
YENI VATAN GAZETESI  
Ausgabe 201 - Haziran - Juni 
2018 - Kostenlos P.b.b. - 
PLUS.ZEITUNG 10Z038438P 
UNABHÄNGIG - Neue Welt Verlag 
1010 Wien - „Nicht Retournieren“

 

Anna Zeiml ist Lehrerin 
 und Pensionistin. Sie 

 lehrt in Ihrer Freizeit ehren-
amtlich Austrotürkische  

Kinder.

Vorbildliche 
Österreicherin
Anna Zeiml

Örnek Avusturyalı öğretmen: Anna Zeiml

S. 16 - 17

19



 Haziran 2018 – SAYI 201        2 3         Haziran 2018 – SAYI 201 19 Jahre Yeni Vatan Gazetesi 19 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

Ramazan Bayramı'nızı 
içtenlikle kutlarız.

Değerli Yeni Vatan Gazetesi oku-
yucuları, 2018 yılının Haziran 
ayı, gerek Avusturya'da yaşayan 
Türkler için gerekse Türkiye için 
büyük değişimlere gebe.

Avusturya'da son dönemler-
de, neden-sonuç ilişkisini de 
dikkate alarak baktığımızda, 
Türk ve Müslümanlara yönelik 
düşmalığın arttığını gözlemle-
mekteyiz. Burada bizlerin gö-
revi, ateşin üzerine benzinle 
gitmemek olmalı. Sakin olalım. 
Gerek Avusturya'dan gerekse 
Türkiye'den sap ile samanı  bir-
birine karıştıran politikacıların 
ve onların 'ruh hastası' temsil-
cilerinin tek hedefi var, milleti 
birbirine düşürmek! 

Bunu bu sertlikle ifade etme-
mizin nedeni ortada: Bıçak ke-
miğe dayandı! Karar vermeli-
yiz! Hem kendimiz hem bizden 
farklı düşünenler için en başta 
da Türkler olarak kendi aramız-
da barış, huzur, refah, eşitlik is-
tiyor muyuz? 

Kendinden farklı düşünen ve/
veya farklı mezhep ve meşrepte 
olan insanlara küfür ve tehdit 
savurma, fitne-fesat bulaştırma 
huyundan vazgeçecek miyiz? 

İçimizdeki ahlaksız insanları, li-
der, gazeteci ve/veya kanaat ön-
deri olarak kabul edip belamızı 
aramaya devam mı edeceğiz? 

Zurnanın son deliği, erdem sa-
hibi olmaktan çok uzak, para 
ve mevki için Türk toplumunun 
adını kirletmekte beis görme-
yen insanlar (Facebook deli-
kanlıları) Avusturya'da cirit atı-
yor, sizler de alkışlıyor veya 
'ne olacak ki?' diyorsunuz. İşte 
olan oldu. Avusturya'da param-
parça olduk. İçimizdeki sözde 
din adamları, sözde gazeteciler, 
sözde siyasetçiler, Türk toplu-
munun başını Avusturya'da bü-
yük belalara soktu. Hepsi de 
Peygamber İdris rolünde. Sözde 
İdris, özünde iblisler! 

Şimdi ya buna DUR diyeceksi-
niz yani içinizdeki 'akbaba ve 
leş kargalarını' temizleyeceksi-
niz ya da bu ülkede mutsuzluk 
ekmeye ve çekmeye devam ede-
ceksiniz. 

Unutmayın, bizler kurban de-
ğiliz. Yıllar boyunca Yeni Vatan 
Gazetesi, din istismarcılarını, 
ahlaksız insanları yazmaktan 
ve  sizleri bunlara karşı uyar-
maktan bir an olsun geri dur-
madı. 19 yıl, dile kolay.

Unutmayın, ilk yapmamız ge-
reken, 'biz nerede hata yaptık?' 
sorusunu açık yüreklilikle tar-
tışmaktır. Bu soruyu kendimize 
sormaktaki  zayıflığımız ve ben-
cilliğimiz yüzünden bu hallere 
geldik. Artık aklımızı başımıza 
alalım. Hal, tavır ve sözlerimize 
ve kiminle oturup kalktığımıza 
en azından bundan sonra dik-
kat edelim. 

Hayırlı bayramlar...

HAYIRLI 
BAYRAMLAR 

noe.arbeiterkammer.at
facebook.com/AK.Niederoesterreich

MIT DER 
AK NIEDERÖSTERREICH 
BESTENS BERATEN.

Markus Wieser  
AK Niederösterreich-Präsident
ÖGB NÖ-Vorsitzender
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BE R L İ N - A v u s t u r y a 
Dışişleri Bakanı Karin 
Kneissl, şiddet olayla-

rına ve terör saldırılarına kar-
ş ı  Türk toplumunun duru-
şunu övdü. Bakan Kneissl, 
“Eleştirilerde beş dakika ken-
dimizi Türkiye’nin yerine koya-
lım” dedi.

Almanya’nın ‘Die Welt’ gazetesi-
ne konuşan Avusturya Dışişleri 
Bakanı Karin Kneissl, Türkiye ile 
sıkı ilişkilerin AB için büyük öne-
me sahip olduğunu, ancak Türkiye-
AB arasında yeni bir çıkışın 
Türkiye’deki değişimlere bağlı ol-
duğunu vurguladı. Bakan Kneissl, 
Türkiye’yle AB arasındaki ilişkiler- de yeni bir çıkış bekliyor musunuz 

sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Yeni 
bir başlangıç, Türkiye’de birçok şey 
değişirse mümkün. Ama şu da çok 
açık: Türkiye eskiden olduğu gibi 
bugün de AB için çok büyük öne-
me sahip ve biz çok iyi işbirliği is-
tiyoruz.”

Kneissl: “Buna çok saygı 
duyuyorum”

“Ben göz boyamak istemiyorum, 
ama tüm eleştirilerde bir beş daki-
ka da kendimizi Türkiye’nin yeri-
ne koyalım. Türkiye’deki gibi çok 
sayıda terör saldırısının bir toplu-
mu nasıl etkileyeceğini unutma-
yalım. Türkiye’de çok cephe hat-
tı var. Buna bir de terörü ekleyin. 
Tüm bu şiddete rağmen insanlar 
yeniden iki ayağı üzerinde kalkıp 
kolları sıvıyorlar. Buna çok saygı 
duyuyorum.”

