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AVUSTURYA'DA „TARİHİ“ AİLE YARDIM PAKETİ!

» Avusturya Aile Bakanı Raab, çok 
yakında “tarihi” yatırımlara imza 
atılacağını duyurdu. 

» Raab, “Her zamankinden daha yüksek 
bir bütçe“ sözleriyle kararlaştırılan 
rakamları duyurdu.

8 MİLYAR AVRO
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Avusturya Cumhurbaşkanlığı 
seçiminden galibiyetle çı-
kan mevcut Cumhurbaşkanı 
Alexander Van der Bellen, 
sosyal medya hesabından 
“Danke” yazılı bir görselle te-
şekkür mesajı yayınladı.

Viyana. Avusturya’da  yapı-
lan cumhurbaşkanlığı seçi-
mini, mevcut Cumhurbaşkanı 
Alexander Van der Bellen kazan-
dı. Oyların yüzde 56,7’sını alarak 
yeniden Cumhurbaşkanı seçilen 
Van der Bellen, sosyal medya he-
sabından “Danke” yazılı bir gör-
selle teşekkür mesajı yayınladı.

„Avusturya Cumhurbaşkanı ola-
rak bugün demokratik hakla-
rını kullanan ve sandık başına 
giden herkese teşekkür etmek 
istiyorum. Bu önemli“ diyen 
Cumhurbaşkanı Alexander Van 
der Bellen, seçim gününü „de-
mokrasinin en yüksek bayra-
mı“ olarak nitelendirdi. Van der 
Bellen önünde çok iş olduğunun 
farkında olduğunu belirterek, 
„Birlikte üstesinden gelelim“ söz-
leriyle „bütün yapıcı güçleri“ bir-
likte çalışmaya davet etti.

„Dayanışma gerekiyor“

Van der Bellen, “Aday olarak ba-
na güvenen herkese teşekkür et-
mek istiyorum. Şimdi birlikte ile-
riye bakmak ve kendimizi önemli 
konulara vakit kaybetmeden ada-
mak önemlidir. Oyunuzu şahsen 
bana veya başka bir adaya ema-
net etmiş olmanızdan bağım-
sız olarak, tüm Avusturyalılar ve 
Avusturya’da yaşayan herkes için 
bilgim ve inancım dahilinde çalı-
şacağım“ dedi.

Daha yapacak çok şeyi olduğu-
na dikkat çeken Van der Bellen 
teşekkür mesajında, „Tüm yapı-
cı güçleri davet ediyorum: Gelin 
birlikte çözelim. Önümüzde bü-
yük görevler var ve bunları çöz-
mek için dayanışma gerekiyor. 
Pazartesi iş başı yapacağım ve 
üzerime düşeni yapacağım“ ifa-
delerine yer verdi.

„Oy verdiğiniz için 
teşekkürler“

  Van der Bellen, sosyal medya 
üzerinden yayılan bir video me-
sajla seçmenlerine teşekkür et-
ti. Van der Bellen, „Oy verdiği-

niz için teşekkürler. Oylarınıza 
dikkatlice davranacağım“ sözle-
riyle destekçilerinden alkış top-
ladı. Van der Bellen Yeni Vatan 
Gazetesi temsilcilerinin hazır ol-
duğu akşamda , "Benim için ger-
çekten harika bir akşam, inana-

bilirsiniz“ dedi.  

„Asıl hedefim güvenilir olmak-
tır“ diyen Van der Bellen, görev 
yapma şeklini değiştirmeyeceği-
ni özellikle vurguladı. (yeniva-
tan.at)

Avusturya yeniden Van der Bellen dedi: 

“Yapacak çok şey var”
© Bilde: Hofburg

Viyana. Büyük „Profil“ ay-
lık anketinde (n=800, dal-
galanma aralığı: +/- %3,5, 

yöntem: telefon ve çevrimiçi 
anket kombinasyonu), Sosyal 
Demokratlar Eylül ayına kıyas-
la yüzde bir puan kaybetti. FPÖ 
yüzde bir, ÖVP ise yüzde iki pu-
an kazandı.

Yeni yapılan bir ankete göreyse, 
SPÖ şu anda yüzde 28 ile ülke 
çapında ilk sırada yer aldı. FPÖ 
grafiklerde yükselerek yüzde 24 
oy oranına ulaşırken, onu yüz-
de 23 ile ÖVP takip etti. Yeşiller 
yüzde 11 (+/-0) ile dördüncü sıra-
da yer alırken, onu yüzde 10 (+1) 
ile NEOS izledi. Aşı karşıtı MFG 
sadece yüzde 2 (-3) oy oranıyla 
önemsiz olma yolunda ilerliyor.

Nehammer, Başbakan 
olarak ipi göğüsledi

Karl  Nehammer (ÖVP) ise 
Başbakanlık anketinde ipi gö-
ğüsledi. Hayali Başbakanlık an-
ketinde, ÖVP görevdeki Karl 
Nehammer ile %21 (+4) oy ora-
nıyla halktan onayı aldı. Onu 
%17 (+1) ile SPÖ lideri Pamela 
Rendi-Wagner ve %13 (-2) ile 
FPÖ lideri Herbert Kickl takip et-
ti. NEOS Başkanı Beate Meinl-
Reisinger şansölye olarak %7 
(+1) oy alırken, Yeşil lider Werner 
Kogler sadece %4 (-1) oy oranına 
ulaşabildi.

Avusturyalıların yüzde 
32’si Wlazny’yi 

seçebiliyor

Fikir Araştırma Enstitüsü Unique 
Research tarafından „Profil“ için 
yürütülen anket, yeni siyasi ha-
reketlerin şu anda iyi şanslara 
sahip olduğunu da gösteriyor: 
Avusturyalıların yüzde 32’si Bira 

Partisi lideri ve eski başkan adayı 
Dominik Wlazny’nin uygun oldu-
ğuna inanıyor. Tassilo Wallentin 
yüzde 20, Gerald Grosz ise yüzde 
19 oy oranına ulaştı.

Mevcut krizlerin aşılması söz ko-
nusu olduğunda, ankete katı-
lanların yüzde 41’inin göreceli 
çoğunluğu mevcut meclis partile-
rine güveniyor. En az yüzde 34’ü 
„dışarıdan gelen yeni partilerin“ 
buna daha uygun olacağına ina-
nıyor.

Halkın çoğunluğu erken seçim is-
temiyor

Yeni seçim isteği de önemli ölçü-
de azalıyor: Yüzde 53’ü hüküme-
tin çalışmaya devam etmesi ge-
rektiği görüşünde, sadece yüzde 
36’sı erken genel seçimden yana. 
Temmuz 2022’de çoğunluk hala 
yeni seçimlerden yanaydı. (yeni-
vatan.at)

Nehammer yükselişe geçti: 
 Anketleri önde götürüyor!

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, yapılan Başbakanlık anketinde %21 oy oranı ile 
rakiplerinin önüne geçti. Halkın çoğunluğu mevcut hükümetin görevine devam etmesi 

yönünde oy kullandı. Sosyal Demokratlar yüzde bir oranında gerilerken, FPÖ oylarında 
artış gösterdi.

© Bild: BKA/Andy Wenzel
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Viyana Belediyesi, 
"Energieunterstützung Plus" 
adı altında yaklaşık 200 bin 
haneye 500 Euro’luk yardım 
yapılacağını açıkladı.

Viyana. Viyana Belediyesi, 
mevcut  enflasyonu ve ar-
tan enerji fiyatlarını yumuşat-
mak için bir dizi önlem aldı. 
„Energieunterstützung Plus“ ile 
3 Ekim’den itibaren, uygun ol-
mayan enerji maliyeti gecikme-
leri ve maksimum 500 Euro’ya 
kadar olan yıl sonu faturaları, il-
gili enerji şirketine doğrudan ta-
limat verilerek belediye tarafın-
dan üstlenilecek. Ayrıca, daha 
önce Viyana Belediyesi tarafın-
dan enerji desteği için kullanılan 
fonlar 6 milyon Euro’dan 26 mil-

yon Euro’ya çıkarılacak.

Sosyal İşler, Sosyal ve Sağlık 
Hukuku Daire Başkanlığı tara-
fından yürütülen ve yaklaşık 200 
bin Viyanalı haneyi kapsayan 
yardım kampanyasından, asgari 
gelir yardımı alanlar, konut yar-
dımından yararlananlar, işsizlik 
maaşı alanlar, acil yardım alan-
lar, eğitim ödeneği alanlar, kısmi 
emeklilik ödeneği alanlar, yaşam 
standartlarına erişim için verilen 
köprü yardımından yararlanan-
lar, hastalık parası alanlar, reha-
bilitasyon ödeneği almaya hak 
kazanan düşük gelirliler ve en-
tegrasyon ödeneği alanlar fayda-
lanabilecek.
„Energieunterstützung Plus“ için 
başvurular, 3 Ekim – 31 Aralık 

2022 tarihleri   arasında wien.gv.at 
adresinden çevrimiçi olarak ya-
pılabilir. Maksimum finansman 
miktarı hane başına 500 Euro’dur.

“Hiç kimse soğuk ve ka-
ranlıkta kalmayacak”

E n e r j i  k r i z i  n e d e n i y l e 
Viyanalıların birçoğunun fatura-
larını ödemekte zorlandığına dik-
kat çeken Viyana Eyaleti Sağlık 
Bakanı ve Sosyal Konsey Üyesi 
Peter Hacker, „En acil desteğe ih-
tiyacı olanlara yardım ediyoruz – 
ve bunu enerji sağlayıcılara öden-
memiş faturaları ödeyerek hedefe 
yönelik bir şekilde yapıyoruz“ de-
di.
Viyana’da kimsenin soğuk ve ka-
ranlık bir dairede oturmak zorun-

da kalmamasının oldukça önem-
li olduğuna değinen Ekonomik 
İşlerden Sorumlu Belediye 
Meclis Üyesi Peter Hanke, Wien 
Energie’nin önümüzdeki kışta, 
özellikle Aralık 2022’den Şubat 
2023’ün sonuna kadar elektriği, 
gazı ve ısıyı kapatmama konu-
sundaki gönüllü taahhüdünü yi-
neledi. Hanke, ek olarak, gecik-
miş ödemeleri karşılayarak da 
halkı destekleyeceklerini açıkla-
dı.

Peter Hanke, devletin her daim 
vatandaşın yanında olduğunu 
belirterek „Aralık ayında yakla-
şık 650.000 Viyanalı hane Viyana 
Enerji Bonusu ’22’den yararlan-
dı ve başvuru üzerine hesapları-
na 200 avro nakit aktarıldı“ dedi. 

Yeni Enerji Bonusu: 
Viyana Belediyesi’nden 200 bin 

haneye 500 Euro yardım
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Aktion gültig  
von 1.-31.10.2022



Tropfen zum Einnehmen. Die Anwendung dieses traditionellen pflanzlichen Arznei-
mittels bei nervöser Unruhe und bei Einschlafstörungen beruht ausschließlich auf 
langjähriger Verwendung. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen in-
formieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.                         PAS_GA_2208_L

Passedan® beruhigt 
rund um die Uhr
• am Tag ruhiger und entspannter
• abends besser einschlafen

Gute Nacht. Guter Tag.

In Kooperation mit
APOVERLAG

Tropfen 100 ml

Jetzt 
in Aktion
- 2,00 €

Passedan®-Tropfen 
100 ml

Einlösbar in teilnehmenden Apotheken. Preisreduktion von € 2,- vom jeweiligen  
Apothekenverkaufspreis. Apotheken sind in ihrer Preisgestaltung frei.

