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» 82 yaşında Viyana asıllı Heinz K. bizleri arayarak illa yeni kışlık pahalı 
giyeceklerini Türkiye'deki depremzedelere vermek istediğini ifade etti.

İKİ TORBASI İLE GELDİ-DEPREM
DANKESCHON
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 Ciao
 ohne
 au!
Der Abschied 
von der kalten 
Progression
fällt leicht.

So ist das Leben seit Anfang 2023 leistbarer:
• Erhöhte Steuertarifstufen. Bisher waren z. B. Jahreseinkommen 

ab 11.000 Euro zu versteuern, jetzt erst ab 11.693 Euro
• Verkehrs-, Pensionisten-, Alleinverdiener-, Alleinerzieher- 

und Unterhaltsabsetzbetrag sowie SV-Rückerstattung 
werden jährlich angepasst

Zusätzlich bringen diese Maßnahmen mehr Spielraum:
• Automatische Erhöhung von Familien- und Sozial leistun gen 

auf Basis der Inflation
• Weitere Senkung der 2. Stufe der Lohn- und Einkommen-

steuer von 32,5 % auf 30 % sowie erstmalige Senkung der 
3. Stufe von 42 % auf 41 %

Das bringt Ihnen der Abschied:
bmf.gv.at/entlastungsrechnerEN
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St. Pölten. FPÖ’nün yük-
selen başarısı, ÖVP ve 
SPÖ’nün ise keskin düşü-

şüyle sonuçlanan Aşağı Avustur-
ya seçimleri ülkede bomba etkisi 
yarattı. FPÖ’nün oylarında iki 
kat artış görülmesi, federal dü-
zeyde de bir sağa yönelim olma 
ihtimalini akıllara getirdi.

Aşağı Avusturya’da en büyük ka-
zanan kesinlikle Özgürlük Parti-
si (FPÖ) oldu. Der Standard’ın 
İç Politika Departmanı Başkanı 
Michael Völker’in kaleme aldığı 
analizinde dikkat çektiği üzere, 
bu zafer Aşağı Avusturya’nın çok 

ötesinde bir önem atfediyor. Bir 
yandan FPÖ’nün skandallardan 
sonra ne kadar çabuk toparlana-
bildiğini gösteriyor ve benzer bir 
iyileşmenin federal düzeyde de 
yaşanabilme ihtimalini akılla-
ra getiriyor. Öte yandan, henüz 
FPÖ’ye karşı bir çözüm bulama-
yan parti ve liderlerin başlarının 
dertte olduğuna işaret ediyor. 
İşler özellikle Karl Nehammer ve 
Pamela Rendi-Wagner için de ra-
hatsız edici bir hal alıyor.

Özellikle ÖVP’nin zayıflığından 
yararlanamayan ve pazar günü 
2018 eyalet seçim sonucunun 
gerisinde kalan SPÖ için tehli-
ke çanları çalıyor. Üçüncü ola-
rak FPÖ’nün gerisinde kalması 
“fiyasko” olarak yorumlanıyor. 
SPÖ’nün eyalet düzeyindeki bu 
başarısızlığının federal partiye 
de yansıması hatta halihazırda 
devam eden parti içindeki tar-
tışmayı alevlendirmesi bekleni-
yor. “Pamela Rendi-Wagner bir 
sonraki ulusal seçim kampan-
yasında SPÖ’ye liderlik edecek 
ve FPÖ’ye karşı çıkacak doğru 
kişi mi?” sorusuna karşılık bu 
konudaki şüpheler gün geçtikçe 
artıyor.

Güçlülerin rehaveti

Hükümet partisinin seçim kam-
panyasının böylesine zayıf ve 
güvensiz olması da eleştirildi. 
Federal partinin de kısmen, 
partinin bu şekilde raydan çık-
masından sorumlu olduğuna 
dikkat çekilen analizde, “Böy-
lesine önemli bir seçimin daha 
iyi düşünülmesi ve hazırlanma-
sı gerekiyor. Bu, parti içindeki 
liderliğin bariz bir zayıflığını 
gösteriyor. Bu şimdi içeride de 
yoğun bir şekilde tartışılacak” 
ifadelerine yer verildi.

Seçim öncesinde öngörüldüğü 
gibi, ÖVP’nin üstünlüğü kırıl-
madı, Aşağı Avusturya’da hala 
neredeyse yüzde 40 oy oranına 
sahip ama mutlak çoğunluğunu 
kaybetti. Bu, kesinlikle görmez-
den gelinecek bir yenilgi değil. 
Eyalet valisinin seçim kampan-
yasının inandırıcılığı yoktu. Ek 
olarak, Johanna Mikl-Leitner’ın 
bariz retorik zayıflığı da dikkat-
lerden kaçmadı.

Her şeyden öte Aşağı Avusturya 
seçimleri aynı zamanda, iktidarı 
ve gücü elinde tutanların kapıl-
dığı rehavetin nelere sebep oldu-
ğuna ve bunun nasıl alt edilebil-
diğine örnek olarak gösteriliyor. 

İnsanlar artık ÖVP’nin sağlıklı 
demokrasi fikriyle çelişen uy-
gulamalarına -özellikle ORF’i 
ele geçirdiği gerçeğina- karşı 
çıkıyor. Aşağı Avusturya seçim-
leri bu tepkinin ilk ayağı olarak 
görülüyor, sonuçların adeta güç 
yozlaşması yaşayan partilere ve 
liderlerine bir “uyarı” niteliğinde 
olduğu söyleniyor.

Seçmenleri bu kadar 
kızdıran ne?

Geriye kalan büyük soru şu: FPÖ 
seçmenleri neden her skandalı 
affediyor ve açık ırkçılığı gör-
mezden geliyor? FPÖ, inandırı-
cı kavramları olduğu için değil 
-aksine inandırıcılık yok- sadece 
sisteme karşı olduğu için kazanı-
yor. Bunu yaparken, artık „kar-
şı“ olan birçok kişiye de hitap 
ediyor.

Yani sistemi temsil eden partiler 
artık iki kez düşünmek zorunda. 
Seçmenlerin çoğu mevcut sis-
temde hayal kırıklığına uğradığı 
için, bunlara sırt çevirdi. ÖVP 
ve SPÖ güvenilirliklerini yitirdi. 
Bunu yeniden kazanmak için 
tüm partilerin önünde şimdi çok 
iyi hazırlanmaları gereken bü-
yük bir yarış var. (yenivatan.at)

NÖ’de FPÖ’nün oylarını arttırması diğer 
partilerin güçsüz olduğunu gösterdi

Niederösterreich (Aşağı 
Avusturya) seçimlerin-

de bozguna uğrayan 
ÖVP ve SPÖ nerede 

hata yaptı? FPÖ’nün 
galibiyeti ne anlama 

geliyor? Der Standard’ın 
İç Politika Departmanı 

Başkanı Michael 
Völker’in seçim sonuç-

larını tüm yönleriyle 
ele aldığı analizi dikkat 

çekti.

Birçok özel emeklilik 20 yıl ön-
ce kaldırılmış olmasına rağ-
men, sosyal güvenlik sistemi 
bunlara yılda 344 milyon avro 
ödüyor. Lüks emekli maaşları-
nın 2070'e kadar vergi mükel-
leflerini zorlayacağı söyleni-
yor.  

Viyana. Sosyal güvenlik siste-
mindeki özel emeklilik 20 yılı aş-
kın bir süredir yürürlükten kaldı-
rıldı – ancak binlerce eski dava 
fonlara yük olmaya devam ediyor. 
Avusturya Ticaret Odası Başkanı 
Harald Mahrer’in, Genel Sekreteri 
Karlheinz Kopf’a vermek istediği 
lüks emekli maaşı konusunda bir 
açıklama yapması bekleniyor.

Krone’de yayınlanan habere göre, 
1995 yılında sosyal güvenlik san-
dıklarındaki lüks emeklilik kaldı-
rıldı, ancak bu konu tartışılmaya 
devam ediyor. Lüks emekliliğin, 
Avusturya’da kaldırılmış olsa da 
vergi mükellefleri için onlarca yıl 
daha yük olmaya devam edeceği 
söyleniyor. Örneğin 1975 doğum-
lu ve 1994 yılında HAK’tan mezun 
olduktan sonra sosyal güvenlikte 
iş kaydı olan herkesin 2040 civa-
rında emekli olması bekleniyor. 

Lüks emeklinin 20 yıl daha yaşa-
ması durumunda, emekli maaşı-
nın 2060 yılına kadar ödeneceği, 
ölen kocasından beş yaş veya da-
ha küçük olabilecek dul kadının 
ise ömrünün sonuna kadar – ne-
redeyse 2070 yılına kadar- aylık 
almaya devam edeceği öngörü-
lüyor.

2070 yılına kadar vergi mükel-
leflerinin üzerine yük

NEOS Milletvekili Gerald Loacker 
konuya dair yaptığı bir açıklama-
da „Bu, bu emekli maaşlarının 
2070 yılına kadar üzerimizde bir 
yük olacağı anlamına geliyor“ ifa-
delerini kullandı.

Sosyal güvenlikte, 2021’de 344,4 
milyon avroya mal olan ve SV 
katkı paylarıyla ödenen 17.768 ek 
emekli maaşı var. Loacker, „İlaç 
ve tedavilerden tasarruf edili-
yor, ancak özel emeklilik maaş-
ları ödenmeye devam ediyor“ 
sözleriyle eleştirisini dile getirdi. 
Çalışma Odası’nın üyelik aidatla-
rından karşılanan bütçesinin yüz-
de beşini, lüks emekli maaşlarına 
harcadığına dikkat çekildi. (yeni-
vatan.at)

Lüks emekli maaşları, sosyal 
güvenlik sistemini zorluyor
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wien.gv.at/energiesparen

12 Energiespar-Tipps für dein Zuhause.

Alle 12 Energiespar-Tipps für deinen Haushalt  
findest du jetzt unter:

wien.gv.at/energiesparen

Schon mit kleinen Handgriffen und einfachen 
Änderungen im Alltag kannst du deinen 
Energieverbrauch deutlich senken. Das spart Geld 
und ist gut fürs Klima. Fang also gleich damit an!

Spar ein 
daheim!

Bezahlte Anzeige

046_SW_Energiesparen_Haushalt_YeniVatanGazetesi _195_137_ET1602.indd   1046_SW_Energiesparen_Haushalt_YeniVatanGazetesi _195_137_ET1602.indd   1 27.01.23   11:5827.01.23   11:58

Gönüller ve dularımız dep-
remzedelerimizle

Türkiye’de vuku bulan elim dep-
rem sonrası depremzedelere 
Viyana’da bağış ve yardımların 
ayrılması, işaretlenmesi ve pa-
ketlenmesi bu gönülleri büyük 
gençlerimiz tarafından fahri ola-
rak büyük bir içtenlik, arı gibi ça-
lışkanlık ve yüksek vatan sevgi-
si içinde gerçekleşiyor ve takdir 
görüyor. Avusturyalılar bile bu 
gençlerimizi alkışlıyor.
Çoğu Avusturya doğumlu birbi-
rine hiç tanımayan bu yüce duy-
gulu gençler 23. Viyana’da ki de-
poya gelerek bir teşekkür bile 
beklemeden sadece ve sadece 
„Hakk’ın rızası“ için çalışmaları 
duygulandırıyor.

Masumiyet, sevgi ve saygı için-
de bu çalışmaları yapanların ye-

me ve içmeleri Viyana’nın çeşit-
li lokanta ve fırınlarından gelen 
ücretsiz yiyecek ve içecekleri ile 

karşılanıyor.

