‘Daniş Tunalıgil ve Talat Paşa’ya sıkılan kurşunlar aynı silahtan’
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı’nın Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatlar anısına düzenlediği "Şehit Diplomatlar Sergisi" 24 Nisan’da
Viyana'da açıldı. ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütlerinin 1973 ile 1984 yılları arasındaki saldırıları sonucu şehit düşen Türk diplomatların özel hikayelerinin
anlatıldığı sergiye ilgi yoğun oldu. Etkinlikte dikkat çeken vurgu Cumhurbaşkanlığı İletişin Başkanı Fahrettin
Altun’dan geldi. Mesnetsiz iddialara dayalı 1915 olayları üzerinden meşrulaştırılmaya çalışılan ASALA terörünün aslında Birinci Dünya Savaşı süresince Ermeni
çeteciliğinin Anadolu'daki faaliyetlerinin bugüne yansımış hali olduğunu vurgulayan Altun, “ASALA’nın Türk
milletine ve diplomatlarına doğrulttuğu o tetik, Taşnakçılığın yine Türk milletine karşı tertiplenen çeteciliğinin
21. yüzyıldaki iz düşümüdür Bu sebeple, merhum Viyana Büyükelçimiz Daniş Tunalıgil'e Viyana'da sıkılan kur-

şun, eski Osmanlı Dahiliye Nazırı Talat Paşa'ya Berlin'de
sıkılan kurşunla aynı silahtan çıkmıştır” şeklinde konuştu.

‘AMAÇLARI TÜRK DEVLETİNİ
GÜÇSÜZLEŞTİRMEK’
Terör saldırıların hedefine dikkat çeken Altun, saldırıların aynı amaç etrafında hareket ettiğini ve Türk devletini güçsüzleştirmeye yeltendiğini belirtti. Altun amaçlarına ulaşamayacakları noktasında Türk devletinin
iradesini ortaya koyarak şöyle konuştu: “ASALA, PKK,
DEAŞ ve FETÖ gibi terör grupları her ne olursa olsun Türk
milletine ve devletine karşı uzun yıllardır sürdürdükleri
saldırılarda başarılı olamamışlardır, olamayacaklardır.
Biz terör örgütleriyle mücadele etmeye devam edeceğiz ve bu mücadeleyi sürdürürken geçmişten bugüne
milletimizin her bir unsuruyla huzur ve güven içinde yaşamaya devam edeceğiz.” 1992 yılındaki Hocalı Kat-

liamı’na da değinen Altun, bunun Birinci Dünya Savaşı'nda Anadolu'da Türk halkına yapılan saldırıların bir devamı niteliğinde olduğunu söyledi.

CEYHUN: TERÖRİSTLERİ
DESTEKLEYENLERDEN RAHATSIZIZ
Etkinlikte konuşan Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi
Ozan Ceyhun, 3 Türk diplomatın şehit edildiği Viyana'da
bu denli önemli bir serginin düzenlenmiş olmasından
duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ceyhun, yetersiz bilgileriyle Türkiye’ye akıl vermeye çalışanları uyardığı konuşmasında Türkiye'nin, halihazırda teröre karşı topyekûn
bir mücadele yürüttüğünü ve dünya genelinde bu denli
yoğun bir mücadele sergileyen ikinci bir ülkenin olmadığını vurguladı. Avusturyalı makamlara çağırda bulunan Büyükelçi Ceyhun şöyle konuştu: "Terörle olan mücadelemiz söz konusu olduğunda Avusturyalı dostla-
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AVUSTURYA ŞİRKETLERİ 12 BİN
KİŞİYİ İSTİHDAM EDİYOR
Avusturyalı şirketlerin Türkiye’deki yatırımlarına yönelik bilgileri ise Avusturya’nın Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer paylaştı. Wimmer, iki ülkenin geçen yıl
yaklaşık 3,8 milyar avroluk ticaret yaptığını
bildirdi. İki ülke arasındaki ticaretin Kovid-

Ozan Ceyhun

19 salgınına rağmen önemli bir gerileme göstermediğine işaret eden Wimmer, Türkiye’nin Avusturya ile ticarette yaklaşık 600
milyon avro fazla verdiğini ifade etti.
Öte yandan Wimmer, Avusturya şirketlerinin çoğunlukla kâğıt, karton, ambalaj, inşaat ve metal ürünleri gibi alanlara yatırım
yaptığını söyledi. Ülkesindeki şirketlerin
Türkiye’de üretim gerçekleştirip üçüncü
ülkelere sattığını da belirten Wimmer, “Bu
durum Türkiye'nin dış ticaretine önemli kat-

Georg Karabaczek

kı yaparken birçok şirket Avusturya'dan
Türkiye'ye bilgi aktarımında bulunuyor.
İstatistiklere göre Avusturyalı kuruluşlar Türkiye'de 12 bin kişiyi istihdam ediyor.” dedi.

AVUSTURYALI ŞİRKETLER YENİ
PAZARLAR İÇİN ARAYIŞTA
İki ülke arasındaki ticarete yönelik bilgileri Avusturya Federal Ekonomi Odası Dış
Yatırım Danışmanlığı Advantage Austria’nın
Türkiye Ofisi değerlendirdi. Aydınlık Av-
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Seden, Portekiz’den
madalyayla döndü

COŞKU SALONLARA SIĞMADI
duğu ziyarette Başkan Feldmann koltuğunu temsilen
ortaokul öğrencisi Emirhan Dönmez’e devretti.

LONDRA’DA GÖLGE OYUNU
BALKANLARDA ŞENLİKLER
Avrupa genelinde farklı merkezlerde düzenlenen
kutlamalar da heyecan hakimdi. Romanya’nın Köstence kentinde kutlamaların adresi Zübeyde Hanım Anaokulu oldu. Kemal Atatürk Ulusal Koleji ile birlikte hazırlanan programa Türkiye Cumhuriyeti Köstence Başkonsolosu Emre Yurdakul’un yanı sıra Bükreş Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Seyfi Özkan Köstence Vali
Yardımcısı Şenol Ali, Köstence Başmüfettişliğinden
Müfettiş İcbal Anefi ve İrinela Nicolae ve Köstence Yu-

rupa’nın sorularını yanıtlayan ofis yetkilileri, 2021 yılında Avusturya’dan Türkiye’ye mal
ihracatının yüzde 19,02 artarak 1,5 milyar avroya ulaştığını, ithalatınsa yüzde 27,1 ile 2,2
milyar avroya yükseldiğini paylaştı. Avusturya
şirketlerinin Türkiye gibi daha yakın pazarlarda yeni pazar arayışına girmeleri nedeniyle
yeni ortakların arandığını belirten ofis yetkilileri, Avusturya Ticaret Ataşesi Georg Karabaczek’in Türkiye ile ilgilenen Avusturyalı
şirketlerle istişarede bulunmak için haziran
ayında Avusturya’nın eyaletlerinde 3 hafta
sürecek bir geziye çıkacağını bildirdi.
Aydınlık Avrupa'ya konuşan bir diğer isim
Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun oldu. Ticaret Ataşeliği ve hükümetin iki
ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesi
için çabalarına işaret eden Ceyhun, "2021 yılında ikili ticaret hacmimiz 3,7 milyar Avro
ile bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. Bu bizi gerçekten mutlu ediyor, zira pandemi nedeniyle yaşanan ortak krizi atlatmaya
yönelik çalışmalarımızın meyvesini verdiğini gösteriyor." diye konuştu.
ÖZGÜR ALTINBA-CAN ÇAKIR’IN
HABER 3. SAYFADA

TÜRK kökenli karate sporcusu Seden Buğur, Almanya adına mücadele ettiği Dünya Karate Federasyonu’nun (WKF) Karate Prömiyer
Ligi’nde üçüncülük elde ederek, turnuvada Almanya’ya madalya kazandıran tek sporcu oldu.
Yakın zamanda Almanya Karate Şampiyonasını kazanarak Almanya şampiyonu olan Buğur, Portekiz’deki dünya karate turnuvasının
üçüncülük maçında Çinli rakibi Tsang Yee Ting’i
mağlup ederek hem Almanya’yı hem de Türkiye’yi sevindirdi. 21 yaş altında, 50 kiloda dövüşen Buğur’un arkasında eski dünya karate
şampiyonu olan babası Veysel Buğur yer aldı.
Galibiyeti sonrasında Buğur’un dünya klasmanında 52. sıradan yükselerek ilk 30’a girmesi bekleniyor. Buğur, 20 Haziran’da Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenecek Avrupa
Gençler ve Ümitler Karate Şampiyonası ile 28
Ekim’de Konya’da yapılacak Dünya Gençler
Şampiyonasında tatamiye çıkacak. Seden
Buğur’un en büyük destekçisi ise babasıyla birlikte kendi gibi başarılı bir karateci olan ablası Duygu Buğur.

Berlin’de seçmen
yaşı 16 olacak

ALMANYA’nın başkenti Berlin’de hükûmet, eyalet seçimlerinde oy verme yaşının 16
yaşına çekilmesi için yasa değişikliği önereceği açıkladı. Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi ve Sol Parti’den (Die Linke) oluşan Berlin koalisyon hükûmetinin teklifi daha
önce eyalet meclisine sunulmuştu ancak muhalefet partileri teklife destek vermemişti. Sunulan teklife bu kez farklı olarak, Hür Demokrat Partisi (FDP) destek olacağını ilan etti. FDP
Meclis Grup Başkanı Sebastian Czaja, yasa değişikliğine eyalette politik katılımın gerçekleşmesi için destek vereceklerini söyledi. 16 yaş
uygulaması, ülkedeki 16 eyaletin 11’inde belediye seçimleri için geçerliyken, uygulamanın
eyalet seçimleri için 5 eyalette yürürlükte olduğu bildirildi.

Frankfurt Yabancılar
Meclisi’nden uluslararası iftar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, iki
yıllık pandemi salgınının ardından bu yıl daha büyük
coşkuyla kutlandı. Renkli görüntülerin sahne olduğu
kutlamalara ilgi büyük oldu. Türk nüfusunun yoğun
yaşadığı yerlerde kutlamalara Türk kuruluşları öncülük ederken, İtalya’da Milano Başkonsolosluğu bir ilki
gerçekleştirdi. Farklı şehirlerden Türk vatandaşlarını otobüslerle Milano’ya getiren Başkonsolosluk yetkilileri, geniş katılımlı etkinlik düzenledi. Barış Anıtı’nın önünde düzenlenen kutlama Milanoluların da dikkatini çekerken, anıtın bulunduğu Sempione Meydanı Türkçe
şarkı ve marşlarla inledi.

Almanya’daki kutlamaların yeniden yüz yüze yapılması salonlara da yansıdı. Almanya’nın Dortmund kentindeki kutlamalara Türk Eğitim Merkezi ve
Türkiye Cumhuriyeti Essen Başkonsolosluğu öncülük etti. 5 bin kişilik salon kısa sürede dolarken renkli program ile farklı ülkelerden gelen çocukların sergiledikleri gösteriler adeta büyüledi. Frankfurt’taki
kutlamalarda ise çocukların Büyükşehir Belediye
Başkanı ile buluşması geleneği bozulmadı. Büyükşehir
Belediye Başkanı Peter Feldmann, Georg Büchner Ortaokulu’nun Türk öğrencilerini makamında ağırladı. Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosu Erdem
Tuncer, Eğitim Ataşesi Bora Başaran ve Belediye Meclis Üyesi Hilime Arslaner Gölbaşı’nın da hazır bulun-
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SAYI: 56

OVİD-19 salgını ve Rusya-Ukrayna
gerilimi Avusturya ekonomisi için
yeni yatırım olanaklarını gündeme getirdi. Birçok Avrupa ülkesinin uzak ülkelere
yatırım yaparken Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Salzburg kentinde
Avusturya’nın ekonomik önderleriyle bir
araya geldi. Salzburg Havalimanı’ndaki toplantıda iki ülkenin ekonomi delegasyonları hazır bulundu. Toplantıda konuşan Salzburg Dış
Ticaret Odası Ticaret Politikaları ve Dış
Ekonomi Dairesi Şefi Thomas Albrecht,
“Salzburg ekonomisi için Türkiye çok önemli. Güçlü jeopolitik değişiklikler nedeniyle daha
iyi konumlanmak ve yeni ticaret yolları aramak zorundayız.” dedi.

rımız lütfen bizi anlamaya çalışsınlar. Katillerin yakalanmadığı, teröristlerin bu ülkede 3 diplomatımızı şehit
ettiği bir ortamda, bazen sokaklarda teröristleri destekleyenlerin, paçavraları ve iğrenç çığlıklarıyla Viyana sokaklarını kirletmelerinden de çok rahatsızız." 24-25 Nisan tarihlerinde gerçekleşen etkinliğe Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Dr. Çağatay Özdemir, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde
Daimi Temsilcisi Ahmet Muhtar Gün, Türkiye'nin Avrupa
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hatun Demirer katıldı. Etkiniğe ayrıca Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Acer, Avusturya Ulusal Suç Müzesi
Müdürü ve tarihçi yazar Harald Seyrl ve Uluslararası
ilişkiler uzmanı ve gazeteci Klaus Jürgen katılım gös- Sayfa
tererek birer konuşma yaptılar.

nus Emre Enstitüsü Koordinatörü Tuna Balkan da katıldı. Konuşmaların ardından renkli gösterilerle düzenlenen program anaokulu öğrencilerinin farklı yörelerden derlenen folklorik danslarıyla sona erdi.
İngiltere’nin Başkenti Londra’da kutlamalara Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliği yaptı. 2018 yılından
bu yana hazırladığı Türkçe ve İngilizce oyunla farklı okulları gezen tiyatrocu Ada Burke, Hacivat ve Karagöz oyununu sergiledi. Avusturya’nın Başkenti Viyana’da kutlamaların adresi Avusturya Atatürkçü Düşünce Derneği olurken, Hamburg’da Türk-Alman Toplumunun Altona semtindeki lokal bahçesin- Sayfa
de düzenlenen açık hava etkinliği adeta büyüledi.
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FRANKFURT Yabancılar Meclisi (KAV), Frankfurt merkezinde bulunan Empire Otelinde Türkiye, Almanya, Fransa, İtalya, Fas, Bosna Hersek, Ukrayna, Sırbistan, Brezilya, İran, Suriye,
Özbekistan, Azerbaycan,
Hindistan, Pakistan´dan
100´den fazla davetli misafirin katılımıyla ilk iftar
verdi.
T.C. Frankfurt Başkonsolosu Erden Tunçer´in yanı sıra BosnaHersek, Özbekistan ve Ukrayna konsolosları, Frankfurt Şehir Meclis Başkanı Hilime Arslaner Gölba" ı, Frankfurt Şehir Meclisi üyeleri, eski ve yeni yabancılar meclisi üyeleri, Rat der Religionen Frankfurt (Frankfurt Dinler
Konseyi) Başkanı Prof. Dr. J. Valentin, Frankfurt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Prof. Dr. B. Trochlepczy,
Din Hizmetleri Ataşesi Sıddık Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanlığı Hukuk Müşaviri Selami Açan, çok sayıda cami derneği başkanı ve sivil toplum örgütü temsilcisinin katıldığı iftarda renkli ve neşeli anlar yaşandı.
Frankfurt Yabancılar Meclisi Üyesi Dr. Hüseyin Kurt
moderatörlü" ünde gerçekleşen iftar programı DİTİB
Frankfurt Din Görevlisi Muammer Gündo" a´nın Kur’anı Kerin tilavet ile başladı. Açılış konuşmasını KAV Başkanı
Jumas Medoff yaptı. J. Medoff KAV üyesi Bilal Can´ın