Bakan Kneissl, Balkan ülkele-
rinin AB üyeliği konusunda da 
şöyle konuştu: “AB, Güneydoğu 
Avrupa’yı son yıllarda ihmal et-
ti. Bu boşluğu Rusya, Çin, Türkiye 
ve Körfez ülkeleri doldurmaya ça-
lıştı. Şimdi Avrupalılar için mese-
le, bu Balkan ülkelerini AB’ye da-
ha güçlü bağlama, bizim etkimizi 
güçlendirme ve jeopolitik çıkarla-
rımızı koruma meselesi.”

Avusturya’da uzun zamandır 
Türkiye konusunda,  Avusturya 
Parlementosu ve basını üzerin-
deki bağımsız ve eleştirel yayın-
ları, analizleri ve görüşmeleriy-
le  dikkat çeken kısa adı  TKG 
olan Türkische Kulturgemeinde 
in Österreich (Avusturya Türk 
Kültür Cemiyeti) adlı bağım-
sız düşünce örgütü  Başkanı 
Birol Kılıç ise Dışişleri Bakanı 
Kneissl‘ın açıklamalarından 
“Empati“nin ön plana çıkarıl-
masından memnuniyet duyduk-
larını belirttiği açıklamasında 
şu ifadelere yer verdi:

”Avusturya, Türkiye’nin düşma-
nı değil dostudur. Avusturya, 
Türkiye’nin partiler üstü dostu 
olmak istemektedir.  Avusturya 
,Türkiye’nin bir hukuk devleti ol-
masını talep etmekte, kuvvetler 
ayrılığı ilklerinin, fikir ve basın öz-
gürlüğünün ve insan haklarının iş-
lemesini istemektedir. Avusturya, 
Türkiye’nin birçok konuda sesi ola-
bilir.  Türk siyasetinin elini ve par-
tizanca yaklaşımlarını, hangi par-
tiden olursa olsun Avusturya’da 
yaşayan Türkiye göçmenleri-
nin üzerinden çekmesini tavsi-
ye ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti 
ve milleti Avusturya ve halkının 
dostudur. Bardağın dolu tarafını 
görelim. Dolu tarafına bıkmadan 
temiz su taşıyalım.”

VİYANA– ÖVP güvenlik 
sözcüsü Karl Mahrer’in 
FPÖ’lü İçişleri Bakanı 

Herbert Kickl’e yönelttiği so-
ru önergesinde, okullarda ya-
şanan şiddet olayları konu edil-
di. Sonuçlar ise şok edici.Krone.
at’ye demeç veren Mahrer, 
“Özellikle Viyana’da büyük ar-
tış var” derken, 2014 yılında 
Viyana’daki okullarda 24 adam 
yaralama vakası görüldüğü hal-
de bu rakamın 2017 yılında 312’ye 
çıktığını, dolayısıyla yüzde 1200 
artış görüldüğünü bildirdi.

İster bıçakla, ister yumrukla ol-
sun tam 312 kez, Viyanalı öğren-
cilere maruz kaldıkları bir şiddet 
eylemi sonrası tıbbi müdahalede 
bulunuldu. Hatta bunların 9 ta-
nesi ağır yaralama olarak kayda 
geçti. Diğer yandan okullarda ce-
bir suçundan kaynaklı suç duyu-
rularında da beş kat artış görül-
dü. Bunun yanında 2017 yılında 
okullarda 67 ağır tehdit, üç gasp, 
biri nitelikli olmak üzere 8 cinsel 
saldırı vakası da kayıtlara geçti.

Diğer eyaletlerde de  
artış var

Viyana kadar olmasa da di-
ğer eyaletlerde de okul içi şid-
det vakaları bakımından belir-
gin bir artış görüldü. Yaralama 

ve ağır yaralama suçunda Yukarı 
Avusturya 114 vakayla (2014 yı-
lında 17) başı çekerken, onu 
109 vakayla (2014 yılında 18) 
Steiermark ve 77 vakayla (2014 
yılında 22) Aşağı Avusturya ta-
kip etti. Listenin en alt sırasın-
da ise 10 vaka (2014 yılında 5) ile 
Burgenland yer aldı.

Dışişleri Bakanı Kneissl:

“Kendimizi 
Türkiye’nin 

yerine 
koyalım”

Viyana’daki okullarda 
şiddet olaylarında 

rekor artış
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Vİ YA NA–  U lu s l a r a r a s ı 
araştırma şirketi Mercer 
tarafından, şehirlerin sa-

hip oldukları sosyo-ekonomik 
şartlar, sağlık, eğitim, suç, poli-
tik istikrar ve barınma gibi fark-
lı kriterlerin göz önüne alınarak 
belirlenen “en yaşanılabilir şe-
hirler” sıralamasında üst üste 
dokuzuncu kez birinciliği elde 
etme başarısı gösteren Viyana’da 
yerleşik hayat süren halk, yük-
sek ev kiralarından şikayetçi.

Turistler için ulaşım, kültürel ya-
pı, müzik ve sanat alanında ol-
dukça önemli bir konumda bulu-
nan Viyana’da yüksek ev kiraları 
yerli halkın en şikayetçi oldu-
ğu konuların başında geliyor. 
Halkın şikayetçi olduğu bir di-
ğer konu ise belediye evleri için 
uzun süren “bekleme” sırası.

Her iki evden birinin 
 kirası 1.000 avro

2018 yılında yapılan bir araştır-
maya göre Viyana’da ev kirala-
rı 2016 yılına nazaran ortalama 
yüzde 6 oranında artış göster-
di. Geçtiğimiz günlerde Viyana 
Belediye’si tarafından açıkla-
nan verilere göre ise Viyana’daki 
her iki evden birinin kirasının 
1.000 avro olduğu belirlenirken, 
bu bedelin altında kalan kirala-
rın ise ortalama olarak 800 avro 
olduğu aktarıldı.

Belediyeye ait 8.611 
daire boş

Kiraların diğer özel dairelere 
göre daha ucuz olması sebebiy-
le başvuru sonrası belediye ta-
rafından verilen dairelerin uzun 
bekleme süreleri halk ortamın-
da eleştirilen bir diğer konu 
iken, Viyana Belediyesi’ne ait 

8.611 dairenin boş olması ÖVP 
tarafından gündeme getirilerek 
eleştirildi.

Wiener Wohnen tarafından ya-
pılan açıklamaya göre Mart 
2018 tarihi itibariyle 8.611 daire-
nin boş olduğu bildirildi, ÖVP’li 
meclis üyesi Markus Wölbitsch’e 
göre ise boş duran dairelerin sa-
yısı 20 bine yakın.