Çam sakızı çoban armağa-

nı Yeni Vatan Gazetesi’de Şen 
Menü tarafından temiz bir şekil-
de hazırlanmış içecekli yemek 
menüleri ile ufak bir katkıda bu-
lunarak bu“ Hayal Düğün Salonu 
Arslanlarına“ tüm okuyucuları-
mız adına hürmet, saygı ve derin 
sevgilerini sundu.

Herkesi desteklemeyi bir yerin-
den tutmaya davet ediyoruz.

Hakk sizden razı olsun gençleri-
miz!

Yer: Hayal Düğün Salonu

Adres: Heizwerkstraße 6b, 1230 
Wien

Not: Yardımların ve bağışların 
mümkünse yeni, etiketli ve or-
jinal paketleri içinde olmasına 
dikkat edilmesi rica olundu.

Arslan gençlerimiz Depremler sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju 
Özcan talimat verdi! O yapılar mühürlenecek!

Deprem bölgesine ziyareti 
sonrasında makamında basın 
mensuplarının sorularını ya-
nıtlayan Bolu Belediye Başka-
nı Tanju Özcan, Bolu'ya dönü-
şünde dikkat çeken bir talimat 
verdi. 

Bolu. Kahramanmaraş merkezli 
iki büyük depremin etkilediği 
kentlerde incelemelerde bulunan 
ve arama kurtarma çalışmala-
rı hakkında ekiplerden bilgiler 
alan Bolu Belediye Başkanı Tan-
ju Özcan, kente dönüşünde ilk iş 
zabıta ekiplerine “acil denetim” 
talimatı verdi.

Özcan’ın zabıta ekiplerine verdi-
ği talimata göre, kentteki bina-
ların giriş katlarında bulunan iş 
yerleri denetlenecek. Başkan Öz-
can, yapılan denetimlerde eksik 
kolon tespit edilen yapıların mü-

hürleneceğini de belirtti.

Özcan, konuya ilişkin yaptığı 
açıklamada şu ifadeleri kullandı:

„Deprem bölgesinde şunu gör-
düm: Binaların giriş katlarında 
olan bazı zincir marketler ala-
nını genişletmek için kolonları 

kesmişler. 2019 yılında bu be-
nim aklıma gelmişti. Yeni baş-
kan seçildiğim zaman kontrol 
ettirmiştim ama ondan sonra da 
açılanlar var. Yolda gelirken bu 
talimatı vermek için notlarımın 
arasına almıştım.

Mimari projelerine göre zabıta 

ekipleri gidecek bakacak. Kaç 
kolon var, orada bunu kontrol 
edecek. İş yerinde 10 kolon mu 
olması gerekiyor, eğer 9 kolon 
varsa aynı gün mühürleyeceğiz. 
O binayı da boşaltacağız. Aynı 
zamanda kahvehaneleri de hız-
lı bir şekilde kontrol edeceğiz.“ 
(yenivata.at)

Almanya Cumhurbaşkanı 
Frank-Walter Steinmeier ya-
yınladığı video mesajda, dep-
rem felaketinde Türkiye ve 
Suriye’de yaşanan can kayıpları 
nedeniyle derin üzüntü duydu-
ğunu ifade ederek, “Çektiğiniz 
acıları görüyoruz, ağıtlarınızı 
duyuyoruz. Sizin acınız bizim 
acımızdır” dedi.

Berlin. Almanya Cumhurbaşkanı 
Frank-Walter Steinmeier, sosyal 
medya üzerinden paylaştığı vi-
deo mesajında, pazartesi günün-
den bu yana Türkiye ve Suriye‚den 
gelen görüntülerin kendilerini de-
rinden üzdüğünü ifade etti.

Steinmeier, Kahramanmaraş mer-
kezli depremler nedeniyle yas tu-
tanlara “Çektiğiniz acıları görüyo-
ruz, ağıtlarınızı duyuyoruz. Sizin 
acınız bizim acımızdır.” dedi. 
Birçok insanın evlerin yıkıntıları 
arasında mahsur kalmış durumda 
olduğunu vurgulayan Steinmeier, 
“Birçoğu evlerini, eşyalarını kay-

betti. Karda ve soğukta savunma-
sız durumda.” ifadesini kullandı.

Steinmeier, depremde hayat-
ta kalanların, kaybettikleri-
nin yasını tuttuğunu belirterek, 
“Sevdiklerini aramak için genel-
likle çıplak elleriyle molozları ka-
zan insanlar görüyoruz. Uzaktan 
bile dayanılmaz dramatik sahne-
ler görüyoruz. Ölen kızının elini 
tutan ve bırakmak istemeyen bir 
baba görüyoruz.” diye konuştu.

„Danke, teşekkürler ve 
Şükran!”

Türkiye’de veya Suriye’de ak-
rabaları ve arkadaşları olan 
Almanya’daki insanlara seslenen 
Steinmeier, şunları kaydetti:

“Şimdi Almanya’nın her yerinde 
yas tutan, ağlayan, umut eden ve 
korkan nicelerine; afet bölgesin-
de yardım edemeyecekleri için ge-
nellikle kendilerini güçsüz hisse-
den kişilere sesleniyorum. Bugün 

hepinize söylüyorum. Çektiğiniz 
acıları görüyoruz, ağıtlarınızı du-
yuyoruz. Sizin acınız bizim acı-
mızdır. Bugünlerde harap olmuş 
şehirlerde ve burada bizimle yar-
dım sağlayan herkese teşekkür-
lerimi sunuyorum. Şu anda yo-
rulmadan çalışan o kadar çok 
kişi var. Yardım nakledenler, ba-
ğış toplayanlar veya kendile-
ri bağışta bulunanlar, Türkiye ve 
Suriye’deki akrabaları felaketten 
etkilenen komşuların yanında 
olanlar. Ülkemiz adına kalbimin 
derinliklerinden teşekkür ederim; 
Danke, teşekkürler ve Şükran!”

Steinmeier, Türkiye’de veya 
Suriye’de depremlerde her şeyini 
kaybeden insanların şimdi yardı-
ma ihtiyacı olduğunu dile getire-
rek, “Felaket görüntülerinin yerini 
başka haberler aldığında da onla-
rın dayanışmamıza ve desteğimi-
ze ihtiyaçları olacak. İnsanlığımız 
talep görüyor ve talep edilmeye 
devam edecek!“ şeklinde konuş-
tu. (yenivatan.at)

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’dan 
duygulandıran mesaj: “Acınız, acımızdır”
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BİROL KILIÇ, GÖZLEM, 
VİYANA.

Heinz K. yıllarca Julius Meindl’ın 
Üretim Müdürü olarak çalış-
mış ve emekli olmuş. Kendisi 
ayrıca bir kayak öğretmeni. 
Türkiye’deki deprem onu çok üz-
müş…

15. Viyana’da oturduğunu ifa-
de eden Heinz K., depremle ilgi-
li haberlerimizi ve çağrılarımızı 
Avusturya basınında okuduğunu 
ve bize güvendiğini ifade ettikten 
sonra şu sözlerine kulak verelim: 
„23. Viyana çok uzak. Sizin bura-
da bu ufak bağışlarımızı kabul 
edip doğru yerlere yollamanız 
bizim için çok önemli. Bunları 
lütfen depremzedelere ulaştırın. 

Tatillerimizi Türkiye’de yaptık 
ve yapıyoruz. Türk insanı misa-
firperver ve dürüst insanlar. Çok 
üzgünüz. Çalışmaya ve mücadele 
etmeye devam edilsin Türkiye’de. 
82 yaşındayım. 3 kez kanser has-
talığını atlattım. Dün hastane-
deydim. Ama umut en önemlisi. 
Kalplerimiz sizlerle. Caritas üze-
rinden de maddi yardım yaptım. 
Caritas ve Rotes Kreuz elbise ka-
bul etmiyor. Sizlere çok teşekkür 
ediyorum. Tüm Türk halkını ku-
caklıyorum.“

Hayat bir rüya

Kendisine Türk kahvesi eşliğin-
de “ Kant kocht Türkisch“ isim-
li bir de kitabımızı hediye ettiği-
miz ve  derya gibi anıları ile hoş 

sohbet ettiğimiz Heinz K. adlı al-
tın kalpli Viyanalı hemşerimize 
tüm depremzedeler adına yürek-
ten ve içten teşekkür eder, kendi-
sine en başta sağlıklı nice yıllar 
dileriz. Dile kolay 82 yaşında-

ki altın kalpli Viyanalı Heinz K. 
kendisine Viyana’da galerimiz-
de hazırladığımız sade Türk kah-
vesini afiyetle içerken iyi niyet ve 
insanlığın rüya gibi olan hayatın 
içinde değerini  hatırlattı…

Viyana’dan 82 yaşındaki Heinz K. : 
„Umutlarınızı kaybetmeyin…“

82 yaşında 3 çocuk sahibi ve birçok torunu olan Viyana asıllı Heinz K. bizleri arayarak illa yeni 
kışlık pahalı giyeceklerini Türkiye'deki depremzedelere vermek istediğini ifade etti. Yürümekte 
güçlük çeken ama canlı ve diri sesiyle “illa geleceğim” diye tutturan bu güzel niyetli ve yürekli 

insan kim?
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Türkiye ve Suriye’de meyda-
na gelen şiddetli depremler 
hayatı felç etti. Avusturya’nın 
resmi medya kuruluşu ORF ve 
NACHBAR IN NOT iki ülkenin 
yaralarını sarmak için ortak 
yardım kampanyası başlattı. 

Ankara/Şam/Viyana. Türkiye-
Suriye sınır bölgesinde 6 Şubat 
2023 Pazartesi günü meydana ge-
len yıkıcı depremde yüzlerce bi-
na yıkılırken binlerce insan ha-
yatını kaybetti, 20.000’den fazla 
insan yaralandı. Pek çok insan 
evini kaybetti ve şiddetli soğukta 
çadırlara ve acil durum barınak-
larına sığınmak zorunda kaldı.

Evsiz ve acil yardıma muhtaç in-
sanların sayısı her saat artıyor. 
Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) 
göre, „özellikle savunmasız“ ve 
bu nedenle acil yardıma muhtaç 
olarak kabul edilen yaklaşık beş 

milyon kişi de dahil olmak üzere 
depremden etkilenen insan sayı-
sının 23 milyona kadar ulaşacağı 
tahmin ediliyor. Öte yandan 5-6 
büyüklüğünde çok sayıda art-
çı sarsıntı nedeniyle daha fazla 
evin çökme riski de oldukça yük-
sek. Hayatta kalanlarsa temel ih-
tiyaçlardan yoksun, acil yardıma 
ihtiyaçları var.

ORF ve NACHBAR IN 
NOT ortak bağış kam-

panyası

“Deprem bölgelerinde acilen tıb-
bi bakıma, gıda, su ve hijyen mal-
zemelerine ihtiyaç olduğuna” 
dikkat çeken ORF ve NACHBAR 
IN NOT, „NACHBAR IN NOT – 
Erdbebenopfer Türkei und Syrien 
(Türkiye ve Suriye’deki deprem-
zedeler)” adıyla ortak bir bağış 
kampanyası başlatıldığını du-
yurdu.

ORF Genel Direktörü Roland 
We i ß m a n n  “ T ü r k i y e  v e 
Suriye’deki durum oldukça dra-
matik, yerinde hızlı ve yetkin 
yardım gerektiriyor. Elbette ORF, 
NACHBAR IN NOT ile ortak yü-
rüteceği bir yardım kampan-
yasıyla destek olacaktır. ORF, 
Avusturya’da mümkün olduğu 
kadar çok kişiye ulaşmak için 
tüm medyasında „NACHBAR IN 
NOT“ bağış çağrısını yinelemek-
tedir. Çünkü her bağış, aileler ve 
çocuklar da dahil olmak üzere et-
kilenen insanlara bu zor dönem-
de mümkün olan en iyi desteği 
sağlamaya yardımcı olur” açıkla-
masını yaptı. ORF yetkilileri, yar-
dım kampanyasını, televizyon ve 
radyodaki bağış çağrılarının yanı 
sıra tüm medya ve devlet stüdyo-
larındaki haberlerle destekleye-
ceklerini özellikle vurguladı.

