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KARŞIYIZ!

» Avusturya'da her üç 
kadından biri 15 yaşından 
itibaren fiziksel veya cinsel 
şiddete maruz.  

» Şiddete Karşı 16 Gün 
kampanyası anketi  
korkunç sonuçları gözler 
önüne serdi! Sayfa 8

HER ÜÇ KADINDAN BİRİ ŞİDDET MAĞDURU:
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Avusturya Çalışma Odası 
(AK) Başkanı Renate Anderl, 
Avusturya’nın en zengin 100 
kişisine gönderdiği bir mek-
tupla, servet vergileri için bir 
kampanya yürütülmesini ta-
lep etti.  

VİYANA. Avusturya Çalışma 
Odası (AK) Başkanı Renate 
Anderl, Avusturya’nın en zen-
gin 100 kişisine servet vergi-
si kampanyasına katkı yap-
maları için çağrıda bulundu. 
Anderl’in Kasım ayının başında 
Avusturyalı zenginlere gönder-
diği mektuba, yalnızca üç kişi-
den cevap geldi.
Çalışma Odası Başkanı Renate 
Anderl mektubunda, “Çok faz-
la servete sahip olan az sayıda-
ki kişi, herkesin yararına daha 
fazla katkıda bulunmalıdır” de-
di. Anderl, “uluslararası kabul 
görmüş servet kavramları ve de-
ğerleme kuralları temelinde” 
servet vergileri için bir kampan-
ya yürütülmesi gerektiğini be-

lirtti. Anderl, ayrıca mektubun-
da “işsizlik durumunda daha 
iyi korumaya” ihtiyaç duyuldu-
ğunu vurguladı. Şu anda servet-
le ilgili vergilerin yalnızca yüzde 
1,4’ünün vergi gelirine aktığı kay-
dedildi.
Anderl ,  ABD veya Büyük 
Britanya gibi „sosyal güvenli-
ğin özel iyi niyete bağlı oldu-
ğu ve herkes için bir insan hak-
kı olarak garanti edilmediği“ bir 
„hayır devleti“nde değil, güçlü 
bir refah devletinde yaşama is-
tediğini de dile getirdi. Çalışma 
Odası’na göre, güçlü bir refah 

devleti, her üç kişi için önemli bir 
endişe kaynağı olarak görülüyor.

100 kişiden yalnızca üçü ya-
nıt verdi

Çalışma Odası, başkanın mek-
tubuna 100 alıcıdan yalnız-
ca üçünden yanıt geldiğini ak-
tardı: Girişimci ve Sanayiciler 
Federasyonu eski Başkanı 
Georg Kapsch, Kağıt Sanayicisi 
Alfred Heinzel ve İş Makineleri 
Girişimcisi Günter Kuhn.

Çalışma Odası, mektubun ay-

rıntılarına dair net bir açıklama 
yapmazken, servet vergisine yö-
nelik eleştirilerin ortak yönde ol-
duğunu bildirdi. Avusturya’da 
zaten yeterince vergi olduğu için 
ekstra bir servet vergisinin geti-
rilmek istenmesi eleştiri topladı.

En zenginlerin listesi şüpheli

İş dünyası dergisi „trend“ tara-
fından hesaplanan en zengin 
100 Avusturyalı listesinin şüphe 
uyandırdığına dikkat çeken AK, 
bireylerin tam zenginliğini kay-
detmenin mümkün olmadığı-
nı ifade etti. Servet dağılımının 
daha kesin bir şekilde hesaplan-
masının süper zenginler hakkın-
da daha iyi veriler gerektirdiği-
ne dikkat çeken ve geçen Ocak 
ayında bir çalışma yayınlayan 
Avusturya Ulusal Bankası’ndaki 
araştırmacılar, süper zenginle-
rin toplam servet içindeki payı-
nın daha önce varsayıldığından 
çok daha yüksek olduğunu öne 
sürdü. (yenivatan.at)

“Yoksullukla mücadeleye 
servetinizle katkıda bulunun”

© Bild: ÖGB und AK 

Avusturya istihbarat sevi-
si DSN, Advent ve Noel pazar-
larına yönelik bir saldırı teh-
didi olduğunu bildirdi. Tüm 
Avrupa’da hüküm süren bir 
“terör tehdidi” olduğuna dik-
kat çeken yetkililer, önlem al-
ma konusunda organizatörle-
ri uyardı. 

Viyana.  Avusturya Devlet 
Güvenlik ve İstihbarat Müdürlüğü 
(DSN), Advent ve Noel pazarları-
na yönelik terör tehdidi uyarı-
sında bulundu. Emniyet birimle-
rinin, tüm pazar alanlarında üst 
düzey güvenlik önlemlerini artır-
dığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı’nda çarşam-
ba günü gerçekleştirilen toplan-
tıda, Avusturya’da şu anda so-
mut bir İslamcı tehdit olmadığı, 
ancak yine de terör tehlikesinin 
çok yüksek olduğunun vurgulan-
ması dikkat çekti. DSN direktörü 
Omar Haijawi-Pirchner, „Şu anda 

Avusturya’da somut bir İslamcı 
tehdit olmamasına rağmen, teh-
like hala çok yüksek. Bu neden-
le, yerel Advent pazarları için po-
lisin harekete geçtiği yeni bir risk 
değerlendirmesi yayınladık“ dedi.  

Avrupa genelinde bir “saldırı 
tehdidi” hakim

Sadece Avusturya’da değil tüm 

Avrupa ülkelerinde genel bir “te-
rör ve saldırı tehdidi” olduğu-
nu belirten yetkililer, potansiyel 
tehditlerin sayısının çift haneli 
aralıkta oldukça yüksek oranla-
ra ulaştığını vurguladı. Haijawi-
Pirchner, „Net bir belirti yok ama 
son birkaç gündür Avrupa’da 
çok seyahat ediyorum ve bu ko-
nu tüm alanlarda gündemde. Bu 
nedenle, bir saldırının olasılık-

larının neler olabileceğini bil-
meleri için belirli organizatörle-
re bir risk değerlendirme raporu 
gönderdik” açıklamasında bu-
lundu. Yetkililer, Aralık 2016’da 
Berlin’deki Breitscheidplatz’da 
Noel pazarına yapılan saldırıya 
atıfta bulunarak, benzer durumla-
rın bir daha yaşanmaması için çok 
dikkatli olunması gerektiği konu-
sunda uyardı. (yenivatan.at)

© Bild: MAGMAG Events & Promotion GmbH.

Terör uyarısı yapıldı, polis teyakkuzda!

Hollanda'da bir ilk yaşandı. 
Adanalı Huri Şahin, Rijswijk 
Belediyesi'nin ilk Türk beledi-
ye başkanı oldu. Şahin, yemin 
ederek, resmen görevine baş-
ladı.

Rijswijk. Hollanda’nın Deventer 
kentinde doğan 47 yaşındaki Huri 
Şahin,  Rijswijk kentine beledi-
ye başkanı olarak atandı. Şahin, 
Rijswijk Belediyesinde düzenle-
nen törende yemin ederek, res-
men göreve başladı.

Düzenlenen törenle yemin ede-
rek görevine resmen başlayan 
Şahin, tüm insanları dinleyen il-
gili bir belediye başkanı olmak is-
tediğini söyledi. Yakın zamanda 
kaybettiği babasının 60’lı yıllarda 
geldiği Hollanda’da yaşadığı zor-
lukları anlatan Şahin, „Babam hiç 
okula gitmemişti ama yine de yaz-
mayı öğrenip kendini daha da ge-
liştirmeyi başardı. Hayatında her 
zaman cesur adımlar attı. Bu ba-

na da ilham verdi. Kendi deneyim-
lerimden biliyorum ki bazen bele-
diyeden gelen bir mektup, birinin 
hayatında çok önemli bir fark 
oluşturabilir. Bu nedenle diyalo-
ğu, tanışmayı, birbirimizi daha iyi 
tanımayı seviyorum. Ancak bu şe-
kilde ilerleyebiliriz“ dedi.
Anadolu Ajansı’na konuşan 
Şahin, Rijswijk Belediye Başkanı 

ve ülkede ilk Türk belediye başka-
nı olmaktan dolayı mutlu ve gu-
rurlu olduğunu söyledi.

Halka yakın bir başkan olmak 
istiyorum

„Saygı“ kelimesinin kendisi için 
bir anahtar olduğunu dile getiren 
Şahin, „Savunmasız insanlar göz 

ardı edilmemelidir. Kendi dene-
yimlerimden biliyorum ki bazen 
belediyeden gelen bir mektup, 
birinin hayatında çok önem-
li bir fark oluşturabilir. Rijswijk 
kentinde yaşayan tüm insanla-
rı dinleyen ilgili bir belediye baş-
kanı olmak istiyorum.“ değer-
lendirmesinde bulundu. Şahin, 
„Belediye yönetimine büyük des-
tekte bulunmak, halka ve vatan-
daşlara çok yakın bir belediye 
başkanı olmak istiyorum. İyi ve 
kötü zamanlarında her zaman 
onların yanında olmak istiyo-
rum.“ dedi. Şahin’in kariyerinde, 
belediye meclis üyeliği, belediye 
encümen üyeliği, Çocuk Hakları 
Derneği Başkanlığı, Hollanda 
Danıştayı Başkan Yardımcısı 
Sekreterliği gibi farklı görevler bu-
lunuyor.
Hollanda’da belediye başkanı, iş 
başvurusu yapılması üzerine be-
lirli prosedürler uygulanarak Kral 
tarafından seçiliyor. (yenivatan.
at)

Türk kökenli Huri Şahin belediye başkanı oldu!
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Viyana. SPÖ kan kaybetme-
ye devam ediyor. Parti içi 
anlaşmazlıklar ve SPÖ li-

deri Pamela Rendi- Wagner’ın 
söylemlerinin aksine mülteci ra-
kamlarındaki artış partiyi kri-
ze sürüklüyor. Yakın zamanda 
Burgenland Eyalet Başkanı Hans 
Peter Doskozil’in (SPÖ) SPÖ lideri 
hakkında bir tartışma başlatma-
sının etkileri halen sürerken, öte 
yandan yapılan son anketlerde 
FPÖ hızlı bir yükselişle SPÖ’yü 
geçerek birinci sıraya yerleşti.
Lazarsfeld tarafından yapılan 
anketin sonuçlarına göre, FPÖ 
yüzde bir puan kazanarak %26 
oy oranıyla birinci sıraya yerleş-
ti. SPÖ ve ÖVP’nin ise iki puan 
kayıpla sıralamada geriye düştü-
ğü gözlendi. Sosyal Demokratlar 
%25 oy oranına ulaşırken, ikti-
darda olan ÖVP’nin oy oranı %20
’ye geriledi.

