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YENİ VATAN GAZETESİ/ NEUE 
HEIMAT ZEITUNG
 
Değerli okuyucularımız,

Viyana şehrini seviyoruz. Artıları 
ve eksileri ile seviyoruz.

Unutmayalım ki en büyük vatan-
daşlık görevi, sandığa gitmek ve 
oyunu kullanmaktır. Nasıl bağım-
sız bir yayın organı Yeni Vatan 
Gazetesi olarak, bizim yayın poli-
tikamıza kimse karışamaz ise, siz-
lerin de, hangi partiyi seçeceğiniz, 
sizin dışınızda kimseyi ilgilendir-
mez. Sandık başına gittiğinizde, 
aklınız ve vicdanız ne diyorsa, o se-
se kulak verin yeter…

21 yıldır yayın hayatın olan Yeni 
Vatan Gazetesi, devamlı ve dü-
zenli olarak Avusturya’da hat-
ta Avrupa’da ucuz reklamcılık dı-
şında, ciddi habercilik anlamında 
yayın yapan kamu iletişim organı 
olarak, 11 Ekim Viyana seçimlerine 
Türkiye göçmenlerinin olan ilgisini 
takdirle izlemektedir.

11 Ekim tarihinde seçime katılarak 
SPÖ, ÖVP, Yeşiller, NEOS, LİNKS, 
SÖZ veya WANDEL adlı parti ve-
ya hareketlerin hangisini seçer-
seniz seçin, başımızın üstünde 
yeriniz var. Hedef, birbirimizi kır-
madan, halka dürüstçe hizmettir. 
Dürüstçe, ne din ne de kavim be-
zirganlığı yapmadan halka hizmet, 
Hakka hizmettir.

Viy a n a  ş e h r i  b i z i m  Ye n i 
Vatanımızdır! Gelin, bu güzel şeh-
rimizin geleceğinde demokratik se-
çimler ile en başta oy kullanarak ve 
seçilerek söz hakkı sahibi olalım. 
Yeni Vatan Gazetesi olarak, gelin 11 
Ekim tarihinde Viyana´da oy kul-
lanarak ‘Sosyal Adalet’ şehrine va-
tandaşlık görevimizi yerine getire-
rek teşekkür edelim. (yenivatan.at)

11 Ekim Viyana seçimleri: 
 Hangi partiyi 

seçelim?

Entgeltliche Einschaltung; Foto: Markus Sibrawa

Unser
Wien in  
besten  
Händen.

Am 11. Oktober Bürgermeister
Dr. Michael Ludwig wählen.

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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Foto:  © Lieve Boussauw / Jeunesse – Musikalische Jugend Österreichs
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Vi y a n a ( y e n iv a t a n . a t ) - 
Yüksek kiralar, vadeli 
kontratlar ve yüksek em-

lakçı komisyonları. İşçi Odası (AK) 
adına yürütülen ve 35 yaş altında-
ki 503 Viyanalı arasında gerçekleş-
tirilen çalışmaya göre Viyana’da 
özel konut sektörü kapsamında-
ki konut kiraları pek çok kişi için 
karşılanabilir değil. Özellikle de 
gençler için.

Geriye cepte pek bir şey kalmı-
yor: Net geliri 1800 Euro olan 
bir gencin, özel sektör kapsa-
mındaki bir konutun brüt kirası 
için gelirinin %46,6’sını ayırma-
sı gerekiyor. Viyanalılar ortala-
ma olarak gelirlerinin üçte biri-
ni kiraya harcıyor. Ki bu sadece 
başlangıç. Her üç kiracıdan iki-
sinin sözleşmesi vadeli, ortala-
ma 4,4 yıl. “Sözleşmenin uzatıl-

ması söz konusu olduğunda ise 
olası kira artışı, ev sahibinin ini-
siyatifine kalıyor.” diyen Viyana 
İşçi Odası (AK) Başkanı Renate 
Anderl, özel konut sektöründeki 
kira problemini şu sözlerle özet-
liyor: “Özel kiralık bir daireye ta-
şınan çok az ile olması beni şa-
şırtmıyor.  Pahalı ve neredeyse 
hepsi vadeli, bu koşullar altında 
kim çocuklarını büyütebilir ki?”

Her üç kişiden biri için çoğu dai-
renin kalitesi çok düşük ve yük-
sek emlakçı komisyonları ev ara-
yışında ilave bir yük. Almanya’da 
2015’den beri komisyon ücretleri-
nin, kiracılar değil ev sahipleri ta-
rafından ödenmesi gerekiyor.
İşçi Odası (AK), şimdi konut hak-
ları konusunda 01- 501 65 1345 nu-
maralı telefon hattından ulaşıla-
bilecek bir danışmanlık hizmeti 

sunuyor. Politik talepler ise şöy-
le: Vergi reformunun kapsamın-
da bir konut sübvansiyonu sağ-
lanması,  özel konut sektörü için 
kira üst limitlerinin belirlenme-
si, kiracılar için emlakçı komis-
yonlarına son verilmesi, fahiş ki-

ralara ilişkin ciddi yaptırımların 
getirilmesi ve daha fazla teşvik-
li konut. AK: “Her iki kişiden bi-
rinin, beklenmedik bir gider söz 
konusu olduğunda faturalarını 
ödemekte problem yaşaması ka-
bul edilemez.”

Kontratlar vadeli, kiralar yüksek
Viyanalı gençler için özel ev kiraları

karşılanabilir değil.
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Ludwig: „Viyana sosyal bir uyum 
şehri olarak kalmalı“

Güçlü halk sağlığı  
sistemi kendini kanıtladı!

Sağlık sistemi ile ilgili olumlu ge-
lişmeleri de duyuran yönetim, ge-
lecekte de en üst düzeyde perfor-
mans sağlamak için Viyana sağlık 
sistemine daha fazla para ayrıldı-
ğını ve daha fazla personele yatı-
rım yapılacağını duyurdu.

Özellikle COVID-19 salgınının bu 
zorlu yılında, Viyana sağlık tesis-
leri neler yapabileceklerini gös-
terdi diyen Ludwig,  “Gördük ki 
Viyanalılar için, yüksek kalite-
li sağlık hizmetlerinden sorumlu 
yeterli kalifiye personele sahip ol-
mamız çok önemli” dedi.

Koronavirüs salgını, Viyana sağlık 

sistemini zorlu bir teste tabi tuttu 
ve virüsten en iyi şekilde koru-
nuldu. Bunun, ev karantina stra-
tejisiyle başarıldığını vurgulayan 
Hacker, „En başından itibaren, 
evlerinde hafif hastalığı olan vi-
rüsü taşıyanlara baktık. Bu şekil-
de, virüsü en tehlike altındaki risk 
gruplarından – hastanelerimizde-
ki hastalardan ve huzurevlerinde-
ki sakinlerden – uzak tutmayı ba-
şardık.“ diyerek Viyanalılardan, 
özellikle savunmasız insan grup-
larını korumak için tesislere erişi-
min daha da kısıtlanması ve kont-
rol edilmesinin ne kadar önemli 
olduğunu anlamalarını istedi.

Daha fazla personel ve 
daha fazla yatırım!

Korona döneminde yeterli sayıda 
kalifiye sağlık elemanının ne ka-
dar önem arz ettiğini gördükleri-
ni belirten Hacker, önemli ölçüde 
daha fazla hemşire, ebe ve diğer 
tıp uzmanlarının eğitileceğini, 
bunun için eğitim kapasitelerinin 
2024 yılına kadar kademeli olarak 
2.750 sıra artırılacağını bildirdi.

Viyana Sağlık Derneği´nin (es-
ki adıyla KAV) – yeni dış görünü-
me ek olarak – modern bir hizmet 
sağlayıcıya doğru daha fazla adım 
atacağı duyuruldu.

Ayrıca, Tabipler Birliği ile anlaşa-
rak Viyana’da 16 yeni tıp merke-
zi inşa edildiği, şubelerin- örne-
ğin diyabet veya yara merkezleri 
– hastanelere yakın kurulacağı 
açıklandı.

Viyana’nın aynı zamanda herke-
sin en kaliteli ilaca erişebildiği bir 
şehir olduğunu, bunun daha da 

genişlemekte olduğunu dile geti-
ren Hacker, „Özellikle korona sal-
gını, iyi gelişmiş halk sağlığı sis-
temimizin neler yapabileceğini 
göstermiştir. Sağlık ve bakım sek-
töründeki tüm çalışanların büyük 
bağlılığı ile gurur duyuyorum.” 
sözleriyle tüm sağlık çalışanları-
na teşekkür etti.

Gelecekte de mümkün 
olan en iyi bakım!

Hastaneleri ve ayakta tedavi de-
partmanlarını rahatlatmak için 
yönetim olarak, çeşitli sağlık ve 
sosyal mesleklerden pratisyen he-

kimlerin tek bir çatı altında bir-
likte çalıştığı “birinci basamak 
sağlık hizmetlerinin” (PVE) geniş-
letilmesi için, Tabipler Birliği ve 
Sağlık Sigortası Fonu ile de anlaş-
tıklarını belirten Viyana yönetimi, 
bu PVE’lerin 36’sının 2025’e kadar 
Viyana’ya geleceğini, şimdiden üç 
ve daha fazlasının yolda olduğunu 
duyurdu.

Bununla birlikte, her şeyden önce 
bakıma muhtaç Viyanalılar, müm-
kün olan en iyi bakımı almaya gü-
venebilmelidir diyen SPÖ Viyana 
ekibi ve yönetimi, “Bu Viyana ba-
kım garantisidir!” güvencesi ver-
di. (Advertorial) 

VİYANA. 11 Ekim´de gerçek-
leştirilecek olan Viyana 
Eyalet Seçimleri için yapı-

lan seçim kampanyaları tüm hı-
zıyla sürerken, Belediye Başkanı 
Ludwig başkanlığında SPÖ Viyana 
ekibi de hem bugüne kadar ger-
çekleştirdikleri hizmetleri hem de 
geleceğe dair hedeflerini sundu. 
Viyana Yönetimi, sosyal destek-
lerden, iş ve eğitim olanaklarına, 
sağlıktan korona virüsle mücade-
leye kadar birçok konuda yaptık-
ları atılımlar hakkında açıklama 
yaptı.

Viyana’nın sosyal demokratik bir 
anlayışla yönetildiğini belirten 
SPÖ yönetimi, “Viyana Bonusu” 
ile uzun süredir bu şehirde yaşa-
yan tüm insanlar için özel avan-
tajlar sunduklarını belirterek, 
“Bekar ebeveynlere, gençlere ve 
genç ailelere de hayata iyi ve gü-
venli bir başlangıç   yapmaları için, 
yardım eli uzattık, aynı zamanda 
kent sakinlerine çıraklık pozis-
yonları veya şehir iş ilanlarıyla da 
yardımcı olduk.” diyerek “Viyana 
Bonusu” ile ayırım yapmaksızın 
şehirde yaşayan her bir vatandaşa 
yardım eli uzatıldığını vurguladı.

Viyana yönetimi olarak, yoksulluk 
veya işsizlikle mücadele söz ko-
nusu olduğunda özel standartlar 
belirledik, daha iyi fırsatlar için 
daha ileri eğitim önlemleri, istih-
dam projeleri ve hedeflenen sos-
yal harcamalarla, şehrin insan-
larına ferah bir yaşam yaratmak 
için büyük bütçeler ayırdık diyen 
Ludwig, “Çünkü yalnızca sosyal 
güvencesi ve iyi bir sağlık hizme-
ti olan bir şehir yaşamaya değer.” 
diyerek amaçlanan hedefini net-
leştirdi.

“Daha adil ücretler için 
savaştık”

Sosyal Meclis Üyesi Peter Hacker 
federal hükümetin kesinti planla-
rına karşı çıktıklarını belirterek, 

“Yoksullukla mücadelenin anah-
tarı, daha iyi ve daha adil ücretler-
dir ve öyle kalacaktır.” dedi.

2019´un, Viyana asgari geliri için 
olağanüstü bir yıl olduğunu vur-
gulayan Hacker, “Yoksullukla 

mücadelede aldığımız tedbirler 
başarılı oldu, Federal Hükümetin 
Sosyal Yardım Yasasına itiraz ettik 
ve Anayasa Mahkemesi temel nok-
talarda karar verdi ve böylelikle 
çocuk kesintileri gibi adaletsizlik-
ler önlenebildi.” sözleriyle adalet-

sizliklere karşı nasıl bir savaş ver-
diklerini açıkladı. 

Peter Hacker, Federal hükümeti 
işsizlik yardımlarını artırmak gibi 
önlemler almaya çağırdı.

ADVERTORIAL/ILAN ADVERTORIAL/ILAN

> 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.

© Astrid Knie

Dünyanın en yaşanabilir şehri seçilen Viyana, sosyal 
demokratik siyasetin burada yaşayan herkesi ne kadar 
olumlu etkilediğinin de olağanüstü bir örneğidir. Bunu 
devam ettirecekleri teminatını veren Viyana Belediye 

Başkanı Michael Ludwig, “Çünkü yalnızca sosyal güven-
cesi ve iyi bir sağlık hizmeti olan bir şehir yaşamaya 

değer.” diyerek amaçlanan hedefini netleştirdi.

© Stadt Wien

© Stadt Wien



 Ekim 2020 – SAYI 228    6 7             Ekim 2020 – SAYI 22821 Jahre Yeni Vatan Gazetesi 21 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

diğer çocuklar ile ayrı bir sınıfa 
gitmesi ve o sınıfta bir öğretmen-
den Almanca öğrenmesi gereki-
yor.

MIKA-D Testi nedir?
MIKA-D testi ile çocuğunuzun 
Almanca seviyesi belirlenmeye 
çalışılıyor. Bu test yaklaşık 30 
dakika sürüyor. Test esnasın-
da çocuğunuz yalnız, kendisine 
yabancı olan birisi ile bir odada 
kâğıttan bir aslan resmi ile konuş-
ması gerekiyor. Test ile çocuğun 
kelimeleri cümlede doğru yerde 
kullanıp kullanmadığını kontrol 
ediliyor.

