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Yurtdışında  yaşayan Türk 
vatandaşlarına Türkiye se-
çimlerinde 2014’de ilk defa 

konsolosluklar üzerinden oy kul-
lanma hakkı AK Parti Hükümeti 
tarafından sağlandı.  Buna 
CHP, MHP, BDP, Saadet Partisi 
(Milli Görüş) de destek verdi. 29 
Eylül 2013 tarihinde Avusturya 
Parlamentosu seçimleri var. 
Daha sonra 2014, 2015 yıllarında 
Ticaret Odası seçimleri, Belediye 
Meclisi seçimleri, Avrupa Birliği 
Meclisi seçimleri vs. devam ede-
cek. Burada sadece Avusturya 
vatandaşları oy kullanabilecek. 
300 binden fazla Türkiye göçme-
ninin 200 bine yakını Avusturya 
vatandaşı. 100 bine yakını ise ha-
len Türk vatandaşı. Avusturya 
kesinlikle çifte vatandaşlığı ka-
bul etmediği gibi, çifte vatandaş 
bir Türkiye göçmenini yakaladı-
ğı takdirde, gözünün yaşına bak-
madan derhal Avusturya vatan-
daşlığından atıyor. Bu kişi hemen 
tekrar yabancılar polisinden otur-
ma müsaadesi vs. almak zorunda. 
Tam bir işkence.

Son zamanlarda Avusturya’da, 
Türkiye’deki her türlü seçi-
me yatırım amacıyla AK Parti, 
CHP, Saadet Partisi örgütlenme-
ye başladılar. Avusturya vatan-
daşı olmuş, SPÖ, ÖVP ve Yeşiller 
Partisi’nde aktif siyaset yapan-
lar da bu örgütlenmelere dahil 
oluyorlar. İyi de, bu örgütlenme-
ye dahil olanlar kime hitap edip, 
kimden kimin için oy isteyecek-
ler? Ne vaat edecekler? Paralel 
bir seçim sistemi mi olacak? 
Avusturya’daki sorunları kim çö-
zecek? Kızgın ve çirkin bir reka-
bet ortamı oluşmuş durumda. 
Karalama propagandaları tüm 
hızıyla devam ediyor. Yeni Vatan 
Gazetesi burada bir arıza görmek-
te ve kamuoyu ile bunu paylaşma 
gereği duymaktadır. 

Avusturya’daki siyaset uzmanla-
rı, çeşitli çevrelerin Türk vatan-
daşlarını bir yandan Avusturya 
vatandaşlığına geçmeye ve 
Avusturya’daki sosyal ve siya-
si haklardan daha fazla istifa-
de etmeye çağırırken, bir yan-
dan da Türkiye göçmenlerinin 
konsolosluklarda oy kullanma-
ları için teşvik etmelerinde bir 
çelişki gördüklerini belirtiyor-
lar. Çifte vatandaşlık sahibi ol-
manın Avusturya ve Almanya’da 
bir suç olduğu unutulmuş gibi. 
Avusturya ve Almanya yüzlerce 
çift pasaportlu insanımızı tespit 
etmiş ve sorgusuz sualsiz vatan-
daşlıktan atmışken, bu girişmler 
biraz “kaş yapayım derken göz çı-
karmak” olmuyor mu? 

Viyana Eyalet Meclisi ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi seçimleri he-
men hemen aynı zamana denk ge-
lecek ancak Avusturya’da yaşayan 
binlerce vatandaşımızın birinci 
dereceden sorunlarının çözülece-
ği yer Avusturya Parlamentosu ve 
Viyana Eyalet Parlamentosu’dur. 
Peki Türk kahvehanelerinde, ca-
milerinde, Türkiye partileri gelip 
Avusturya’da siyasi propoganda 
yaparlarken ne konuşacaklar? Bir 
baltaya sap olamadığı gibi, Türkiye 
göçmeni toplumuna yarardan 
çok zararı dokunan Avusturya’da 
yaşayan Türkiye göçmeni fırıl-
daklar, TBMM yurtdışı konten-
janından seçilmek için ne gibi 
oyunlara başvuracaklar acaba? 
Bir yandan Avusturya vatandaşı 
Türkler Avusturya partileri için oy 
isteyeceklerken, diğer yandan da 

Türk vatandaşı milletvekili aday-
ları Türk partileri için oy isteyecek. 
Türk siyasi partileri Avusturya’da 
cami altında süpermarket zinciri 
şeklinde organize olmuş durum-
dalar. Bunların hepsi sayısız cami-
leri ve altlarında kurulu süpermar-
ketlerden oluşan komplekslerde 
Avusturya’yı bir Türk siyasi arena-
sına çevirecekler. Türk kahvehane-
lerinde de durum pek farklı olma-
yacak. Türk mahalleleri Türkiye’de 
siyaset yapan partilerin poster-
leri ile dolup taşacak. Bunun da 
Avusturya’da yaşayan Türkiye göç-
meni vatandaşlarımızın enteg-
rasyonuna darbe vurma ihtima-
li var mı, yok mu?Avusturya’nın 
Türkiye siyasetinin adeta arka bah-
çesi olma ihtimali var mı, yok mu? 
Avusturya’dan Ankara’ya yollana-
cak milletvekilleri burada yaşayan 
topluma ne kadar yararlı olacak-
lar? Ankara’da bunlar milletvekili 
olarak boş işlerle uğraşıp dar çev-
relerine çıkar sağlamak dışında 
hangi işleri yapacaklar? Nasıl bir 
icraatçı siyaset güdecekler? 

Size söyleyelim, Avusturya’da 
hastalıklı bir hal almaya başlayan 
bu partizanlık yüzünden kavgalar, 
önyargılar ve karalamalar devam 
edecek. Türkiye Cumhuriyeti ma-
kamlarının ismi kötüye kullanıla-
cak. Avusturya’daki sorunlarımız 
birinci derecede Avusturya vatan-
daşlığına geçerek, partilerde si-
yasete atılarak, sorunlarımızı çö-
zeceğine inandığınız partilere oy 
vererek, Avusturya Meclisleri’nde 
demokratik yollar ile çözülebi-
lir. Avusturya’daki sorunlarımı-

zı ancak burada seçtiğimiz mil-
letvekillerimiz ve temsilcilerimiz 
çözebilir. Ankara’ya yollayacağı-
mız temsilcilerimiz başta işsizlik, 
uyum ve eğitim olmak üzere bizim 
Avusturya’daki sorunlarımızı na-
sıl çözebilirler? Çözemeyecekleri 
gibi belki de Ankara’da zaten var 
olan var olan “Benim adamım ol-
sun da çamurdan olsun” anlayışı-
nı Avusturya’dan tekrar mafyavari 
partizanlık içinde Melange kahve-
si misali ihraç edecekler. Bizden 
uyarması. Bu konu üzerinde cid-
di bir şekilde tartışmak gerekiyor.

Nerede seçime gidiyoruz?
Avusturya’da mı yoksa 
Türkiye’de mi ?
Toplumsal huzur, yardımlaşma ve kaynaşmanın zirve yaptığı mübarek 
Ramazan ayındayız. Tüm okuyucularımıza Ramazan ayı vesilesi ile birlik, 
kardeşlik ve barışın devamını dileriz. Bu birlik ve kardeşliğin zedelenmemesi 
için bir konu hakkında okuyucularımızın dikkatini çekmek zorundayız.

Tüm okuyucularımızı 29 Eylül 
2013 Avusturya Parlamento 

Seçimleri’nde sandığa gitmeye 
ve oy kullanmaya çağırıyoruz. 

Demokratik hakkınızı kullanın! 

bezahlte anzeige
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Donau Reisen tur şirketi-
nin MS Kaiserin Elisabeth 
gemisi ve güleryüzlü mü-

rettabatı ile karayolu üzerinden 
bir saat bile sürmeyen Viyana-
Bratislava yolu, adeta uzun bir 
tatil yolculuğuna dönüşüyor. 
8.40’ta Viyana Nussdorf’tan yo-
la çıkan gemide sizi kahvaltı ve 
taze kahve bekliyor. Öğle ye-
meğinin ardından saat 12:05’te 
Bratislava’ya varmış oluyorsu-
nuz. Sadece 2,5 Euro ödeyerek 
Donau Reisen’ın deneyimli reh-
berlerinin eşliğinde şehir turuna 
katılabilirsiniz veya kendi özgür 
programınızı yapabilirsiniz. 

Bratislava keyfinin ardından ge-
mi tekrar saat 16:00’da Viyana’ya 
doğru yola çıkıyor. Saat 18:30’da 
yolcular için özenle hazırlanmış 
akşam yemeği açık büfede ser-
vis ediliyor. Domuz eti yemeyen 
Müslüman misafirler için yemek-
lerde özellikle hassasiyet gös-
terildiğinin altını çizelim. Saat 
22:10’da gemi tekrar Viyana’da 
Nu s sdor f ’a  v a r m ı ş  oluyor. 

Mürettebatın özen-
li ve güleryüzlü hiz-
metinden kesinlikle 
memnun kalacağınız 
bu yolculuğa pek çok 
Türkiye göçmeni de 
çıkıyor. 3 yaşındaki 
kızı Helin, arkadaşla-
rı ve ailesiyle birlikte 
gemide rastladığımız 
öğretmen Mag. Sevim 
Schön, “Kesinlikle 
herkese tavsiye edi-
yorum. Uzun seya-
hatlere çıkamıyor-
sanız bile, Donau Reisen’ın bu 
turuyla bir gün de olsa tatil his-
sini yaşıyorsunuz. Çocuklar için 
de çok güzel” şeklinde konuştu. 

Donau Reisen’ın turları hakkında 
daha fazla bilgi sahibi olmak için 
www.donaureisen.at adresini zi-
yaret edebilirsiniz. 

Donau Touristik ile 
günübirlik tatiller
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Frauenberger: “Hanımlar, 
durmayınız”

“Na c h b a r i n n e n  i n 
Wien” projesinin 16 
mezununun ve da-

vetlilerinin katıldığı diploma tö-
reninde konuşan Belediye Meclisi 
Üyesi Sandra Frauenberger, diplo-
masını alan hanımlara seslenerek, 

“Sevgili Hanımlar, bu aldığınız 
eğitimden sonra lütfen durmayı-
nız. Sizler çok değerli 16 hanım 
olarak bu eğitimle Viyana’da öğ-
rendiklerinizi diğer insanlara da 
aktarma görevini üstlendiniz. 
Eğitim bir açlık gibidir. Doyduktan 
bir süre sonra –devamlı- eğitimi-
nizi tazelemeniz ve eğitiminize de-
vam etmeniz gerekiyor. Eğitim bü-

tün kapıların anahtarıdır. Sizler 
bu eğitimi alarak çok önemli rol 
modeller oldunuz. Sizin cesareti-
nize, bu işteki azminize, karşılık-
sız hizmet aşkınıza büyük saygı 
duyuyorum. Eğitime çok önem ve-
relim” diyerek katılımcıları tebrik 
etti ve gelecekteki çalışmalar için 
başarılar diledi. Katılımcı bayan-
ların mutluluğu dikkat çekti.

Klein: “Göçmen kadınların 
geleceği önemli”

Toplamda 18 bin Euro yatırım ya-
pılan projede görev alan Mag. 
Eveline Klein ise “Kendi bildikle-
rini, deneyimlerini, bu projede öğ-
rendikleriyle harmanlayıp diğer 
göçmenlere yardım edecek bu 16 
bayanı eğitenlerden biri olarak gö-

Farklı ülkelerden gelen, farklı anadillere sahip, Viyana’da yaşayan 16 göçmen kökenli kadı-
nın, Viyana’da yaşayan diğer göçmen kökenli kadınlara ve ailelere entegrasyon, dil öğren-

me, ülkeye alışma konularında profesyonel anlamda yardım edebilmek için eğitim aldıkları 
“NACHBARINNEN in Wien” projesi ilk mezunlarını verdi. Projenin diploma töreni ise 1 Haziran 

2013 tarihinde Viyana Belediye Binası’nda (Rathaus) gerçekleşti. 

 “Nachbarinnen” sorgen für Verbesserung der 
Lebensumstände von Migrantinnen

“Melek Komşular” mezun oldu 

revimizin çok önemli olduğunun 
farkındayım. 5. Viyana Gençlik 
Merkezi bu proje süresince bize ev 
sahipliği yaptı. Biz de bu alanda-
ki tüm bilgi ve tecrübelerimizi 16 
hanımla paylaştık. Çok zevkli geç-
ti çalışmalarımız. Büyük bir takım 
ruhuyla amaca ulaştırıcı bir bi-
çimde aylarca çalıştık. Onların ba-
şarılı olması özellikle göçmen ka-
dınların geleceği için çok önemli. 
Bu eğitimi iyi değerlendirmeliler. 
Kendi tecrübelerimi onlara aktar-
dım, onlar da diğerlerine yardım 
edecekler. Yeni Vatan Gazetesi’ne 
de gösterdiği ilgiden dolayı ve göç-
menler konusunda verdiği çabalar 
için teşekkür ediyoruz” dedi. 