Doskozil, SPÖ’de liderlik 
tartışmasını tetikledi  

„Österreich“ adına, 14-23 Kasım 
tarihleri   arasında 2000 çevrimi-
çi görüşme gerçekleştirilerek ya-
pılan anket sürecinde, SPÖ’de 

bir liderlik krizi patlak verdi. 
Tartışmayı Doskozil’in tetikledi-
ği, hatta SPÖ Burgenland tarafın-
dan finanse edilen bir anketin, 
“Doskozil liderliğindeki SPÖ’nün 

Pamela Rendi- Wagner liderliğin-
den daha iyi iş çıkaracağını” gös-
terdiği öne sürüldü. Anket sonra-
sı SPÖ içindeki liderlik krizi daha 
da kızıştı.

SPÖ’de düşüş Eylül iti-
bariyle başladı

Kasım 2021’den bu yana neredey-
se sürekli olarak birinci sırada 
yer alan SPÖ, Eylül itibariyle dü-
şüş yaşamaya başladı. Sebastian 
Kurz’un siyaseti bırakmasının ar-
dından hızlı bir yükseliş gösteren 
ve o dönem ilk kez %32 oy oranı-
na ulaşarak birinci sıraya yükse-
len SPÖ, Eylül ayından itibaren 
aynı oranda hızlı bir düşüş yaşa-
maya başladı.

Ekim ayının sonunda, Özgürlük 
Partisi bir Lazarsfeld anketin-
de ilk kez SPÖ ile berabere kaldı 
– her ikisi de %26’ya ulaştı. Son 
olarak, 12 Kasım’da, FPÖ, Kurier 
için yapılan bir OGM anketinde 
ilk kez %25 ile SPÖ’yü (%24) ge-
ride bıraktı. Bu eğilim şimdi sağ-
lamlaşıyor gibi görünüyor. (yeni-
vatan.at)

FPÖ, küllerinden yeniden mi doğuyor? 
Anketlerde FPÖ birinci, ÖVP ve SPÖ hızla geriliyor!

Avusturya’da siyasi dengeler değişiyor; SPÖ ve ÖVP anketlerde gerilerken, FPÖ puan 
kazanarak birinci sırada yerini aldı. SPÖ’de baş gösteren liderlik krizinin ilk fitilini ise 

Burgenland Eyalet Başkanı Hans Peter Doskozil (SPÖ) ateşledi. 



Aralık 2022 – SAYI 252      6 7         Aralık 2022 – SAYI 252 23 Jahre Yeni Vatan Gazetesi 23 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

Avusturya’da son dönem-
lerde korkunç bir artış 
gösteren okulda cinsel is-

tismar vakaları karşısında ebe-
veynler tedirgin, yetkililer ça-
resiz. Mağdur çocuk sayısı gün 
geçtikçe artıyor.

Mayıs 2019’da intihar edene ka-
dar Viyana’daki bir ortaokulda 
reşit olmayan erkek çocuklarını 
yıllarca taciz eden, fotoğrafları-
nı çekip video kayıtlarını istifle-
yen bir spor öğretmeninin dahil 
olduğu taciz vakasında, Viyana 
Eğitim Müdürlüğü tarafından ku-
rulan bir soruşturma komisyonu-
nun ön nihai raporu açıklandı. 
30 sayfalık rapor korkunç duru-
mu gözler önüne serdi: 40 mağ-
dur olduğu kanıtlandı.

Mağdurlardan 25’i biliniyordu, 
15’i ise öğretmenin evinde yapı-
lan arama sırasında ele geçirilen 
fotoğraf ve video materyalleri 
ile ortaya çıktı. Eğitim Direktörü 
Heinrich Himmer pazartesi öğle-
den sonra gazetecilere, görüntü-
lerde ortaya çıkan 15 mağdurun 
şu ana kadar tespit edilemediği-
ni doğruladı.

İlkokulda da 
öğretmenlik yaptı

Soruşturma sürecinde, beden 
eğitimi öğretmeninin ortaokulun 
hemen bitişiğindeki bir ilkokul-
da da öğretmenlik yaptığı orta-
ya çıktı. Soruşturma Komisyonu, 
komşu ilkokulun okul müfettiş-
liğine ilkokulda daha fazla araş-
tırma yapılmasını tavsiye eder-
ken, Eğitim Müdürü Himmer, 
söz konusu öğretmenin ilkokul-
da „ikinci bir öğretmen olarak 
çalıştığını ve asla tek başına ol-
madığını” açıkladı.  Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün şu ana kadar söz 
konusu ilkokulda herhangi bir 
cinsel saldırı veya taciz vakası ol-

duğuna dair herhangi bir bilgiye 
ulaşamadığı kaydedildi.

„Ama bunun peşini bırakma-
yacağız“ diye güvence veren 
Himmer, öğretmen ve öğrenciler-
le görüşüldüğünü, Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından, istismar 
olaylarını öğrenmek ve yardım 
teklif etmek için ilkokul öğrenci-
lerine de mektup gönderileceği-
ni aktardı. Şu ana kadar ortaoku-
lun eski ve mevcut müdürünün 
yanı sıra komisyon tarafından 
on iki öğretmen, dört eski öğren-
ci, okul dışından üç kişi ve dört 
eğitim departmanı çalışanı ile 
görüşüldüğü bildirildi.

Görevden alınmaması 
büyük hata

Yapılan araştırmalar sonucun-
da, öğretmenin iki olası suç orta-
ğı bulunduğuna ve aynı zamanda 
eski ve şimdiki müdürün de ih-
mali olduğu bilgisine ulaşıldığı-
nı belirten Himmer, “Bir öğrenci-
nin okul müdürüne cinsel tacize 
uğradığını bildirmesine rağmen, 
fail olduğu iddia edilen öğretme-
nin intiharından kısa bir süre ön-
ce okulda ders vermeye devam 
edebilmesi açıklanamaz, kabul 

edilemez. Derhal görevden alın-
malıydı” dedi.

Çocuk ve Gençlik 
Ombudsmanı’nın (KJA) 
faille anlaşma yaptığı 

iddia ediliyor

APA’nın sağlam temellere da-
yandırdığı bir tanık beyanına gö-
re, istismarcı spor öğretmeninin 
2011/2012 ile 2014/2015 okul yılla-
rında – muhtemelen bir işbirliği 
projesinin parçası olarak – ilko-
kulda jimnastik öğrettiği söyle-
niyor. Öğretmenin bir tanıdığı-
nın – kendisi 2016 yılına kadar 
Viyana-Brigittenau’daki başka 
bir ortaokulda sözleşmeli öğret-
mendi ve burada tacizden şüp-
helenildi ve ardından okuldan 
ayrıldı – 2017 yılında ilkokulda 
antrenör olarak işe alındığı   ve 
burada soruşturma komisyonu-
nun raporunda belirtildiğinin 
aksine cuma öğleden sonraları 
“tek başına” bir basketbol gru-
bunu yönettiği öne sürülüyor.

Korkunç bir diğer iddia ise 
Aralık 2018’de Çocuk ve Gençlik 
Ombudsmanı KJA’nın da katı-
lımıyla eğitimci ile bir anlaş-
maya varıldığına işaret ediyor. 

Bu iddiaya göre, istismarcı öğ-
retmenin kıyafet değişim oda-
sında yardımcı olarak görev 
almaması, erkek öğrencilere fi-
ziksel olarak yaklaşmaması ve 
14 yaş altı çocukları eğitmeme-
si karşılığında, Çocuk ve Gençlik 
Ombudsmanı’nın bilgisi ve rı-
zasıyla istismara yönelik bir şi-
kayetten vazgeçildi. Ancak bas-
ketbol koçu bu anlaşmaya bağlı 
kalmadı, ne kararlaştırıldığı gibi 
erkek danışmanlığına gitti, ne de 
14 yaşın altındaki çocuklara eği-
tim vermeyi bıraktı.

Cinsel tacizden etkilenen bir-
kaç eski öğrenciyi temsil eden 
mağdur avukatı Herta Bauer, 
spor öğretmeninin bu tanıdık-
larını olası bir suç ortağı ola-
rak gördüğünü açıkladı. Viyana 
Basketbol Birliği’nin (WBV) ipi-
ni çektiği öğretmenin koç ola-
rak çalışmayı 2019’da bıraktığı, 
bu ana kadar Çocuk ve Gençlik 
Ombudsmanı’nın hiçbir şey yap-
madığı iddia edildi. WBV Başkanı 
Thomas Holzgruber’e göre, taciz-
ci öğretmen daha sonra tüm bas-
ketbol faaliyetlerinden men edil-
di ve spor kulübüne artık onu koç 
olarak çalıştırmaması emredildi. 
(yenivatan.at)

İntihar eden tacizci beden öğretmeni davasında şok gelişme! 

40’a yakın mağdur var!
Viyana’da görev yapan ve Mayıs 2019’da intihar eden bir beden öğretmeninin, 

öğrencilerini taciz ettiği ve çocuk pornografik materyalleri istiflediği iddia edilen da-
vada, tamamlanan ön soruşturma raporu korkunç durumu gözler önüne serdi: Mağdur 

öğrenci sayısı 40’a yükseldi. 