Çocuğunuzun durumu ondan 
sonra nasıl ilerliyor?
Her yarıyılda çocuğunuz aynı 
testi tekrarlamak zorunda. Test 
ile çocuğunuzun normal sınıfa 

mı yada Deutschförderklasse’ye 
mi gitmesi gerektiğine karar veri-
liyor.

Çocuğunuz testi yine başaramaz-
sa ne oluyor?
Çocuğunuz testi başarana 
kadar, ya da iki sene boyunca 
Deutschförderklasse’ye gittikten 
sonra 1. sınıfa gidebiliyor. Aksi 
halde bir üst sınıfa çıkamıyor. Bu 
durumda çocuğunuz yedi, sekiz 
veya dokuz yaşında olmasına 
rağmen altı yaşındaki çocuklarla 
birinci sınıfa gitmesi gerekiyor. 
Bu durumda çocuğunuzun ilko-
kulu bitirmesi dört değil de beş 
veya altı yıl sürebiliyor.

‘Deutschörderklasse’ neden eleş-
tiriliyor?
MIKA-D testi Almanca seviyesini 
ölçmek için uygun olmayan ve 

uluslararası standartların altın-
da olan bir test. Çocuğunuzun 
D e u t s c h f ö r d e r k l a s s e ’ d e 
Almancayı örnek alabilece-
ği tek kişi öğretmen. Çocuklar 
ama başka çocuklarla oynayarak 
Almancayı daha iyi öğrenebili-
yorlar. Çocuğunuz gereksiz yere 
hayatından ve okul yıllarından 
kaybediyor. Yaşı ilerlemiş olma-
sına rağmen kendisinden küçük 
çocuklarla aynı sınıfa gitmesi 
gerekiyor. Hem çocuğunuz hem 
de siz gereksiz yere strese giri-
yorsunuz.

Bu durum ne kadar oluyor?
İstatistiğe göre 2018/19 sene-
sinden 2019/20 senesine göre 
çocukların yaklaşık % 68 i nor-
mal sınıfa geçiş yapamadı. 
Viyana’da bu oran 69,4% dü. 
Birçok çocuk bir seneden fazla 
Deutschförderklasse’ye gitmesi 
gerekiyor. Birçok çocuk iki yıla 
kadar gereksiz şekilde ders yılı 
kaybediyor.
Bunun alternatifi ne olabilir?
Deutschförderklasse’ler gelme-
den çocuklar hep beraber eği-

tim görüyorlardı, evde hangi 
dilde konuşulduğuna bakmadan. 
Almancada yardıma ihtiyacı olan 
çocuklara ilaveten öğretmenler 
yardım ediyordu. Okulun duru-
muna göre bu ya ders esnasın-
daydı, yada okuldan sonra.

Bu durumun büyük avantajla-
rından birisi çocuklar beraber 
oynarken Almancayı oynayarak 
ediniyordu.

Bu alanda bir çok tecrübe elde 
edilebildi. Bir çok okul bilim 
dünyasında çalışan uzmanlar ile 
beraber çalışıyor. Bu alandaki 
uzmanların tecrübeleri ile çocuk-
lar hep beraber eğitim alabilir. Şu 
an çocuklar birbirlerinden ayrılı-
yorlar ve dışlanıyorlar.

Lütfen Deutschförderklasse’lerin 
kaldırılması için başlatılmış 
dilekçeyi imzalayın. Çocuklar hep 
beraber eğitim görsün ve gerek-
siz yere zaman kaybetmesinler. 
(yenivatan.at)

VİYANA- Avusturya’nın 
her yerinden pedagog-
lar ve eğitim uzmanları, 

sözde Alman destek sınıflarının 
mevcut modelini sert bir şekil-
de eleştirdi. Kavramı „başarısız“ 
olarak gören ve kaldırılmasını 
talep eden pedagog ve eğitim 
uzmanları, özellikle öğretmenle-
re yönelik bir dilekçe ile bu soru-
na daha fazla dikkat çekmek ve 
öğretmenler arasında ağ kur-
mayı desteklemek istediklerini 
belirtti. Uzmanlar, çocukların 
ve gençlerin Almanca dil bece-
rilerini ölçmesi beklenen ve aynı 
zamanda çokça da eleştirilen bir 
test prosedürü olan ilgili MIKA-D 
testleri içinse artık „kabul edile-
bilir“ değildir açıklaması yaptı.

Konuşma terapisti ve DaF / DaZ 
öğretmeni Ali Dönmez tarafın-
dan başlatılan dilekçeye, isim-
siz kalmak isteyen çok sayıda 
öğretmenle birlikte Dil Hakları 
Ağı (bağımsız uzmanlar Dil, 
eğitim, göç) ve Heidi Schrodt 
(eski öğretmen ve okul müdü-
rü), Daniel Landau (öğretmen 
ve eğitim aktivisti) ve Hannes 
Schweiger (eski öğretmen ve 
DaF / DaZ öğretmeni) gibi eğitim 
uzmanları imza istiyor.

Dönmez, birçok öğretmenin 
mesleki sonuçlardan korktuk-
ları için şikayetleri eleştirmeye 
cesaret edemediğini fark ettiği-
ni dile getirdi. Eğitim Bakanı 
Faßmann’a gönderilen bu dilek-
çenin, buna karşı koymak için, 
verileri gizli kalacak şekilde 
eğitimciler tarafından imzalana-
bilmesi amaçlanmıştır diyerek 
tüm eğitimcileri gönül rahatlı-
ğıyla endişe etmeden dilekçeyi 
imzalamaya çağırdı. Mümkün 
olduğunca çok insana ulaşabil-
mek için dilekçe üzerindeki bil-

gilendirme çalışmaları çok dilli 
olacaktır bilgisini verdi.

“Almanca destek sınıf-
ları” alay konusudur

Sözde Almanca destek sınıfları 
aracılığıyla öğrencilerin önem-
li yaşam ve öğrenme zamanla-
rını kaybettiklerini ifade eden 
Dönmez, “Çocuklar sadece 
MIKA-D sınavını geçtiklerinde 
veya iki yıl olağanüstü statüde 
kaldıklarında ilkokul 1. sınıfa 
giderler. Daha sonra yedi veya 
sekiz yaşındaki bir çocuk, altı 
yaşındaki çocuklarla aynı sınıfa 
gitmek zorundadır. Ek olarak, 
çocuklar ayrı „Almanca sınıfla-
rı“ aracılığıyla dışlanır ve dam-
galanır. Almanca destek sınıfları 
terimi alay konusu ile sınırlı-
dır, çünkü çocuklar dili en iyi 
diğer çocuklardan öğrenirler. 
Bir Almanca dersinde tek dil rol 
modeli öğretmendir.” dedi.

“Sprachen Rechte” Youtube 

hesabında Türkçe ve birçok 
dilde altyazı desteğiyle pay-
laştığı video ile çocukların bu 
sistemden nasıl etkilendikleri-
ni yine bir çocuğun gözünden 
anlatıyor.
 

Çocuk dostu ve 
sürdürülebilir Almanca 

desteği gerekli

Dönmez, çocukları “Almanca 
sınıflarına” hapsetmek yerine 
çocuk dostu ve sürdürülebilir 
çözümler çağrısında bulundu.  
“Okulların çocukların ihtiyaç-
larına yönelik, öğretmenlerin 
deneyiminden yararlanan ve 
bilimsel uzmanlığı hesaba katan 
konseptlere ihtiyacı var.” diyen 
Dönmez, çok dilli dil desteği, 
öğretmen yetiştirme ve ileri eği-
timde bir odak haline gelmelidir 
vurgusu yaptı.

Dilekçeye https://mein.aufs-
tehn.at/p/gegendeutschklassen  
adresinden ulaşabilir, siz de 

imzalayarak destek olabilirsiniz.

Ali Dönmez ve uzman eğitimci-
lerin hazırladığı ve imza desteği 
beklediği dilekçeyi aynen yayın-
lıyoruz.

Sevgili veliler,

2018/19 eğitim yılında Avusturya 
Eğitim Bakanlığı yeni bir yasa 
ile ‘Deutschförderklasse’ deni-
len sınıflar oluşturdu.

Nasıl bir değişiklik oldu?
Çocuğunuz evde Almancadan 
başka bir dil konuşuyorsa, 
okula başlamadan test ediliyor. 
MIKA-D denilen test çocuğunu-
zun Almanca seviyesini ölçüyor.

Çocuğunuz testi başaramazsa ilk 
okula başlayınca 1. sınıfa gide-
miyor. Deutschförderklasse’ye 
gitmesi gerekiyor.

Deutschförderklasse nedir?
Çocuğunuz testi başaramayan 

Eğitimcilerden “Almanca destek sınıflarına” karşı 
imza kampanyası: Bırakın çocuklar birlikte öğrensin!

Weil mir  
Wien X-trem 
wichtig ist.
Bei den Wiener Gemeinderats-  
und Bezirksvertretungswahlen  
am 11. Oktober entscheidest du  
über die Zukunft deiner Stadt.  
Also nutze deine Stimme und  
mache dein X! 

Per Briefwahl geht das übrigens  
auch ganz einfach von zuhause aus.  
Jetzt Wahlkarte anfordern!

Alle Infos unter: wien.gv.at/wahlen | 01/4000-4001

Bezahlte Anzeige

INS_44_GR_Wahl_M_195x137.indd   1INS_44_GR_Wahl_M_195x137.indd   1 11.09.20   10:0311.09.20   10:03

Çocukların sistematik olarak dışlanması yerine ortak öğrenme ve okul 
özerkliği için, Avusturya’nın her yerinden pedagoglar ve eğitim uzmanları 
tarafından, Alman destek sınıflarının kaldırılmasını talep eden bir dilekçe 

hazırlandı, imza kampanyası başlatıldı.
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Emeklilere müjde: 
Zamlarla birlikte en 

düşük maaş 1000 Euro oldu

VİYANA- Emeklilik temsil-
cileri haftalar önce, yal-
nızca yüzde 1,5’lik yasal 

endeks ayarlamasına karşılık 
gelen bir artışın çok az olacağı-
nı vurgulamışlardı. Hükümetse, 
önceki yıllarda olduğu gibi, ka-
demeli bir artıştan yana oldu-
ğunu ve her şeyden önce küçük 
emekli maaşlarını önemli ölçüde 
artırmak istediğini belirtmişti.
Kronen’de yer alan habere gö-
re, ÖVP ve Yeşiller sonunda bir 
model üzerinde anlaştı. Buna 
göre emekli maaşı alanlar 1000 
Euro’ya kadar yüzde 3,5 daha 
fazla alacak. Bu, resmi olarak 
eşitleme ödeneği diye adlandı-
rılan sözde asgari emekli maa-

şının 1.000 Euro’ya çıktığı anla-
mına geliyor. 2333 Euro’luk bir 
emekli maaşından itibaren 35 
Euro sabit bir artış miktarı ola-
cak.

Kararın maliyeti 
yaklaşık 1 milyar Euro

Başbakan Yardımcısı Werner 
Kogler, “Asgari emekli maaşı-
nı artırarak, öncelikle yaşlılık-
ta yoksulluktan özellikle etki-
lenen kadınları destekliyoruz.” 
diyerek önemli bir adım attık-
larını belirtti.  Hükümet kendi-
sinden son derece memnun, or-
talama olarak, emekliler yasal 
düzenleme faktörünün çok üze-
rinde yüzde 1.8 daha fazla alıyor-
lar. Koalisyona göreyse, deşarjla 
birlikte önemli ekonomik teşvik-
ler yaratıldı. Artışın toplam ma-
liyeti ise yaklaşık bir milyar Euro 
olarak tahmin ediliyor.

Geçen yıl emekliler için bi-
raz daha fazla para akmıştı. 
Ağustos’taki zirveden sonra en 
son, 1111 Euro’ya kadar olan kü-
çük emekli maaşları için yüzde 
3,6 artış kararı alınmıştı. Bu, 25 
yılın en yüksek ayarlamasıydı.

Turkuaz- Yeşil 
hükümeti önü-

müzdeki yıl için 
emekli maaşı 

artışı konusunda 
anlaştı. Çarşamba 
günü bir sonraki 

Bakanlar Konseyi 
toplantısında 

alınacak karar-
la, 1000 Euro'ya 

varan küçük 
emekli maaşları 

yüzde 3,5 artacak, 
ardından zamlar 
aşamalar halinde 

devam edecek, 2333 
Euro'dan itibaren 

ise sabit bir 35 Euro 
artış olacak.

ADVERTO
RIAL/ILAN

Promosyon dönemi:
01.06.2020 –
11.12.2020

Hayatın tadını bugün ve yarın 
çıkarabilmeniz için, bizimle 
yapacağınız seyahat sigortasıyla 
Avusturya’da yapacağınız tatilinizi
huzurlu ve rahat geçirmenizi 
güvence altına alıyoruz.

Allianz danışmanınız size daha fazla bilgi 
vermekten mutluluk duyacaktır. 

allianz.at

BİZİM BURALAR BU
KADAR GÜZEL –
AVUSTURYA’YI 
TEKRAR GÖRÜN!

Seçme şansınız var:
90 € değerinde seyahat kuponları 
90 € değerinde REWE kuponları
ÖBB kuponları veya 2021 vignette

#FÜRIMMERARBEITERKAMMER.AT/100

Gerechtigkeit  
ist gekommen, 
um zu bleiben.
Die Arbeiterkammer setzt sich seit 100 Jahren für die  
Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein.  
Sie steht für soziale Gerechtigkeit in Österreich.
Damals. Heute. Für immer.

AD
VE

RT
O

RI
AL

/IL
AN



 Ekim 2020 – SAYI 228    10 11             Ekim 2020 – SAYI 22821 Jahre Yeni Vatan Gazetesi 21 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

VİYANA- Perşembe günü 
öğleden sonra kabine ça-
lışanının test sonucunun 

pozitif çıkması üzerine, onunla ir-
tibata gecen diğer tüm kişilerin de 
derhal test edildiği, evde karanti-
nada tutulduğu ve yetkililerin ta-
limatlarını tam olarak uygulaya-
cakları söylendi.