 “Projeye katıldığımız için 
mutluyuz”

Diplomasını alan Türkiye göçme-
ni hanımlar Meryem Şık, Gülcan 
Dinç, Firdevs Acar ve İlknur Talaş 
ise bu eğitime katılmış olmaktan 
duydukları memnuniyeti dile ge-
tirerek “Neredeyse hepimizin ço-
cukları var. Aramızda beş çocuklu, 
hatta dokuz çocuklu anneler bile 
var. Hepimiz zamanımızı, emeği-
mizi bu işe verdik ve bugün bu eği-
timden mezun olduk. Avusturya’ya 
gelip burada yabancılık, zorluk çe-
ken kadınlara yardım edeceğiz. 
Projede yer aldığımız için çok mut-
luyuz” şeklinde konuştular. 
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Viyana- Avusturya’nın önde 
gelen günlük gazetelerin-
den Kurier’in Genel Yayın 

Yönetmeni Yardımcısı  Martina 
Salomon gazetenin kalbi olan 
haber merkezinde Yeni Vatan 
Gazetesi’ni ağırladı. Salomon, 
Yeni Vatan Gazetesi ile yaptığı gö-
rüşmede Kurier’in yayın politikası 
hakkında dikkat çekici açıklama-
larda bulundu. 
 
Salomon, Kurier gazetesi için eği-
tim konusunun özel bir önemi ol-
duğunun altını çizerek şunları ifa-
de etti: “Göçmenlerin ne kadar 
önemli olduğunun herkes farkın-
da olmalı. Kurier olarak Türkiye 
göçmeni Avusturyalıları, Türkiye 
göçmenlerini içtenlikle selamlı-
yoruz. Çok farklı kültürlerden ge-
lip Avusturya’yı hayatının merke-
zi haline getirmiş insanlara büyük 
önem veriyoruz. Özellikle bugün 
sayıları 300 binden fazla olan 
Türkiye göçmenlerini Kurier, eği-
tim projeleri ve haberleri ile des-
teklemektedir. Bizim için eğitim 
ve Avusturya’daki eğitim politika-
ları çok önemli. Eğitimsizliğin art-
ması halinde Avusturya’yı zor bir 
gelecek bekliyor demektir. Bu an-
lamda yıllardır okullardaki pek 
çok projeyi direk Kurier adı altın-
da destekliyoruz. Göçmen ailele-
rin ve çocukların Avusturya’daki 
yaşamlarını kolaylaştıracak eği-
tim projeleri bizim için çok önem-
li. Avusturya’da zaten prob-
lemli bir eğitim politikası var. 
Öğrenciler evde ailelerinden ya 
da başkalarından yardım alma-
dan derslerde başarılı olamıyor-
lar. Ailelerin Almancaları yeterli 
değilse bu çocuklar başarısız olu-
yorlar. Avusturya’da okullar daha 
çok sorumluluk almalı. Biz Kurier 
olarak bu konuya sürekli haberle-
rimizle dikkat çekmeye çalışıyo-
ruz. Bakanlıkları uyarıyoruz ya da 
onlarla birlikte projeler üzerinde 
çalışıyoruz. 

İnsanların gettolarda yaşaması-
nı istemiyoruz. Türkiye göçmen-
leri ve Avusturya’da yaşayan her-
kesin arasında karşılıklı anlayış, 
sevgi ve saygıya dayalı bir diya-
logun olması hepimiz için en iyi-
si. Dileğimiz Türkiye göçmeni 
Avusturyalıları eğitim piramidin-
de daha üst seviyelerde görmek-
tir, çabalarımız da bu yöndedir. 
Onların daha eğitimli olmaları, 
meslek sahibi olmaları, üretme-

leri hem kendi yararlarına hem de 
Avusturya’nın çıkarınadır. Eğitimi 
eksik bırakılmış ve sekteye uğra-
mış insanların yaşamları ileride 
çok zor olacaktır. Bunu istemiyo-
ruz. Türkiye göçmenlerinin en iyi 
şekilde her konuda eğitim ola-
naklarından zevk ve kabiliyetleri-
ne göre sorunsuz faydalanmaları-
nı istiyoruz.”

 
Kurier Gazetesi

Kurier gazetesi günlük 200 bin-
den fazla satışı ile Avusturya’nın 
Krone, Kleine Zeitung’dan son-
ra en fazla satan, önde gelen ga-
zetesidir. Raiffeisen grubuna ait 
gazetenin Genel Yayın Yönetmeni 
Helmut Brandstätter, yardımcısı 
ise Martina Salomon’dur. 

Martina Salomon kimdir?

30 yıldır gazetecilik yapan Alman 
Dili ve Edebiyatı ve Gazetecilik 
mezunu iki çocuk annesi 1960 yı-
lı doğumlu Dr. Martina Salomon, 
üç yıldır Kurier gazetesinin 
Genel Yayın Yönetmeni yardım-
cısı olarak görev yapmakta, ay-
rıca ekonomi masası şefi olarak 
çalışmaktadır. Die Presse, ORF, 
Oberösterreiche Nachrichten, 
Ti ro l e r  Tage sz e i t u ng,  D e r 
Standard Salomon’un daha önce 
çalıştığı gazeteler. 

Kurier heißt Austrotürken willkommen
Kurier gazetesinden selam var!

Martina Salomon
Kurier Genel Yayın

Yönetmeni Yardımcısı
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Avusturya Entegrasyon Fonu 
(ÖIF) tarafından Viyana 
Entegrasyon Merkezi’nde 

hayata geçirilen “Welcome Desks-
Hoş Geldiniz Masaları” projesi, 
Başbakan Yardımcısı Dr. Michael 
Spindelegger ve Entegrasyon 
Müşaviri Sebastian Kurz’un katı-
lımıyla 8 Temmuz 2013 tarihinde 
gerçekleşen basın toplantısında 
tanıtıldı.  Avusturya Entegrasyon 
Fonu, “İlk adımdan başlayarak 
entegrasyon” mottosu çerçevesin-
de, bu danışma masalarıyla hem 
Avusturya’nın misafirperver yö-
nünü göstermek, hem de yeni göç-
menleri Avusturya’ya attıkları ilk 
adımdan itibaren bilgilendirmek 
ve bilinçlendirerek onların ülkeye 
uyumlarını hızlandırmak; bireysel 
olarak danışabilecekleri uzmanları 
diledikleri an karşılarında bulabi-
lecekleri bir sistem kurmayı istiyor. 

Yeni göçmenler mutlaka 
ziyaret etmeli

Bu merkezde ülkeye yeni göç 
eden kişiler, Avusturya’daki ge-
lecekleri, dil kursları, iş bağlan-
tıları, eğitimler, sertifika prog-
ramları ve daha pek çok konuda 
ücretsiz olarak bilgi alabiliyor.  
“Hoş geldiniz. Burada olmanız 

çok güzel. Avusturya’da iyi bir 
başlangıç için aradığınız tüm 
bilgiler bizde” mesajıyla çalış-
ma hayatına başlayan danışma 
masalarından dileyen herkes 
Avusturya’daki yaşam ile ilgili 
bilgi veren “Başlangıç Paketi/
Welcome Box” adlı doküman-
ları  edinebiliyor.  Bu paket , 
Avusturya’da yaşam, birlikte 

yaşama, eğitim, iş, sağlık alan-
larında pek çok bilgi verici bro-
şürü içeriyor. Avusturya’ya yeni 
gelen göçmenlerin bu merkeze 
giderek Avusturya’daki olanak-
ları hakkında daha iyi fikir sa-
hibi olmaları tavsiye ediliyor. 
Merkez çalışanları yeni gelen 
göçmenin ihtiyaçlarına ve ka-
pasitesine göre bir yol haritası 

çiziyor ve bir yıl sonra bir ran-
devu daha veriliyor. 

-----------
Konu ile ilgili tüm 
sorularınız için: 
Mag. Roland Goiser
01/710 12 03-134
roland.goiser@integrationsfonds.at 
www.integrationsfonds.at 

“Avusturya’ya Hoş Geldiniz”

Avusturya Entegrasyon Fonu (ÖIF) yeni göçmenleri 
Avusturya’ya attıkları ilk adımdan itibaren uyuma 
yönlendirmek ve danışabilecek uzmanlar bulabilmelerini 
sağlamak amacıyla “Hoş Geldiniz Masaları” kuruyor. 

Bodrum’dan Karya Barok Topluluğu Gmunden’de! 
Karya Barock Ensemble aus Bodrum in Gmunden!

Yer/Ort: Gmunden, Landschloss Ort, 4.08.2013, Saat/Uhrzeit: 19:30 
 SPÖ’lü parlamento milletvekili Stefan Schennach tarafından organize edilen konserin 

sponsorları arasında Yeni Vatan Gazetesi ve Avusturya Türk Kültür Cemiyeti de var. 

DAVET 
EINLADUNG 
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lan insanları Avusturya polisi ko-
rudu.  Umuyorum ki bu gösterile-
re katılan kişiler, demokratik bir 
ülkede yani Avusturya’da yaşama-
nın ne demek olduğunu görmüş-
lerdir. Başbakan Erdoğan’ı destek-
lemek için Viyana’da sokağa çıkan 
insanları nasıl polis koruduysa, 
İstanbul’da da ya da Türkiye’nin 
dört bir yanında da polis o göste-
ricileri korumalıydı. Biber gazı bir 
yana, TOMA’lardan gönderilen aşı-
rı tazyikli su, bir insana isabet etti-
ğinde bu insan hayatı boyunca iç 
organlarıyla ilgili sorun yaşıyor.

Yeni Vatan: AB ile Türkiye ilişki-
leri konusunda AB sert çıktı. Siz 
ne düşünüyorsunuz?
 
Nurten Yılmaz:  Tekrar ediyo-
rum, AK Parti demokratik kural-
lar çerçevesinde seçilmiştir ve 
kendi parti programlarını uygu-
luyorlar. AK Parti’ye, çizgisine ve 
programına kendimi yakın hisset-
miyorum. Benim çizgim ve progra-
mım değil. Ben bir sosyal demok-
ratım. Öbür taraftan Türkiye’nin 
Avrupa Birliği’ne girişini destek-
liyorum. Eninde sonunda Türkiye 
Cumhuriyeti AB üyesi olacak. AK 
Partisi değil. AB çifte standart ile 
Türkiye’ye yaklaşmamalı.

Yeni Vatan: Bu da demokratik 
bir hak değil mi? Kaldı ki bu 
mitingi organize edenler, “Dik 
dur eğilme, Viyana seninle” 
diyerek destekleyen  kişiler 
arasında SPÖ’de aktif siya-
set içinde olanlar, parti üyele-
ri veya SPÖ’ye oy verenler de 
var.   ÖVP içinden olanlar  da 
var.   Hatta sizin davetiniz ile 
SPÖ’de siyasete başladığını 
söyleyen, şu anda Viyana İlçe 
Meclislerinden birinde üye 
olarak çalışan ancak bu mitin-
gi destekleyen ve Taksim Gezi 
Parkı’nda protesto edenlerin 
“vandallık”  yaptığını ve “te-
rörist” olduklarını iddia eden, 
Başbakan Erdoğan’ı destekle-
yen kişilerin Avusturya bası-
nında demeçleri var. Bu mitin-
ge katılanların çoğu SPÖ’ye üye 
ve yakın insanlar. Hatta bu kişi-
lerin, geçen seçimlerde Viyana 
ilçelerinde SPÖ adına seçi-
me sizin davet ettiğiniz yönün-
de iddiaları var.   SPÖ onlar-
la, camii ve cemaat dolaşarak 
oy istedi. Siz neden mesafelisi-
niz? Muhafazakar Türkiye göç-
meni tabanınız farklı, siz farklı 
bir tepki veriyorsunuz? Burada 
birisi birisini kullanıyor mu ve-
ya kim yanlış yaptı?

Nurten Yılmaz: Birincisi, bizim 
partimiz herkesi kucaklamaktadır. 
Ayrım yapmadan. Bu anlamda par-
timizde Türkiye’den göç etmiş her fi-
kirden insanın SPÖ değerlerine çe-
lişmeden üye olması sorun değildir. 
Avusturya gibi ülkelere gelen mu-
hafazakar göçmenler sosyal demok-
ratların insancıl ve herkese açık 
olan eşitlikçi siyaseti nedeni ile o 
partilere kendilerini yakın hisseder-
ler. Daha sonra, zamanla bu duru-
mun değiştiğini görüyoruz. İkincisi, 
ben bu SPÖ’lü, seçilmiş muhafaza-
kar arkadaşları durup dururken da-
vet etmedim. Önce kendileri bize 
gelerek projelerle kendilerini tanıt-
tılar. Biz zaman içinde, olanaklar 
sağlayarak, bu kişilerin siyasete ka-
tılmalarını sağladık. Demek istedi-
ğim, kendileri sosyal demokrat par-
tide calışmak istediler. 
 