Wiener Wohnen ofisi ise bu eleş-
tirilere “boş duran daireler de-
ğil, hazır olmayan daireler” 
şeklinde yanıt verirken, mad-
di duruma denk bir ev bulma-
nın zor olduğu ve belediye evle-
ri için bekleme süresinin uzun 
olması nedeniyle sıkça eleştiril-
diği bir dönemde, yaklaşık 9 bin 
dairenin aylar hatta yıllarca boş 
durması, düşündürücü olmasıy-
la birlikte eleştiri konusu olma-
ya devam ediyor.

En yaşanılabilir şehir olan 
Viyana’nın temel sorunu 

“yüksek kiralar”

Yeni Vatan Gazetesi: Avusturya, 
bir prefabrik evler ülkesi mi? 

Zadrazil: Evet, kesinlikle! 
Avusturya’da yeni inşa edilmiş her 
üç müstakil evden biri prefabrik. 
Örneğin Almanya’da, sadece her 
beş evden biri prefabrik. ELK ise 
üçte birden fazla pazar payıyla açık 
ara lider. Bir ELK prefabrik evi-
nin en büyük avantajı, sabit fiyata 
-sonradan ek maliyetler oluşmaz- 
ve aynı zamanda kısa ve sabit inşa-
at süresine sahip olmasıdır.  ELK, 
sipariş netleştikten sonraki yedi ay 
içerisinde evi teslim eder! 

Yeni Vatan Gazetesi: Bahçeli ev 
hayalini kimler gerçeğe dönüştü-
rüyor?

Zadrazil: Bir tarafta, çocuk sahibi 
olmak ve yeşillikler içinde aileleri 
ve arkadaşlarıyla hoş vakit geçir-
mek ve birlikte barbekü yapmak 
isteyen genç aileler var. Burada 
ikinci ve üçüncü kuşaktan giderek 
daha fazla Türk ailenin de ev satın 
aldığını görüyoruz. Öte yanda, 
çocukları yuvadan uçmuş ve artık 
emeklilik öncesi yeni bir eve geç-
mek isteyenler var. 

Yeni Vatan Gazetesi: Ev sahibi 
olma hayalini gerçekleştirmenin 
fiyatı ne kadardan başlıyor?

Zadrazil: Müşterilerle yapılan 
görüşmelerde genellikle bir konu 
öne çıkıyor: Arsalar giderek aza-
lıyor ve dolayısıyla mevcut par-

seller için fiyatlar yükseliyor. Bu 
nedenle birçok genç aile, genel-
likle küçük ya da üzerinde yapı-
lanmanın zor olduğu arsaları 
karşılayabiliyor. Bu yüzden biz 
de bu gelişmeye yönelik bir giri-
şimde bulunduk. Mart ayı sonu 
itibarıyla başlattığımız kampanya 
ile Pure Living modelini anahtar 
teslim olarak kısa bir süre için 
159.900 €’dan başlayan sabit fiyat-
larla sunuyoruz! Şu anki düşük 
kredi faizleri karşısında birçok 
genç aile, konut kredisi taksitleri 
ile kira bedellerini kıyaslamaya 
başlıyor. Sonuçta, ekseriyetle ev 
sahibi olmak daha ucuza geliyor.  

Yeni Vatan Gazetesi: Kampanyalı 
ELK evinin büyüklüğü nedir?

Zadrazil: Kampanyalı ELK evi, 
farklı gelişim aşamalarında - ken-
din yap aşamasından anahtar tes-
lime kadar- ve üç farklı boyutta 
sunulmaktadır: 96 m2 (iki yatak 
odalı, Amerikan mutfaklı salon 
ve giysi odası), 116 m2 (üç yatak 
odalı) ya da 133 m2 (dört yatak 
odalı). ELK Pure Living, ilk başta 
küçük görünen ama yakından 
incelendiğinde ustaca düzenlen-
miş odaları ile küçük bir temelde 
büyük bir yaşam alanı sunuyor: 
Yarım döner merdiven ve sürgülü 
kapılar ek alanlar yaratıyor. Tüm 
kampanyalı evler, geniş aileler 
için dublex olarak da tercih edi-
lebilir. Ayrıca ELK BAU ile, ELK 
evleri ile birlikte arsa de sunu-
yoruz. 

Bugün Avusturya’da 45.000’den 
fazla aile bir ELK evinde yaşı-
yor. 2017 yılında 900’den fazla 
aile ELK evinde karar kıldı. Bu, 
ELK’in (yaklaşık 1200 çalışan) 
yerli prefabrik ev pazarının açık 
ara lideri olduğu anlamına geli-

yor. Yüksek kalite, uygun fiyat-
lar, geniş bir yelpazede sunulan 
farklı evler, modellerde ve tek-
nolojideki yenilikler, bu başarı-
nın temelini oluşturuyor. Bugün 
ELK, yaklaşık 7 aylık teslimat 
süresi ile -siparişten montaja 

kadar-  sektörde yeni standart-
lar ortaya koyuyor. 

Üretim süreçlerini ve teslimat 
sürelerini daha iyi hale getir-
mek için ELK, yalnızca Schrems 
(Waldviertel) ve Plana (Cz) üre-

tim tesisleri için beş milyon 
Euro olmak üzere 2020 yılına 
kadar yaklaşık 15 milyon Euro 
yatırım yapıyor. Ayrıca bu yıl, 
Blauen Lagune’ye ek olarak 
Graz’da da yeni bir model ev 
merkezi açıldı. 

160.000 €’dan başlayan 
fiyatlarla müstakil ev 

hayalinizi gerçekleştirin

ELK, prefabrik ev pazarında lider

Avusturya’da 45.000’den fazla aile bir ELK evinde yaşıyor ve bu yıl yaklaşık 1000 yeni ELK evi daha inşa 
ediliyor. Her geçen gün daha fazla Türk kökenli aile, bahçeli bir ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüş-

türüyor. Yeni Vatan Gazetesi, ELK Genel Müdürü Ewald Zadrazil ile konuştu. 

ADVERTORIAL/ILAN
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Yukarı Avusturya’nın Bad 
Schallerbach kasabasından 32 
yaşındaki bir adam, 5 Haziran 

2018 günü, saat 19.30’a doğru, 31 
yaşındaki karısını kıskançlık kav-
gası sırasında ölümle tehdit etti. 
Akabinde kadın, bir ilişkisi olduğu-
nu kocasına itiraf etti. 32 yaşındaki 
koca, karısını eve kilitledi ve karısı-
nın aşığı ile bir buluşma ayarlamak 
için karısının cep telefonunu kullan-
dı. Karısını gözetim altında tutması 

için de annesini çağırdı.