APA’nın talebi üzerine akşam 
açıklama yapan bir sözcü, testi 
negatif çıkan bakanın sağlık yet-
kililerinden talimat almak için 
şu an evde beklediğini açıkladı. 
Edtstadler’in ofiste iletişim kur-

duğu çalışanının da ev karantina-
sında olduğu bildirildi.

Schallenberg de 
Korona vakası nede-
niyle geziyi iptal etti

Dışişleri Bakanı Alexander 
Schallenberg (ÖVP) de, heyetin bir 
üyesinin SARS-CoV-2 testinin pozi-
tif çıkması nedeniyle Yunanistan 
ve Kıbrıs’a planlanan geziyi iptal 
etti. Ancak Schallenberg’in ken-
disinin korona testi sonucunun 
negatif olduğu açıklandı.

Avrupa Bakanı 
Edtstadler 

karantinada

Başbakanlık’ta protesto şoku: 

“Burada utancın 
Başbakanı hüküm 

sürüyor”

AB ve Anayasa Bakanı Karoline Edtstadler, 
kabinesinden bir kişinin korona virüs tes-
tinin pozitif çıkması sonucu, önlem olarak 

evde karantina altına alındı.

Vİ YA NA-  Cu m a  gü n ü 
öğle vakti aktivistler, 
Viyana şehir merke -

zindeki Federal Başbakanlık 
binasının girişine büyük bir 
afiş açtılar. “Burada utan-
cın Başbakanı hüküm sürü-
yor. Moria’yı tahliye edin” 
yazıl ı  pankart  paniğe ne -
den oldu. Poster kısa bir süre 
sonra kaldırıldı, ancak yine 
de günün her saati korunan 
Başbakanlık binasının güven-
liği ile ilgili soruları gündeme 
getirdi.

Kurier´in haberine göre, ne 

Yunan mülteci kampları ko-
nusundaki tutumu nedeniyle 
Başbakan Kurz’a basın açıkla-
malarında saldıran Sosyalist 
Gençlik ne de videoyu yayın-
layan Attac Österreich, ey-
lemin başlat ıc ıs ı  o lduğu-
nu kabul etti.  Ancak Attac 
Österreich hem sitesinde hem 
de Twitter hesabında yaptığı 
paylaşımla slogana tamamen 
katıldıklarını belirtti.

Konuyla ilgili  Başbakanlık 
yetkililerinden bir açıklama 
bekleniyor.

Aktivistler, cephenin şu anda yenilenmekte 
olduğu Başbakanlık binasının çatısına tır-

manarak Kurz karşıtı bir afiş açtılar, telaşa 
sebep olan afiş anında indirildi.

SPÖ Viyana Eyaleti Milletvekili Şafak Akçay:
“Bizi güçlü kılan farklılıklarımızdır. 

Bunun değerini bilelim.“

VİYANA. Tekrar Viyana 
E y a l e t i  v e  M e c l i s i 
Milletvekililiğine tek-

rar aday olan Şafak Akçay kale-
me aldığı mektubunda kendisin-
den, ailesinden, çocukluğundan 
ve özellikle Viyana’ya işci ola-
rak gelip emekli olan anne ve 
babasından büyük bir sevgi ve 
minnet duyguları ile bahsetti. 
Akçay, „On binlerce Türkiye göç-
meninin Viyana şehrine katkıları 
çok. Unutmayalım! Bu şehir, an-
ne ve babalarımızın alın teri ile 
yoğrulduğu, çocuklarını bu şe-
hirde dünyaya getirip büyüttük-
leri, anıları ve gençlikleri bura-
da geçtiği için, bizim için önemli. 
Annem ve babam şu anda emek-
liler. Emekçi insanlar oldukla-
rı ve Viyana şehrine az veya çok 
katkılarından dolayı annem ve 
babamla çok gurur duyuyorum. 
11 Ekim 2020 Viyana seçimlerin-
de sizleri, SPÖ Partisini seçme-
ye bütün kalbimle davet ediyo-
rum. Sizlere daha güçlü hizmet 
edebilmek için tercihli oylarınızı 
adımı yazarak kullanmanızı rica 
ediyorum.“ dedi.

Viyana Eyalet i  ve  M ecl is i 
Milletvekili Şafak Akçay’ın Sosyal 
Medya’da yayınladığı mektup şöy-
le:

Sevgili dostlarım,

M a l i  m ü ş a v i r i n  y a n ı n d a 
“Lohnverrechnerin” olarak ça-
lışmaktayım. Bildiğiniz gibi, şu 
anda Viyana Belediye ve Eyalet 
Meclisi Üyesi Milletvekili ve SPÖ 
Viyana Entegrasyon Sözcüsü 
olarak görev yapmaktayım. 
Viyana‘da doğdum. 46 yaşında-
yım, evliyim ve bir kızım var. Dile 

kolay denir ama aslında kolay da 
olmadığını biliyorum.

Annem ve babam 1970’li yıllarda 
İstanbul’dan Viyana’ya gelmiş-
ler, yerleşmişler ve her şeyden ön-
ce örnek birer Viyanalı Avusturya 
vatandaşı olmuşlar. Annem evi-
mizin hep direği idi. Ona, tüm 
ailemiz minnettar. Cennet ger-
çekten tüm emektar ve her şe-
yimiz olan annelerin ayakları 
altında… Ailem Viyana’da çok ça-
lıştılar. On binlerce Türkiye göç-
meninin Viyana şehrine katkıları 
çok. Unutmayalım! Bu şehir, anne 
ve babalarımızın alın teri ile yoğ-
rulduğu, çocuklarını bu şehirde 
dünyaya getirip büyüttükleri, anı-
ları ve gençlikleri burada geçtiği 
için, bizim için önemli. Annem ve 
babam şu anda emekliler. Emekçi 
insanlar oldukları ve Viyana şeh-
rine az veya çok katkılarından do-
layı annem ve babamla çok gurur 
duyuyorum.

Özellikle benim hayat öğretmenim 
ve ufkumu açan kişi olan babam 
ile gurur duyuyorum. Bu kadar 
zorluklar içinde bizlere verdikle-
ri insani değerler, o kadar çok ki. 

Nereden başlasam bilmiyorum. 
Onun nasihatleri; erdemli iyi bir 
insan ve vatandaş olabilmek için 
küçük yaşlarımızdan itibaren söy-
lediklerinin değerini, bu yaşımda 
daha iyi anlamakta ve ona inanın 
şükran duymaktayım.

Bardağın dolu tarafından bakacak 
olursak, Viyana şehrini, 100 yıldır 
yöneten Sosyal Demokratların, 
şehri “ Sosyal Devlet Anlayışı“ ile 
yönetmelerinden dolayı, çok faz-
la olumlu tarafları var. Özelikle 
Türkiye göçmenlerinin bu yöne-
tim anlayışı ile Viyana’da insanca 
yaşamak açısından şanslı olduğu-
na inanıyorum.

Viyana’da ki yaşamımızı daha ka-
liteli kılmak için, SPÖ’ye en baş-
ta yüksek tecrübelerinden ve bu 
şehre yapmış oldukları büyük kat-
ma değerlerden dolayı ihtiyacımız 
var.

Siyaset her zaman ilgimi çekmiş-
tir, dünyada neler oluyor bitiyor 
veya biz, niye Türkiye‘de değil 
de Viyana‘da yaşıyoruz, okullar-
da neden bazı haksızlıklara göz 
yummaktayız, ev bulma sorun-
ları veya ayrımcılıklar. İnanın 
benim, sizden hiç bir farkım 
yok. Yoktu. İşte bu ilgim ile bir 
gün baktım yaptığım çalışmala-
rım, ideallerim beni kısa adı SPÖ 
olan Avusturya Sosyal Demokrat 
Partisine getirdi. Beni olduğum 
gibi kabul eden SPÖ ailesine gir-
dim, onlardan biri oldum. Tabi 
hiç bir şeyden ödün vermemek 
şartıyla. Çalıştım ve kendi doğru-
larımla emek verdim.

Yaşadığım Viyana şehri için çalış-
mayı bir ayrıcalık olarak gördüm. 

İnsanların sesi olmak ve sıkıntıla-
rını dile getirmek istedim. Ama di-
ğer yandan tüm Viyanalılar için 
yeni projeler yaratmayı ve onları 
bu projelere katılıma teşvik etmek 
çabam ve çabamızdı. SPÖ Viyana 
olarak hedefimiz tüm Viyana’da 
yaşayan insanların ayrım yapıl-
maksızın yaşantısını Sosyal Devlet 
anlayışı ile garantiye almak.

Ve birçok örnek çalışmalarımız 
sonucu, Viyana, dünya tarafın-
dan peş peşe onuncu defa dün-
yanın en yaşanabilir şehri seçil-
di. Hedefimiz ve tüm çabalarımız 
Viyana şehrinin dünyada en sos-
yal ve yaşanabilir bir şehir kal-
ması.

Sizler  bil iyorsunuz ki  SPÖ 
Viya n a’d a  S o sya l  Ad a l e t l i 
Yönetimi temsil eden bir hizmet 
partisi.

Gelin hep birlikte, farklı dene-
yim ve kültürlerden insanların 
bir araya geldiği Viyana şehri-
ni farklılıklarımızla daha da zen-
ginleştirelim. Çünkü bizi bu kadar 
güçlü ve benzersiz kılan da işte bu 
FARKLILIKLARIMIZDIR. Bunun 
değerini bilelim, çünkü bu bizim 
aslında en büyük gücümüz ve bir-
birimize en başta saygı duyalım!

11 Ekim 2020 Viyana seçimlerin-
de sizleri, SPÖ Partisini seçmeye 
bütün kalbimle davet ediyorum. 
Sizlere daha güçlü hizmet edebil-
mek için tercihli oylarınızı adımı 
yazarak kullanmanızı rica ediyo-
rum.

Saygılarımla,
Şafak Akçay
Viyana Eyaleti ve Meclisi Üyesi

11 Ekim Viyana seçimlere az günler kaldı. Viyana Eyaleti ve İlçelerine adaylar kendilerini 
tanıtmaya devam ederken Sosyal Medya'da  Şafak Akçay'ın samimi  açık bir mektubu

dikkat çekti.
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Entgeltliche Einschaltung; Foto: Markus Sibrawa

Unser
Wien in  
besten  
Händen.

Am 11. Oktober Bürgermeister
Dr. Michael Ludwig wählen.

VİYANA- Sosyal Demokrat 
Akademisyenler Derneği 
(BSA), nefret söylemi id-

diasıyla, FPÖ´nün Viyana Eyalet 
Seçimi için hazırlamış olduğu gün-
cel bir afiş hakkında davacı oldu. 
Söz konusu afiş için savcılık tara-
fından dava açılacak.

BSA´nin bir açıklamasında söy-
lendiği gibi, FPÖ söz konusu afi-
şinde, “Avusturya’daki Müslüman 
inancına mensup geleneksel gi-
yimli insanların radikal, silahlı ve 
kavgacı İslam’ı desteklediğini“ öne 
sürmekte. Kurier´de yer alan habe-
re göre, BSA Başkanı ve eski SPÖ 
belediye meclisi üyesi Andreas 
Mailath-Pokorny, „Durumu göz 
önünde bulundurulduğunda FPÖ, 
demokratik siyaset açısından meş-
ru olmayan ve insan haysiyetini 

ve din özgürlüğünü ayaklar altına 
alan araçlara başvuruyor“ diyerek 
FPÖ´nün bu tutumunu sert bir şe-
kilde eleştirdi. Hedeflerinin bu et-
kinliğe burada ve şimdi bir son ver-
mek olduğunu söyleyen Pokorny, 
“Siyasette nefrete yer olmamalı-
dır.“ dedi.

Seçim afişi AMS ve 
FPÖ´yü karşı karşıya 

getirdi

FPÖ’nün neredeyse tüm seçim afiş-
leri tartışmaları da beraberinde ge-
tirdi. AMS Başkanı Johannes Kopf´u 
kızdıran afişte, AMS logosu açıkça 
fark ediliyor, önünde el arabası pa-
ra ile dolu bir göçmen bulunuyor ve 
üstünde ise „SPÖ, ÖVP & Yeşiller: 
Yabancılar için para hediyeleri“ ya-
zıyor.

Afişe tepkisini Twitter üzerinden 
gösteren Kopf, Viyana’nın FPÖ 
Başkanı Dominik Nepp´i etiketle-
yerek „AMS logomuzun güzel ol-
duğunu biliyoruz, ancak lütfen 
bunu seçim kampanyanız için kul-
lanmayın“ uyarısında bulundu. 
Paylaşımının devamında ise çeşit-
li FPÖ skandallarına atıfta buluna-

rak, „Viyana şubelerimizde hiç na-
kit paramız yok. Ne kulübede altın 
ne de spor çantalarda büyük bank-
notlar…“ yazarak tepkisini gösterdi.

AMS Başkanı Kopf´un yazdıklarına 
kayıtsız kalmayan Nepp bu payla-
şıma cevaben “Eğer işsizleri işe al-
makla daha çok ilgileniyor olsay-
dınız ve hasta hükümete yardım 
etmekle daha az ilgilenseydiniz, 
doğru yolda olurdunuz. Ve enteg-
re olmak istemeyen göçmenlere ve-
rilen Kırmızı-Siyah-Yeşil nakit hedi-
yeler ortada!” diye yazdı.

FPÖ´nün skandal afişleri-
nin ardı arkası kesilmiyor  

Dominik Nepp´in resmi Facebook 
hesabından geçtiğimiz günlerde 
paylaştığı bir diğer seçim afişi de tar-
tışmalara neden olmuştu. “2015’teki 
toplu göç ile Viyana’nın mutlak bir 
suç kalesi haline geldiği bir gerçek-
tir. SPÖ, ÖVP ve Yeşillerin polis ve si-
lahlı kuvvetler alanında eşzamanlı 

tasarruflarıyla birlikte göç politikası 
bizi tehlikeye atıyor!” yazısıyla pay-
laşılan afişte, maskeli bir adam çığ-
lık atan bir kadına bıçakla yaklaşır-
ken tasvir edilmiş, afişe “SPÖ, ÖVP 
ve Yeşiller bizi tehlikeye atıyorlar” 
yazılmıştı.

