği olduğu belirtildi. 
2011 yılından bu yana gözlenen ar-
tış eğilimi bu nedenle şimdilik de-
vam etmedi. İstatistik Kurumu, ilk 
üç ay için mayıs ayında yüzde 11,3 
düşüş bildirdi.

Vatandaşlığa geçiş 
sıralamasında Türkler 

ilk 5´te yerini aldı

İstatistik Kurumunun verileri-
ne göre, yılın ilk yarısında va-
tandaşlığa kabul edilenlerin üç-
te birinden fazlasını Avusturya’da 
doğanlar (1.534 veya yüzde 36,1) 
ve yarısından fazlasını ise kadın-
lar (yüzde 54,3) oluşturuyor. 18 yaş 
altı çocukların oranı ise yüzde 33.

İstatistik verilerine bakıldığın-
da, Avusturya vatandaşlığına 
Türkler tarafından ilginin büyük 
olduğu gözlemleniyor. Avusturya 
vatandaşlığına geçiş yapan uy-
ruklar arasında yüksek rakam-
larla Türkler 3.sirada yerini al-
dı. Vatandaşlığa geçiş yapanların 
büyük çoğunluğunun (1,781 veya 
yüzde 41,9) anavatanları sırasıy-
la, Sırbistan (503), Bosna Hersek 
(477), Türkiye (397), Kosova (231) 
ve İran (173).

Eyaletler arası farklar 
büyük

Vatandaşlığa geçiş oranların-
da federal eyaletler arasında bü-
yük farklar olduğu gözlemlendi. 
Sadece Kärnten’da 2019’un ilk ya-

rısına göre oranlar yüzde 28,1 ar-
tarak, daha fazla kişi vatandaşlığa 
geçti (187 vatandaşlık işlemi). En 
büyük düşüş, Burgenland (yüzde 
32,7 düşüşle toplam 72 vatandaşlı-
ğa geçiş), Salzburg (yüzde 29,3 dü-
şüşle 171) ve Viyana’da (yüzde 28,2 
düşüşle 1,685) kaydedildi. Bunu 
Yukarı Avusturya (yüzde 20,6 dü-
şüş- 608), Aşağı Avusturya (yüzde 
14,4 düşüş- 610), Steiermark (yüz-
de 12,7 düşüş- 412), Tirol (yüzde 
6,6 düşüş- 299) ve Vorarlberg ta-
kip etti (yüzde 1.0 düşüş 198).

En yüksek oran yasal 
hak talebiyle alınan 

vatandaşlıklarda    

Statistics Austria’ya göre, yılın ilk 
yarısındaki vatandaşlığa geçiş-
lerin çoğu yasal bir hak talebine 
dayanıyor (2.640 kişi veya yüzde 
62,1). Bu, “özellikle dikkate alın-
maya değer nedenlerle” bağlan-
tılı olarak, Avusturya’da altı veya 
on yıl ikamet eden kişileri içeriyor. 
Bu nedenler arasında ayrıca, ka-
nıtlanmış Almanca bilgisi ve sür-
dürülebilir entegrasyon, Avrupa 
Ekonomik Bölgesi’ne üye ülke va-
tandaşlığı, Avusturya’da doğum 
veya iltica hakkı gibi durumlar 
bulunmaktadır. 486 kişiye ise yet-
kili makamın takdirine bağlı kara-
rıyla vatandaşlık verildi. 1.128 kişi 
“Vatandaşlığın Genişletilmesi” 
adı altında vatandaşlığa kabul 
edildi. Bu, bazı durumlarda va-
tandaşlığın, eşe veya kayıtlı part-
nere ve çocuklara da verilebileceği 
anlamına gelir. 133 eş ve 995 çocuk 
bu şekilde vatandaşlığa alındı.

Avusturya’da 
öğrencilere düzenli 
olarak Kovid-19 testi 

yapılacak

Vatandaşlık 
işlemlerine 

korona engeli
Avusturya'nın bazı eyaletlerinde okulların açılmasına 3 hafta kala Eğitim Bakanı Heinz 

Faßmann, eğitimin normal şartlar altında başlayacağını duyurdu.

VİYANA – Avusturya Eğitim 
Bakanı Heinz Faßmann 
birçok öğrenci ve velinin 

merak ettiği soruları düzenlediği 
basın toplantısında açıkladı.

Viyana, Burgenland ve Aşağı 
Avusturya eyaletlerinde okul-
lar 3 hafta sonra yani 7 Eylül’de 
başlıyor. Faßmann büyük ölçekte 
okul kapanışlarında kaçınılması 
gerektiğini ancak bireysel kapan-
maların olabileceğini aktardı.

Bakan okulların da korona lam-
ba sistemine göre ayak uyduraca-
ğını ve Eylül ayında korona tra-
fik lambasının normal çalışmaya 
başlayacağını ancak renklerin 
nasıl değişeceğinin hala açık ol-
duğunu söyledi ve „Trafik ışığı 
renklerinin ne zaman değişece-
ğine dair net bir tanıma ihtiyacı-
mız var“ dedi. Bakan, „Amacımız 
trafik ışığı rengine uyum sağla-

mak.“ ifadelerini kullandı.