NACHBAR IN NOT yardım ku-
ruluşunun bağış seçenekleri ve 
projeleri hakkında ayrıntılı tüm 
bilgilere nachbarinnot.ORF.at 
adresinden ve ORF TELETEXT 
sayfa 682’den ulaşılabilir. (yeni-
vatan.at)

Bağış bilgileri aşağıdaki gibidir:

N A C H B A R  I N  N O T  – 
Erdbebenopfer Türkei und 
Syrien

IBAN: AT75 2011 1400 4004 4001

BIC: GIBAATWWXXX

Çevrimiçi bağış veya ödeme mak-
buzu talebinde bulunmak için:

http://nachbarinnot.ORF.at

A1 bağış telefon hattı 0800 664 
2023

Türkiye ve Suriye’de deprem: 
ORF ve NACHBAR IN NOT ortak yardım kampanyası başlattı

Brüksel. Avrupa Birliği 
(AB) ülkelerinin liderleri, 
düzensiz göç konusunda 

sınırları güçlendirme, geri dö-
nüşleri ve AB içinde dayanışma-
yı artırma gibi konularda daha 
fazla çalışmak üzere anlaştı.

Brüksel’de düzenlenen özel AB 
Zirvesi, göç ve ekonomi konula-
rının görüşüldüğü oturumların 
ardından sonra erdi. AB zirve-
sinin sonuç bildirgesi, yasadışı 
girişleri önceden önlemeyi ya 
da daha az cazip hale getirmeyi 
amaçlıyor. Bunun da, diğer hu-
susların yanı sıra, insan kaçakçı-
larıyla mücadelenin arttırılması, 
sınırların daha fazla korunması 
ve sınır dışı işlemlerinin hızlan-
dırılması yoluyla gerçekleştiril-
mesi bekleniyor.

Düzensiz göçe karşı iki 
önemli pilot proje

AB Komisyonu Başkanı Ursula 
von der Leyen, göç konusunda 
birkaç yıldır gündemde olan an-
cak AB ülkelerinin henüz üzerin-
de uzlaşmaya varamadığı Göç ve 
İltica Anlaşması hakkında şu an-
daki İsveç ve sonraki İspanya AB 
dönem başkanlıklarında çalış-
maları hızlandırma ve sonuçlan-
dırma kararı aldıklarını söyledi.

Ayrıca düzensiz göçü önlemek 
için sınırları güçlendirme ka-
rarı aldıklarını belirten von der 
Leyen, bu amaçla iki pilot proje 
başlatacaklarını açıkladı. Von 
der Leyen’in verdiği bilgiye göre, 
bu kapsamda AB ülkesi Bulga-
ristan ile Türkiye arasındaki 
sınırda gözetleme kuleleri, ka-
meralar, elektronik sınır takip 
teknolojileri, araçlar gibi altyapı 
artırılacak. Bunların oluşturul-
masında AB fonlarının yanı sıra 

ulusal fonlar da kullanılacak.

Ayrıca hızlı ve adil iltica işlemle-
ri ile iltica başvurusu kabul edil-
meyenlerin ülkelerine geri gön-
derilmesi prosedürlerinin hayata 
geçirilmesi amacıyla pilot proje 
başlatılacak. Bu projeyi Frontex, 
Europol ve AB İltica Ajansı des-
tekleyecek. İltica başvurusu ka-
bul edilmeyen kişilerin hızlı geri 
dönüşlerinin sağlanması için ça-
lışılacak.

Reddedilen sığınmacıla-
rın geri alınması

AB ülkeleri, reddedilen sığın-
macıları geri alma konusunda 
işbirliği yapmayan ülkelere daha 
fazla baskı yapılması gerekti-
ği konusunda da anlaştı. Bu da 
daha fazla insanın kalma hakkı 
olmadan AB’den ayrılmasına 
yol açacak. AB ülkeleri, örneğin 
daha sıkı bir vize politikası, tica-
ret politikası ve kalkınma yardı-
mı yoluyla baskı uygulamak is-
terken, aynı zamanda yasal göç 
için fırsatlar da yaratmak istiyor.

2022 yılında iltica başvurula-
rının sayısı bir önceki yıla göre 
neredeyse yüzde 50 artarak 
924.000’e yükseldi. Buna ek ola-

rak, Ukrayna’dan gelen ve AB’ye 
sığınma başvurusunda bulun-
mak zorunda olmayan yaklaşık 
dört milyon mülteci vardı.

Nehammer (ÖVP), karar-
dan memnun

Edinilen bilgiye göre, Avustur-
ya ve Yunanistan gibi ülkeler 
tarafından talep edilen, AB’nin 
dış sınırları boyunca örülen tel 
örgülerin AB tarafından finanse 
edilmesi konusuna sonuç bildir-
gesinde açıkça değinilmezken, 
belgede sadece AB fonlarının sı-

nırlardaki „altyapı“ için seferber 
edilmesi gerektiği belirtildi.

Federal Şansölye Karl Neham-
mer (ÖVP) AB özel zirvesinin 
sona ermesinin ardından „AB 
dış sınır ülkelerinin desteklene-
ceğine dair artık net bir söylem 
var“ açıklamasında bulundu. 
AB’nin yasadışı göçle mücadele-
de vites yükselttiğine dikkat çe-
ken Nehammer, „bugüne kadar 
hiçbir konseyin bunu bu kadar 
açık bir şekilde yapmadığını“ ve 
bunun „önemli bir sinyal“ oldu-
ğunu söyledi. (yenivatan.at)

AB ülkeleri, iltica ve göç politikasında 
„daha katı“ kurallar konusunda uzlaştı

Avrupa Birliği acil top-
lantısında, Türkiye’den 

gelecek sığınmacılar için 
sınırları tamamen kapat-
ma yolunda kararlı adım-

lar atıldı. 
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Entegrasyon Barometresi'ne 
göre Avusturyalıların üçte ikisi, 
göçmenler (yüzde 67) ve mülte-
cilerle (yüzde 68) birlikte yaşa-
maktan memnun değil.

Viyana. Avusturya Entegrasyon 
Fonu (ÖIF) tarafından Peter Hajek 
Public Opinion Strategies ile iş-
birliği içinde düzenli olarak yürü-
tülen Entegrasyon Barometresi, 
Avusturyalıların göçmen ve mül-
tecilerle birlikte yaşamaktan 
memnun olmadıklarını gösteri-
yor.
16 yaşın üzerindeki  1 .000 
Avusturya vatandaşına uygu-
lanan anket sonuçlarına göre, 
Avusturyalıların yüzde 67’si göç-
menlerle, yüzde 68’i ise mülteci-
lerle birlikte yaşamayı “oldukça” 

ya da “çok kötü” olarak tanım-
lıyor. Nisan 2022’deki benzer bir 
ankete kıyasla (sırasıyla yüzde 47 
ve 45) önemli bir artış olduğu gö-
ze çarpıyor. Yine benzer şekilde 
Müslümanlarla birlikte yaşama-
yı “kötü” olarak değerlendirenle-
rin oranı Nisan 2022’de yüzde 60 
iken, bu çalışmada oran yüzde 
67’ye yükseliyor.

Mülteci ve göçmenlerle birlikte 
yaşamada sorunlu alanlar önce-
likle kamusal alanlar olarak algı-
lanırken (yüzde 71), bunu yerle-
şim alanları (yüzde 65) ve okullar 
(yüzde 47) takip ediyor. Kamusal 
alanda, sokaklarda ve meydanlar-
da bir arada yaşama algısının kö-
tüleştiği söyleniyor.

Mülteci krizi korkusu

Ukrayna’daki savaş nedeniyle, 
2015’te yaşanana benzer bir başka 
mülteci krizinin yaşanabileceği 
endişelerinin de arttığı gözleniyor. 
Nisan 2022’de katılımcıların sade-
ce yüzde 20’si bu konuda „çok sık“ 
endişe duyarken, şimdi bu oranın 
yüzde 32’ye yükseldiği görülüyor.
Siyasal İslam’ın yayılmasından 
(yüzde 24’ten yüzde 31’e yüksel-
miştir) ve göçmen gruplar arasın-
daki çatışmalardan (yüzde 19’dan 
yüzde 27’ye yükselmiştir) duyulan 
korkuların da benzer şekilde artış 
gösterdiği gözleniyor.

“Avrupa, yasa dışı gö-
çe karşı birlikte çalışma-

lıdır”

Entegrasyon Bakanı Susanne 
Raab’a (ÖVP) göre, Entegrasyon 
Barometresi „Korona salgınının, 
2015’teki gibi yeni bir mülteci dal-
gası endişesi gibi şimdi yeniden 
görünür hale gelen birçok endişe-
nin üstünü örttüğünü açıkça gös-
teriyor“.
Başarılı bir entegrasyonun her za-
man Avusturya’ya gelen insan sa-
yısına bağlı olduğuna dikkat çe-
ken Raab, „İşte bu nedenle Avrupa 
yasa dışı göçü durdurmak için bir-
likte çalışmalıdır. Ancak bu şekil-
de entegrasyonun uzun vadede 
işe yaramasını, sosyal uyumumu-
zun bozulmamasını ve gerçekten 
korunmaya ihtiyacı olan mülteci-
lerin de korunmasını sağlayabili-
riz“ dedi. (yenivatan.at)

Avusturyalılar göçmenlerle 
yaşamaktan memnun değil!

M i n i b a m b i n i  A n a o k u l u 
D e r n e ğ i  h a k k ı n d a  Ke n t 
Sayıştayının ortaya çıkardığı 
fon skandalının ardından sular 
durulmuyor. Minibambini açık 
kalmaya devam ediyor, ancak 
148.000 Euro'yu geri ödemesi 
gerekiyor. 

Viyana. Kent Sayıştayının gün-
deme getirdiği “Minibambini 
Anaokulu Derneği’nde fonun kö-
tüye kullanılması” iddiasıyla il-
gili skandal büyüyor. Haftalardır 
gündemden düşmeyen “fon 
skandalı”na dair dikkat çeken 
ayrıntılar ortaya çıkmaya devam 
ediyor. Derneğin finansmanı kö-
tüye kullandığı, ayrıca anaokul-
larının koşulları hakkında veli-
lerden yoğun şikayetler geldiği 
söyleniyor.
Belediye Başkan Yardımcısı ve 
Sorumlu Eğitim Konseyi Üyesi 
Christoph Wiederkehr (Neos) 
konuya dair yaptığı açıklama-
da üzüntüsünü dile getirdi. 

Yolsuzluklara karşı sıkı önlemler 
alınacağını belirten Wiederkehr, 
“Vergi mükelleflerinin parasının 
kötüye kullanılmasına müsama-
ha gösterilmeyecek, „dizginler sı-
kılacak“ ve habersiz kontroller sı-
kılaştırılacak. Yaza kadar, MA 10 
anaokulu departmanı ve beledi-
ye departmanı 11 (gençlik daire-

si) tarafından 1.000 kontrol yapı-
lacak” dedi. Denetimler için MA 
10’nun personel sayısını artıraca-
ğı açıklandı. Süreci yakından ta-
kip edeceğini bildiren Departman 
Başkanı Karin Broukal ise anao-
kulu yönetiminin gözetim altında 
olduğunu bildirdi.
Anaokulu yetkililerin beledi-

yeden sağlanan fonlarla kişi-
sel harcamalar yaptığı, 18.000 € 
trafik cezası ödendiği ve pahalı 
SUV’lar satın alındığı ortaya çık-
tı. Anaokulu kapatılmadı ancak 
kurumun kişisel harcamalara ya-
tırılan miktarı ve 130.000 Euro’luk 
sübvansiyonları geri ödemesi 
bekleniyor. (yenivatan.at)

Viyana‘da özel çocuk yuvaları skandalı büyüyor

Avusturya ile Bangladeş ara-
sında diplomatik gerginli-
ğe neden olan taciz iddiası 
gündeme bomba gibi düştü. 
Kadına şiddet iddialarının ar-
dından Dışişleri Bakanlığı’nın, 
Müslüman hükümet temsilcisi-
nin atanmasını reddettiği söy-
leniyor. 