FPÖ seçim çalışmaları boyunca ge-
rek afişleriyle gerekse söylemleriyle 
her cepheden tepki çekti, çekmeye 
de devam ediyor.

FPÖ seçim afişi 
“Nefret Söylemi” 

iddiasıyla davalık oldu
Davayı açan Andreas 

Mailath-Pokorny, 
"İnsan onuru ve din 
özgürlüğü ayaklar 

altında eziliyor" 
diyerek FPÖ´nün 

tutumunu eleştirdi.
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ANKARA(Dünya). Yurtdışı 
yerleşiklerin Türkiye’deki 
finans kuruluşlarında tut-

makta oldukları mal varlıkları, 
31 Aralık’ta aralarında Almanya, 
Fransa, Belçika, Hollanda ve 
Avusturya’nın da olduğu ülkele-
rin mali otoriteleriyle paylaşılacak. 
Bilgi paylaşımı Ağustos itibariyle 
107 ülkenin taraf olduğu “Finansal 
Hesap Bilgilerinin Otomatik 
Değişimine İlişkin Çok Taraflı 
Yetkili Makam Anlaşması” kapsa-
mında gerçekleşecek. Türkiye söz 
konusu anlaşmayı 21 Nisan 2017’de 
imzalamış, 31 Aralık 2019 tarihinde 
de onaylamıştı.

DÜNYA Gazetesi haberine gö-
re Türkiye 2018 yılında Norveç ve 
Letonya ile otomatik bilgi değişimi-
ne başladı. 2020 yılında bilgi gön-
dermesi söz konusu olan 54 ülke-
lik de bir liste yayımlandı. Ancak 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) 
sitesinde yayımlanan finansal bil-
gi rehberine göre, Türkiye gurbet-
çi vatandaşların en yoğun yaşadı-
ğı beş ülkeyi – Almanya, Hollanda, 
Belçika, Avusturya ve Fransa – 2020 
yılı bilgi değişimi takvimine almadı 
ve bu ülkelerle sadece 2019 yılına ait 
bilgileri paylaşacak.

Fonlarda kesintiler, sıkı 
denetimler ve AB 
yatırımları olası

Ancak Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler 
Daire Başkanlığı tarafından hazır-
lanıp, GİB tarafından yayınlanan 
rehberde, anlaşma kapsamında-
ki taahhütler yerine getirilmeme-
si durumunda olası yaptırımların 
söz konusu olduğuna dikkat çeki-
liyor. Hem Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Örgütü (OECD) hem de 
Avrupa Birliği (AB) nezdinde, ver-
gisel açıdan işbirliği yapmayan ve 
şeffaf olmayan ülkeler ‘kara liste’ 
ve benzeri uygulamalarla takip edi-
liyor ve otoriteler bu konuda muh-

telif tedbirler üzerinde çalışıyor. 
GİB, uluslararası finans ve kredi 
kurumlan da bu listeleme çalışma-
larını dikkate alıyor. AB’nin anlaş-
ma gereği paylaşım yapılmaması 
durumunda uygulaması muhtemel 
yaptırımlar da bulunuyor. GİB, 
AB’nin bu konuda bir yaptırım uy-
gulamak istediği durumda örneğin 
“Sürdürülebilir Gelişme İçin Avrupa 
Fonu”ndan kesintiler ve garanti kı-
sıtlamaları yapılabileceğini, üye ül-
keler tarafından belirli işlemlere yö-
nelik sıkı denetimlerin olabileceğini 
ve bazı giderlerin reddedilebileceği-
ni belirtiyor.

Otoritelere kendisi giden-
ler cezadan kaçınabilecek

Alman basınında daha önce 
Türkiye’nin bu bilgileri gizleyerek 
Almanya’dan vergi kaçıran kişileri 
koruduğu yönünde haberler çıkmış, 
ancak resmi otoritelerden konuya 
ilişkin bir açıklama yapılmamıştı. 
Özellikle de Türkiye’deki varlıkları-
nı gizleyip Alman otoritelerden sos-
yal yardım ödenekleri alan kişilerin 
otomatik bilgi paylaşımıyla tespit 
edilmesi öngörülüyor. Bu kişilerin 
kendilerinin vergi idarelerine baş-
vuru yaparak Türkiye’deki varlıkla-
rını bildirmeleri halinde olası ceza-
lardan kaçınabilecekleri belirtiliyor. 
Öte yandan bilgi paylaşımıyla vergi-
den kaçındığı anlaşılan kişilere ise 
ceza verilmesi öngörülüyor.

Almanya süreyi COVID-19 
nedeniyle uzattı

Almanya Maliye Bakanlığı, normal-
de ülkelere bilgi paylaşımı için ve-
rilen süreyi 30 Eylül’den 31 Aralık 
2020’ye kadar uzattı. Bakanlık 1 
Temmuz 2020’de yayımladığı bir 
belgede otomatik bilgi paylaşımı-
nın süresini COVID-19 pandemisi 
nedeniyle uzattığı bilgisini paylaş-
tı. 2021 yılına ilişkin son bilgi pay-
laşım tarihi ise yine 30 Eylül 2021 

olarak bırakıldı ancak bakanlık ge-
lişmelere göre bu tarihte bir değişik-
lik olup olmayacağının duyurulaca-
ğını belirtti.

Çifte vergilendirme yok 
ancak vergi farkı çıkacak

GİB’in bu konuda sıkça sorulan so-
ruları yanıtladığı bölümünde oto-
matik bilgi değişiminin çifte ver-
gilendirmeye neden olmayacağı 
aktarılıyor. Elde edilen gelir, ya sa-
dece gelirin elde edildiği ülkede 
vergilendirilecek, ya da gelirin el-
de edildiği ülkede ödenen vergi, 
diğer ülkede ödenecek vergiden 
mahsup edilecek. Yani Türkiye’de 
ödenen vergi ilgili ülkede ödene-
cek tutardan düşülebilecek. Öte 
yandan Türkiye’de elde edilen ge-
lirlerin bazılarının diğer ülkeler-
de de vergilendirmeye tabi oldu-
ğu, „Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
Anlaşması“ kapsamında bu anlaş-
ma imzalanan ülkelere vergi ora-
nı farklarının ödenmesi gerekebile-
ceği belirtiliyor. Örneğin Türkiye’de 
temettü gelirlerinden yüzde 10 ver-
gi kesintisi yapılırken, başka bir ül-
kede bu oran yüzde 15 ise, aradaki 
fark diğer ülkeye ödenmek zorunda.

Hangi bilgiler paylaşılacak?

GİB belgesine göre otomatik bil-
gi değişimi kişilerin yerleşik oldu-

ğu ülke dışındaki ülkelerde bulu-
nan finansal hesap bilgilerinin, 
yerleşik olunan ülkeye, her yıl di-
ğer ülke vergi idarelerince, vergisel 
amaçlarla kullanılmak üzere mü-
tekabiliyet esasında (karşılıklı) ve 
otomatik olarak elektronik ortamda 
gönderilmesi. Peki bu hangi bilgile-
rin paylaşılacağı anlamına geliyor? 
Anlaşmaya taraf bir ülkedeki yerle-
şik bir Türk vatandaşının Türkiye’de 
mevduat, saklama ve yatırım kuru-
luşları ile belirli sigorta şirketleri 
nezdinde aşağıdaki başlıklara iliş-
kin finansal bilgileri otomatik pay-
laşım kapsamında:

• Mevduat hesapları
• Saklama hesapları
• Ortaklık ve borç ilişkisi menfaati
• Nakdi değer sigorta sözleşmeleri
• Düzenli ödeme sözleşmeleri

Değişime tabi tutulacak bilgiler ise, 
ilgilinin adı ve soyadı, adresi, yerle-
şik olduğu ülke ve vergi kimlik nu-
marası, doğum yeri ve tarihi, hesap 
numarası, hesap bakiyesi ve de-
ğeri, hesaba yıl içinde ödenen fa-
iz, temettü gibi gelirlerin ya da he-
sapta tutulan varlıklardan elde 
edilen gelirlerin toplam brüt tuta-
rı. Gayrimenkul ve taşıt bilgileri ise 
otomatik bilgi değişimi kapsamın-
da değil. Hesap hareketleri detayı 
da yine paylaşım kapsamında ol-
mayan bilgilerden. (Dünya)

Gurbetçi hesaplar Avusturya dahil 
AB Türkiye arasında baş ağrıtabilir
Gelir idaresi Başkanlığı, Türk otoritelerin, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının finan-
sal bilgilerini anlaşmalara uygun şekilde diğer ülkelerle paylaşmaması halinde, AB ve OECD 
nezdinde vergisel konularda şeffaf olmadığı gerekçesiyle kara listeye alınma riski olduğuna 

dikkat çekiyor.
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VİYANA- Viyana’nın defalar-
ca dünyanın en yaşanabilir 
şehri unvanına sahip olma-

sı, büyük yeşil alanlardan da kay-
naklanıyor. Eski Tuna’daki plaj bun-
lardan biridir. Viyanalılar, sıcak yaz 
günlerinde 23.000 metrekarenin 
üzerinde dinlenirler. Kavaklar ve sö-
ğütler arasındaki gölgeli güneşlen-
me alanları sizi Tuna Nehri üzerinde 
dinlenmeye davet ediyor. Viyanalı 
işçilerin plaj havuzuna 2015’ten be-
ri ücretsiz olarak erişilebilir. Daha 

önce, eski Tuna Nehri üzerindeki 
plaj, işçilerin yüzme kulübü tara-
fından işletiliyordu. Geçmişte, plaj 
esas olarak kabanalar – banyo ya-
panlar için odalar veya küçük ku-
lübeler – kiralamakla biliniyordu. 
Viyana Şehri işçi plajını sadece beş 
yıldır yönetiyor. Bugün tüm ziyaret-
çilerin kullanımına ücretsiz olarak 
sunulmaktadır.

Neuzeit.at adlı Almanca haber site-
sinde plajın tarihi kapsamlı bir şe-

kilde anlatılıyor. Viyana’daki işçi 
plajının tarihi 1910 gibi erken bir ta-
rihte başlıyor. O dönemde işçilerin 
yüzme kulübü alanı bir plaja dönüş-
türdü. Başta kitap yazıcıları olmak 
üzere işçiler ve Nussdorfer bira fab-
rikası inşaatın finansmanına katkı-
da bulundu. 1912’de Viyana’daki iş-
çi plajı ilk kez açıldı. Faşist Şansölye 
Engelbert Dollfuss, işçilerin yüzme 
kulübünü feshetti ve havuzu sendi-
ka federasyonuna devretti. II.Dünya 
Savaşı’nın sona ermesinden sonra, 

Viyana Şehri işçi plajını ele geçirdi 
ve 1980’lere kadar çalıştırdı- sonra 
işçilerin yüzme kulübüne geri dön-
dü. Bugün plaj yine kamu mülkiye-
tindedir. Aileler, yaşlılar ve aynı za-
manda gençler bu bölgeyi doğada 
boş zaman etkinlikleri ve Tuna neh-
rini yüzme için kullanıyor. Plajın 
bulunduğu yerdeki su mükemmel 
kalitede: Yıkananların yanı sıra, 
mavi Tuna Nehri’nde 65’in üzerin-
de su bitkisi ve 20 farklı balık türü 
yüzüyor.

Büyük şehirde bir cennet: Eski Tuna 
Nehri üzerindeki 100 yıllık plaja 5 

yıldır ücretsiz erişim mümkün
Deniz olmasa bile Viyana'nın kendine ait bir plajı 

vardır: Viyana İşçi Plajı. 100 yılı aşkın bir süre önce 
işçiler tarafından inşa edilen eski Tuna Nehri üzerin-
deki plaj artık dinlenmek için popüler bir yer. 23.000 
metrekarelik yeşil alana herkes ücretsiz olarak erişe-

bilir- bu her zaman böyle değildi.
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VİYANA. Geleneksel Viyana 
kahvehaneleri, dönme 
dolap ve Aziz Stephen 

Katedrali kadar şehir manzarası-
nın bir parçasıdır. Kökenleri hak-
kında birçok efsane var. Georg 
Franz Kolschitzky’nin, Türk kuşat-
ması sırasında Türk kılığına girmiş, 
düşman hatlarını, Lothringen’in  
Karl’ına önemli bir mesaj ilet-
mek için aştığı söyleniyor. Ödül 
olarak, diğer şeylerin yanı sıra, 
Türklerin savaş ganimetlerini al-
mış. Ganimetin altındaki çuvallar-
da koyu renkli fasulye varmış. Ama 
kahvehanelerin gerçek hikâyesi  ise 
çok farklı.

İlk kahvehane sahibi 
aslında bir Osmanlı 

casusuydu

Neuzeit.at adlı Almanca haber si-
tesinde Viyana kafelerinin tari-
hi 17. yüzyılın sonlarında başlar: 
O dönemde Osmanlı asıllı Ermeni 
casusu Johannes Deodato, casus-
luk faaliyetleri karşılığında şehrin 
ilk kahvehane ruhsatı iznini aldı. 
Sade ahşap bankları olan tek kişi-
lik bir odadan oluşan bir kafe aç-
tı. Bu kafe, Rotenturmstrasse 14, 
Haarmarkt’taki  Hachenbergisches 
Haus’ta bulunmaktaydı.

Kahvehanelerde saatlerce 
zaman geçirmek

Viyana kahvehaneleri sıradan bir 
kafeden farklıydı. Burada, aslın-
da sadece saatlerce kalmak, gaze-
te okumak veya çalışmak için bir 
kahve sipariş eden bir çok misafir 
vardı. Gazeteler. gazete için ayrıl-
mış raflarına konulurdu. 19. yüz-
yılın sonlarından itibaren, yazar-
lar kahvehaneleri sadece sohbet 
etmek için bir buluşma yeri olarak 
değil, aynı zamanda doğrudan yaz-
mak için de kullandılar. Buna kah-
vehane kültürü denir.