Yeni Vatan: Peki Die Presse ga-
zetesine verdiğiniz demeçte söy-
lediklerinize ek olarak, Viyana 
mitingine karşı olmanızın başka 
nedenleri var mı?
 
Nurten Yılmaz: Ben Viyana mitin-
gine karşı değilim. Tam tersine, biz 
sosyal demokratlar miting ve yürü-
yüş hakkını çok yüksek tutarız. Bu 
konuda cok hassasız. Beklerdim ki 

Avusturya’daki politikaya da bu ka-
dar ilgi gösterilsin. Son yıllarda göç-
menleri direk ilgilendiren birçok ka-
nun değişimi yapıldı. Maalesef ben 
ve birkaç kişi protestomuzda de-
vamlı yanlız kaldık. Aynı coşkuyu 
ve ilgiyi yaşadığımız ve çocukları-
mızın geleceği olan ülkeye de göste-
rirsek daha inandırıcı oluruz.

Yeni Vatan: Bu mitingden sonra 
hem tavandan hem tabandan 
SPÖ’nün entegrasyon politika-
larının iflas ettiği konusunda 
eleştiriler geldi. Siz ne düşünü-
yorsunuz?
 
Nurten Yılmaz: Hayır, iflas etmiş 
değil. Sorunlar her zaman olur ve or-
tak çözümler aranır. Partimizde bun-
lar şu anda konuşuluyor ve tartışılı-
yor. Biz entegrasyon için derneklerle 
birlikte çalışmak durumundayız an-
cak insanlarımızın sadece %40’ına 
dernekler üzerinden ulaşabiliyoruz. 
Ancak daha önce de söylediğim gi-
bi mitingi destekleyen dernek veya 
dernekler AK Parti tarafından des-
tekleniyor. Bu dernekler de “Türkiye 
elden gidiyor” gibi bir kampanya 
yaptılar. Zannedersem Türkiye’deki 
seçimlerin genel provası idi.

Yeni Vatan: Teşekkür ederiz. 

Viyana Eyaleti 
Milletvekili, SPÖ’lü 

Nurten Yılmaz 29 
Eylül 2013 tarihinde 

yapılacak Avusturya 
Parlamentosu seçim-

lerinde partisi tara-
fından kesin seçilecek 

yerden aday gös-
terildi. 16-17-18-19. 
Viyana’dan birinci 
sıradan aday gös-

terilerek partisinin 
desteğini alan Nurten 

Yılmaz, Yeni Vatan 
Gazetesi’ni ziyaret 

ederek sorularımızı 
yanıtladı. 

Yeni Vatan: 29 Eylül 2013 ta-
rihinde yapılacak Avusturya 
Parlamentosu seçimlerinde 
partisi tarafından kesin seçile-
cek bir sıradan, parti yönetimi 
tarafından, örnek Türkiye göç-
meni Avusturya vatandaşı ola-
rak aday gösterildiniz.  Hayırlı 
olsun. Kapınız herkese açık ola-
cak mı?
 
Nurten Yılmaz:  Benim kapım 
yok. Biz kapısızız yani. (Gülüyor) 
Dolayısıyla herkes zaten kapı çal-
madan ve açmadan inanın bana 
ulaşabilir, sadece lütfen randevu 
alsınlar.
 
Yeni Vatan: Şu anda Viyana 
Eyaleti SPÖ milletvekilisiniz. 
Neden parlamentoyu tercih et-
tiniz?

Nurten Yılmaz:  Aslında şu an-
da 12 yıldır sürdürdüğüm Viyana 
Eyaleti Milletvekili pozisyonum-
dan son derece memnunum. Başta 
uyum, entegrasyon olmak üze-
re çeşitli alanlardan sorumlu kişi 
olarak son derece etkili bir konum-
dayım. Avusturya Parlamentosu 
Milletvekili adaylığı bana sorul-
duğunda kabul ettim. Avusturya 
Meclisi’nde yapılması gereken çok 
iş var. Kolay olmayacak ama verdi-
ğim karardan memnunum.
 
Yeni Vatan: Die Presse gazete-
sine yani Avusturya kamuoyuna 
verdiğiniz röportajda özellikle 
AK Parti’nin Gezi Parkı olayla-
rında izlediği siyaseti eleştire-
rek, Viyana’da 23 Haziran’da po-
lisin verdiği bilgilere göre takribi 
8 bin kişi ile gerçekleşen (taraf-

tarlar 20 bin kişi olduğunu iddia 
ediyor) Erdoğan taraftarı mitin-
ge mesafe koydunuz ve eleştirdi-
niz. Neden?
 
Nurten Yılmaz: Die Presse gaze-
tesine verdiğim cevaplar SPÖ’nün 
çizgisidir. Şu ifadelerim hala ge-

çerlidir: Avusturya’da bu mitin-
ge katılan insanlar, kendi ülkesin-
de protesto hakkını ayaklar altına 
alan Başbakan Erdoğan’ı destekle-
yen gösteriler yaptılar. Viyana’daki 
gösterilerde caddeler ulaşıma ka-
patıldı, yürüyüşler polis eşliğinde 
gerçekleşti. Kısaca mitinge katı-

Nurten Yılmaz: “AK Parti’ye, çizgisine 
ve programına kendimi yakın 

hissetmiyorum”
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Almanya’nın ya da genel olarak 
UETD yetkililerinin Viyana mitin-
gine sahip çıkmaması dikkat çekti. 

Erdoğan’a destek yürüyüşüne, 
Avusturya’nın farklı eyaletle-
rinden de katılımcıların geldiği 
gözlemlendi. Yürüyüş boyunca, 
“Viyana burada, çapulcular ne-
rede?”, “Dik dur eğilme, Viyana 
seninle”, “Erdoğan’ın askerleri-
yiz”, “Yavuz Sultan Selim’in to-
runlarıyız”, “Ya Allah, Bismillah, 
Allah-u Ekber”, “Recep Tayyip 
Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan” 
sloganları atıldı. Gösteri için ha-
zırlanan pankartlarda “Dik Dur 
Eğilme, Osmanlı torunları se-
ninle”, “AK Partiye selam, dik 
duruşa devam, Viyana seninle, 
Recep Tayip Erdoğan”, Bizimkisi 
Türkiye sevdası”, “World Leader 
E r d o g a n” ,  “ Te n c e r e  t av a , 
Kılıçdaroğlu bi hava”, “You will 
never walk alone”, “Oyunlara 

gelmeyelim, başbakanımızı ye-
dirmeyelim”, “Bizimkisi Erdoğan 
sevdası”, “Çapulcular ürür, 
Tayyipçiler Yürür” yazıları yer 
aldı. Destek yürüyüşüne katılan 
göstericilerin genel olarak mil-
li iradeye destek amacıyla yürü-
yüşe katıldıkları ve katılımcıla-
rın Başbakan Tayyip Erdoğan’ın 
“çapulcu” ve “terörist” olarak 
adlandırdığı Gezi Parkı eylem-
cilerini “komplocu, dış mihrak-

ların piyonları, teröristler, ça-
pulcular, bölücüler, anarşistler, 
provokatörler, Türkiye ekonomi-
sini batıranlar ve Türkiye’yi dün-
yaya rezil edenler” olarak gör-
meleri dikkat çekti. 

Avusturya’nın belki de en büyük 
protesto gösterilerinden biri ola-
rak tarihe geçecek Erdoğan’a des-
tek yürüyüşünün Avusturyalıların 
büyük bir kısmı tarafından ne-

gatif karşılanması dikkat çekti. 
Yürüyüş sırasında Avusturyalı bir 
bayan kameralara göstericilere 
hareket çekerken yakalandı. 

Yürüyüşün ardından vakit kay-
betmeyen FPÖ Genel Başkanı 
Strache, AKP Viyana destek mi-
tingine katılanların ve en baş-
ta yürüyenlerin Türkiye’ye geri 
dönmeleri ve Türkiye’de siyaset 
yapmaya devam etmelerini iste-

Viyana- Viyana’nın son yıl-
larda gördüğü en bü-
yük gösterilerden biri, 

Başbakan Erdoğan’a destek ver-
mek amacıyla UETD ve AK Parti 
Gönüllüleri adıyla Hamza Ateş’in 
etrafında toplananların organi-
zasyonu ve AK Parti Milletvekili 
Metin Külünk’ün katılımıyla ger-
çekleşti. 23 Haziran 2013 tari-
hinde, saat 11:00 itibariyle 10. 
Viyana Columbusplatz’ta toplan-
maya başlayan kalabalığın sayısı 
ilerleyen saatlerde polisin verdi-
ği resmi rakama göre 8 bin kişiyi 
buldu. Columbusplatz’tan Türk, 
az da olsa Avusturya bayrakla-
rı ve AK Parti flamalarıyla yola çı-
kan göstericiler AK Parti İstanbul 
Milletvekili Rizeli Metin Külünk 
ve SPÖ’nün aktiv üyelerinden 
Hamza Ateş’in AK Parti flama-
lı arabasının arkasından büyük 
bir süratle Favoritenstraße üze-
rinden 1. Viyana’ya oradan da 

Westbahnhof’a doğru yürümeye 
başladı. Kalabalık, al bayraklarla 
beş kilometrelik bu yolu normal 
protesto yürüyüşü temposundan 
çok daha hızlı, adeta savaşa giden 
askerler gibi, Viyana’yı üçüncü 
kez fethetmeye çalışır bir şekilde 
yürüdü. Westbahnhof’a gelen ka-
labalık ilk yarım saat içinde dağıl-
maya başlarken İstanbul AK Parti 
Milletvekili Metin Külünk yaptığı 
konuşmada herkesi Avusturya’da 
Başbakan Erdoğan’ı eleştirenle-
re karşı Twitter ve Facebook’ta 
savaş açmaya vermeye davet et-
ti. Konuşma yapanlardan biri da 
SPÖ’nün SWV Ticaret Kolu’nda 
aktif görev yapan Hamza Ateş’ti. 
Orgazanizasyonun arkasında ayrı-
ca ÖVP’ye yakın Avusturyalıların 
da olduğu iddia edildi. 

Almanya Düsseldorf ’ta gerçek-
leşen Başbakan Erdoğan’a des-
tek mitingine adını veren UETD 

“Erdoğan’ın askerleriyiz”
“Dik dur eğilme, Viyana seninle”

“Viyana burada, çapulcular nerede?”
Eine kritische Analyse



16 HABER SAYI 147  - TEMMUZ 2013 17TEMMUZ 2013  -  SAYI 147  HABER

di. Sokaktaki Avusturyalı yerli-
ler için ise “Batının temsil ettiği 
yaşam stiline uyum sağlayama-
yan, demokrasi anlayışını algı-
layamayan yabancılar ve özel-
likle Müslüman Türkler” yapılan 
ayrıştırma bu mitingle derinleş-
miş oldu. 

“Ethem Sarısülük: AKP 
Hükümeti tarafından 

öldürülmüştür”

Başbakan Erdoğan’a destek yürü-
yüşü sırasında, Gezi Direnişi sı-
rasında bir polis tarafından öl-
dürülen Ethem Sarısülük’ün 
anısına yürüyüş rotasına “Ethem 
Sarısülük: AKP Hükümeti tara-
fından öldürülmüştür” pankartı 
asan bir genç tartaklandı. Polisin 
müdahalesi üzerine olay büyüme-
den yatıştı. Pankartların bir kıs-
mının 12-13 yaşlarındaki bir çocuk 
tarafından duvarlardan sökülüp, 
ayakları altında ezilmesi ise ka-
meralara yansıdı. 

AKP Milletvekili Külünk yazdı

Viyana’da binlerce insanın katıl-
dığı Erdoğan’a destek mitingin-
de yer alan AK Parti Milletvekili 
Metin Külünk’ün 22 Ekim 2012 tari-
hinde Facebook sayfasında yayın-
ladığı “Viyana Hattında Kendini 
Keşfeden Türkiye” adlı yazı dik-
kat çekti:  

“Dünyamız, ekonomik, sosyal ve 
siyasal düzeylerde, yoruma hiç 
yer bırakmayacak şekilde, yeni-
den yapılanıyor. İnsanlık tarihi-
nin 10 bin yıla yaklaşan sürecin-
de, her zaman olduğu gibi yine 
köklü dönüşümlerin merkezini 
Türkiye’mizin de içinde bulundu-
ğu “Medeniyetler Havzası” oluş-
turmaktadır. Bu coğrafyanın mer-
kez ülkesi de Türkiye’dir. 