V i y a n a .  M ü s l ü m a n  H a l k 
Cumhuriyeti Bangladeş’in örnek 
diplomatının üzerinde kara bir 
gölge asılı! Viyana Temsilciliği 
için büyükelçi olarak atanması 
beklenen Mohammed Tauhedul 
Islam hakkında ortaya atılan taciz 
iddiaları suyu bulandırdı. Krone 
gazetesinde yer alan habere göre, 
İtalya’da birlikte görev aldığı eski 
bir meslektaşı, Tauhedul Islam’ın 
birkaç yıl önce yanlarında çalışan 
bir kadını taciz ettiğini iddia etti.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul 
Momen, „inşa edilmiş bir skan-
dal ve komplo“dan söz ederek, 

skandala rağmen atanan Viyana 
Büyükelçisi’ne sadık kaldı. 
Hakkındaki tüm iddiaların asılsız 
olduğu soruşturma sonucunda or-
taya çıktı.

Öte yandan, yerel dışişleri ofi-
si için, görünüşe göre şiddet id-
diaları ağır basıyor. Krone’nin 
konuya dair sorusuna olduk-

ça diplomatik bir şekilde cevap 
veren Avusturyalı yetkililerse, 
“Avusturya’da görev yapan tüm 
büyükelçilerin kusursuz ve dü-
rüst olmalarını bekliyoruz. Aksi 
yönde herhangi bir şüphe olma-
sı durumunda, bir anlaşma yap-
mama hakkımız saklıdır” demek-
le yetiniyor.    

Kariyerinde hızlı yükseliş

Muhammed Tauhedul İslam, 
kamu hizmeti sınavında birin-
ci olduktan sonra işler hızla iler-
ledi. Kariyerine, New York’ta, 
Birleşmiş Milletler’de 171 milyon-
dan fazla nüfusu ile dünyanın 
en büyük sekizinci ülkesinin hü-
kümetinin temsilcisi olarak baş-
ladı. Daha sonra yüksek maaş-
lı iş onu Milano’ya ve Bangladeş 
Başkonsolosu olarak Kunming’e 
(Çin) götürdü, şu anki görev istas-
yonu Singapur. Yakın zamanda 
Viyana Büyükelçiliği’ne atanması 
bekleniyor. (yenivatan.at)

Viyana’da diplomat skandalı: Taciz 
iddiaları gerilimi tırmandırdı!

© Bild: Zwefo
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Simmering’de yakın arkadaşı 
Orhan S. tarafından başından 
vurularak öldürülen eski milli 
futbolcu Volkan Kahraman için 
Liesing'de bir cenaze töreni dü-
zenlendi. Polis, cami ve çevresi-
ni koruma altına aldı.

Viyana.Avusturya’nın eski mil-
li futbolcusu Volkan Kahraman, 
pazartesi  günü Liesing’de 
Perfektastraße yakınlarındaki 
Mescidi Aksa Camii’nde son yol-
culuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine yaklaşık 300 
kişinin katıldığı  öğrenildi. 
Kahraman’ın yakınları önce cami-
nin arkasındaki küçük bir futbol 
sahasında toplandı. Herkes aile-
ye başsağlığı diledikten ve dua 
ettikten sonra, en yakın akraba-
lar Kahraman’ın tabutunun ba-
şında ona veda etti. Kahraman’ın 
Türkiye’de, ailesinin memleketin-
de defnedileceği öğrenildi.

KURIER gazetesinin haberine gö-
re, saldırı olma ihtimaline kar-
şı törenin gerçekleştirildiği bölge 
ve cami çevresi çok sayıda polis 
tarafından koruma altına alın-
dı. Olay günü Volkan Kahraman 
ve Orhan S.’nin yakınları arasın-

da çıkan kavga nedeniyle polis, 
Liesing’deki cenaze töreninde çok 
sıkı önlemler aldı. Caminin etra-
fına çok sayıda polis minibüsü 
park etti ve girişler, nöbetçi birim-
den görevliler tarafından korun-
du. Kalabalık polis grubu sayesin-
de cenaze töreni sakin bir şekilde 
son buldu.

Polisin, olası intikam eylemleri-
ne karşılık kanlı olaydan bu yana 
Simmering’de – özellikle ailelerin 
apartmanlarının bulunduğu böl-
gede – devriye gezdiği öğrenildi.

Ölümle sonlanan kıskançlık krizi

43 yaşındaki eski futbolcu çar-
şamba günü Viyana’da sokak or-
tasında, en yakın arkadaşı 46 
yaşındaki Orhan S. tarafından ba-
şından vurularak öldürülmüştü. 
Cinayetin ardından Orhan S. Olay 
yerinde intihar etmişti.

Polise göre, ölümle sonuçlanan 
silahlı saldırının nedeni muhte-
melen kıskançlıktı. İddiaya gö-
re, karısıyla en yakın arkadaşı 
Kahraman’ın ilişkisi olduğunu öğ-
renen Orhan S., geride bir intihar 
notu bırakmıştı.

Orhan S. gibi 43 yaşındaki Volkan 
Kahraman da iki çocuk babasıydı. 
Kahraman, Simmering’de – futbol 
kariyeriyle de ilgili olarak – iyi ta-
nınan ve sevilen biriydi. 2002 yı-
lında Avusturya milli takımında 
ilk kez forma giymiş, 1990’lı yıl-
larda geleneksel kulübü Austria 
Wien’de oynamıştı.

Kahraman son yıl larda SC 
Ostbahn XI’de yöneticilik yapıyor-
du. Wien-Landstraße’de bir tesi-
sat şirketi işleten Orhan S. kulübe 
sponsor olmuştu. (yenivatan.at)

Volkan Kahraman’a polis 
koruması eşliğinde veda

Viyana. Türkiye-Suriye sı-
nır bölgesinde meydana 
gelen ve on binlerce kişi-

nin ölümüne yol açan yıkıcı dep-
remlerden bir hafta sonra, yıkı-
mın boyutları giderek daha net 
bir şekilde ortaya çıkıyor. BM tah-
minlerine göre sadece Suriye’de 
5,3 milyon kişi deprem nedeniy-
le evsiz kalmış olabilir.

Almanya, İsviçre, Hollanda ve 
Belçika gibi ülkeler vize kural-
larını hafifletmeyi tartışıyor. 
Avusturya da vize işlemlerini hız-
landırarak depremzedelere des-
tek olmak istiyor ancak İçişleri 
Bakanlığı prosedürleri değiştir-
mek istemiyor.

İçişleri Bakanlığı pazartesi günü 
APA’nın bir sorusuna cevaben 
yaptığı açıklamada, başvurula-
rın yapılacağı Avusturya tem-
silciliklerinin yasal çerçevedeki 
mevcut imkânları kullanacağı-
nı söyledi. İncelemenin, bugüne 
kadar uygulanan kriterler teme-
linde yürütülmeye devam edece-
ği ise özellikle vurgulandı. Vize 
verilmesi için gereken koşulla-
rın bireysel bir prosedür çerçeve-
sinde incelenmesi gerektiği be-
lirtildi.

Yeşiller: Almanya’daki 
duyuru Avusturya için 

bir model

Viyana Entegrasyon Konseyi pa-
zartesi günü yaptığı açıklamada, 
„Avusturya Federal Hükümetini 
(Almanya’nın söz konusu vi-
ze kolaylığı girişimine) katıl-
maya ve geçici bir vize kolaylı-
ğına izin vermeye çağırıyoruz“ 
dedi. AB Parlamentosu Birinci 
Başkan Yardımcısı Othmar Karas 
(ÖVP) da pazar günü yaptığı 
açıklamada, etkilenen kişilerin 
Avusturya’ya geçici olarak kabul 
edilmesi lehinde konuşmuştu.

Avusturya Yeşiller Partisi’nin 
Dış Politika Sözcüsü Ewa Ernst-
Dziedzic, Almanya’nın açıkla-
masını Avusturya için bir model 
olarak gördüğünü belirtti. Ernst-
Dziedzic’in „Presse“ye verdiği 
demeçte “İnsanlara vize kolay-
lığı sağlayarak onları soğuktan 
ya da açlıktan ölmekten kurtar-
mak, böylesine büyük bir fela-
kette Avrupalı olarak bizim yü-
kümlülüğümüz” ifadeleri dikkat 
çekti. Yeşil politikacı „Sonuçta 
Almanya da bunun ‘olağanüstü 
acil durumlarda geçici bir vize’ 
olduğunu beyan etmiştir” dedi.

Siyasi çevrelerden ve 
STK’lardan gelen “insani 

vize” talepleri artıyor

Viyana-Favoriten SPÖ İlçe Meclis 
Üyesi  Muhammed Yüksek, 
Avusturya’da yaşayan ve dep-
remden etkilenen kişilerin ya-

kınları için altı aylık geçici insa-
ni vizenin derhal oluşturulması 
çağrısında bulunan bir “vatan-
daş inisiyatifini” parlamento-
ya sundu. Girişimcinin pazarte-
si günü yaptığı açıklamaya göre, 
girişimin Ulusal Konsey Dilekçe 
Komitesinde bağlayıcı bir şekilde 
ele alınması bekleniyor. Yüksek, 
akrabalara mümkün olduğunca 
hızlı ve bürokratik olmayan bir 
şekilde yardım edilebilmesi için 
Ulusal Konsey’den ve halktan ge-
niş ve partiler üstü bir destek al-
mayı umuyor.

G ö ç  A r a ş t ı r m a c ı s ı  Ju d i t h 
Kohlenberger Twitter’da şun-
ları yazdı: „Almanya, İsviçre, 
Hollanda ve Belçika, ülkede ak-
rabaları olan depremzedeler için 
vize sürecini kolaylaştırmaya 
başladı bile. Avusturya ne zaman 
bu ülkelerin arasına girecek?“

Yabancı afet fonundan 
üç milyon avro

Avusturya’daki akrabaların bu 
masrafları karşılayamayacağı-
nı, bu nedenle devletin masraf-
ları karşılama taahhüdünde bu-
lunmasının da gerekli olacağını 
söyleyen Volkshilfe Direktörü 
Erich Fenninger, „En iyi yol 
Avrupa’dan bir yeniden yerleş-
tirme programı olacaktır, çünkü 
Suriye’nin kuzeyinde deprem-
den önce zaten felaket olan insa-
ni durum şimdi daha da güvensiz 
hale geldi“ dedi.

Avusturya, depremin ardından 
insani yardım için Yurtdışı Afet 
Fonu’ndan şu ana kadar yaklaşık 
üç milyon avro sağladı. Raporlara 
göre, son yedi yılda 70.000’den 
fazla Suriye ve Türkiye vatanda-
şına Avusturya’da koruma sağ-
landı. (yenivatan.at)

Avusturya kararını açıkladı: Depremzedeler için 
vize kolaylığı sağlanacak! Peki ama nasıl?

İsviçre, Hollanda ve Belçika, ülkelerinde ikamet eden Türk vatandaşlarının 
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen akrabalarını ve yakınlarını geçici 

olarak ağırlayabilmeleri için yaptıkları vize başvurularına kolaylık tanıma kararı aldı. 
Şimdi gözler Avusturya’da! Avusturya bu konuda nasıl bir karar verecek?