Viya n a  ka hve h a n e l e r i n d e : 

Kadınların kahvehanelerine git-
mesi başlangıçta yasaklandı. 
Kahvehane müşterileri başlangıç-
ta sadece erkeklerdi. 1856 yılında 
ilk kez Café Francais, kadınların 
kahvehaneye girmesine izin ver-
di. Önceleri kahvehanelerdeki eğ-
lence, alkol ve sigaradan dolayı 
kadınlar için fazla „kötü“ olduğu 
düşünülüyordu. Sadece kasiyerin, 
kafede mutfak personelinin yanın-
da tek kadın olmasına izin verildi.

Kahvehane kültürü: 
2011’den beri UNESCO 

Dünya Mirası Listesi

Kasım 2011’den bu yana, Viyana 
kahvehane kültürünü resmen 
UNESCO’nun somut olmayan bir 
kültürel mirası olarak değerlendi-
rilmiştir. Kuruluş bu adımı şu şekil-
de gerekçelendiriyor:

“Viyana kahvehane kültürü gele-
neği, çok özel bir atmosferi vardır.  
Viyana kahvehanelerinin tipik ör-
nekleri, kahvenin servis edildi-
ği mermer masalar, tonet sandal-
yeler, kutular, gazete masaları ve 
tarihçilik tarzında iç detaylardır. 
Kahvehaneler zamanın ve mekânın 
tüketildiği bir mekân ama faturada 
sadece kahve vardır.”

Viyana’daki ilk açılan 
kahvehanenin sahibi Osmanlı 

asıllı bir casustu!
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VİYANA- Maliye Bakanlığı ta-
rafından, Avusturya’daki 
Türk-İslam derneklerine ma-

li polis tarafından baskınlar düzen-
lendi. Baskınlar sonucunda, ince-
lenen derneklerde „ağır suiistimal“ 
ortaya çıktı. Kâr amacı gütmeyen 
derneklerin resmi olarak kültür 
merkezleri veya camileri işlettiği, 
ancak gerçekte ticari faaliyetlerde 
bulunduğu, ancak rapor etmedi-
ği belirlendi. Maliye Bakanı Gernot 
Blümel’in (ÖVP) açıklamasına gö-
re, bu yolla, vergi ve harçlar doğru 
ödenmedi. Maliye, ek taleplerle bir-
likte milyonlar hesapladı.

Bakanlık,  Avusturya İslam 
Yasası’nda yer alan dış finansman 
yasağı nedeniyle 2019 yılının ilk ya-
rısından itibaren Türk-İslam alanın-
da toplam dört çatı kuruluştan 211 
dernek ve kuruluşun, Kültür Ofisi 
adına incelemeye alındığını belirtti. 
Maliye Bakanlığı’na göre, tüm bun-
lar vergi avantajı sağlayabilmek 
için, yıllarca hayırseverlik statüsü 
altında gerçekleştirildi. Dernek adı 
altında restoranlar, etkinlikler, ce-
nazeler veya eğitim kurumları fiilen 
işletildi. Örneğin, ticari olarak dü-
ğünler ve haclar fiilen düzenlendi 
ve organize edildi.

Avusturya’dan gelen paranın yurt 
dışına akması için, burada yapıla-
rın seçilmesinin ve kullanılması-
nın doğru olmadığını vurgulayan 
Blümel, „Sonuç olarak, inceledi-
ğimiz şirketlerin yüzde 40’ından, 
tüzükteki ciddi eksiklikler nede-
niyle, kâr amacı gütmeyen statü-
sünün geri çekilmesine şimdiden 
başladık“ dedi. Normalde her yıl 
kontrol edilen 200 ila 300 kulü-
bün yüzde 1.5’i bu tür geri çekil-
melere sahip. Daha sonra kulüp-
ler tüm ticari faaliyetleri için tam 
vergi yükümlülüğü ile karşı karşı-
ya kalırlar.

Blümel: Kendilerine bir 
“bağış pelerini” buldular

Araştırmacılar, dernekler arasın-
daki söz birliği nedeniyle, burada 
bilinçli bir sistem olduğunu düşü-
nüyorlar. Araştırmacıların bu var-
sayımları üzerine açıklama yapan 
Maliye bakanı, „Tüm bu eksiklikler 
ve tutarsızlıklar, çoğu durumda ver-
gi avantajlarının iddia edildiği gi-
bi hayır kurumu statüsüyle gerek-
çelendirilmediğini gösteriyor. Vergi 
avantajlarından yararlanabilmek 
için kendilerine bir “bağış pelerini” 
buldular.“ dedi.

Sadece makbuzlar ve kayıtlarda 
boşluklar olduğu ortaya çıkarıldı. 
Mali yetkililer, kontrol edilen der-
neklerin pek çoğunun yetersiz tüzü-
ğünde, Avusturya’dan Türkiye’deki 
vakıflara sermaye çıkışına imkân 
veren aynı geçişi sürekli olarak içer-
diğini de fark etti. Ancak yasal ola-
rak, dernek feshedildiğinde mevcut 
sermaye Avusturya’da kalmalıdır di-
yen Blümel, „Avusturya’dan gelen 
paranın yurt dışına akması için bu-
rada yapılar seçilirse, bu doğru de-
ğildir. Kara koyun tüm gönüllü ça-

lışmaların imajına zarar veriyor!“ 
diyerek kurumlara uyarıda bulun-
du.

Raab: Bu dernek ağlarını 
ortaya çıkarmanın ne ka-
dar önemli olduğunu bir 
kez daha görmüş olduk

Entegrasyon Bakanı Susanne 
Raab (ÖVP) ise, „Avusturya’daki 
Tü r k- İ s l a m  d e r n e k l e r i n i n 
Avusturya yasalarını atlatmak 
için bilinçli olarak bu yapıları seç-
meleri, yasanın tüm ciddiyeti ile 
engellenmelidir.“ sözleriyle de-
netimlerin sıkılaştırılması gerek-
tiğine yönelik talebini yineledi. 
Şu anda ortaya çıkarılan entrika-
ların, bu dernek ağlarını tamamen 
ortaya çıkarmanın ne kadar önem-
li olduğunu bir kez daha göster-
diğini belirten Raab, kurumla-
ra „Türk dernek ağlarına yönelik 
bu darbe, Avusturya’daki Türk-
İslam derneklerinin faaliyet gös-
terdiği küstahlığı ve Türkiye ile 
Avusturya’daki dernekler arasın-
daki para akışının ne kadar belir-
gin olduğunu bir kez daha gösteri-
yor“ sözleriyle sert tepki gösterdi.

Görünürde İslam Federasyonu 
ama aslında aynı zamanda 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın genişletilmiş 
kolu sözleriyle tasvir edilen ATİB 
Kültür Derneği özellikle hedef gös-
terildi.

ATİB: Mevcut Viyana 
seçim kampanyasının 

içine çekilmek istemiyoruz!

Hem hükümet yetkilileri hem de 
medya tarafından sürekli hedef gös-
terilen ATİB, hakkında ortaya atılan 
iddialara yaptığı bir açıklamayla ce-
vap verdi.

2019’un başından beri devam eden 
incelemelerin henüz tamamlanma-
dığını vurgulayan ATİB yöneticileri, 
buna rağmen medyada fiilen yargı-
lanmalarına karşı çıkarak, mevcut 
Viyana seçim kampanyasının içine 
çekilmek istemediklerini bildirdi.

Medyada çıkan haberleri veya 
Maliye Bakanının açıklamaları-
nı anlayamadıklarını, çünkü etki-
lenenler olarak onlara iletilen her-
hangi bir bildirimin bile olmadığını 
belirten ATİB Başkanı Fatih Yılmaz, 
„Anayasal bir devlette yaşıyoruz. 
Suiistimal varsa, açık cezalar verili-
yor. Ancak, devam eden mali işlem-
lerde bize bile herhangi bir bildi-
rimde bulunulmamışken medyada 
fiilen yargılanıyor olmamız uygun-
suz.“ dedi.

ATİB derneği yöneticileri, artık so-
rumlu makamların kararlarını bek-
lemek istediklerini dile getirdi ve 
basında çıkan önyargılı haberlerin 
tümünü reddetti. (yenivatan.at)

Kâr amacı gütme-
yen derneklerin 

resmi olarak kültür 
merkezleri veya 

camileri işlettiği, 
ancak gerçekte 

ticari faaliyetlerde 
bulunduğu ortaya 
çıktı. Vergiler ve 

harçların bu yolla 
doğru bir şekilde 
ödenmediği iddia 

edildi.

Türk-İslam derneklerine mali baskın:

 “Kara koyun tüm 
gönüllü çalışmaların 

imajına zarar veriyor!”
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Von berufl icher Weiterbildung über 
Sprachen, Multimedia bis hin zu 
Bewegungskursen. An den VHS Standorten 
in ganz Wien und online.
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VİYANA-  Türk dönercile-
ri ve büfeleri aman dikkat. 
Kronen Gazetesi’nde yer 

alan habere göre, vatandaşların şi-
kayetleri ve resmi başvuruları üze-
rine harekete gecen finans polisleri, 
Viyana’da faaliyet gösteren popü-
ler yeme kültürü haline gelen döner 
büfelerine baskın yaptı. Denetimler 
sonucunda 69 büyük çalışma süresi 
kaydı ihlali ve 27 yazar kasa yüküm-
lülüğü ihlali ortaya çıkarıldı. Buna 
ek olarak, vergi kaçakçılığı, yasadı-
şı çalışma ve sosyal dolandırıcılık 
için de çeşitli resmi işlemler yapıl-
dı. ÖVP´li Maliye Bakanı ve Viyana 

ÖVP Başkanı Blümel: „Görünüşe 
göre işletme sahipleri her istedikle-
rini yapabileceklerine inanıyor“

Krone Gazetesi haberine göre kont-
rol edilen işletmelerden hiçbiri ak-
tüel muhasebe kayıtları hakkında 
basit bir genel bakış sağlayama-
dı veya hemen iletemedi. Devam 
eden soruşturmalara ek olarak, 
şikâyet edilen 76 kebap tezgahının 
69’unun her biri geri ödemelerle ve 
son derece ağır cezalarla karşı kar-
şıya. Maliye Bakanı Gernot Blümel 
(ÖVP), „Avusturya’da bir firma iş-
leten ve çalışanları istihdam eden 

herkes yasalarımıza ve kuralları-
mıza uymalıdır.“ uyarısında bulun-
du. Ayrıca Kebap Stantlarına yasal 
bir boşluk yoktur vurgusu yapan 
Blümel, “Kontrol edilen stant sa-
hipleri görünüşe göre istediklerini 
yapabileceklerine inanıyor.” dedi.

Uzmanlar Türk büfe ve dönercileri-
ni Viyana’da özellikle döner hazır-
larken temizliğe, muhasebe ve ka-
sa sistemine uymaları konusunda 
uyardılar.

NEOS  Partisi Viyana Teşkilatı 
Başkanı Christoph Wiederkehr ise 

attığı bir Twitter’de Maliye Bakanı ve 
ÖVP’den 11. Ekim Viyana seçimle-
rinde Belediye Başkanı adayı olarak 
seçime giren Gernot Blümel’i sert 
bir şekilde şöyle eleştirdi: „Seçime 
giderken  Gernot Blümel niye sade-
ce Türk Kebab Büfeleri’nin Maliye 
Bakanlığı tarafından yıldırım bas-
kınlar ile kontrol edilmesi talima-
tını vermiş ama Avusturyalı İmbis 
Stand’larını ( Yerli Avusturyalıların 
işlettiği domuz eti satan sosis yer-
lerini)  kontrol ettirmemiştir?  
Seçimler esnasında bu baskınlar 
için  Maliye Polisi’nin  ırkçılık  duy-
gularına hizmet için suistimal edil-
mesi alçakca bayağı bir davranış bi-
çiminden az kalır yanı yoktur“

Finanzministerium: Viyaná da 
Maliye Polislerinden kebap 
büfelerine acı baskın
Viyana'daki kebap döner büfelerine Maliye polisi tarafından baskın 
şeklinde denetlendi. Her stantta (sahibinin veya bir aile üyesinin 
bulunduğu yedi vaka hariç) memurlar 143 ihlali tespit etti.



 Ekim 2020 – SAYI 228    20 21             Ekim 2020 – SAYI 22821 Jahre Yeni Vatan Gazetesi 21 Jahre Yeni Vatan GazetesiADVERTORIAL/ILAN

LINZ- Avrupa’da ikamet 
eden Türklerin, korona dö-
neminde yaptıkları düğün-

lerde kurallara uymayarak, koro-
na vakalarının artmasına sebep 
oldukları iddialarının Avrupa 
medyasının manşetlerine yansı-
ması sonrası tartışmaların da ar-
dı arkası kesilmedi.

Önce Almanya´da bir kasabada 
yeni vakalardan 150’sinin ay ba-
şında kentte yapılan kına gece-
si ve akabindeki büyük düğün 
ile bağlantılı olduğu açıklandı. 
Geçtiğimiz hafta da Avusturya 
Niederösterreich’a bağlı Schrems 
belediyesinde 350 kişiye kadar 
izin verilen düğüne 700 kişinin 
katıldığı ve bu nedenle korona 
önlemlerinin çiğnendiği, buna 
ek olarak düğüne katılanlar ara-
sında en az 14 kişinin koronaya 
yakalandığı iddia edildi.

Savcılığa kadar uzanan iddia-
larla ilgili soruşturmalar halen 
sürerken, şimdi bir de Yukarı 
Avusturya Linz’deki bir Türk dü-
ğünü ile ilgili benzer iddialar var. 
Yetkililerin açıklamasına göre sa-
dece 50 kişinin böyle bir etkinliğe 
katılmasına izin verilmesine rağ-
men, düğünde 120’den fazla mi-
safir olduğu iddia edildi. Şimdilik 
mevcut olanlardan teyit edilmiş 
sadece bir korona vakası var.

“Temasları izlemek zor”

Yukarı Avusturya’nın bölgesel 
haftalık gazetesi Tips´in habe-
rine göre, OÖVP Eyalet Başkanı 
Wolfgang Hattmannsdorfer, ko-
rona enfeksiyonu olduğu anla-
şılan düğün konuğunun temas-
larının izini sürerken, yetkililere 
yardım edilmediğini hatta yanlış 
bilgiler verildiğini belirterek, va-
tandaşları sorumluluğu üstlen-
meleri konusunda uyardı.