önerisi ile bir hafta gibi kısa bir sürede organize edilen iftar programına beklemedikleri şekilde yoğun katılıma duyduğu memnuniyetini dile getirerek KAV ve faaliyetleri hakkında
kısa bilgi verdi. J. Medoff Empire Oteli´nin sahibi ve KAV
üyesi Ashwani Tuwari´ye mekânında iftar verme fırsatı verdiği için teşekkür etti.
Daha sonra sırasıyla
Frankfurt Şehir Meclisi Başkanı
Hilime Arslaner Gölbaşı, T.C.
Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, Ukrayna Konsolosu Serhii Dragan, ailevi sebepten iftar programına teşrif edemeyen Frankfurt Belediye Başkanı Yardımcısı Dr. Nargess Eskandari Grünberg´in özel kalem müdürü Bernd Maier ve Frankfurt Dinler Konseyi Başkanı Prof. Dr. Joachim Valentin kısa selamlama konuşması yaptılar. Konuşmacılar orucun dinlerdeki yerine ve insan sağlığına katkısına, sosyal yardımlaşmaya ve insanlar arasındaki barış ve kardeşliğe etkisine değindiler. Ukrayna’da devam eden krizin bir önce
bitmesi ve demokrasiye zarar gelmemesini temenni eden
konuşmacılar Müslümanların Ramazanını ve Ramazan
Bayramı’nı kutladılar. İftar programının sonunda söz alan
Dr. Hüseyin Kurt, önümüzdeki ramazanlarda yapılacak
iftar programlarını daha mükemmel yapmaya çalışacaklarını söyleyerek misafirlere katılımları için teşekkür etti.
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Bundesbank:
Rusya’ya ambargo
Alman ekonomisini
yüzde 2 küçültür

Avro Bölgesi’nde
rekor enflasyon
AVRUPA İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB)
ve Avro Bölgesi'nin mart ayı yıllık enflasyon verilerini
yayımladı. Buna göre, AB'de şubat ayında yüzde 6,2
olan yıllık enflasyon, martta yüzde 7,8'e yükseldi. Avro
Bölgesi'nde ise şubatta yüzde 5,9 olan yıllık enflasyon,
martta yüzde 7,4 olarak belirlendi.
Avro Bölgesi enflasyon kayıtları 1997 yılından itibaren tutuluyor. Mart ayı enflasyonu Avro Bölgesi'ndeki
son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Enflasyon, geçen yılın ağustos ayından bu yana her ay son yılların
en yüksek seviyesinde ölçüldü. Mart ayında, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon artışına en fazla katkı yüzde 4,36
ile enerji ürünlerinden kaynaklandı. Enerjiyi, yüzde 1,12
ile hizmetler, yüzde 1,07 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri ve yüzde 0,9 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi. Enflasyon, mart ayında Almanya'da yüzde 7,6, Fransa'da
5,1, İspanya'da 9,8, İtalya'da 6,8, Hollanda'da 11,7, Belçika'da 9,3, Çekya'da 11,9, Estonya'da 14,8 fiyatlardaki ve Litvanya'da yüzde 15,6 olarak belirlendi. Enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik
hedefinin çok üzerinde seyrediyor. Son dönemde enflasyondaki artış Avrupalıları da rahatsız ediyor. Avrupa'da temel gıda ve enerji ürünleri başta olmak üzere
genel yükseliş dikkati çekiyor.

Londra’da
‘Imagine Türkiye‘
etkinliği
TÜRKİYE ve İngiltere’nin önde gelen turizmcileri, Londra’da düzenlenen “Imagine Türkiye” (Türkiye’yi Hayal
Et) etkinliğinde bir araya geldi. Bu yıl ilk kez düzenlenen
etkinlikte, Türkiye ile İngiltere arasındaki turizm faaliyetlerinin artırılmasının önemi vurgulandı. British Museum’da
yapılan etkinlikte Türk ve İngiliz turizmciler karşılıklı görüşmeler yaparak iş birliği fırsatlarını değerlendirdi. Etkinlikte Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Easy
Jet Holidays İngiltere Ticari ve Tedarik Direktörü Paul Bixy,
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim
Kurulu Üyesi ve Limak Holding Turizm Grup Başkanı Kaan
Kâşif Kavaloğlu konuştu. Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, “Güçlü tarihi bağlar, ticaret ve turizme
olumlu katkılar sunuyor” dedi. Büyükelçi Yalçın, Türkiye ve İngiltere arasındaki ilişkilerin, tarihten gelen güçlü
bağların da etkisiyle, çok boyutlu yapıya sahip olduğunu vurguladı.

TedariksorunununardındangelenUkraynakriziAvrupaekonomisiniolumsuzetkilemeyedevamediyor.Enerjiyaptırımları
konusundaçekingentavıralanAlmanMerkezBankasıBundesbank,enerjiyaptırımlarınınAlmanekonomisiniküçülteceğiniaçıkladı

A

LMANYA Merkez Bankası (Bundesbank), nisan ayı raporunu yayımladı.
Bundesbank, Rus enerjisine ambargo
uygulanması durumunda dış talebin zayıflaması
ve daha fazla belirsizliğe yol açmasıyla Alman
ekonomisinin bu yıl yaklaşık yüzde 2 küçüleceğini bildirdi. Ukrayna’daki kriz nedeniyle Rusya'ya karşı enerji ambargosu uygulanması halinde Almanya'da önemli bir ekonomik gerileme
olacağı belirtilen raporda, yaptırım nedeniyle
Almanya’da gayri safi yurtiçi hasılada (GSYH),
yüzde 0,5 ile yüzde 6 arasında küçülme olacağı vurgulandı.

yıla göre yaklaşık yüzde 2 küçüleceğinin hatırlatıldı.

AB EKONOMİSİ DAHA DA
KÖTÜLEŞECEK

ENFLASYONDA YUKARI
YÖNLÜ RİSK BASKIN

Rusya’nın operasyonlarının, Avro Bölgesi'nin Kovid-19 salgını sonrası ekonomik toparlanmasını zayıflattığına yer verilen raporda,
savaşın Avrupa Birliği'nin (AB) Rus ham petrol ve doğal gazına ambargo kararı almasına sebep olması halinde AB ekonomisi için daha da
kötü olacağına dikkat çekildi.
Bundesbank raporunda, Rusya’nın petrol,
kömür ve gazın yanı sıra endüstriyel metaller
ve buğday gibi gıda maddelerinin de en önemli ihracatçılarından biri olduğu için Moskova’ya
karşı tam bir ambargonun emtia fiyatlarının
önemli ölçüde yükselmesine yol açacağının altı
çizildi. Raporda, “Önemli enerji alıcısı ülkeler
tarafından Rusya'ya enerji ambargosu uygulanması durumunda ham petrol, doğalgaz ve
kömür fiyatlarının önemli ölçüde artacağı beklenebilir. Brent petrolün varil fiyatı 170 doların üzerine çıkabilir” denildi. Rusya’dan enerji ithalatına son verilmesiyle ciddi kriz senaryosunda, bu yıl Alman ekonomisinin bir önceki

Üretim aşamalarındaki fiyat artışları veya işçi
ücret artışlarının daha büyük olabileceğinin altı
çizilen raporda enflasyonda yukarı yönlü risklerin de baskın olduğu vurgulandı.
Raporda, “Enflasyon oranı daha uzun bir
süre için önemli ölçüde daha yüksek olacaktır"
ifadelerine yer verildi. Öte yandan, AB, Rusya’dan kömür teslimatının durdurulmasına
karar vermişti. AB Komisyonu, Rus petrolüne ambargo uygulamak istiyor ancak üye ülkeler
bu politikada birleşemiyor. Alman hükümeti,
Rus enerjisine tam bir ambargoya “toplumsal
barış bile tehlikeye girer” gerekçesiyle karşı çıkmaya devam ediyor. Almanya, ihtiyacı olan doğal gazın yaklaşık yarısını Rusya'dan alıyor.
Almanya sanayide çarkları döndürmek ve
konutları ısıtmak için Rus petrolü, gazı ve kömürüne diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla bağımlı. Ülke, ihtiyacı olan doğal gazın yüzde 55'ini, ham petrolün yüzde 35'ini ve kömürün yüzde 45'ini Rusya'dan karşılıyor.

Büyüme tahmini düşürüldü

Almanya’da öncü verilere göre, nisan ayında enflasyon yüzde 7,4 ile son 41 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.
Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin nisan ayı verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi
(TÜFE) nisanda yüzde 7,4 ile 1981 yılından bu
yana görülen en yüksek seviyede kaydedildi. Ülkede bir önceki ayda (mart) enflasyon yüzde 7,3
artış kaydetmişti. Son verilere göre, ülkede AB
uyumlu TÜFE ise nisan ayında yıllık bazda yüzde 7,8’e yükseldi. Destatis açıklamasında, nisan
ayında TÜFE’nin aylık bazda ise yüzde 0,8 artış kaydettiği bildirildi. Enerji fiyatlarının nisan

İngiltere’nin
İngiltere’nin
yüzde
yüzde 43’ü
43’ü
fatura
fatura
ödemekte
ödemekte
zorlanıyor
zorlanıyor

İSPANYA Merkez Bankası, bireysel ve kurumsal
olmak üzere yaklaşık 94 milyar avroluk banka kredisinin geri ödenmeme riski olduğunu açıkladı.
Merkez Bankasından yapılan açıklamada, kredilerin geri ödenmesiyle ilgili mevcut riskin sadece bankaları değil, Kovid-19 salgını döneminde uygun şartlarda kredi yardımı yapan Resmi Kredi Enstitüsünü (ICO)
de kapsadığı belirtildi. Açıklamada söz konusu 94 milyar avroluk riskin, 61 milyar avrosundan fazlasının şirket, 31 milyar 400 milyon avrosunun bireysel kredi olduğu kaydedildi. Çoğu ICO tarafından garanti edilen ve
kısa vadeli ya da yeniden finanse edilen kredilerin büyüdüğü aktarılan açıklamada, kredi geri ödeme tarihi
gelen ancak ödeyemeyecek olanlara karşı nasıl bir düzenleme yapılacağına ilişkin belirsizliğin devam ettiği
ifade edildi.

YOUGOV’un yaptığı araştırmaya göre, her 10 Yunan vatandaşından 7’si elektrik, alışveriş ve akaryakıt
tüketimini kısıtladı. Yunanlıların yiyecek, içecek, elbise, ayakkabı ve ısınma giderlerinde ciddi oranda tasarrufa yöneldiği aktarıldı. 10 Yunan’dan 7’si bu tasarrufu
ücret düşüklüğü ve fatura ödeme zorluğu gerekçesiyle
yaptığını belirtti. Öte yandan Yunanistan’da her 10 kişiden 3’ünün önlem amaçlı tüm masrafları ‘gelecekte daha kötü günler gelebilir’ kaygısıyla kestiğini bildirdi.
Ankete katılan vatandaşların yüzde 66’sı sadece çok
gerekli olan temel ihtiyaçları satın aldığını vurguladı. Son
olarak, her 4 Yunanlıdan 3’ü, aile içi şiddet, Ukrayna’daki
savaş ve koronavirüs gibi toplumu ilgilendiren diğer tüm
sorunlardan ziyade pahalılık konusunda endişe duyduklarını söyledi.

ENFLASYON 7,4’Ü GÖRDÜ

ce kuruluşu, 13 Nisan'da ülkenin bu yıla ilişkin büyüme tahminini, operasyonun etkileri nedeniyle yüzde 4,8'den yüzde 2,7'ye indirirken, “Rusya'dan enerji
arzının dondurulmasının 2023'te resesyona neden
olacağı” uyarısında bulunmuştu.
Salgının ilk yılı olan 2020'de Alman ekonomisi yüzde 4,6 küçülürken, geçen yıl yüzde 2,9 büyüme kaydetti.
Alman hükümetinin ekonomiye yönelik bahar
dönemi tahminlerini Ekonomi Bakanı Robert Habeck'in 27 Nisan Çarşamba günü açıklaması bekleniyor. Almanya'da yeni hükümet, 26 Ocak'ta, Angela Merkel Başbakanlığındaki eski Alman hükümetinin bu yıl için yüzde 4,1 olarak açıkladığı resmi büyüme beklentisini Kovid-19'un Omicron varyantının oluşturduğu sıkıntılardan dolayı aşağı yönlü revize ederek yüzde 3,6'ya çekmişti.
ayında yıllık bazda yüzde 35,3, gıda fiyatlarının
ise yine yıllık bazda yüzde 8,5 artış kaydettiği belirtilen açıklamada, “Özellikle enerji fiyatları,
Ukrayna'da askeri operasyonun başlamasından
bu yana önemli ölçüde arttı. Yüksek enflasyon
oranında önemli bir etkisi oldu” ifadelerine yer
verildi. Ülkede yüksek enflasyon oranları en son,
Irak ile İran arasındaki Birinci Körfez Savaşı'nın
bir sonucu olarak petrol fiyatlarının keskin bir
şekilde artması nedeniyle 1981’de kaydedilmişti.
Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce
kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından martta yayımlanan bir ankete göre, Almanya'nın gıda perakende sektöründeki neredeyse tüm şirketler gelecek 3
ayda fiyat artışları planlıyor.

Almanya’da Türklerin
alım gücü düştü

İspanya’da krediler
ödenmeyebilir

10 Yunan’dan 7’si
tüketimi kısıtladı

ALMAN hükümetinin, 2022 için daha önce yüzde 3,6 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini Ukrayna krizinin olumsuz etkilerinden dolayı
bu yıl ikinci kez aşağı yönlü revize ederek yüzde
2,2'ye çekeceği bildirildi.
Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberine göre,
Ukrayna krizinin yol açtığı belirsizliklerin yüksek olması ve Kovid-19 salgınından 2 yıl sonra savaşın özellikle emtia fiyatları ve tedarik zincirleri açısından önemli riskler içermesi nedeniyle Alman hükümeti, bu yıl için büyüme tahminini "önemli oranda" düşürecek. Haberde, özellikle enerji arzında yaşanacak bir kesintinin, büyüme tahmininde yeniden aşağı yönlü bir revizeye sebep olacağı belirtilerek, hükümetin 2023 için ise yüzde 2,5 büyüme beklediği kaydedildi.
Almanya'nın önde gelen 5 ekonomik düşün-

İNGİLİZ Ulusal İstatistik Ofisi, (ONS),
“İngiltere’de artan yaşam maliyetini bireyler
üzerindeki etkisi” başlıklı geçen yılın kasım,
bu yılın mart ayları arasındaki dönemi kapsayan ve 3 bin kişiyle yapılan anketin sonuçlarını açıkladı. Ankete katılanların yüzde
87’si mart ayında hayat pahalılığının arttığını belirtti. Bu oranın geçen kasım ayında yüzde 62 seviyesindeydi.
Ankete katılanların yüzde 43’ünün mart ayı
itibarıyla, enerji faturalarını ödemekte zorlandığı kaydedildi. Fatura ödemenin zor olduğunu söyleyenlerin yüzde 30’u ise konut kredisi ya da ev kirasını ödemekte zorlandığını bildirildi. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, ankete ka-

tılanların yüzde 43’ünün gelecek 12 ay içerisinde tasarruf yapamayacak durumda olduklarını vurguladı.

SON 30 YILIN EN YÜKSEK
SEVİYESİNDE
İngiltere’de mart ayı itibarıyla yıllık bazda
yüzde 7 artış kaydeden enflasyon, son 30 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Uzmanlara göre ülkede enerji faturalarındaki üst limitin 1 Nisan’da artırılması nedeniyle önümüzdeki dönemde enflasyonun
daha da artması bekleniyor.
Enerji denetim kuruluşu Ofgem, 1.277 sterlin olan üst fiyat limitini yüzde 54 artışla 1.971

sterline çıkardı. Zamlı üst limit 1 Nisan itibarıyla uygulamaya girdi. Böylece, ülke çapında
18 milyon hane halkının faturalarına yıllık bazda 694 sterlin eklenmiş oldu.
Enerji uzmanları, artan enerji maliyetlerinin yansıtılmasıyla tüketicilerin yıllık faturalarında uygulanabilecek üst limitin, bu yılın
ekim ayında bir kez daha artırılarak yıllık toplam 2 bin 600 sterline kadar yükseleceğini değerlendiriyor.
Ülkede, ortalama bir maliyetle değerlendirmesi yapılan konutlarda kiracıların her ay
ödemek zorunda olduğu belediye vergilerinde ise ülkenin farklı bölgelerine en az yüzde
2,4 ile 3,7 arasında artış yapıldı.