Viyana’nın göbeğinde büyük 
çaplı operasyon düzenleyen 
polisler, Ukrayna plakalı bir 
Range Rover’ın bagajında ABD 
yapımı bir AR15 saldırı tüfeği 
buldu. İki Ukraynalı anında tu-
tuklandı. 

Viyana.  Viyana-Leopoldstadt’taki 
Nordbahnstrasse’de Ukrayna pla-
kalı bir Range Rover’a operasyon 
düzenleyen yaklaşık 20 polis, ara-
cın bagajında ABD yapımı bir AR15 
saldırı tüfeği buldu. Pazartesi öğ-
leden sonra 6 araçla düzenlenen 
büyük çaplı operasyona tanıklık 
eden bir görgü tanığı eXXpress’e 
verdiği röportajda „Her şey yıldı-
rım hızıyla oldu“ dedi. Araçta bu-
lunan Ukraynalı iki şüpheli anın-
da tutuklandı.

Katliam için bagajda askeri si-
lah

Polis memurlarının arabanın ba-
gajında  bulduğu Colt AR-15 sal-

dırı tüfeği, askeri versiyonda M16 
olarak biliniyor, gazla çalışan 30 
mermilik şarjörde NATO kalibresi 
olarak bilinen 223 kalibrelik fişek 
bulunuyor.
Viyana polisi, iki şüphelinin ne-
den üç saniyede 30 mermi atan 
AR15 saldırı tüfeğiyle Viyana-
Leopoldstadt’ta ortalıkta dolaş-
tığını henüz söyleyemedi veya 

söylemekte isteksiz görünüyor. 
Viyana polisinin, iki Ukraynalıyı 
uzun süredir takip ettiği düşünü-
lüyor.

“Taksicilere şiddet” soruştur-
ması da sonuçsuz kaldı

Öte yandan Viyana polisi, Hotel 
Bristol’un önündeki şiddetli da-

yakla ilgili soruşturmada hala bir 
sonuç alamadı: Mayıs ayının so-
nunda, Ukraynalılar taksi şoför-
lerini vahşice dövmüş, hatta tak-
sicilerden biri komaya girmişti. 
Kavgadan dört ay sonra bile hala 
Ukraynalı failler hakkında hiçbir 
soruşturmanın rapor edilememe-
si gerçeği vatandaşları rahatsız et-
meye devam ediyor. (yenivatan.at)

İki Ukraynalı, bagajında askeri silahla yakalandı
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Çocuk sahibi olmak istiyor an-
cak bir türlü hamile kalamıyor 
musunuz?

O halde Türkçe bilgilendirme ak-
şamlarından birine katılarak ço-
cuk sahibi olamama nedenlerini 
öğrenin. Ayrıca hangi tetkiklerin 
faydalı olduğu ve hangi tedavi se-
çeneklerinin mevcut olduğu konu-
sunda da sizi bilgilendiriyoruz.

Bilgilendirme akşamının bir par-
çası olarak, uzman bir doktorla 
kısa ve ücretsiz görüşme fırsatı-
nı da değerlendirin. Bu sayede bi-
reysel durumunuzu ve bulguları-
nızı Türkçe olarak paylaşabilir, bir 
uzman görüşü alabilirsiniz.

Bilgilendirme akşamları 2022 yı-

lında aşağıda  belirtilen tarih-
lerde saat 18:00 de Wr.Neustadt 
Ferdinand Porsche Ring 8 adre-
sinde gerçekleşecektir.

Zaman: Bir sonraki Türkçe bilgi-
lendirme akşamı 24 Kasım 2022 
tarihinde saat 18:00’de yapıla-
caktır.

Yer: Ferdinand Porsche Ring 8  
Wr. Neustadt,

Online www.tinyfeet.at veya 
+43-2622-64493 numaralı telefo-
nu arayarak ya da wn@tinyfeet.
at mail adresinden kaydınızı ger-
çekleştirebilirsiniz

Daha fazla bilgi için  www.tinyfe-
et.at adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bir süredir bebek sahibi olmaya 
çalışıyorsunuz ama henüz hamile 

kalamadınız mı?
4 Türk 8 Suriyeli sığınmacıyı 

taşıyan insan kaçakçısı, polis 
arabasına daldı!

Göttlesbrunn. Avusturya’ya 
giren insan kaçakçıları, Aşa-
ğı Avusturya yakınlarındaki 
Ostautobahn’da (A4) bir po-
lis arabasına çarptı. Burgen-
land’daki Nickelsdorf sınır 
kapısından giriş yapan araç, 
polis kontrolünden kaçarak 
Viyana’ya yöneldi. Bruckne-
udorf kavşağında yeniden 
fark edilen aracı, yetkililer 
Göttlesbrunn’da durdurmaya 
çalıştı. Hızını kesmeyen araç 
polis arabasına çarparak kaçtı.
İçinde 8 Suriyeli ve 4 Türk’ün 
bulunduğu araç, yaklaşık 500 
metre sonra durdu, iki şüpheli 
kaçakçı ormana kaçtı. Heli-
kopter ve hizmet köpekleriyle 
yapılan arama başarısız oldu. 
Polis arabası ağır hasar görür-
ken, herhangi bir can kaybı ve 
yaralanma olmadığı açıklandı. 
Aşağı Avusturya Eyalet Krimi-
nal Dairesi’nin soruşturmayı 
devraldığı, 8 Suriye vatanda-
şının ise sığınma talebinde bu-
lunduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanı: “Suçlular-
dan daha hızlı olmalıyız”

Başka bir kaçakçılık vakasın-
da ise tutuklama gerçekleşti. 
Slovakya’dan Avusturya’ya 
kaçak mülteci taşıdığı iddia 
edilen 42 yaşındaki zanlı tu-
tuklanarak Korneuburg cezae-
vine gönderildi. Suriyeli, pazar 
sabahı Hohenau ad March’ta 

(Gänserndorf bölgesi) bir giriş 
kontrolü sırasında tutuklan-
dı. Araçta, kaçakçılık için kişi 
başı 800 avro ödeyen 18-27 
yaşları arasında dört vatandaş 
bulunduğu açıklandı. Kaçak 
yolla ülkeye girmeye çalışan 
mülteciler sığınma talebinde 
bulunurken, 42 yaşındaki zan-
lı ise hakkındaki tüm iddiaları 
reddetti.

İçişleri Bakanı Gerhard Karner 
(ÖVP), konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada “Bu vaka Slovak-
ya sınırında da kontrollerin ne 
kadar önemli olduğunu göste-
riyor. Kaçakçı mafyası sürekli 
olarak yollarını değiştiriyor. 
Suçlulardan daha hızlı olma-
lıyız. Acımasız insan kaçakçı-
larına karşı mücadeleyi karar-
lılıkla sürdüreceğiz“ sözlerine 
yer verdi. Slovakya sınırındaki 
kontroller 29 Eylül’de yürürlü-
ğe girdi. Tedbir yakın zaman-
da 28 Ekim’e kadar uzatıldı. 
(yenivatan.at)

Aşağı Avusturya’da (Niederösterreich) insan kaçakçılığı 
yapan iki şüpheli, içinde 8 Suriyeli ve 4 Türk’ün bulundu-

ğu araçla polis arabasına çarptıktan sonra kaçtı. 

© Bild: Shutterstock



 Ekim 2022 – SAYI 250      823 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

Sunulan danışmanlık hizmetleri ve şiddetin  
önlenmesi hakkında bilgiler için: mannsprichtsan.at

Acaba evde 
neden hep 

böyle  
bağırıyorsunuz?

İNSAN BIR ŞEY SÖYLER!İNSAN BIR ŞEY SÖYLER!
#sagwas ve şiddeti önle.

Ücretli ilan

BMSGPK_Mannsprichtsan_Aufzug_YeniVatanGaz_195x275ssp.indd   1BMSGPK_Mannsprichtsan_Aufzug_YeniVatanGaz_195x275ssp.indd   1 04.10.22   14:5204.10.22   14:52
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Türkiye kökenli Avusturya va-
tandaşı 17 yaşındaki DEAŞ des-
tekçisi, Türkiye'den döndükten 
sonra havaalanında tutulandı.

VİYANA.  Avusturya İçişleri 
Bakanlığı’nın kısa adı APA olan 
Avusturya Basın Ajansı’nın öde-
meli APA OTS adlı basın bülteni-
nin bugünkü konusu, 17 yaşında 
olan Türkiye göçmeni ikinci ve-
ya üçüncü nesil genç bir erkeğin 
DEAŞ’a katılma, DEAŞ propagan-
dası yapma ve 17 yaşında genç bir 
Avusturyalı kızı DEAŞ´a kazan-
dırma nedeniyle tutuklanması.

Avusturya’nın tüm medya, siya-
set ve bürokrasi çevrelerinin di-
rek okuyabildiği açık kaynak ba-
sın bülteninin Türkçe tercümesi 
şöyle:

“21 Ağustos’ta, Steiermark ve 
Viyana Anayasayı Koruma ve 
Terörle Mücadele (LVT) ve Devlet 
Güvenlik ve İstihbarat Müdürlüğü 
(DSN) tarafından yürütülen or-
tak soruşturmaların ardından, 
İslamcı aşırılığa karşı ortak bir 

eylem düzenlendi. 17 yaşında-
ki Türk asıllı Avusturya vatanda-
şı, Türkiye’den döndükten son-
ra Viyana Havalimanı’nda LVT 
Viyana tarafından tutuklandı. 
Ardından zanlının evinde arama 
yapıldı.

17 yaşındaki genç, Müslüman 
olan ve o sırada 17 yaşında olan 
Steiermark’lı bir kadınla sosyal 

medya aracılığıyla iletişime geç-
mişti. Sanığın birkaç ortak top-
lantı sırasında İslam Devleti pro-
pagandasını paylaştığından ve 
genç kadını radikalleştirdiği ve 
terör örgütü tarafından işlenen 
suçları yüceltip desteklediğinden 
şüpheleniliyor. Buna ek olarak, 
gencin o zamanlar 17 yaşındaki 
kadını büyük ölçüde korkuttu-
ğu ve tehditlerle zorladığı söyle-

niyor.

Zanlının tutuklanmasından he-
men sonra genç kadının da sor-
gulandığı ve evinin arandığı kay-
dedildi. Şu anda soruşturmaların 
henüz tamamlanmadığı ve 17 ya-
şındaki Viyanalının 14 Eylül’de 
Graz Savcılığı kararıyla çeşitli ko-
şullara bağlı olarak gözaltından 
serbest bırakıldığı bildirildi.”

17 yaşındaki Türkiye göçmeni gence DEAŞ tutuklaması

© Bild: Bundespolizei 

Ukrayna'dan kaçan insanlar, 
cumartesi gününden itibaren 
artık bilet almak zorunda! ÖBB, 
ücretsiz hizmetin Ekim itibariy-
le sona erdiğini duyurdu! 

Viyana.  Avusturya Federal 
Demiryolları ÖBB, Ukrayna’dan 
Avusturya’ya iltica edenler için 
sağlanan “Not-Ticket” hizmetinin 
Ekim itibariyle son bulacağını du-
yurdu.