Lamba renklerine göre 
önlemler

– Yeşil: Hijyen önlemleri altında 
normal eğitim
– Sarı: Güçlendirilmiş hijyen ön-
lemleri
Sınıfın dışındaki herkese maske
Beden eğitimi sadece açık havada
Müzik eğitimi (şarkı söylemek) 
ancak açık havada yada maske 
ile
Sınıfların kapatılması durumun-
da uzaktan eğitim (ihtiyaç duru-
munda 5. Sınıftan itibaren ödünç 
laptop)
– Turuncu sarı gibi, ek olarak:
Temasları en aza indirmek için 
kurallar; gezi yok, okul dışın-
dan insanlara ziyaret yok, öğ-
retmen konferansları sadece 
çevrimiçi
Kapalı odalarda şarkı söylemek 

yasak
9. sınıftan itibaren, okula bağlı 
olarak küçük gruplar halinde yüz 
yüze ders seçeneği var.
– Kırmızı ışık, acil durum
Okulda bulunulduğu takdirde 
maske şartı
Uzaktan eğitim

Korona lamba ışıkların 
okullar için anlamı

Faßmann pazartesi günü düzen-
lediği toplantıda, korona lam-
ba sistemindeki renkleri açıklar-
ken, yeşil ışığın normal eğitim 
akışı olduğunu, sarı ışıktan itiba-
ren ise sınıflarda bulunulmadığı 
zamanlarda ağız burun takılma-
sı gerektiğini ancak ders esnasın-
da kesinlikle maske olmayacağını 
yeniden vurguladı. Ancak müzik 
dersinde şarkı söylenirken, mas-
kelerin takılması ya da açık ha-
vada olunması gerektiğini aktar-

dı. Beden eğitimi ise sadece açık 
havada yapılacak, temaslı ve ekip 
sporlarının ise o dönem yapılma-
ması öngörülüyor.

Turuncu renkten sonra ise 9. sı-
nıflardan itibaren öğrenciler 
uzaktan eğitim görecek. Ancak 
bu durumda okullarda imkan ol-
duğu müddetçe küçük gruplar 
halinde sınıflarda da çalışılabile-
cek. Daha genç öğrenciler için ise 
okul gezileri iptal edilecek, şar-
kı söylemek sadece açık havada 
mümkün olacak. Öğretmen kon-
feransları sadece çevrimiçi yapı-
lacak.

Lamba kırmızıya geçtiğinde acil 
duruma geçildiğini ifade eden 
Faßmann, bu okulların tamamen 
kapatılması anlamına geldiğini, 
ancak ihtiyacı olanlar için okul-
ların çocuk bakımı için açık kala-
cağını bildirdi. (yenivatan.at)

Avusturya’da korona 
gölgesinde yeni eğitim yılı
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VİYANA. Ali Çelik, 24 
Te m m u z  2 0 2 0  t a r i -
h i n d e  y a p ı l a n  k ı s a 

adı ‘WKÖ Wien’ olan Viyana 
Ticaret Odası’nın Genel Kurul 
Toplantısı’nda bütün parti-
lerin desteğini  alarak Gıda  
Sektörün ’de Genel Başkan, 
Tarım Sektörün ‘de ise Genel 
Başkan Yardımcısı seçildi. Daha 
sonra SWV adına Viyana Ticaret 
Odası Parlamentosu’na seçilen 
Ali Çelik, gıda sektöründe es-
nafların sesi durumda. 11 Ekim 
2020 tarihinde yapılacak olan 
Viyana Belediye Başkanlığı se-
çimlerinde partisi olan SPÖ için 
kollarını sıvayan Ali Çelik, Yeni 
Vatan Gazetesi’ne 6. Viyana 
İlçe Belediye Başkanı Markus 
Rummelhart ile birlikte geldi.
Ali Çelik sorularımızı ayrıca  
cevapladı.

Yeni Vatan Gazetesi: Ali Bey, 
ekibiniz ile büyük ve emek is-
teyen bir çalışmayla Viyana 
Ticaret Odası seçimlerinde bü-

yük bir başarıya imza attınız. 
SWV adına katıldığınız seçim-
de,  gıda sektöründe ilk de-
fa en fazla oyu alarak, sektör 
başkanlığına seçildiniz. Tebrik 
ederiz. Kendinizi kısa olarak 
tanıtır mısınız?
Ali Çelik:  Arkadaşlarım ve 
ekibimiz adına teşekkür ede-
rim. Bu başarı bizimle birlik-
te koşuşturan işletme sahibi 
arkadaşların ve bize güvene-
rek oy verenlerin başarısıdır. 
Hepsine candan teşekkürler. 
1966 yılında Kayseri’de doğ-
dum. İlk ve orta eğitimimi  
Kayseri’de,  Üniversite eğiti-
mimi ise   Akdeniz Üniversitesi 
Isparta Mühendislik İnşaat 
Fakültesi’nden başarılı bir şe-
kilde mezun olarak tamamla-
dım.  2010 yılından bu yana 
Viyana Ticaret Odası’nda Tarım  
ve Gıda  alanlarında görevlerde 
bulundum. 1991 yılından beri 
Viyana’ da yaşıyorum, 1994 yı-
lından bu yana ticaretle başta 
sebze, meyve ve gıda toptancı-

lığı alanlarında işletme sahibi 
olarak çalışmaktayım.

Yeni Vatan Gazetesi: Ticaret 
Odası Avusturya’da çok önem-
li bir kurum. Biraz 2020 Mart’ta 
yapılan Viyana Ticaret Odası 
seçimleri sonuçlarından bah-
seder misiniz?
Ali Çelik:  Mart 2020 de yapı-
lan Viyana Ticaret Odası seçim-
lerinde SPÖ’ye bağlı kısa adı 
SWV Sosyal Demokrat Ticaret 
Birliği’nin tarihinde, ilk kez gı-
da  sektöründe 1. parti olduk. 
Bu Viyana Ticaret Odası seçim-
lerine SPÖ adına büyük bir ba-
şarı ve adeta tarihi bir rekor-
dur. Burada bizlere güvenip 
oy veren herkese içtenlikle gö-
nülden teşekkür ederim. Kısa 
adı SWV olan Sosyal Demokrat 
Ticaret Birliğinde yönetim  ku-
rulu üyeliği tarım ve gıda sek-
törünün başkanı olarak gö-
revlerime devam etmekteyim. 
Seçimlerde Viyana Ticaret 
Odası’nda ki hizmetlerimiz 

bundan sonra ayrım yapmak-
sızın herkese açık olacaktır.