.....Küresel sistemdeki yeni ya-
pılanmada, enerji, ticaret ve bil-
gi hatlarının kesişme noktası 
Türkiye’dir. Türkiye artık “merkez” 
güçtür. Satranç tahtasındaki “Şah” 
Türkiye’dir. Geniş hinterlandını 
kullanarak, kurulacak tüm oyunla-
rı etkileme, geliştirme ya da bozma 
şansına sahiptir. O nedenle bugün 
Batı-Doğu, Kuzey-Güney hattın-
da mevcut küresel güçlerin ata-
cağı her adımda Türkiye’nin rolü 
hayatidir. Afrika’da, Kafkaslarda, 
Balkanlarda, merkez Ortadoğu’da 
atılacak her adımda Türkiye’den 
bu bölgelerde çıkarları olan her 
ülke katkı beklemektedir. 400 yıl-
dır Batı medeniyetinin hakimiye-
ti altında olan dünyamız tarihin 
yeni bir boyutuna geçerken, yazı-
larımda birçok kez bahsettiğim, 
“Viyana Hattını” bir kez daha ha-
tırlamamız gerekiyor. Viyana hat-
tı, Osmanlı’nın uzandığı son sı-
nırı göstermektedir: “Viyana, 
bir anlamda Doğu ile Batının ay-

rıldığı yerdir. İstanbul ise Doğu 
ile Batının buluştuğu noktadır.” 
Viyana, Osmanlı’nın ve doğunun 
doğal sınırını teşekkül etmekte-
dir. Viyana’nın doğusunda kalan 
bölgeler, Türkiye’nin kültürel, eko-
nomik ve siyasal hinterlandını, 
bir anlamda “yaşam alanını” ifa-
de etmektedir. Bu hinterlantta bir-
çok din, dil, ırk ve kültür, Osmanlı 
egemenliği altında, Türk devlet fel-
sefesinin kuşatıcılığı ile bir arada 
barış, huzur ve refah içinde yaşa-
mışlardır. Şimdi yapılması gereken 
de işte bu kuşatıcı devlet felsefe-
sini yine gün yüzüne çıkarmak-
tır. 20. yüzyıl başında İttihat ve 
Terakki’nin pozitivist aklı ile yoz-
laştırılan ve indirgenen devlet ak-
lını yeniden inşa etmek durumun-
dayız. Türkiye, her ülke gibi kendi 
kaderini yaşamakla mükelleftir. 
Bin yıldır bu topraklara hizmet ile 
görevlendirilmiş bu kadim gelene-
ğin yeniden bir su gibi, kendi ya-
tağını bulmasının vakti gelmiştir. 
Türkiye fiziki bir ulus-devlet sını-
rı içinde, ulusüstü bir yönetişim ve 
hizmet aklını geliştirmek mecburi-
yetindedir. Türkiye’nin 21. yüzyılda 
varolması da ancak böyle bir aklın 
geliştirilmesi ile mümkün olabile-
cektir. Türkiye’nin küresel yeni di-
zaynın belirleyici aktörü olması 
için tarihini ve bu topraklarda ve-
rilen tarihsel mücadeleleri derin-
lemesine incelemesi gerekmekte-
dir...”

“Külünk’ün yazısı tesadüf 
değil”

Külünk’ün Facebook üzerin-
den 23 Haziran tarihinde ger-
çekleşen mitingin ardından 
“Viyana’daki yüreklere selam 
olsun”, “Viyana sokakları bin-
lerce insanımızın Recep Tayyip 
Erdoğan haykırışlarına şahitlik 
etti”, “Viyana’daki coşkulu yü-
rüyüşte emeği geçen her bir kar-
deşimizi ayrı ayrı tebrik ediyo-
ruz. Yüreklerin haykırışlarına 
şahit olduk çok şükür” mesajla-
rı, 2012 yılında kaleme aldığı ya-
zısı ile paralellik yansıttı.  

“Mitingi biz organize ettik”

Mitingin ardından birkaç gün 
geçmemişti ki, ilginç bir geliş-
me yaşandı. 27 Haziran tarih-
li Avusturya gazetelerinde pro-
testonun arkasında Yasemin 
Işık (16) ve Elif Berwaucar (19) 
adlı iki genç kızın olduğu bil-
dirildi ve AK Parti’nin bu pro-
testoyu desteklediği yönündeki 
iddialar reddedildi. Avusturya 
basının “O halde 10 bin kişi 
ve 5 bin bayrak nereden çıktı? 
Anlayamadık” yorumunu yap-
ması dikkat çekti. 

Alev Korun: “Demokratik hak 
bilincinin önüne 
geçilemeyecek”

Gezi direnişine destek ver-
mek amacıyla İstanbul’da Gezi 
Parkı’nda bulunan Yeşiller 
Partisi Milletvekili ve Avusturya 
Parlamentosu İnsan Hakları 
Komisyonu Başkanı Alev Korun, 
Österreich gazetesine konuştu. 
17 Haziran 2013 tarihinde, “Bu 
işin artık bir alışveriş merkeziy-
le bir alakası kalmadı. Erdoğan 
hükümetinin güç gösterisine dö-
nüştü. Protestoculara karşı plas-
tik mermi, aşırı derecede biber 
gazı ve tazyikli su kullanılıyor. 
Olayların bilançosu ise şu: 5 ölü 
ve yüzlerce yaralı insan” şeklin-
de yazan gazete, 15 Haziran 2013 
Cumartesi günü savaş alanına dö-
nen İstanbul’un detaylarını Alev 
Korun’dan aldı. Korun, gazeteye 
verdiği röportajda şunları söyledi: 
“Biber gazından hala sol gözüm 
yanıyor. İnsanlar burada biber 
gazı ve TOMA’lardan sıkılan taz-
yikli su nedeniyle zaten güçsüz. 
Yapabilecekleri tek şey kaçmak. 
Belki Gezi Parkı’nda insanların 
toplanmasına izin vermeyecekler 
ancak insanlarda ifade özgürlük-
lerini, demokratik haklarını kul-
lanmak konusunda bir bilinç ve 
daha yoğun bir istek uyandı. Bu 
bilinç kalacaktır ve hükümet bu-
nu engelleyemez.” 

Krone’de Peter Gnam’dan sert 
çıkış: “Defolup gidin, evinizde 

çözün sorunlarınızı”

Başbakan Erdoğan’a destek yü-
rüşlerine en sert tepkilerden bi-
rini de Krone yazarı Peter Gnam 
verdi. 2 milyondan fazla oku-
yucuya sahip Krone gazetesi-
nin yazarı, 24 Haziran 2013 ta-
rihli (3. sayfa) köşesinde “Türk 
Kuşatması ve Sonuçları” baş-
lığı ile kaleme aldığı yazısında 
“Normal bir Viyanalı dün 8 bin 
kişiyi sokakta Türk bayraklarıy-
la, “Erdoğan’ın askerleriyiz” diye 
bağırırken gördüğünde ne düşün-
melidir? Viyana’nın sizin iç politi-
kanıza ihtiyacı yok. Defolup gidin 
evinize. İstanbul’da miting yapın. 
Sorunlarınızı orada çözün” diye-
rek yürüyüşe katılan Türkiye göç-
menlerine seslendi. Peter Gnam 
yazısına şu şekilde devam et-
ti: “Bu Başbakan Erdoğan ile so-
runların çözümü Türkiye’de. Siz 
Viyana’da kime ne ispatlamak is-
tiyorsunuz? Dünyada dikta oldu-
ğu iddia edilen bir iktidarın başka 
bir ülkenin başkentinde, bura-
da yaşayan vatandaşlar tarafın-
dan hoplayarak, zıplayarak Türk 
bayrakları ile savunulması ko-
mik değil mi? Avrupa Birliği’nde 
diktatör liderlere sahip ülkele-
re ihtiyaç yok. Türkiye’deki iç so-
runları Viyana sokaklarına getir-
menin ne anlamı var? Bu Erdoğan 
Hükümeti kalkmış kendi AKP 
Milletvekilini Viyana sokakları-
na salıyor, miting düzenletiyor. 
Tersi İstanbul’da yapılsa? Normal 

mi bu? Avusturya demokrasisini 
suiistimal ederek Avusturya’nın 
kendi sorunları sanki azmış gibi 
Erdoğan’ın egosunu tatmin için 
burada yaşayan binlerce kişiyi 
sokaklara döküp “Erdoğan’ın as-
kerleriyiz” diye bağırtmanın ale-
mi nedir? Burada, bu binlerce 
kişinin sorunları çözülecek mi? 
Eğer siz Erdoğan’ın askerleri ise-
niz, ne işiniz var Avusturya’da? 
Türkiye AB Bakanı kalkmış 
Alman Başbakanı’nı “Pazartesiye 
kadar düşün” şeklinde tehdit edi-
yor. Bu ne cahil bir bakan? Halk 
kardeşliği tamam ama Erdoğan 
halkları birbirine karşı kışkır-
tan bir lider. Sadece Türkiye’de 
değil. Avusturya’daki Türkler 
ile Avusturyalıları, İstanbul ve 
Ankara üzerinden kışkırtıyor. 
Viyana’da sokakta bu insanların 
Erdoğan için bağırdıklarını gören 
Viyanalıların kendi şiveleriyle 
“Defolup gidin evinize” diye dü-
şündüklerinden eminim.” 

SPÖ’lü Hüseyin Kılıç: 
“Protestolar dış mihrakların 

oyunu”

Die Presse gazetesine konuşan 
SPÖ’lü Belediye Meclis Üyesi 
Hüseyin Kılıç ise, “Bu protesto-
lar dış mihrakların oyunudur ve 
Erdoğan’a karşı askeri bir dar-
beyi tetiklemek için yapılmıştır. 
Türkiye ekonomisi zayıflatılmak 

istenmiştir” diyerek Gezi olayla-
rı boyunca polisin kışkırtılmış ol-
duğunu ve saldırı altında kaldığını 
bu yüzden kendilerini savunmak 
zorunda kaldıklarını savundu. 
Erdoğan’ın Türkiye için büyük ic-
raatlar yaptığını belirten Hüseyin 
Kılıç hakkında Die Presse “AKP 
yakınlığı bir sır değil” yorumunu 
yaptı. 

Avusturya gazetelerinden 
başlıklar 

23 Haziran Pazar günü Die 
Presse’de Christan Ultsch’un ka-
leme aldığı “Türkiye entegras-
yona uygun değil/Die Türkei ist 
nicht integrierbar” başlıklı yazı-
da, “Avrupa Birliği ve Türkiye bir 
krize gidiyor. 50 yıldır devam eden 
bu çürümüş ilişkide gerçeklerden 
bahsetme zamanı: Bu ne bir aşk 
evliliği olacak, böyle giderse man-
tık evliliği de mümkün değil” ara 
başlığı atıldı. 

Aynı gün Kurier gazetesi “Her 
yer İstanbul- Erdoğan’ın poli-
tikası Avusturya’nın Türklerini 
de bölüyor / Istanbul ist übe-
rall. Erdogan-Politik spaltet auch 
Österreichs Türken” başlığı ile 
konuyu ana sayfasına taşıdı. 23 
Haziran tarihli gazetede iki tam 
sayfa konuya yer veren Kurier 
“Erdoğan Avusturya Türklerini 
kutuplaştırdı” başlığı attı. 
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Yeşiller Partisi Milletvekili Alev Korun yeni vatan-
daşlık yasasının parlamentodan geçeceği gün Yeni 
Vatan Gazetesi ile yaptığı görüşmede, “ÖVP ve SPÖ 
insanlarımızı kullanıyor. Bu iki partinin yabancılar 
politikasında nabza göre şerbet verme siyasetini bir 
an önce terk etmesi gerekiyor” dedi. Kendi partisin-
de Entegrasyon, Dış Politika ve İnsan Hakları konu-
larından sorumlu Yeşiller Milletvekili Alev Korun, 
ayrıca Avusturya Parlamentosu’nda İnsan Hakları 
Komisyonu Başkanlığını da sürdürüyor.

Alev Korun: “ÖVP ve SPÖ 
insanlarımızı kullanıyor” 

Yeni Vatan: Vatandaşlık ya-
sası görüşmeleri Avusturya 
Parlamentosu’nda niye böyle 
zorlu geçti?
 
Alev Korun: Avusturya şu anda 
Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ara-
sında, en sert vatandaşlığa geçiş 
kanunlarından birine sahiptir. 
Tartışmaları günler süren yasay-
la, gelir probleminden çifte vatan-
daşlık yasağına kadar neredeyse 
bütün problemler olduğu gibi ka-
lıyor. SPÖ ve ÖVP aşırı sağcıların 
güdümünde yabancılar politikası 
sürdürmektedir. Bu anlamda bu 
iki parti yaman bir çelişki içinde.