Beyzbol sopası ile  
yaraladılar

32 yaşındaki koca daha sonra, 28 
yaşındaki erkek kardeşi ve 58 yaşın-
daki babası ile birlikte Schlüßlberg 
olarak kararlaştırılan buluşma nokta-
sına gitti. Grieskirchen’li 52 yaşındaki 
âşık saat 20.30’a doğru Schlüßlberg’e 
vardığında, üç adam kendi otomobil-

lerini, kaçmasına engel olmak için 52 
yaşındaki adamın arabasının önüne 
sürdü. Üç zanlı araçlarından indi, 52 
yaşındaki adamın arabasının her iki 
kapısını da açarak beyzbol sopası ve 
çelik bir çubukla kurbana vurmaya 
başladı. Birkaç vuruşun ardından 28 
yaşındaki zanlı silahını çekti ve kur-
bana doğrulttu. 

Yaralı adam hastaneye 
kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan yaralı adamın 
kendisini ziyaret etmek isteyen bir 
akrabası, 6 Haziran 2018 günü Wels 
Kliniği önünde saldırgan kardeşler-
le karşılaştı ve kurban bir kez daha 
ölümle tehdit edildi. Bu nedenle 
52 yaşındaki adam, polis koruma-
sına alındı. Faillerin akrabaları ve 
tanıdıkları mütemadiyen hastaneye 
girmeye çalıştı ancak tüm girişim-
ler, görevlilerin olağanüstü işbirliği 
sayesinde engellendi.

Türk koca, kardeşi ve 
babasıyla birlikte karısının 

aşığını hastanelik etti

Polis, bir operasyon için Yukarı Avusturya’daki Wels Kliniği’ne intikal etti: 32 yaşındaki Türk 
koca, erkek kardeşi ve babasıyla birlikte, karısının aşığını beyzbol sopası ve çelik bir çubukla 

vahşice döverek hastanelik etti. 52 yaşındaki aşığın, polis korumasına alınması gerekti.
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Kampanya 23.06.2018’e kadar geçerlidir 
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24 saat online alışveriş için bettenreiter.at

Gofre kumaş 
fermuarlı nevresim 
takımı
%100 pamuk, 140/200 cm, 
70/90 cm. (M30053/88)

Antialerjik yastık
Mikrofiber kılıf ve dolgu,
70/90 cm. (J20521/01)

QUALITÄT
seit 1953

Desen baskılı
140 cm. genişliğinde,
19,99 yerine 
sadece 7,99 
(J41059/26,69,92)

145 cm. genişliğinde, 
14,99 yerine
sadece 7,99 

999
-60%

399

1499
-47%

799

1999
-60%

799

1999
-35%

1299

London
el havlusu 
%100 pamuk, 
50/90 cm.
(J52179) 199

Sadece

599,--58%

249,-

Çok daha fazlası şubelerimizde 
ve online mağazamızda!  

*Daimi düşük fiyatlı ürünler & promosyon ürünleri hariç. Ücretli hizmetlerde 
ve hediye çekiyle yapılan alışverişlerde geçerli değildir. Diğer kampanyalar, 
hediye çekleri ve kuponlarla birleştirilemez. Kampanya süresi içinde yapılan 
alışverişlerde geçerlidir. Ödemesi tamamlanmış ya da kalan ödemesi bu-
lunan mevcut siparişler için geçerli değildir. Dizgi ve baskı hatalarından 
doğabilecek yanlış anlaşılmalar karşısında haklarımız saklıdır.

İPUCU: 

Birçok
üründe 

60
’tan fazla 
indirim

Daimi düşük f yatlı ürünler & promosyon ürünleri hariç 

tüm
ürünlerde*

-30
Özel

siparişlerde
de geçerli!

Sadece 16 Haziran Cumartesi’ye kadar! 
Hızlı karar alanlar için:

Rolandino yatak 
7 bölgede iki yönlü köpük desteği, İç malzeme: 7 bölgeli 
FEELFOAM köpük dolgu, Kılıf: Edles çift kumaş, 90/200 cm 
(L80952/01, L80953/01)

İndirimli 
ürünlerde de 

geçerli! 

Utu istemez 

Super f iyat ..

c c

11379_REIT_Yenivatan_Gazetesi_195x275mm_062018_gdgh10.indd   1 11.06.18   12:29

Viyana‘da 13. yüzyıldan beri 
Ortaçağ‘da yaygın banyo 
kabinlerinin 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 zamana dayanmaktadır. 
Tuna kıyısındaki tesislerin yeri-
ni bugün Neue Donau dinlenme 

alanı almıştır. Başlangıçta bu 
alan sel baskınlarından korun-
mak amacıyla inşa edilmiştir. Su 
kalitesinin yıl boyunca yüksek 
olması sonucunda Viyanalılar 
bu bölgeyi bir açık havuz cenneti 
olarak keşfetmişlerdir.

Belediye havuzları - Kapalı 
yüzme havuzları

• Amalienbad, 
10.,Reumannplatz 23

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

• Hietzing, 
13., Atzgersdorferstraße 14

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

• Jörgerbad 
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 14 yaşına kadar 
gençler: ücretsizdir.  

Yaz geldi, havuzlar açıldı

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

rından yaz boyunca faydalabilirsiniz. Bu havuzların bazıları kış aylarında da hizmet veriyor.
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VİYANA– Christoph Leitl 
yerine Ticaret Odası baş-
kanlığına seçilen Harald 

Mahrer daha önce, halkla iliş-
kiler ajansı Pleon Publico genel 
müdürlüğü, Bilim ve Araştırma 
Müsteşarlığı ve kısa süreliğine 
Maliye Bakanlığı görevlerinde 
bulundu. Krone gazetesine verdi-
ği röportajda Mahrer, yeni bir eği-
tim projesi, oda içinde verim ve 
sosyal ortaklar için milyonlarca 
avro harcanacağını söyledi.

İşte o röportaj:

Krone: Christoph Leitl 
“Avusturya gerile-
di” sözüyle öne çık-
tı. Sizin başkanlığınızı 
hangi cümle belirleye-
cek?

Harald Mahrer: “Avusturya’ya ba-
kıyoruz”. Ticaret için geniş bir an-
layış yaratmak istiyorum. Nitekim 
hepimiz ticaret ile alakalıyız. Söz 
konusu olan Avusturya’nın gele-
ceği ise aslında ilgilenmemiz ge-
reken 8,6 milyon üyemiz var.

Odanın gerekliliğinin 
bile tartışıldığı bir 
dönemde bu nasıl 
mümkün olacak?

Korkutucu propagandalar olmak-
sızın, somut ve tutkulu argüman-
larla. Örneğin şimdiden insanla-
ra, gelecekte herkesin daha çok 
çalışması gerektiğine işaret edil-
diği iş saatlerinin esnekleştiril-
mesi meselesi.