Yeni Vatan Gazetesi: Viyana 
Ticaret Odası üyesi işletme sa-
hiplerine mesajlarınız nedir?
Ali Çelik:  Bizleri destekle-
yip oyunu veren insanları-
mıza çok teşekkür ediyorum. 
Bizlere oy vermiş ya da verme-
miş 4821 üyemizin hepsine fay-
dalı olmak, sorunu değil çözü-
mün parçası olmak istiyoruz.  
Problemleri en kısa sürede çöz-
mek ve herkese en iyi hizmeti 
vererek birlik beraberlik için-
de işimizi en iyi şekilde yap-
mak istiyorum.  Korona Virüs 
sürecinde,  gıda sektörü işlet-
me sahipleri canla başla hiz-
met verdi.  İşletme sahiplerine 
ve çalışanlarına yürekten te-
şekkür etmeyi borç biliyorum.

Yeni Vatan Gazetesi: Teşekkür 
ederiz.
Ali Çelik: Şahsım ve ekibimiz 
adına bizler de teşekkür ederiz.

Vİ Y A N A .  V i y a n a 
E n t e g r a s y o n  U y u m  
B a k a n ı  J ü r g e n 

C z e r n o h o r s z k y  ge ç t i ğ i m i z 
Viyana’da Avusturya vatandaş-
lığına yeni geçen başta Türkiye 
göçmenleri olmak üzere de-
ğişik ülke vatandaşlarına bir 
Eyalet Şehir Entegrasyon Uyum 
Bakanına yakışır şekilde  sıcak 
ve kucaklayıcı mesajlar vermesi 
dikkat çekti.

Czernohorszky yeni Avusturya 
vatandaşlarına pasaportlarını 
dağıtırken,

“ Bugün yeni vatandaşlarımı-
za, belediye binasında hoş gel-
diniz, diyoruz! Ama Avusturya 
pasaportu olmasa bile, şehir ve 
benim için herkes, geldikleri ilk 
günden itibaren Avusturyalıydı.“ 
dedikten sonra şunları ifade etti:
„Çünkü hepimiz bu ülkenin ve 
bu şehrin bir parçasıyız. Viyana, 
yeni Avusturyalıların geçmişin-
de, uzun bir tarihe sahip, bir ül-
kenin parçası. Birçok elin inşa 
edilmesine yardım ettiği bir ülke. 
Çek Cumhuriyeti ’nden, Türkiye 
‚ den, Bosna ‚ dan, Sırbistan ‚ 
dan, Hırvatistan ‚ dan, Suriye ‚ 
den, Irak ‚ tan, İran ‚ dan veya 
Arnavutluk ‚ tan gelenlerin emek-
leriydi. Sokaklarımızı, apart-
manlarımızı veya okullarımızı,  
birlikte inşa ettik ve hayatla dol-
durduk. İşte tam da bu yüzden, 
bu Avusturya hepimizin“ .

„İster burada doğmuş olalım, is-
ter başka bir yerde, ister bir dil 
konuşalım, ister bu bayramı, is-
ter başka bir bayramı kutlaya-
lım, hepimiz Avusturya ‚yız ve 
Avusturya bizim evimiz!“  di-
yen Viyana Entegrasyon Uyum  
Bakanı Czernohorszky  sözlerini 
şöyle bitirdi:

“ Asla başka bir şeyin seni ik-
na etmesine izin verme! Çünkü 
evet, onlar var, bizi ayırmak is-
teyen kategorilere koymak iste-
yen insanlar. Kim bir arada kal-
mamıza katlanamıyor. Ali ve 
Anna ‚ nın birlikte büyümesine 
ve sonunda arkadaş olmasına 

kim tahammül edemiyor. Onlara 
diyelim ki: Buna alışın! Çünkü 
Avusturya böyle! Avusturya 
böyleydi! Avusturya gelecekte 
de böyle olacak! Gerçekten, bu 
ortak geleceği iple çekiyorum. 
Hepiniz, burada olduğunuz için 
çok mutluyum! Hepinizin bura-

da kalmasına sevindim!“

Bu sözle değişik ülke vatandaşla-
rı göçmenler arasında  Avusturya 
pasaportlarını ellerinde taşırken 
duygusal anların yaşanmasına 
ve bir alkış tufanına neden oldu. 
(yenivatan.at)

Viyana Ticaret Odası’nda, 
‘SWV’ den Ali Çelik ve ekibi 

ile yeni dönem
Viyana Entegrasyon Uyum  Bakanı Jürgen Czernohorszky Avusturya vatandaşlığına 
yeni geçen göçmenlere , "Ali ve Anna ' nın birlikte büyümesine ve sonunda arkadaş 

olmasına kim tahammül edemiyor. Onlara diyelim ki: Buna alışın! Çünkü Avusturya 
böyle! Avusturya böyleydi! Avusturya gelecekte de böyle olacak!" dedi.

Viyana’da Avusturya vatandaşlığına 
geçiş töreninde duygusal anlar

Ali Çelik

Omar Lashin

Markus Rummelhart

Birol Kılıç
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Ancak Viyana SPÖ iktidarı ile iyi 
idare edildiği ve gerekli birikimleri 
oluşturduğu için, gelecekteki çalış-
ma, eğitim, sağlık ve iklim koru-
ma alanlarında önemli yatırımla-
rın yapılması için gerekli hareket 
özgürlüğüne sahibiz. Her bir iş yeri 
için gerekli mücadeleyi veriyoruz, 
hiç kimse ihmal edilmeyecektir. 
Çalışanlar ve özellikle de gençler 
tekrar tüm fırsatları bulmalı. Bu 
zorlu dönemde geçim kaynaklarını 
desteklemek için hızla ve bürok-
ratik engeller olmadan, yardıma 
ihtiyacı olan herkese yardımcı olu-
yoruz; taksi ve yemek kuponları, 
ev ofis finansmanı, sanatçılar için 
burslar ve iş piyasası ve ekonomi 
için toplam 150 milyon Euro’dan 
fazla destekle Viyanalı insanları-
mızın yanındayız. Ve son olarak, 
farklı alanlarda kariyer yapmak 
isteyen tüm çalışanları uygun nite-
lik teklifleri ile destekliyoruz.