VİYANA. Onuncu Viyana’nın SPÖ 
temsilciliğinde, Avusturya’da 
„Modern Vatandaşlık Yasası“  
üzerine bir konuşma yapan kısa 
adı SPÖ  olan Avusturya Sos-
yal Demokrat Partisi Yeni Vatan 
Gazetesi’nin kendisi hakkında 
vatandaşlar ile buluşabilmesi 
için manşet dahil birçok defa 
haber yaptığı milletvekili Nurten 
Yılmaz dikkat çekici konulara de-
ğindi. 

„Eylül’den beri 65 yaşındayım 
(…) Biraz kenara çekilme zama-
nım geldi. Sahadan kenarlara. 
Yıl sonunda Ulusal Konsey’den 
ayrılıp emekli olacağım“ Twitter 
mesajı ile veda eden Yılmaz, Yeni 
Vatan Gazetesi’ne,
„İlk milletvekili olduğumda bir 
imza atmıştım. Şimdi onlarca 
imza atarak milletvekilliğine 
veda ederken bu işin kolay olma-
dığını anladım ve hatırlıyorum. 
Avusturya İçişleri Bakanlığı bile 
birçok imza atmak ve kimlikleri 
geri vermek üzere belge yolladı. 
Alışmam gerekiyor. Aktif siyaseti 
bırakıyorum, ama siyasi bir insan 
olarak siyasetin içinde olacağım“ 
dedi.
Yeni Vatan Gazetesi’ni son yirmi 
yılda değişik zamanlarda ziyaret 
eden Yılmaz, ilk defa Viyana Eya-
leti Meclisi’ne girmeden önce ve 
daha sonra Avusturya Parlamen-
tosu seçimlerinde fikir alışverişi 
için gazeteyi ziyaret ederek dik-
kat çekici mesajlar vermişti. Yıl-
maz, geçtiğimiz hafta Viyana’nın 
ünlü RAPİD Futbol Kulübü’nün 
Yönetim Kurulu üyesi seçildiği-
ni ifade ederek, „Benim görevim 
Rapid kadınlar takımı ve Rapid 
tüzüğünü modernleştirmek“ 
dedi. Toplantı sonunda toplan-
tıyı organize eden Avusturya 
Türkiye Sosyal Demokratlar Birli-
ği Kadınlardan sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyesi Halise Dalmış İbili, 
Milletvekili Nurten Yılmaz’a bir 
çiçek buketi vererek teşekkür etti. 

„SPÖ’den biliniyor. Bu 
oldukça yanlış bir tu-

tum, doğru değil“ 

Yılmaz’ın, moderatörlüğünü 
Avusturya Türkiye Sosyal De-
mokratlar Birliği  Başkanı Serdar 
Erdost’un yaptığı, geçtiğimiz 
Pazar günü yapılan ve ilgi gören 
toplantıda, özellikle Viyana’da 
MA35 diye bilinen yabancıla-
rın oturma müsaadeleri ve va-
tandaşlıktan sorumlu Viyana 
Belediyesi’ne bağlı ama bağımsız 
ve İçişleri Bakanlığı kanunlarını 
uygulayan kurumdan şikayet-
çi olması dikkat çekti. Yılmaz, 
Avusturya İçişleri Bakanlığı’nın 
son yirmi yıldan bu yana kısa adı 
ÖVP olan Avusturya Hristiyan 
Demokrat bir parti olan Avustur-
ya Halk Partisi’nde olduğunu ve 
burada ÖVP’nin borusunun öt-
tüğünü ve de kanunları çok sert 
ve yanlış uygulaması nedeniyle 
MA35’de işlerin uzadığını ifade 
etti. Yılmaz, bu konuda şu nokta-
lara dikkat çekti : “ %62 göçmen 
kadın aylık gelirleri, vatandaşlık 
için temel alınan en az miktarın 
altında kaldığından dolayı va-
tandaşlık alma şansları olmayan 
büyük bir grup var. Viyana’da MA 
35’e temiz kağıdı, kazanç gelirleri 
ve diğer önemli  ama üç ay geçerli  
belgeleri teslim ediyorlar. Bunlar 
İçişleri Bakanlığı’na yollanıyor. 
İçişleri Bakanı bunu uzatıyor. 
Altı ay cevap vermiyor. MA35 
tekrar vatandaşlığına geçmek 
isteyen kişiye “üç ay sonra aynı 
belgeleri yolla” diyor. Termin ala-

caksın derken zaman geçiyor ve 
sorunun kaynağı sanki SPÖ yö-
netiminde olan Viyana Belediye 
Başkanlığı ve SPÖ zannediliyor. 
Doğru değil.“

Yılmaz’ın altını çizdiği 
başlıklar

Milletvekili Nurten Yılmaz’ın, 
vatandaşlığa geçecek başka ülke 
vatandaşları ile ilgili altını çizdiği 
başlıklar şunlar:

-„Avusturya’da doğan bir çocuk 
otomatik olarak Avusturya vatan-
daşlığını almalıdır.
Bu durumda ebeveynlerden biri-
nin en az beş yıl boyunca yasal 
olarak Federal bölgede ikamet 
etmeleri şart koşulmaktadır.“

-„Avusturya vatandaşlığını hak 
etme süresi en fazla beş yıla in-
dirilmelidir. Bu beş yılda 36 ay si-
gortalı olarak çalışma şartı aran-
maktadır.“

„Avusturya vatandaşlığına baş-
vurmak için harçlar en düşük 
seviyeye indirilmelidir. Bu mik-
tar yeni pasaport alma harcı ile 
aynı olmalıdır. Şu anda, örnek, 
Hollanda’da vatandaşlık almak 
için ödenen harç 36 avrodur. Şim-
di Avusturya’da ise bir aile 1200 
avro vermek durumundadır ve bu 
çok yüksektir.“

„Vatandaşlık başvurularını işle-
me koyan makamlara ek mali ve 
insan kaynağı sağlanmalı,
böylece başvuruların hızlı bir 
şekilde işleyebilmesi sağlanma-
lıdır.“

„Vatandaşlık sınavları için inte-
raktif vatandaşlık kursları açıl-
malıdır. Bu kurslar, Avusturya 
demokrasisi, hukukun üstünlü-
ğünü ve temel toplumsal değerle-
ri içermelidir.“

-„Eyalet Başkanı Michael Lud-
wig, SPÖ Viyana Başkanı olarak 
Demokrasi Paketini açıkladığı 5 
Kasım günü, 6. maddeyi benim 
ifade ettiğime yakın bir şekilde 
basınla paylaştı. Çifte vatandaş-
lığa Ludwig sıcak bakmıyor. Bu 
maddeler SPÖ Demokrasi Pake-
tinde temel talepler olarak yer 
almaktadır.“

SPÖ Demokrasi Paketinde vatandaşlık 
ile ilgili hangi istekler var?
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Viyana. Avusturya’da, er-
keklerden fiziksel veya 
cinsel şiddet gören kadın 

oranının gün geçtikçe artması 
tedirginlik yarattı. Yakın tarihte 
sadece 282.480 kadın (15 yaş ve 
üstü) tecavüze uğradı. Neredeyse 
altı yetişkin kadından birinin fi-
ziksel şiddet tehditlerinden etki-
lendiği, pek çok kadınınsa aynı 
anda – saldırıdan tacize kadar- 
farklı şiddet biçimlerine maruz 
kaldığı ortaya çıktı.

„Şiddete Karşı 16 Gün“ farkın-
dalık kampanyasının başlan-
gıcının bir parçası olarak cuma 
günü sunulan, Statistik Austria 
tarafından yapılan bir anket du-
rumun vahametini gözler önüne 
serdi:  Avusturya’da her üç ka-
dından birinin 15 yaşından iti-
baren fiziksel veya cinsel şiddete 
maruz kaldığı belirlendi.

Milyonlarca kadın 
etkilendi

Statistik Austria’ya göre, 15 ya-
şından itibaren 761.786 kadın, 
yakın ilişkiler içinde veya dışın-
da fiziksel şiddet mağduruydu 
(yüzde 23.47), aynı sayıda kadın 
da cinsel şiddete maruz kaldı 
(yüzde 23,75). 18-74 yaş arası 

1.119.934 kadın (aynı yaştaki 
tüm kadınların yüzde 34,5’i) iki 
şiddet türünden en az birine ma-
ruz kaldı. Avusturya’da 15 yaş 
ve üzerindeki tüm kadınların 
282.480’i (yüzde 8,7) tecavüze 
uğradı. Yaklaşık yarım milyon 
Avusturyalı (yüzde 15,25) fizik-
sel şiddet tehdidi yaşadı.

Anket için özel hanelerde ya-
şayan 18-74 yaşları arasındaki 
6.240 kadından oluşan bir örnek-
lem kullanıldı. Ekim 2020’den 
Mart 2021’e kadar yapılan anket, 
Eurostat ve Federal Başbakanlık 
adına gerçekleştirildi.

Partner şiddeti yarım 
milyondan fazla

İstatistikler ayrıca, yarım mil-
yondan fazla vakada saldırgan-
lığın kişinin kendi partnerinden 
geldiğini gösteriyor. Halen bir-
likte olan veya daha önce ilişki 
yaşamış kişilerde şiddete maruz 
kalanların oranı yüzde 16,4.

Ayrıca, Statistik Austria’ya göre, 
aktif veya daha önce bir ilişkisi 
olan kadınların yüzde 8,3’ü ya-
kın bir ilişkide fiziksel şiddetle 
tehdit edildiğini belirtirken, ne-

redeyse yüzde 37’sinin bir iliş-
kide psikolojik şiddete maruz 
kaldığı belirlendi. Öte yandan 
önceki birlikteliklerinde fiziksel 
şiddete maruz kalmış tüm kadın-
ların yüzde 81’inden fazlası bu 
ilişkilerde tekrarlayan saldırılar 
yaşadığını da bildirdi. Özellikle 
tecavüz veya tecavüz girişimi 
vakalarının yaklaşık yarısının 
tekrarlandığı ortaya çıktı.