Ukraynalı mültecilerin, cumartesi 
gününden itibaren temel hizmet 
giderlerinin büyük bir bölümü-
nü toplu taşıma biletlerine har-
caması gerekecek. Ukraynalıların 
da 1 Ekim’den itibaren Wiener 
Linien için bir bilete ihtiyacı ola-
cak. Resmi internet sitesinden ya-
pılan duyuruda, „Ukrayna’dan ka-
çan kişiler Eylül ayı sonuna kadar 
Wiener Linien ağını biletsiz kul-
lanabilirler. Kanıt olarak seyahat 
belgeleri yeterlidir“ bilgisine yer 

verildi.
Ukrayna’dan yerinden edilmiş 
kişilere yönelik bu „ Not-Ticket 
(acil durum bileti)“, yalnızca 

Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve 
Macaristan’dan belirli güzergah-
lar üzerinden Avusturya’ya gir-
mek üzerelerse düzenleniyor. 

Daha sonra 24 saat batıya devam 
edilebilir. Bu, diğer Avrupa demir-
yollarının kurallarına uyum sağ-
lar. (yenivatan.at)

Ukraynalılar için ücretsiz toplu taşıma dönemi bitti
© Bild: KLZ/Koscher 
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Viyana Belediyesi, enerji ta-
sarrufu önlemleriyle ilgili bir 
kararnameyi halka duyurdu. 
Kemerler sıkılacak! 

Viyana.  Enerji kriziyle baş etmek 
adına yeni bir kararname sunan 
Viyana Belediye Başkanı Michael 
Ludwig, yaklaşmakta olan gaz 
kıtlığına karşı birliktelik çağrısın-

da bulundu. Viyana’nın SPÖ bele-
diye başkanı açıkça “Hep birlikte 
tasarruf etmeliyiz. Viyana’da bir-
liktelik, zor zamanları iyi ve gü-
venli bir şekilde atlatmanın en 
önemli temelidir. Sloganımız şu-
dur: Herkesi sıcak tutmak için bir 
arada kalın“ dedi.
Viyana şehrinin enerji tasarrufu 
yapmak için duyurduğu kararna-

me, resmi dairelerin sıcaklıkları-
nın 19°C’de sabitlenmesini ve so-
kak aydınlatmasının saat 22:00 
itibariyle azaltılmasını içeriyor. 
Yani Federal sermaye, tüketimin 
Mart ayı sonuna kadar gönüllü 
olarak yüzde 15 oranında azal-
tılması gerektiği yönündeki AB 
Komisyonu tavsiyesini takip edi-
yor.

LED ışıklandırmaya geçiş

Viyana’daki yaklaşık 164.000 so-
kak lambasının yaklaşık 50.000’i, 
bir yolun üzerinde kablo veya 
tel destek üzerine monte edilen 
“kablo asma” denilen lambalar-
dan oluşuyor. Şimdi bunların ye-
rini 2022’nin sonuna kadar ener-
ji tasarruflu LED ışıklar alacak. 
22.00’den itibaren trafiğin az ol-
duğu alanlarda aydınlatma yüz-
de 75’e, gece yarısından sonra ise 
yüzde 50’ye düşürülecek.

Resmi dairelerde sıcaklık 19 
derecede sabitlenecek

Kararname ayrıca kamu binaları, 
ofisler ve ticari binaların sonba-
hardan itibaren en fazla 19 dere-
ceye kadar ısıtılmasını şart koşu-
yor. Hastaneler, anaokulları (en 
azından kendi yerden ısıtması ol-
mayanlar) ve MA48’in resmi bina-
ları ise istisna tutuluyor. (yeniva-
tan.at)

Viyana’da enerji tasarrufu: Resmi daireler 
19°C, saat 22:00’de ışıklar sönüyor

© Bild: Benjamin Kaufmann/Unsplash

Meidling tren istasyonunda bir 
soyguna tanık olan Türk asıllı 
Viyanalı Orhan Aydoğdu (30), 
hırsızı yaka paça yakalayıp po-
lise teslim etti. 

Viyana.  Meidling tren istasyo-
nunda geçtiğimiz cumartesi gü-
nü yaşanan olayda, Thai boksu 
ve „Krav Maga“ tecrübesi olan 
Orhan Aydoğdu (30), genç bir ka-
dının çantasını almaya çalışan 
hırsızı yere serdi. Aydoğdu, ora-
daki insanların kılını dahi kıpır-
datmadığını söyledi.

„Silah çekeceğini sandım“

Aydoğdu olayı Heute’ye  olayı şöy-
le anlattı:

„Trafik dükkanına giderken uzak-
tan boğuşan iki kişi gördüm. İlk 
başta iki adam sandım. İlk baş-
ta müdahale etmemenin ve poli-
si aramanın iyi olduğunu düşün-
düm.  Ancak yakınlaştıkça bir 

adamın genç bir kadının çantası-
nı çalmaya çalıştığını fark ettim. 
Yaklaştıkça, bir adamın genç bir 
kadının çantasını çalmaya çalış-
tığını gördüm. Kadın panik için-
de ona tutundu. Ama çığlık atma-
dı ve şok olmuş gibiydi. Tam hızda 
saldırganı yere ittim. Bir Fransız 
turistin (31) üzerine düştü, kalk-
tı. Yoldan geçenlere onu durdur-
maları için bağırdım. Ama sadece 
baktılar ve tepki vermediler.“

Saldırganı yakaladığı anda, ani-

den cebine uzandığını belirten 
30 yaşındaki kahraman Orhan 
Aydoğdu , „Bıçak ya da başka bir 
silah çekmek istediğini düşün-
düm, bu yüzden onu hemen sert-
çe ittim“ dedi. Yaklaşık 170 cm bo-
yundaki Slovak (48) tekrar yere 
düştü ve ardından 186 cm boyun-
daki atletik Türk karşısında hiçbir 
şansının olmadığını fark etti.
Aydoğdu, „Başını eğdi ve pes et-
tiğinin bir işareti olarak iki elini 
avuçları yukarıya kaldırarak ba-
na gösterdi“ diye durumu açık-

ladı ve „Onu seyahat salonuna 
sürükledim ve oturmasını söyle-
dim. Sonra iki ÖBB güvenlik ele-
manı ve kısa bir süre sonra adamı 
kelepçeleyen ve olayla ilgili beni 
sorguya çeken polis geldi“ diye 
devam etti.

„Yardım etmek benim için bir 
zorunluluktu“

Hemcinslerinin kendisini hayal 
kırıklığına uğrattığını belirten 
Aydoğdu, birçok tanık olmasına 
rağmen kimsenin yardıma gelme-
mesini de  „Benim için yardım et-
mek şarttı. Yoldan geçenlerden 
daha fazla medeni cesaret bek-
lerdim. O kadar çok tanık vardı ki 
kimsenin umurunda değildi“ ifa-
deleriyle eleştirdi. Ayrıca soygun 
kurbanı için de bir tavsiyede bu-
lunan kahraman, „Kadına bir da-
haki sefere benzer bir şey oldu-
ğunda, insanları sarsmak için çok 
yüksek sesle bağırması gerektiği-
ni söyledim“ dedi. (yenivatan.at)

Kahraman Türk, tren istasyonunda hırsızı yere serdi!

© Bild: Shutterstock

Avustur ya’nın süpermar-
ket devi Spar’ın patronu Fritz 
Poppmeier, “enflasyona kar-
şı alınan önlemler” hakkında 
yazdığı mektupta hükümete 
öfke kustu. 

Viyana. Avusturya’yı sarsan enf-
lasyon dalgası ekonomik çevrele-
ri derinden sarsmaya devam edi-
yor. Süpermarket devi Spar da 
enflasyon krizinden payını aldı.

Federal hükümetin attığı adım-
lardan memnun kalmayan CEO 
Fritz Poppmeier, Başbakan Karl 
Nehammer’e (ÖVP) ve federal 
hükümete öfke dolu bir mek-
tup yazdı. Mektubunda, „SPAR 
Österreichische Warenhandels-
AG (‚SPAR‘) – Avusturya’nın en 
büyük işverenlerinden ve önde 
gelen gıda perakende şirketlerin-
den biri olarak – bu temel soruna 
çözüm bulmaya yardımcı olmak 
için kendisini sosyal bir yüküm-
lülüğe sahip olarak görüyor“ ifa-
delerine yer veren Poppmeier, 
hükümete “enflasyonla mücade-
le” konusunda çeşitli öneriler de 
sundu. Şirketlerin enerji maliye-
ti sübvansiyonu ve ilgili yasada 
somut iyileştirmeler için çağrıda 
bulunan Poppmeier, aynı zaman-
da iyileştirme önerilerini de ma-
saya koydu.

“CEO, sübvansiyon limi-
tinden rahatsız”

Her şeyden önce, Poppmeier, 
sübvansiyon miktarındaki bir üst 
sınırdan ve kuruluşlardan ziya-
de şirketlere yönelik bir kısıtla-
ma yapılmasından rahatsız oldu-
ğunu „İlk duyurularda, kompakt 
bir şekilde organize edilmiş şir-
ket grupları (bizim durumumuz-
da birkaç büyük şirkette ticaret ve 
üretim) için şirket düzeyinde baş-
vuru fırsatı olmaması ve şirket ba-
şına 400 bin Euro’luk üst finans-
man limiti nedeniyle büyük bir 
dezavantaj görüyoruz” ifadeleriy-
le ortaya koydu. Ayrıca, Yönetim 
Kurulu, şirketler adına enerji ma-
liyetleri için 8 milyon avroluk bir 
sübvansiyona da karşı çıkıyor: 
„Bu 8 milyon Euro’luk limit bu ne-
denle keyfi bir hükümdür ve hiç-
bir şekilde direktife dahil edilme-
melidir. Sonuçta, şirketler grubun 
‚rastgele‘ örgütlenmesi nedeniyle 
daha yüksek bir sübvansiyondan 
dışlanıyor ve bu da rekabetin bo-
zulmasına yol açıyor.“

Ayrıca Poppmeier, finansman sü-
resinin en azından yıl sonuna ka-
dar uzatılması çağrısında bulu-
nuyor. „Fonlamanın Şubat’tan 
Eylül 2022’ye kadar sınırlandırıl-

ması bizim için tamamen anlaşıl-
maz. Sonrasında enerji maliyetle-
ri yüksek kalacak ve başlangıçta 
UEZG’de finansmanın yıl sonuna 
kadar bu şekilde olması amaçlan-
dı“ diyor. Ayrıca düzenlemenin 
2023 için de geçerli olması gereki-
yor” diye ekliyor.

Üçüncüsü, öfkeli mektupta, fi-
nansman başvurusunun basitleş-
tirilmesi çağrısında bulunuyor. 
„Başvuru için gerekli önceden bi-
linen veriler ve hesaplamalar kar-
maşıktır ve bazen kısa sürede elde 
edilmesi zor“ diyen Poppmeier’in 
önerisi ise şöyle: „Diğer AB ülke-
leri burada çok daha pragmatik, 
örneğin, yüzde 30 veya daha faz-
la maliyet artışlarının sübvanse 
edildiği ve sübvansiyonun doğ-
rudan bir aylık veya üç aylık vergi 
ödemelerinden (KÖSt, ayrıca LSt) 
düşülebildiği İtalya’ya bakın.“

„AWS’ye kayıt, Ekim ayının so-
nundan Kasım ayının ortasına 
kadar mümkün olacak, ardından 
şirket resmi başvuru teslimi için 
bir süre hakkında bilgi alacak. 
Raporlara göre, bu en geç 2022 
Aralık ortasına kadar mümkün 
olmalı. “ ifadeleriyle Spar patro-
nu kısa başvuru süresinden ra-
hatsız olduğunu dile getiriyor. 30 
Haziran 2023’e kadar olan başvu-

ru döneminin çok daha mantıklı 
olduğunu, çünkü o zaman onay-
lanmış bir yıllık mali tablonun 
da mevcut olacağını ve çeşitli he-
saplamaların daha kolay ve ve-
rimli bir şekilde yapılabileceğini 
vurguluyor. Ayrıca, her şirket, fi-
nansman hakkını da kanıtlayabi-
lecek bir sübvansiyon almalıdır.