Viyana Belediye Başkanı Michael 
Ludwig 2. Viyana’da Şafak Akçay 
ile görüştükten sonra çocuklar ile 
yakından ilgilendi.
Yeni Vatan Gazetesi:  
Çocuklarımızın eğitimi konusun-
da Viyana SPÖ Şehri iktidarı neler 
yaptı bu süreçte?
Şafak Akçay : Kimse merak etme-
sin lütfen. Eğitimimiz Viyana´da 
SPÖ sayesinde, uzman ellerde-
dir. Çocuklarımızı yaşamlarında 
mümkün olan en iyi şekilde des-
teklemek ve onlara gelecek fırsat-
ları açmak, Sosyal Demokratların 
yürekten desteklediği bir konu-
dur. Çünkü eğitim, kişinin kendi 
belirlediği bir yaşamı kurabilme-
nin anahtarıdır ve bu yol herkese 
açık olmalıdır. Karşınızda ben ve 
benim gibi binlerce Türkiye göç-
meni insanlarımızın evlatları, işte 

bu Viyana SPÖ eğitim anlayışının 
çocuklarıdır. Bugün ücretsiz ana-
okulunu Viyana’da on yıldan çok 
önce başlattık. Şimdi başlattığı-
mız bu tutarlı yolda devam etme 
zamanı. Şimdi de ücretsiz tam gün 
okulları hayata geçiriyoruz. Mevcut 
63 okul da çeşitli dersler ve boş 
zaman etkinlikleriyle ücretsizdir. 
Ayrıca bu sonbaharda, yedi yer 
daha eklenecek, bu da Viyana’nın 
öğrenme, eğlence ve egzersizin 
çocuk dostu bir şekilde değiştiği, 
birbiriyle bağlantılı 70 ücretsiz, 
tam gün okula sahip olacağı anla-
mına geliyor. Dikkatinizi çekmek 
isterim. Türkiye’de bu tür bir eği-
timi almak ancak paralı kolejlerde 
mümkündür.  Mutlaka yararlana-
lım. Çocuklarımızla ilgilenerek en 
güzel eğitimi almalarını sağlayalım 
ve mutlaka meslek sahibi yapalım.

Yeni Vatan Gazetesi:  Viyana 
Şehrini yöneten SPÖ Partisi sağ-
lık alanında nasıl adımlar atıyor. 

Biliyorsunuz. Türkiye göçmenleri-
nin yaş ilerledikçe sağlık sorunları 
artıyor.
Şafak Akçay: Evet, bu sorunuz için 
teşekkür ederim. Viyana Eyaleti ve 
Şehrini yöneten SPÖ daha fazla 
personele ve son teknolojiyle dona-
tılmış, hastanelere yatırım yapıyor, 
böylece tüm Viyanalılar gelecek-
te en kaliteli tedavi imkânlarına 
erişebileceklerdir. Önemli ölçüde, 
daha fazla hemşire, ebe ve diğer 
tıp uzmanı eğitimine hemen başla-
nacak. Burada tüm Türkiye göçme-
ni ailelerine, özellikle bu alanda 
eğitim için başvuru yapmalarını 
rica ediyorum. Bu alanda gelecek-
te büyük personel açığı olacak.  
Viyana’da, ambulansları rahatlat-
mak  ve çeşitli sağlık ve sosyal 
mesleklerden pratisyen hekimlerin 
tek bir çatı altında birlikte çalıştığı 
yeni birinci basamak sağlık birim-
lerini Viyana’da kuruyor. Örneğin 
Sayın Belediye Başkanı Dr. Michael 
Ludwig, Viyanalılara uzun süreli 
bakım garantisi veriyor; bakıma 
muhtaç kişiler, ister evde ister bu 
amaç için donatılmış bir tesiste 
mümkün olan en iyi bakımı alacak-
larına güvenebilirler.

Yeni Vatan Gazetesi:  Son sorumuz 
barınma ile ilgili. Biliyorsunuz ev 
sorunları Türkiye göçmenleri ara-
sında bitmiyor. Viyana SPÖ Şehri 
yönetimi bu konuda nasıl bir çalış-
ma içinde?
Şafak Akçay: Viyana Eyaleti ve Şehri 
SPÖ’nün Sosyal Devlet anlayışı 
kaynaklı şu anda dünyada en fazla 
sayıda – 200 bin- belediye evine 
sahip Belediyesi olarak özellikle 
işçi, memur ve emekçilerin uygun 

fiyata insanca ama en başta kaliteli 
yasabileceği bir dünya yaratmıştır. 
Dünya’da tektir ve örneği yoktur. 
Bu sayede Viyana’da kira ücret-
leri Londra, Zürich, Roma, Berlin 
şehirlerine olduğu gibi aynı ivmede 
yükselmiyor. Şu anda dikkatinizi 
Viyana nüfusuna çekmek isterim, 
yüzde 60’tan fazlası şu anda bele-
diye konutlarında veya Belediye 
tarafından fonlanmış konutlarda 
yaşıyor. Bu konutlarda istikrarlı, 
uygun fiyatlı ve yaşanabilir koşul-
lardan yararlanıyorlar. Ve tam da 
sosyal konutta çok sayıda kiracı 
olduğu için, kira seviyesi genel 
olarak azaltılır ve böylece metro-
polde uygun fiyatlı yaşam müm-
kün kılınır. Belediye Başkanı Dr. 
Michael Ludwig, gelecek için yeni 
sosyal konutlara başlanacağı ifade 
etti. 4.000 yeni toplu konut dai-
resi 2020 yılı içinde hazır olacak. 
İlave 24.000 Belediye tarafından 
fonlanmış daire planlanmakta ve 
inşa edilmektedir. Hedef yaşamın 
gelecekte uygun fiyatlı kalması. Bu 
manada, Türkiye göçmenleri bar-
dağın dolu tarafını görerek SPÖ 
Yönetiminde olan Viyana Şehrine 
2020’de tekrar güvenerek oylarını 
teveccüh etmelerini dilerim. SPÖ 
Partisini işaretledikten sonra adım 
Şafak Akçay’ı yazarak bana destek 
vermeleri, bu yolda çalışmalarım-
da bana güç verecektir.