İngiliz bankası Barclays’ın enflasyon kaygısı
İNGİLTERE’nin önde gelen bankalarından
Barclays, hayat pahalılığının müşterililerini etkilemeye başladığını bildirdi. Mali verilerini açıklayan Barclays'in üst finansal yöneticisi Coimbatore Sundararajan Venkatakrishnan, ülkede son 30
yılın en yüksek seviyesinde olan enflasyonun, tedarik zincirlerindeki aksamanın ve artan enerji fi-

yatlarının bankanın bireysel ve kurumsal müşterilerini etkilemeye başladığını kaydetti. Venkatakrishnan, “Enflasyon, tedarik zinciri sorunları ve yüksek enerji maliyetleri nedeniyle bu yıl çok daha zor
koşullarla karşı karşıya kalan küçük işletmelere sahip kurumsal müşterilerimiz üzerinde daha yüksek
fiyatların yarattığı etkiye odaklanmaya devam edi-

yoruz” ifadesini kullandı. Artan fiyat baskısının müşterilerinin faaliyetleri üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Venkatakrishnan, “Bu zor dönemde elimizden geldiğince onları destekleyeceğiz” dedi.
Barclays’in bu yılın ilk üç ayında vergilendirme öncesi karı geçen yılın aynı dönemine göre 2,4 milyar sterlinden 2,2 milyar sterline geriledi.

ALMAN Sendikalar Birliği'ne (DGB) bağlı Hans
Böckler Vakfı'nın araştırmasına göre ülkede rekor oranda artan enflasyon, en çok dar gelirli ve çocuklu haneleri etkiledi. Vakıf yetkilileri, yalnız yaşayanlar ile yüksek gelirlilerin enflasyondan daha az etkilendiğini belirtirken üretici fiyatlarındaki artışın tüketicilere yansıtılmadığını kaydetti. Buna göre, tüketici fiyat artışlarının süreceği tahmin ediliyor.
Ruhr Bölgesindeki Essen kentinde bulunan Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi Vakfı'nın (TAM)
uzmanı Caner Aver, Türkilerin hane gelirinin Almanlara
ve diğer göçmenlere göre oldukça düşük olduğunu
bu nedenle ısı yalıtımı kötü eski evlerde oturduklarını söyledi. Aver, enerji fiyatlarındaki astronomik artışların Türklerin enerji giderlerini epeyce yükselttiğini belirtti. Vakıf uzmanı Aver'in aktardığı Federal İstatistik Kurumu'nun 2021 yılı verilerine göre, Almanya'da bütün hanelerin ortalama aylık net geliri bin 692
euro. Ortalama aylık net gelir, Alman hanelerde bin
776, göçmenlerde bin 375, Türk göçmenlerde ise
bin 237 euro. Bunun yanında işsizlik oranın en yüksek olduğu toplum kesimi de yine Türkiye kökenliler. Almanya'da genel işsizlik oranı yüzde 3,56 iken,
bu oran Türklerde yüzde 7,05.

3

1 Mayıs 2022 PAZAR
avrupa@aydinlik.com.tr

Kovid-19 salgını ve Ukrayna krizinin
ekonomilere olumsuz etkisine
rağmen Türkiye ile Avusturya
arasındaki ticari ilişkiler yüksek
seviyelerde ilerliyor. Ne koronavirüs
salgını ne de Ukrayna krizi iki ülke
ticaretinin gelişmesine engel oldu.
Özellikle Türkiye, Avusturya iş
dünyasının dikkatini çekiyor. Salzburg
Ticaret Odası, Türkiye’ye yatırım
çağrısı yaparken konuyu Türkiye
Cumhuriyeti Büyükelçisi Ozan Ceyhun
ve Avusturya Ticaret Müsteşarlığı
Aydınlık Avrupa’ya değerlendirdi
ÖZGÜR ALTINBAŞ / CAN ÇAKIR

K

ORONAVİRÜS salgınının tedarik zincirine yıkıcı etkileri ile maliyetlerin aşırı artması başta Avrupa ülkeleri olmak
üzere dünyayı etkiledi. Avro Bölgesi tarihinin en
büyük enflasyon oranlarını ile karşı karşıya. Ülkeler çözüm için çevre pazarlarla ilişkileri geliştirmeye yöneliyor. Avusturya’nın Salzburg Ticaret Odası ekonomik çözüm için Türkiye’yi işaret
etti. Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da Salzburg’daki iş adamlarıyla bir araya geldi. Türkiye ve Avusturya arasında yaşanan siyasal krize rağmen iki ülke ticaret hacmi tarihinin
en yüksek seviyesine, 3,7 milyar avroya ulaştı. Büyükelçi Ceyhun, Türkiye ile Avusturya arasındaki
yükselen ticaret hacminin Aydınlık Avrupa’ya değerlendirdi.

‘2021 TİCARET HACMİNDE
REKOR YILI OLDU’
ISalzburg Ticaret Odası’nın Türkiye ile olan
ticaret ilişkilerinin gelişmesini teşvik eden hamlesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
İkili ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi açısından son derece faydalı bir etkinlik oldu. Türkiye ve Avusturya birbirinin yanı başında iki ülke.
Aramızdaki Gümrük Birliği ticari, ekonomik ve
yatırım ilişkilerimizi güçlendiren temel faktör. Son
dönemde ekonomilerimizde yaşanan olumlu
gelişmeler ticari ilişkilerimize de yansımış durumda. 2021 yılında ikili ticaret hacmimiz 3,7 milyar avro ile bugüne kadarki en yüksek seviyeye
ulaştı. Bu bizi gerçekten mutlu ediyor, zira pandemi nedeniyle yaşanan ortak krizi atlatmaya yö-

Türkiye-Avusturya
ticari ilişkilerinde
tarihi dönem

nelik çalışmalarımızın meyvesini verdiğini gösteriyor. Ancak, bu rakamlarla yetinmemeliyiz ve
önümüzdeki dönemde daha fazlasını yapmalıyız.

‘İŞ BİRLİĞİNİN OLUMLU BÖLGESEL
YANSIMALARI OLACAK’
IAvrupa’da Kovid-19 ve Ukrayna krizi ile birlikte ciddi bir tedarik sıkıntısı yaşanıyor. Türkiye’nin Avusturya’ya hangi alanlarda yapacağı ihracat ile iki ülke arasındaki ticaret hacmi büyür? Avusturya’nın ihtiyacı olan ithalat ürünleri
nelerdir, Türkiye bunu karşılaması için ne gibi
adımlar atmalı?
Son dönemde üst üste gelen bu krizler Avrupa
ekonomisini de büyük
bir sıkıntıya sokuyor.
Ancak elbirliğiyle bunun üstesinden gelebiliriz. Türkiye farklı
kıtaların birleştiği coğrafyada yer alan, dinamik bir yapıya sahip önemli bir uluslararası aktör. Keza
Avusturya’da Orta Avrupa’daki konumu, sermaye ve teknolojik avantajlarıyla önemli bir ülke. Bu bağlamda ulaştırmadan enerjiye birçok alanda Türkiye ile Avusturya arasında artırılacak iş birliğinin olumlu bölgesel yansımaları olacağını düşünüyorum. Bilindiği gibi Avusturya’nın Türkiye’den ithalatında motorlu yolcu taşıtları, motorlu taşıtların aksam ve parçaları, eczacılık ürünleri, ilaç, makine
ve kâğıt-karton gibi ürünler ön plana çıkmaktadır. Önümüzdeki dönemde Avusturya’nın ihti-

yaç ve taleplerine göre bu listenin genişlemesi de
mümkündür.
ITürkiye’nin Avusturya’dan ihtiyaç duyduğu
ürünler nelerdir?
Türkiye’nin Avusturya’dan ithalatında dönemsel değişimler gözlemlenmekle birlikte, genel olarak motorlu yolcu taşıtları, alkolsüz içecekler, makine ve cihazlar ile çelik ürünleri ve elektrik motorları ön plana çıkmaktadır. Önümüzdeki
dönemde ilişkilerimizin daha da ilerletilmesiyle
ticaretimizin de hacim ve çeşitlilik olarak artacağından eminim.
I Ticaret hacminin bir diğer boyutu da turizm. Avusturya’da son dönemde tatil için Türkiye’ye doğru bir ilgi var mı? Avusturyalıların bu
yaz Türkiye’yi ne ölçüde
tercih etmesi bekleniyor?
Avusturya’dan ülkemize gelen turist sayısı pandemi öncesinde yıllık 350
bin civarındaydı. Bu rakam
Korona döneminde 80 bine
kadar geriledi. Geçen yıl ülkemizin aldığı önlemler ve
sunduğu üstün hizmet sayesinde Avusturya’dan gelen
turist sayısı 284 bine yükseldi. Pandeminin yavaş
yavaş etkisini kaybetmesiyle birlikte turist sayısının
pandemi öncesi seviyeye döneceğinden eminiz.
Avusturyalı misafirlerimizi tekrar ülkemizde
ağırlamaktan memnuniyet duyacağız.

VİYANA BÜYÜKELÇİLİĞİNİN
ÇALIŞMALARI
IBüyükelçiliğimizin Ticaret Ataşeliği şu anda

Ozan
Ceyhun

ikili ticareti arttırmak için ne gibi çalışmalara
imza atıyor?
Ticaret Müşavirliğimiz Avusturya ile ihracatımızın geliştirilmesine yönelik birçok faaliyette
bulunmaktadır. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığımız yurtdışında yatırım yapan firmalarımıza yönelik devlet desteği sağlamaktadır. İlaveten, firmalarımızın Avusturya ile ticaret yapılmasına ve
ihracatlarının artırılmasına yönelik soruları ile talepleri Müşavirliğimizce karşılanmaktadır. Firmalarımızın Avusturya pazarı hakkında en güncel bilgiye sahip olabilmesi amacıyla Avusturya
genel ekonomik verileri ile Türkiye-Avusturya ikili ticaret ve yatırım ilişkilerini içeren raporlar ile
önde gelen sektörlere yönelik olarak raporlar ya-

yımlanmaktadır.
I Avusturya ve Türkiye iki ülkeden de yatırımcı çekmek için ne gibi adımlar atmalı?
Avusturya halihazırda Türkiye’de en çok yatırımı bulunan ülkeler sıralamasında dördüncü
sırada yer almaktadır. 2002-2022/Şubat döneminde ülkemizde toplam 10,8 milyar ABD doları yatırım gerçekleştirmiştir. 2021 yılı sonu itibariyle, Türkiye’nin Avusturya’daki doğrudan yatırım tutarı 380 milyon avrodur. Ülkemizde 972
adet Avusturya sermayeli şirket bulunmaktadır.
Son dönemde Post AG ve tuz üreticisi Salinen şirketlerinin ülkemizde önemli yatırımları olmuştur. Ukrayna’daki kriz bağlamında belli pazar alanları ve yatırımların önümüzdeki dönem başka coğrafyalara kaydırılması gündeme gelebilir. Türkiye
ve Avusturya’nın burada birbirini tanıyan ve birbirine güvenen iki ülke olması iş birliği açısından
büyük avantajdır.

SİYASİ OLUMLU
HAVA TİCARETE YANSIYOR
ITürkiye ve Avusturya ile ilgili siyasi ilişkilerde genel olarak bir gerginlik söz konusuydu.
Ticaret hamlelerinin yapılması gibi teşvik edici olgular, ileride siyasi anlamda ilişkilerin de
olumlu seyredeceğinin bir işareti mi?
Türkiye-Avusturya ilişkileri geçen yıllarda
inişli-çıkışlı bir dönemden geçmiştir. Buna rağmen ekonomik ve ticari ilişkilerimiz artarak devam etmiştir. Son dönemde siyasi ilişkilerimizin
olumlu yönde seyrediyor olması bizi mutlu etmektedir. Bu olumlu havanın zaten iyi olan ticari
ilişkilerimize daha da ivme kazandıracağına inanıyorum.

Türkiye ve Avusturya’da 60’tan fazla etkinlik düzenliyoruz
AVUSTURYA makamları da Türkiye ile ilişkilere önem veriyor. Avusturya makamları da iki
ülke ilişkilerinin geleceğine dair iyimser bir tablo çiziyor. Aydınlık Avrupa’nın sorularını yanıtlayan Avusturya'nın Ankara Ticaret Müsteşarlığı yetkilileri, müsteşar Georg Karabaczek'in
Türkiye'ye yatırımı teşvik etmek amacıyla ülkesinde üç haftalık bir gezi planladığını açıkladı.
ISalzburg Ticaret Odası’nın Türkiye ile olan
ticaret ilişkilerinin gelişmesini teşvik eden hamlesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ADVANTAGE AUSTRIA Türkiye Ofisi
olarak, Avusturya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkileri genişletmek ve Türkiye’deki pazar
trendlerine ilgi duyan Avusturyalı şirketlere danışmanlık hizmeti sağlayarak onlara bu pazarda
birebir destek olmak için her yıl Türkiye ve Avusturya'da 60'tan fazla etkinlik düzenliyoruz. Salzburg'daki foruma ek olarak ertesi gün Viyana'da
da benzer bir etkinlik gerçekleşti. Bu sene yine
Türkiye ve Avusturya'da başka etkinlikler de planlanıyor. Haziran ayında Avusturya Ticaret Ataşesi Sayın Georg Karabaczek, Türkiye pazarını
ve Avusturya şirketlerinin pazar gelişimine ilişkin
sorularını yanıtlamak adına Türkiye ile ilgilenen
Avusturyalı şirketlerle istişarede bulunmak için
Avusturya'da federal eyaletlerde 3 hafta sürecek
bir gezi için tekrar yola çıkacak.

TÜRKİYE’YE İHRACAT YAPAN
AVUSTURYALI ŞİRKETLER İYİMSER
I Son dönemde Avusturya ve Türkiye arasındaki ticaret oranındaki artışın nedeni nedir?
2021 yılında 2020 yılında yükselen rakamlar
tekrar aşıldı. Avusturya'dan Türkiye'ye mal ihracatı yüzde 19,02 artarak rekor bir rakama yani 1,5
milyar Euro'ya ulaştı. İthalat daha da keskin bir
şekilde yüzde 27,10 artarak 2,2 milyar Euro'ya yükseldi. 2021'de Türkiye, Avusturya'nın en önemli
ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında 21. sırada
(2020: 20.), ancak ithalatçı ülkeler arasında 17. sırada yer aldı. (2020: 18)
Bu büyük pazarın potansiyeli etkileyici. Büyüyen, tüketici odaklı ve iyi eğitimli 85 milyonluk
nüfusu ve Asya ile Afrika arasındaki geçiş noktası olan coğrafi konumu, Türkiye'yi Avusturya
ekonomisi için çok önemli bir büyüme pazarı haline getiriyor. Türkiye, önemli satış pazarlarına coğrafi yakınlığı ile son yıllarda yüksek performanslı bir üretim lokasyonu haline geldi, aynı zamanda

Georg
Karabaczek

son derece gelişmiş teknolojisi için de bunu söylemek mümkün. Yaklaşık 900 milyon avroluk yatırımları olan 250'den fazla Avusturya iştirakinin
Türkiye'de yaklaşık 11 bin çalışanı bulunmaktadır. Türkiye ihracat sektörüne ürün sunan Avusturyalı firmalar 2021'de oldukça iyi bir yıl geçirdiler ve geleceğe yönelik iyimserler.