Şiddetin bir diğer türü 
“Stalk”

Statistik Austria’ya göre, tüm 
kadınların dörtte birinden faz-
lası yakın ilişkiler dışında da 
şiddet gördü. Yüzde dördü ya-
bancılar tarafından tecavüze uğ-
radı. “Stalk- istenmeyen mesaj-
lar veya hediyeler, müstehcen, 
tehditkar veya sessiz aramalar”, 
Avusturya’da 18 ile 74 yaş ara-
sındaki her beş kadından birini 
(yaklaşık 710.000 kadın) etkile-
di. 736.613 kadın ise işyerinde 
cinsel tacize uğradı.

Üniversitelerde de “cin-
sel şiddet” büyük sorun 

haline geldi

Cuma günü sunulan Avusturya 

Ulusal Öğrenci Birliği (ÖH) tara-
fından yapılan bir anket, öğren-
cilerin yüzde 12’sinin geçtiğimiz 
yıl üniversitelerinde cinsel taci-
ze, istenmeyen cinsel dokunma-
ya ve hatta cinsel bütünlüğe kar-
şı cezai suçlara maruz kaldığını 
ortaya koydu. Vakaların sadece 
yaklaşık yüzde 20’si yetkili ma-
kama bildirildi.
Anket için 380.000 öğrencinin 
tümüne anketler gönderildi ve 
yaklaşık 10.200 öğrenci bun-
ları eksiksiz olarak yanıtladı. 
Neredeyse 1.200 öğrenci -yüzde 
11,57’si- Eşit Muamele Yasası 
kapsamında cinsel taciz bildirdi. 
Yüzde 2,4 veya 244’ü istenmeyen 
cinsel temas – göğüslere, cinsel 
organlara, kalçalara veya uyluk-
lara açıkça cinsel amaçlı saldırı- 
yaşadı.
ÖH Başkanı Keya Baier (GRAS) 
düzenlediği basın toplantısında, 
„Cinsel şiddet, üniversitelerde 
günlük yaşamın bir parçası“ ifa-
deleriyle konuya dair eleştiride 
bulundu. ÖH, öğretmenler için 
farkındalık eğitim kurslarının 
yerleşmesini, tüm üniversiteler-
de bağımsız temas noktalarının 
kurulmasını ve ücretsiz psikote-
rapi hizmetlerinin yaygınlaştırıl-
masını talep etti. (yenivatan.at)

Avusturya’da her üç kadından 
biri şiddet mağduru!

Avusturya’da “kadına 
şiddet” çığ gibi büyü-
yor! "Şiddete Karşı 16 

Gün" farkındalık kam-
panyası kapsamında 
yapılan anketler kor-
kunç sonuçları gözler 
önüne serdi! Son veri-

lere göre, Avusturya'da 
her üç kadından biri-
nin 15 yaşından itiba-

ren fiziksel veya cinsel 
şiddete maruz kaldığı 

ortaya çıktı. 
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Akaryakıt fiyatlarında düşüş! 
ÖAMTC’ye göre Rusya ambargosunun etkileri sınırlı!

Kasım ayında yakıt yeniden 
ucuzladı. Premium benzinin 
litre fiyatı bir önceki aya göre 
8 kuruş düşerek ortalama 
1.678 avroya mal oldu.

Viyana. ÖAMTC salı günü yap-
tığı açıklamada, dizelin 13 
sent daha ucuz olduğunu ve en 
son litre başına 1.905 avroya 

mal olduğunu söyledi. ÖAMTC, 
Rusya’ya yönelik son dönemde 
uygulamaya konulan petrol am-
bargosunun akaryakıt fiyatları 
üzerindeki etkilerini sınırlı ola-

rak değerlendirdi.
5 Aralık’tan bu yana, artık AB’ye 
deniz yoluyla Rus petrolü ithal 
edilemiyor. 5 Şubat’tan itibaren 
düzenleme benzin ve motorin 
gibi petrol ürünleri için de geçer-
li olacak. Pompalardaki fiyatlar 
için büyük sonuçlar beklenmi-
yor. ÖAMTC’ye göre kısıtlamalar 
çok önceden duyurulmuştu. Ay-
rıca mazot ambargosu zaten yaz 
aylarında fiyatlanmıştı.

CO2 fiyatlandırması fiyatları 
yükseltiyor

Öte yandan CO2 fiyatlandırma-
sının dizel ve benzin fiyatları-
nı yukarı çekmesi bekleniyor. 
Sene başında fiyat ton başına 30 
avrodan 32,5 avroya yükseldi. 
ÖAMTC’ye göre dizelin litresinin 
0,8 kuruş daha pahalı olması 
bekleniyor. (yenivatan.at)

Altın piyasasında uzun süre-
dir görülen düşüşe rağmen, 
uzmanların geleceğe dair bek-
lentileri yüksek. Altın fiyatları 
2023'te rekor seviyelere ulaşa-
cak mı?

Viyana. Altın fiyatları bugün yüz-
de 0,42 düşüşle 1.789,37 dolarda, 
ancak haftalık bazda yüzde 1,7 
arttı. Handelsblatt pazartesi bas-
kısında, çevre, elektronik, sağlık, 
endüstriyel uygulamalar ve de-
ğerli metaller sektörlerinde faali-
yet gösteren Heraeus’taki uzman-
ların (29,5 milyar avroluk satış, 
16.200 çalışan), altının dolar cin-
sinden fiyatının gelecek yıl yüzde 
sekize kadar artmasını bekledik-
lerini bildirdi.

Handelsblatt’a göre, teknolo-
ji grubu ve değerli metal işleyi-
cisi Heraeus’taki uzmanlar, altın 
piyasasının önümüzdeki yıl da 
merkez bankalarından önemli öl-
çüde etkileneceğini varsayıyor. 
Heraeus’un baş tüccarı Henrik 
Marx, „ABD Merkez Bankası’nın 
faiz oranı politikası doların gü-
cünü belirliyor ve bu nedenle ay-

nı zamanda altının fiyatındaki en 
önemli faktör“ diyor. Heraeus’a 
göre „Doların yönü, gelecekteki 
altın kazanımları için kritik öne-
me sahip.“
ABD Merkez Bankası faiz artışları-
nı yavaşlatırsa, altın fiyatları bun-
dan fayda sağlayacaktır. Doların 
zayıflaması durumunda bunun 
altın fiyatı üzerinde olumlu bir et-
kisi olacaktır. Heraeus uzmanları 
gelecek yıl ons başına 1900 dola-
rı (yaklaşık 31,1 gram) tahmin edi-
yor. Bu yüzde sekizlik bir yukarı 
potansiyele karşılık geliyor.

%10 oranında bir artış beklen-
tisi var  

Euro yatırımcıları ayrıca değerli 
metal için yeni bir rekor seviyeye 
güvenebilirler. Gelecekteki fiya-
tın, mevcut fiyattan yüzde 10 da-
ha fazla olacak şekilde ons başına 
1.870$’da yerleşmesi bekleniyor. 
Uzmanlar durumu şöyle açıklıyor: 
“Merkez bankaları sadece faiz po-
litikasıyla değerli metal talebini 
etkilemiyor. Onlar da önemli bir 
alıcı grubunu oluşturuyor. Dünya 

Altın Konseyi’nden alınan rakam-
lara göre, yılın ilk dokuz ayında 
merkez bankasının altın talebi 
700 ton civarındaydı ve bu neden-
le rekor bir seyir izliyor.“
H e r a e u s  u z m a n ı  M a r x , 
Handelsblatt’a, düşen altın fi-
yatı üzerine bahis oynayan yatı-
rımcıların son zamanlarda pozis-
yonlarını düşürdüklerini söyledi. 
„Birçok yatırımcı ilk ateşlemeyi 
bekliyor“ diyen uzmana göre, al-
tın fiyatının kısa süre içinde yüzde 
beş ila on oranında artması bekle-
niyor. (yenivatan.at)

Altın fiyatları 2023’te rekor seviyelere ulaşacak mı?

Sosyal İşler ve Sağlık Bakanı 
Johannes Rauch (Yeşiller), 
Ukraynalı mültecilerin işgücü 
piyasasında daha kolay tutu-
nabilmeleri için bürokratik en-
gellerin kaldırılması çağrısında 
bulundu.

Viyana. Sosyal ve Sağlık Bakanı 
Johannes Rauch (Yeşil ler), 
Standard ile yaptığı bir röpor-
tajda, AMS patronu Johannes 
Kopf’un sosyal yardım yoluyla en-
tegrasyonu sağlama önerisini des-
teklediğini açıkladı.
Çalışma Bakanı Martin Kocher’in 
(ÖVP) konuyla ilgili bir „yakla-
şımına“ atıfta bulunan Rauch, 
„S osyal  yardım hakkının, 
Ukraynalıların işgücü piyasasına 
entegrasyonunu kolaylaştırmanın 

iyi bir yolu olduğuna inanıyorum“ 
dedi. Kocher, salı günü ORF’ye 
yaptığı açıklamada, Ukrayna’dan 
mümkün olduğunca çok mülteci-

nin işgücü piyasasında çalışacak 
olmasından memnun olacağını 
söylemişti.
Prensip olarak, sosyal yardım fe-

deral eyaletlerin meselesidir, 
Rauch ve federal hükümetin bu 
konuda resmi bir yetkisi yoktur. 
(yenivatan.at)

Türkiye göçmenlerine piyasada yeni rakipler: 
Ukraynalılara sosyal yardım”

Viyana’da “Geber!” diye bağı-
rarak eski karısını bıçaklayan 
Türk’e müebbet hapis cezası ve-
rildi. Savcı, 47 yaşındaki sanığın 
tavrını “ataerkillik” olarak nite-
lendirirken, Kurier Gazetesi’nin 
olaya geniş çaplı yer vermesi 
dikkat çekti. 