Yeni Vatan Gazetesi: Teşekkürler.
Şafak Akçay: Ben teşekkür ede-
rim. Tüm insanlarımıza sevgi ve 
saygılarımı sunarım. (yenivatan.at, 
14.09.2020)

VİYANA(yenivatan)-  SPÖ 
Viyana Eyaleti Milletvekilli 
Şafak Akçay: “Viyanalılar 

ve özellikle Türkiye göçmenleri 
için en önemli hayati konular;  
iş, eğitim, sağlık barınma ve ev 
sorunlarıdır. Bu konuda SPÖ elin-
den geleni 70 yıl boyunca hep 
yapmıştır ve yapacaktır. Bizler, 
herkesin bu şehirde zengin ve 
fakir ayrımı yapılmadan bir Sosyal 
Devlet anlayışı ile yaşamasının 
garantisiyiz. Dünya’nın alt yapısı 
ve güzellikleri yaşanabilir şehri 
olarak 8 defa Viyana’nın seçilmiş 
olduğunu unutmayalım. Bu başa-
rı, SPÖ Partisi’nin şehircilik ve 
Sosyal Devlet yönetim anlayışının 
bir sonucudur. 11 Ekim tarihin-
de seçimlerde oy kullanarak SPÖ 
partisini seçerek Viyana şehrinin 
yaşana bilirliğini garanti ediniz. 
Bakın diğer partilere, hiç biri SPÖ 
Partisi kadar tecrübeli değil ve 
Sosyal Devlet Anlayışından biha-
berler, yani habersizler ve tecrü-
besizler. Onlar, kısmak ve bozmak 
istiyor. Burada zarar görecek en 

önemli kesim Türkiye göçmenleri-
dir. SPÖ, işte sizin ve çocuklarını-
zın hayatlarını başta ev ve barın-
ma olmak üzere eğitim, sağlık 
ve iş alanlarında kolaylaştırmak 
istiyor. Tercihli oylarınız ile bizleri 
şereflendirirseniz bizi bu yolda 
güçlendirmiş olursunuz,” dedi.

Şafak Akçay sorularımızı şöyle 
cevapladı:

Yeni Vatan Gazetesi:  Şafak hanım 
kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
Şafak Akçay: Muhasebeciyim. 
Belediye Meclisi ve Eyalet Meclisi 
üyesi ve SPÖ Viyana entegrasyon 
sözcüsüyüm. Viyana´da doğdum. 
46 yaşındayım. Evliyim. Bir kızım 
var. Ailem tipik göçmen bir Türk 
işçi ailesi ve kendileri ile çok 
gurur duyuyorum. Birer emekçi 
olarak emekli olan anne ve baba-
ma minnettarım.  İkinci Viyana’da 
Tuna kordonunu, Rudolf Bednar 
ve Augarten Parkını çok seviyo-
rum. Benim için ilçem, yani ikinci 
Viyana Leopoldstadt, genç ve yaş-

lılar için bir eğlence ve rahatlama 
cenneti.

Yeni Vatan Gazetesi:  Siyasi ola-
rak niye aktifsiniz ve Viyana Şehri 
ve ilçenizde nelere ihtiyaç var?
Şafak Akçay: Birlikte yaratmayı 
ve katılımı teşvik eden bir poli-
tikayı seviyorum. Tüm Türkiye 
göçmenlerini bundan sonra SPÖ 
Partisinde birlikte çalışarak yarat-
maya davet ediyorum. Herkesin 
bu şehirdeki değerini bulmasını 
istiyorum.  Çünkü Viyana, farklı 
deneyim ve kültürlerden insan-
ların bir araya geldiği bir şehir. 
Farklılıklarımız aslında gücümüz.  
Bizi bu kadar güçlü ve benzersiz 
kılan da bu. Gücümüzü farklılık-
larımızdan alıyoruz.

Yeni Vatan Gazetesi:  Oy kullana-
cak Avusturya vatandaşları neden 
SPÖ’ye oy versin?
Şafak Akçay: Çünkü SPÖ, Sosyal 
Adaleti temsil ediyor. Vatandaşın 
genel çıkarlarına yönelik hizmet-
lerin,  bir kamu idaresi tarafından 
korunması sosyal adaletin en etki-
li aracıdır. Biz Türkiye göçmen-
lerinin özlemi, en başta adaletli 
bir ortamda yaşamaktır. Adaletsiz 
bir ortamda iç barış ve mutluluk 
olmaz. SPÖ işte Viyana’da Sosyal 
Adaleti ve devamını temsil edi-
yor. O yüzden, SPÖ Partisi Türkiye 
göçmenleri için, özünde tek adres-
tir. Bir hizmet partisi olan SPÖ’de 
buluşalım. Tercihli oylarınız ile 
bizleri şereflendirirseniz beni, bu 
yolda güçlendirmiş olursunuz.