Hattmannsdorfer, „Ev sahipleri-
ni, Aşağı Avusturya’daki gibi bir 
düğün kümesi oluşturmaktan ka-
çınmak için yetkililere mümkün 

olan en iyi desteği vermeye ça-
ğırıyoruz“ diye seslendi. Ayrıca, 
Avusturya’da yaşayan herkesi 
hem koronayı önlemek hem de 
pandemiyi kontrol altına almak 
için, temas takibi açısından, ül-
kede geçerli olan kurallara uy-
mak zorunda oldukları konusun-
da uyardı.

Hattmannsdorfer,  „Yukarı 
Avusturya’daki diğer birçok çift 
son zamanlarda düğünlerini kü-

çültmek veya iptal etmek zorun-
da kalırken, bazılarının yürür-
lükte olduğu açıkça belli olan 
resmi şartları göz göre göre göz 
ardı etmesi son derece büyük bir 
sorumsuzluktur.“ diyerek kural-
lara uymayanları eleştirdi.

„Sorumlular Savcılığa 
şikâyet edilecek“

Schrems davasında ise, Sorumlu 
Bölge Başkanı, oradaki Türk dü-

ğününü düzenleyenlerden, ko-
rona kümesini kontrol altına al-
madaki gecikmeler nedeniyle, 
cezai kovuşturma tehdidi ile, “te-
maslarla ilgili bir hafta boyunca 
yalan söylendiği” gerekçesiyle 
şikâyetçi olunduğunu açıkladı. 
Basında çıkan haberlere göre, 
Gmünd ilçe başkanı, Türk düğü-
nünün iş birliği yapmayan misa-
firlerini de topluma yönelik teh-
dit nedeniyle savcılığa bildirmeyi 
düşünüyor.

Korona günlerinde Türk 
düğünleri tepkilerin odağında

Linz´de en fazla 50 kişinin katılımına izin verilen bir düğüne 
120 kişiden fazlası katılınca ortalık karıştı. Eyalet Başkanı 
Wolfgang Hattmannsdorfer, resmi şartların göz ardı edil-
mesini ve düğün sahiplerinin iş birliği yapma konusundaki 
sorumsuzluğunu eleştirdi.
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VİYANA- 2019’un ocak ayın-
da, 10. Viyana’da yapılan 
bir kontrol esnasında, 28 

yaşındaki bir adamın polis me-
murları tarafından dövüldüğünü 
gösteren bir video kaydının, olay-
dan bir yıl sonra ortaya çıkması, 
ülkede infial yaratmış, Viyana 
Cumhuriyet Savcılığı, “görevi kö-
tüye kullanmak” suçundan 8 po-
lis memuru hakkında anında so-
ruşturma başlattığını duyurmuş, 
Viyana Devlet Polis Müdürlüğü 
ise sekiz polisi geçici olarak gö-
revden uzaklaştırmıştı.

Temmuz´da başlatılan soruştur-
manın seyri ile ilgili bilgi almak 
isteyen NEOS mecliste olayla ilgili 
İçişleri ve Adalet Bakanlığı’na bir 
soru önergesi yöneltti. NEOS´un 
soru önergesine karşılık her iki 
bakanlıktan gelen cevapla, disip-
lin komisyonunun aslen görev-
den uzaklaştırılan sekiz memur-
dan dördü için bu kararı bozduğu 

ortaya çıktı. Buna göre, dört me-
mur hâlâ açığa alınmış durum-
da, savcı toplam sekiz üniformalı 
adamı soruşturuyor.

NEOS: Bağımsız bir 
Şikâyet Bürosu kurulsun

İnsan Hakları Uzmanı ve NEOS 
Milletvekili Stephanie Krisper, 
„Olaydan hemen sonra mağdu-
run iddialarını doğru bir şekilde 
soruşturmak yerine, mağdurun 
kendisi ihbar edildi ve bu yüz-
den korkutuldu“ dedi. NEOS bir 
kez daha Ekonomi ve Yolsuzluk 
Savcılığına, bağımsız bir Şikâyet 
Bürosu kurulmasını istedi.

NEOS Milletvekili Stephanie 
Krisper, “Bu özel durumda, kur-
ban video çekimi yapacak kadar 
şanslıydı. Ancak diğer birçok kur-
ban halen bilinmiyor.” diyerek 
duruma itiraz etti. (yenivatan.at)

BE R L İ N -  A v u s t u r y a 
Başbakanı Kurz Moria´daki 
mültecilerin durumuna da-

ir tutumu nedeniyle hem iç hem 
de dış siyasette sert eleştirilere 
maruz kaldı. Kurz´a bir tepki de 
Almanya´dan geldi. Moria’daki 
insani durum karşısında sert bir 
tutum takınan Kurz´u birlik ol-
maya davet eden Almanya İçişleri 
Bakanı Horst Seehofer, “Böyle bir 
durumda Avrupa, siyasi marjları 
güçlendirmemek için birlik gös-
termelidir.” dedi.  En azından ko-
runmaya muhtaç sayının idare 
edilebilir bir kısmını kabul etme-
sini beklediğini bildirdi. Seehofer, 
Alman „Spiegel“ gazetesine ver-
diği röportajda, uzun vadede tüm 
AB üyelerinin mülteci krizinin üs-
tesinden gelmede yer alması ge-
rekeceğini vurguladı. Bu noktada 
Avusturya’yı güç birliği yapmaya 
davet etti. Seehofer, „Göç politi-
kasında dayanışma göstermeyen 
kimse başka yerde dayanışma ta-
lep edemez“ dedi.

“Yine bir Alman solo 
çalışması olmamalı”

Kronen Gazetesi´nin haberine 
göre, Moria mülteci kampındaki 
yangının ardından, Almanya’daki 
siyah ve kırmızı federal hükümet, 
Yunan adalarından mülteci ola-
rak tanınan 408 aileyi daha alma-

ya karar verdi. Almanya Federal 
Meclisi İçişleri Komitesi başkanı 
Andrea Lindholz, Almanya’nın 
mülteci konusunda tek başına 
hareket etmesine karşı uyardı. 
CSU’lu siyasetçi, bu zor durum-
da Yunanistan’a yardım etmelisi-
niz ancak; “Başka bir Alman solo 
çabası olmamalı. Bu yanlış sin-
yaller gönderir. Diğer tüm çözüm-
ler ancak Avrupalı   olabilir” de-
di. Moria’daki insani durum, son 
zamanlarda Turkuaz-Yeşil koa-
lisyonunda da sert tartışmala-
ra neden oldu. ÖVP mültecilerin 
kabulünü kategorik olarak red-
dederken, Yeşiller Yunanistan’ın 
Midilli adasından Avusturya’ya 
çocukların getirilmesi lehinde ko-
nuştu. Salı günü açıklama yapan 
Kurz, “Burada Alman yolunu ta-
kip etmeyeceğiz” dedi. Almanya, 
Yunan adalarından toplam 1.553 
kişiyi kabul etti.

„Kaçakçılar için yeni 
teşvikler yaratmayın“

Avusturya hükümeti, “insan ka-
çakçıları için yeni teşvikler yarat-
maktan kaçınmak” için birkaç 
kez yerinde hızlı destek lehinde 
konuşmuştu. İçişleri Bakanı Karl 
Nehammer (ÖVP), Yunan mevki-
daşına 150 palet yardım malzeme-
si teslim etmek için çarşamba gü-
nü Yunanistan’a gitti.

NEOS’dan “Çeçen 
Davası” ile ilgili soru 

önergesi
Seehofer’den Kurz’a 

sitem: “Hayal 
kırıklığına uğradım”

VİYANA- Seçim merkezle-
rinde oy kullanmak iste-
yen seçmenlere getirilen 

maske zorunluluğu kararı kar-
maşık bir yasal soruna sebep ol-
du. Viyanalı Hukukçu ve Avukat 
Johannes Bügler´in açıklaması-
na göre, bu sorun seçimlerde çok 
büyük bir ikileme yol açtı.

Bügler´e göre, maske zorunlulu-
ğuna uyarsanız seçim kanununa, 
uymazsanız da federal hüküme-
tin getirdiği korona önlemi düzen-
lemesine aykırı davranmış oluyor-
sunuz. Yani, bir yandan, kamuya 
açık binalarda ağız ve burun ko-
ruması takılması zorunludur- ve 

buna ilçe ofisleri, okullar vb. da-
hil. Öte yandan, seçim değerlen-
diricileri, kimliğini ancak seçmen 
maskesini çıkarırsa belirleyebilir. 
Bunun anlamı, oy verdiğinizde, 
kaçınılmaz olarak iki kuraldan bi-
rini ihlal etmiş oluyorsunuz. Daha 
ağır olanı ise, kimliğini açıkça is-
pat etmeyenler oy kullanma hak-
kından bile çıkarılabilir. Her iki 
durumda da yasal olarak suçlu 
konumuna düşüyorsunuz.

Yeni düzenleme ile yüz 
kontrolü Pleksiglas 

arkasından yapılacak

Viyana Belediyesi karşı karşıya 

kalınan bu karmaşık yasal soru-
nu acil bir prosedürle çözmek 
istiyor. Buna göre, Pazartesi gü-
nü, sandık merkezlerindeki ko-
rona düzenlemelerine ilişkin bir 
kararname çıkarılacak. Bu dü-
zenlemeyle maskenin kısa bir 
süre çıkarılmasına izin verile-
cek, ancak bu durumda seçmen-
lerin yüz kontrolü için bir „kim-
lik ekranı”- bir tür Pleksiglas 
kutu – arkasına geçmeleri gere-
kecek. Sorumlu Belediye Meclisi 
Üyesi Jürgen Czernohorszky´nin 
(SPÖ) merkezi ofisinden yapılan 
bir açıklamayla „Epidemiyolojik 
bir bakış açısından, gerekli tüm 
koruyucu önlemler sandık mer-

kezinde alınır“ dedi. Sorumlu 
Belediye Meclisi Sözcüsü ise, 
her durumda, seçmenin kimliği 
açıkça tanımlanabilir olmalıdır 
diyerek, “Birisi maskesini çıkar-
mak istemiyorsa, sandık başın-
da yanınızda getirdiğiniz yüz 
siperliği kullanma seçeneği de 
vardır.” bilgisini verdi.

Maskesini çıkarmak istemeyen-
ler için, şeffaf bir yüz siperli-
ği kullanma seçeneği sunuldu, 
ancak burada da şu sorun orta-
ya çıkıyor: Herkesin evinde si-
perlik yok. 
(yenivatan.at)

Seçim merkezlerine 
getirilen maske zorunluluğu 

yasal ikileme takıldı

Viyana’da, genç bir Çeçenin polis 
memurları tarafından şiddete uğra-

dığının, bir video ile kanıtlandığı ola-
yın soruşturma süreciyle ilgili NEOS, 
İçişleri ve Adalet Bakanlığı'na soru 

önergesi yöneltti. Bu önerge ile, disiplin 
komisyonunun, görevden uzaklaştırılan 

sekiz memurdan dördü için bu kararı 
bozduğu ortaya çıktı.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer (CSU), 
Avusturya hükümetini, Moria’daki yanmış 

kamptan mültecileri kabul etmeyi reddettiği 
için sert bir şekilde eleştirdi. Avusturyalı kom-
şularımız beni hayal kırıklığına uğrattı dedi.

Seçimlerin en temel kuralı olan kimlik belirleme prosedürü ile çakışan maske zorunluluğu ile ilgili yeni bir 
düzenleme getirilmesi için, acilen bir kararname çıkarılması kararlaştırıldı. Pazartesi günü çıkarılacak olan 

kararname ile, seçim merkezlerinde kısa süreliğine maske çıkarılmasına izin verilecek ve kimlik kontrolü 
Pleksiglas arkasından yapılacak.
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Eine Analyse von Birol Kilic

Er ist Vater von drei Söhnen, le-
idenschaftlicher Koch und E- 
Biker. Man sagt über ihn: „Er ist 
nicht nur Bürgernah und kom-
petent und hat ein offenes Ohr 
für die Menschen, sondern steht 
beim Tichy in Favoriten am liebs-
ten als Erster in der Schlange“. 
Gestern Abend hat Ali Celik 
von der SWV, der bei den letz-
ten WKO Wahlen mit 100% der 
Stimmen Geschichte geschri-
eben hat und als Obmann des 
Lebensmittelhandels fungiert, 
mit seinen KollegInnen von der 
SWV Gültan Karagöl (Obmann 
Stv.  Friseure) und Markus 
Hanzl (Obmann, Markhandel) 
ein Abendessen zum Ehren des 

Bezirksvorstehers Marcus Franz 
veranstaltet. Es waren sehr vi-
ele UnternehmerInnen und 
Medien, auch die Neue Heimat 
Zeitung (Yeni Vatan Gazetesi) 
von der Migranten Community 
anwesend. Es waren gestern 15 
Nationen mit 15 Sprachen vert-
reten, die alle etwas gemein ha-
ben: Die Liebe zur Stadt Wien 
und die gemeinsame Sprache 
deutsch. Weil nur so können Sie 
untereinander kommunizieren 
und erfolgreich sein. Damit bra-
ucht man nicht zu drohen. Sie 
fühlen sich als Unternehmer, 
Arbeiter und als Diener das 
Staates und möchten das Beste 
für diese schöne Stadt.

Die Berichtanalyse geht nun in 

türkischer Sprache weiter.

VİYANA(yenivatan.at). Favoriten 
isimli 10. Viyana İlçesinin nü-
fusu, bugün Avrupa’da birçok 
şehrin nüfusundan daha faz-
la. Karşımızda Viyana şehrinin, 
Türkiye göçmenlerinin en faz-
la yaşadığı ve en büyük nüfu-
suna sahip 10. Viyana İlçesinin 
genç ve cana yakın Belediye 
Başkanı Marcus Franz duruyor. 
Üç erkek çocuk babası ve iyi bir 
aşçı ve bisiklet sürücüsü olan 
Marcus Franz, ” Tüm kalbimle 
Favoritenliyim. Tüm yüreğimle 
Viyanalılar ve insanlar için bu-
radayım” seçim sloğanı ile aslın-
da Viyana’da ki tüm göçmenleri 
ve özellikle Türkiye göçmenleri-
ni bir Favoriten evladı olarak ku-

caklıyorum diyor.