© Bild: Heute
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Viyana. Türkiye Cumhuriyeti 
2023 yılında 100. yılına girdi ve 
Yeni Vatan Gazetesi birçok haber, 
proje ve analizleri ile özellikle 
Avusturya menşeli konulara yer 
verecek ve çalışmalara çeşitli 
partnerlerle imza atacak. Bu ana-
lizlerden bir tanesi  „Ankara’dan 
Türk Macar Dostluk Derneği Baş-
kanı Tosun Saral’ın  „Mustafa Ke-
mal (Atatürk)  hakkında Avustur-
ya gazetelerinde yayınlanan ilk 
haberler“ başlıklı, kaynakları ile 
aşağıda yayınladığımız analizi. 
Tosun Saral birçok önemli ese-
rin yazarı. Bunlardan bir tanesi, 
Neue Welt Verlag ve Yeni Vatan 
Gazetesi’nin imtiyaz sahibi Birol 
Kılıç’ın yönetiminde yayınlanan, 
Avusturya Macaristan İmpara-
torluğu, Osmanlı ve daha sonra 
kurulan Türkiye Cumhuriyeti 
arasındaki 1. Dünya Savaşı ve 
„Avusturya Türk İşbirliği’nden 
Kesitleri“ anlatan  „Kırmızı Beyaz 
Kırmızı“ adlı çok önemli kaynak 
eser.

Söz Tosun Saral’da…

Mustafa Kemal (Atatürk)  hak-
kında Avusturya gazetelerinde 

yayınlanan ilk haberler
Tosun Saral

İsmail Tosun Saral[1]

Avusturya basınında Mustafa 
Kemal (Atatürk) ile ilgili ilk ha-
ber, ilk önce Viyana’da yayınla-
nan  21.5.1915 tarihli, 9476 sayılı 
„Deutsches Volksblatt“ gazetesi-

nin 6. sayfasında sonra da yine 
Viyana’da çıkan  27.5.1915 tarihli 
, „Das interessante Blatt“  dergi-
sinin 23. sayfasında “Arıburnu’na 
yapılan düşman taarruzu tama-
men başarısızlıkla sonuçlandı” 
başlığı ile küçük bir haber ola-
rak yer aldı. Aynı haber Yukarı 
Avusturya’da Linz dolayların-
da bir bölgenin gazetesi olan 
29.5.1915 tarihli Mühlvierter 
Nachrichten’in 2. sayfasında “Ça-
nakkale Boğazında Türk Harbi” 
başlığı ile yayınlandı. [2]

Haberin Türkçe tercümesi şöyle:
  “Yoğun  topçu ateşinin ardından 
16  Avusturalya ve Yeni Zellanda 
(Anzac) taburu Türk mevzileri-
ne ümitsizce saldırdılar. Süngü 
hücumuyla yaptıkları bir karşı 
saldırı ile Türkler düşmanı  geri 
püskürttü. Mustafa Kemal Bey 
komutasındaki Türk piyadeleri 
mükemmel bir şekilde temayüz 
etti. İtilaf askerleri ağır kayıplar 
verdiler. Kaçamayan üç taburdan 
fazla Anzac askeri süngülendi.  
Müşir Liman von Sanders Paşa  
muharebenin gidişatından mem-
nun olduğunu söyledi. Mareşal, 
emrindeki askerleri mükemmel 
olarak nitelendirdi ve  “Düşma-
nın şimdiye kadar gerçek bir 
başarısından hiçbir şekilde söz 
edilemez” dedi. Amsterdam kay-
naklı bir habere göre Arı Burnu 
Muhaberesinde İngilizler 1340 
subay, 16.187 er kaybettiler.”

1916 yılı Avusturya gazetelerinde 
ise Mustafa Kemal Bey iki  haber-

de yer almış görülüyor. „Neue 
Freie Presse“   Sofya Muhabiri 13 
Ağustos 1916’da telgrafla „Kafkas 
Ordusu Komutanı Mustafa Kemal 
Paşa” başlığı altında bildiriyor: 
[3]

Haberin Türkçe tercümesi şöyle:
   “Bitlis ve Muş’ta Ruslara karşı 
başarı elde eden  Türk Ordusu 
çok enerjik General Mustafa Ke-
mal Paşa tarafından komuta edi-
liyor. Bu komutan Bulgaristan’da 
bir zamanlar askerî Ateşe ola-
rak görev yapmıştı. Bugün hâlâ 
Bulgaristan’da herkes tarafından 
çok iyi  olarak hatırlanıyor.“

Aynı gazete [4] “Tutrakan Zafe-
ri ile Dobruça’nın Kurtarılma-
sı, Bulgarlar ve Türklerin Silah 
arkadaşlığı, Bulgar milletvekili 
Dimitri Atschkow ile Mülakaat” 
başlıklı olarak yayınladığı başka 
bir haberde  Mustafa Kemal’den 
bahsediyor: “Makedon kökenli  
Mustafa Kemal, Çanakkale sa-
vunmasında sivrildikten sonra 
genç yaşta generalliğe yükseldi 
ve 16’ncı Kolordu Komutanı oldu. 
Askerlik yeteneği sayesinde Di-
yarbakır cephesinde büyük Rus 
saldırılarını durdurdu, Türk si-
lahlarına şan kazandırdı.“

Görülüyor ki Mustafa Kemal (Ata-
türk) henüz tanınmamakta ve   
“Anafartalar Kahramanı” olarak 
adı yeni yeni duyulmaktadır.

1917 ve 1918  yıllarında ise  Mus-
tafa Kemal’den  hiç  bahsedilmi-

yor.[5] Daha sonraki yıllarda adı 
sık sık Avusturya gazetelerinde 
“Mustafa Kemal” ve “Mustapha 
Kemal” olarak yer almaktadır. [6]

Anadolu’ya geçen Mustafa Kemal 
Paşa artık İtalyan kaynakların-
dan ulaşan haberlerle Avusturya 
gazetelerinde haber olmaktadır. 
[7]

“Türkiye’de Yeni bir Gelişme: 
12 Ağustos 1919 tarihli Bern’den 
alınan bir habere göre İstanbul 
Hükümetine tamamen isyan 
eden  Türk generali Mustafa 
Kemal Paşa bağımsızlığını[8] 
ilân ettikten sonra  Türkiye’nin 
bütün dostlarını kendisine ka-
tılmaya çağırdı. Onun iki dev-
rimci tümeni var.”

Napoleon Bonaparte 1787’den 
başlayarak tüm Fransa’ya yayı-
lan ve 1799’a kadar süren büyük 
Fransız Devrimi’nde parlamış bir 
subaydı. Genç yaşta Fransa’nın  
yönetimini ele geçirmeyi başar-
dı.  1804’ten 1814’e kadar Fransa 
İmparatoru olarak hüküm sürdü. 
Gerek Fransız Devrim Mücadelesi 
gerekse Napolyon Savaşları sıra-
sında Fransa’ya önderlik ettiği 
gibi tüm Avrupa’yı da etkilemiş 
bir komutandır.  Bu nedenle genç 
yaşta üstün askerî ve siyasî ba-
şarılar  göstererek yükselenlere  
“Napolyon” benzetmesi yapıla-
gelmiştir. Üç kıtaya hakim olan 
büyük Osmanlı Devleti asker şah-
siyetleri de  savaş meydanlarında 
ve siyasal arenada temayüz etme-
leri nedeniyle  Avrupalılarca “Na-
polyon” sıfatıyla anılmışlardır.

Söylentiye göre ilk defa “Türk Na-
polyonu” sözünü Lord Byron Yan-
ya Valisi Tepedelenli Ali Paşa için 
söylemiştir. Plevne Kahramanı 
Gazi Osman Paşa’nın ölüm habe-
rini veren   6.4.1900 tarihli Neues 
Wiener Tagblatt (Tages-Ausgabe)  
gazetesi ona “Türk Napolyonu” 
ve “Plevne Aslanı” sıfatını ya-
kıştırmıştır. Yeni yeni parlayan 
Enver Paşa da “Napolyon” olarak 
nitelendirilen Türklerdendir.

11.5.1909 tarihli Salzburger Chro-
nik ve 18.12.1913  tarihli Prager 
Tagblatt  ve 23.11.1914 tarihli  „De-
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utsches Nordmährerblatt“ gaze-
teleri  yeni yeni parlayan Enver 
Bey’e “Türk Napolyonu olmak 
istiyor”, “Türk Napolyonu”  ve 
“Edirne Fatihi Türk Napolyonu” 
diye hitap etmiştir.

Bütün bu benzetmelere karşılık  
“Beni Napolyon’a benzetmişler. 
Kabul etmem. Çünkü ben ikinci 
adam olamam“ diyen  Enver Pa-
şanın kibir ve ihtirası milyonlar-
ca yiğidin yedi cephede toprağa 
gömülmesi ile sonuçlanmıştır. 
Büyük muharebelerin muzaf-
fer komutanı ve büyük devrimci 
Mustafa Kemal de ”Napolyon” a 
benzetilenlerdendir.

„Neuen Wiener Jour nals” gazete-
si redaktörü,  Viyanalı Dr. Deside-
rius Papp 1922 de Mustafa Kemal 
Paşa  için  ilk defa “Türk Napolyo-
nu” tabirini kullanmıştır. [9]

       “Dünya savaşının felâketli 
kötü yıllarından bu yana hiç 
bir muzaffer ordu komutanı 
hakkında  zamanımızın Türk 
Napolyonu Mustafa Kemal 
kadar konuşulmadı, yazılma-
dı. Osmanlı Devleti tarihinde 
daha  hayatta iken, şöhret ve 
popülerliği yakalama zevkine 
ermiş “Ankaralı Savaşın Kar-
talı” (Schlachtenlenker) gibi  
bir millî kahramanı bulmak  
için şimdi çoktan beri tarihin 
tozlu sayfalarına gömülmüş 
olan yüzyıllara geri dönmek 
gerekiyor. Askerî kariyeri hak-
kında geçenlerde ayrıntılı bir 
kitap yayınlandı. Bu kitap 
da  “Ankara Fatihinin” bütün 

zaferleri ayrıntılı anlatılıyor. 
Amma insan Mustafa Kemal 
hakkında yazılanlar maalesef 
azdır. Bir savaş kahramanı ola-
rak  adı tarihin  “Kahramanlar 
Kabesi“ne, diğer bir deyişle 
“Walhalla”sına yazıldı. [10] 
Ancak onun karakteri, özel 
yaşantısı hep bilinmez olarak 
kaldı.