Yeni Vatan Gazetesi:  Bugün 
buraya Viyana Belediye Başkanı 
Michael Ludwig geldi. Michael 
Ludwig hakkında neler söylemek 
istersiniz?
Şafak Akçay: Biraz evvel anlat-
mıştım. SPÖ, sizin ve ailenizin 
hayatlarını başta ev ve barınma 

olmak üzere eğitim, sağlık ve iş 
alanlarında kolaylaştırmak istiyor 
ve bunun garantisidir. Tüm bu 
önemli konular, Belediye Başkanı 
Dr. Michael Ludwig gibi güveni-
lir yaptığı çalışmalarla başarısını 
ortaya koymuş bir politikacının 
emin ellerine teslim edilmiş. Dr. 
Michael Ludwig ve Viyana Sosyal 
Demokrasisi, Viyana’nın gelecek-
te de dünyanın en sosyal ve en 
yaşanılacak şehri olarak kalması 
için yapılması gerekenleri biliyor-
lar. Bu nedenle Belediye Başkanı 
Dr. Michael Ludwig Korona 
Krizinin başından beri yorulma-
dan her bir iş yeri için mücadele 
veriyor ve “Viyana Bonusu” ile 
ekonomiye önemli itici desteği 
veriyor.  Mesela çıraklık garan-
tisi, ergenlerin ve genç yetiş-
kinlerin zor zamanlarda, yeterli 
çıraklık pozisyonları ve yeterli 
teklifleri bulmasını sağlar. Yeni 
tam gün okul, çocuklarımız için 
en iyi eğitim fırsatlarını sağlar. 
Ve tüm Viyanalıların gelecekte 
de en kaliteli sağlık imkânlarına 
erişebilmesi ve onurlu bir şekil-
de, insanca yaşayarak yaşlana-
bilmeleri için Belediye Başkanı 
Dr. Michael Ludwig, Viyana sağ-
lık ve bakım sistemine yoğun 
bir şekilde yatırım yapılmasını 
ve Viyanalılara bakım garantisi-
ni veriyor. Bu manada bir SPÖ 
Viyana Milletvekili bu ekibin için-
de olmaktan gurur duyuyorum.

Yeni Vatan Gazetesi:  Korona virüs 
salgını Viyana şehrini zorladı mı?
Şafak Akçay: Korona virüs salgı-
nı ortaya çıkana kadar, Viyana’da 
istihdam ve Viyana şirketlerinin 
iyi gelişimini kaydetmesini büyük 
memnuniyetle izledik. Şu an 
zor bir süreçle karşı karşıyayız.  

Viyana Eyalet Milletvekili Şafak Akçay: 
“SPÖ değerleri demek en başta insana 
saygı demektir“ Viyana, 11 Ekim tarihinde yapılacak önemli bir seçime hazırlanıyor. 

Viyana’da SPÖ Milletvekili adayı Şafak Akçay, seçim çalışmalarına şimdi-
lik hafta sonlarında katılıyor ve de arı gibi çalışıyor. Şafak Akçay ile hafta 

sonunda Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig ile ikinci Viyana’da 
yapacağı toplantıya hazırlanırken görüştük.



 Eylül 2020 – SAYI 227    2821 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

INFO-SERVICE FÜR BETRIEBE

Immer auf dem neuesten Stand: 
• wko.at/corona-türkce
• wko.at/corona-turkce
• wko.at/corona-tuerkce

Hier fi nden Sie alle aktuellen Informationen der
Wirtschaftskammer zur Corona-Krise auf Türkisch.

Ticaret Odasının Korona kriziyle ilgili tüm açıklamalarını 
Türkçe dilinde burada bulabilirsiniz.

Mehr auch unter wko.at/corona (nur auf Deutsch)
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Avusturya Sağlık 
Sigortası Fonu (ÖGK), 
ÖGK ile sigortalı olan 
ve daha önce hiç sağlık 
taraması yaptırma-
mış veya uzun süredir 
yaptırmayan kişileri 
önleyici tıbbi muayene 
yapmaya davet ediyor.

ÖGK’den ücretsiz 
check-up fırsatı

Önleyici tıbbi muayene-
nin bir parçası olan sağ-
lık taraması, incelenenle-

rin genel sağlık durumu hakkında 
önemli bilgiler sağlar. Bu şekilde 
kronik hastalıklar erken bir aşa-
mada tanınabilir ve uygun önlem-
ler alınarak olası risk faktörleri 

en aza indirilebilir. Önleyici tıbbi 
kontroller 18 yaşın üzerindeki her-
kes tarafından yapılabilir. Genel 
olarak sağlık taraması 40 yaş al-
tındakiler için 3 yılda bir, 40 yas-
tan itibaren ise 2 yılda bir önleyici 
tıbbi kontrolün bir parçası olarak 
önerilmektedir. Bu önleyici tıbbi 

kontrol, son sağlık taramasının bir 
yıldan uzun bir süre önce yapılmış 
olması kaydıyla, 18 yaşın üzerin-
deki herkes tarafından kişisel bir 
davet olmadan da alınabilir.

Önleyici tıbbi kontrol, ilgili sözleş-
mesi olan tüm yerleşik doktorlar-

dan ve ÖGK sağlık merkezlerinden 
talep edilebilir. Tıbbi check-up hak-
kında genel bilgi için pazartesiden 
cumaya 08: 00-18: 00 arası ücretsiz 
servis hattı (0800 501 522) mevcut-
tur. Bir sağlık merkezinde muayene 
istenirse, sigortalı randevuyu doğ-
rudan Servis Hattı üzerinden ya-
pabilir. Sağlık taraması sırasında 
E-kart mutlaka yanınızda bulundu-
rulmalıdır. Sunulan tüm hizmetler 
50 yaş ve üstü herkes için geçerli-
dir: Önleyici tıbbi muayenenin bir 
parçası olarak kolon kanseri tara-
ması yapma fırsatını değerlendirin. 
(yenivatan.at)