Sizinle birlikte İşçiler 
Odası, Sendika ve 
Tarım Odası’nda da 
kadrolar değişiyor. 
Yeni sosyal ortaklıklar 
nasıl şekillenecek?

İtimada dayalı bir ilişkiye ihtiya-
cımız var ve bu konuda karşım-
dakilere avans tanıyorum. Bizi 
büyük sorumluluklar bekliyor. 
Bunları başarabilmek için sosyal 

ortaklıktan bir gelecek ortaklığı 
yaratmalı ve bunu bilim ve sivil 
toplumun en iyi beyinleri ile des-
teklemeliyiz.

Söz ettiğiniz sorumlu-
luklar hangileri?

En büyüğü uluslararası rekabet. 
Çin’de orta direk 250’den 500 mil-
yon kişiye yükselecek ve orada şir-
ketler herhangi bir engel olmaksı-
zın çalışabilmekte. Aynı zamanda 
dijitalleşme hepimizi meşgul edi-
yor. Asıl soru, Avusturya için gü-
venlik, büyüme ve refahı garanti 
etmeyi nasıl sürdürebiliriz?

Peki sizin buna ceva-
bınız nedir?

Ekonomik başarımız üç ayak üze-
rine oturuyor: Renkli bir branş 
çeşitliliği, tavizsiz kalite ve çalı-
şanlarımızın yenilikçilik gücü. 
Ticaret Odası olarak tam da bunu 
teşvik etmeliyiz.

Hangi araçlarla?

Büyük bir eğitim yatırım paketi 

için 9 haneli bir rakam harcamak 
istiyoruz. Konsept ve finansma-
nın sonbahara kadar hazır olma-
sı öngörülüyor. Dual eğitime diji-
tal bir odak noktası eklenmesiyle 
üçlü eğitime dönüştürüleceği bir 
eğitim kampüsü kurma fikrimiz 
var. Burada çıraklar ve ustalar 
eğitilebilecek.

Ticaret odasının üye 
aidatları 2019 yılından 
itibaren 100 milyon 
Euro düşüş kaydede-
ceği halde daha fazla 
yatırım mı yapılacak?

Sürekli daha verimli çalışabilmek 
için çabalıyoruz. Ancak şirketlerin 
ihtiyaçlarına cevap vermeyi de bı-
rakamayız. Dördüncü nesle dev-
redilen bir aile şirketinin ihtiyaç-
ları ile yeni kurulan bir şirketin 
ihtiyaçları aynı değil. Yeni kurulan 
şirketleri, aidattan muaf oldukları 
süreyi uzatarak destekleyebiliriz.

Şirketlerin siyasetten 
beklentileri neler?

Hükümetin başarısını, şirketler 

ve çalışanlar için vergi ve kesin-
tileri ne derece düşürdükleri, bü-
rokratik kuralları ne kadar azalt-
tıkları ve yeni çalışma formlarına 
nasıl uyum sağladıkları ile ölçe-
ceğim. Örneğin sosyal güvenlik: 
Bir çalışan ek olarak web sitele-
ri tasarlıyorsa ve yılda 2000 av-
ro gelir elde ediyorsa kendini ne-
den iki kere sigortalatmalıdır? 
Bu durumlarda gelir toplanma-
lı ve ana meşgalenin sigortasına 
eklenmelidir.

Sizce sosyal sigorta 
kurumları için hangi 
yapı daha makul?

Ticaret Odası bundan beş yıl ön-
ce beş ayaklı kurum modelini 
öne sürmüştü. Pek çok kişinin 
gıptayla baktığı tıbbi bir stan-
darda sahibiz. Bunun böyle kal-
ması için şahsen özerk idareyi 
savunuyorum. Hükümette edin-
diğim tecrübe gereği, devletin 
daha uygun ve daha vatandaşa 
yakın çalışacağı konusuna şüp-
heyle bakıyorum. Ancak finan-
sal imkanların akışı sağlanma-
lıdır.

Ticaret Odası’nın yeni başkanı 
“Avusturya’ya bakmak” istiyor

Ein Satelliten- oder Kabel-TV-Anschluss ersetzt nicht die Rundfunkgebühren.
Nähere Informationen unter www.orf-gis.at oder Tel. 0810 00 10 80, in allen
Filialen der Bank Austria und Creditanstalt sowie in Trafiken.

G E B Ü H R E N  I N F O  S E R V I C E

Mein TV-Gerät hat Kabel- oder Satellitenempfang.  
Muss ich Rundfunkgebühren zahlen?

Ja. Mehr Information in dieser Zeitung  
und auch unter www.gis.at/fremdsprachen/tuerkce/

Unbenannt-5   1 04.05.2017   14:51:48
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Günlük alışverişe %3,8 zam
VİYANA– Her ne kadar 

toplam yıllık enflasyon 
%1,8 düzeyinde olsa da 

günlük alışverişin Nisan ayı ba-
zında %3,8 zamlandığı ortaya 
çıktı.

Avrupa İstatistik Enstitüsü’nün 
Çarşamba günü açıkladığı ra-
kamlara göre temel gıda mad-
deleri, hizmetler ve yakıttan 
oluşan mini alışveriş sepeti de 
%3,2 ile ortalamanın üstünde 
zam kaydetti.

Nisan ayı bazında en çok zam-
lanan ürünler arasında %22,8 
ile tereyağı, %9,9 ile gazeteler, 
%8,9 ile elma ve %4,3 ile gün-
lük süt yer aldı. Geçen yılın 
Nisan ayına oranla düşüş kay-
deden tek ürün ise %10,1 ile do-
mates oldu.

Mehr Information auf www.wienerbaeder.at 

Die Wiener Sommerbäder sind wieder geöffnet! 
Wenn es heiß wird in der Stadt, locken Wiens 17 Freibäder und sorgen für eine 
erfrischende Abkühlung. Schwimmen mit einem herrlichen Blick über Wien 
kann man im Döblinger Bad, Schafbergbad und Krapfenwaldlbad. Viele der 
Wiener Sommerbäder bieten zusätzliche Sportmöglichkeiten wie zum Beispiel 
Beachvolleyball, Tischtennis oder Fußball. Also: Ab in die Wiener Bäder!

EINE STADT. 17x SOMMER.
WIEN KANN.