Yeni Vatan: Neden?

Alev Korun: Bir örnek verecek 
olursak: ÖVP, örneğin Kärnten 
ve Vorarlberg’te resmen cami 
minaresi dikilmesine kanuni ya-
sak getirmiştir. Kiminle? FPÖ ile 
birlikte. Şuanda ise sırf oy alabil-
mek için Müslümanlara kendile-
rini şirin göstermeye çalışıyorlar 
Müslüman adaylarla. ÖVP şim-
di mesela Viyana‘da seçim lis-
telerinde seçilemeyecek yerden 
Müslüman adaylar göstererek oy 
topluyor. Bundan daha büyük 
yaman çelişki olur mu?

Yeni Vatan: SPÖ de böyle bir ya-
man çelişki içinde mi? 

Alev Korun: Zamanında SPÖ’nün 

parlamentodaki kulüp başkanı 
Josef Cap, “Başörtüsü kadınların 
baskı altında tutulduğunun gös-
tergesidir” demişti. Aynı SPÖ, ku-
lüp başkanının bu sözlerine rağ-
men geçen Viyana Belediyesi 
seçimlerinde yine seçilemeyecek 
yerden türbanlı bir Türkiye kö-
kenli hanımı aday göstermiş, bu 
hanım da cami cami, bölge böl-
ge gezerek oy toplamaya çalışmış-
tı. Oylar SPÖ’ye gitti ama şu an 
bu hanım politikada aktif değil. 
Kısacası ÖVP ve SPÖ’nün Türkiye 
göçmenlerine karşı samimi bir 
politika sürdürmediğini söylemek 
mümkün. SPÖ’nün ve ÖVP’nin ka-
rara bağladığı yabancılar kanunu-
nun Türkiye göçmenleri için hiçbir 

şekilde çözüm getirmeyeceğinin 
bilinmesini istiyorum.

Yeni Vatan: Yeşiller Partisi mil-
letvekili olarak vatandaşlık ya-
sasında siz nasıl değişliklerin 
yapılmasını istiyorsunuz? 

Alev Korun: Vatandaşlık için 10 
yıl bekleme süresi kesinlikle kı-
saltılmalıdır, bizim talebimiz 5 yıl 
olması. İsviçre hariç Avrupa’nın 
başka hiçbir ülkesinde vatan-
daşlık için bu kadar uzun sü-
re beklenmiyor. Üstelik bura-
da 10 yıl içinde 1 güncük vizesiz 
Avusturya’da kalmış kişiler için 
10 yıllık bekleme süresinin tekrar 
baştan başlaması tamamen akıl 

ve mantık dışıdır. Vatandaşlık 
için şart koyulan gelir miktarı-
na Avusturyalı işçi kadınların bi-
le yüzde 70’inin ulaşamadığı dü-
şünüldüğünde bundan tek bir 
şey anlaşılıyor: SPÖ ve ÖVP va-
tandaşlığı vermemek için elinden 
geleni yapıyor! Bu sistemin değiş-
mesi için ÖVP ve SPÖ bu nabza 
göre şerbet siyasetini bir an önce 
terk etmeli, aşırı sağın güdümün-
deki yabancılar politikasından 
kurtulmalıdır. Yeşiller Partisi ola-
rak bu insan haklarına aykırı uy-
gulamaların bir an önce düzeltil-
mesi gerektiğini düşünüyor ve bu 
konuda çalışıyoruz.

Yeni Vatan: Teşekkür ederiz.
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Yeni Vatan: İnsanlar bir süre-
dir Şirvan Ekici ismini duymu-
yor. Tabana ulaşmakla ilgili bir 
problem yaşadığınız yönünde-
ki yorumlar hakkında ne düşü-
nüyorsunuz?

Şirvan Ekici: Evet böyle bir 
sorun yaşandığını söylemek 
mümkün. Hatalarımız olmuş-
tur, iletişim sorunu olmuştur. 
Ancak bu benim çalışmadığım, 
faaliyette olmadığım anlamına 
gelmez. Bakın ben Viyana Eyalet 
Meclisi’nde en fazla önerge ve di-
lekçe veren vekilim. 5 yılda top-
lam 250 dilekçeyle ilk üçteyim. 

Yeni Vatan: Hangi konularda 
dilekçe verdiniz? 

Şirvan Ekici: Kreşlerin ücretsiz 
olmasıyla ilgili dilekçe verdim, 
adres adres dolaşıp 5 bin imza 
topladım ve bu gerçekleşti. Va-
tandaşlığa geçiş süresinin 6 yıla 
indirilmesi ile ilgili önerge sun-
dum. Şuan bunla ilgili çalışmalar 
yapıyor Sebastian Kurz. Yeni ya-
sal düzenlemelerde pek çok eksik 
var ancak adım atılmış olması 
bizi sevindiriyor. 2002 yılında 
Müslümanların dini vecibelerini 
yerine getirebilmeleri için gerekli 
günlerde, İslam dini için kutsal 
olan günlerde Avusturya’da tatil 
hakları olması için başvurular-
da bulunduk. “Göçmen anneler 
Almanca öğreniyor” şeklinde bir 
proje yapıldı, çıkıp “Neden baba-
lar da öğrenmiyor?” diyen ben-
dim. Toplumumuzu akraba ve 
aile içi evliliklere karşı uyarmak, 
insanları bilinçlendirmekle ilgili 
çalışmalar yaptık. Yine geçtiği-
miz günlerde sığınmacı olarak 
Avusturya’ya gelen Müslüman 
kadınlar farklı bir ortam hazır-
lanması gerektiğiyle ilgili çalış-
malar yaptık. SPÖ ve ÖVP birlikte 
bu konuya eğilecekler. Sığınmacı 
olarak Avusturya’ya gelen kadın-
ların geldikleri kültürlere hassa-
siyet gösterilecek ve kültürlerine 
göre bir konaklama imkanı su-
nulmaya çalışılacak. İlklere imza 
atıyoruz. 

Yeni Vatan: Bu güne kadar imza 
attığınız başka ilkler var mı?

 

Şirvan Ekici: Tabii, olmaz olur 
mu? Amerika’daki 11 Eylül 
olaylarının ardından Müslü-
manlara bakış çok negatifleş-
mişti ve 2001 yılında bu olay 
olduktan sonra Avusturya’da 
ÖVP’nin desteği ile ilk resmi if-
tarı biz verdik. Burada kesinlik-
le amacımız din ile siyaseti bir-
birine karıştırmak değildi, bir 
diyalog ortamı kurmaktı. Seçim 
malzemesi olarak görülebile-
cek her şeyi ortadan kaldırdık. 

Kimse siyasi bir konuşma yap-
madı ve sadece siyasileri ya da 
ileri gelenleri değil, halkı da 
davet ettik. 

Yeni Vatan: Evet, ilk camiye 
de ÖVP izin vermişti. Peki, gü-
nümüzde Facebook önemli bir 
iletişim aracı. Tabanla veya 
en azından çevrenizle iletişim 
kurmak için, siyasi mesajla-
rınızı iletmek için Facebook’u 
kullanıyor musunuz? 

Şirvan Ekici: Bugünlerde 
Facebook’u sadece kişisel ih-
tiyaçlarım, özel yaşamım için 
kullanıyorum. Bildiğiniz gibi 3 
yıldır mecliste değildim. Eskiden 
her fırsatta Facebook üzerinden 
insanlara mecliste ne oldu bitti, 
hangi yasa çıktı, nerede haksız-
lık yapılıyor bunları bildiriyor-
dum. Ancak kendimi dinlemeye 
aldım. Biz siyasetçilerin de ba-
zen kabuklarına çekilmeye, olay-
ları dışarıdan izlemeye ihtiyaçla-
rı var. Hem kendi eksikliklerimi 
teşhis etmek, hem daha dinamik 
olarak siyasete dönebilmek için 
biraz mola vermek önemli. 

Yeni Vatan: Siyasi geleceğiniz-
le ilgili planlarınız neler?
 
Şirvan Ekici: Dediğim gibi bu yıl 
başkanımız Manfred Juraczka 
beni seçtiği ve aday göstermek 
istediği için “Landesliste”deyim. 
Ben zaten ÖVP içinde aktif ola-
rak çalışmalarımı sürdürüyorum 
ancak hedefim olan  2015 Viya-
na Eyalet Seçimleri’ne hazırla-
nıyorum. 29 Eylül Parlemento 
seçimlerinde oylarınıza talibim. 

Yeni Vatan: Teşekkür ederiz.

“Asıl hedefim 2015 seçimleri”

Beş çocuklu işçi bir ailenin çocuğu olan, bir çocuk annesi Şirvan Ekici, tam 15 
yıldır Avusturya’da siyasetin içinde. ÖVP Viyana Başkanı Manfred Juraczka tara-
fından 29 Eylül tarihinde gerçekleşecek seçimler için “Landesliste”de 28. sıradan 

aday gösterilen Ekici, Yeni Vatan Gazetesi’ne verdiği röportajda asıl hedefinin 
2015 Viyana Eyalet Seçimleri olduğunu ifade etti. Ekici’nin “29 Eylül seçimlerinde 

oylarınıza ayrıca talibim” demesi dikkat çekti. 
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Yeni Vatan: Hoş geldiniz, Hasan 
Bey. Siyasette bugüne kadar 
adını sıkça duyduğumuz bir 
isim değilsiniz, kendinizi tanı-
tır mısınız? 

Hasan Vural: Hoş bulduk, te-
şekkür ederim. Ticaretle uğraş-
tığım için kısmen göz önünde 
olan bir insanım. 2007 yılında 
hiç aklımda böyle bir şey yok-
ken SPÖ’den, 16 Viyana’da 
Prokopf’tan teklif gelmişti. O dö-
nemde Brunnenmarkt’ın güzel-
leştirilmesi projesine destek için 
kurduğumuz bir dernek üzerin-
den yaptığımız icraatlarımız fark 
edilmişti. Prokopf beni siyasette 
görmek istediğini söylemişti an-
cak benim böyle bir niyetim yok-

tu. Sonraki dönemde eğitim aldı-
ğım akademideki hocamız, aynı 
zamanda SWV’da aktif olan Erich 
Fach sürekli bize yani yabancı-
lara bağırıyor, sınıfta bırakıyor, 
derslerden geçirmiyordu. Bu yüz-
den de SPÖ’den biraz uzaklaştım. 
Bu sırada ÖVP’de çalışan arka-
daşlarım beni Wirtschaftsbund’a 
yönlendirdi. Ticaret Odaları se-
çimleri için adaylık teklif ettiler. 
2009 yılında, 2018’in sonuna ka-
dar sürecek uzun vadeli bir plan 
hazırladık. Bu işlerin basit olma-
dığını biliyordum. O yüzden ay-
larca insanlarla görüştüm. “Ben 
bunu yapabilir miyim? Siyaseti 
yapabilir miyim” diye sordum. 
150 kişilik bir liste yapıp o insan-
lara sordum. 

Yeni Vatan: Dürüst bir soru sor-
muşsunuz kendinize. Peki, siz-
ce bir siyasetçide olması gere-
ken özellikler nelerdir? 

Hasan Vural: Siyasetçi dediğin 
insan halkla gönül bağı kuracak. 
Siyasetçilerde bir dokunma so-
runu var. Benim sade bir vatan-
daş olarak gözlemlediğim buydu. 
Duygudaşlıktan yoksun, tepeden 
inme siyasetçilerin tarzları beni 
hep rahatsız eder. Siyasetçi dedi-
ğin kimseyi aşağılamamalı. 

Çoğu zaman “Adamım olsun, taş-
tan olsun” mantığıyla partile-
re adam gönderiliyor, partiler de 
“Kimi yollarsanız seçeceğiz” di-
yor. İş böyle olunca halkına hiz-

met aşkıyla yanıp tutuşan değil, 
kendisinin ve çevresinin işlerini 
takip eden siyasetçiler türüyor. 
Halka kötü davranan, emreden 
tipler türüyor. SWV da(Sosyal 
Demokratlar Ticaret Örgütü) aynı 
hatayı yapıyor. Biz seçmeniz, ko-
yun değiliz. Burada zaten zor bir 
hayatımız var, uyum sağlamaya 
çalışıyoruz, toprağı iğneyle kaza-
rak para kazanıp, küçük evlerde 
oturuyoruz. Bir de bize yardım et-
mesini beklediğimiz insanlardan 
azar mı işitelim? 

Yeni Vatan: Sizce Avusturya’da 
Türkiye göçmenlerinin en bü-
yük problemi nedir? 