YÜZDE 27,10’LUK BÜYÜK ARTIŞ
I Avusturya Kovid-19 salgının yarattığı tedarik sorunlarını Türkiye ile nasıl çözebilir? Avusturya ithalat ve ihracat konusunda neye ihtiyaç
duyuyor?
Türkiye'den Avusturya’nın yaptığı ithalat
2021'de güçlü bir şekilde yüzde 27,10 artarak 1,76
milyar avrodan (2020) 2,24 milyar avroya yükseldi.
746 milyon avroluk ticaret dengesi açığı da bu sayede azaldı. İlk sırada yer alan ve 2019 yılında yüzde 12,1 gerileyen ana ithal mal grubu, traktör ve
motorlu kara taşıtları (288,3 milyon Euro) yeniden yüzde 6,1 düştü. Diğer önemli ürün gruplarının gelişimi ise şöyle oldu: Giysi ve aksesuarlar,
örgü veya tığ işi (195,9 milyon avro, eksi yüzde 3,5);
nükleer reaktörler, kazanlar, makineler (152,6 milyon avro, eksi yüzde 10,4); Yenilebilir meyve, narenciye kabuğu, kavun (142,2 milyon avro, yüzde 43,1); Örme veya örme olmayan giyim ve aksesuarlar (134,3 milyon avro, yüzde 9,2). Sebze,
meyve ve diğer bitkilerin müstahzarları ise yüzde 41,4’lük önemli bir artışla 80,8 milyon avroya
ulaştı.
2020 yılının önemli bir başka sevindirici ge-

lişmesi ise, esas olarak Avusturya'nın yüzde 42'lik
payı ile en önemli ihracat grubu olan makine ve
araçlarda, yüzde 30'luk bir artış olmasıydı. Başta plastik makineler olmak üzere karayolu taşıtları ve iş makinelerinin teslimatları özellikle başarılı oldu. Yüzde 38'in üzerinde paya sahip kimyasal ürünler ve işlenmiş mallar (plastik, sac, ana
metallerden mamul mallar) teslimatları sırasıyla yüzde 3,8 ve yüzde 2,9 artarak bu başarıya katkı sağlamıştır. Öte yandan, elektrikli makine, cihaz ve elektroteknik mallar, 144,4 milyon avrodan (2019) eksi yüzde 3,5'lik hafif bir düşüşle 139,4
milyon avroya geriledi. Demir ve çelik ürün grubu, 110,9 milyon avrodan (2019) yüzde5,9 artarak avroya yükseldi: 117,5 milyon avro. Sentetik
veya suni elyaflar da ise ihracat 87,9 milyon avroya düştü (2019: 121,8 milyon avro; eksi yüzde27,9).

‘ALTYAPI GENİŞLEMESİNDE
PATLAMA YAŞANABİLİR’
I Daha önce ithalat ya da ihracat kalemlerinde olmayan yeni ürünlerin ileride listeye eklenmesi gibi bir plan var mı?
Avusturya şirketlerinin Türkiye gibi daha yakın pazarlarda yeni pazar arayışına girmeleri nedeniyle, çoğu Avusturyalı şirket plastikten metale,
giyimden sebze, meyve ve canlı hayvana ve hatta yenilenebilir enerji ve atık yönetimine kadar birçok çeşitli sektörde yeni iş birliği ortakları arıyor.
Türkiye otomotiv sektöründe çoğunlukla Avrupalı markaları üreten ve
üretimde Avrupa’da 5. sırada
olan bir ülke olmasına rağmen,
şu anda ayrıca bir milli otomobil projesinden bahsediliyor.
Bu, e-mobilite alanında muazzam bir ivmeyi tetikleyecektir. Bu
nedenle altyapı genişlemesinde
bir patlama da beklenebilir. Türkiye'ye
yaklaşma eğilimiyle pekiştirilen altyapının genişlemesi nedeniyle, ülke aynı zamanda lojistik faaliyetler için de bir merkez olarak giderek daha popüler hale gelecek.

‘AVUSTURYA İÇİN TÜRKİYE’YE
BAĞLILIK FAYDALI OLABİLİR’
I Daha önce siyasi gerilimler yaşayan Türkiye ve Avusturya’nın ticaret hamlesini olumlu
şekilde büyütmesi, ileride siyasi ilişkilerin de

olumlu yönde ilerleyeceğine bir işaret mi?
Orta ve uzun vadede Türkiye oldukça pozitif bir ortak olacak gibi düşünüyoruz. Avusturya
şirketlerinin bilinçli kararlar alabilmek için piyasaya daha yakından bakmalarının zamanı geldi.
Ancak şu anda Türkiye ekonomisi de Ukrayna'daki savaş nedeniyle fiyat artışları ve arz darboğazlarından muzdarip. Ancak orta ve uzun vadede ticaret ortağı olarak Türkiye'ye bağlılık, Türk
ve Avusturyalı şirketler için faydalı olabilir. Avusturya'nın uluslararasılaştırma ajansı olarak Avusturyalı firmalardan Türkiye pazarı hakkında yeterli sayıda talep aldık.

‘2021’DE TURİST SAYISINDA
TOPARLANMA GÖRÜLDÜ’
ITicaretin bir diğer alanı da turizm. Bu sene
Avusturyalılar Türkiye’yi daha fazla mı tercih edecek?
2020 pandemi yılında, uçuş bağlantılarının kısmen kesilmesi ve seyahat uyarıları nedeniyle (Türkiye: güvenlik seviyesi 6 statüsünde uzunca bir süre
kaldı) 117 bin olan Avusturyalı turist giriş rakamlarında aşırı bir düşüş yaşandı. 2021'de geliş
sayıları biraz toparlanabildi; bu sürede 271 bin 384
civarında Avusturyalı turist Türkiye'ye geldi.

İki ülkenin şirketleri
Afrika’nın inşasında
ortak olacak
AVUSTURYA ve Türkiye arasındaki ekonomik
gelişim, üçüncü ülkeler için de gelecek vaat ediyor. Geçen hafta Dünya gazetesine konuşan Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkan Vekili Selim Bora, Türkiye’nin inşaat alanında rekabet gücünün yüksekliğine işaret etti. Bu kapsamda önceki hafta TMB’nin yanı sıra, Advantage Avusturya, Türk Eximbank ve Avusturya’nın ihracat kredi
kuruluşu OeKB’nin de katılığı bir webinar düzenlendi.
İnşaat sektöründe Afrika başta olmak üzere üçüncü pazarlardaki olası iş birliklerinin de konuşulduğunu webinarda Bora, Türk müteahhitlerin son yıllarda yatırım, gayrimenkul yönetimi ve Kamu-Özel
Oratklığı projeleri gibi alanlarda kazandığı deneyim
ve uluslararası iş birliği anlaşmalarıyla Sahra altı Afrika’daki Çin modeline alternatif oluşturabileceği değerlendirmesinde bulundu.
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‘ÜLKELER ARASI TİCARET İÇİN HER
YIL BİN 200 ETKİNLİK YAPIYORUZ’
IAvusturyalı ve Türk yatırımcıların bu iki ülkeye de yatırım yapması için nasıl çalışmalar yürütüyorsunuz?
ADVANTAGE AUSTRIA, 70’ten
fazla ülkede 100'e yakın ofisiyle, Avusturyalı firmaların yurt dışına açılan bir
kapısı gibidir. Yenilikçi ve uluslararası iş ortakları için geniş yelpazede hizmetler sunar. Yaklaşık 800 çalışanı ile ve
35 ticari delegesi ile Avusturyalı firmaların yurt dışında yapacakları doğru tercihi ve
iş ortağını bulma konusunda onlara yardımcı olur.
Ülkeler arası ticari ilişkileri geliştirmek için her
yıl yaklaşık bin 200 etkinlik düzenliyoruz. İçinde
bulunduğu ülkenin firmaları şayet Avusturya pazarına girme ve bölgenin ekonomik konumu hakkında bilgi almak istiyorsa ya da Avusturya’ya olan
yatırımını geliştirmek için Avusturyalı ithalatçı ve
temsilci firmaların irtibatlarını istiyorsa, bunu sağlamak da her ADVANTAGE AUSTRIA ofisinin bir görevidir.

Yayın Sahibi:
İmece Basın ve Yayıncılık Ticaret Limited Şirketi

Genel Müdür
(Tüzel Kişi Temsilcisi)
Osman Erbil
Genel Yayın Yönetmeni:
Yener Güneş
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

Nadir Temeloğlu
Muhabirler:
Özgür Altınbaş, Can Çakır, Çiğdem Erçin
Yunus Emre Özgün, Nida İşbaş, Şafak Erdem
Sayfa Tasarımı:
Neşe Aslan

Yönetim Yeri: Asmalı Mescit Mahallesi İstiklal Caddesi
Deva Çıkmazı No: 3 / 4 Beyoğlu - İstanbul
İletişim: +49 1511 8958982 / avrupa@aydinlik.com.tr
Aydınlık gazetesinin her pazar yayınlanan, abonelere özel, ücretsiz ekidir.
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‘İslam karşıtlığı ve
ayrımcılık devam ediyor’

AB’deki 45 milyonu
ilgilendiren dijital yasa geliyor

TÜRKİYE'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen,
60 yıl geçmesine rağmen Almanya Türk toplumun
karşılaştığı ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve ayrımcılık gibi tehdit ve sorunların devam ettiğini söyledi. Berlin Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD Berlin) başkent Berlin'de düzenlediği iftara katılan Şen, burada yaptığı konuşmada,
Almanya’da yaşayan Müslüman nüfusun çoğunluğunu Türklerin oluşturduğunu belirtti. Nüfusu 3,5 milyonu aşan Almanya Türk toplumunun Türkiye ve Almanya’yı birbirine bağlayan en önemli beşerî ağ olduğunu vurgulayan Şen, bu toplumun iki ülke arasındaki köklü dostluk ve ortaklık ilişkilerinin en güçlü öğesi olduğunu dile getirdi. Şen, Türk toplumunun
Almanya’nın yeniden inşasına ve kalkınmasına değerli katkılarda bulunduğunu belirterek, şöyle devam
etti: "Bugün Almanya dünyanın ekonomik ve teknolojik devleri arasında yer alıyorsa 60 yıl önce buraya gelen insanlarımızın, onların çocuklarının ve torunlarının çabaları sayesinde de bu konuma gelmiştir.
Öte yandan aradan geçen bunca yıla rağmen, Türk
toplumunun bu ülkede karşılaştığı ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve ayrımcılık gibi tehdit ve sorunlar ne yazık ki sürmektedir. İki yıl önce yaşanan
Hanau saldırısı bunun en acı örneğidir."

Alman meclisine ‘yeni
güvenlik konsepti’ önerisi

Avrupadijitalortamdadenetimivekurallarısıkılaştırıyor.ABkurumlarıiçeriklereulaşma,içeriküretmevebualanlarda
güvenliğisağlamaadınaadımattı.45milyondanfazlaAB’likullanıcıyıilgilendirenyasanınadıDijitalHizmetlerYasası

A

VRUPA Birliği (AB) kurumları, Facebook, YouTube ve Twitter gibi dijital platformların içeriklerinin kullanıcılar için daha güvenli olmasını sağlayacak yasa konusunda anlaştı. AB Komisyonu,
Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi,
"Dijital Hizmetler Yasası" hakkında yapılan
müzakerelerde anlaşma sağlandığını bildirdi. Buna göre, dijital platformlara yeni katı
kurallar getirecek. Çevrimiçi platformların
yasa dışı ve zararlı içerikle ilgili sorumlulukları artırılacak. Platformlar sahip oldukları içe-

Kuzey Ren Vestfalya'da
Türklere sandığa gidin çağrısı

rikleri sıkı biçimde denetleyecek.

GERÇEK HAYATTA YASAK
OLAN BURADA DA YASAK
Gerçek hayatta yasa dışı olanın internet
ortamında da yasa dışı olması gerektiği ilkesi
esas alınacak. İnternet kullanıcılarının temel
hakları daha iyi korunacak. Platformlar bildirilen yasa dışı ürün, hizmet ve içeriği hızla
kaldırmak zorunda olacak. Dijital platformlarda dezenformasyon önlenecek ve platformların algoritmalarının şeffaflığı artırıla-

cak. Yasa çerçevesinde reşit olmayanlar internet ortamında daha iyi korunacak. Reşit
olmayanlara yönelik doğrudan reklam yasaklanacak. Yasa dışı veya zararlı içeriğin yayılmasında oluşturdukları belirli riskler nedeniyle büyük çevrim içi platformlar ilave sorumluluklara tabi tutulacak.

DENETLEYİCİ: AB KOMİSYONU
AB’de 45 milyondan fazla kullanıcısı olan
büyük dijital platformlar ve arama motorları daha sıkı kurallara uymak durumunda ka-

lacak ve bu dijital platformlar AB Komisyonu tarafından denetlenecek. Kural ihlalinde
bulunan dijital platformlara küresel cirolarının
yüzde 6'sına ulaşan para cezaları uygulanabilecek. İhlallerin tekrarı durumunda söz konusu dijital platformların AB'deki faaliyetine son verilebilecek. AB, 20 yıl önce hazırlanan e-ticaret kurallarını günün koşullarına
uygun biçimde güncellemeye çalışıyor. Bu aşamadan sonra söz konusu yasanın yürürlüğe
girmesi için AP ile AB Konseyi'nin resmi onayı gerekiyor.

Kuzeydeki ırkçı provokasyonlar sürüyor

ALMANYA’da koalisyon ortağı olan Yeşiller Partisi’nin, Ukrayna-Rusya kriziyle ilişkili olarak, ülkedeki
sığınıkların kullanım kapsamını genişletme önerisinde bulunacağı açıklandı. Sivil ve Doğal Afet Korunma yasasında değişiklik ön gören teklifle, uygun durumdaki metro tünelleri, devlet binaları, yeraltı otoparkları ve bazı binaların bodrum katlarının kullanılabileceği belirtildi. Teklifin kabulü halinde, ülkede yeni
bir güvenlik konseptine geçileceği ve geniş çaplı bir
saha çalışmasının yapılacağı vurgulandı. Önerilen yasa
teklifinde, acil durumlarda koruyucu donanım, ecza
maddeleri ve tıbbi malzemelerin hızla ulaşılabilir olması ihtiyacına dikkat çekildi. Teklifte ayrıca, olası bir
afet halinde geçen yıl yaşanan sel felaketi kapsamında
kullanıma giren NINA adlı mobil cihaz uygulamasının da yaygınlaştırılması önerildi.