„AB’nin devlet yardımı 
seçeneklerinden fayda-

lanılmalı”

„Ayrıca neden vergi dairesi aracı-
lığıyla işlem yapılamadığını ken-
dimize soruyoruz. Covid fonla-
masında bile, fonlamanın özel 
hukuk fonlama sözleşmeleri yo-
luyla işlenmesi, yüksek düzeyde 
yasal belirsizliğe ve ayrıca işleme-
de dezavantaj ve verimsizliklere 
yol açtı“ diyerek dördüncü nokta-
yı vurguluyor.

Son bir nokta olarak, şirketlerin 
enerji krizinden kaynaklanan za-
rarları önceki kârlarla dengele-
mesine olanak tanıyacak „zara-
rın geri alınması“ gibi eşlik eden 
vergi önlemlerinin lehinde konu-
şuyor. Poppmeier, „Ayrıca, vergi 
ödeyen şirketlere, enerji tasarru-
funun ‚önemli ölçüde parasal ola-
rak‘ ödüllendirilmesi ve herhangi 
bir önlem ve enerji tasarrufu ön-
lemi almayan şirketlere sübvan-
siyon yapılmaması için teşvikler 
verilmesi mantıklı olacaktır“ di-
yor.

“Enerji krizi ve mevcut yasal du-
rum nedeniyle, tüm ülke ekono-
misi gibi, aile tarafından işletilen 
birçok tasarruf piyasası da tehdit 
altında. Olumsuz sonuçlar yalnız-
ca etkilenen şirketler için değil, 
bir bütün olarak Avusturya eko-
nomisi ve yerel arz için de yıkıcı 
olacaktır“ diyen Poppmeier, bu 
nedenle hükümete „AB’nin dev-
let yardımı seçeneklerinden fay-
dalanması ve böylece enerji krizi-
nin sonuçlarını etkin bir şekilde 
yumuşatması“ çağrısında bulu-
nuyor. (yenivatan.at)

Süpermarket devinden 
hükümete “enflasyon” çağrısı

© Bild: Spar

Fritz Poppmeier, Spar
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dair konuşmalara yer veren SWV 
Wien Başkanı Marcus Arige dik-
kat çeken açılış konuşmasında, 
geleceğe dair yapılan tartışmala-
ra da değinerek konuklara „Ya-
nına yapay zekanın oturmasına 
hazır mısın? Yapay zeka zaten bir 
gerçeklik mi yoksa ekonominin 
geleceği mi?“ sorusunu yönelt-
ti. Sosyal Demokrasi’nin insan 
odaklı olduğuna ve onların çalış-
ması, üretmesi artı mutlu olması 
üzerine kurulduğu konusuna 
dikkat çeken Arige,  „Gelecekte 
yapay zeka insanların işsiz kal-
masına neden olacak mı ? Temeli 
insan hakları, insan mutluluğu 
ve paylaşımı üzerine kurulu olan 
Sosyal Demokrasi ve iş erbabla-
rının bu konuda ne tür alternatif 
çözümleri olacak?“ sorularını da 
gündeme getirdi.

Ludwig’den uyarı ve 
tebrik

Viyana Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Michael Ludwig yaptığı ko-

nuşmasında, „Viyana Şehri ola-
rak insan, makina , teknoloji ve 
yapay zeka konusunda dünyanın 
şu anda en yaşanabilir şehri ol-
manın haklı gururunu yaşıyoruz, 
ama gelecek için çok daha fazla 
kafa yormamız ve çalışmamız 
gerek“ sözleriyle saydamlık ve te-
mel insan haklarına dikkat edil-
mesi gerektiği konusunda uyar-
dıktan sonra, “ SWV Wien ve tüm 
üyelerini 125. yılında içtenlikle 
kutlar, Viyana şehrine katkıların-
dan dolayı teşekkür ederim. Viya-
na şehri  ve tüm insanlar için hep 
birlikte çalışmaya devam. Viyana 
şirketlerinin çalıştığı yerlere para 
harcanmalı. Viyana Belediyesi 
bu nedenle şehir ve ilçelerde in-
sanların buluşma noktaları olan 
„Grätzel“lerin finansmanında bir 
artış başlattı. Bu, aslında Viyana 
bölgelerindeki  vatandaşların 
aktiv yaşadığı ve iletişiminde ol-
duğu ticari canlanmayı doğrudan 
yerinde ve  yeniden canlandır-
mak için kamunun bir desteği ve 
sübvansiyonudur.” dedi.

SPÖ’nün ekonomik kanadı ola-
rak SWV WIEN’in, 1897’den beri 
Viyanalı şirketleri desteklediğini 
ve bundan sonra da destekleye-
ceğini ifade eden SWV Wien’in 
önemli ismi Ali Çelik, Viyana’da-
ki Türkiye göçmen esnafları ve 
şirketleri SWV Wien’e üye olma-
ya davet ettikten sonra, „ 1897 

yılında bile, sosyal demokrasi 
içinde tek kişilik şirket olan EPU 
ve KOBİ’lerin ( Küçük ve Orta Öl-
çekli Şirketlerin) öneminin kabul 
edilmiş olması ve bunların kısa 
adı SPÖ olan Avusturya Sosyal 
Demokrat Partisi’nin iç yapısının 
önemli bir parçası olarak görül-
mesi dikkat çekici. 125 yıl sonra 
farklı olması beklenemez“  dedi.

Soldan sağa Viyana Büyük Şehir Belediyesi Ekonomi Bakanı Peter Hahnke, SWV WIEN Genel Müdürü Elisabeth Hakel,  SWV WIEN 
Başkanı Marcus Arige .

Neue Welt Verlag CEO’su Birol Kılıç SWV Wien Başkanı Markus 
Ariege’yi   125. yıl dönümü nedeni ile kutlad

VİYANA. SWV WIEN, 8 Haziran 
1897’de, eski adıyla Hotel Rabl 
olan Hotel Post’ta „Sosyal De-
mokrat Küçük İşletme Sahipleri 
ve  Serbest Tüccarlar  Birliği“ adı 
altında kuruldu. SWV WIEN, şu 
anda bu şehirde yaklaşık 200.000 
serbest meslek sahibini ve giri-
şimciyi temsil ediyor ve bunla-
rın %95’i tek kişilik şirket olan 
„EPU“ ve KOBİ’lerden oluşuyor. 
2022 yılındayız.  Dile kolay. 125 
yıl. Kutlamak gerek diyen SWV 
Wien’in dün akşam düzenlenen 
kutlamasında, odak noktasının 
„İnsan ve yapay zeka“ olması, 

aslında Sosyal Demokratların 
„insan ve mutluluğu“ odaklı siya-
setinin ve ekonomi politikasının 
göstergesi olarak yorumlandı. 

8 Haziran 1897’de, eski adıyla Ho-
tel Rabl olan Hotel Post’ta „Sosyal 
Demokrat Küçük İşletme Sahiple-
ri ve Tüccarlar Serbest Birliği“ adı 
altında kurulan SWV WIEN’in 
125.yılına özel bir kutlama gece-
si düzenlendi. 6 Ekim’de Palais 
Berg’de düzenlenen geceye, ti-
caret dünyasından ve siyaset-
ten Viyana Büyükşehir Belediye 
Başkanı Michael Ludwig, Viyana 

Büyükşehir Belediyesi Ekonomi 
Bakanı Peter Hanke, SPÖ Partisi 
Viyana Teşkilatı Genel Sekreteri 
Barbara Novak, Onuncu Viyana 
Belediye Başkanı  Marcus Franz 
, SWV Wien adına son Viyana 
Ticaret Odası seçimlerinde rakip-
leri ÖVP’nin kalesi sayılan Ticaret 
Loncası Başkanlığı’nı her kesim-
den en çok oyu alarak bileğinin 
hakkı ile kazanan İş İnsanı Ali 
Çelik,  SWV’den Viyana Ticaret 
Odası Taksiciler Loncası Başkan 
Yardımcısı Resül  Ekrem Gönül-
taş, Viyana Eyaleti Milletvekili 
Aslıhan Bozatemur ve çok sayıda 

önemli isim katıldı. Açılış konuş-
masını Viyana Belediye Başkanı 
Michael Ludwig’in yaptığı gece-
de, SWV WIEN Genel Müdürü 
Elisabeth Hakel, konukları se-
lamlayarak karşıladı. “Hoş geldi-
niz” konuşmasını ise SWV WIEN 
Başkanı Marcus Arige yaptı. 

Marcus Arige : “Kara 
kutu yapay zeka, bizi 

nereye götürüyorsun?”

SWV WIEN’in kuruluşunun 125. 
yılına özel düzenlenen kutlama 
gecesinde, geleceğin dünyasına 

Viyana Sosyal Demokrat Ticaret Birliği’nin 125. yılı kutlandıViyana Sosyal Demokrat Ticaret Birliği’nin 125. yılı kutlandı
Kısa adı SWV WIEN olan Viyana Sosyal Demokrat Ticaret Birliği, 125. yıl dönümünü, 6 

Ekim'de Palais Berg'de düzenlenen özel bir gecede kutladı. Viyana'da kısa adı SWV Wien 
olan Sosyal Demokrat Küçük İşletme Sahipleri ve Serbest Tüccarları" bu güne kadar Türkiye 
göçmeni esnaf ve iş insanlarına en fazla desteği veren dernek olarak 125. yılını dün akşam 

kutladı.
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Viyana. Mayıs 2019’da intihar 
edene kadar Viyana’daki bir or-
taokulda dokuz ila 14 yaşları ara-
sındaki birkaç çocuğu taciz et-
tiği söylenen bir beden eğitimi 
öğretmenini içeren istismar da-
vasında, bilinenden daha faz-
la mağdur olduğu ortaya çıktı. 
Viyana’nın çocuk ve gençlik avu-
katı Ercan Nik Nafs, der Standard 
gazetesine verdiği demeçte, son 
birkaç gün içinde öne çıkan „çok 
sayıda etkilenen ve tanık“ oldu-
ğunu aktardı.

Bildirildiği gibi, öğretmenin çok 
sayıda öğrenciyi taciz ettiği ve ço-
cuk pornografik materyal üretti-
ği söyleniyor. Polis soruşturma-
sında kimliği belirlenebilecek en 
az 25 kurban var. Fail olduğu id-
dia edilen kişi, çok sayıda suç-
layıcı fotoğraf ve videonun ele 
geçirildiği ev aramasından kısa 
bir süre sonra Mayıs 2019’da in-
tihar etti. Eğitimci, 1996’dan beri 
Viyana’daki bir ortaokulda prag-
matize bir öğretmen olarak çalı-
şıyordu. Ayrıca yıllarca Viyana 
spor kulüplerinde ve 1990-
2010 yılları arasında Wolfgang 
Gölü’nde bir tatil kampında gö-
rev aldı.