ADVERTORIAL/ILAN
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Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde çocuklar 
üzerinde yapılan bir araş-

tırmaya göre şekerli çayın obezi-
te üzerindeki etkisi ortaya çıktı. 
Bunun yanı sıra diğer gazlı içe-
ceklerin ve yemek alışkanlıkları-
nın da incelendiği araştırmada en 
çok obezite riski taşıyan yiyecek 
ve içecekler belirlendi. Şaşırtıcı 
sonuç ise şekerli çay içen çocuk 
yüzdesinin gazlı içecek içen ço-
cuk yüzdesine oranla çok da-
ha fazla olduğu ve şekerli çayın 
obeziteyi (Şişmanlığı)  daha faz-
la tetiklediği ortaya çıktı. Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafın-
dan yaptırılan ve 11-14 yaş aralı-
ğındaki 3 bin 28 çocuk üzerinde 
gerçekleştirilen araştırmada, şe-
kerli çay ile obezite riski ele alındı. 
Çayı şekerli içen çocuklarda obe-
zite riskinin arttığı, gazlı içecek 
tüketen çocuklarda ise şişmanlık 
oranının çok daha düşük seviye-
de olduğu belirlendi. Çocukların 
evde, okulda ve ev dışındaki bes-
lenme alışkanlıklarının incelendi-
ği araştırmada, çaydaki şekerden, 
gazlı içecek tüketimine, kahvaltı 
alışkanlıklarından fiziksel aktivi-
te düzeylerine kadar çeşitli içecek 
alışkanlıklarının obeziteyle ilişkisi 
araştırıldı. Araştırmaya göre, 11-14 
yaş aralığındaki çocukların yüzde 
82’sinin çaya şeker kattığı, yüzde 
26,9’unun kola ve gazoz gibi gazlı 
içecek tükettiği ifade edildi.

Çocukların beden kitle indeks-
lerine bakıldığında ise yaygın ka-
nının aksine, gazlı içecek tüke-
tenlerde şişmanlık oranı çok daha 
düşükken, çayda şeker kullanan-
larda bu oranın daha fazla olduğu 
belirlendi.

11-14 YAŞ ARALIĞINDA 
OBEZİTE ORANI DÜŞÜK

Çalışmaya katılan çocukların be-
den kitle indekslerine bakıldı-
ğında yüzde 89,7’si normal, yüz-
de 5,22’si hafif kilolu, yüzde 
5,09’unun şişman olduğu tespit 
edildi. Bu da ergenlik çağına adım 
atan 11-14 yaş aralığındaki çocuk-
larda obezite oranının düşük oldu-
ğunu ortaya koydu. Ayrıca ev dışı 
yemek tüketim oranının çocuklar-
da düşük olduğu görülürken, sa-
nılanın aksine haftalık ve aylık 
periyotlarda tost, hamburger, gaz-
lı içecek tüketen çocukların yüzde 
89’unun, normal beden kitle en-
deksine sahip olduğu tespit edil-

di. Ankara’da 3 bin 28 öğrencinin 
katıldığı araştırmada, çocukların 
fiziksel aktivite yapma alışkanlık-
ları da incelendi. Çalışmaya katı-
lan 11-14 yaş grubundaki çocuk-
ların yüzde 54,14’ünün herhangi 
bir spor ile uğraştıkları belirlendi. 
Spor tercihleri içerisinde ise yüzde 
28,32 ile yürüyüş ve yüzde 26,38 ile 
yüzme ilk sıralarda yer aldı.

DENGELİ BESLENME 
VE FİZİKSEL AKTİVİTE 
BİLİNCİ ÇOCUKLUKTA 

YARATILIR

Araştırmanın sonuçlarını değer-
lendiren Gazi Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi ve Bilinçli 
Sağlık Platformu Sözcüsü Prof. Dr. 
Mustafa Necmi İlhan, her geçen 
gün obezitenin riskleri hakkında 
toplumunu bilinç düzeyinin arttı-
ğını söyledi. Obezitenin, çağın en 
sık görülen hastalıkları arasında 
yer aldığını ve farklı hastalıkların 
oluşmasında da ciddi bir risk fak-
törü olduğunu vurgulayan İlhan, 
bilimsel araştırma sonuçlarının 
mutlaka topluma ulaştırılması 

ve gerekli davranış değişikliğine 
özendirilmesinin önemli olduğu-
nu ifade etti.

İlhan, söz konusu araştırmanın 
sonuçlarının da çarpıcı olduğuna 
dikkati çekerek, “Çayda şekerin 
azaltılması gerekliliği, araştırma 
ile ortaya konulmuştur. Bu, önem-
li bir tespittir. Şekerli çay içmek, 
bizim toplumumuzda oldukça 
yaygındır. Sağlık Bakanlığı da ka-
muda tek şeker dönemini başlata-
rak buna öncülük etti. Davranış 
değişikliğinin yapılması gerek-
mektedir” diye konuştu.

Şekerli çay, gazlı 
içeceklerden daha 

zararlı

Bilinenin aksine çayı 
şekerli içmek, gazlı 
içeceklerden daha 

zararlı ve obeziteye 
yüksek oranda daveti-

ye çıkarıyor.

Budapeşte. Türk ve Macar 
hükümetlerinin katkıla-
rıyla 2018 yılında restoras-

yonu tamamlanarak halkın ve tu-
ristlerin ziyaretine açılan Bektaşi 
Gül Baba Türbesi başkentteki 
önemli turistik merkezlerden bi-
ri haline gelmiştir. Türbe, üstün 
mimari kalitesi ve sofistike pey-
zaj düzenlemesiyle, Uluslararası 
G ay r i m e n ku l  Fe d e r a s yo n u 
(FIABCI) tarafından iki ödülle 
taçlandırıldı. Gül Baba Türbesi, 
2020 Mükemmeliyet Ödülleri’nde 
“ K a m u  B i n a l a r ı  Ya t ı r ı m 
Kategorisi”nde altın, “Kültürel 
Mirası Koruma Kategorisi”nde 
de gümüş ödülün sahibi oldu. 
Gül Baba Türbesi’nin aynı yarış-
mada iki farklı ödüle layık görül-
mesi de anıtın restorasyonunun 
uluslararası önemine vurgu yap-
maktadır.