SPÖ’ye yakın, kısa adı SWV olan, 
Avusturya’da, Ticaret Odası’nın 
en güçlü Viyana Teşkilatı, SPÖ 
10. Viyana İlçesinin genç cana 
yakın Belediye Başkanı Marcus 
Franz onuruna basının hazır ol-
duğu bir akşam yemeği vererek, 
11 Ekim Viyana seçimlerine az 
kala konuklara bu seçimin öne-
mi hatırlatıldı.

Daveti organize eden Viyana 
Ticaret Odası seçimlerinden 
SWV adına rekor oy alarak WKÖ 
Wien’in Gıda Odası Başkanı se-
çilen Ali Celik, Kuaförler Odası 
Başkan Yardımcısı  seçilen 
Gülten Karagöz, Pazar Ticaret 
Odası Markus Hanzl davete ka-

Marcus Franz: „Ich bin aus ganzem Herzen 
Favoritner und aus ganzem Herzen Wiener 
und für die Menschen da.“

tılarak şeref veren konuklara tek 
tek teşekkür ettiler.

Yemekli toplantıya SWV Başkan 
Ya r d ı m c ı s ı  A k a n  Ke s k i n , 
SWV’dan Viyana Ticaret Odası 
Taksiciler Odası Başkanı Resül 
Ekrem Gönültaş da katıldılar.

Viyana İlçesi Belediye Başkanı 
Marcus Franz yaptığı konuşma-
ya, “Viyana şehri hepimizin. Bu 
şehir için en güzel şeyleri diliyo-
ruz. Bu yüzden çalışıyoruz,” diye 
başladıktan sonra konuşmasına 
şöyle devam etti: “Sizler esnaf, iş 
adamları veya sadece vatandaş-
lar olarak göçmen olarak geldi-
ğiniz bu şehre çok şey kattınız, 
sizlere çok teşekkür ediyorum. 
Hepinizi kucaklıyorum. Sizler, bu 
şehir için kazançsınız.”

„Gelin, hep birlikte 
ilçemizde ki sorunları 

çözelim“

Marcus Franz, “Partim, Avusturya 
Sosyal Demokratlar Partisi 
“SPÖ” olarak bu şehirde, Sosyal 
Adaletin daha fazla olmasını is-
tiyoruz. 10. Viyana SPÖ Partisi 
adına katıldığım, İlçe Belediye 
Başkanlığı seçimlerinde, oyları-
nıza SPÖ olarak talibiz,” dedik-
ten sonra sözlerini şöyle devam 
etti : “ SPÖ partisini seçtikten 
sonra teveccüh gösterip Marcus 
Franz yazmanız bana güç vere-
cektir. Bugün Viyana 2 Milyona 
yakın nüfusu ve dünyanın son on 
yılda yapılan tüm ciddi araştır-
ma kurumlarının sonucuna göre, 
dünyanın yaşanabilir en konfor-
lu, güzel şehri olmasının yanın-
da, bugün Avrupa Birliği’nin en 
büyük ve canlı metropollerinden 
biri. 10. Viyana, tüm Viyana şehri-
nin sadece en büyük ilçesi değil, 
Avusturya’da birçok şehirden da-
ha fazla nüfusa sahiptir. Burada 
sorunların olması normaldir. 

Gelin, hep birlikte ilçemizde ki 
sorunları çözelim. Mutlaka oy 
kullanarak; Viyana’da çok seslili-
ğe destek verelim. Viyana’da ya-
şayan tüm Türkiye göçmenlerine 
sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Atasözümüz  
“Yükseldikçe de alçal”

Oldukça cana yakın ve Türkçe, “ 
Abi, Başkan” gibi kelimeleri kul-
lanması ile dikkat çeken Marcus 
Franz, tüm masaları tek tek ge-
zerek konuklarla sohbet eder-
ken, çevresinde her Türkiye göç-
meninin, ya bir dernek ya da 
başka bir kuruluşta aktif olma-
sı ve Başkanlık yapmasından ol-
sa gerek, bu sözleri sevmişe ben-
ziyor.  Doğrusu ona da yakışıyor.  
Çünkü bu iki anahtar iki söz as-
lında Türkiye göçmenlerinde, su-
yu çıkarılmadığı sürece ,
“Yükseldikçe de alçal” diye bile-
nen ünlü Türk filozofik atasözle-
rinden bir tanesi olarak halka ya-
kınlığın ve alçak gönüllüğünün 
bir göstergesi.

Viyana’da spor, eğitim 
ve dinlenme tesisleri 

artacak sözü

Viyana’da en fazla göçmenin ve 
en çok Türkiye göçmenin yaşa-
dığı 10. Viyana İlçesinin Belediye 
Başkanı  seçilirse  çok daha fazla 

doktor ve en az 500 Polis memuru 
isteyen özellikle spor, kültür, eği-
tim ve dinlenme tesislerini artıra-
cağı sözü veren Başkan Marcus 
Franz, çok cana yakın, çalışkan 
ve insanları nereden gelirse gel-
sin, insan olduğu için seven ve 
sayan bir insan olmasının yanın-
da Türk mutfağına âşık iyi bir aş-
çı olarak Türk Toplumuna enteg-
re olmuş bile.

Acaba Türkiye göçmenleri ola-
rak, Türkiye göçmenlerini seven, 

sayan ve Türkçe konuşan ve bi-
zim yemekleri seven 10. Viyana 
Belediye Başkanı örnek insan  
Marcus Franz gibi başta Almanca 
olmak üzere Viyana şehrine bi-
raz  ilgilensek daha iyi olmaz 
mı? Hayatımızın merkezi Viyana. 
Birçok hak ve hukukumuzun ol-
duğu ve bir çok kazancımızı borç-
lu olduğumuz Viyana şehri için 
daha çok aktif hayata katılama-
ya ne dersiniz ? Gelin 11. Ekimde 
oy kullanarak bu işe başlıyalım…
(  yenivatan.at, 23.09.2020)Es ist  alles nicht einfach in Favoriten. Marcus Franz definiert sich aber als ein Kind 

Favoritens und bekanntlich geht ein echter Wiener nicht unter. Der Spitzenkandidat 
der SPÖ Favoriten zur Bezirksvertretung Franz Marcus sagt: "Ich bin aus ganzem 

Herzen Favoritner und aus ganzem Herzen Wiener und für die Menschen da."
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önemli itici desteği veriyor.  Mesela 
çıraklık garantisi, ergenlerin ve 
genç yetişkinlerin zor zamanlar-
da, yeterli çıraklık pozisyonları ve 
yeterli teklifleri bulmasını sağlar. 
Yeni tam gün okul, çocuklarımız 
için en iyi eğitim fırsatlarını sağ-
lar. Ve tüm Viyanalıların gelecekte 
de en kaliteli sağlık imkânlarına 
erişebilmesi ve onurlu bir şekilde, 
insanca yaşayarak yaşlanabilmele-
ri için Belediye Başkanı Dr. Michael 
Ludwig, Viyana sağlık ve bakım 
sistemine yoğun bir şekilde yatırım 
yapılmasını ve Viyanalılara bakım 
garantisini veriyor. Bu manada bir 
SPÖ Viyana Milletvekili bu ekibin 
içinde 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.  Ancak 
Viyana SPÖ iktidarı ile iyi idare 
edildiği ve gerekli birikimleri oluş-
turduğu için, gelecekteki çalışma, 
eğitim, sağlık ve iklim koruma 
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.

Yeni Vatan Gazetesi:  Çocuklarımız-
ın eğitimi konusunda 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 soru-
muz barınma ile ilgili. Biliyorsunuz 
ev sorunları Türkiye göçmenle-
ri arasında bitmiyor. Viyana SPÖ 
Şehri yönetimi bu konuda nasıl bir 
çalışma içinde? 
Şafak Akçay: Viyana Eyaleti ve 
Şehri SPÖ’nün Sosyal Devlet anla-
yışı kaynaklı şu anda dünyada en 
fazla sayıda – 200 bin- belediye 
evine sahip Belediyesi olarak özel-
likle 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 ücretleri Londra, Zürich, 
Roma, Berlin şehirlerine olduğu 
gibi aynı ivmede yükselmiyor. Şu 
anda dikkatinizi Viyana nüfusuna 
çekmek isterim, yüzde 60’tan faz-
lası şu anda belediye konutlarında 
veya Belediye tarafından fonlanmış 
konutlarda yaşıyor. Bu konutlarda 
istikrarlı, uygun fiyatlı ve yaşana-
bilir koşullardan yararlanıyorlar. 
Ve tam da sosyal konutta çok sayı-
da kiracı olduğu için, kira seviyesi 
genel olarak azaltılır ve böylece 
metropolde uygun fiyatlı yaşam 
mümkün kılınır. Belediye Başkanı 
Dr. Michael Ludwig, gelecek için 
yeni sosyal konutlara başlanacağı 
ifade etti. 4.000 yeni toplu konut 
dairesi 2020 yılı içinde hazır ola-
cak. İlave 24.000 Belediye tarafın-
dan fonlanmış daire planlanmakta 
ve inşa edilmektedir. Hedef yaşa-
mın gelecekte uygun fiyatlı kalma-
sı. Bu manada, Türkiye göçmenleri 
bardağın 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 gelecekte 
de dünyanın en sosyal ve en yaşa-
nılacak şehri olarak kalması için 
yapılması gerekenleri biliyorlar. 
Bu nedenle Belediye Başkanı Dr. 
Michael Ludwig Korona Krizinin 
başından beri yorulmadan her bir 
iş yeri için mücadele veriyor ve 
“Viyana Bonusu” ile ekonomiye 

Şafak Akçay: “ SPÖ; sağlık, eğitim, 
barınma ve iş alanında, Sosyal Devlet 
Anlayışı ile herkesi kucaklıyor.”

Viyana, 11 Ekim tarihinde yapıla-
cak önemli bir seçime hazırlanıyor. 

Viyana’da SPÖ Milletvekili adayı Şafak 
Akçay, seçim çalışmalarına şimdilik 

hafta sonlarında katılıyor ve de arı gibi 
çalışıyor. Şafak Akçay ile hafta sonun-
da Viyana Belediye Başkanı Michael 
Ludwig ile ikinci Viyana’da yapacağı 

toplantıya hazırlanırken görüştük.

Entgeltliche Einschaltung; Foto: Markus Sibrawa

Unser
Wien in  
besten  
Händen.

Am 11. Oktober Bürgermeister
Dr. Michael Ludwig wählen.
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VİYANA- Sebastian Kurz, 
2017’de ÖVP’yi devraldı-
ğından beri parti, (fede-

ral, eyalet, AB) her düzeyde seçim 
başarıları elde etti. Bu eğilimin 11 
Ekim’de yapılacak Viyana Eyalet 
ve Belediye Meclisi seçimlerin-
de de devam edeceğine dair bü-
yük beklentileri olan parti yöneti-
mi, kendi adayları Gernot Blümel 
ile ilgili yaptırdıkları anketlerde, 
sonuçların bazı yerlerde kısmen 
yüzde 20’nin üzerinde olduğunu 
açıkladı. Ancak araştırmacı Franz 
Sommer (Demox Research) buna 
şiddetle karşı çıktı.

Bağımsız Siyasi Araştırmacı Franz 
Sommer (Demox Research)
Kurier’in haberine göre, Sommer, 
geçtiğimiz günlerde ÖVP ge-
nel merkezinde yaptığı bir ku-
lis konuşmasında, ÖVP’yi „yüz-
de 20’den çok yüzde 15 yönünde“ 
gördüğünü belirterek, “2015 yı-
lında sadece yüzde 9,2 ile tarih-
sel olarak en kötü sonucunu el-
de etmesine rağmen, bu seçimde 
elbette ÖVP için önemli kazanım-
lar (muhtemelen tüm tarafların en 
güçlüsü) olacaktır” dedi.

FPÖ’nün çöküşüyle 
birlikte SPÖ yükselişte

SPÖ’ye 2015 sonuçlarını (% 39,6) 
geçme ve böylece sembolik ola-
rak parti için önemli olan dört ki-
şiye sahip olma şansı verirken, 
Yeşillerin ise abartıldığını söy-
leyen Sommer, SPÖ’lü Belediye 
Başkanı Michael Ludwig’in, 
FPÖ’nün bu seçimlerde bekle-
nen çöküşünden (neredeyse% 
31’den% 10’a kadar) yararlandığı-
nı dile getirdi.

Sommer’e göre Yeşiller, Viyana’da 

federal düzeyde belediye düze-
yinden çok daha iyi bir konum-
da, SPÖ’de ise durum tam tersi; 
Viyana Eyalet Partisi, Viyana seç-
menleri için federal partiden çok 
daha çekici. Buna göre Sommer, 
SPÖ’yü, hâlâ (eskisinden daha az 
da olsa) çoğunluk dostu bir Seçim 
Yasası sayesinde, en azından mut-
lak çoğunluğa yaklaşmakta görü-
yor; Yeşiller içinse yüzde 14 bek-
liyor- “eğer kazanç gerçekleşirse” 
(2015: %11,8).

Sommer, NEOS içinse ancak 
Strache’nin yerel konseye giriş 

için gerekli yüzde beş engelini ucu 
ucuna atlayarak, asgari bir kazanç 
bekliyor.

Posta seçmenlerinin yüksek yüz-
desi nedeniyle, tüm bunların ne 
derece doğru olduğunu, yalnızca 
seçimden sonraki Pazartesi veya 
Salı günü bilebiliriz.

Demox Research adlı 
araştırma şirketinde 
bağımsız bir siya-
si araştırmacı olan 
Franz Sommer yaptığı 
açıklamalarla seçim-
lere farklı bir soluk 
getirdi. ÖVP´nin yap-
tırdığı anketlere karşı 
çıkan Sommer, ÖVP ve 
Yeşillerin anketlerde 
abartıldığını belirtti. 
SPÖ içinse “En azından 
mutlak bir oy çokluğu-
na erişebilir” açıkla-
ması yaptı.