Viyana. Dünyanın her yerinde 
kadına şiddet bitmek bilmiyor! 
Viyana’da geçtiğimiz Ocak ayında 
sokak ortasında eski eşini bıçakla 
yaralayan 47 yaşındaki Türk’e ci-
nayate teşebbüsten müebbet hapis 
cezası verildi. Viyana’daki Bölge 
Ceza Mahkemesi’nde salı günü 
görülen davada, sanığın sarfettiği 
sözler ve lakayt tavırları mahkeme 
salonundaki herkesi kızdırdı.   

KURIER Gazetesi’nin verdiği ha-
bere göre, sanık eylemine gerek-
çe olarak „eski karısının çocuk-
ları göstermeme tehdidini“ öne 
sürdü. Sanık, “Yüzüme gülümse-
yerek çocukları bir daha göreme-
yeceğimi söyledi. Bu yüzden ona 
zarar vermek zorunda kaldım“ 
dedi. Sanığın “Ona böyle davran-
maması gerektiğini öğretmek is-
tedim, onun için yaralayacak de-
recede bıçakladım” sözleri üzerine 
hakim, “Cerrahi eğitiminiz var mı? 

Burada söyledikleriniz saçmalık. 
Midesinde bir delik vardı ve kar-
nında neredeyse iki litre kan“ kar-
şılığını verdi. Öte yandan sanığın, 
„Evet, onu bıçakladım. Ama sa-
dece dört kez” ifadesine karşılık 
Yargıç Christoph Bauer „Kalan ye-
di bıçak darbesine kim neden ol-
du?“ diye sordu. Bunun üzerine 
sanığın „Kaç kez bıçakladığımı bi-
liyorum. Vücudunda kaç delik ol-
duğunu biliyorum“ cevabını ver-
mesi dikkat çekti.

Zorla başörtüsü taktırdı

Viyana’da doğup büyüyen 42 ya-
şındaki kadının anne-babasının 

zoruyla evlendirildiği ortaya çık-
tı. Evlilikleri boyunca psikolojik 
ve fiziksel şiddete uğradığı iddia 
edilen kadının, diş hekimi asista-
nı olarak mesleğini yapamaz ha-
le geldiği, adamın zoruyla başör-
tüsü taktığı, kılık kıyafetine kadar 
karışıldığı öne sürüldü. Savcının 
“bir ataerkillik örneği” olarak ni-
telendirdiği bu tür baskılara da-
yanamayan kadın, 2019 yılında 
boşanmasına rağmen kocasının 
şiddetinden kaçamadı.

Karısının kendisinden ayrılmasını 
hazmedemeyen adam, üç yıl sonra 
kadının hayatına yeni bir adamın 
girdiğini öğrenince sokak orta-

sında çifti tehdit etti. Çiftin şika-
yeti üzerine 47 yaşındaki eski ko-
ca hakkında uzaklaştırma kararı 
alındı. Ancak yasağa aldırmayan 
adam, kadının Floridsdorf ’taki 
evine baskın yaptı. Kadın can hav-
liyle polisi aradı ancak polis tara-
fından ciddiye alınmadı. Harekete 
geçen öfkeli eski koca, 11 bıçak 
darbesiyle kadını ağır yaraladı.

„Geber!“ diye bağırdı

42 yaşındaki mağdur kadın yaşa-
dığı dehşeti anlatırken gözyaşla-
rına boğuldu. Kadın, „Çok hızlıy-
dı. İkinci bıçak darbesinden sonra 
yere düştüğümde, o an tek hatırla-
dığım çocuklarımın beni bekledi-
ğiydi“ dedi. Yoldan geçen görgü 
tanıkları ise adamın kadını bıçak-
larken „Geber!“ diye bağırdığını 
söyledi.

Bir ay hastanede tedavi gören ka-
dının, vücudunun yaralarla kaplı 
olduğu, sürekli kabuslar gördüğü 
ve mesleğini yapamaz hale geldiği 
bildirildi. Viyana Ceza Mahkemesi, 
47 yaşındaki sanık hakkında cina-
yate teşebbüsten müebbet hapis 
cezası verdi, nihai kararın yakın 
zamanda açıklanacağı bildirildi. 
(yenivatan.at)

Eski karısını bıçaklayan Türk’e müebbet hapis!
© Bild: Reibenwein Michaela

© Bild:  xMartinxJuenx SEPAxMedia
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Yaşam kalitesiyle defalarca ve 
hala dünyanın en yaşanabi-
lir şehri seçilen Viyana, cana 
yakınlık ve misafirperverlikte 
dünya sıralamasında son sı-
rada kalarak sınıfta kaldı.Bu 
sonucu abartı bulan ve inan-
mayan Viyana'da bir Türk ko-
nuştu. 

Viyana. Göçmen nüfus arasında 
yapılan bir ankette, Viyana’nın 
bir kez daha dünyanın „yabancı-
lara karşı en düşmanca ve huy-
suz şehri“ seçilmesi şaşkınlık ya-
rattı. Haber Avusturya basınında 
geniş yankı buldu.

Şehir, „Internations“ organi-
zasyonu tarafından „Expat City 
Ranking 2022“de yaşam kalitesi 
açısından ilk ona girmesine rağ-
men, „Cana yakınlık“ ve “Misa-
firperverlik” kategorisinde yine 
sonuncu oldu. İsveç’ten bir göç-
men, „Buradaki herkesin bu ka-
dar huysuz ve düşmanca olması 
hoşuma gitmiyor“ dedi.

Viyana, „Dostluk“ kategorisinde 
de son sırada yer aldı. Göçmen-
ler, federal başkentteki insanları 
genel olarak “düşmanca” nite-
lendirdi. Ankete katılanların yüz-

de 54’ü “Viyanalılarla arkadaş 
olmayı” zor bulduğunu belirtti.

Seyahat ve ulaşımda bir 
numara

Ancak Viyana, „Seyahat ve Ula-
şım“ (birincilik) ve „Sağlık ve 
Genel Refah“ (ikincilik) katego-
rilerinde puan almayı başardı. 
Göçmenler, toplu taşımayı ko-
lay erişilebilir (dünya genelin-
de yüzde 73’e karşılık yüzde 97 
memnun) ve uygun fiyatlı ola-
rak tanımlarken, tıbbi bakım ve 
yüksek çevre kalitesi de çok iyi 
derecelendirildi.11.970 göçmenin 
katıldığı ankette en popüler şehir 
Valensiya olurken, onu Dubai ve 
Mexico City izledi.

“ Der grantige  Wiener 
Ober…“ – Viyanalı huy-

suz garson

Viyana’da otuz yıldan fazla ya-
şayan Avusturya Kültür Cemiyeti 
Başkanı
ve „Yeni Vatan Gazetesi“, „Eins-
pruch“, Kikeria, „Türkische 
Allgemeine“ gibi gazetelerinin 
yayıncısı Neue Welt Verlag adlı 
prestijli yayınevinin sahibi Birol 
Kılıç  „Expat City Ranking 2022″ 

nin Viyana ile ilgili sonucunu 
kendi görüşü olarak şöyle açık-
ladı:

“ İyi incelenirse bu sıralamada 
Viyana şehri birçok alanda dünya 
şehirleri arasında en ön sırada. 
Tebrik ederim. Gurur duydum. 
„Cana yakınlık“ ve “Misafirper-
verlik” konusunda bir dur deme-
miz gerekiyor tabii. Viyana’nın 
ünlü kahvelerine has “ Der gran-
dige Ober…“  (Viyanalı huysuz 
garson ) diye bilinen papyonlu, 
temiz giyimli ve  müşterilerine 
bakışları, kısa cevapları ve vücut 
dilleri ile  „huysuzca“ yaklaşan 
garsonların tavırlarının tüm Vi-
yana halkına yansıtılması bana 
göre biraz abartı.

Viyana’da şu anda Sırp, Arnavut, 
Slovak, Hırvat, Ukrayna, Moldav-
ya,  Macar , Türk ve  yavaş yavaş 
Afgan asıllı ünlü Viyana kahvele-
rinde garson olarak çalışan kişi-
lerin bu , “ Der grandige  Wiener 
Ober…“ – Viyanalı huysuz gar-
son“ taşımaları aslında bu şehrin 
yüzyıllar içinde oluşmuş bir kül-
türünün bir parçası. Bir örnek ile 
zenginleştirecek olursam. Geç-
tiğimiz hafta Opera’nın yanında 
bulunan otuz yıldır gittiğim ünlü 

Cafe Mozart adlı yerde Y. K. adlı 
bir dostumuzla bir konuda fikir 
alışverişi yapmak üzere oturur-
ken hafif bir yemek söyledim ve  
garsona ,“ Yanında inşallah bir 
bardak su getirirsiniz.“ dedim.

Almanca ama Viyana aksanı 
ile  sordum. Yemek esnasında 
içki veya su içmiyorum, ama 
Viyana’da gelenekte kahve ve ye-
mek yanında bir sade bardak su 
küçük de olsa getirilir. Burasının 
musluk suyunu 1 litre getirerek 
para ile satan yer olduğunu da 
biliyorum.