Dünyadaki askeri
harcamalar
2 trilyon doları aştı

ALMANYA'nın Kuz Ren Vestfalya Eyaleti (KRV) Başbakanlık Müsteşarı ve Başbakanlık Dairesi Başkanı Nathanael Liminski Türklere sandığa gidin çağrısı yaptı. Türklerin yoğun olarak yaşadığı KRV eyaletinde 15 Mayıs'ta yapılacak seçimleri hatırlatan Liminski, seçme hakkı bulunan
herkese "sandığa gidin" vurgusunu yaptı.
Aynı zamanda Köln'ün Ehrenfeld ve Nippes semtlerinden Hristiyan Demokrat Parti (CDU) milletvekili adayı olan Liminski,
KRV Uyum Bakanlığı Müsteşarı Gonca
Türkeli-Dehnert ile "Köln-Kalk 1951" isimli boks kulübüne yaptıkları ziyarette, açıklamada bulundu. Liminski, ziyaret ettikleri spor kulübünün başarılı bir rol model olduğunu belirterek, bu tür projelerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.
Liminski, "Köln'ün Ehrenfeld ve Nippes
semtleri için çalışacağız. Bu şehirde güvenliğimizi sürdürmemiz önemli, kamusal
alanlarda güvenle dolaşabilmemiz önemli.
Kökeni ne olursa olsun her çocuğa iyi bir eğitim sunabilmemiz de çok önemli. Biz bunun
için çalışacağız. Seçme hakkı olan herkesi
sandığa katılmaya davet ediyorum" dedi.
KRV Uyum Müsteşarı Gonca Türkeli
Dehnert ise burada yaptığı açıklamada, çocukların ana dillerinde eğitim almalarının
önemine vurgu yaptı. Farklı dinlere eşit muamelenin önemine de değinen Türkeli Dehnert, "Ana dilin okullarda daha iyi bir şekilde
öğretilmesi için çeşitli projeler yürüteceğiz.
Bu CDU'nun seçim programında da yer alıyor. Ayrıca dinsel çoğunluğun altını çiziyoruz yani dinlerin barış içinde yaşayabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. İnsanların hangi dinden olursa olsun, dinlerini özgürce yaşayabilmelerini istiyoruz. Kendi ibadet yerleri ve mezarlıkları olsun istiyoruz.
Korkusu hissetmeden yaşayabilsinler ve
onlara karşı saldırılarda yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı.

TÜLİN UYGUR / STOCKHOLM
GÖÇMEN ve İslam karşıtı provokasyonlarıyla adından söz ettiren Rasmus Paludan yeni eylemler peşinde. Danimarka’da da Kuran yakarak kışkırtıcılıklarına
devam eden Paludan’ın izinden giden İslam karşıtları Norveç’i de karıştırdı.
Norveç’in Müslümanlaştırılmasını Durdurun (SIAN Stoppa islamiseringen av
Norge) örgütü Sandefjord’da bir gösteri
düzenledi. Norveç'te polisin izin verdiği 23
Nisan’daki gösteriye katılan 400 civarındaki İslam karşıtı SIAN üyesi Kuran yaktı. Bu duruma tepki gösteren karşı göstericiler, “sokaklarımızda ırkçıları istemiyoruz” diyerek polise ve SIAN grubuna
taş, ayakkabı, su şişeleri, yumurta ve iskemle fırlattı. Çıkan olaylarda polis araçları zarar gördü. Polis karşı göstericilere
karşı biber gazı kullandı. Olayların İsveç’teki gibi kontrolden çıkabileceğinden çekinen polis yetkilileri SIAN grubunun gösteri iznini iptal ederek grubu dağıttı.
Rasmus Paludan ise 19 Nisan’da Danimarka’da Öresund Köprüsü yakınlarındaki Tårnby’de Kuran yaktı. Daha

önce 2019 yılında Danimarka’da Kuran yakan Paludan büyük tepkiyle karşılaşmıştı. Olaylar sırasında polise karşı kullanılan
şiddet, sokak çatışmaları ve yaşanan kargaşa Danimarka’yı karıştırmış ve ülkenin
gündemini uzun süre meşgul etmişti. Bu
kez son derece sakin geçen Kuran yakma
eylemi sonrası açıklama yapan polis, Paludan’a Tårnby gibi küçük ve göçmen yoğun olmayan bölgede eylem izin verilmesiyle olay çıkmasının önlediğini belirtti. Danimarka’nın ardından İsveç’in Borås şehrinde Kuran yakmak için izin isteyen Paludan’a bu kez polis tarafından izin
verilmedi. Paludan’ın karara itiraz ettiği
ve mahkeme kararı beklendiği belirtilirken, bölgenin polis yetkilisi bir açıklama
yaparak Rasmus Paludan’ın kargaşa yaratan bir söyleme sahip olduğunu söyledi. Borås’un ardından 30 Nisan’da Trollhättan ve Örebro’da da Kuran yakmak için
izin isteyen Paludan’a izin verilmediği
açıklandı. İsveç’te Eylül ayında yapılacak
parlamento seçimlerine katılması kesinleşen Rasmus Paludan, 1 Mayıs’ta Uppsala ve Stockholm’de seçim mitingi yapmak üzere izin istedi. 10 kişilik toplantı yapacağını belirten Paludan, yanlarında

megafon, çakmak ve kitaplar bulunacağını
söyledi. Ancak polis yetkilileri tüm İsveç’te
geçerli olmak üzere bir karar alarak 2 Mayıs’a kadar hiçbir bölgede Paludan’a izin
verilmeyeceğini açıkladılar.

İSVEÇ’TE HÜKÜMET DİNİ OKULLARI
YASAKLAMAYA HAZIRLANIYOR
Öte yandan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson İsveç’te dini temelde eğitim
veren okulların varlığını gündeme getirdi.
İsveç İstihbarat Örgütü SÄPO’nun Müslüman okullarıyla şiddet yanlısı aşırı uçlar
arasında bir ilişki olduğu konusunda uyarı yaptığını, bu okullarda kız çocuklarıyla
erkek çocuklar arasında ayırım yapıldığını, “seks ve birlikte yaşam” konusundaki
derslere katılmadıklarını ve bunun kabul
edilemeyeceğini belirtti. Meclise bu konuda
yeni bir yasa teklifi sunduklarını açıklayan
Andersson, “Şimdi sağcı muhafazakâr
partiler sözlerinde samimi olduklarını ispat
etsinler ve teklifimizi desteklesinler.” dedi.
Bu tür dini okul, yuva ve boş zaman okullarının yasaklanmasını istediklerini belirten
Andersson, açılmak istenen yeni okulların
durdurulması için de bir teklif hazırladıklarını söyledi.

KÜRESEL silahlanma analiz merkezi Stockholm
Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), içinde Türkiye’nin de bulunduğu 2021 Küresel Askeri Harcamalar Raporunu açıkladı. Rapora göre dünya çapındaki askeri harcamalar, 2021’de 2020’ye göre yüzde 0,7 artarak toplam 2 trilyon 113 milyar dolara ulaştı. Raporda, askeri harcamaların, 2011-2014 arasında
gerilediği ancak takip eden yıllarda sürekli artarak rekor seviyelere ulaştığı vurgulandı. 2012-2021 arasında
Türkiye’nin askeri harcamalarının yüzde 63 arttığı belirtilirken, artıştaki belirleyici etkenin milli silah çalışmaları olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca Türkiye’nin
2021’de, 2020’e göre askeri harcamalarının yüzde
4,4 gerileyerek, 15,5 milyar doları bulduğu kaydedildi.
Raporda ABD, Çin, Hindistan, Rusya ve İngiltere’nin,
dünyadaki toplam askeri harcamaların yüzde 62’sini
sırtladığı vurgulandı. ABD’nin askeri harcamalarının,
2020’ye göre yüzde 1,4 azalarak 801 milyar dolar olduğu ve 2012-2020 arasında harcamalarda yüzde
6,1’lik düşüş yaşandığı belirtildi. Öte yandan, ABD’nin
askeri AR-GE harcamalarının 2012-20 arasında
yüzde 24 arttığı ve ABD’nin yeni nesil teknolojilere yöneldiği kaydedildi. Aynı süreçte Çin’in harcamalarının yüzde 72 artarak 2021’de 293 milyar dolara yükseldiği ve 27 yılda istikrarlı biçimde arttığı belirtildi. Bu
süreçte Hindistan’ın harcamalarını yüzde 33 arttırdığı ve 2021’de bütçenin 76,6 milyar dolara ulaştığı kaydedildi. İngiltere’nin, 2021’de 68,4 milyar dolarlık askeri harcama yaptığı; Rusya’nın askeri harcamalarının, geçen 9 yılda yüzde 14’lük artışla 2021’de 65,9
milyar dolara eriştiği belirtildi. Öte yandan rekor askeri harcamalarıyla bilinen Suudi Arabistan’ın,
2021’de askeri harcamalarını yüzde 17 azaltarak, 55,6
milyar dolara çektiği ve ilk 4 ülke arasından ilk 8’e gerilediği belirtildi. Ayrıca Ukrayna’nın, 2014’teki ABD
destekli Maidan darbesinden bu yana askeri bütçesini yüzde 72 artırması dikkat çekti.
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23 Nisan coşkusu Avrupa’yı sardı
CAN ÇAKIR

Milano

K

OVİD-19 salgınındaki tedbirlerin birçok
ülkede azaltılmasının ardından yeniden
yüz yüze katılım ile kutlanan 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Avrupa’da
da heyecan yarattı. Türk toplumunun temsilcileri, Başkonsolosluklar ve Büyükelçiliklerin katıldığı etkinlikler renkli görüntülere sahip oldu.
İki yıllık salgın sürecinin ardından İtalya’dan İsveç’e, İngiltere’den Bulgaristan’a yapılan kutlamalara ilgi yoğun oldu.

Saraybosna

Frankfurt’taki kutlamalarda gelenek bozulmad. GeorgBüchner
Ortaokulu örencileri
Büyükehir Belediye
Bakan Peter Feldmann’ ziyaret etti. Ziyaret kapsamnda
Feldmann koltuunu
temsilen örencilerden Emirhan Dönmez’e devretti

Belçika

Paris

Frankfurt’taki ilk kutlama Büyükehir
Belediye Bakannn ev sahipliinde yapld

MİLANO’DA AÇIK HAVA ŞENLİĞİ
Akdeniz ülkesi İtalya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Milano kentinde ilk kez
açık hava şenliği olarak kutlandı. Türkiye Cumhuriyeti Milano Başkonsolosluğu ile Milano Eğitim Ataşeliği’nin öncülüğünde düzenlenen geniş
katılımlı etkinlikte Türkler, kent merkezindeki Barış Anıtı’na akın etti. Como, Imperia, Modena, Venedik gibi kentlerden otobüslerle gelen vatandaşlar, yoğun yağışa rağmen bayramı şarkılar, marşlar ve çeşitli oyunlarla kutladı. Programın sonunda çocuklara hediyeler dağıtıldı. Milano’da yaşayan ve etkinliğe oğluyla birlikte katılan Burcu Kuruca Alcaro, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada
“Çok mutlu oldum böyle bir haber aldığımız zaman. Çünkü ilk defa böyle bir organizasyon oluyor bildiğim kadarıyla Milano'da. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Biz hep böyle uzaktan izliyorduk 23 Nisan etkinliklerini. Ben oğlumla
yapmaya çalışıyordum kendi çapımızda ama böyle bir organizasyon bizi gerçekten çok mutlu etti.
Her sene bekliyoruz.” diye konuştu. Imperia kentinden Milano’ya kızıyla gelerek kutlamaya katılan Türk avukat Hakan Eller de “Çok güzel bir etkinlik oldu. Anneler babalar, herkes geldi buraya.
Çocuklar mutlu. Çocuklar Avrupa'da İtalya'da
yaşıyor. Türkiye'de hiçbirisi bu kutlamalara katılamıyor. Ama ilk defa böyle bir program olduğundan biz de veliler olarak çok mutluyuz.” dedi.

ÇOCUKLARA ÖZEL HACİVATKARAGÖZ GÖSTERİSİ
İngiltere’nin başkenti Londra’da kutlamaların
merkezi, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) oldu. Çocuklara özel Karagöz ve Hacivat gölge oyununun
sahnelendiği etkinlikte konuşan Londra YEE
Başkanı Mehmet Karakuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle düzenlenen
oyunla hem çocuklara bayram coşkusu kazandırmak hem de onları bu kültürel mirasla tanıştırmak
istediklerini belirtti. “Karagöz ve Hacivat gölge oyunu hem ülkemiz hem kültürümüzle bir bağ kurmak
anlamında başarılı bir proje olarak devam ediyor.”
diye konuşan Karakuş, YEE’nin 2018 yılından bu
yana yürüttüğü Karagöz ve Hacivat oyunu projesi kapsamında İngiltere’nin çeşitli bölgelerinde
Türkçe ve İngilizce 40’a yakın oyun sergilediklerini
kaydetti. Oyunu sergileyen tiyatro oyuncusu Ada
Burke de oyunun tarihçesini hatırlattı. Karagöz ve
Hacivat’ın kavga etmeden sürekli birbiriyle atışan,
Osmanlı döneminde yaşamış Bursa’daki cami inşaatında çalışan iki arkadaş olduğunu anlatan Burke, YEE’nin desteğiyle Bursa’da aldığı gölge oyunu eğitiminin ardından ilk oyununu 2018’de sergilediklerini belirtti. Oyunu Türk ve İngiliz okullarında hem Türkçe hem İngilizce de sergilediklerini aktaran Burke, “Amacımız Türkiye'deki bu
kültürü, buradaki çocuklara tanıtmaktı ve oyunu
İngilizceye de çevirdik.” diye konuştu.

Londra Yunus Emre Enstitüsü, 23 Nisan’da örencileri gölge oyunu gelenei ile buluturdu

Hamburg’da
bayram cokusu, güzel
hava ile birleti. Türk
Alman Toplumunun dernek lokalinin
bahçesi renkli
görüntülere
sahne oldu

beri çocuklar belediye binasında beni ziyaret ediyor, şiirler okuyor ve hayatlarını, dileklerini ve hayallerini anlatıyor. 23 Nisan’da aynı zamanda Eskişehir ile şehir kardeşliğimizin yıl dönümünü de
kutluyoruz. Bu nedenle benim için her zaman çok
güzel bir buluşma oluyor.” diye konuştu. 23 Nisan
gibi kutlamaların iki toplumun birbirini tanıması
için de bir fırsat sunduğunu anımsatan Feldmann, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk’ün de düşüncesiydi.
Kardeşlik, sevgi ve dostluk, evde ve dünyada barışı getirir. Bu nedenle çocuklarımız bunun en iyi
elçilerdir. Atatürk 1920 yılında, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk özgür parlamentosunun kurulduğu
günü dünya çocuklarına adadı. Çünkü çocukların
geleceğimiz olduğuna inandı ve buna ben de inanıyorum. Devletin kurucusunun bu temel ilkesi,
1920’den beri değişmedi ve dünyadaki tüm çocuklar
için geçerlidir. Atatürk’ün de dediği gibi söylüyorum; Gelecek sizin ellerinizde sevgili çocuklar! Kim
bilir belki bir gün biriniz belediye başkanı olur.” Başkan Feldmann ayrıca Frankfurt’ta gelenek haline
gelen makam devretme programını unutmadı. Kabul töreni esnasında Feldmann, koltuğunu Frankfurt’ta okuyan ortaokul öğrencisi Emirhan Dönmez’e devretti.