©
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 Bezahlte Anzeige

INS_26_ES_17xSommer_195_137.indd   1 04.06.18   13:57
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Vİ YA N A–   A ş ı r ı  s a ğ-
cı FPÖ partisinin Aşağı 
Avusturya Parlamentosu 

M i l l e t v e k i l i  G o t t f r i e d 
Waldhäusl’un yaptığı ‘göçmen 
köpekler yerli köpeklerin yeri-
ni çalıyor’ ifadeleri alay konu-
su oldu.

Aşağı Avusturya Eyalet Meclisi 
üyesi olan Waldhäusl, bu dü-
şüncesini kuzeydoğudaki Melk 
kentinde düzenlenen bir kam-
panya esnasında meslektaşı 
Peter Huber ile güvenlik politi-
kalarını tartıştığı esnada duyur-
du.

‘ÜLKEYİ HAYVAN 
GÖÇMENLERDEN 
KORUMA’ İDDİASI

Waldhäusl, FPÖ’nün ‘hayvan 
refahını’ çok ciddiye aldığını id-
dia etti ve partisinin güvenlik ve 

göçmen politikalarının, yalnız-
ca ülkeyi insan göçmenlerden 
değil, aynı zamanda “göçmen” 
hayvanlardan da korumayı kap-
sadığını söyledi. Waldhäusl, 
“Göç geçmişi olan hayvanlar, 
şehirlerimizdeki hayvanların 
yerini alıyorlar” ifadelerini kul-
landı.

ALAY KONUSU OLDU

FPÖ hayvanlara da değer verdi-
ğini göstermek isterken konuyu 
oldukça yanlış bir noktadan ele 
alan Waldhäusl, sosyal medya-
da alay konusu oldu.

“KÖPEK ROTASI”

B i r  T w i t t e r  k u l l a n ı c ı s ı 
Waldhäusl’ın bu çıkışını şu söz-
lerle hicvetti: “FPÖ nihayet ana 
yetkinlik alanını bulduğu için 

mutluyum: Tehlikeli köpek ro-
tasını kapatmak“.

Başka bir Twitter kullanıcısı ise 
Aşağı Avusturya‘da iltica başvu-
rusu reddedilen mülteciler için 
Waldhäusl’ın önerisi olan top-
lama merkezlerini ima ederek: 
“Belki de köpek kabul merkez-
lerine ihtiyacımız var“ ifadeleri 
ile Waldhausl’un açıklamalarıy-
la dalga geçti.

Avusturya Özgürlük Partisi, son 
dönemde göçlerin sınırlandırıl-
ması ve Avrupa’ya göç yollarının 
kapatılması yönünde yürüttüğü 
kampanyalarla tanınıyor.

Şaka değil gerçek:

FPÖ göçmen köpek 
istemiyor

21. VIYANA, NEUE DONAU, sol kıyı, 
Jedleseer Brücke köprüsünden 
nehrin akış yönünde 50 metre

21. VIYANA, DONAUINSEL, Florids-
dorfer Brücke köprüsünden neh-
rin akış yönüne ters yönde 600 
metre -750 metre (sağ kıyı, Neue 
Donau, kıyı yolu)

21. VIYANA, DONAUINSEL, Florids-
dorfer Brücke köprüsünden neh-
rin akış yönüne ters yönde 350 
metre -450 metre

21. VIYANA, NEUE DONAU, Brigitte-
nauer Brücke köprüsünden neh-
rin akış yönünde 100 metre

22. VIYANA, NEUE DONAU, sol kıyı, 
Brigittenauer koyunda

22. VIYANA, DONAUINSEL, Reichs-
brücke köprüsünden nehrin akış 
yönünde 100 metre (Neue Donau 
sağ kıyı

22. VIYANA, NEUE DONAU, sol kıyı, 
Neue Donau-Mitte otomobil par-
kından nehrin akış yönünde 400 
metre uzaklıkta

22. VIYANA, DONAUINSEL, Donaus-
tadtbrücke köprüsünden nehrin 
akış yönüne ters yönde 500 met-
re -750 metre (Neue Donau, sağ 
kıyı, nehir yukarı Wehr 1 - kıyı 
yolu)

22. VIYANA, DONAUINSEL, Donaus-
tadtbrücke köprüsünden nehrin 
akış yönüne ters yönde 650 metre 
uzaklıkta

22. VIYANA, NEUE DONAU, sol kıyı, 
Steinspornbrücke köprüsünden 
nehrin akış yönüne ters yönde 200 
metre ve nehir aşağı 300 metre

22. VIYANA, DONAUINSEL, Steins-
pornbrücke köprüsünün hizasın-

da, Tuna kıyısına doğru 100 met-
re uzaklıkta

22. VIYANA, NEUE DONAU, sol kıyı, 
Lobgrundtor civarında (Çıplaklar 
bölgesi: Dammbereich)

• TUNA ADASI (DONAUINSEL) BÖL-
GESI - ızgara bölgeleri de mevcut 
bulunmaktadır.
• Rezervasyon yapmadan kulla-
nılabilinir

21. VIYANA, Neue Donau, sol kıyı, 
Brigittenauer Brücke köprüsü ile 
Brigittenauer yüzme koyu arasında

22. VIYANA, Neue Donau, sol kıyı, 
Steinspornbrücke köprüsünden 
itibaren nehrin akış yönüne ters 
yönde 900 metre boyunca

• Halka açık diğer ızgara alanları

• Rezervasyon yapmadan kulla-
nılabilinir

11. VIYANA, Am Donaukanal, Al-
berner Hafenzufahrtsstraße

14. VIYANA, An der Wien, Alte 
Wientalstraße

16. VIYANA, Steinbruchwiese, Jo-
hann-Staud-Gasse

17. VIYANA, Mittereckwiese, Exel-
bergstraße

19. VIYANA, Krapfenwaldgasse, 
Höhenstraße‘de Krapfenwaldbad 
yakınında

22. VIYANA, DONAU-ODER-KANAL, 
Becken III (Uferhaus yakınında)

23. VIYANA, DRASCHEPARK, Ecke Tri-
ester Straße/Sterngasse (7-22 arası)

Havaların ısınma-
sıyla birlikte Türkiye 
göçmenlerinin vaz-
geçilmez klasiği olan 
mangal için Viyana 
Belediyesi yer göste-
riyor. Bazı yerler için 
ise önceden rezer-
vasyon yaptırmak 
gerekiyor. Telefon: 
(+43 1) 4000 96496

   TUNA ADASI (DONAUINSEL) bölgesi - mangal alanları ve donanım: Masa ve banklar, sabit beton ızgara yerleri.