Hasan Vural: Bizim en büyük 
problemlerimizden biri vasıflı ele-
manlar yetiştirmemiş olmamız. 
Dernekler ve federasyonlar o dö-
nemde geleceği çok iyi görememiş-
ler. Avusturya’ya değil, Türkiye’ye 
yönelik çalışmalar yapılmış. Hala 
da bunun örneklerini görüyoruz. 
Biz Avusturya’da yaşıyoruz ve so-
runlarımız burada. Türkiye’deki 
partiler burada insanlardan oy 
toplamak için mi burada teşkilat-
lanıyorlar, yoksa burada yaşayan 
insanların buradaki problemleri-
ni çözmek için mi? Siyasi çalışma 
yapılıyorsa çok kötü. Oy için de-
ğil, vatandaşa hizmet için burada-
larsa ne ala. Türkiye Cumhuriyeti 
ve konsolosluklar daha önceki dö-
nemlerde sadece Almanca açısın-
dan bile olsa göçmenlerin elinden 
tutsaydı bugün çok farklı bir yerde 
olunurdu.

Yeni Vatan: Teşekkür ederiz. 

“Siyasetçilerimizde bir 
dokunma ve iletişim 

sorunu var”
29 Eylül’de gerçekleşecek Avusturya Parlamentosu seçimlerinde ÖVP tarafından, 

Sebastian Kurz’un desteğiyle “Wien Landesliste”de (Viyana Eyalet Sıralaması) 15. 
sıradan aday gösterilen Hasan Vural, Yeni Vatan Gazetesi’ni ziyaret ederek, ken-
dini tanıttı ve sorularımızı cevapladı.  En son 2008 yılında ÖVP eyalet oylarının 

%16,7’sını alarak Viyana’dan 5 milletvekilini meclise yollamıştı. Viyana’dan top-
lam 33 milletvekili parlamentoya gönderiliyor. Vural’ın özellikle “Adamım olsun, 

taştan olsun” siyasetine son verilsin” demesi dikkat çekti. 
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Soru: Yeni yasayla Avusturya va-
tandaşlığına geçmek kolaylaşa-
cak mı? 

Cevap: Hayır. Konunun uzman-
ları yeni yasayla Avusturya va-
tandaşlığına geçişin bu ya-
sayla zorlaşacağından emin. 
Entegrasyon Müşaviri Sebastian 
Kurz, “artan göç” nedeniyle ya-
sayı olumlu bulurken, Rainer 
Bauböck gibi siyaset uzmanları 
yasayı demokrasi için çok zararlı 
buluyor. Örneğin her geçen gün 
Avusturya’da yaşayan ancak se-
çimlere katılma hakkı olmayan 
insanların sayısı artıyor. 

Soru: Bu yasal düzenlemeyle al-
tı yıl sonra vatandaşlığa geçmek 
kolaylaştı mı? 

Ce vap :  Evet ,  ancak Avus-
turya’daki ikametlerinin altıncı yılı 
dolduktan sonra vatandaşlığa geç-
mek isteyenlerin Matura seviye-
sinde Almanca biliyor olması, üç 
yıl gönüllü olarak bir yardım kuru-
luşunda çalışmış olmaları gereki-
yor. Sebastian Kurz bu uygulamayı 
“İcraatla entegrasyon” olarak nite-
lendirirken, siyaset bilimcisi Gerd 
Valchars bu şartları karşılayabi-
lecek çok az insan olduğundan, 
“göstermelik” olarak tanımlıyor.

Soru: Avusturya vatandaşlığına 
geçmek isteyen bir kişi hangi za-
man diliminde ne kadar kazanı-
yor olmalı? 

Cevap: 2013 yılında, yalnız yaşa-
yanların 873, 63 Euro; evli olanla-
rın 1255,89 Euro ve her bir çocuk 
için en az 129,24 Euro ekstra (net-
to) geliri olması gerekiyor. Yani 
kira, krediler, varsa borçlar yani 
düzenli harcamaların karşılana-
biliyor olması gerekiyor. Ortalama 
gelirin belirlenmesi ise örneğin 
geçen altı senedeki en iyi kazanı-
lan üç ayın baz alınmasıyla yapılı-
yor. Ancak başvurudan önceki en 

az altı ay boyunca da belirlenen 
miktarda gelirin elde ediliyor ol-
ması gerekiyor. 

Soru: Şuan geçerli olan vatan-
daşlık ön koşulları geçerli olma-
ya devam edecek mi? 

Cevap: Evet. 10 yıl boyunca veya 
hızlandırılmış haliyle 6 yıl boyun-
ca kesintisiz olarak Avusturya’da 
yasal olarak ikamet ediyor olmak 
gerekiyor. Eğer bir günlük bile bir 
kesinti varsa, süreç başa sarıyor. 
Ayrıca vatandaşlığa başvuracak-
ların hiçbir sabıkalarının da bu-
lunmaması gerekiyor. 

4 soruda yeni vatandaşlık yasası 
Hükümet onaylıyor, siyaset bilimciler gelecek vaat etmediği, demokratik temel hak ve özgür-
lüklere aykırı olduğu gerekçesiyle reddediyor. SPÖ ve ÖVP tarafından onaylanan yeni vatan-

daşlık yasası hakkında kısa bilgi şöyle: 

1) Anne ‘’ve’’ babası Türk 
vatandaşı olanların yurt 
dışında doğan çocukla-

rı konsolosluklar vasıtasıyla Türk 
nüfus kütüğüne kayıt edilirler. 
Anne veya babadan birisinin mü-
racaatı yeterlidir. Çocuğun kon-
solosluğa götürülmesine gerek 
yoktur. Bunun için anne ve baba-
nın pasaportları, nüfus cüzdanla-
rı ve çocuğun doğum kayıt belge-
leri (Geburtsurkunde) gereklidir. 
Doğumdan sonra 60 gün içerisin-
de konsolosluğa müracaat edilme-
lidir. Edilmediği takdirde 25.-Euro 
ceza alınır.

2) Anne ‘’veya’’ babası Türk va-
tandaşı olup, diğeri Avusturya 
vatandaşı olanların yurt dışın-
da doğan çocukları da konso-
losluklar vasıtasıyla Türk nüfus 
kütüğüne kayıt edilirler. Anne 
veya babadan birisinin müra-
caatı yeterlidir. Çocuğun kon-
solosluğa götürülmesine gerek 

yoktur. Bunun için de anne ve ba-
banın pasaportları (Türk olan ta-
rafın nüfus cüzdanı, Avusturya 
vatandaşı olanın pasaportu ve-
ya kimliği) çocuğun doğum ka-
yıt belgeleri (Geburtsurkund) 
ve çocuğun vatandaşlık belgesi 
(Staatsbürgerschaftnachweis) ge-
reklidir. Doğumdan sonra 60 gün 
içerisinde konsolosluğa müraca-
at edilmelidir. Edilmediği takdir-
de 25.-Euro ceza alınır. 

Bu çocuklar her iki ülkenin yasa-
ları gereği kanunen ömür boyu çif-
te vatandaş olarak kalabilirler. 18 
yaşından sonra Türk vatandaşlı-
ğından çıkmak zorunda değildir. 
Halen Türk nüfusuna kayıt edil-
memiş veya henüz nüfus cüzda-
nı almamış çocuklar Avusturya 
pasaportu ile Türkiye’ye seyahat 
edebilirler. Ancak havaalanında 
veya sınırda vize almak zorunda-
dırlar. Bunlar vize ile giriş yaptık-
larından ve nüfusa kayıtlı olma-

dıklarından dolayı 3 aydan fazla 
Türkiye’de kalamazlar. Erkek ço-
cukların askerlikleri konsolosluğa 
müracaatları halinde çifte vatan-
daş olarak 38 yaşına kadar ertele-
nir. Avusturya’da yaptıkları asker-
lik (sivil veya er) Türkiye tarafından 
da aynen kabul edilir. Çifte vatan-
daş olduklarından Türkiye’de de 
ömür boyu kalabilirler. 

3) Anne ‘’ve’’ babası Türk vatan-
daşlığından çıkarak Avusturya 
vatandaşlığına geçenlerin (Pembe 
ve Mavi Kartlıların) Avusturya va-
tandaşlığına geçtikten sonra yur-
tiçinde veya yurtdışında doğan 
çocukları halen yürürlükteki ya-
salara göre Türk nüfus kütüğüne 
kayıt edilemez. Nüfus Cüzdanı ve-
ya Mavi Kart alamazlar. Bu çocuk-
lara sadece Avusturya pasaportu 
alınır ve yabancı sayıldıklarından 
Türkiye’ye giriş yaparken vize 
alınması gerekmektedir. Ayrıca, 
bu durumdaki çocuklar Türkiye’ye 

giriş tarihinden itibaren 3 ay-
dan fazla Türkiye’de kalamazlar. 
Kaldıkları takdirde Türkiye’den 
çıkarken Türkiye’ye 5 yıl giriş ya-
sağı ve fazla kalış sürelerine göre 
de para cezası verilir. Ancak, bu 
cezanın ödenmesi halinde giriş 
yasağı kalkabilir. Bu kural Mavi 
Kartsız Türkiye’ye giriş yapan ve-
ya 3 aydan fazla kalan (Vize süre-
sini aşan) bütün yabancılar için 
de geçerlidir.

Türk vatandaşlarının dikkatine
Bregenz Konsolosluğu’ndan Muammer Keleşoğlu Facebook sayfasında Türk vatandaşlarının 

Avusturya’da doğan çocuklarının vatandaşlık durumlarına ilişkin kamuoyuna açık şu bilgileri verdi:

Viyana Rathaus’ta gast-
ronomi bölümünde 19 
yıldan bu yana güler 

yüzle belediye misafirlerini kar-
şılayan  Mehmet Ali Uçar Yeni 
Vatan Gazetesi’ne, “Mizacım bu 
iş için oldukça uygun. İnsanlar 
en ufak kafede bile güler yüz 
görmek istiyorlar. Gastronomi, 
hizmet sektörünün belki de en 
zor dalıdır. Önce insanları ay-
rım yapmadan sevmeniz gere-

kiyor. Çok farklı insanlara, fark-
lı durumlarda hizmet veriyoruz. 
Bizim kültürümüzde “Bir fin-
canın 40 yıl hatırı vardır” de-
nir. Gerçekten de öyle. Bir kü-
çük fincan kahve ikram ederken 
bile güler yüzlü olmak gerek. 
Türkiye göçmeni bir insan ola-
rak Viyana Belediyesi’nde ülke-
min bu güzelliklerini temsil et-
tiğim için mutluyum. ” şeklinde 
konuştu. 

Mehmet Ali Uçar: 
“Ülkemizin 

güzelliklerini yansıtalım”

	 GLASEREI
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Viy a n a  T i c a r e t  O d a s ı 
(WKO) Başkanı Brigitte 
Jank ve Aşağı Avusturya-

Viyana Raiffeisenbank Genel 
Müdürü Dr. Georg Kraft-Kinz 
geçtiğimiz günlerde düzen-
ledikleri bir basın toplantı-
sıyla küçük ve orta ölçekli iş-
letmelerin bankalarla kredi 
ve finansman görüşmelerin-
den önce danışabilecekleri bir 
merci olarak kurulan “KMU 
BonitätsRechner” birimini ta-

nıttı. “KMU BonitätsRechner” 
işletmelerin mali durumlarını 
inceleyerek güncel ödeme kapa-
siteleri hakkında ücretsiz olarak 
bilgi verecek. 

Bu proje ile küçük ve orta öl-
çekli işletmelerin ödeyebilecek-
lerinden fazla borçların altına 
girmelerinin engellenmesi ve 
işletmelerin uzmanlar tarafın-
dan bilinçlendirilerek iflasların 
önüne geçilmesi planlanıyor. 

Kredi çekmeden önce danışın

Uzun süren tartışmalar-
dan sonra “GmbH-Light” 
adıyla anılan iş modeli ve 

GmbH’lar için yeni yasal düzen-
lemelerde son nokta koyuldu. 
Yeni düzenlemeler göre GmbH 
kurmak için gereken en düşük 

kapital 35 bin Euro’dan 10 bin 
Euro’ya düşürüldü. Bunun ise 
sadece 5 bin Euro’su peşin olarak 
ödenecek. Hali hazırda GmbH 
kurmuş olanlar da ödemeleri ge-
reken miktarı ilgili kuruluşla-
ra başvurarak yeni miktara göre 

ayarlayabilecekler. Kuruluş saf-
hasındaki noter giderleri de dü-
şürüldü. Ayrıca kuruluştan son-
raki Wiener Zeitung’ta GmbH’nın 
kurulduğuna dair verilmesi ge-
reken ilan da, kurucunun iste-
ğine bağlandı. Tüzel kişi vergi-

si (Mindestkörperschaftssteuer) 
başlangıçtaki kapitale bağlı ol-
duğu için, ödenmesi gereken 
vergi miktarı 1.750 Euro’dan 500 
Eru’ya düştü. Bu kural 1.1.2014 
tarihinden itibaren geçerli ola-
cak. 