„Huysuz Virjin“ tarzı ters 
moduna giriyorlar…Cid-

diye almayın

Garson bu sorum karşısında 
suratını asarak,  „Hayır getire-
mem. Parasını öderseniz bir litre 
musluk suyu getirebilirim.“ diye 
konuştu. Türk ve Türkçe konuştu-
ğumuzu bildiği halde. Karşısında 
aslında temiz giyimli bu iki kişiye 
kabaca cevap veren garsona ters 
cevap vermek yanlış olur. Kendisi 
ile Türkçe konuştum. “ Otuz yıl-
dır geldiğimiz yerde ufak bir su 
getirmiyorsun değerli kardeşim. 
Aşk olsun size. Daha sonra kahve 

Viyana, “cana yakınlık ve misafirperverlikte” sınıfta kaldı?Viyana, “cana yakınlık ve misafirperverlikte” sınıfta kaldı?

söyleyecektim belki de tatlı. Müş-
teriye küçük bir bardak su getirir-
siniz olur biter. Bunu yapıyorlar 
burada. Biliyorum. Neredensin 
değerli kardeşim?“ Garson, “ 
Yozgat asıllı olduğunu“  huysuz-
luk akan kibar bir dille söyledi. 
„Patron izin vermiyor. Ama tabii 
bu patronlar kadar sert, onlar 
değil. Getirebilirim. Ama oyunu 
bozmak istemiyorum.“ dedi huy-
suzluk akan kibar bir dille. Bir 
bardak suyu bu kadar konuşma-
dan sonra getirmemesi dikkatini-
zi çekebilir. Bu onun suçu değil. 
Ona kızmadım ve şaşırmadım. 
Yozgat asıllı insanların huyu de-
ğil bu… Yozgat dışında en fazla 
Yozgat asıllı insanların yaşadığı 
şehir Viyana. Onların içinden 
bin tür farklı insan çıkar ama su 
yemek konusunda elleri açıktır. 
Cafe Mozart‘ ın sahibi olduğu 
Cafe Landmann başta olmak üze-
re Cafe Museum gibi kahvelere 
yıllardır gidiyorum. Patronunu 
üye olduğumuz ticari dernek-
ler üzerinden tanıyorum. Artık 
Viyana’da bu olaylara alıştım. Su-
ratı asık huysuz garsonlar.  Sırp, 
Arnavut, Türk göçmen çocukları 
bile bu „Huysuz Virjin“ tarzı ters 
moduna giriyorlar…Ciddiye al-
mamak gerek. Kesinlikle.

„Karalama değil ama 
Receb İvedik kabalığı 

Türkiye ne hale getirildi. 
Viyana’ya şükür!“

Biz Y.K. adlı dostumla yemeği 
yedikten sonra yakındaki başka 
bir yerde kahve ve  tatlı yemek 
üzere kendisine fazla değil bir 
avro bahşiş bırakarak gittik. Bu-
rası Viyana… Viyana fabrikası. 
Bu Viyana fabrikası tezgahından 
geçen tüm göçmenlerin yüzde 
ellisi böyle olmak zorunda. O 
yüzden bu şehri bu hali ile sevi-
yorum. Önemli olan bu şehrin 
alt yapısı ve sanat şehri olması. 
Kalitesi. Cafe Mozart’ın yemek-
leri, kahveleri ve atmosferi. Ha-
rika. Biraz da demokrasi ve hu-
kuk devleti olunca ve  son yirmi 
yılda aziz vatanımız Türkiye’nin 
bu kadar liyakatsız karalama ve 
aşağılama değil ama „Receb Ive-
dik“ kabalığındaki insanlar ile ne 
hale getirildiğini hele gördükçe 
ve aklımıza gelince şükür derken 
kederleniyoruz.

„Viyanalılar böyle değil. Haksız-
lık etmeyelim. Genelleştirmeye-
lim.“

Bu araştırmaları yapan şirket 
Viyana kahvelerinde oturan tu-
ristlere Viyana hakkında soruları 
sorunca ortaya böyle , „Viyana, 
“cana yakınlık ve misafirper-
verlikte” sonuncu olarak sınıfta 

kaldı!“ gibi dehşet ve haksızca 
sonuçlar çıkıyorsa biraz da işte 
bu huysuz garsonlardan tutun 
hizmet sektöründe çalışan insan-
ların payı var. Tüm Viyanalılar 
böyle değil. Haksızlık etmeyelim, 
Genelleştirmeyelim. Tam tersine 
medeni, kibar, mesafeli ve dosta-
ne insanlar. İyi kalpli Viyana in-
sanlar gördüm, tanıdım ve birçok 
konuda bu Viyanalıları’dan örnek 
insanlar  olarak çok şeyler öğren-
dim. Viyana kolay bir şehir değil. 
Medeni insanların ama çok rahat 
edeceği bir şehir. İster burada ya-
şayın ister turist olarak gelinsin.  

Oturma, kalkma ve medeni tavır-
lar dışına çıkılmadığı sürece hic 
bir sorun çıkmaz.  Aynı İstanbul 
için geçerli ama Kars  ilimiz veya 
Tunceli ilimiz içinde. Medeni 
davranış para ile alınmıyor. Hat-
ta çok eğitimli olmakta yetmiyor. 
İçten gelen bir dalga…Bu yüzden  
bu kadar çok değişik ülkeler-
den nüfusuna göre on yıllardır 
Avrupa’da en fazla göç almış ve 
alan bir ülkeye ve oturmuş alt ya-
pısı olan bu güzel şehre haksızlık 
yapmamak gerek.  Türkiye’nin 
metropol şehirleri bu farklı kül-
türlerden gelen insanlar ile yeni 
tanışıyor. O yüzden Viyana’nın 
bu sondan birinciliğine inanma-
yın. Ortasına inanabilirsiniz. Bu 
da normal.“ (yenivatan.at)

Update/Güncelleme 2.12.2022

İstanbul’dan bir okuyumuz O. 
K. bu analizden sonra şu mesajı 
geçti:
„Sayın Kılıç’ın analizi çok güzel. 
2019 yılında eşimle  Viyana’ya 
gelmiş ve bir hafta geçirmiştim. 
Herhangi bir olumsuzluk yaşa-
madığım gibi kafe kültürlerine 
ve müzelerine hayran kalmıştık. 
Kafe Demel,City Central ve Cafe 
Landtmann’da uzun uzun otur-
muş, sanat müzesindeki oval 
kafeye hayran kalmıştık. Sizilerin 
analizlerini okumak fikrimi yeni-
den berraklaştırdı.“

Birol Kilic
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Viyana polisi, son derece tehli-
keli kimyasalla yapılan hırsız-
lıklara karşı ciddi uyarılarda 
bulundu. 

Viyana.  Viyanalılar yeni hırsız-
lık yöntemi karşısında tedirgin, 
Viyana polisi teyakkuzda!

Viyana’da evlerin kapısındaki si-

lindir kilitlere asit dökerek yapı-
lan hırsızlıkların artması üzerine 
polis cuma günü bir açıklama ya-
parak vatandaşı dikkatli olmaları 
konusunda uyardı. Bu yöntemle 
yapılan hırsızlık vakalarında bü-
yük bir artış olduğuna dikkat çe-
ken Eyalet Kriminal Polis Bürosu, 
yoğun bir soruşturma yürütüldü-
ğünü açıkladı.

Yaralanmalara karşı uyarı

Asit aşındırıcı olduğundan ve 
ciddi yaralanmalara yol açabile-
ceğinden, Eyalet Kriminal Polis 
Bürosu müfettişleri, hırsızlık şüp-
hesi durumunda asla kapı kilit-
lerine dokunmamaları konusun-
da vatandaşı uyardı. Asidin cilt, 
solunum yolu ve mukoza zarları 

üzerinde aşındırıcı etkisi olduğu-
nu belirten uzmanlar, asitle her-
hangi bir temas söz konusu ol-
duğunda o bölgenin derhal bol 
su ile yıkanması gerektiğini söy-
ledi. Uzmanlar “asla sabun kul-
lanmayın” uyarısında bulundu. 
Yetkililer, hırsızlığa maruz kalan 
kişilerin hemen polise haber ver-
mesi gerektiğini söyledi. (yeniva-
tan.at)

Viyana polisi, asit kullanan hırsızlara karşı uyardı!

Uzun zamandır planlanan iş-
sizlik sigortası reformuna iliş-
kin müzakereler sonuçsuz 
kaldı. Hükümet ortakları ara-
sında bir uzlaşmaya varılama-
dı. 

VİYANA. ÖVP ve Yeşiller, özel-
likle ek kazanç limitlerini ayar-
lamada ve işsizlik yardımlarını 
yeniden tasarlamada başarısız 
oldu. ÖVP, işsizler için ek kaza-
nımları önemli ölçüde sınırla-
yan bir model önermişti, Yeşil 
müzakere ortağı, esas olarak il-
gili insanların yoksulluğa sürük-
leneceği endişesi nedeniyle bunu 
reddetti.

Çalışma Bakanı Martin Kocher 
(ÖVP) cuma günü Viyana’da ga-
zetecilere verdiği demeçte, işsiz-
lik yardımıyla ilgili müzakerele-
rin sonuçsuz kaldığını, mevcut 
yasama döneminde işgücü piya-
sasında önemli bir değişiklik ol-
mayacağını açıkladı. Özellikle, 

ek kazanç limitlerinin ayarlanma-
sı ve işsizlik ödeneğinin özel ta-
sarımında başarısız olunduğunu 
ifade eden Kocher, „Ek gelir, be-
lirleyici faktörlerden biriydi“ dedi. 
Halk Partisi, ek gelir fırsatlarının 
ayarlanmasının işsizliği azaltaca-
ğını umarken, Yeşiller, insanların 
yoksulluğa sürükleneceği endişe-
siyle söz konusu teklifi reddetti.

Kademeli model, işve-
renlerin istismarına açık

Ayrıca üç aşamalı, kademeli aza-
lan bir işsizlik yardımı modeli de 
sunuldu. Plan, istihdamın olma-
dığı ilk birkaç gün için işsizlik 
ödeneği ödenmemesini ve aka-
binde net yenileme oranının üç 
ay sonra yüzde 70 ve yüzde 55 ol-
masını içeriyordu. Yeşiller söz ko-

nusu modeli “işverenler bunu sis-
tematik olarak istismar edebilir 
ve böylece güvencesiz koşullar 
için bir geçit oluşturabilir” diye-
rek reddetti.

Çalışma Bakanı Twitter’da yaptığı 
bir paylaşımda, bir anlaşmaya va-
rılmamasına rağmen görüşmele-
rin „karşılıklı saygı içinde yürütül-
düğünü“ söyledi. (yenivatan.at)

ÖVP ve Yeşiller anlaşamadı: Planlanan işsizlik 
sigortası reformu başarısız oldu

© Bild: LPD Wien

E
N

TG
E

LT
LI

C
H

E
 E

IN
S

C
H

A
LT

U
N

G
/IL

A
N

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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Statistik Austria Genel Müdürü 
Tobias Thomas, mevcut anket-
lerin, “Avusturya’nın göç olma-
dan büyümeye devam edeme-
yeceğine” işaret ettiğine dikkat 
çekti. Göçün kesintiye uğra-
ması halinde sosyal, sağlık ve 
emeklilik sistemlerinin büyük 
ölçüde etkileneceği konusun-
da uyardı. 