Tatil kampında olası ta-
ciz vakası

Öğretmeninin, okulun yanı sı-
ra tatil kampında da öğrencilere 
tacizde bulunmuş olabileceğine 
dair iddialar ortaya atıldı. Kamp 
organizatörünün bir temsilcisi, 
pazartesi günü der Standard’a, 
eğitimci tarafından başka bir 

olası cinsel saldırının rapor edil-
diğini bildirdi. Olayın 2000’lerde 
geçekleştiği, bir yaz kampı katı-
lımcısının etkilendiği öne sürül-
dü.
Bunun, kampla ilgili ilk rapor ol-
madığı  da ortaya çıktı. 2013 gi-
bi erken bir tarihte, bir katılım-
cı polise gözetmen tarafından 
cinsel saldırıya uğradığını bil-
dirdi. Benzer bir şikayetin 2006 
yılında da yapıldığı da bildiril-
di. Aşağı Avusturya Eyalet Polis 
Departmanı, 2013 yılında sanığın 
sorgulandığını doğruladı.

Olası suç ortaklarına dair 
soruşturma sürüyor 

Adalet Bakanlığı’na göre, 2013’te 
Avusturya’da „bu konuda her-
hangi bir soruşturma“ yapılma-
dı. Altı yıl sonra başka bir şikayet 
öğretmen aleyhindeki soruştur-
maları tetikledi.
Viyana Eğitim Müdürlüğü’nün 
bir sözcüsü iki olaya ilişkin ifade-
nin savcılığa sunulduğunu doğ-
ruladı. Buna göre, bir kayak haf-
tası boyunca „kabul edilemez ve 
muhtemelen yasa dışı suistimal“ 
meydana geldi. Başka kişilerin 
dahil olup olmadığına dair bir so-
ruşturma yürütüldüğü bildirildi.
Öte yandan 2009 yılında da okul 
spor salonunda, bir geceleme-
yi de içeren bir okuma gecesi sı-
rasında meydana gelen bir sal-

dırı da rapor edildi. Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne göre, „denetim gö-
revinin ihlal edildiği şüphesi“ de 
var. Savcılık Sözcüsü, olaya iliş-
kin ifadelerin inceleneceğini ve 
muhtemel suç ortaklarının olup 
olmadığına dair bir soruşturma 
yürütüleceğini bildirdi. (yeniva-
tan.at)

Çocuğa yönelik şiddet ve istis-
mar durumlarında yardım ala-
bileceğiniz yetkili kurumlar aşa-
ğıda listelenmiştir. Lütfen sessiz 
kalmayın!

Viyana Eğitim Müdürlüğü tara-
fından yönetilen soruşturma ko-
misyonu

E-Mail: kommission@bildung-
wien.gv.at

Çocuk ve Gençlik Ombudsmanı 
Viyana

Telefon: +43 1 4000 – 85920
E-Mail: post@jugendanwalt.
wien.gv.at

Okul Psikolojisi Hizmeti

Telefon: +43 1 525 25 – 77550
E-Mail: schulpsychologie@bil-
dung-wien.gv.at

Viyana Belediyesi Çocuk ve 
Gençlik Yardım Servisi

Telefon: +43 1 4000 – 8011
E-Mail: service@ma11.wien.
gv.at

Kriz durumunda yardım merkez-
leri:  

Viyana Belediyesi Çocuk ve 
Gençlik Ombudsmanı
E-Mail: post@jugendanwalt.
wien.gv.at; İletişim anonim ola-
rak da mümkündür

Çocuk Koruma Merkezi Möwe

01 / 532 15 15 (Mo–Do, 9–17 Uhr, 
Fr, 9–14 Uhr)
Börsegasse 9, 1010 Wien;
E-Mail: ksz-wien@die-moewe.
at

Psikiyatrik Acil Yardım (0–24 
Uhr)

Telefon: 01 / 313 30

Kriz Müdahale Merkezi (Mo–Fr, 
10–17 Uhr)

Telefon: 01 / 406 95 95,
E-Mail: kriseninterventions-
zentrum.at

Sosyal psikiyatri acil servisi  

Telefon:01 / 310 87 79
Telefon danışmanlığı (0–24 Uhr, 
ücretsiz): 142

Rat auf Draht (Hat üzerinden 
tavsiye-çocuklar ve gençler için 
0–24 Uhr): 147

Çocuklar, gençler ve yetişkinler 
için yardım hattı (Mo–Sa, 14–18 
Uhr, ücretsiz)

Telefon: 0800 / 20 14 40

İntihar düşünceleri için acil nu-
maralar ve ilk yardım, www.su-
izid-praevention.gv.at adresin-
de bulunabilir.
Mağdur yakınları, bilgi ve mater-
yalleri, www.suizidpraeventi-
on.at ve www.agus-selbsthilfe.
de adresinde bulabilirler.  

Viyanalı öğretmene açılan taciz davasında 
şok gelişme! Mağdur sayısı artıyor!

Viyana’da görev ya-
pan bir öğretmenin, 
öğrencilerini ta-
ciz ettiği ve çocuk 
pornografik mate-
ryalleri istiflediği 
iddia edilen davada, 
başka kurbanlar 
olduğu ortaya çıktı; 
birçok vaka rapor 
edildi. 

© Bild: imago images/photothek

Daha önce hiç sağlık kontrolü yaptırdınız mı? 

Sağlık kontrolü, 18 yaşından gün almış ve Avusturya’da ikamet eden 
kişiler tarafınca senede bir kere ücretsiz olarak yaptırılabilir. 

*Nerede?*
Bütün “Korunma Muayenesi Anlaşması” olan yerleşik doktorlar veya 
Sağlık Merkezleri olan ÖGK, SVS ve BVAEB tarafl arınca yaptırılabilir.

*Neden?* 
Böylelikle genel sağlık durumunuzla ilgili önemli bilgiler edinmiş olacaksınız.  
Aynı zamanda birçok hastalığınıza erken teşhisi konmuş olacak. Ve sağlığınızı 
korumak için neler yapmanız gerektiği ile ilgili bilgilendirileceksiniz.

Bu sebeple lütfen siz de katılın ve herkese ulaşmasını sağlayın: 
Sağlık kontrolünü yaptırmak kolay ve ücretsizdir.

Daha fazla bilgi için: 
Ücretsiz Hizmet Hattı: 0800 501 522 / www.sozialversicherung.at/vu/bilgi

*Sağlık Kontrolü*
Lütfen herkese iletin!

Erken tanı

Korona döneminde

de önemlidir!

Muayenehaneler

güvenli ve hijyenik

ortam sa  ̆glarlar.
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VİYANA. Viyana geçtigi-
miz günlerde  Yeni Vatan 
Gazetesi’nin haberini ön-

ceden verdiği dikkat çekici bir fu-
ara tanık oldu. Yerel perakendeci-
leri bölgesel, yüksek kaliteli ürün 
üreticileriyle buluşturan B2B 
(İşletmeden İşletmeye) Ticaret 

Fuarı, “Genuss statt Masse”(Yığın 
yerine lezzet alalım) sloganıyla 
27 Eylül ve 28 Eylül tarihlerinde 
Messe Wien’de düzenlendi. B2B 
(İşletmeden İşletmeye) Ticaret 
Fuarı, 100’e yakın işletmeciye ev 
sahipliği yaptı.

Dördüncü kez, Avusturya’nın 
dört bir yanından gelen katılım-
cılar, Viyana Ticaret Odası’nın 
Gıda Ticareti İl Komitesi tarafın-
dan “Genuss statt Masse”(Yığın 
yerine lezzet alalım) sloganıyla 
düzenlenen ticaret fuarında yeni, 
özel spesiyaliteler ve bölgesel lez-

zetlerini sunma fırsatını elde etti. 
Katılımcılar ve ziyaretçiler için 
bir kazan-kazan durumu yaratan 
fuarda, üreticiler yeni alıcılarla 
buluşurken, şirketler de seri üre-
time değil münhasırlığa adanmış 
yüksek kaliteli ürünlere erişme 
fırsatını yakaladı. 

Arige’den tebrik 

SWV WIEN Başkanı Marcus Ari-
ge, bölgeselliğin önemli olduğu 
„Yığın yerine lezzet alalım“ fua-
rında WKO Viyana Gıda ve Tarım 
sektörü Başkanı Ali Çelik ile bir 
araya gelerek bu başarılı fuardan 
sonra tebrik ettikten sonra şun-
ları ifade etti: “Çeşitli tekliflerle 
fuarda toplam  üreticininin am 
Prater’de 96 işletmeciyi yerin-
de ziyaret bizim için büyük bir 
zevkti.  Tebrik ederim. Gururu 
duyduk bu küçük ve orta ölçekli 
şirketler ile. „Genuss statt Mes-
se“ de  inanılmaz sayıda izlenim 
edindik, satıcılarla çok heyecanlı 
görüşmeler yaptık ve tabii ki yö-
resel lezzetleri de tattık. Farklı 
ürünlerin çeşitliliği ve her şeyden 
önce üretimin arkasındaki hika-

Genuss statt Masse: Viyana Gıda Ticareti, geleceğin özel lezzetlerini sunuyorGenuss statt Masse: Viyana Gıda Ticareti, geleceğin özel lezzetlerini sunuyor
Steiermark'tan Shiitake mantarları, Wasabi gibi yerel egzotik tatlar ve Burgenland'dan safran: 27 ve 28 Eylül'de 100'e yakın katılımcı, Messe Wien'deki Viyana Gıda Ticareti’nin “Genuss 

statt Masse”(Yığın yerine lezzet alalım) fuarında spesiyaliteleri ve gıda trendlerini sundu.

Soldan sağa Ali Çelik , WKO Viyana Ticaret Yoncası Başkanı Margarete Gumprecht, WKO Viyana 
Ticaret Loncası Genel Müdürü Klaus Puza

Soldan sağa Ali Çelik , WKO Viyana Ticaret Yoncası Başkanı Margarete Gumprecht, WKO Viyana Ticaret Loncası Genel Müdürü Klaus 
Puza, Viyana Ticaret Odası Berberciler Yoncası Başkan Yardımcısı Gülten Karagöz.

ye son derece heyecan vericiydi 
ve bölgesel ve küçük işletmeleri 
desteklemenin ne kadar önemli 
olduğunu bir kez daha gösterdi! 
Üreticilerimizi her alanda destek-
lemeye hazırız”

Gumprecht‘: “Sürdürü-
lebilirlik ve bölgesellik 

önemli hale geldi”

Genel olarak yükselen yaşam 
maliyetine rağmen, organik ve 
yüksek fiyatlı ürün yelpazesi 
Viyana’da yüksek talep görüyor 
ve yerel spesiyaliteler özellikle 
popülerleşti. Viyanalıların gı-
danın kalitesi ve kökeni konu-
sundaki farkındalığı, özellikle 
pandemi nedeniyle önemli ölçü-
de arttı. Yüksek kaliteli organik 
ürünler ve spesiyaliteler, pande-
minin son iki yılında çift haneli 
büyüme oranlarına bile ulaştı. 
Organik payın değeri şu anda 
neredeyse yüzde 12 (Agrarmarkt 
Avusturya). Viyana Ticareti Oda-
sı Perakende Bölüm Başkanı 
Margarete Gumprecht de fuarda 
yaptığı konuşmada, „Organik ve 
yüksek fiyat aralıklarına yönelik 
güçlü talep, küçük gıda işletme-
leri için bir fırsattır“ ifadeleriyle 
bu noktaya dikkat çekti. Gump-
recht bu durumu “Başlangıçta 
alay konusu olan niş ürünler ne-

redeyse bir gecede pazara giriyor 
ve ekonominin yeni sektörlerini 
açıyor. Tanınmış markalar ve seri 
üretilen mallardan uzakta, gıda 
perakendecileri öne çıkmak için 
harika bir fırsata sahipler“ diye 
açıkladı.