Bağımsız Siyasi Araştırmacı Franz 
Sommer: ÖVP ve Yeşiller abartılıyor

ADVERTORIAL/ILAN

Allianz  sigorta danışmanı 
Hakan Gevher , bu kam-
panyanın nasıl işlediği-

ni soru ve cevaplar ile bize şöyle 
anlattı. Hakan Gevher: Korona 
salgını nedeniyle birçok ki-

şi tatilini burada Avusturya’da 
geçirdi ve önümüzdeki aylar-
da da bu böyle devam ede-
cek. Biz, Allianz olarak, Ön 
Tedbir “ Vorsorge“ dediğimiz 
Sigortasının faydası üzerinde 

ısrar ediyoruz. Bizler, müşteri-
lerimizin sadece bugün değil, 
gelecekte de hayatlarının key-
fini çıkarabilsinler diye, bir he-
diye çeki (Gutschein) veya diğer 
cazip promosyonlarla, Bir Ön 

Tedbir „Vorsorge“ Sigortası im-
zalamaları durumunda, müşte-
rilerimizin bir sonraki seyahat-
lerini destekliyoruz.

Müşterileriniz hangi hediye 
çeklerini veya promosyonları 
alıyor?
Hakan Gevher: Seçim onla-
rın. Top Travel’den Seyahat 
hediye çekleriyle; her biri 90 
Euro değerinde olan, En İyi 
Seyahatlere; REWE hediye çek-
leri – veya ÖBB hediye çeklerini 
tercih edebilirler. Ya da talebin 
çok olduğu: 2021 için arabaları 
için ücretsiz bir Vignett! Allianz 
Sigorta olarak 2021 yılı için üc-
retsiz vinyetinizi şimdi alın di-
yoruz.

Ve bu promosyon hangi ürünler 
için geçerlidir ve nasıl bilgi ala-
bilirim?
Hakan Gevher: Seçtiğiniz hedi-
ye çekini, örneğin Ön tedbir si-
gortalarından biri olan, meslek 
kaskosu imzaladığınızda ala-
caksınız. Avantajlarınız hak-
kında sizi şahsen bilgilendir-
mekten memnuniyet duyarım.
Hayatın tadını çıkarın. Bugün 
olduğu kadar yarın da. Öyleyse 
şimdi önlem alın! Beni memnu-
niyetle arayabilirsiniz.

Hakan Gevher
Sigorta Danışmanı
Allianz Elementar Vers.-AG
Cep telefonu: 0676 93200 41

E-posta: 
hakan.gevher@allianz.at

Tüm bilgiler allianz.at/gutsche-
inaktion-vorsorge adresinde de 
mevcuttur.

Promosyon dönemi: 11 Aralık 
2020 tarihine kadar (Advertorial)

Allianz Sigorta: 
„2021 yılı için ücretsiz 
vinyetinizi şimdi alın!“

Allianz, şimdi de sizlere, ön tedbir sigorta sistemi 
ile faydalı olmak istiyor. Ön tedbir sigortası yaptır-
dığınızda, bir sonraki tatiliniz için ek cazip avan-

tajları elde ediyorsunuz.
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1. Günde en az 6-7 saat karanlık oda-
da uyuyun.

2. Haftada en az 6 gün erken yatın, 
erken kalkın.

3. Elektronik araçlardan uzak du-
run. Kullanmadığınız zaman açık 
ve yanınızda tutmayınız.

4. Bilgisayarınızı açık tutmayın.

5. Telefonda kısa konuşun.

6. Cep telefonu ile konuşmanız 30 

saniyeyi geçmesin.

7. Şampuanlar ve duş jelleri kanse-
rojen. Vücudunuzu sabunla temiz-
leyin ve bol bol durulanın.

8. Zaman zaman yalın ayak toprak-
ta yürüyün.

9. Giydiğiniz terliğin lastik- plastik 
olmamasına dikkat edin.

10. Gece uyurken odada ki televiz-
yonu, bilgisayarı vs fişten çekin ve-
ya ana düğmesinden kapatın.

11. Cep telefonunuzu gece uyurken 
yattığınız odada bulundurmayın
12. Haftada 4 kez balık yiyin ve ba-
lık çorbası için balığın kılçığı kanser 
önleyicidir. Mümkünse balığı kılçı-
ğı ile yiyin

13. Zerdeçal’ı (Turmerik) bol bol kul-
lanın salatalarınıza ekin, çorbanıza 
köftenize koyun.

14. Günde iki bardak domates su-
yu için

15. Tuz kullanmak istiyorsanız kaya 

Sağlıklı yaşamak 
için tavsiyeler!

tuzu kullanın

16. Zeytinyağı faydalı sabah kahval-
tısında bir çorba kaşığı zeytinyağı-
nın içine kekik, nane, köri, koyup 
yiyin

17. Esmer pirinç tüketin

18. Zeytin çok yararlı bol bol tüketin

19. Yağsız peynir ve keçi peyniri yi-
yin

20. Haftada en çok iki kez kırmızı et 
yiyebilirsiniz

2 1 .  Ç a y  Ö n e r i s i :  Ye ş i l 
Çay+Böğürtlen+Isırgan+ Limon 

kabuğu’nu karıştır kaynat günde 
iki kupa iç dikkat!!!Bunu ilaç al-
mayan i"nsanlar içebilir

22. Eğer Hiç Bir İlaç İçmiyorsanız 
Veya İlaçtan 6 Saat Sonra Bir Su 
Bardağı Greyfurt Suyu İçin

23. Bitkisel Otları Alırken 
İnternetten Alışveriş Yapmayın-
Tarım Bakanlığı Onayı Olanları 
Eczanelerden Alın

24. Sentetik Yastık Yorgan 
Kullanmayın Pamuk Yorgan Yastık 
Daha Sağlıklı

2 5 .  M u t f a k t a  T e f l o n 
Bulundurmayın Cam-Çelik-
Porselen Kaplarda Pişirin

26. Sentetik Malzeme İçeren Halı 
Kullanmayın

27. Ayakkabı İle Evde Dolaşmayın

28. Organik Ürünler Tüketin 
En Azından Sebze Meyveyi 
Mevsiminde Tüketin

29. Fastfood Kanserojendir

30. Acı Biber Kansere Çaredir

31. Haftada En Az Bir Köy 
Yumurtası Tüketin Ve Özellikle de 
Beyazını Daha Çok Tüketin

32. Elma Sirkesi Metabolizmayı 
Hızlandırır Günde Bir Tatlı Kaşığı 
İçin
( Kadınlarda Kemik Erimesine 
Sebep Oluyor. Dikkat Edin! )

33. Her Sabah Aç Karına bir Bardak 
Ilık Su Tüketin

34. Kuru Erik, Böğürtlen, Çilek 
Tüketin

35. Havuzlarda Kullanılan Klor 
Kanserojendir Eğer Girerseniz de 
Hemen Duş Alın

36. İçme Suyu: İstanbul’da, 
izmir’de Şu Anda Belediyenin su-
yu İçilebilir Eğer Satın Alıyorsanız 
3 Ayda Bir Markasını Değiştirin

37. Kızartma Yemeyin Haşlama 
Buğulama Yenmelidir

38. Mikro Dalgada Fazla Isıtmayın

39. Yanmış yiyecekler kanserojendir

40. Diş Fırçalarken Kuru Fırçaya 
Macunu Koyup Fırçalayın Sonra 
durulayın

41. Kuru temizleme kanserojendir

42. Domates Organikse Veya 
Mevsiminde Kanser Önleyicidir

43. Elmayı Kabuğu İle Yiyin

44. Sebzeyi Meyveyi Önce Elma 
Sirkeli Suda 20 Dakika Bekletip 
Durulayın sonra Kullanın

45. Brokoli, karnabahar, ıspanak, 
lahana kırmızı turp, kara turp, ha-
vuç, maydanoz, rezene, tere tüke-
tin

46. En Yeşil, En Kırmızı, En Sarı 
Olan Yiyecekleri Yiyin

47. Yeşil Çayı Gündüz Tüketin

48. Kara Üzüm, Karadut, Böğürtlen 
Şurubu, Ananas Tüketin

49. Çin Üretimi Hiç Bir Şey 
Kullanmayın Şu Anda Made İn 
China Yerine Prc (People Republic 
of China) Yazıyorlar Dikkatli Olun

50. Süt Yerine Ayran ve Yoğurt 
Tüketin Çünkü Süte Hayvanın 
Gübreli Yediği Otların Kalıntıları 
Karışabiliyor

51. Fındık, Fıstık, Ceviz Kabuklu 
Alıp Kırın Öyle Tüketin

52. Mevsiminde Çekirdekli Karpuz 
Çok Faydalı

53. Üzüm Yiyin

54. Meyve Suyu Yerine Taze Meyve 
Tüketin Meyve Suyu Şişmanlatıyor

55. Hareketli Hayatı Tercih Edin

56. Oksijenli Ortamda Günde En Az 
Yarım Saat 45 Dakika Yürüyün

57. Sigara İçiyorsanız Yüzde 85 veya 
90 Akciğer Kanseri Olacaksınız ve 
Kalp Krizi Geçireceksiniz Demektir.
Sigarayı Bırakınca Vücut 10 Yılda 
Yenilenebiliyor. Hemen Sigarayı 
Bırakın.
Bırakınca Kırmızı Olan Ürünleri 
Tüketin Meyan Kökü ve Kara 
Meşenin Kabuğunu Ezip Toz 
Olarak Alın Bu Vücudun Daha 

Kolay Temizlenmesini Sağlıyor.
Yılında 9 Milyon Kişi Akciğer 
Kanseri Olacak. Yirmi Saniyede Bir 
Kişi Akciğer Kanseri Oluyor.

58. Akciğer Kanseri Belirtileri Omuz 
Ağrıları, Yüksek Ateş, Öksürük Ve 
Kanlı Balgamdan Anlaşılır.

59. Stresten Uzak Durun Kanseri 
Tetikliyor.

60. Doktora inanın, Aile Sevgisine 
Bağlılık Gösterin Ki Stresin Etkileri 
yok olsun.

61.Elinizdeki İmkanlarla Mutlu 
Olun, Sizden Daha Az İmkanlara 
Sahip İnsanlar  Olduğunu 
Unutmayın

62. Üzüm çekirdeği ve keten tohu-
mu günde bir tatlı kaşığı tüketin.

63. Günde bir su bardağı akşamla-
rı kefir tüketin. Günde bir kez bü-
yük tuvalete çıkılması gerekir eğer 
olmuyorsa ilerde kolon kanseri ol-
ma olasılığı yüksektir. Buna dik-
kat edin.

64. Beyaz un beyaz şeker ve tuzdan 
uzak durun.

65. Halsiz hissediyorsanız günde 
birer adet B ve C vitamini alın.

66. Kanser hastaları doktoruna da-
nışmadan hiç bir bitkisel ot kullan-
mamalıdır. İlaç içiyorsa asla ot kul-
lanmamalıdır.

67. Bütün petrol ürünleri kansero-
jen.Şeytanın dışkısı olarak adlan-
dırılıyor. Kullandığınız her şeyin 
petrol ürününden yapılıp yapıl-
madığını sorgulayın..!İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Erkan 

Topuz'un tavsiyeleri şöyle: 
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Yıl boyunca yumuşacık, rahat yatak.  
Saf doğadan!

   
Kaz tüyü yorgan
Kılıfı: %100 Pamuklu,  
Dolgusu:%90 beyaz yeni kaz tüyü,  
%10 1. sınıf gıdık tüyü, 140 x 200 cm 
199,-€ yerine şimdi sadece 99,-€ (P6101201)

60°

3999

2999

-25%

199,-
99,-

-50%

QUALITÄT
seit 1953   

Kaz tüyü Ufak Baş Yastığı
Kılıfı %100 pamuklu,  
Dolgusu %85 Kaz tüyü, %15 1. Sınıf gıdık tüyü 
70 x 90 cm 39,99€ yerine şimdi sadece 29,99€ 
(H6052101) 

Tabiatın doğal ürünlerin-
den boynunuz için,  
koltuk başlığı!

Çok satanlar

Kaz tüyü Ufak Baş Yastığı

İndirim 17.10.2020 tarihine kadar geçerlidir.

1999

999

-50%

Jarse kalitesinde –  
lastikli çarşaf
%100 Pamuklu,  
100 x 200 cm 12,99€ yerine şimdi sadece 9,99€  (H30852)
180 x 200 cm 24,99€ yerine şimdi sadece 16,99€ (H30853)

Çepeçevre çevrili lastik sayesinde 
düzgün ve kırışıksız oturum!

1299

999

23%

Aşağıda renklerde mevcuttur:

QUALITÄT
seit 1953

Sandalye  
kılıfları 
%60 Polyester, %35 Pamuklu,  
%5 Elastan.  
Toplam yüksekliği: 50-60 cm,  
Sandalye derinliği / genişliği: 40-50 cm  
(P41603)

En canlı Sonbahar renkleriyle!

QUALITÄT
seit 1953

Fermuarlı-  
Pamuklu – Saten Nevresim 
%100 taranmış merserize, pamuklu,
140 x 200 cm, 70 x 90 cm 49,99€ yerine şimdi sadece 24,99€
140 x 220 cm, 70 x 90 cm 59,99€ yerine şimdi sadece 29,99€ 
(P3100801) (P3100901)

4999

2499

-50%

*Listelenen ürün grubuna ait tüm eşyalar; perdeler, metreyle satışı yapılan perde kumaşları ve hazır perdeler için verilen indirimler stoklarla sınırlıdır. Ayrıca tavsiye edilen perakende satış fiyatı üzerinden özel 
siparişlerde de geçerlidir. 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. 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. Renk kaymaları, yazım ve basım hataları bulunabilir. Impressum, Herausgeber und Verleger: REITER Betten & Vorhänge 

Tüm perdelerde 

Tüm çarşaflarda 

Tüm yastıklarda 

11737_Ins_YeniVatan_KW41_195x275_tuerkisch_gdgh.indd   111737_Ins_YeniVatan_KW41_195x275_tuerkisch_gdgh.indd   1 28.09.20   13:2928.09.20   13:29