Viyana‘da mangal 
yerleri ve parklar
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VİYANA–  Merkezi  12 . 
V i y a n a  B ö c k h g a s s e 
2-4’de bulunan Avusturya 

Atatürkçü Düşünce Derneği’nde 
(ADD) okul çocuklarına ders ve-
riliyor. Yıllardır okul çocuklarına 
destek amaçlı yapılan bu faali-
yet, öğrenciler ve veliler tarafın-
dan da geniş kabul görüyor.

10. Viyana Antongasse’deki es-
ki adreslerinde ders veren ADD, 
son birkaç yıldır taşındıkları ye-
ni dernek adresinde de ders ver-
meye devam ediyor.

8  –  16  yaş  ar asındaki  ço -
cuk ve gençlere haftada 2 gün 
(Çarşambe ve Cuma saat 15:00- 
17:00) arası periyodik olarak öğ-
retmenler tarafından verilen bu 
eğitim desteği projesi, Viyana 
Eğitim Dairesi tarafından da des-
tekleniyor.

Kar gözetmeyen, sadece çocukla-
rın derslerinde daha başarılı ol-
maları ve iyi bir gelecek elde et-
meleri için yapılan bu çalışmaya 
ADD yönetimi dışında üyeler de 

küçük katkılarıyla büyük destek 
sunuyor. Proje kapsamında ço-
cuklara, alanında uzman Türk 
ve Avusturyalı öğretmenler ta-
rafından Matematik, Almanca, 
İngilizce ve Fizik konularında 
ders veriliyor.

Matematik, Almanca, İngilizce 
gibi derslerde notları iyi olma-
yan çocuklar, uzman öğretmen-
lerin katkılarıyla ADD’de gör-
dükleri eğitim desteği sayesinde 
okuldaki derslerini daha iyi yapı-
yor ve daha başarılı oluyor.

Öte yandan çocuklar ve gençler 
için ayrıca koro ve saz kursu gibi 
ilave kurslar da veriliyor.
Yeni Vatan Gazetesi  olarak 
Anadili koruyarak okula giden 
çocukların eğitim ve uyum konu-
sunu önemsediğimiz için bu ko-
nuda bir haber yapmak istedik.

Yıllardır ders verenler içinde öğ-
retmen olmanın yanı sıra bir ara 
ortaokul öğretmenliği de yapan, 
şimdi emekli olan ve yıllardır üc-
ret almadan ders veren Bayan 

Anna Zeiml ile kısa bir sohbet 
gerçekleştirdik.

Yeni Vatan Gazetesi: 
Bize kendinizi tanıtır 
mısınız?

Anna Zeiml: Adım Anna Zeiml. 
Ben 1971’de öğretmen oldum. 
Çocuklarımıza matematik, çi-
zim, resim ve kısa yazılım gibi 
konularda ortaokulda ders ver-

dim ve denetledim. Ama şimdi 
artık emekliyim. 17 yıl 10- 14 yaş 
arası çocukların eğitildiği ortao-
kul müdürlüğü yaptım. Emeklilik 
sonrası çocuklara yardım edebi-
leceğimi düşündüm. Bu konuda 
ADD’nin projesini çok güzel ve 
değerli buldum. Bu proje kapsa-
mında Almanca eğitim noktasın-
da katkı sunuyorum.
Çocuklarınız var mı?

Evet, 40 yaşında bir oğlum ve 37 

“Örnek Avusturyalı  
öğretmen: Anna Zeiml

yaşında bir kızım var.

Kaç yıl okul müdürlü-
ğü yaptınız?

10. Viyana’da bir okulda 1993- 
2010 arası 17 sene.

Burada gönüllü mü 
katkı sunuyorsunuz?

Evet, yaklaşık 6 senedir.

Neden gönüllü katkı 
sunuyorsunuz?

B en emekliyim ve ek geli -
re ihtiyacım yok. Düşündüm 
ki ben de yardım edebilirim. 
Emekliliğimin başlarında torun-
larım yoktu ve gönüllü katkımın 
faydalı olacağını düşündüm.

Kendinizi nasıl  
hissediyorsunuz?

(Gülüyor) İnsan çocuklarla mut-
lu oluyor. Yorgunluk da olsa 
yardımlaşma duygusu, onların 
okulda başarılarına katkı sunu-
yor.

Çocuklarla ve diğer 
öğretmenlerle 
ilişkiniz nasıl?

Mükemmel. Güzel diyaloğumuz 
var. Teza benim ilk tanıdığım ol-
du ve özelden de görüşüyorduk. 
Bu çok güzel ve Türkiye üzeri-
ne çok sohbetlerimiz oluyor. 
Türkiye’de olanlar beni de ilgi-
lendiriyor. Seyahat, politik du-
rumlar. Bu tür diyaloglar olum-

lu oluyor.

Ne kadar daha  
ders vermeyi  
düşünüyorsunuz?

Torunlarım ve ailemden artan 
zamanlarımda, sağlıklı olduğum 
sürece. Torunlarım 2 ve 4 yaşla-
rında.

Çocuklar hakkında 
neler söylemek 
istersiniz?

Çocukların okulda da tanık ol-
duğum eğitim sorunları var. Ve 
gördüm ki çocukların belli ko-
nularda desteğe ihtiyaçları var. 
Çocukların eğitim sürecinde ken-
dilerini iyi hissetmeleri önem-
lidir. Eğer çocuklar kendilerini 

daha iyi hissederlerse bu eğitim-
lerine de olumlu şekilde yansır. 
Genellikle matematik, biyoloji, 
sanat ve müzik ile spor konula-
rında yapabildiğim ölçüde eği-
tim verdim. Ama Almanca'da de-
ğil, genelde Matematik.

Öğrenci velilerine ne 
demek istersiniz? Bu 
konuda bir mesajınız 
var mı?

Aileler Almanca'ya önem ver-
meli. Zor olduğunu biliyorum. İş 
yerinde Almanca öğrenmek çok 
zor. Ailelerin iş yorgunluğu son-
rası Almaca kursuna gitmenin 
zor olduğunu biliyorum. Ama 
ebevenlerin iyi Almanca bilme-
leri çok önemli. Viyanalı çevre ile 
iyi ilişkilerin geliştirilmesi gere-

kir. İyi Almanca sayesinde okul 
öğretmenleri ile daha iyi iletişim 
kurulabilir. Çocukların sorunları 
ve ne yapılabileceği daha iyi an-
laşılır. Evde anadil ve Türkçe ko-
nuşulmanın da çok önemli oldu-
ğunu biliyorum. Ana dil de çok 
önemli.

Türk dernek yönetim-
lerine çocuk eğitimi 
ile ilgili başka  
önerileriniz var mı?