Viyana’da yaşayan bir Türk 
diplomatının onun özel yaşa-
mı hakkında söyledikleri ilgi 
çekici olabilir. Osmanlı diplo-
matı bana “Mustafa Kemal her 
şeyden önce bir askerdir” dedi. 
Onun bütün eğitimi ve geçmişi, 
ki o İstanbul Harbiye Mektebi 
ve Harp Akademisi’nde öğren-
ci idi, Sofya’da askerî ateşe ola-
rak görev yaptı, ordulara ko-
muta etti, ona tarih rol sundu 
ve o da bu tarihsel görevi mem-
nuniyetle ve başarıyla  yerine 
getirdi. Buna göre, harika ve 
neredeyse insanüstü bir enerji, 
karakterinin üstün özelliğidir. 
Napolyon’un bir an bile din-
lenmeden günde 12 saat çalış-
tığı söylenir. Mustafa Kemal bu 
mevzuda Napolyon’dan hiç de 
geri kalmaz. Günde 12-14 saat 
çalışır. Bu insanüstü [11] çalış-
ma performansı olmasa  fizik-
sel ve ruhsal olarak çökerdi. Üç 
gün süren bu korkunç çalışma 
temposu üç gün sürse bile ak-
şamları ender olarak istirahata 
çekilir. Çalışmalarını bitirince 
arkadaşlarını arar. O tam an-
lamda bir cemiyet adamıdır. 
Büyük toplumları usta bir ordu 
komutanı ve bir siyaset adamı 

olarak çoşturmak kabiliyeti-
ne  nadiren yeterince sahiptir. 
Yine de gerektiğinde konuşa-
bilir, ama onların huzurunda  
siyaset hakkında asla konuş-
maz. O yetenekli bir fıkra ve 
masal anlatıcısıdır. Bu nedenle 
Ankara’nın bütün küçük ço-
cukları tarafından çok sevilir. 
Yorucu günlük çalışmalardan 
ve resmî gecelerden sonra ra-
hatlamak için arkadaşları ve 
yakınlarının çocuklarını et-
rafına toplayarak onlara çok 
güzel Türk ve Arap masalları 
anlatmak onun âdeti olmuş-
tur.  Çocukları seviyor amma 
güzel kadınlara karşı isteksiz 
değil. Kırk yaşına geldiği halde 
hâlâ evlenmedi. Ancak, kendi 
iradesiyle değil görev nede-
niyle evlenemedi. Eğer Os-
manlı Devleti’nin kaderi onu 
düşmanlarıyla savaşmak için 
Küçük Asya’ya çekmeseydi 
mutlu bir damat olabilirdi. Bu 
mücadele bütün erkekleri et-
kiledi. Mustafa Kemal sevgiyi, 
mutluluğu vatanı için feda etti. 
Bu karar onun için zor olmadı. 
Çünkü onun en önemli özellik-
lerinden biri çabuk karar ver-
me yeteneğidir.

Vaziyeti kavrayınca hiç tered-
düt etmeden karar verir.

Öz kararlarında kendi bildiği-
ni yapar. Liman von Sanders 
emrinde İngilizlere karşı çar-
pışırken hep Sanders’in  karar-
larına karşı çıkmış, münakaşa 
etmiştir. Çünkü onun görüş ve 
fikirleri nadiren Alman gene-
ralin görüş ve fikirlerine uyu-
yordu. Ancak, doğru olduğuna 
ve uygulanabilirliğine  inandığı 

emirleri yerine getirdi. Yanlış 
olarak bir cumhuriyetçi olduğu 
iddia ediliyor. O iyi demokratik 
fikirlere sahip. Belki de Fransız 
modeline  göre bir cumhuriyet 
fikrine uzak değil. Ne var ki 
İslam’ın kaderi Sultan’ın tah-
tına ayrılmaz bir şekilde bağlı. 
Dünya basınının yanlış olarak 
iddia ettiğinin aksine  Musta-
fa Kemal anayasal bir monarji 
taraftarı. Bu nedenlerle  Tahtın 
yasal vârisi Mecit Efendi’nin 
haklarını koruyor, Şimdiki 
padişahın (Sultan Vahdettin) 
tahtı bırakmasından sonra 
hükümdarlık asasını ona vere-
cektir.”

Daha sonra 1930 yılında  kendi-
si ile bir mülakat yapan Alman 
yazar Emil Ludwig, Atatürk ile 
Napolyon’u kıyaslayarak Napol-
yon nitelendirmesini yenilemiş-
tir. Bu Napolyon nitelendirmesi 
pek tutmuş, tartışmalara konu 
olmuştur. Gerek kabul görerek, 
gerek şiddetle itiraz edilerek za-
manımıza kadar gelmiştir.[12]

“Siz Napolyon’a benziyorsunuz!” 
diyen General Townshend’e 
12.6.1922 de “Napolyon arkasına 
bir sürü çeşitli milliyetteki insanı 
toplayarak macera aramaya çıktı 
ve bunun içindir ki, yarı yolda 
kaldı. Ben, bir anadan bir baba-
dan gelen kardeşlerimle kendi 
vatanını kurtarmak davası yolun-
dayım ve başaracağım!” [13]

Bu vesile ile Türkiye 
Cumhuriyeti’nin banisi  Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve 
rahmetle anıyorum.

Tosun SaralTosun Saral
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Viyana. Avusturya’da 2022 
yılı baz alınarak belirle-
nen yıllık enflasyon ora-

nına göre göstergelerin yüzde 
8,6 artacak olması, “artışın er-
telenmesi” tartışmasını yeniden 
alevlendirdi.

2022 için yıllık enflasyon oranıy-
la, Nisan ayında kira kriterlerinin 
ne ölçüde yükseltilmesi gerektiği 
de netleşti. Yüzde 8,6 oranında 
olması beklenen ve kanunla ön-
görülen artış, Avusturya genelin-
de yaklaşık 300.000 haneyi et-
kileyecek. Artıştan esas olarak 
Mart 1994’ten itibaren kira söz-
leşmesi olan özel eski binalarda 
oturanlar ve aynı zamanda be-
lediye dairelerinin kiracıları et-
kilenecek. Mevcut kira kontrat-
ları Mayıs’tan, yeni kontratlar 
Nisan’dan itibaren artırılabile-
cek.
Başlangıçta 2021 için planlanan 
artış 2022’ye ertelenmiş, söz ko-
nusu artış oranı en son enflas-
yona göre yüzde 5,85 olarak 
açıklanmıştı. „Kira Yasası’nda 
Pandemi Sonuçlarını Hafifletme 

Yasası“ adlı kanun metninde bu 
yıl için bir sonraki zammın şim-
diden planlandığı kaydedildi.

SPÖ kira dondurma tale-
binde bulundu

Geçen yıl SPÖ, 2025 yılına kadar 
tüm yasal kira artışlarının tama-
men durdurulmasını önermişti. 
SPÇ Sözcüsü Ruth Becher şimdi 
de kılavuz değer artışının yeni-
den askıya alınması için başvu-
ruda bulunduğunu duyurdu.

Adı zor olan kanundan önce bi-
le referans değer sisteminin yak-
laşık 30 yıllık tarihi boyunca enf-
lasyon düzeltmesi birkaç kez 
askıya alındı veya değiştirildi. 
2008 ve 2016’da, o zamanki kır-
mızı-siyah hükümetler bir „Kira 
Enflasyon Yardım Yasası“ çıkar-
dılar. İlk durumda, müdahale 
nispeten yönetilebilirdi: 2008 yı-
lına kadar, artışın her yıl Nisan 
ayında bir önceki yılın Aralık 
enflasyon değerine dayalı ola-
rak gerçekleştirilmesi adetten-
di. O zamanlar, Aralık 2007’de 

TÜFE’deki yüzde 3,6 kötü bir ay-
kırı değerdi, bu nedenle yıllık 
enflasyon oranına geçiş gerçek-
leşti. 2010 yılında iki yıllık bir 
döngüye geçiş oldu. 2016 yılında 
ise zam bir yıl ertelendi. 2017’de 
referans değerler daha sonra 
yüzde 3,5 arttı – bu da üç yıl bo-
yunca enflasyonu karşıladı (!).

“Kiracılık Yasası’nda 
köklü değişiklikler yapıl-

malı”

Bu yıl ödenmesi gereken yüzde 
8,6 alarm zillerinin çalmasına 
neden oldu. Avusturya Kiracılar 
Derneği (MVÖ) Başkanı Georg 
Niedermühlbichler, „Artış as-
kıya alınmalı“ dedi ve kiraların 
TÜFE’deki gelişmeden nasıl ay-
rıştırılabileceğine dair öneriler-
de bulundu.
Emlak Sektörü Derneği (ÖVI) 
Genel Müdürü Anton Holzapfel, 
birkaç gün önce düzenlediği ba-
sın toplantısında, „Değeri gü-
vence altına almak, siyasette 
yeniden bir piyon haline gelme-
meli. Sözleşmeyle kararlaştırı-

lan veya yasal olarak sabitlenen 
değer korumasını baltalayan ye-
ni bir enflasyon azaltma yasa-
sı, ters tepmekten daha fazlası-
dır.“ açıklamasında bulundu. 
Gayrimenkul sektöründe son iki 
yılda patlak veren inşaat maliyet 
endeksine de gönderme yapılan 
açıklamada; tüketici fiyat endek-
sinin nispeten yavaş yukarı doğ-
ru hareket ettiği vurgulandı.

Ancak bu, birçok kiracı için so-
ğuk bir teselli. Bir önceki yılda ki-
ralara, üç kez, toplamda yüzde 16 
zam yapıldı. Ayrıca, yüksek ener-
ji ve işletme maliyetleri ve artan 
faiz oranları, sübvansiyonlu ko-
nutlarda bile bazı yerlerde ciddi 
kira artışlarına neden oldu. Bu 
nedenle, siyasi olarak müdahale 
etme baskısının yüksek kalma-
sı muhtemel. 2023’te yıllık yüzde 
6,5’lik bir enflasyonun, 2025’teki 
bir sonraki kıyaslama artışında 
yine de büyük bir etkisi olacak. 
SPÖ Sözcüsü Becher bu neden-
le kiracılık yasasında bir değişik-
lik yapılmasını talep etti. (yeniva-
tan.at)

Kiralar, Nisan’da yüzde 8,6 
oranında artacak

Kiracılara kötü haber! 1 Nisan'da gösterge kiralar yüzde 8,6 gibi muazzam bir oranda 
artacak. SPÖ, kira dondurma talebinde bulunurken, Avusturya Kiracılar Derneği (MVÖ) 

Başkanı Georg Niedermühlbichler da "Artış askıya alınmalı" dedi. 

FETÖ kumpası şehidi Ali Tatar’ın 
ailesinden anlamlı davranış

AKP hükümeti sırasında 
FETÖ’nün uyguladığı cebir 
ve şiddet sonucu intihara sü-
rüklenen Yarbay Ali Tatar’ın 
ailesi örnek bir davranış ser-
giledi.

ANKARA. Yargıtay Ceza Üst 
Kurulu, Tatar’ın eşi, çocuğu ve 
kardeşi Ahmet Tatar’a toplam 50 
bin liralık tazminat ödenmesine 
hükmederken, Tatar ailesi ise bu 
parayı Çağdaş Yaşamı Destek-
leme Derneği (ÇYDD) bağışladı.
Amirallere Suikast Davası’ndan 
yargılandığı sırada iftiraya uğ-
rayarak evinde intihar eden Yar-
bay Ali Tatar, kumpas davaları-
nın simgeleşmiş isimlerinden. 
Ali Tatar, hakkında 18 Aralık 
2009 tarihinde yakalama kararı 
çıkartılmış, 19 Aralık sabahı ce-
zaevine teslim edilmek üzere ev-
den çıkması beklenirken, kaldı-
ğı lojmanın banyosunda başına 

ateş ederek intihar etmişti.

O sırada evde bulunan eşi, kızı ve 
kardeşleri yaşadıkları travmayı 
yıllar geçse de unutmadı. Ami-
rallere Suikast Davası zaman 
içerisinde Poyrazköy ve Kafes 
Davaları ile birleştirildi. İftira-
lar sonucu 42 yaşında hayatına 
son veren Yarbay Ali Tatar’ın 
ölümünden 19 gün sonra suçsuz 

olduğu anlaşıldı.

Milliyet’ten Mert İnan’a 
konuşan Ahmet Tatar şunları 

söyledi:

“Bizler haksızlığın tescili için 
dava açmıştık. Ali, en küçük kar-
deşimizdi. Onu tuvalette kanlar 
içinde gördüğümüz an dünyamız 
başımıza yıkıldı. Yaşadığımız 

acının tarifi mümkün değil. Ka-
lan ömrümde en büyük temen-
nim, Ali’ye kumpas kuranların 
cezalarını çekmeleridir. Kardeşi-
min katili, FETÖ elemanlarıdır. 
Karalama sürecinin ardından 
gelen savcılık suçlamaları ve ko-
mutanlarına karşı suikast suçla-
ması onu tam bir açmazın içine 
soktu.