WKO Viyana Gıda ve Tarım sektö-
rü Başkanı Ali Çelik ise şu nokta-
lara değindi: “Tüm katılımcılara 
teşekkür ederiz. Bir daha yıl daha 
fazla Türkiye göçmeni işletmeci 
aramızda görmek için elimden 
geleni desteği vereceğim. Tüke-
ticiler giderek daha fazla yeme 
alışkanlıklarını sorguluyor ve 
ürünün nereden geldiğini bil-
mek istiyor. Sürdürülebilirlik ve 
bölgesellik, rekabet gücü yüksek 
gıda endüstrisindeki perakende-
ciler için açık bir şekilde önemli 
bir farklılaştırıcı faktör haline 
geldi.” Tüketicilerin üçte ikisinin 
bilinçli olarak günlük alışveriş-
lerinde ne kadar harcadıklarına 
dikkat ettiğine ve giderek daha 
ucuz ürünlere yöneldiğine dikkat 
çeken Çelik, “Bilinçli satın alma 
kararları, bölgesel ürün ve spe-
siyalitelerin satın alınmasını da 
etkiler. Çünkü arada sırada tüke-
ticiler de kendilerine bir şeyler ıs-
marlamak ve bölgesel üreticileri 
ve perakendecileri desteklemek 
istiyorlar” dedi.

Karagöz: “ Örnek bir 
fuar. Tebrik ederim.“

Viyana Ticaret Odası Berberciler 
Yoncası Başkan Yardımcısı Gül-
ten Karagöz fuarı gezdikten sonra 
şunları ifade etti:  “ Fuar içinde 
gıda alanında inanılmaz yaratıcı  
küçük üreticiler ile karşılaştık. 
Hikayeleri ve kaliteleri müthiş ve 
ilham verici. Bizim içinde bir ders 
niteliğinde bir fuardı. Viyana’da 
çok fazla Türkiye göçmeni ber-
berimiz var. Göçmen berberler 
çoğalıyor. Böyle bir fuarı bizler-
de yapmak isteriz. Harika bir bir 
fuardı. Sayın Ali Çelik sayın Mar-
garete Gumprecht ve sayın  Klaus 
Puza’yı içtenlike böyle bir fuarı 
eksiksiz organize ettikleri için 
tebrik ederim. “

 
„Genuss statt Masse“ 
ticaret fuarı, gıda en-

düstrisindeki trendleri 
gösteriyor

Pandemi yıllarında yerel gıda 
üretiminin önemi daha da güç-
lendi ve mutfak keşiflerine ve 
egzotik lezzetlere duyulan özlem 
uyandı. Başka ülkelerden gelen 
tüm ürünlerin kendi bahçesine 
veya yöresine ekildiği bu akımın 
adı ise „Local Exotics.“

Örneğin fuardaki bir katılımcı – 
Vulkanland’daki „İyi korunan“ 
mantar üreticisi – dünyanın her 
yerinden taze ve rafine mantar-
lar sunuyor: shiitake mantarları 
veya Steiermark’ta yapılan bibe-
riye istiridyeleri. PhytonIQ şirketi 
ayrıca sürdürülebilir sebze üreti-
mine güveniyor ve Burgenland’da 
bir kapalı çiftliği işletiyor. Acı 
bakla kahvesi gerçek kahveye çok 
benzer, ancak glüten, kafein ve 
kahve asidi içermez. Yıllar için-
de „içermeyen“ ürünlere yönelik 
artan talebe bir örnek. Çünkü 
giderek daha fazla insan, belirli 
bileşenlerin çıkarıldığı gıdalara 
ulaşıyor. Bunlara laktozsuz yo-
ğurt veya glütensiz ekmeğin yanı 
sıra alkolsüz bira ve kafeinsiz 
kahve dahil.
„Bitkiye Dayalı Gıda“ trendi ise 
çoktan Viyana’ya da ulaştı: Ge-
lecekte tamamen bitkisel bazlı 
içeriklerden oluşan ve giderek 
daha fazla hayvansal ürünlerin 
yerini alan ürünler geliştirilecek. 
2015’ten beri Spirulex, büyük 
miktarda mineral, vitamin, ami-
no asit ve yağ asidi içeren küçük 
bir alg olan Aşağı Avusturya’da 
bölgesel olarak Spirulina yetiş-
tirmektedir. Viyana Gıda Ticareti, 
gün geçtikçe yerellik ve sürdürü-
lebilirlik ilkeleriyle çeşitliliğini 
artırmaya devam ettiği görüldü.  
(yenivatan.at)

SWV WIEN Başkanı Marcus Arige, Ali Çelik, Serkan Bektaş  
(WKO Wien)
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Viyana, Birol Kılıç, 12.10.2022

Viyana Menkul Kıymetler Bor-
sası, Almanca ismi ile Wiener 
Börse AG yıl boyunca çoğunluğu 
uluslararası 4.803 yeni listeleme 
ile Avrupa’nın en iyi tahvil liste-
leme yerleri arasında yer alıyor.  
Wiener Börse, 1771 yılında Maria 
Theresia tarafından kurulmuş-
tur. Dile kolay 251 yıllık tarihi bir 
geçmişi var. İyi haber; Wiener 
Börse zorlu piyasa koşullarında 
bir önceki yıla göre yüksek sevi-
ye korundu ve yeni uluslararası 
müşteri sayısı üçte bir oranında 
arttı. Zorlu bir ihraç piyasasında, 
Viyana Menkul Kıymetler Borsası 
yüksek sayıda yeni tahvil listele-
rini korumayı başardı.

Karşımızda ünlü Uluslararası Ba-
sın Cemiyeti’nin ilgili üyelerine 
bunları anlatan Viyana Menkul 
Kıymetler Borsası CEO’su, eski 
adı ile Yönetim Kurulu Başka-
nı Christoph Boschan. Viyana 
Borsası’nın tarihi aslında en az 

şu andaki sayıları kadar ilginç. 
Bu toplantıyı, dünyanın ikinci 
büyük ticaret gazetesi sayılan 
HANDELSBLATT‘ın Viyana’da 
yıllarca Avusturya ve Macaris-
tan temsilciliğini yapmış ve hala 
köşe yazarlığı yapan ünlü gaze-
teci dostumuz Peter Siebenhaar 
yaparken, aynı zamanda soruları 
ile bu tarihi gün yüzünü çıkardı.

Wiener Börse (Viyana Borsası) 
Yönetim Kurulu Başkanı Chris-
toph Boschan Uluslararası Ba-
sın Cemiyeti’ni kabul ederek 
Viyana Borsası hakkında bilgi 
verdi. Christoph Boschan, 1 Ey-
lül 2016’dan bu yana Viyana ve 
Prag Menkul Kıymetler Borsası 
Grubu’nun CEO’su olarak görev 
yapmaktadır. Kariyerine 1999 
yılında Tradegate’de menkul 
kıymetler tüccarı olarak baş-
ladı. Viyana Menkul Kıymetler 
Borsası’na taşınmadan önce 
Stuttgart Menkul Kıymetler 
Borsası’nda ortak CEO ve Euwax 
yönetim kurulu üyesiydi.  Bosc-

han, “ Ben Borsa işine sokakta 
girdim. Doğu Almanya’da doğ-
dum ve on iki yaşına kadar orada 
yaşadım. Borsa işine tabandan 
geliyorum.“ derken gözleri ışıl-
dıyor.

Özkaynak cirosu 2022´in ilk 
dokuz ayında son 10 yılın en 
yüksek seviyesinde kalıyor

„Faiz artışları ve başta Rusya 
Ukrayna gerilimi olmak üzere 
jeopolitik gerilimlerin ardından 
küresel borsalar baskı altınday-
ken, Viyana Menkul Kıymetler 
Borsası’nda işlem hacmi üçüncü 
çeyrekte kriz öncesi seviyesinde 
istikrar kazandı“ diyen Boschan, 
“  Rusya-Ukrayna savaşının özel 
etkisi nedeniyle, 2022’deki hisse 
cirosu, 58,28 milyar Euro ile bir 
önceki yıla göre %6 daha yüksek 
oldu. Optiver ile geçtiğimiz çey-
rekte Viyana’da yeni bir ticaret 
üyesi olarak başladı. Emisyon pi-
yasası, piyasa durumu nedeniyle 
zorludur. Tahvil listeleriyle, Vi-

yana Menkul Kıymetler Borsası, 
yüksek sayıda yeni listeleme ile 
genel eğilime meydan okuyor.“ 
dedi.

Viyana Menkul Kıymetler Borsası 
ile ilgili toplantı ve sonrasında to-
parladığımız genel bilgiler şöyle:

Viyana Menkul Kıymetler Bor-
sası Hakkında

Bölgedeki merkezi altyapı sağ-
layıcısı olarak Wiener Börse AG, 
küresel pazarların kapılarını açı-
yor.

Uluslararası bir ağ ile ulusal de-
ğişim

Bugün, Wiener Börse, Avustur-
ya hisselerinin ticaretinde açık 
pazar lideridir ve uluslararası 
ticaret katılımcıları, yatırımcıla-
rı ve veri satıcıları ağıyla tanınır. 
Avusturya sermaye piyasasının 
kalbi ve bölgedeki en önemli pi-
yasa altyapısı sağlayıcısı olarak, 

Ünlü Viyana Borsası’nın önemi ve tarihini Yönetim Kurulu Başkanı anlattıÜnlü Viyana Borsası’nın önemi ve tarihini Yönetim Kurulu Başkanı anlattı
Avusturya´da yaşayan dört yüz bine yaklaşan Türkiye göçmeni, Wiener Börse'nin kısa adı ATX olan Avusturya Ticaret Endeksi üzerinden kendi özel bankalarından alım satım yapıyorlar. Dünyanın en güvenilir 

borsaları arasında sayılan Viyana Menkul Kıymetler Borsası, Almanca ismi ile Wiener Börse AG'nin Yönetim Kurulu Başkanı Christoph Boschan, kurumun tanıtımında dikkat çekici bilgiler verdi.

şirketler için borsamız dünyanın 
en önemli finans merkezlerine 
köprüler kuruyor ve yatırımcılara 
Orta ve Doğu Avrupa’nın büyüme 
bölgesinin kapılarını açıyor. Bir 
altyapı sağlayıcısı olarak, özellik-
le çalkantılı zamanlarda şeffaf ve 
sorunsuz alım satımı sağlamak 
ve her an menkul kıymet satma-
yı veya almayı mümkün kılmak 
Wiener Börse’nin görevi olarak 
görülüyor.

Wiener Börse AG Prag 
Borsası’nın sahibi

2020 yılında Viyana Borsası, grup 
yapısını basitleştirme kararı aldı. 
Giderleri ve maliyetleri azaltmak 
için Wiener Börse AG, eski grup 
holding şirketi CEESEG AG ile 
birleşti. Prag Borsası şu anda 
Wiener Börse AG’nin % 99,54’lük 
oranla bir yan kuruluşudur. Vi-
yana ve Prag’daki borsaları işle-
ten Wiener Börse AG ile borsaya 
kote şirketler burada maksimum 
likiditeden yararlanır ve piyasa 
lideri olarak yatırımcılara hızlı 
ve ucuz ticaret sunuyor. Viyana 
Menkul Kıymetler Borsası, fiyat 
verilerini toplar, dağıtır ve böl-
gedeki bir düzine piyasa için en 
önemli endeksleri hesaplıyor. Bu-
dapeşte, Ljubljana ve Zagreb’deki 
ulusal borsalar da benzersiz tek-
nik bilgileri sayesinde Viyana 
Menkul Kıymetler Borsası’nın BT 
hizmetlerine güvenirken, aynı 
zamanda bölgedeki diğer enerji 
borsalarında ve takas odalarında 
da yer almakta.
Wiener Börse AG, dünyanın en 
eski borsalarından biridir. 250 
yılda misyonlarında pek bir şey 
değişmedi: Menkul kıymetlerin 
fiyatını belirleyen merkezi bir pa-
zar yeri olarak güven ve şeffaflık 
yaratmaya devam etmektedir. 
Wiener Börse AG, en son teknolo-
ji ve müşteri odaklı hizmetleriyle, 
özel, kâr odaklı bir şirket olarak, 
uluslararası rekabete açık bir ser-
maye piyasasına önemli katkılar-
da bulunur. Amaçları, karşılaştı-
rılabilir borsalardan daha fazla 
büyüme elde etmekte.