Yeni “GmbH” düzenlemeleri yürürlükte

Viyana Ticaret  Odası 
(WKO) Viyana’nın en 
güzel Schanigarten’ını 

s e ç t i .  Viya n a’n ı n  e n  gü-
zel bahçesine sahip olduğu-
nu iddia eden 100 gastronomi 

işletmesinin katıldığı yarış-
mada klasik bahçe ödülünü 
4. Viyana Mühlgasse’de bulu-
nan “freiwild-hörBar-trinkBar-
essBar” adlı mekan kazanır-
ken, 17. Viyana’nın cennet 

köşelerinden birinde konuşla-
nan “Klee am Hanslteich”, “En 
Yeşil Bahçe” ödülüne layık gö-
rüldü. 5. Viyana’daki Gasthaus 
Zur Goldenen Glocke ise keş-
fedilmesi  gereken mekan-

lardan biri olarak gösterildi. 
Kazananlara ödülleri Viyana 
Ticaret Odası Başkanı Brigitte 
Jank ve Turizm Birimi Başkanı 
Josef Bitzinger tarafından tak-
dim edildi. 

Viyana’nın en güzel Schanigarten’ı seçildi

Uzun süren tartışmalardan sonra “GmbH-Light” adıyla anılan iş modeli ve GmbH’lar 
için yeni yasal düzenlemelerde son nokta koyuldu. 

Viyana‘da 13. yüzyıldan beri 
Ortaçağ‘da yaygın banyo 
kabinelerinin kullanıldı-

ğı kanıtlanmıştır. Şehir idaresi 
1875 yılında Tuna kıyısında iki 
belediye plajı açmıştır. Halka 
açık belediye plajına 1877 yılına 
kadar yalnız erkekler gidebil-
mekteydi. Ardından burada bir 
de kadınlar plajı kurulmuştur. 
Yirminci yüzyılın başlarında 
Tuna kanalının kıyısında hal-
kın sağlığı için nehir plajları 
inşa edilmiştir. Bu plajlar ticari 
amaçlı kurulmamış. Alte Donau 
kıyısındaki „Gänsehäufel“ plajı 
da bu zamandan kalmıştır. Tuna 
kıyısındaki tesislerin yerini bu-
gün Neue Donau dinlenme alanı 

almıştır. Başlangıçta bu alan sel 
baskınlarından korunmak ama-
cıyla inşa edilmiştir. Su kalitesi-
nin yıl boyunca yüksek olması 
sonucunda Viyanalılar bu bölge-
yi bir açık havuz cenneti olarak 
keşfetmişlerdir.

BELEdİYE	hAvUZLARI	-	KApALI	
YüZME	hAvUZLARI

•	 Amalienbad, 
10.,Reumannplatz 23

•	 Simmering, 
11., Florian-Hedorfer-Straße 5

•	 Hietzing, 
13., Atzgersdorferstraße 14

•	 Ottakringer Bad, 
16., Johann-Staud-Gasse 11

•	 Jörgerba, 
17., Jörgerstraße 42-44

• Döbling, 
19., Geweygasse 6-10

• Floridsdorf, 
21., Franklinstraße 22

• Großfeldsiedlung, 
21., Oswald-Redlich-Straße 44

Belediye havuzları - aile 
yüzme havuzları

Aile havuzları çocuklu aileler ve 15 

yaşına kadar olan çocuklar için ön-
görülmüştür. Su derinliğinin az ol-
ması sayesinde çocuklara uygun 
bir suya girme ortamı sağlanmıştır. 

Yedi yaşına kadar çocuklar ancak 
bakmakla yükümlü bir yetişkinin 
eşliğinde aile havuzuna girebilir-
ler. Yanında çocuk olmayan yetiş-
kinlerin girmesi ise yasaktır.

Aile yüzme havuzlarının 
açılış saatleri

Yaz Sezonu: Mayıs-Eylül arasında-
dır.  Aile yüzme havuzlarının giriş 
ücretleri yaş gruplarına göre deği-
şiyor. Çocuklar ve 15 yaşına kadar 
gençler: ücretsizdir.  

Yaz geldi, havuzlar açıldı

Yaz aylarının gelmesyle birlikte birçok havuz hizmet vermeye başladı. Viyana Belediyesi tarafından 
işletilen havuzların dışında birçok özel işletmenin çalıştırdığı merkezlerden de yararlanabilirsiniz.  
Viyana‘da kapalı yüzme havuzları, aile yüzme havuzları, özel işletilen havuzlar ve devlet havuzun-

dan yaz boyunca yararlanabilirsiniz. Bu havuzların bazıları kış aylarında da hizmet veriyor.
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Kuran-ı Kerim’in 6600 ayeti-
nin 500’den fazlasında bi-
ze “Aklını ve gönlünü ça-

lıştır” öğüdü veriliyor. Kendine 
bunu düstur edinmiş insanlar 
olarak şu soruyu sormamız ge-
rekmiyor mu? “Neden insanla-
rın bir kısmı bu haberimize tep-
ki verirken, bir kısmı da “Allah 
sizden razı olsun. Elinize sağ-
lık! Bu türbe olayı yüzünden in-
sanlar İslam’ı yanlış anlıyorlar. 
Yanlış yolda hareket ediyorlar” 
diyor? Neden? Herkesin görüşü-
ne saygı duyarak isterseniz her 
seferinde altını basa basa çizdi-
ğimiz, “Ana dilimiz ile Kur'an-ı 
Kerim’i okuyup, anlamaya çalı-
şalım” dememizin altında yatan 
sırra dönelim. Çünkü tüm soru-
ların cevabını, gayet açık ve an-
laşılır bir şekilde bizzat Ku- ran’ı 
Kerim veriyor. Yapılacak iş, cid-
di, doğru bir şekilde Türkçe me-
ali yazılmış bir Kuran’ı Kerim’i 
elimize alıp okumak, okumak ve 
okumaktır. Sonra da söyledikle-
ri üzerine düşünmektir. Çünkü 
Kuran’ı Kerim’in ilk ayetlerinde 
insanlığa verdiği mesaj titrecidir: 
“Oku, aklını çalıştır, düşün, aya-
ğa kalk ve çağır.” Çağrı, esenlik, 
barış, mutluluk, kardeşlik ve kur-
tuluşun bu dünyada ve Ahiret’te 
dosdoğru yoludur. Bu dosdoğ-
ru yol, yalnız gözyaşları ile sula-
nacaktır. Çünkü insanın fıtratın-
da “Nefis” denen, insanı devamlı 
yokuş aşağı çeken ve “Islahını an-
cak devamlı dua ile Hak’tan talep 
edeceğimiz “Şeytanın vesvese-
si” vardır. İşte insan denen var-
lığın içinde sakladığı artı ve eksi 
kutuplar bunlardır. İnsan, şeytan 
gibi nefsi kötülükle beslenen bir 
varlığın yolundan gidebilir. Ya da 
tam tersine, “Nefs”i ile her zaman 
mücadele ederek, gözyaşı ve sa-
bır ile güzel değerler üretilen, 
iman dolu Hak yolundan da gi-
debilir... Bu yol kahırlı bir yoldur; 
bu yol nefis ve şeytan vesvese-
si ile mücadele yoludur... Zordur 
ama Hak’la bütünleşmenin en 
güzel yoludur!

İşte bu vesile ile türbe olayına, her 
zaman ifade ettiğimiz gibi, Kuran’ı 
Kerim’in ışığı altında “ayetler” ile 
bakmamız gerekiyor: “Dosdoğru 
yola”, kendilerine nimet verilen-
lerin yoluna kulak vermemiz ge-
rekiyor... Hedefimiz, “kendilerine 

gazap edilmişlerin ve sapkınla-
rın yoluna sapmak” değilse eğer! 
Türbe’de kim yatıyor? Cevap 
çok basit; bir insan. Bu insan ki-
min kuludur? Cevabı yine basit; 
“Allah’ın kulu”...

Bu türbede yatan Allah’ın ku-
lu insandan medet umanlara so-
ruyoruz: Kuran’ı Kerim’in Zümer 
Suresi, birinci, ikinci ve üçüncü 
ayeti meallerinde, Cenab’ı Allah 
insanlığa ne mesajı veriyor?

“Kitab’ın indirilmesi mutlak güç 
sahibi, hüküm ve hikmet sahi-
bi Allah tarafındandır. Şüphesiz 
biz o Kitab’ı sana hak olarak in-
dirdik. Öyle ise sen de dini Allah’a 
has kılarak O’na kulluk et. “İyi bi-
lin ki, halis din yalnız Allah’ındır. 
Onu bırakıp da başka dostlar edi-
nenler, “Biz onlara sadece, bizi 
Allah’a daha çok yaklaştırsınlar 
diye ibadet ediyoruz” diyorlar. 
Şüphesiz Allah, ayrılığa düştük-
leri şeyler konusunda aralarında 
hüküm verecektir. Şüphesiz Allah 
yalancı ve nankör olanları doğru 
yola iletmez.” (Zümer Suresi, 1, 2, 
3 Ayeti, Meal)

Eğer Müslüman isek ve kitabı-
mız Kuran’ı Kerim ise, en doğ-
ru kaynak olarak yeryüzünde 
”Allah’ın ipi” olarak tanımlanmış 
olan bu kitaba, bu ipe sarılma-
mız gerekmez mi? Peki nasıl ola-
cak sarılmak? Okumak, düşün-
mek ve aklımızı çalştırmak ile. 
Zümer Suresi’nin bu ilk ayeti, 
Kuran’ı Kerim’in içindeki halis din 
İslam’ın, yalnız ve yalnız Allah’ın 
tekelinde olduğunu söyler. Nedir 
“tekel”? “Başka ortak yok“ de-
mektir. İslam’ın yüzde yüz sahibi, 
aracısı Cenab-ı Allah’tır... İslam di-
ninin, Allah dışında herhangi bir 
başkasına özgülenmesi, Allah’a 
ortaklık koşulması, ŞİRK demek-
tir. İşte bu Allah’a ortaklık yani 
Şirk olayı en fazla ve en başta tür-
be gibi yerlerde yapılıyor. 

Türbeye gidenler şunu ifade eder-
ler: “Biz bu türbede yatan kişiye, 
bizi Allah’a yaklaştırması amacı 
ile ibadet ediyoruz“. Allah'a ya-
kın olmak için ibadet etmek, dua 
etmek güzel ama bunu yaparken 
türbede yatan kişiyi Allah ile ara-
nıza aracı koymak neden? Bunu 
yaparken, Kuran’ı Kerim içinde-

ki İslam’ın reddettiği günahların 
en büyüğünü işlemek niye? Kısa 
ve öz; Allah dışında, kim olur-
sa olsun, ne olursa olsun, bir ki-
şiyi veli edinmek veya araya ara-
cı koymak “ŞİRK”TİR! Allah’ın 
tekelindeki dinin hüküm yetkisi 
de, yalnız Allah’ın kitabı Kuran’ı 
Kerim’dedir. Kuran’ı Kerim’de bu 
şöyle açıklanmıştır: 

”Bu kitabın indirilişi aziz, hüküm 
ve hikmet sahibi Allah’tandır. 
Biz bu kitabı sana hak olarak, 
hak ile indirdik. O halde, dini 
yalnız ve yalnız Allah’a ÖZGÜ 
KILARAK ONA KULLUK ET. 
Gözünüzü açıp kendinize gelin. 
Halis din yalnız Allah’ın tekelin-
dedir. Allah’tan başkasını veliler 
edinerek: “Biz onlara sadece bi-
zi Allah’a yaklaştırsınlar diye ta-
pıyoruz” diyenlere gelince, hiç 
kuşkusuz Allah onlar arasında, 
tartışıp durdukları konuda hük-
münü verecektir. Allah; yalancı, 
durmadan nankörlük eden insa-
nı hidayete erdirmez.“

İşte türbede yatanlardan me-
det umanlar hakkında, Kuran’ı 
Kerim’in ifadeleri bunlardır. 
Zümer Suresi, işin peşini türbe ko-
nusundaki ilk üç ayetle bırakmı-
yor! Bakın Zümer Suresi, 36. ayeti 
meali, insanlığa hangi mesajı ve-
riyor: 