Ali’nin intihar ettiği gün 10 ya-
şındaki kızı ve eşi de evdeydi. 
İçimizdeki yara yaşadığımız 
sürece sızlayacak. Ali’yi öldü-
renler, aslında o tetiği çekenler; 
FETÖ militanlarıdır. Hainler en 
ağır cezayı almalıdır. Savcı Sü-
leyman Pehlivan ve onun işbir-
likçilerinin yargı karşısında hak 
ettikleri cezayı alması en büyük 
dileğimdir. Kardeşimi ölüme yol-
layan eski savcı Süleyman Pehli-
van ile eski hâkim Metin Özçe-
lik, FETÖ üyeliğinden tutuklu 

Emekli maaşını yükseltmek için 
bir sene daha çalışan 61 yaşın-
daki kadın, maaş miktarının 
azaldığını görünce şok oldu. 

Viyana. 3 Eylül 1962 doğumlu 
Bayan K.’nin normal emeklilik 
tarihi olan 1 Ekim 2022’de maaşı 
1034,43 Euro olarak hesaplandı. 

Üç çocuk annesi, emekli maaşını 
yükseltmek için şirketiyle 1 Ekim 
2023’e kadar bir yıl daha kalmak 
üzere anlaştı. Ancak 61 yaşındaki 
Viyanalı kadınının emekli maaşı 
beklenenin aksine daha da düştü.

Çalışma Odası (AK), bu saçma olay 
hakkında „Krone“ye verdiği de-

meçte, “1 Ekim 2023’te emekli ol-
duğunda, kadının emeklilik hak-
kı 1.161 Euro’dur. 1 Ocak 2023’te 
emekli olursa, emeklilik tutarı 
1172 Euro olacaktır” dedi.

Emekli maaşı ayda 11 avro dü-
şürüldü

Bir laboratuvarda çalışan kadının, 
sözde yarı zamanlı ödenek nede-
niyle, olması gerekenden bir yıl 
daha fazla çalıştığı için daha az 
emekli maaşı alacağı belirtildi.

Nedeni ise emekli maaşı artışı-
nın sözde paylaştırılması (orantı-
lı kredilendirme) olarak açıklandı. 
Buna göre, tam enflasyon düzelt-
mesini ancak emekli olduğunuz 
yılın 1 Ocak’ında emekli olursanız 
alırsınız. Ayarlama, takip eden her 
takvim ayı için yüzde on oranında 
azaltılır. Yani 1 Kasım’dan sonra 
emekli maaşınıza başlarsanız, bir 
sonraki yıl emekli maaşınızda her-
hangi bir artış olmaz.

2024’ten itibaren yüzde dokuz 
emeklilik düzenlemesi

2024’teki emeklilik düzenlemesi, 
yüksek enflasyon nedeniyle yüz-
de dokuz civarında olacak. Bu, 1 
Ocak 2023’te emekli olan herke-
sin 2024’ten itibaren yüzde dokuz 
daha yüksek emekli maaşı alaca-
ğı anlamına geliyor. Ancak sade-
ce 1 Kasım 2023 tarihinden sonra 
emekli olanlar enflasyon nede-
niyle emekli aylığını kaybedecek. 
Kısacası, daha sonra emekli olan 
herkesin açık bir dezavantajı oldu-
ğuna dikkat çeken yetkilikler, bu 
kişilerin emekliliği süresince bin-
lerce Euro kaybedeceğini de açık-
ladı.

AK ve SPÖ, hükümetin 2024 yı-
lı için emeklilik düzenlemesi tah-
sisini derhal askıya almasını ve 
önümüzdeki birkaç ay boyunca 
emeklilik hesabındaki değer ayar-
lamasını düzenlemesini talep edi-
yor. (yenivatan.at)

Bir garip dava: Çok işe az emeklilik!
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Avusturya Dışişleri Bakanlığı 
tarafından yapılan açıklama-
da, Türkiye’yi derinden sarsan 
depremde iki Avusturyalının 
hayatını kaybettiği bildirildi. 
Ayrıca kayıp olduğu düşünülen 
Avusturyalılar hakkında da şu 
anda herhangi bir bilgiye erişil-
mediği açıklandı. 

Viyana. Türkiye ve Suriye’de mey-
dana gelen şiddetli depremler çok 

sayıda insanın hayatına mal oldu. 
Çok sayıda binanın yıkıldığı ülke-
de, enkaz altında kalan insanla-
ra ulaşmak için çabalayan yardım 
ekipleri çaresiz. Türkiye OHAL 
ilan ederken, dünyanın birçok 
noktasından gönderilen yardım 
ekiplerinin afet bölgesine ulaş-
maya çalıştığı öğrenildi.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, sa-
lı günü yapılan bir açıklamayla, 

hayatını kaybedenler arasında 
Kahramanmaraş’ta enkaz altında 
kalan iki Avusturyalının da bulun-
duğunu bildirdi. Yetkililer, kayıp 
olduğu düşünülen Avusturyalılar 
hakkında ise herhangi bir bilgi-
ye ulaşamadıklarını belirtirken, 
Dışişleri Bakanlığı ve Avusturya 
temsilcilikleri, depremden etkile-
nen ve hayatta kalan yaklaşık bir 
düzine Avusturya vatandaşıyla te-
mas halinde olduklarını kaydetti.

Yaralanan Avusturyalı kurta-
rıldı

Öte yandan bakanlık pazarte-
si öğleden sonra yaptığı açıkla-
mada, şu anda Türkiye’de yak-
laşık 2 bin Avusturya vatandaşı 
(Auslandsösterreicher) bulundu-
ğunu, bunların 120’sinin yanı sıra 
70 Avusturyalı turistin depremden 
etkilenen bölgelerde olduğunu 
söyledi. Ayrıca bir Avusturyalının 
enkazdan yaralı olarak kurtarıldı-

ğı açıklandı.

Felaket!

Türkiye 6 Şubat Pazartesi gece ya-
rası son dakika deprem haberiyle 
güne başladı. Kahramanmaraş’ın 
Pazarcık ilçesinde saat 04:17’de 
7,7 büyüklüğünde deprem mey-
dana gelirken saat 04:26’da ise 
Gaziantep Nurdağı’nda 6,4 bü-
yüklüğünde peş peşe deprem-
ler meydana geldi. Artçı dep-
remler devam ederken saat 13:24 
itibarıyla Elbistan merkezli 7,6 
büyüklüğünde bir deprem da-
ha oldu. Gaziantep depremi ve 
Kahramanmaraş depremi; Hatay, 
Adana, Osmaniye, Diyarbakır, 
Adıyaman ve Şanlıurfa gibi pek 
çok ilde hissedildi. Doğu Anadolu, 
Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu 
ve Akdeniz Bölgesi’ndeki birçok il 
ve ilçeyi sarsan depremde ölü ve 
yaralı sayıları açıklanmaya devam 
ediyor. (yenivatan.at)

Dışişleri Bakanlığı duyurdu: İki Avusturyalı 
depremde hayatını kaybetti

Yüksek enflasyon banka gider-
lerine de yansıdı; banka he-
sap ücretlerinde bu yıl yüzde 
10,6'ya kadar bir artış yapılma-
sı bekleniyor. 

Viyana. Avusturya yüksek enf-
lasyonun pençesinde, sigorta üc-
retleri ve kiralardan sonra banka 
hesap ücretlerine de zam geliyor. 
Tüketici fiyat endeksine (TÜFE) 
bağlı sözleşmelerde bu yıl yaşa-
nan keskin fiyat artışları maliyet-
leri artırıyor. Banka hesap ücret-
lerinde bu yıl yüzde 10,6’ya kadar 
bir artış olması bekleniyor.
Ancak her bankada aynı oranda 
bir artış yapılmayacak, öte yan-
dan müşterilerin daha uygun se-
çeneklere yönelmesi de mümkün. 
Çoğu yerli banka endeksi Nisan 
veya Temmuz aylarında ayarlı-
yor. Örneğin Erste Bank’ta özel 
ödeme işlemleri ve kredi kartla-

rı fiyatlarının yüzde 8,6 oranın-
da artması bekleniyor. Raiffeisen 
Landesbank NÖ-Wien’de ise bu 
oran yüzde 10,59’a kadar çıkıyor. 
Yüksek oranın sebebi “bankanın 
2021 ve 2022 Kasım değerlerini re-
ferans olarak kullanması” olarak 
gösteriliyor.

Bank Austria ve Bawag ise şu an 

için bir oran belirtmek istemiyor. 
UniCredit yan kuruluşu, ücretle-
ri en son geçen yıl yüzde 4,2 ar-
tırmıştı ve Bawag, 2021’in ortala-
rında koşullarını değiştirmişti. O 
zamandan bu yana önemli fiyat 
artışları (enerji, personel vb.) ne-
deniyle, her iki enstitünün de bu 
yıl endeks ayarlaması yapacağı 
varsayılabilir.

Hesap paketlerinde büyük fi-
yat farkları

Hesap ücretinizin çok yüksek ol-
duğu durumlarda bankanızla irti-
bata geçerek indirim talep etme-
niz ya da daha uygun fiyatlı bir 
ürüne geçiş yapmanız mümkün. 
Yapacak birkaç bankacılık işle-
miniz varsa, basit bir hesaba ve-
ya „seyrek kullanıcılar“ için uy-
gun olan bir pakete geçebilirsiniz.

Öğrenciler (hesap bazen ücretsiz 
bile olsa) veya emekliler için ge-
nellikle daha ucuz teklifler bu-
lunuyor. Bunun için en iyi koşul-
lar, bankenrechner.at adresinde 
Çalışma Odası’nın (AK) banka he-
sap ücreti hesaplayıcısında  bu-
lunabilir. Orada, ücretlerdeki 
muazzam farklılıkları da açıkça 
görebilirsiniz. (yenivatan.at)

Banka hesap ücretlerinde %10,6’ya 
kadar artış bekleniyor!

Melanie S., Werfenweng Salzburg

Mein Beitrag zahlt sich aus.

Ich verhelfe Österreich, 
in Krisensituationen  
den Überblick 
zu behalten.

Es gibt Entwicklungen, mit denen keiner rechnet. An diesen Tagen ist es 
umso wichtiger, Österreich über TV, Radio und auch online mit den aktuellsten 
News zu versorgen. Danke für Ihren Beitrag, der genau das möglich macht. 

Jetzt informieren:  
www.gis.at

Die aktuellen Krisen verlangen Menschen und Unternehmen viel ab. Umso wichtiger ist es, dass 
man sich auf Informationen verlassen kann.

In kurzer Zeit stellt der ORF von „Normalbetrieb auf Sondersendung“ um und berichtet 
ausführlich und topaktuell.

Zudem beleuchtet er in Diskussionen und Reportagen die Hintergründe und Auswirkungen  
auf Wirtschaft, Gesellschaft und das Familienleben in Österreich und der ganzen Welt. Mit  
seinen Teams stellt der ORF sicher, dass er dem gesetzlichen Auftrag der Information und 
Unterhaltung nachkommen kann.

All dies ist möglich, wenn die Finanzierung des ORF gesichert ist.

UNSER BEITRAG ZAHLT SICH AUS.
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Wien Energie hanelere gönder-
diği yazılı açıklamada, belirle-
nen tavan fiyatından ve bunun 
faturaya yansımasından bah-
setti. Açıklamaya göre, ortala-
ma bir hane, maliyetlerin iki 
katına çıkmasını beklemelidir. 