1771’den beri temel misyon 
“güven ve şeffaflık yaratmak”

Borsaya kayıtlı şirketlerin mak-
simum likidite ve görünürlükten 
yararlandığı Wiener Börse AG, 
ihraççılara, uluslararası stan-
dartlara uygun öz sermaye ve 
borçlanma araçları için verimli, 
uygun maliyetli listeleme hiz-
metleri sunar. Pazar lideri olarak 
yatırımcılara çok çeşitli ürünler 
sunmasının yanı sıra hızlı ve ucu-
za işlem yapma olanağı sağlıyor.

Wiener Börse’nin 250. yılı: 
1771’den beri geleceği sunuyor

Wiener Börse, 1771 yılında Maria 
Theresia tarafından kurulmuştur. 
2021’de Avusturya, finans piyasa-
sının önemli bir yıl dönümünü 
kutladı: Hareketli bir 250 yıla ta-
nıklık etmek kolay olmasa gerek.

Maria Theresia tarafından 
Wiener Börse’nin kuruluşu 

Viyana Menkul Kıymetler Borsa-
sı/ Wiener Börse AG, dünyanın en 
eski borsalarından biridir. 1771 
yılında Avusturya İmparatoriçesi 
Maria Theresa döneminde bizzat 
kendisi tarafından,  bir pazar sağ-
lamak  ve daha çok savaşa giren 

ülke için piyasadan  devlet tah-
villeri ile para toplamak amacıyla 
kurulmuştur. Avusturya merkezli 
ve yabancı onlarca şirketin iş-
lem gördüğü Avusturya Viyana 
Borsası’nın 251 yıllık geçmişi 
bulunmaktadır. 1771 yılından 
bu yana faaliyette olan Viyana  
Borsası; Austrian Traded Index 
(ATX) veya Wiener Börse AG (Vi-
enna Stock Exchange) isimleri ile 
bilinmektedir. Viyana borsasında 
yaklaşık olarak 100’ün üzerin-
de şirketin hisse senetleri işlem 
görmektedir. Bir borsa kurmak 
için ilk çabalar 1761 gibi erken 
bir tarihte yapılmış. 1771’de plan-
lar uygulamaya kondu ve Maria 
Theresia, Fransız modeline da-
yalı olarak devlet sermayesini 
artırmak için zorunlu bir borsa 
olarak Wiener Börse’yi kurmuş. 
Başlangıçta borç tahvilleri, kam-
biyo senetleri ve döviz ticareti ya-
pılmış. Sensale olarak da bilinen 
borsa komisyoncuları, sorunsuz 
bir ticaret sağlamış ve işlemlere 
aracılık etmek için bir komisyon 
alıyorlarmış. O zamanlar Wiener 
Börse’de (Viyana Menkul Kıymet-
ler Borsası) işlem yapmak hala 
kişiseldi ve bugün olduğu gibi 
elektronik değildi. Borsa, merke-
zi piyasa olarak sadece resmi fiyat 
belirlemeyi değil, aynı zamanda 
ticari işlemlerde hız ve güvenliği 

de garanti etti. Ekte ve yukarıda 
Maria Theresia tarafından imza-
lanan, Wiener Börse’nin 1771’de 
imzaladığı orjinal kararname 
veya ferman diye anlayacağımız 
resmi belge bulunmaktadır.
Önde gelen Avusturya endeksi 
ATX’in tanıtımı
ATX (Avusturya Ticaret Endeksi) 
ilk kez 1991 yılında yayınlandı 
ve halen Wiener Börse’nin önde 
gelen endeksidir. Wiener Börse 
tarafından geliştirilen, Avusturya 
borsasının mavi çip segmentini 
kapsayan ve Wiener Börse’deki en 
likit 20 hisse senedini içeren ger-
çek zamanlı bir fiyat endeksidir. 
Paylar, halka açıklık sermayeleri-
ne göre ağırlıklandırılır. ATX Top-
lam Getirisi (ATX TR), ödedikleri 
temettüler de dahil olmak üzere 
ATX şirketlerinin gelişimini yan-
sıtır. Önde gelen Alman endeksi 
DAX gibi, bu bir performans en-
deksidir. 2020 itibariyle, Wiener 
Börse ülkeler, sektörler, bölgeler 
ve çeşitli yatırım temaları ve stil-
leri hakkında yaklaşık 150 işlem 
yapılabilir endeks hesaplamakta-
dır. Odak noktası Avusturya, CEE 
ve CIS’dir. Dünya çapında 140’tan 
fazla finans kurumu, ürünleri-
nin temeli olarak bu endeksleri 
kullanmaktadır. (yenivatan.at, 
12.10.2022)

Soldan sağa Christoph Boschan, 
Birol Kılıç

Viyana Menkul Kıymetler Borsası CEO’su eski adı ile Yönetim Kurulu 
Başkanı Christoph Boschan.
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Avusturya’nın Aile ve Kadından 
Sorumlu Bakanı Susanne Raab 
(ÖVP), çok yakında “tarihi” 
yatırımlara imza atılacağı-
nı duyurdu. Raab, 2023’te aile 
yardımlarında tarihi bir düzen-
leme yapılacağını açıkladı. 

Viyana. Aile Bakanı Susanne 
Raab, 2023’te sekiz milyar avroluk 
tarihi bir yardım paketine imza 
atacaklarını duyurdu. 1 Ocak’tan 
itibaren, 1967’de uygulamaya kon-
masından bu yana ilk kez aile yar-
dımlarında yıllık enflasyon dü-
zeltmeleri yapılacağı kaydedildi.

Raab yaptığı açıklamada, „Her za-
mankinden daha yüksek bir büt-
çe“ sözleriyle kararlaştırılan ra-
kamları duyurdu. Buna göre, aile 

yardımında 208 milyonluk, çocuk 
bakım yardımında ise 49,2 milyon-
luk bir artış yapılacak. Hükümet 
2023 yılında bu alana toplamda 
yaklaşık 337 milyon ve 2026’ya ka-
dar 3,3 milyar ödeyecek. Toplam 
1,2 milyon aile ve 1,9 milyon ço-
cuk bu yardımlardan yararlana-
cak. Ayrıca ders kitapları için de 
12,4 milyon Euro ayrılacak, en faz-
la dijitalleştirmeye odaklanılacak.

Kadınlara ayrılan bütçe 
2019’dan bu yana ikiye katlandı

Öte yandan kadınlara ayrılan büt-
çe de 2019’a kıyasla iki katından 
fazla artarak 24,3 milyon avroya 
çıktı. Büyük çoğunluğunun şid-
dete karşı korunma için harcan-
dığı vurgulandı. „Merkezi endi-

şe“ ise çocuk bakım tesislerinin 
genişletilmesi olarak açıklandı ve 
„Böylece aile ve iş birlikte daha iyi 
yürütülebilir“ denildi.

Ancak „çoklu krizler“ sonucunda 
kadınlar için ortaya çıkan tüm zor-
lukların telafi edilmesinin müm-
kün olmayacağı da “üzücü bir 
gerçek.” Bu nedenle, “enflasyon-
la mücadele ikramiyesi” gibi tek 
seferlik ödemeler ile aile ödenek-
lerinin değerlendirilmesi gibi ya-
pısal tedbirlerin karışımı daha da 
önem kazanıyor.

Muhalefet, şiddete karşı ko-
runma konusunda şüpheci

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, 
Yeşiller Partisi Kadın Kolları 

Sözcüsü Meri Disoski, „Bizim 
için özellikle önemli olan, mağ-
durların şiddetten korunmasında 
önemli çalışmalar yürüten “şiddet 
koruma merkezleri” ile “kadın ve 
kız çocuk danışma merkezlerinin” 
mali güvenliğinin sürdürülmesi ve 
güçlendirilmesidir“ sözleriyle ka-
dınlara ayrılan bütçeyi övdü.

Muhalefet kanadı ise kadınlara 
ayrılan bütçeyi daha az bir coş-
kuyla karşıladı. SPÖ Kadın Kolları 
Sözcüsü Eva-Maria Holzleitner, 
bütçenin artırıldığı gerçeğinin ka-
bul edilmesi gerektiğini söyledi, 
ancak aynı zamanda, son iki yılın 
şiddet paketinin standart bütçeye 
aktarılacağı ve bu süreçte azaltıla-
cağı konusunda eleştirilerini dile 
getirdi. (yenivatan.at)

Raab duyurdu: 8 milyar avroluk 
„tarihi“ aile yardım paketi!

© Bild: BKA/Andy Wenzel

Avusturyalı kuantum fizikçisi 
Anton Zeilinger’in 2022 Nobel 
Fizik Ödülü’nü kazanması 
Avusturya’da büyük sevinç ya-
rattı. 

Stockholm/Viyana. 2022 Nobel 
Fizik Ödülü, kuantum meka-
niği ile ilgili çalışmalar yürü-
ten Fransa’dan Alain Aspect 
John, ABD’den John F. Clauser ve 
Avusturya’dan Anton Zeilinger’e 
ve r i l d i .  2 0 2 2  Nob e l  Fi z i k 
Ödülü’nün kazananları İsveç’in 
başkenti Stockholm’deki İsveç 
Kraliyet Bilimler Akademisi’nde 
düzenlenen basın toplantısında 
açıklandı.

Nobel Ödülü’nün resmi internet 
sitesinde paylaşılan bilgilere gö-
re, Alain Aspect, John Clauser 
ve Anton Zeilinger, “iki parçacı-
ğın ayrıldıklarında bile tek bir bi-
rim gibi davrandığı dolanık ku-
antum durumlarını” kullanarak 
çığır açan deneyler gerçekleştirdi. 
Bilim insanları, bugün (4 Ekim) 
açıklanan ödüle „Bell eşitsizlikle-
rinin ihlalini teşkil eden ve kuan-
tum bilgi bilimine öncülük eden 
dolanık fotonlarla deneyleri için“ 
değer görüldü.

Nobel Ödülü’nün resmi Twitter 
hesabından yapılan açıklamada, 
Aspect, Clauser ve Zeilinger’in 
ödülü kazandığı şu mesajla du-
yuruldu:

„2022 ödülüne layık görülenle-
rin geliştirdiği deneysel araçlar, 
kuantum teknolojisinde yeni bir 
dönemin temelini attı. Kuantum 
durumlarını ve tüm özellik kat-
manlarını manipüle edebilmek 
ve yönetebilmek, beklenme-
dik bir potansiyele sahip araçla-
ra erişimimizi sağlıyor. Kuantum 
bilgisayarları kurmak, ölçümleri 
geliştirmek, kuantum ağları inşa 
etmek ve güvenli kuantum şifreli 
iletişimi sağlamak üzere ayrı par-
çacık sistemlerinin özel özellikle-
rini kullanmak için yoğun araş-
tırma ve geliştirme çalışmaları 
devam ediyor.“

„Kuantum mekaniğinin tarifsiz 
etkilerinin uygulama alanları bul-
maya başladığı“ kaydedilen yazı-
lı açıklamada, bu alanda devam 
eden araştırmaların „kuantum 
bilgisayarları, kuantum ağları ve 
güvenli kuantum şifreli iletişimi 
kapsadığı“ bilgisi paylaşıldı.