TÜRK VE ALMAN TOPLUMU
KUTLAMALARDA BULUŞTU
Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyaleti Başkenti Hannover’de düzenlenen kutlamalar, Türk ve Alman toplumunun önde gelen isimlerini buluşturdu. Kutlama öncesinde öğretmen Orhan Güner
eşliğinde bir grup öğrenci Hannover Büyükşehir

Belediye Başkanı Yardımcısı Thomas Hermann’ı
Belediye Sarayı’nda ziyaret etti. Burada Hermann’ın makamına oturan öğrenciler, belediye sarayı ve şehrin durumu hakkında da bilgi aldıktan
sonra Türkiye Cumhuriyeti Hannover Başkonsolosluğuna bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin ardından kutlamaların adresi, Leonore Goldschmidt
Mühlenberg Karma Okulu oldu. Kutlamada Eyalet Milletvekilleri Doris Schröder-Kopf, Stefan Politze, Alptekin Kırcı, Christian Fühner ve Dirk Töpffer’in yanı sıra Hannover Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Thomas Hermann, Belediye Meclis Üyesi Andreas Markurth, Muavin Konsoloslar
ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de hazır
bulundu. Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı etkinlikte konuşan Türkiye Cumhuriyeti Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya, 23 Nisan’ın Kurutuluş
Savaşındaki önemine dikkat çekti. Bu sürecin 29
Ekim 1923 tarihinde cumhuriyetin ilanıyla sonuçlandığını hatırlatan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “‘Çocuklarımız geleceğimizdir’ diyorsak, onlardan çok şey bekliyorsak, en iyi şekilde yetişmeleri, sağlam bir eğitim almaları ve bir meslek sahibi
olmaları için özveride bulunmalıyız. Öncelikle
onlara çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazandırmalıyız. Çocuklarımızın başarılarını teminen ana
dillerini, Türkçeyi çok iyi derecede öğrenmelerinin ve bu bağlamda okullarda Almancanın yanı sıra
Türkçe iki dilli eğitimin önemini bir kez daha vurgulamak isterim.”

talya’nn Milano kentinde
bir ilk yaand.
Türkiye’nin Milano Bakonsolosluunun
giriimiyle 23
Nisan heyecan, ilk kez düzenlenen açk
hava etkinliinde paylald

Stockholm

Bern

Avusturya’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
AVUSTURYA’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram, T.C. Viyana Bakonsolosluu himayesinde, derneklerin katklar, çok sayda vatandan ve çocuklarn
katlmyla cokuyla kutland. Büyükelçi
Ozan Ceyhun sosyal medya hesabndan yapt paylamda, “En bata çocuklarmz olmak üzere, tüm anne ve babalara, derneklerimize, ev sahibi Türk Federasyon’a ve Bakonsolosumuz Cafer Mert Özmert’e bu güzel organizasyon için teekkür ederim. Bugün çocuklarla çocuklar gibi endik!” ifadelerini kulland. Öte yandan 23 Nisan Ulu-

sal Egemenlik ve Çocuk Bayram konulu resim yarmamzda dereceye giren örenciler, ödüllerini Viyana Bakonsolosluu himayesinde Avusturya Türk Federasyonunda düzenlenen 23 Nisan kutlamalar esnasnda ald. Birinci olan örenci Halil Ekinci’ye
ödülünü Büyükelçi Ozan Ceyhun, ikinciye sefire Azize Ceyhun ve üçüncüye Eitim Müaviri Doç. Dr. Yusuf Yldz takdim etti. Ayrca Ebru Sanatçs Havva Doan birinci olan
örenciye bir Ebru tablo hediye etti. Bakent
Viyana’da Avusturya Atatürkçü Düünce
Dernei de etkinlik düzenledi.

Stockholm’de 23 Nisan kutlamaları
TÜLİN UYGUR / STOCKHOLM

FRANKFURT’TA GELENEK
BOZULMADI
Almanya’nın Frankfurt kentinde yapılan 23 Nisan kutlamalarının önemli adreslerinden biri,
Frankfurt Büyükşehir Belediyesi oldu. Türkiye
Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosu Erdem
Tuncer, Eğitim Ataşesi Bora Başaran ve Frankfurt
Belediye Meclis Üyesi Hilime Arslaner Gölbaşı’nın
da hazır bulunduğu etkinlikte Frankfurt Büyükşehir
Belediye Başkanı Peter Feldmann, Georg Büchner Orta Okulu’ndan bir grup Türk öğrenciyi kabul etti. 23 Nisan’ın Frankfurt kenti için de bir gelenek haline geldiğini bildiren Feldmann, “2012’den

Frankfurt Belediye Sarayna Türk bayra asld

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Stockholm’de coşkuyla kutlandı. Türk Kadınlar Federasyonu (TKF)
ile İsveç Türk Düşünce ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen kutlama törenine çocuklu aileler büyük ilgi gösterdi. Şehir merkezinde Türk bayraklarıyla süslenmiş bir salonda yapılan kutlamada çocuklara bayrak dağıtıldı. Kutlama saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın hep birlikte söylenmesinin ardından
TKF Başkanı Tülin Uygur’un yaptığı konuşmayla devam etti.
T.C Stockholm Eğitim Müşavirliği tarafından etkinliğe bağışlanan kitaplar okul çağındaki çocuklara dağıtıldı. Sanatçı Fikret Çeşmeli’nin sazıyla, sözüyle sunduğu “Nasrettin Hoca”
fıkraları sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de eğlenceli oldu. Çocuklar sahneye çıkıp 23 Nisan şiiri okudular. “23
Nisan Kutlu Olsun” şarkısı çocuklar ve ebeveynler tarafından
hep birlikte söylendi. Aileler gösterinin bitiminden sonra sahnedeki büyük Türk bayrağı ve Atatürk bayrağı önünde fotoğraf

çektirmek için sıraya girdiler. Stockholm’deki ikinci kutlama
yine şehir merkezinde İsveç Türk Gençlik Federasyonu
(TUF) tarafından yapıldı. TUF Başkanı Gizem Soyal’ın konuşmasıyla başlayan kutlama “Pinhani” konseriyle devam etti.
Gençlerin büyük ilgili gösterdiği konserde çocuklara da ana
dili Türkçe olan ama çok dilli yaşayan çocuklar için hazırlanan İsveççe Türkçe “Fiyu dergisi” dağıtıldı. İsveç Türk
Gençlik Federasyonu, İsveç Türk Üniversiteliler ve Akademisyenler Derneği, İsveç Türk Gençlik Derneği iş birliğinde hazırlanan Fiyu Dergisinin İsveççe Türkçe özel sayı çocuklar tarafından ilgiyle karşılandı.
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‘Türk devletine karşı saldırılar amacına ulaşamayacak’
24-25NisantarihlerindeViyana’daCumhurbaşkanlığıİletişimBaşkanlığı’nca‘ŞehitDiplomatlarSergisi’düzenlendi.
1973ile1984yıllarıarasındaveneredeysetamamıBatıülkelerindegerçekleşensaldırılarda,31'idiplomatveonların
aileüyeleriilekonsoloslukçalışanlarıolmaküzereşehitedilen58vatandaşınanıldığısergiyeilgiyoğunoldu

C

UMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı tarafından daha önce İstanbul, Los
Angeles, Washington ve New York'ta
terör örgütleri tarafından şehit edilen Türk diplomatların anısına açılan "Şehit Diplomatlar Sergisi"nin 5'incisi Avusturya'nın başkenti Viyana’daki Sofiensale Sergi Salonu'nda açıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un video konferans yoluyla katıldığı sergide
şehitlere ait fotoğraflar, gazete kupürleri, olay yeri
görselleri, yapılan terör eylemlerinin ve suikastların anlatıldığı ülke ve şehir bazlı grafikler ve zaman çizelgesi çalışmaları yer aldı. Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun’un konuşmasının yanı sıra
konunun tarihi ve siyasi yönlerinin masaya yatırıldığı “Etnik Terörizmin Mağdurları; Şehit Diplomatlar” başlıklı panelde akademisyenler konuşma yaptılar.

‘TUNALIGİL’E VE TALAT PAŞA’YA
SIKILAN KURŞUN AYNI SİLAHTAN’
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin
Altun konuşmasında önemli vurgular yaptı. “Daniş Tunalıgil'e Viyana'da sıkılan kurşunla eski Osmanlı Dahiliye Nazırı Talat Paşa'ya Berlin'de sıkılan kurşun aynı silahtan çıkmıştır.” sözlerinin öne
çıktığı konuşmada Altun, 1973 yılında başlayan ve
neredeyse tamamı Batı ülkelerinde gerçekleşen saldırılarda, 31'i diplomat ve onların aile üyeleri ile konsolosluk çalışanları olmak üzere 58 vatandaşın şehit edildiğini hatırlattı. Altun bu saldırıların ve cinayetlerin tüm dünyaya doğru bir şekilde anlatılmasının şehitlere borçları olduğu kanaatinde olduklarını söyledi.

TAŞNAK SÜTYUN İLE ASALA BENZERLİĞİ
Taşnak Sütyun ile ASALA gibi terör yapıları
arasındaki sürekliliğe dikkat çeken Altun, hepsinin Türk devletini güçsüzleştirmek amacı etrafında hareket ettiklerini söyledi. Bu saldırıların amacına ulaşamayacağını ifade eden Altun Türk diplomatların icra ettiği görevin önemine ise şu sözlerle değindi: “Onlardan teslim aldıkları görevin bayraktarlığını yapan diplomatlarımız bugün aynı
şevk ve cesaretle görevlerinin başındadır. Şehit diplomatlarımız gibi onlar da vazifeden kaçmamakta ve Türkiye'nin, Türk milletinin haklarını uluslararası platformda korumak için gereken her türlü vazifeyi üstlenmektedir.” İletişim Başkanı Altun,
program vesilesiyle şehit edilen bütün diplomatları, aile üyelerini ve vatandaşları rahmet ve minnetle yad ettiğini ifade ederek sözlerine son verdi.

‘TERÖRİSTLERİ DESTEKLEYENLERDEN
RAHATSIZIZ’
Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun

yaptığı konuşmasında, 3 Türk diplomatın şehit edildiği Viyana'da bu denli önemli bir serginin düzenlenmiş olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ceyhun, “Türkiye’nin teröre karşı topyekûn bir mücadele yürüttüğünü ve dünya genelinde
bu denli yoğun bir mücadele sergileyen ikinci bir
ülkenin olmadığını” ifade ederek yetersiz bilgileriyle Türkiye’ye akıl vermeye kalkanları uyardı.
Büyükelçi Ceyhun konuşmasında Avusturyalılara da bir çağrıda bulunarak "Avusturyalı dostlarımız lütfen bizi anlamaya çalışsınlar. Katillerin
yakalanmadığı, teröristlerin bu ülkede 3 diplomatımızı şehit ettiği bir ortamda, bazen sokaklarda
teröristleri destekleyenlerin, paçavraları ve iğrenç
çığlıklarıyla Viyana sokaklarını kirletmelerinden
de çok rahatsızız.” şeklinde konuştu.

‘BATILILAR DAYANIŞMA
GÖSTERMEDİ’
Uluslararası ilişkiler uzmanı ve gazeteci Klaus
Jürgen de Ermeni olaylarına ilişkin Batı'nın tek taraflı tutum sergilediğini, çoğunlukla Ermeni bakış
açısına yer verilirken Türkiye'nin konuya ilişkin de-

Ermeni terör gruplarının
saldırıları

DİPLOMATLARA YÖNELİK
SALDIRILAR TERÖR EYLEMİDİR
“Etnik Terörizmin Mağdurları; Şehit Diplomatlar” panelinde konuşan akademisyenlerden
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Acer, terör saldırılarının arka planına ilişkin bilgiler verdi. Acer, Osmanlı Devleti'nin son döneminde Ermeni çetelerin, sonraki süreçte Talat Paşa gibi önemli
devlet adamlarına yönelik saldırıların ve 70'li yılların başlarında diplomatların hedef alınmasının
birbiriyle ilişki içinde düşünülmesi gerektiğini belirtti. Halihazırda terörizme ilişkin uluslararası düzeyde bir tanımlamanın bulunmadığını söyleyen
Acer, buna karşın “Uluslararası koruma altındaki
diplomatlara yönelik saldırıların açık bir şekilde
terör eylemi olarak kabul edildiğini” vurguladı.
Panellin bir diğer konuşmacısı olan Avusturya Ulusal Suç Müzesi Müdürü ve tarihçi yazar Harald Seyrl Türk diplomatlara yönelik Avusturya’daki saldırıların Avusturya'nın yakın suç tarihi açısından önemli bir yere sahip olduğunu ve
özellikle Büyükelçi seviyesinde bir üst düzey
diplomatın öldürülmesinin kamuoyunu çok etkilediğini dile getirdi.

DİPLOMATLAR KORUNAMADI,
SORUŞTURMALAR BAŞARILI OLAMADI
Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi Avusturya gibi birçok Batılı ülkenin,
Viyana Sözleşmesi’nin getirdiği bir yükümlülük olan
diplomatların yaşamlarını korumayı başaramadığını ve düzenlenen saldırılara yönelik sürdürülen
soruşturmalarda sonuç alınamadığının altını çizdi. Noi, serginin Viyana Sözleşmesi'nin diplomatlara yönelik her türlü saldırının önlenmesi hükmünü içeren 29. maddesinin tam ve eksiksiz uygulanması noktasında ülkelerin sorumluluğuna dikkat çekmekteki önemine değindi.

ğerlendirmelerinin göz ardı edildiğini ifade etti.
Jürgen; ASALA, PKK ve FETÖ terör örgütlerinin başvurdukları terör eylemleriyle modern
Türkiye'yi hedef aldıklarını, buna karşı Batılı ülkelerin yeterli dayanışma ve hassasiyeti ortaya koymadıklarını aktardı. Adı geçen terör yapılarının doğrudan Türkiye'nin demokrasi, özgürlük ve kurumsal
işleyişini hedef aldığını kaydeden Jürgen, bu sergide hedef alınan kişilerin bir ülkenin diplomatları
olduğunu, bu nedenle işlenen suçun kişisel olmadığını, doğrudan bu diplomatların bağlı olduğu ülkeye yönelik olduğunu altını çizdi.

Sait Halim Paşa Suikastı
İTTİHAT ve Terakki Cemiyeti Genel Sekreterliği, Şûrâ-yı Devlet Reisliği ve Hariciye Nazırlığı ve
Sadrazamlık görevlerini yerine
getiren Sait Halim Paşa, 6 Aralık
1921 akşamı Roma’da Arşavir
Şıracıyan adlı bir Ermeni tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Naaşı İstanbul'a getirildi, Yeniköy'deki
yalısından alınarak 20 Ocak 1922 günü büyük bir törenle II. Mahmut Türbesi'nin bahçesine, babası Halim Paşa'nın yanına defnedildi.

Hüseyin Daniş
Tunalıgil kimdir?
Hüseyin Daniş Tunalıgil
1915’te Ankara’da doğdu.
1939 yılında Dışişleri Bakanlığı'na girdi. 1941'de Milano Başkonsolosluğu'nda,
1944'te Bern Büyükelçiliği'nde, 1948'de Roma Büyükelçiliği'nde, 1953'te ise
Moskova Büyükelçiliği'nde
çeşitli görevlere atandı. 1960 yılında Amman Büyükelçiliği’ne atandıktan sonra Yugoslavya ve Hollanda
nezdinde de Büyükelçi olarak görev yaptı. Son olarak Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyükelçisi olarak tayin edildi. 22 Ekim 1975 tarihinde üç ESAK üyesinin
Viyana Büyükelçiliği’ndeki saldırısı sonucu Tunalıgil,
olay yerinde yaşamını yitirdi. Viyana'da 25 Ekim 1975
günü yapılan cenaze töreninden sonra Tunalıgil'in naaşı aynı gün Ankara'ya götürüldü. 27 Ekim günü Dışişleri Bakanlığı binasında başlayan cenaze merasimi,
Maltepe Camii'nde kılınan öğle namazıyla sona erdi.
Etimesgut havaalanından İstanbul'a taşınan cenaze,
28 Ekim 1975 tarihinde Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Eylemleri gerçekleştiren ESAK üyelerinin
kimlikleri ise belirlenemedi.

Cemal Paşa Suikastı
İTTİHAT ve Terakki Cemiyet’nin Talat ve Enver Paşalar ile birlikte en
etkili üç yöneticisinden biri olarak bilinen Cemal Paşa, 21 Temmuz 1922
tarihinde Tiflis’te Ermeni çetecilerinin saldırısıyla öldürüldü. Cenazesi Doğu
Cephesi Komutanı Kâzım Karabekir tarafından Erzurum’a getirilerek Karskapı Şehitliği’ne defnedildi.

ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütleri tarafından 1970'ler ve sonrasında düzenlenen saldırılarda 31'i
diplomat ve onların aile mensupları olmak üzere 58 Türk
vatandaşı şehit olurken toplamda 77 can kaybı yaşanmış, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Türk diplomatlara
yönelik ilk terör saldırısı 1973'te düzenlendi. Türkiye'nin
Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ile Konsolos
Bahadır Demir'in 1973'te Amerikan uyruklu Ermeni Gürgen Yanıkyan tarafından Santa Barbara'da şehit edilmesi,
Türk diplomatlara karşı örgütlü biçimde yürütülen terörist saldırıların başlangıcı olmuştu.

Talat Paşa Suikastı
TAŞNAK Partisi’nin İttihat ve Terakkî
erkânının öldürülmesi kararı üzerine suikastçı Soğomon Tehliryan, 15 Mart 1921
tarihinde Talat Paşa'yı Berlin’in Charlottenburg semtindeki Hardenbergstrasse’deki evinin önünde yakın mesafeden başına ateş
ederek öldürdü. Talat Paşa Berlin’de inşasına öncülük ettiği camide kılınan cenaze sonrası Berlin'deki Türk mezarlığına defnedildi. Yakalanan Tehliryan, cinayeti işlediğini itiraf etti. Yargılamadan
sonra, Türk tarafının gösterdiği savunma tanıkları
dahi dinlenmeden hakkında beraat kararı verildi.
Karara gerekçe olarak Tehliryan'ın tehcirden dolayı travma ve cinnet geçirmesi gösterildi. Öldürülüşünün ardından TBMM’nin 1926 yılında kabul ettiği bir kanunla ailesine ev tahsis edildi ve şehit aylığı bağlandı. Talat Paşa'nın Berlin'deki Türk
mezarlığında bulunan naaşı, 1943 yılında alınan
Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye’ye taşındı. Gömüldüğü yerden çıkarılan, bayrağa sarılan ve çiçekler içinde, özel bir vagonla İstanbul'a getirilen
naaş, 25 Şubat 1944 günü Sirkeci Garında karşılandı, top arabasıyla ve törenle Abide-i Hürriyet
şehitliğine taşındı ve burada defnedildi.

Avrupa Parlamentolarının 'soykırım' kararlarının gerekçeleri ve Hollanda örneği
AHMET KORKMAZ / HOLLANDA
BİR 24 Nisan’ı daha geride bıraktık. 24 Nisan(lar),
genelde Ermeniler özelde de Batılılar tarafından bir anma
günü olarak seçildiği için pek çok ülkede Ermeni diasporasının etkisi ile sözde soykırım günü olarak anılmakta, parlamentolarda oturumlar düzenlenmekte ve
kimi devlet başkanları tarafından güne özel mesajlar
yayınlanmaktaydı. Bu sene (ne olduysa) ortalığa bir
sessizlik hâkim oldu.

NEDEN 24 NİSAN?
I 24 Nisan, I. Dünya Savaşı’nda (bölüşüm savaşında) emperyalistler tarafından Ermenilere vaadedilen
'Büyük Kilikya' sözünün boşa çıktığı gündür.
I 24 Nisan, Ermenilerin (kimi dostlarının yardımı
ile) bu günü bütün dünyada 'soykırım günü' ilan ederek hala emperyalistlerin maşası olduklarını, sanal bir
bellek ve suni bir tarih yaratma günüdür.
I. Dünya Savaşı'nın başlaması ve Osmanlı'nın İtilaf Devletlerine karşı Almanya’nın yanında savaşa girmesi, Ermeni komitecileri tarafından büyük bir fırsat
olarak görülmüştür. Emperyalistler tarafından büyük
ölçüde silahlandırılan Ermeniler, savaş başladığında
tebaası oldukları Osmanlı'ya karşı savaşarak ‘Büyük
Kilikya’ kurmak hayaline kapılarak İtilaf Devletleri ile iş
birliği içine girmişlerdi.
Bir taraftan Osmanlı ordusunun Sarıkamış’ta yenilmesi diğer taraftan İngiltere ve Fransa'nın Çanakkale’ye saldırısına paralel olarak Ermeni komitecileri
savaşan Osmanlı ordularını arkadan vurmak ve ikmal
yollarını kesmek için harekete geçmişler ve silahlı isyanlara başlamışlardı. Gönüllü birlikler oluşturarak emperyalistlerin oyununa gelerek, tebaası oldukları Osmanlı'ya karşı Doğu Anadolu bölgesinde Müslüman
nüfusa karşı toplu katliamlar yaptıklarını ne çabuk unuttular.

24 NİSAN 1915
Dahiliye Nezareti, 24 Nisan 1915 tarihinde Ermenileri silahlandıran ve isyanlara sevk eden isyancı komiteleri kapatmak üzere elebaşlarını tutuklamak için
14 vilayet ile 10 mutasarrıflığa genelge göndererek;
Hınçak, Taşnak, Razgavar ve benzeri Ermeni komitelerinin kapatılması, belgelerine el konulması, liderleri ile zararlı faaliyetleri bilinen Ermenilerin tutuklanması emrini vermiştir. Ermenilerin 24 Nisan tarihini “soykırım günü” olarak ilan etmesinin temel sebebi, ülke
içinde örgütlenmeyi sağlayan, yurt dışı bağlantıları ve
iş birliğini yürüten lider kadronun bu tarihte etkisiz hale
getirilmiş olmasıdır. Böylece amaçlarına ulaşma konusunda elebaşılık yapacak lider kadrodan büyük oranda yoksun kalan Ermeniler, bu durumu bir türlü kabullenememiş ve 24 Nisan'ı bütün dünyada “soykı-

rım günü” olarak ilan ederek adeta bir sanal bellek ve
sunî bir tarih yaratmışlardır.
Ermeni konusunda görüşlerini ortaya atan Türk siyasetçileri Batı medyasında “inkârcı” olarak suçlanmaktadır. Kıbrıs ve Güneydoğu Anadolu gibi meselelerde zaten Türk ve Türkiye aleyhtarı görüşlere sahip olan, olumsuz koşullandırılmış Batı kamuoyu, Türkiye’nin bu meselede de haksız olduğuna inanmaktadır. (T. Bacınoğlu ve A. Bacınoğlu, 2001, s. 198-218)
Bu olumsuz ortamda medyanın da payı mevcuttur. Medya kurumu, egemen olan değer, görüş ve
normların ayakta kalmasını sağlar. Bunun bir yolu, hâkim kılınması gereken değer, görüş ve normların sürekli ve düzenli yayınlanmasıdır. Diğer yolu da dayatılmak istenen değer, görüş ve normlara meydan okuyanları sapkın diye yaftalamaktır.
Yaftalanan Türklerin Batı’da yükselmeleri nerdeyse imkânsız görünmektedir, ondan dolayı Ermeni iddialarını kabul etmeyenlerin sayısı azalabilir.
“Özellikle eğitim düzeyi yüksek Hollanda Türkleri
arasında ‘soykırım’ tezini savunanların çoğalması, o
nedenle doğal karşılanmalıdır. Zira egemen söyleme
itiraz, karar mekanizmalarında yer edilebilmesini imkânsız kılmaktadır. Bir başka ifadeyle ‘soykırım’ tezini sorgulayan bir Türk’ün ne medyada ne politikada
ne de akademi çevrelerinde iş bulması mümkündür.”
(T. Bacınoğlu ve A. Bacınoğlu, 2001, s. 199)

HOLLANDA ÖRNEĞİ
21 Aralık 2004 tarihinde Hristiyan Birliği Partisi’nin
lideri Andre Rouvoet tarafından servis edilerek Hollanda
Parlamentosu’nda onaylanan bir karar, Hollanda hükümetinden, Ermeni sorununun sürekli gündemde tutulmasının sağlanmasını istemiştir. Kararda, Hollanda Parlamentosu’nun, Avrupa Birliği Konseyi’nin
Brüksel’deki 16-17 Aralık Zirvesi ile 3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye’nin AB’ye katılım müzakerelerine başlama kararını ve Avrupa Birliği Konseyi’nin, insanları
bir araya getirerek karşılıklı anlayışın gelişmesi için sivil toplumun da katılımıyla Türkiye ile yoğun kültürel
ve politik diyaloğun başlayacağı sonucunu not ettiği
belirtilmiştir.
Hükümetten, Türkiye ile siyasi diyalog çerçevesinde
Ermeni Soykırımı’nın tanınması konusunu gündeme
getirmeye devam etmesini ifade etmesi istenmiştir. Metinde açıkça Ermeni Soykırımı’nın tanındığına dair bir
ifade bulunmamaktadır.
Bu durum Hollanda Parlamentosu’nun Ermeni sorunu konusunda, Ermeni iddialarını kabul eden bir karar aldığı gerçeğini değiştirmemektedir. Hatta Emekli Büyükelçi Ömer E. Lütem’e göre, Hollanda Parlamentosu aldığı bu kararla, Türkiye'nin Avrupa Birliği
üyeliği konusunda, diğer birçok koşulun yanı sıra söz-

de Ermeni Soykırımını tanıma koşulunu da dayatmak
istemektedir.
1 Haziran 2006 yılında ise Hollanda Parlamentosu’na Hristiyan Birliği Partisi üyesi Bayan Tineke Huizinga tarafından bir tasarı sunularak “Bir soykırımı veya
insanlığa karşı suçu, hakaret etmek veya nefrete teşvik etmek amacıyla, kasten inkâr eden kişilerin azami bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları” istenmiştir. Ayrıca tasarının kapsamına giren olaylar arasında Ermeni ‘Soykırımı’ da belirtilmiştir.

SONUÇ
Hollanda’daki bilimsel araştırmalara bakıldığında,
1915 olayları hakkında yayınlanmış Türk tezini savunan bilimsel araştırmalar hiç yok.
Hollanda’daki Ermeni lobisinin varlığı, ABD ve Fransa’ya göre çok azdır. Buna rağmen Hollandalıların Ermeni tezlerini savunmalarının arkasında Holokost’un
yükü, asırlardır sömürdükleri Doğu Hint Adaları'ndaki İkinci Dünya Savaşı sırasında yaptıkları ve de Hollandalı Türkleri entegre etme çabası yatmaktadır. Hollandalılar Doğu Hint Adaları'nda II. Dünya Savaşı sırasında işledikleri soykırımın beraberinde getirdiği maddi ve manevi yükü hafifletmek için, katliam ve jenosit konularında kendilerine tarihi suç ortağı aramaktadırlar. Tarihte ne kadar soykırım yapmış ulusların sayısı artarsa, Hollandalıların Endonezya halkına ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerle beraber Yahudilere uyguladığı soykırımın önemi aynı oranda azalacaktır. Bir başka neden de uyumdur. Her devlet gibi
Hollanda’da kendi toprakları üzerindeki toplumu kontrol etme niyetindedir. Buna en büyük azınlık grubu olan

Türkler dâhildir.
Türklerin Hollanda toplumuna uyumu, dinden ziyade Türk Milliyetçiliği önemli bir rol oynayarak Hollanda açısından uyumu zorlaştıracak niteliktedir.
Bundan dolayı uyuma engel olan Türk Milliyetçiliği kırılmalıdır. Bu da ancak Hollandalı Türklerin, “Türk olmaktan utanır hale” geldiklerinden sonra mümkün gözükmektedir.
Türk tezini savunmanın utanmayı engelleyeceği
için Türklerin uyumu da daha zor olacaktır. Ermeni iddialarına karşı çıkmak, Hollandalılar tarafından uyuma karşı çıkmak gibi algılanarak, Türkler hem uyumsuz hem de inkârcı olarak düşünülmektedir.
Yaftalama (etiketleme/damgalama) kuramlarına
göre sapkın sayılmayan, hatta normal görülen mevcut davranışlar, belirli normlar, kurallar ve değerlerin
etkin kılınması ile beraber uygunsuz konuma düşmektedirler. Sapkın davranış kendiliğinden değil, bu
eylemi sapkın olarak yaftalayan kuramlar, normlar ve
değerlerin egemen olması sonucu sapkındır. Bir hareketi sapkın ilan edebilmek için tanımlama gücüne
sahip, çeşitli kurumlarda etkin olmak gerekir. (Eğitim,
medya, meclis, vs.)
Egemen normlara uygun davranmalarını sağlayan
ise baskı ve ceza sistemidir. Nasıl ki devlet kurallarını yani kanunları ihlal etmeye karşı polis, adliye ve diğer önleyici, kovuşturması ve cezalandırıcı disiplin kuruluşları devreye girerse, toplumsal sapmaları da çevre baskısıyla önlemek veya cezalandırmak amacıyla farklı araçlar devreye girmektedir. Sapkın ilan edilen davranışta bulunan insanlar ve gruplar, ötekileş(tiril)ip, marjinal hale gelirler. Marjinal hale geldik-

ten sonra, onlara karşı yapılan ayrımcılık meşru sayılmaktadır.
Ermeni iddiaları savunucuları, sözde Ermeni Soykırımını Yahudi Soykırımı ile karşılaştırarak Hollandalıların bu konudaki hassasiyetlerinden de faydalanmaktadırlar. Naziler dönemi sonrası Hollanda’da
başla(tıl)mış olan ve on yıllarca süren Hollandalıların
kendi tarihiyle yüzleşme süreci, Yahudi Soykırımı’nın teferruatlı incelenmesi, Hollanda toplumundaki
Yahudi düşmanlarına karşı olumsuz tavır, Nazi aleyhtarı bir hassasiyete neden olmuştur. Bu tavrın sonucu Holokost inkârcılarını “sapkın” ilan etme, toplumsal,
siyasal ve hukuksal yaptırımlara maruz bırakıp cezalandırma mekanizması devrededir. İnkârcılara yaptırım, partiler üstü çeşitli Hollanda kesimlerin mutabık olduğu bir konu olarak, Hollanda’da tartışılmaya
kapalıdır. (Bernhard, 2004)
Ermeni sorunu artık eğitim kurumlarının gündeminde. Yahudi Soykırımı ve Sözde Ermeni Soykırımı
derslerde de mukayese edilmektedir. Hollanda Soykırımlar Araştırmaları Enstitüsü (NIOD), Sözde Ermeni
Soykırımı’nı ders ve öğretim planına alması, devletin eğitim kurumları yoluyla Türklerin soykırım işlediği
görüşünü öğrencilerin zihnine yerleştirmek için çalışmalar yapmaktadır.
Hollanda Soykırımlar Araştırmaları Enstitüsü
(NIOD) Amsterdam Üniversitesi'nin zırhına bürünerek "Sözde Ermeni Soykırımı" yalancılarına ev sahipliği
yaparak, Nazilere karşı şartlan(dırıl)mış Hollanda
toplumunun mevcut “Holokost İnkârcıları”na yönelik refleksi, Ermeni iddialarını reddeden kişi ve kuruluşlara karşı kullanılmaktadır. Bilimsel alanda Yahudi Soykırımı ve 1915 Olayları hakkında benzerlikler öne
sürerek, Ermeni Tehciri’ne jenosit vasfı vermeye çalışmaktadır.
Ermeni tezlerinin Avrupa tarafından bu kadar benimsenmesi, sadece Ermeni lobilerinin başarısına bağlanamaz. Başka birçok sebep daha vardır. Türkiye’nin
AB üyesi olmasını istemeyen ülkeler arasında, bu düşünceyi açıkça dile getiremeyenler dolaylı yollardan
Türkiye'nin önünü kesmeye çalışmaktadırlar. Bu dolaylı yolların başında ise Ermeni meselesi gelmektedir. Böylece Ermeni meselesinin, Avrupalılar için bir
“siyasi araç” olduğunu söyleyebiliriz. Bu “siyasi araç”,
kimi zaman Türkiye’nin önünü tıkamak için, kimi zaman diasporadan oy alabilmek için uygulanmaktadır. Bu durumda Ermenilerin kendisi de, Avrupalıların kendi çıkarları için, tıpkı tarihteki diğer örneklerde
olduğu gibi, kullandığı bir “araç” olmaktadır.
Ermeni iddiaları savunucuları, sözde Ermeni Soykırımını Yahudi Soykırımı ile karşılaştırarak Avrupalıların bu konudaki hassasiyetlerinden faydalanmaktadırlar.