“ALLAH KULUNA YETER-
Lİ DEĞİL Mİ? SENİ ONDAN 
B A Ş K A L A R I Y L A  KO R K U -
TUYORLAR. ALLAH K İMİ 
S A P T I R I R S A  A RT I K  O NA 
KILAVUZLUK EDECEK YOKTUR“ 
(Zümer Suresi, 36. Ayet, Meal) 
Zümer Suresi, özellikle türbeye 
giderek türbede yatan Allah’ın 
kulundan dilekte bulunanlar 
için sarsıcı ve titretici bir mesaj-
dır... Bir tarafta “Türbede yatan 
Allah’ın kulu ve türbeden me-
det uman kul” ve öbür tarafta 
da “Tevhit dini“ (Tek tanrılı din) 
İslam’ın tek hüküm sahibi Allah... 
Zümer Suresi’nin 11.’inci ayetin-
den başlayarak 15.’ci ayetine ka-
dar, Allah’ın Tevhid’in en büyük 
Peygamberi Hz. Muhammed’e (sa) 
bu konuda bizzat nasıl emir verdi-
ğini görmek mümkündür: “De ki: 
“Şüphesiz bana, dini Allah’a has 
kılarak O’na ibadet etmem emre-
dildi.” “Bana, Müslümanların il-

ki olmam da emredildi.“ De ki: 
“Eğer ben Rabb'ime isyan eder-
sem, şüphesiz büyük bir gü-
nün azabından korkarım.“ De 
ki:  “Ben dinimi Allah’a has kı-
larak sadece O’na ibadet ediyo-
rum. Siz de Allah’tan başka dile-
diğiniz şeylere ibadet edin!” De 
ki: “Şüphesiz hüsrana uğrayan-
lar kıyamet gününde kendilerini 
ve ailelerini hüsrana sokanlardır. 
İyi bilin ki bu apaçık hüsranın ta 
kendisidir.”(Zümer Suresi,11,- 12, 
13, 14, 15, meal) Yukarıdaki me-
sajlar, vahyin son muhatabı Hz. 
Muhammed’e emir olarak bizzat 
Allah tarafından verilmiştir. Bu 
emirler tabii ki tüm Müslümanlar 
için geçerlidir. Tevhidin en büyük 
peygamberine bile, “Allah’ın di-
ni İslam’a KATIKSIZ teslim olma“ 
ihtarı yapıldığını gördüğümü-
ze göre, “Müslümanım“ diyen in-
sanların, İslam dinini Allah dışın-
da bir veya daha fazla ORTAĞIN 
TALANINA MESELA TÜRBEDE 
YATAN ÖLÜ İNSANA MARUZ bı-
rakmalarının akibeti ne olacaktır? 

Hz.Peygamber’in bile İslam dini 
adına HÜKÜM koyma yetkisi yok-
tur. Hz. Peygamber, Allah tara-
fından konan hükümleri yorum-
layıp uygular. Türbelerde yatan, 
Allah’ın ölü kullarından medet 
umarak aracı olmasını ve dileğini 
yerine getirmesini, hüküm koyma-
sını isteyenler doğru yolda mıdır? 
Son söz: “Müslümanım, İslam di-
nine mensubum“ diyen ve Kuran’ı 
Kerim’i kendine rehber edinen in-
sanlar, türbelerden hiçbir şekilde, 
zerre kadar bile, dilek ve yardım 
çağrısında bulunmamalıdır. Bu 
en küçük şekilde bile yapılsa şirk-
tir. Bakın Fatiha Süresi’nin 5. aye-
ti meali ne diyor: “Allah'ım yal-
nız sana ibadet ederiz ve yalnız 
senden yardım dileriz.“ (Fatiha 
Suresi, Ayet 5, meal)

Cenab-ı Hakk'a niyazımız biz-
ler dahil tüm kullarına türbe-
siz, mum yakmasız, iplik bağla-
masız, aracısız, tefecisiz yalnız 
kendisine mekana bağlı olma-
dan umut ile direk yardım çağ-
rısında ve dilekte bulunan dos-
doğru yola ihlas eylemesi için 
akıl ve gönül gücünü her zaman 
vermesidir...

Birol Kılıç

Türbelerden 
yardım İSTeyen,

medeT umanların 
dİkkaTİne!

Hayırlı Ramanzanlar. Ramazan 
ayında şirkin en belası Türbe 

konusunda birkaç satır diyecek-
lerimiz var. İster Sünni, olun ister 

Alevi türbelerden medet ummayın. 
Türbelerden medet ummak en 

büyük günah olan Şirk’in kollarına 
kendinizi bırakmaktır.  Allah ile 

kul arasına ne türbelerin, ne de bir 
insanın girmesine izin verin. 

Kur’an-ı Kerim bunun sonunun 
hüsran olduğunu açık ve net olarak 

ayetleri öğütlüyor. 
İşte belgeli ispatı. 

Mübarek Ramazan ayında davet:
 “Din” perdesi altında maskeli bir şirkin hayata 

ve ruhlara egemen olmasına dur diyelim



30 HABER SAYI 147  - TEMMUZ 2013 31TEMMUZ 2013  -  SAYI 147  HABER

.......................................................
UNABHÄNGIGHE 
ÖSTERREICHISCHE ZEITUNG 
IN TÜRKISCHER SPRACHE /
BAĞIMSIZ TÜRKçE GAZETE
......................................................
RICHTUNG	DER	ZEITUNG:
Liberal-demokratisch
.......................................................
REDAKTION:
Tel.:  01 / 513 76 15-0
Fax.: 01 / 513 76 15-30
.......................................................
INTERNET UND E MAIL
www.yenivatan.at, 
office@yenivatan.at 
.......................................................
HERAUsGEBER:
Dipl.-Ing. Birol Kilic 
.......................................................
CHEFREDAKTEUR:
Dr. Perihan Mansur
REDAKTiON:	M. çiçek Şahbaz,
Orhan Sönmez
.......................................................
HERsTELLER:
Medieninhaber , FN 244219
Neue Welt Verlag Gesmbh 
Dorotheergasse 6/24
1010 Wien
.......................................................
HERsTELLUNGsORT/	DRUCKEREI:	
Wien, Mediaprint
......................................................
AUFLAGE	/BAsKI		ADETi:		50.000
.......................................................
ANZEIGENVERKAUF:
Herr Mag. Deniz Sel
E-mail: d.sel@yenivatan.at
Tel.:01 / 513 76 15 - 24  Fax: /30
Mo-Fr: 9-17h

IMpRESSUM/	KüNYE

YENİ	vATAN	
GAZETESİ’NE	

İLAN
TEL:	01/513	76	15-0

Kalp hastaları 
Ramazan’da ne 

yapmalı? 

Yazın en sıcak zamanına 
denk gelen Ramazan ayı 
boyunca vücudunuzun 

aşırı su kaybını önlemek için if-
tarla sahur arasında içtiğiniz su 
miktarına bu yıl özellikle dikkat 
etmeniz gerekiyor. Uzmanlar if-
tarda mutlaka çorba, haşlama 
türü ve sıvı ihtiva eden sebze 
meyve yenilmesini; iftarla sahur 
arasında, normal bir günde olma-
sı gerektiği gibi 2 litre su içilme-

sini öneriyor. Vücudun ihtiyacı 
olduğu suyu karşılarken dikkat 
edilmesi gereken bir husus ise, 
kesinlikle bir anda aşırı yükleme 
yapılmaması, bir anda çok fazla 
su içilmemesi. Ayrıca sahurda 
gün boyu tok tutması için yu-
murta yeniyorsa, özellikle fazla 
yumurtaya karşı alerjik reaksiyon 
veren kişilerin yumurta tüketi-
mine de dikkat etmeleri tavsiye 
ediliyor. 

Uzmanlar kalp hastalarının 
gerekli doktor kontrolle-
rinden geçtikten sonra 

oruç tutmalarında bir sakınca 
olmadığını belirtirken, iftar ve sa-
hur arasında bol bol su tüketilme-
sini öneriyor. Koroner anjiyo yapı-
lan, balon veya stent takılan kalp 
hastalarının ilaçlarını düzenli 
kullanarak oruç tutabilecekleri 
bildiriliyor. Ancak kısa süre önce 

by-pass ameliyatı olanların oruç 
tutmasında sıkıntı yaşanabilir. 
Kısa süre önce by-pass ameliyatı 
olanlar, oruç tutmak istiyorlarsa 
mutlaka doktorlarına danışmalı 
ve iftar ile sahur arasındaki süre-
yi bol su alarak geçirmeli. İftarda 
ağır yemekler yerine sulu gıdalar, 
cacık, çorba, ayran, karpuz, pey-
nir, zeytin gibi rahatsız etmeye-
cek gıdalar tüketilmeli. 

İftarla sahur arasında 
kaç litre su içmeli? 

Uzmanlar kalp hasta-
larının gerekli doktor 

kontrollerinden geçtik-
ten sonra oruç tutma-

larında bir sakınca 
olmadığını belirtirken, 
iftar ve sahur arasında 
bol bol su tüketilmesini 

öneriyor. 

Yazın en sıcak zamanına denk gelen Ramazan ayı boyunca vücudunuzun 
aşırı su kaybını önlemek için iftarla sahur arasında içtiğiniz su miktarına 

bu yıl özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. 

Denizli Devlet Hastanesi 
Endo-krinoloji Uzmanı 
Dr. İbrahim Özdeş, yük-
sek riskli diyabet hastala-
rında oruç tuttukları tak-
dirde, ciddi kan şekeri 
düşüklüğü, diyabetik ko-
ma, vücutta ciddi susuzluk 
ve damarlarda pıhtılaşma 
risklerinin oluşabileceğini 
belirtti.

Şeker 
hastalarına 
oruç uyarısı

 Pansiyon Brunnenmarkt 
temiz ve ucuz 

www.pensionbrunnenmarkt.at  

16. Viyana Brunnengasse 60 adresindeki Brunnenmarkt 
Pension, temizliği, her bütçeye uygun fiyatları, güleryüz-
lü hizmetiyle dikkat çekiyor. Türkiye göçmeni girişimci 
Feyzullah Andak'ın imzasını taşıyan Viyana'nın ilk ve en 
nezih pansiyonu Brunnenmarkt Pension, 1, 2 ve 4 kişilik 
odalarıyla Viyana dışından gelecek misafirlerinizi ağırlaya-
bileceğiniz güvenilir, konforlu bir adres. Metro ve tramvay 
duraklarına sadece birkaç dakika yürüme mesafesinde ko-
nuşlanan pansiyonun çevresinde pekçok restoran ve alışve-
riş yapılabilecek dükkanlar da bulunuyor. Brunnenmarkt 
Pansiyon'un 29 Euro'luk fiyatlarına kahvaltı da dahil. 

Rezervasyon Tel: 0680 553 75 61  -  0676 737 39 22 
(Anzeige/İlandır) 

● İftariyeliklerin ve sahur yemek-
lerinin örneğin peynirin, zeytinin 
tuzsuz olanını tercih etmeliler.

● Turşu ve benzeri salamura edil-
miş gıdalardan uzak durmalılar.

● Hazır ayranların yüksek oranda 
tuz içerdiği unutulmamalı, ev ya-
pımı ayranı tercih etmeliler.

● Kavurma, pastırma, sucuk gi-
bi şarküteri ürünlerinin tuz içeri-

ği yüksek olduğundan bu besinle-
rin fazla tüketilmesi sakıncalıdır. 
Mümkünse de hiç tüketilmemelidir.

● Yeşil yapraklı salata ve sebzelerin 
tansiyonu düşürmede yararlı oldu-
ğu unutulmamalı, iftar sofraların-
da salata, yeşillik bulundurmalıdır.

● Potasyum içeriği yüksek olan 
besinler (kurutulmuş meyve ve 
sebzeler, kavun ve kayısı gibi 
meyveler, ıspanak, maydanoz 

gibi koyu yeşil yapraklı bit-
kiler, kuru baklagiller) tansi-
yonun düzenlenmesine yar-
dımcıdır,  bunlar sık ve bol 
tüketilebilir. 

● Kuruyemişler yüksek tuz içeri-
ği nedeniyle tercih edilmemelidir.

● Ekmeği tuzsuz tüketmesi gere-
kenlerin ramazan pidesinde bol 
tuz bulunduğunu bilmesi ve ona 
göre tüketmesi gerekir. 

● Ramazan sofralarına özgü ola-
rak hazırlanan veya hazır olarak 
satın alınan tatlı, pasta, kek, ku-
rabiye gibi ürünlerde bulunan ka-
bartma tozunun tansiyonu etkile-
yeceği bilinmelidir.

● Gün boyu susuz kalan vücudun 
sıvı gereksinimi iftardan sahura ka-
dar geçen sürede mutlaka karşılan-
malıdır. Yazın en sıcak zamanına 
denk gelen Ramazan ayında  herke-
sin yeterli sıvı alması gerekiyor.

Hipertansiyon 
hastaları, dikkat! 

Oruç tutan hiper-
tansiyonlu kişile-
rin dikkatli olması 
ve bazı kurallara 
uyması gerekiyor.