Viyana. Wien Energie 180.000 
haneye gönderdiği mektupla, 
müşterilerini yeni faturalandır-
ma sistemi ve tavan fiyat hakkın-
da bilgilendirdi.
Bölgesel ısıtma müşterileri, Wien 
Energie’nin doğrudan müşte-
rilerinden farklı olarak – Eylül 
2022’den bu yana ortalama yüz-
de 92 daha fazla ödüyorlardı. 
Patlayan gaz fiyatlarının fatura-
ları nasıl etkileyeceği ise şimdi-
ye kadar belirsizliğini koruyordu.

Wien Energie, geçen ısıtma yılı 

için enerji fiyatının megavat sa-
at başına 120 Euro olarak belir-
lendiğini açıkladı. Tavan fiyatın 
2023’te maliyetleri ne kadar etki-
leyeceği ise merak konusu oldu.

Tavan fiyatla ilgili merak 
edilenleri sizler için der-

ledik:

Endeksli ısı sözleşmele-
ri nedir?

Bunlar, konut geliştiricileri veya 
bina sahipleri ile yapılan sözleş-
melerdir. Bunlar da Wien Energie 
ile anlaşır. Bu sözleşmeler sürek-
li olarak enerji piyasası fiyatları-
na ve aynı zamanda bina maliyeti 
veya personel maliyet endeksleri-
ne göre ayarlanır.

Tavan fiyat nasıl işler?

Wien Energie, 2021/2022 ısıt-
ma yılı (Eylül-Ağustos) için geri-
ye dönük olarak bu sözleşmeler 
için enerji fiyatını megavat saat 
(MhW) başına 120 Euro olarak sı-
nırlamıştır. Wien Energie, bunun 
şirkete yaklaşık 50 milyon avroya 
mal olacağını hesaplıyor.

Bu benim faturam için 
ne anlama geliyor?

Wien Energie’ye göre, hesap-
lamaya çok fazla değişken da-
hil edildiğinden somut örnekler 
mümkün değil. Ancak ortalama 
olarak maliyetlerin 2020/2021 he-
sap dönemine kıyasla iki katına 
çıkması beklenebilir.

Ya ödeyemezsem?

Wien Energie, „Bir müşterinin 
yüksek bir ek ödemesi varsa, ge-
rekirse 18 aya kadar faizsiz taksit 
anlaşmaları sunuyoruz“ diyor.

Bir sonraki fatura için 
de bir fiyat sınırı var mı?

Wien Energie’ye göre, mevcut 
2022/2023 hesap dönemi için bir 
üst sınır olup olmayacağına son-
baharda karar verilecek, ancak 
şimdiye kadarki ılıman kış nede-
niyle, bir gevşeme beklenebilir.

Doğrudan bir sözleş-
mem var. Benim için ne 

değişecek?

Diğer 260.000 bölgesel ısıtma 
müşterisi için hiçbir şey değiş-
meyecek. Ortalama yüzde 92 da-
ha fazla ödersiniz. (yenivatan.at)

Wien Energie’den “tavan fiyatı” açıklaması! 
2023’te faturaya ne kadar yansıyacak?

© Bild:  stadt-wien.at/Katha M. Gritsch

VİYANA. Mevcut yasal 
duruma göre, yaklaşık 
300.000 hane, Nisan ayın-

da keskin bir kira artışı tehdidiy-
le karşı karşıya. Tüketici fiyat 
endeksine bağlı olan kiraların 
neredeyse yüzde 8,6’lık bir oran-
da zamlanması bekleniyor.

SPÖ ve FPÖ uzun süredir kıla-
vuz değer artışlarının durdurul-
masından yana. Bu arada, ikti-
dar partileri ÖVP ve Yeşillerin, 
daha düşük kira artışına ilişkin 
yasa değişikliğiyle ilgilendiği 
söyleniyor. Ulusal Konsey Üyesi 
ve Yeşillerin Konut ve İnşaat 
Sözcüsü Nina Tomaselli, APA ile 
yaptığı röportajda, „Şu anda par-
lamento oylamasındayız“ bilgisi-
ni verdi.

Kiraların yüzde 10 oranında artı-
rılmasını haksızlık olarak nitele-
yen ÖVP’li yetkililer, ev sahipleri 
için maliyetlerin bu derece art-
madığına dikkat çekerek, ortak 
paydada buluşmak için bir ya-

sa değişikliği planlandığını bil-
dirdi. Şu anda “referans değeri 
ayarlamak için başka bir endeks 
kullanılması veya enflasyon öde-
neğinin sınırlandırılması” gibi 
farklı varyantların incelendiğini 
belirten Tomaselli, „Nihayetinde 
yeni bir endeks geliştirilebilir“ 
dedi.

Ulusal Konsey üyesi ve ÖVP’nin 
tüketiciyi koruma sözcüsü 
Peter Weidinger de Pazar ak-
şamı ORF’nin „Im Zentrum“ 
programında bir çözüm üze-
rinde çalışıldığına dikkat çekti. 
“Çözümlerden biri indeksleme 
olabilir” diyen Weidinger, aynı 
zamanda satın alma gücünü güç-
lendirme yönünde de çalışmalar 
olduğunu aktardı.

Tomaselli, şu anda hangi çözü-
mün en fazla avantaja sahip ol-
duğunun incelenmekte oldu-
ğunu ve bu nedenle oylama 
yapılması halinde Parlamento’da 
ilgili onayı da alacağını kaydetti.

AK, sabit süreli kirala-
maların kaldırılması çağ-

rısında bulundu

Son günlerde yükselen kiralar 
hararetli tartışmalara neden ol-
du. Viyana Çalışma Odası (AK) 
Pazar günü, daha fazla kira ar-
tışı konusunda uyarıda bulundu 
ve büyük toprak sahipleri tara-
fından yapılan sabit süreli kira-
lamaların kaldırılması çağrısın-
da bulundu.

Yetkililer, tüm kiralama sözleş-
melerinin neredeyse yarısının 
(yüzde 47) süreli olmasının bü-
yük bir sorun olduğunu aktar-
dı. “Sözleşmeler, miktarı enflas-
yonun gelişimine bağlı olarak 
ortalama dört yıl için tasarlan-
mıştır” diyen AK Belediye ve 
Konut Uzmanı Thomas Ritt, ni-
hai olarak, bir sözleşmenin süre-
si dolduktan sonra her sözleşme 
uzatması veya her kiracı değişik-
liğinin ev sahipleri tarafından 

kirayı artırmak için kullanılabi-
leceği eleştirisini yaptı. AK, söz-
leşme uzatma vesilesiyle aylık 30 
avroluk bir artışın, sabit vadeli 
ana kira göz önüne alındığında 
yüzde beş ek ücrete tekabül ede-
ceğini hesapladı. Ritt, „Zaman 
sınırlamaları, yaşamı güvensiz 
ve her halükarda daha pahalı ha-
le getiriyor ve uzun vadeli yaşam 
planlamasını zorlaştırıyor“ diye 
eleştirdi.

Başlangıçta 1 Nisan için 
planlanan artış

Başlangıçta gösterge kiraların 1 
Nisan’da yüzde 8,6 artması plan-
lanmıştı. İşler bir önceki plana 
göre giderse Adalet Bakanlığı 
kılavuz değerlerdeki artışı Mart 
ayında yayınlayacak. Artış, son 
27 yılda akdedilmiş tüm sözleş-
meleri etkileyecek. Kriterler eya-
letten eyalete değişiklik gösteri-
yor, Avusturya’da diğer ülkelerde 
olduğu gibi kira tavanı uygula-
ması bulunmuyor. (yenivatan.at)

Partiler kira artışına engel 
olmak için çözüm arıyor!

Yüz binlerce kiracı Nisan ayında keskin bir kira artışı tehdidiyle karşı karşıya! SPÖ ve 
FPÖ kira artışlarının durdurulmasından yana tavır alırken, ÖVP ve Yeşillerin daha düşük 

kira artışına ilişkin yasal değişiklik üzerinde çalıştığı öğrenildi. 
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İlerleyen yaş ile birlikte vücut-
ta bazı sağlık sorunları meyda-
na gelebiliyor. Bu sağlık prob-
lemlerini en aza indirebilmek 
için doğru beslenme önemli bir 
yere sahip. Sağlıklı bir hayat 
sürebilmek için vücudun her 
dönemde ayrı ihtiyaç duyduğu 
besinleri almak gerekiyor.

Beslenme, insanın doğumun-
dan ölümüne kadar sürdürdü-
ğü bir ihtiyaç. Beslenme düze-
ni o kadar önemli ki insanın 
yaşam kalitesinde belirleyici 
rol oynayabiliyor. Dolayısıy-
la ergenlikten yaşlılığa kadar 
olan dönemde her besinin ayrı 
bir önemi bulunuyor.

Ergenlik döneminde 
beslenme

Ergenlik döneminde çocuk-
lar hızlı bir şekilde büyümeye 
başlar. Bu nedenle vücutları-
nın ihtiyaç duyduğu enerji ar-
tar. Bu süreç, 20 yaşına kadar 
devam edebilir. Çocukların 
sağlıklı bir şekilde büyüye-
bilmesi için kalsiyum ihtiyaç-
larının karşılanması gereki-
yor. Süt, yoğurt, peynir, yeşil 
sebzeler, fındık, badem, kuru 
baklagiller ve meyveler, muz, 
elma gibi besinlerin mutlaka 
alınması gerekiyor. 20 yaşına 
kadar olan dönemde çocuk-
ların hazır yiyecek alışkanlı-

ğının olmaması ve dondurul-
muş gıdalardan uzak durması 
önemli.

20’li yaşlarda 
beslenme

İnsan yaşamının en üretken 
olduğu dönemler 20’li yaşlar-
dır. Bu dönemdeki beslenme 
alışkanlığı sonraki yılları da 
etkiler. Bu yaş aralığında bro-
koli, fındık, balık, yumurta, 
tahıllar ve lifli gıdalar düzenli 

bir şekilde tüketilmelidir. Kar-
bonhidrat ve nişastalı besinler 
de öğünlerde yer almalıdır. 
Meyve ve sebzelerin gün içeri-
sinde en az iki defa tercih edil-
mesi gerekir.

30’lu yaşlarda 
beslenme

Bu dönemde alkol, sigara ve 
diğer zararlı alışkanlıklar mi-
nimuma indirilmeli ve fiziksel 
aktivitelere önem verilmelidir. 
Çünkü 30’lu yaşlardan itiba-

ren hasar gören organizma-
lar onarılamaz. Kemik sağlığı 
için önemli olan süt, yoğurt ve 
yumurta gibi probiyotikler tü-
ketilmelidir. Bunun yanı sıra 
mantar, enginar, kereviz gibi 
karaciğere faydalı sebzeler dü-
zenli şekilde tüketilmelidir. B, 
C ve D vitaminleri bu dönemde 
mutlaka alınması gereken vi-
taminlerdir.

40 yaş ve sonrasında 
beslenme

Bu yaş grubundaki kişilerin 
kolayca sindirebileceği besin-
lere yönelmesi gerekir. Tahıl 
ürünleri ve lif li gıdalar bağır-
sak ve mide sorunlarının önü-
ne geçeceği için tercih edil-
melidir. Kırmızı erik, pancar, 
turp, kırmızı lahana, böğürt-
len gibi antioksidan bakımın-
dan zengin olan besinler bu 
yaş ve sonrası için önemlidir. 
Ayrıca keten tohumu ve kuru 
meyveler de yaşlılığın etkile-
rini azaltan besinlerin başın-
da gelir.

Hangi yaşta 
nasıl beslenmeli?
İnsan vücudu her dönem farklı ihtiyaçlara sahip olabiliyor. Bu neden-

le yaşa ve sağlık durumuna göre bir beslenme programı belirlemek 
oldukça önemli.
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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)