1 Mayıs 2022 PAZAR
avrupa@aydinlik.com.tr

İtalya'da maske kullanma
zorunluluğu uzatıldı
İTALYA'da Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler
kapsamında kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğu 15 Haziran'a kadar uzatıldı.
Sağlık Bakanı Roberto Speranza, yeni düzenlemeyi imzaladı. Düzenlemeye göre toplu taşıma, tren, uçak,
feribot, otobüs gibi şehirlerarası seferler, sinema, tiyatro
ve tüm kapalı alan etkinliklerinde maske kullanma zorunluluğu devam edecek.
Speranza, katıldığı bir konferansta, 31 Mart itibarıyla
Kovid-19'a yönelik OHAL sürecini geride bıraktıklarını
ancak henüz salgından çıkmadıklarını bu nedenle halen dikkatli olunması gerektiğini belirtmişti.
İtalyan basınında yer alan uzman görüşlerinde, günlük vaka sayılarının yüksek seyretmesi sebebiyle kapalı alanlarda maske kullanımının bir süre daha devam
etmesi gerektiğine işaret edildi.
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‘Gizemli hepatiti
anlamak için
daha fazla
bilimsel çalışma
yapılmalı’
Avrupa’nıngündemindebulunan‘gizemlihepatit’virüsündekivakaartışıendişeyeyolaçtı.Enfeksiyon
HastalıklarıveKlinikMikrobiyolojiuzmanıProf.Dr.RamazanİnciAydınlıkAvrupa’nınsorularınıyanıtladı
ŞAFAK ERDEM

aşılarının yan etkileriyle ilgili hipotezler şu
an desteklenmemektedir. Var olan riski tam
olarak değerlendirmek ve yönetmek için diğer bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan nedenlerin
ayırıcı tanıda dikkate alınması gerekir.
Şüpheli etken olan Adenovirüslere karşı henüz bir aşı yok.

A

Almanya,
çocuklara Kovid-19
testi yapmayacak
ALMANYA’da birçok eyalette, okul çağındaki çocuklara yapılan rutin Kovid-19 testi uygulaması ve
maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Federal Eğitim
Bakanlığı, Hamburg, Berlin, Saarland ve Thüringen
eyaletlerinde ise kararın ne zaman uygulanacağının belirlenmediğini açıklarken, Hamburg gibi Kovid-19 vakalarının yoğun olduğu bölgelerde de maske takma zorunluluğunun artık sürdürülmeyeceğini belirtti. Federal hükûmetin aldığı karar, sivil eğitim kuruluşları ve veliler tarafından tepkiyle karşılandı. Federal Öğretmenler Birliği Balkanı Heinz Peter Meidinger, halk sağlığına dikkat çekerek birçok
lise öğrencisinin okuldaki sağlık riski endişesiyle eğitimlerine evden devam ettiğini ve okul sınavlarında zorluk yaşadığını belirtti. Eğitim Sendikası
(GEW) Başkan Yardımcısı Andreas Keller de, Kovid-19 testi uygulamasını sona erdirme kararının sorumsuzluk olduğunu söyledi. Karardan önce, ülkedeki ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin, haftada en
az üç defa Kovid-19 testi yaptırmak zorunda oldukları
bildirildi.

VRUPA niteliği tam olarak tespit edilemeyen hepatit vakalarını konuşuyor. Avrupa Hastalık Önleme ve
Kontrol Merkezi, nisan ayında başta İngiltere olmak üzere Avrupa genelinde 166 gizemli hepatit vakası olarak bilinen hastalık
görüldüğünü açıkladı. Raporda, vakaların
nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü, fakat çocuk nüfusuna yönelik risk düzeyinin henüz net olarak değerlendirilemediği ifade edildi.
Avrupa’nın gündemindeki hepatit hakkındaki soru işaretlerini Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı
Prof. Dr. Ramazan İnci’ye sorduk.

‘Gizemli hepatit virüsünde Kovid-19
gibi bir yayılma beklemiyoruz’
HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 13 ülkede görülen 'gizemli hepatit' virüsü vakalarında birinden diğerine bulaş olmadığını söyledi. Ceyhan, vakaların tamamının
Prof. Dr.
Ramazan
nci

I Hepatit nedir? Nasıl bulaşır?
Hepatit; karaciğerin inflamasyonudur,
yani iltihabi reaksiyon. Hepatitin en sık nedeni hepatit virüsleridir (A,B,C,D,E, viralhepatit). Hepatit çeşitli yollarla bulaşabilir.
Enfekte kan ve kan ürünleri ile bulaşabilir.
Yine enfekte olmuş bir donörden (vericiden) doku veya organ nakli ile bulaşabilir.
Örneğin vücudun delinmesiyle yapılan piercing gibi çeşitli estetik işlemler steril olmayan koşullarda yapılırsa, bu da hepatitin
bulaşmasına sebebiyet verebilir.

BELİRTİLER KARIN AĞRISI,
İSHAL VE KUSMA

Hızlı yürümek ömrü
uzatıyor

KOVİD-19’DAKİ ÖNLEMLER
UYGULANMALI

I Avrupa bu konuda tedirgin. Hastalığın belirtileri ve etkileri, nelerdir?
Dünya Sağlı Örgütü konuyu gündemine
aldı. Açıklamalarda “Çocuklarda nedeni bilinmeyen sarılık salgını” olarak ifade ediliyor. En çok bildirim İngiltere’den geldi. İspanya, Danimarka, Hollanda, İtalya, Nor-

veç, Fransa ve en son Japonya’dan bir
vaka bildirimi geldi. Vakaların yaş dağılımı
1 ay ile 16 yaş arasında. Vakaların yaklaşık
yüzde 10’u karaciğer nakli gerektirecek kadar ileri.
Bildirilen vakaların klinik belirtileri içinse şunları görüyoruz: Önce karın ağrısı, ishal ve kusma şikayetleri bildiriliyor. Ardından akut sarılık denilen karaciğer iltihabı
tespit ediliyor.
I Bu yaygınlaşan hepatit virüsünün bizim bildiğimiz hepatit A, B, C versiyonlarından farkı nedir? Bu bir varyant mıdır?
Sarılık virüslerinde bilinen beşli vardır.
Bilinen virüslere bağlı sarılık etkenlerine hepatit (sarılık) virüsleri adı verilir. Bunlar: Hepatit virüsleri A, B, C, D ve E virüsleridir.
Ne var ki bildirilen çocuk sarılık vakalarının hiçbirinde bunlar tespit edilmemiştir.
Bu virüsün niteliğiyle ilgili tartışmalar yoğun. Hatta aşıyı da işaret edenler var. Peki
sarılık virüsleri değilse etken nedir? Vakaların büyük çoğunluğunda Adenovirüs tespit edildi. Yine test edilenlerin az bir kıs-

birbirinden bağımsız hastalar olduğunu da
belirtti.
Ceyhan, Türkiye’nin A ve B tip hepatit
aşılaması noktasında başarılı olduğunu, fakat bu yeni virüsün pek karşılaşılmayan bir
virüs olduğunu ifade etti.
mında da koronavirüs tespiti var. İkisinin birlikte görüldüğü vakalar da söz konusu.
Peki sarılık sorumlusu koronavirüs mü,
Adenovirüs mi? Ya da her ikisi mi? Son zamanlarda altta yatan etkenin Adenovirüs olduğuna dair bir hipotez ileri sürüldü. Ancak yine de vakalardan tespit edilen Adenovirüs tip 41 ile şimdiye kadar benzer ağır
bir tablo ilişkilendirilmedi.
Adenovirüsler, genellikle kendi kendini
sınırlayan enfeksiyonlara neden olan yaygın virüslerdir. İnsandan insana bulaşır.
En yaygın biline şekli: Solunum yolu hastalıklarıdır. Ancak türüne bağlı olarak gastro-enterit (mide veya bağırsak iltihabı), konjonktivit (göz nezlesi ve mesane enfeksiyonu) gibi başka hastalıklara da yol açabilir. İnsanlarda hastalık yapabilen 50'den fazla farklı Adenovirüs türü vardır. Son salgında
tespit edilen Adenovirüs tip 41, genellikle
solunum belirtilerinin eşlik ettiği ishal,
kusma ve ateş olarak kendini gösterir. Etkilenen çocukların büyük çoğunluğuna
Kovid-19 aşısı yapılmadığından, Kovid-19

Bayern Münih
şampiyonluğu garantiledi

İNGİLTERE merkezli Communications Biology
dergisinde yayınlanan bir çalışmada, hızlı tempoda yürüyenlerin daha uzun yaşadığı belirtildi. 400 binden fazla yetişkin kişiye ait verilerin toplandığı araştırmaya göre,
erken yıllardan itibaren ömrünün sonuna kadar yürüyen kişiler, yaşlanma etkenlerini 16 yıl kadar yavaşlatabiliyor. Hızlı yürüyüş tarzının, biyolojik yaşın ilerlemesini
yavaşlattığını belirten çalışma, hücrelerdeki yaşam süresini belirleyen telomer yapıları inceledi. DNA hücresinde, kromozomları koruduğu belirtilen telomerlerin,
hızlı yürüyen insanlarda daha uzun olduğu bildirildi.

Finlandiya maskeyi
çıkardı
FİNLANDİYA’nın başkenti Helsinki’de Koronavirüs
Koordinasyon Grubu, yeni tedbir kararları açıkladı. Buna
göre kentte maske takma zorunluluğu kaldırılırken, Kovid-19 belirtisi gösterenlerin kamusal alanda maske takmalarını önerdi. Helsinki Büyükşehir Ulaşım Şirketi (HSL)
de toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğunun kalktığını duyurdu. Öte yandan Finlandiya Sağlık ve Refah
Enstitüsü (THL), risk grubundaki kişilerin toplu taşımada
ve kalabalık olan kapalı mekanlarda maske kullanmalarını önerdi. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı da, hastanede yatan Kovid-19 hasta sayısında gerileme olduğunu açıkladı. Geçen hafta alınan kararlarla ülkede
alışveriş merkezleri ve okullar dahil, toplumsal alanlarda
maske zorunluluğu kaldırılmıştı.

I Tedavi yöntemleri neler? Hastalıktan
nasıl korunuruz?
Dünya Sağlık Örgütü, mevcut bilgilere
dayanarak İngiltere veya vakaların tespit
edildiği diğer ülkelerle seyahat ve/veya ticaret konusunda herhangi bir kısıtlama
önermemektedir. Kontrol ve önlem için vakaları belirlemek ve nedenini araştırmak için
daha fazla bilimsel çalışma yapılması gerekiyor. Adenovirüs ve diğer yaygın solunum
yolu enfeksiyonlar için Kovid-19pandemisinde uyguladığımız bilinen önlemler ile, düzenli el yıkama ve öksürürken, aksırırken
daha dikkatli olmak gerekir.
I Dünya Sağlık Örgütü, başta İngiltere ve Amerika’da çocuklar arasında görülen şiddetli sarılık vakaları nedeni ile bir
uyarı yayınladıktan sonra anne babalar
hangi belirtilere dikkat etmeli?
Sarılık, karaciğerin iltihaplanmasıdır.
Akut sarılık, genellikle belirtileri hızlı bir şekilde ortaya çıkan ve altı aydan fazla sürmeyen iltihaplanmayı ifade eder. Sarılık belirtileri geniş kapsamlıdır. Birçok yaygın hastalıkla karışır.
Sarılık hastası bir çocukta ateş (düşük dereceli veya hafif), yorgunluk, eklem veya kas
ağrısı, iştahsızlık veya mide bulantısı, ishal
ve kusma görülebilir. Çocuklarda özellikle
karaciğerin bulunduğu sağ üst karın bölgesinde karın ağrısı veya hassasiyet olabileceğini ve bir çocuk karnında şiddetli ağrı
belirtisi gösterdiğinde acil tıbbi yardıma başvurması önemli. Bazı çocukların daha koyu
idrarı, soluk veya kil renkli dışkıları olabilir. İlk değişiklik gözlerde: Beyaz kısım sararır. Sarılıkta derinin rengi de sararır. Sarılığın ayırt edici bir işaretidir. Bazen karaciğer iltihabı olmasına rağmen ve sarılık belirtisi göstermemesi de mümkündür.
Bilinen sarılık nedeni virüslerden bazılarının aşıları var. Aşılar sarılık virüsüne karşı koruyuculuk sağlar. Örnek B tipi sarılık
bazı durumlarda karaciğer kanserine kadar
ilerleyebilir. Bu nedenle sarılık aşıları ihmal
edilmemeli.

Aziz Nesin İlkokulu’nun Kız Futbol Takımı birinci oldu
ALMANYA’nın başkenti Berlin’de Türklerin
yoğun yaşadığı Kreuzberg semtindeki Aziz Nesin
İlkokulu’nun Kız Futbol Takımı birinci oldu. Türkçe ve Almanca iki dilli eğitim veren okulun Kız Futbol Takımı, Hans Rosenthal Spor Tesislerinde birinciliği elde etti. Açık alanda oynanan turnuvaya
Aziz Nesin İlkokulu üçüncü grupta başladı. Grupta Tempelhof/Schöneberg temsilcileri Schule am
Tempelhofer Feld ve Stechlinsee İlkokulu yer aldı.

Turnuvada maçlar 2x15 dakikalar üzerinden oynandı. Aziz Nesin İlkokulu ilk maçında Stechlinsee
İlkokuluna karşı 0-0 berabere bitirdi. İkinci maçını Schule am Tempelhofer Feld İlkokuluna karşı
ilk yarıda 7 ve 15’inci dakikalarda 9 yaşındaki oyuncu Aleyna’nın 2 golüyle takım öne geçti. İkinci yarının 27’nci dakikasında tekrar Aleyna’nın 3’üncü
golüyle üstünlüğü sürdürdüler. Karşılaşmanın
sonlarına doğru Elif’in golüyle maçı 4-0 kazana-

rak turnuvayı birinci bitirdiler. Bu galibiyetle Aziz
Nesin Kız Futbol Takımı bir üst tura yükseldi. Antrenör Hasan Çil, “Kreuzberg ve Friedrichshain semtinin gururu Aziz Nesin İlkokuludur. Ayrıca takımımı
bu tarihi başarıdan dolayı kutluyorum bir ilki gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı. Aziz Nesin İlkokulu
Kız Futbol Takımının oyuncuları arasında, Alisya,
Aleyna, Melis, Elif, Selma, Dila, Yelda, Yade, Elizan, Hira, Sıla ve kalede Alara yer aldı.

ALMANYA Birinci Futbol Ligi’nde (Bundelisga)
Bayern Münih sahasında Borussia Dortmund’u
yenerek sezon bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu
garantiledi. Lider Bayern Münih Bundesliga’nın
31’inci haftasında Allianz Arena’da Borussia Dortmund’u konuk etti. İlk yarıda üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih 15’inci dakikada Serge Gnabry
ve 34’inci dakikada Robert Lewandowski’nin golleriyle
ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Çekişmeli geçen ikinci yarıda Borussia Dortmund 52’nci dakikada Emre
Can'ın penaltıdan attığı golle skoru 2-1’e getirdi.
Bavyera ekibi 83’üncü dakikada Jamal Musiala ile bulduğu golle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Bayern Münih bu galibiyetle puanını 75’e çıkardı. Borussia Dortmund 63 puanla ikinci sırada yer
alıyor. Böylelikle Bayern Münih sezonun bitimine 3
hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Bavyera ekibi üst üste 10’uncu, toplamda ise 32’nci şampiyonluğuna ulaştı.