Einstein’ın “ürkütücü eylem” 
olarak nitelediğini teoriden 

pratiğe taşıdı

Komiteye göre, üç fizikçi, Albert 
Einstein’ın „uzaktan ürkütücü 
eylem“ olarak reddettiği, iki do-
laşmış parçacığın sanki sihirle 
birbirine bağlı kaldığı ve fiziksel 
özelliklerini paylaştığı şeyi „teo-
riden pratiğe taşıdı.” Bu bağlam-
da yaptıkları çalışmalar dolayı-
sıyla üç bilim insanına verilen 
2022 Fizik Nobel Ödülü hakkın-
da konuşan Fizik Nobel Komitesi 
Başkanı Anders Irbäck, „Yeni tür 
bir kuantum teknolojisinin ortaya 
çıktığı giderek daha belirgin hale 
geliyor. Ödül sahiplerinin dolanık 
durumlar üzerine çalışmalarının 
büyük öneme sahip olduğunu, 
bunun kuantum mekaniğinin yo-
rumu hakkındaki temel soruların 
bile ötesinde olduğunu görebili-
yoruz“ açıklamasında bulundu.
Ödülü „gençler için teşvik“ ola-
rak gördüğünü söyleyen kuan-
tum fizikçisi Anton Zeilinger, 
„Gelecekteki başvurular hakkın-
da fazla düşünmeyin“ tavsiye-
sinde bulundu. Ödülü, kurucusu 
Alfred Nobel’in ölüm yıl dönü-
mü olan 10 Aralık’ta Aspect ve 

Clauser ile birlikte Stockholm’de 
kabul edecek olan Zeilinger, şun-
ları kaydetti: “Önümüzdeki 20 yıl-
da hem kuantum fiziğinin temel-
leri alanında hem de uygulamalar 
açısından göreceğiniz şey „kesin-
likle açık.“

Avusturya ve bilim dünyası 
için “haklı gurur”

N o b e l  F i z i k  Ö d ü l ü ’ n ü n 
Avusturyalı kuantum fizikçisi 
Anton Zeilinger’e verilmesi bilim 
ve siyasetin temsilcileri arasın-
da da büyük sevinç yarattı. Nobel 
Ödülü ile 77 yaşındaki bilim insa-
nının olağanüstü kariyerinin hak-
lı olarak taçlandırıldığı konusun-
da hemfikir olan çevreler, aynı 
zamanda ödülün Avusturya bilim 
ve araştırma alanı için de harika 
bir işaret olduğunu vurguladı.

F e d e r a l  C u m h u r b a ş k a n ı 
Alexander Van der Bellen ödül-
lü kuantum fizikçisini ilk teb-
rik edenlerden biri oldu: “Prof. 
Zeilinger’i kalbimin derinlikle-
rinden tebrik ediyorum ve bir bi-
lim yöneticisi olarak bağlılığın-
dan dolayı kendisine teşekkür 
ediyorum.“(yenivatan.at)

Avusturyalı kuantum fizikçisi Anton Zeilinger 
“2022 Nobel Fizik Ödülü”nü kazandı

© Bild: AFP/BARBARA SAX 



 Ekim 2022 – SAYI 250      22 23         Ekim 2022 – SAYI 250 23 Jahre Yeni Vatan Gazetesi 23 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

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 so-
nuç ise şekerli çay içen çocuk yüz-
desinin gazlı içecek içen çocuk 
yüzdesine oranla çok daha fazla 
olduğu ve şekerli çayın obeziteyi 
(Şişmanlığı)  daha fazla tetikledi-
ği ortaya çıktı. Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi tarafından yaptırılan 
ve 11-14 yaş aralığındaki 3 bin 28 
çocuk üzerinde gerçekleştirilen 
araştırmada, şekerli çay ile obezi-
te riski ele alındı. Çayı şekerli içen 
çocuklarda obezite riskinin art-
tığı, gazlı içecek tüketen çocuk-
larda ise şişmanlık oranının çok 
daha düşük seviyede olduğu be-
lirlendi. Çocukların evde, okulda 
ve ev dışındaki beslenme alışkan-
lıklarının incelendiği araştırma-

da, çaydaki şekerden, gazlı içecek 
tüketimine, kahvaltı alışkanlık-
larından fiziksel aktivite düzey-
lerine kadar çeşitli içecek alış-
kanlıklarının 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 olduğu-
na dikkati çekerek, “Çayda şeke-
rin azaltılması gerekliliği, araştır-
ma ile ortaya konulmuştur. Bu, 
önemli bir tespittir. Şekerli çay iç-
mek, bizim toplumumuzda olduk-
ça yaygındır. Sağlık Bakanlığı da 
kamuda tek şeker dönemini başla-
tarak buna öncülük etti. Davranış 
değişikliğinin yapılması gerek-
mektedir” diye konuştu.
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Viyana. Avusturya gene-
linde korona vakalarında 
görülen hızlı artışın ardın-

dan, FFP2 maske gereksiniminin 
yeniden başlatılması konusun-
da yoğun tartışmalar yaşanıyor. 
Maske zorunluluğunun yeniden 
getirilmesiyle ilgili spekülasyon-
lar, federal cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinin sona ermesinden 
kısa bir süre sonra başladı. „Puls 
24“ istasyonunda düzenlenen 

panelde, maske ihtiyacının „her 
zaman duyurulduğu gibi“ geri 
geleceği söylendi. Tam olarak ne 
zaman olacağı GECKO’ya bağlı, 
ancak Yeşiller Grup Başkanı Sigi 
Maurer maske ihtiyacının kapalı 
mekanlarda, toplu taşıma araç-
larında, marketlerde geleceğini 
söyledi.

Ulusal Covid Kriz Koordinasyonu 
Gecko, cuma günü yaptığı açık-
lamada, Sağlık Bakanı Johannes 
Rauch’un (Yeşiller) belirttiği gibi 
„belirli alanlarda maske ihtiyacı-
nın geri gelmesinin değerlendiril-
mesi“ tavsiyesinde bulundu. Ar-
dından Yeşiller Grup Başkanı Sigi 
Maurer, seçimden sonraki pazar 
akşamı Puls 24’te maske ihtiya-
cının kapalı mekanlarda, toplu 
taşıma araçlarında ve gıda tica-
retinde geri döneceğini söyledi. 
Öte yandan ne Rauch ne de Mau-
rer, FFP2 maske zorunluluğunun 

yeniden başlatılmasına dair bir 
tarih vermedi. Bunun, Gecko’ya 
ve varyant yönetim planına bağlı 
olduğu söylendi.

Maske zorunluluğunun 23 
Ekim’den sonra geri getirilmesi 
planlanıyor.

Uzmanlar ne diyor?

Maske zorunluluğunun geri ge-
tirilmesi çağrıları yükselirken, 
uzmanlar maske zorunluluğunu 
aşmanın bir yolu olmadığını söy-
lüyor. Viyana Üniversitesi’nden 
Çevre Doktoru Hans-Peter Hutter, 
Salzburger Nachrichten ile yaptı-
ğı bir röportajda “Covid ile has-
ta olan insanlar hastaneler için 
çok büyük bir yük. Bu nedenle, 
maske zorunluluğu sadece yeni-
den uygulanmamalı, daha sonra 
kaldırılmamalıdır. Sürekli „açılıp 
kapanma“ insanları tedirgin edi-

yor, ancak maskenin virüse karşı 
yardımcı olduğu açık” diyor.

Virolog Norbert Nowotny ise 
ORF’e, kişinin sıklıkla başvuru-
lan öz sorumluluğa güvenmeme-
si gerektiğini söylüyor ve ekliyor: 
„Maalesef bunun gerçekte ger-
çekten işe yaramadığını biliyoruz 
ve bu yüzden önümüzdeki birkaç 
hafta içinde muhtemelen maske 
zorunluluğunun uzatılması gibi 
hafif veya ılımlı hükümet önlem-
leri göreceğiz.“

Virolog Dorothee von Laer’e gö-
reyse, son iki korona sonbaharın-
da olduğu gibi, hükümet önlem 
almakta çok geç kaldı. Virolog, 
„Bahardan gelen omikron dal-
gasının kendini tekrar etmemesi 
için kapalı alanlarda maske tak-
ma zorunluluğunu yeniden getir-
mek için artık son dakikadayız“ 
diye açıklıyor. (yenivatan.at)

Avusturya’da maske Avusturya’da maske 
zorunluluğu geri mi geliyor?zorunluluğu geri mi geliyor?

Avusturya’da son dö-
nemlerde enfeksiyon 
sayısı ve hastaneye 
yatışlarda görülen 
artışın ardından, 

Avusturya Federal 
Sağlık Bakanlığı, toplu 
taşıma ve marketlerde 
maske zorunluluğunun 
geri getirileceğini duy-

urdu. 

Şekerli çay, gazlı 
içeceklerden daha zararlı

Bilinenin aksine çayı şekerli içmek, gazlı içeceklerden daha 
zararlı ve obeziteye yüksek oranda davetiye çıkarıyor.
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In Zusammenarbeit mit Österreichs E-Wirtschaft.

EVDE VE 
DIŞARIDA 

ENERJI  
TASARRUFU

MISSION 11 

Konuşmayı bırakıp fiiliyata geçmenin zamanı geldi.  
Ve de bugünden itibaren, çünkü şu önerileri kolayca uygulayabilirsiniz:  
Bir dahaki sefere, duş alırken veya yemek pişirirken odayı havalandırın.

LED lambalarının kullanılması:  
LED lâmbaların, klasik akkor ve halojen 
ampullerden 15 ila 20 kat daha uzun bir 
ömrü vardır ve kullanım ömrü boyunca 
yüzde 90‘a kadar elektrik tasarrufu 
sağlarlar.

Enerji tasarruflu havalandırma  
(pencereyi üstten açmak yerine sonuna 
kadar açarak havalandırma): Günde bir-
kaç kez beş ila on dakika havalandırmak, 
pencereyi sürekli üstten açık bırakmaya 
kıyasla enerji tüketimini azaltır. Daha ça-
buk ısınacağı için duvarların soğumasını 
engeller ve rutubet oluşumunu  
da önler. Unutmayın: Kaloriferi veya ısıtıcıyı 
önceden kapatın.

Duş süresinin kısaltılması: Avusturya‘da 
insanlar ortalama 5 dakika duş alırlar. 
Bunda, sabunlanma ve şampuanlanma 
için verilen aralarla beraber 36 litre sıcak 
su gerekir. Bir dakikalık daha kısa duş sü-
resi, sıcak su için gereken enerjiden yüzde 
20 tasarruf sağlar.

Benzin tasarrufu sağlayan sürüş tarzı:  
Basit önlemlerle yakıt tüketiminden 
yüzde 15‘e kadar tasarruf edilebilir: 
biraz yavaş, düşük devir sayısıyla ve 
ileriyi görerek sürmek, zamanında vites 
yükseltmek, duruşlarda motoru kapat-
mak, tekerlek basıncını kontrol etmek, 
klimayı çok soğuk dereceye getirmemek, 
sürekli yük & araç üstü bagaj taşıyıcı 
taşımamak.

Daha fazla bilgiyi klimaaktiv.at veya mission11.at/tuerkisch adresinde bulabilirsiniz.
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