Viyana. Avusturya’nın res-
mi istatistik kurumu Statistik 
Avusturya’nın son çalışmala-
rı, Avusturya’nın gelişiminin gö-
çe bağlı olduğunu gösteriyor. 
Göçmenler olmazsa sosyal, sağ-
lık ve emeklilik sistemlerinin cid-
di bir baskı altına gireceği öngö-
rülüyor.

Göçmenlerin kabulünün durdu-
rulması talepleri ve siyasilerin sı-
ğınmacıların önüne koyduğu her 
türlü engele rağmen, son anketler 
acı gerçeği gözler önüne seriyor: 
“Avusturya’nın göçmenler olma-
dan mevcut nüfusla büyümeye 
devam etmesi imkansız. Hatta gö-
çün engellenmesi sosyal, sağlık 
ve emeklilik sistemlerinin finans-
manı için öngörülemeyen sonuç-
lara yol açabilir.”
G ö ç  o l m a z s a  2 0 8 0 ’ d e 

Avusturya’nın dokuz milyon-
luk mevcut nüfusunun 6,7 
milyona düşeceğini belirten 
Statistik Austria Genel Müdürü 
Tobias Thomas, çarşamba günü 
Avusturya için yeni nüfus tahmi-
ninin sunumunda, „Avusturya 
1950’lerin düzeyine düşecektir“ 
dedi.

Avusturya’nın büyümesi 
göçe bağlı

Avusturya’nın önemli ölçüde bü-
yümesinin göçmen nüfusuna 
bağlı olduğu özellikle vurgulanır-
ken, her durumda büyük bir nü-
fus artışı beklentisi olduğu açık-
landı. Avusturya’da 1951’de 6.9 
milyon insan yaşarken, şu anda 
dokuz milyon insan olduğu, bu 
nüfus artışının hızlı bir şekilde de-
vam edeceği kaydedildi. 2050’le-
rin ortalarında, Avusturya’nın on 
milyon sınırını geçeceği, 2080’de 
10.5 milyon olacağı öngörüldü. 
Avusturya’daki bu nüfus artışının 
„yalnızca göç nedeniyle“ olduğu-
nu belirten Thomas, bunun ne-
denini ise Avusturya nüfusunun 
doğum dengesinin 2020’lerin or-
talarından itibaren negatife düş-
mesi olarak açıkladı.

Göçmen kadın oranla-
rı ülkelere göre farklılık 

gösteriyor

Statistik Austria anketlerine göre, 
Avusturya şu anda Ukrayna’nın 
savaş bölgesinden göç yoluyla 
büyük ve somut bir şekilde büyü-
yor. Thomas, „Tipik bir gelişme“ 
sözleriyle jeopolitik krizlerin her 
zaman göç hareketlerini tetikledi-
ğini söyledi.
Son verilere göre, yılın ilk yarısın-
da Avusturya’da kalan göçmenle-
rin çoğu, yaklaşık 62.000 kişi bu 
yıl Ukrayna’dan geldi, onu uzak-
tan Suriye (5454) ve Almanya 
(3197) izledi. Tablonun en altında 
Pakistan (146), Tunus (110) ve Fas 
(45) yer alıyor.
Statistik Austria patronu Thomas, 
„Göçmenlerin çoğunluğunun er-
kek, genç erkekler olduğuna dair 
yaygın inanç, istatistiklere bakıl-
dığında ancak kısmen doğrula-
nabilir.“ dedi. Ortaya konan ve-
rilere göre, Pakistan ve Fas’tan 
gelen göçmenlerin yaklaşık yarı-
sı kadın, Hindistan, Somali veya 
Mısır’dan gelen grubun yaklaşık 
üçte biri kadın. Büyük Ukraynalı 
mülteci nüfusunun ise neredeyse 
yüzde 70’i kadın.

Nüfus kaybeden tek 
eyalet “Kärnten”

Nüfus artışı, genel eğilime uy-
gun olarak bireysel federal eya-
letler için de tahmin edilebilir du-
rumda. En büyük artış Viyana’da 
beklenirken, nüfusta kayıp ya-
şayan tek eyaletin “Kärnten” ol-
ması bekleniyor. Federal baş-
kent Viyana 2040’a kadar yüzde 
14,2 büyüyecek ve 2021’e kıyasla 
2080’de muhtemelen yüzde 34,3 
artacak. Nüfus diğer federal eya-
letlerde de önemli ölçüde arta-
cak; Vorarlberg’de 2040’a kadar 
yaklaşık yüzde on ve 2080’e ka-
dar yüzde 22,6 oranında bir artış 
bekleniyor.

Yaşam beklentisi yük-
selmeye devam ediyor

Tabii ki, nüfus artışı rakamları 
Avusturya’daki ortalama yaşam 
süresini yansıtıyor; ve bu keskin 
bir şekilde artmaya devam ede-
cek. 1951’de erkeklerin yaşam bek-
lentisi 62,4 yıldı. Bugün 78,9 yıl, 
geleceğe baktığımızda 2080’de 
89,2 yıl olacak. 2080 yılında ka-
dınlar ortalama yaşam süresi 92 
yıl olacak. (yenivatan.at)

Statistik Austria: “Avusturya, 
göçmenler olmadan büyüyemez!”
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Viyana Belediyesi yeni bir dü-
zenlemeyle e-scooter kaosu-
na çözüm getirmeyi amaçlı-
yor. Yeni düzenleme sabit park 
alanları, daha sıkı kontroller gi-
bi birçok kısıtlamayı içeriyor. 

Viyana. Ulaşım Konseyi Üyesi 
Ulli Sima (SPÖ) ve NEOS Ulaşım 
Sözcüsü Angelika Pipal-Leixner, 
cuma günü düzenlenen bir basın 
toplantısında, Viyana’da kiralık 
e-scooter işletmeleri ve kullanı-
cıları için düzenlemelerin önem-
li ölçüde genişletildiğini duyurdu.
E-scooter’ların genellikle ihtiyaç 
duyulmayan yerlerde durduğu-
na, asıl ihtiyaç merkezlerinde ise 
eksik olduğuna dikkat çeken Ulli 
Sima, yeni konseptin, şehir için-
deki bölgelerde kiralık e-scooter 
sayısını azaltmayı ve özellikle 
metro istasyonlarında dış mahal-
lelerde yaygınlaştırmayı öngördü-
ğünü söyledi.

„Son mili“ artık araba ile değil, 
e-scooter ile kat edebilmeyi ko-
laylaştırmak için getirilmesi plan-
lanan yeni düzenlemeler şu şekil-

de açıklandı:

Maksimum Sayı: Gelecekte, şehir 
içinde maksimum 500 scooter’a 
izin verilecek (önceden 5 x 500). 
2-9 arası ve 20. ilçelerde sayı 2.500 
araçtan 1.500 araca indirilecek.

Kontrol: Gelecekte, her bir 
scooter’ın nerede olduğunu her-
hangi bir zamanda dijital bir gös-
terge panosu aracılığıyla izlemek 
mümkün olacak. Bu amaçla, her 
scooter için bir dijital plaka alın-
ması gerekecek. Bu, gerçek za-

manlı kontrole ve sonuç olarak 
yasadışı park etme için tutarlı ce-
zalar yazılmasına yardımcı ola-
cak. Ayrıca işletmelerin, kendi 
„güvenlik hizmetleri“ ile scooter-
ların düzgün bir şekilde park edil-
diğinden emin olması gerekecek. 
Şehrin „park şerifleri“ de gelecek-
te sahadaki kurallara uyumu izle-
yecek.

Kısıtlı bölgeler: Hastanelerin et-
rafı veya yaya bölgeleri gibi belir-
li alanlarda, gelecekte maksimum 
hız düşürülebilir, park etme ve 

hatta giriş yasaklanabilir ve hat-
ta önlenebilir.

K a l d ı r ı m d a  P a r k  E t m e : 
Kaldırımlara park etmek yasak-
lanacak. Gelecekte, scooter’ların 
özel, sabit park alanlarına veya 
park şeritlerine park edilmesi ge-
rekecek. Otopark alanları, özellik-
le trafik kavşaklarının çevresin-
de önemli ölçüde genişletilecek. 
Park alanlarının etrafındaki 100 
metrelik bir yarıçap içinde, kira-
lamayı sonlandırmak ve böylece 
scooter’ı park etmek artık müm-
kün olmayacak.

Daha az sayıda işletme: Önceki 
beş işletme yerine, Viyana gele-
cekte yalnızca dört e-scooter iş-
letmesine sahip olacak.

Teknik gereksinimler: Gelecekte 
kiralık araçlarda, diğerlerinin ya-
nı sıra dönüş sinyalleri, birbirin-
den bağımsız çalışan iki fren ci-
hazı, akustik uyarı sinyalleri ve 
rüzgarda dahi devrilmelerini ön-
leyen uygun bir stant bulunması 
gerekecek. (yenivatan.at)

Viyana Belediyesi’nden e-scooter kaosuna çözüm!

Salzburg’da 3 yıl önce 13 yaşın-
daki kızla cinsel ilişkiye giren 
22 yaşındaki adam şartlı tahli-
ye edildi. 

Salzburg. 2019 yılında 13 yaşın-
daki bir kızla rızaya dayalı cinsel 
ilişkiye giren 22 yaşındaki sanık, 
yıllar sonra kızla yeniden ileti-
şime geçip, çıplak fotoğraflarını 
yayınlamakla tehdit ederek cin-
sel ilişkiye zorlayınca mahkeme-
lik oldu.