Mükemmelik Ödülleri’ne ilişkin 
değerlendirmede bulunan, Gül 

Baba Türbesi Mirasını Koruma 
Vakfı Başkanı Adnan Polat, “Gül 
Baba Türbesi’nin böyle uluslara-
rası ve önemli bir önemli bir plat-
formda aynı anda iki ödül birden 
kazanması bizleri çok gururlan-
dırdı ve onurlandırdı. Bu gurur 
ve onur, bu tarihi eserin resto-
rasyonunu yapan, geçmişleriyle, 
değerleriyle, geleceğe bakışla-
rıyla pek çok ortak noktaya sa-
hip iki kültür, iki ülke olan Macar 
ve Türk hükümetlerinin ortak 
başarısıdır. Gül Baba Türbesi 
Mirasını Koruma Vakfı olarak, 
Türk-Macar dostluğunun en ka-
lıcı simgelerinden biri olan bu 
Türbe’yi  Macaristan’ın kültürel 
yaşamında önemli, ziyaret edile-
bilir kültürel mekanlarından biri 
haline getirmek en büyük amacı-
mız. Ayrıca Türk-Macar ilişkile-
rinde de ortak kültürel, sosyal ve 
ticari ilişkiler için de önemli bir 
merkez haline gelmesi hedefliyo-
ruz” dedi.

Gül Baba Türbesi’ne
iki mükemmeliyet 

ödülü birden

Türbenin mimari restorasyonuy-
la birlikte; ziyaretçilerin konforu ve 
rahatlığı sağlamanmış ve bununla 
birlikte üst düzey kültürel etkinlik-
ler düzenlemeyi mümkün kılan bir 
konferans salonu, sergi alanı ve ka-
fe oluşturulmuştur. Tarihi mekanın 
tüm ihtiyaçları karşılayan modern 
yapısı, XXI. yüzyıl teknolojisi ile bir-
likte ziyaretçilerin bilgilenmelerini 
ve eşsiz bir atmosferi deneyimleme-
lerini sağlamaktadır. Mimari resto-
rasyonunun yanı sıra türbe, pey-
zaj alanıyla da sofistike bir tasarım 
ile şehrin merkezinde maneviyatıy-
la huzurlu bir ortam sunmaktadır. 
Gül Baba Türbesi restorasyon çalış-
maları, aynı zamanda etrafında yer 
alan ve  Budapeşte’nin önemli turis-
tik sokaklarına da taşarak, bölgenin 
turistik olarak gelişimine katkı sun-
muştur. ( AA, yenivatan.at)

Budapeşte:Budapeşte: Gül  Gül 
Baba Türbesi’ne iki Baba Türbesi’ne iki 

mükemmeliyet mükemmeliyet 
ödülü birdenödülü birden
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*Önerilen perakende fiyat özel siparişler ve indirimli kalan ürünler içinde geçerlidir. Sürekli indirim, avantaj ve reklam indirimi olan ürünler bu indirimden faydalanamaz. Ayrıca ücretli hizmetler (örneğin perde dikişi, 
vb.) ve kuponların satın alınması indirim dışıdır. Diğer kampanyalar veya hediye kuponlarıyla birleştirilemez. İndirim kampanya süresi boyunca geçerlidir. Ödemesi tamamlanmış ya da kalan ödemesi bulunan 
mevcut siparişler için geçerli değildir. Bonus bildirimleri için en fazla % 20 indirim dikkate alınır. KDV dahil tüm fiyatlar aksi belirtilmedikçe tüm fiyatlar önceki satış fiyatlarımızdır. Renk kaymaları, yazım ve basım 
hataları bulunabilir. 

Gercek Ac¬l¬s simdi
Gercek Ac¬l¬s simdi

İndirim 26.09.2020  
tarihine kadar geçerlidir.

En uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz!!!
Dekor  
dahil değil.
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Yeni yerimiz Amstten‘de

Müşterilerimiz  
sevinç içindeler!

4999
-60%

 1999

QUALITÄT
seit 1953  

Kaz tüyü yorgan 
Kılıf: % 100 Pamuklu, Dolgusu: % 90 beyaz yeni kaz tüyü,  
% 10 1. Sınıf gıdık tüyü, 140 x 200 cm (P6101201)

199,--50%
99,-

QUALITÄT
seit 1953  

Kaz veya ördek  
tüyü dolgular
Kılıf: % 100 Pamuklu,  
Dolgusu: % 30 beyaz, yeni kaz tüyü,  
% 70 1.sınıf gıdık tüyü 1,  
70 x 90 cm (P6101101)

4999
-40%

 2999

Havlu Kiara
% 100 Pamuklu,  
yaklaşık 50 x 90 cm  
2,99 €  yerine şimdi sadece 1,99 € (P52143)
yaklaşık 70 x 130 cm  
5,99 € yerine şimdi sadece 3,99 € (P52144)

Güzel  
sonbahar  

renklerinde

299
-33%

199

3499
-57%

1499

SET

 
2li-Set 
Paslanmaz çelikten  
yapılmış iki fener seti, 
11 x 11 x 41 cm, 18 x 18 x 55 cm  
(P1054302)

indirim devamlı düşük fiyatlı ürünler ve promosyon ürünlerinde geçerli 
değild

ir. indirim*

    İndirim özel siparişlerde de geçerlidir.

-25%%

999
-50%

499

60°

QUALITÄT
seit 1953  

Fermuarlı Pamuk- 
Saten Nevresim takımları
% 100 penye, merserize pamuk,   
140 x 200 cm, 70 x 90 cm 49,99 € yerine sadece 19,99 € (P3081472)
140 x 220 cm, 70 x 90 cm 59,99 € yerine sadece 24,99 € (P3081572)

Farklı desenleri mevcuttur!

Aşağıda renklerde mevcuttur:

QUALITÄT
seit 1953

sandalye kılıfları 
% 95 pamuklu, % 5 elastan (M40032)

REİTER kalitesiyle!

Yeni yerimiz  
Amstten‘de

Tüm ürünlerde

FİYAT
EN İYİ

FİYAT
EN İYİ

FİYAT
EN İYİ

FİYAT
EN İYİ

FİYAT
EN İYİ
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