Salzburg Bölge Mahkemesi’nde 
görülen davada, üzgün olduğunu 
söyleyen sanığa, reşit olmayanla-
rın cinsel istismarı nedeniyle ve-
rilen 12 ay hapis cezası ertelendi. 
Ek olarak psikoterapi görme zo-
runluluğu ve temas yasağı getiri-
len sanık, acı ve ıstırap için 5 bin 
avro tazminat ödemeye mahkum 
edildi. (yenivatan.at)

Salzburg: 13 yaşındaki kızla cinsel 
ilişkiye şartlı tahliye!
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Viyana. Kapılarını özel 
olarak “ Foreign Presse 
Association in Vienna“ ad-

lı Viyana merkezli ünlü „Yabancı 
Medya ve Basın Temsilcileri 
Birliği’ne  açan 130 yıllık 
Avusturya Parlamentosu’nun 
R i n g  c a d d e s i  ü z e r i n d e k i 
Theophil Hansen Binası, 5 yıl-
lık bir restorasyon çalışmasının 
ardından 12 Ocak 2023 tarihi iti-
bariyle meclis çalışmalarına baş-
layacak.  Avusturya Parlamento 
Binası şehrin en görkemli yapıla-
rının arasında yer alıyor. Toplam 
320 milyon avro bütçeli restoras-
yonun, belirlenemeyen masraf-
lar nedeniyle takribi 80 milyon 
ek bütçe ile bitirilebildiği öğre-
nildi.  Rehberlik çalışmaları dı-
şında, son elektrik ve mobilya 
yerleştirme işlerinin devam et-
tiği öğrenildi. Viyana’da yüzden 
fazla merkezleri olan Avusturya, 
Macaristan, Ukrayna , Polonya 

ve Güney Doğu Avrupa’nın ünlü 
gazete ve televizyonlarının tem-
silcilerinin olduğu tanıtımda, 
Türkçe yayın yapan gazete ola-
rak sadece Yeni Vatan Gazetesi 
temsilcileri vardı.

Meclis birinci katta toplanırken, 
insanlar Viyana şehri manzaralı 
çatı terasında yemek yerken eş-
siz manzaranın tadına varabile-
cek. Bu kapsamda, halka açık bir 
hafta sonu ziyareti, rehberli tur-
lar, kütüphane kafesine veya ça-
tı restoranına spontane ziyaretler 
gerçekleştirilecek.

Restorasyonu yürüten ekibin, 
Theophil Hansen’in 130 yıllık 
muhteşem binasını günümüze 
ışınlama çabaları takdir edilir-
ken, yenilenmiş binanın görkemi 
göz kamaştırıyor. Halk ziyaretle-
rinin maksimum güvenlik düze-
yinde yapılacağı binada, millet-

vekillerinin tartıştığı genel kurul 
salonu yapının mimari kalbi ol-
maya devam ediyor. Restorasyon 
sırasında 1938 yılında Avusturya 
ve başkent Viyana’yı ilhak eden 
Almanya Hitler Nazi hükümeti-
nin kömürlüğünde iki Hitler büs-
tü bulunup, Viyana’da bulunan 
„Haus der Geschichte“ müzesine 
teslim edildi.

Eski Parlamento aynı bina içinde 
Cumhurbaşkanları’nın yemin tö-
reni veya başka törenlerde kulla-
nılıyor.

D a n i m a r k a  a s ı l l ı  m i m a r 
Theophilvon Hansen’in on yıl¬ 
mimarlığını yaptığı bina, 1873-
1883 yılları arasında  Kaiser Franz 
Joseph zamanında bitirilmiş, 
ama Kaiser hiç bir zaman ciddiye 
almadığı bu parlamentoyu ziya-
ret etmemiş.  Aşağıda kendisine 
ayrılan yukarıdaki loca hep boş 

kalmış. Neo-attic tarzda inşa edi-
len Avusturya Parlamentosu, 2. 
Dünya Savaşı’nda Nazilere karşı 
atılan İngiliz, Amerikan ve Rusya 
bombaları ile büyük zarar gör-
müş. Tekrar restore edilen bina-
nın orjinalinden sapmadan yeni-
lenen hali, 1956 yılında açılarak 
mimari açıdan Avrupa’nın en gü-
zel parlamento binaları arasın-
da yer almaya devam ederken, 
eser aynı zamanda Viyana’nın 
da sembollerinden biri haline 
gelmiş. En üst katında bulunan 
Avusturya Parlamentosu yemek-
hanesi özel bir şirket tarafından 
işletiliyor ve tüm milletvekilleri-
ne uygulanan indirimsiz fiyatlar 
dışarı ile aynı. TBMM yemekha-
nesinde devamlı tartışmaya yol 
açan yemeklerin ucuzluk tartış-
maları burada yok.

Cumhurbaşkanı Alexander Van 
der Bellen’in ikinci görev süresi 

Avusturya parlamento binası 
yeni görünümüyle büyüledi!
5 yıldır tadilatta olan parlamento binası, yeni yapılanmasıyla adeta 130 yıl önceden 

günümüze ışınlandı. 12 Ocak’ta açılışı yapılacak olan görkemli bina, 14 Ocak itibariyle de 
ziyaretçilerine kapılarını açacak. 

için 26 Ocak’ta Federal Meclis’e 
karşı yemin edeceği 130 yıllık 
Reichsrat toplantı odasının ade-

ta dijital çağa ışınlandığı görü-
lürken, yenilenen genel kurul sa-
lonunda ise tarihi yapıya sadık 

kalınması dikkat çekiyor. Anıtlar 
Ofisi’nin, mimarlar Fellerer ve 
Wörle’ye ait 1950’lerin tasarımı-

nın korunmasında ısrar ettiği ge-
nel kurul salonunda, zeminin 
düzleştirilmiş, üstteki boşluğun 
bir kat yükseltilmiş ve yeni kubbe 
ile kapatılmış olduğu görülüyor.

Çatı katında Viyana 
manzaralı restoran

14 Ocak 2023  itibariyle ziyaret-
çilerin çatı katından parlamen-
to üyelerine bakabileceği ve cam 
kubbeyi yakından görebilece-
ği yeni çatı katında bulunan de-
mokrasi atölyesi ve yeni çatı res-
toranı da eşsiz manzarasıyla 
görülmeye değer. Yeni mimari-
siyle göz dolduran yapıda, mil-
letvekilleri alt katta çalışırken, zi-
yaretçiler Viyana manzaralı çatı 
restoranında yemek yiyerek anın 
tadını çıkaracak.

İçerik ve teknoloji açısından üst 
düzeyde, sunumlara ayrılmış ge-
niş odalarda görülebilen ve de-
mokratik katılım ilkesini ön pla-
na çıkaran adeta bir “demokrasi 
macera parkı” ortaya çıkaran res-
torasyonun, 470 milyona mal ol-
duğu öğrenildi. (yenivatan.at)
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Avusturya Sağlık 
Sigortası Fonu (ÖGK), 
ÖGK ile sigortalı olan 
ve daha önce hiç sağlık 
taraması yaptırma-
mış veya uzun süredir 
yaptırmayan kişileri 
önleyici tıbbi muayene 
yapmaya davet ediyor.

ÖGK’den ücretsiz 
check-up fırsatı

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

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

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

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

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

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

berliğine hız verdi; çarşamba 
gününden itibaren altı aydan 
beş yaşa kadar çocukların aşı-
lanabileceği açıklandı. Kayıt-
lar pazartesi itibariyle başla-
dı. Ulusal Aşı Komitesi (NIG), 
Covid-19’dan ciddi hastalık ris-
ki yüksek olan çocuklar için aşı 
tavsiyesinde bulunurken, Viya-
na Eyaleti Sağlık Bakanı Peter 
Hacker (SPÖ) ofisi, koronadan 
kaynaklanan ciddi bir hastalık 
seyri riski olmayan sağlıklı ço-
cuklara da aşının sunulduğunu 
vurguladı.

Viyana şehir yönetiminden ya-
pılan açıklamaya göre, aşıla-
ma pazartesiden cumartesiye 
10:00 ile 18:00 saatleri arasın-
da, Austria Center Vienna X3 
salonunda, küçük çocuklar için 
özel olarak tasarlanmış ayrı bir 
alanda gerçekleştirilecek. Aşı-
lama için küçük çocukların ya-
nında velayet hakkına sahip bir 
kişinin olması şart koşulacak.

Aşılama merkezinde 
doktorlar hazır 

bulunacak

Aşı takvimine göre, ilk iki aşı-

nın üç hafta (21 gün) arayla ya-
pılması tavsiye ediliyor. Üçüncü 
aşılamanın ise ikinci aşılama-
dan sonra en geç sekiz hafta 
(56 gün) içinde yapılması gere-
kiyor. BioNTech/Pfizer’s Comir-
naty aşısı, bu yaş gruplarına 
uygun üç mikrogramlık dozda 
-normal yetişkin dozunun onda 
biri- üst kol veya uyluk kasına 
enjeksiyon olarak veriliyor.

Yetkililer, ebeveynlerin aşıla-
maya dair merak edilenleri hem 
kendi doktorlarına hem de aşı-
lama merkezindeki doktorlara 
sorabileceğini özellikle belirti-
yor. (yenivatan.at)

Viyana’da küçük çocuklara aşı seferberliği: 
6 aydan 5 yaşa kadar aşılama artık mümkün
Viyana'da çarşamba gününden itibaren küçük çocuklar korona virüsüne 

karşı aşılanabilecek.
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Konsumentenschutz wird großgeschrieben. Magazine wie „konkret“, „Eco“, „Journal Panorama“,  
„Report“, „Saldo“ und „Bürgeranwalt“ widmen sich dem Recht von Bürgerinnen und Bürgern sowie  
Verbraucherschutz-Themen. Die Bandbreite reicht von Wohnen und Reise über Nahrung und  
Kosmetik bis zu Telefonie und Finanzen. Danke, dass Sie diese Sendungen im öffentlich-rechtlichen  
Rundfunk mit Ihrem Beitrag möglich machen. Jetzt informieren: www.gis.at

Mein Beitrag zahlt sich aus.

Ich zeige Recht  
und Unrecht auf.

Paul P., Prater-Fahrgeschäftebetreiber in Wien
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