Bazı çocuklar eğitim proğram-
larına düzenli geliyorlar ve on-
ları uzun süredir tanıyorum. 
Devamlılık benim için çok önem-
li. Başlayıp daha sonra ara ver-
mek değil, devamlılık gerek-
li ve bu çok önemli. Çocukların 
olabildiği kadar çok kitap, def-
ter gibi okul malzemeleri ile ge-
lip öğretmen ile birlikte çalışma-
sı sonucunda ortaya olumlu bir 
başarı tablosu koymaları gere-
kir. Bu konuyu çok olumlu görü-
yorum ve ADD uzun süredir bu-
na önem veriyor. Sadece şunu 
söyleyebilirim. Buna devam et-
mek gerek.

Vermek istediğiniz 
başka bir mesajınız 
var mı?

Bu girişimi kutluyorum. Benim 
için önemli olan insanların uy-
gar, gelişmiş, başarılı bir portre 
sunmalarıdır. Bunu bu dernekte 
görüyorum.
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VİYANA– Avusturya İslam 
Cemaati  (İGGÖ) tara-
fından verilen iftara, 

başta Eğitim ve Uyum Bakanı 
Heinz Fassmann olmak üzere 
Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi 
Mehmet Ferden Çarıkçı, Viyana 
B e l e d iye  B a ş ka n ı  M i ch a e l 
Ludwig’in yanı sıra Hristiyan ve 
Musevi dini temsilcileriyle çok 
sayıda davetli katıldı.

İ f t a r d a  k o n u ş a n  B a k a n 
Fassmann, Ramazan ayının di-
yalog ve paylaşma ayı olduğu-
nu, bu çerçevede İGGÖ ile her 
zaman iyi bir düzeyde iletişim 
kurabildiklerini anlattı. Kimi za-
man hem toplumda hem de siya-
sette uyumun yanlış anlaşıldığı-
nı belirten Fassmann, uyumun 
birlikte yaşamak, birlikte ha-
reket etmek anlamlarına geldi-
ğini söyledi. Fassmann, bazen 
Avusturyalıların yabancılara yö-
nelik “Neden benim bölgemde bu 
kadar çok yabancı var, yaşam ala-
nımı ve sosyal çevremi değiştiri-
yorlar” gibi ifadeler kullandığını 
dile getirdi. Aynı şekilde göçmen-
lerin de “Bizim yaşamımıza ka-
rışmayın, geldiğimiz ülkede na-
sıl yaşıyorsak o şekilde yaşamaya 
devam edelim” tarzında söy-
lemlerinin olduğunu ifade eden 
Fassmann, her iki yaklaşımın göç 
alan bir toplumda istenen hedefe 
hizmet etmeyeceğini belirtti.

İSLAM DİNİ 1912’DE 
RESMEN KABUL 

EDİLDİ

Viyana Belediye Başkanı Ludwig 
ise İslam cemaatinin Viyana’da 
önemli bir yere sahip olduğunu 
söyleyerek, Avusturya’nın İslam 
dinini 1912’de resmen kabul eden 
ilk Avrupa ülkesi olduğunu ha-
tırlattı. Başkentte uluslararası 
kuruluşlar vesilesiyle dünyada 
barış ve özgürlüklerin yaygın-
laştırılması için çaba sarf edil-
diğini vurgulayan Ludwig, “Bu 
girişimlere örnek olması açısın-

dan Seestadt Aspern bölgesinde 
'Dinler Kampüsü' projesini haya-
ta geçirdik” dedi.

Proje kapsamında her dinin 
Viyana’daki temsilciliğine ait 
bayrakların, kampüsün girişin-
de dalgalandığını ancak kısa bir 
süre önce Musevi cemaatine ait 
bayrağa zarar verildiğini aktaran 
Ludwig, “Çok kısa bir süre için-
de bütün dini temsilciler bir ara-
ya gelerek, Viyana’da bu tür sal-
dırılara müsaade edilmeyeceğini 
güçlü bir şekilde ifade etti. Bir 
dine yapılan saldırı, bütün din-
lere yapılmış gibidir. Benim şeh-
rimde, Viyana’da herkes kendi 
dinini tercih etme özgürlüğüne 
sahiptir. Kippa taktığı için kimse 
saldırıya uğrayamaz, aynı şekil-
de başörtüsü giydiği için şidde-
te maruz kalamaz” diye konuştu.

Bu nedenle herkese büyük so-
rumluluk düştüğünü ifade eden 
Ludwig, Viyana’daki bütün di-
ni kurumların yöneticilerinin, 
bir dine yapılmış saldırıyı bütün 

dinlere, bir kişiye yapılmış saldı-
rıyı bütün insanlığa yapılmış gi-
bi değerlendirerek hareket etme-
si gerektiğini sözlerine ekledi.

OLGUN: UMARIM 
SAYGI DEVAM EDER

İGGÖ Başkanı İbrahim Olgun da 
üç semavi dinin temsilcileri ve 
çok sayıda siyasetçi, bazı ülke-
lerin büyükelçileri ile birlikte if-
tar yemeğini paylaşmaktan duy-
duğu memnuniyeti dile getirdi. 
Olgun, Ramazan ayının yalnız 
oruç ve ibadet ayı olmadığını ay-
nı zamanda paylaşma ve birlikte-
lik ayı olduğunu kaydetti.

Bütün dinlerin ortak değerle-
ri olan birlikte yaşam, karşılık-
lı anlayış ve ibadet özgürlüğü-
nün önemine işaret eden Olgun, 
bu ortak değerlerin tarihte ki-
mi zaman göz ardı edildiğini, bu 
nedenle Müslüman, Yahudi ve 
Hristiyanların çeşitli sıkıntılara 
maruz kaldığını anlattı. Olgun, 
özellikle 1990’lı yıllarda bir-

çok Müslümanın farklı ülkeler-
de dini özgürlükleri olmadığı ve 
Müslüman kadınların başörtüsü 
sorunu nedeniyle okullara gide-
mediği için Avusturya’ya geldi-
ğini hatırlatarak, “Avusturya her 
dine karşı hoşgörülü bir ülke ol-
du ve umarım böyle kalmaya de-
vam edecek” dedi.

Avusturya’da Müslümanların 
dini tercihleri ve kıyafetlerine 
saygı gösterildiği için kendile-
rini iyi hissettiğini dile getiren 
Olgun, “Bu güzel ülkede insan-
lar nasıl isterlerse o şekilde gi-
yinmekte özgürler. Umarım di-
ni tercihler ve kıyafetlere olan 
saygı devam eder ve Yahudiler 
kippa, Hıristiyanlar haç ve 
Müslümanlar da başörtüsü tak-
mayı sürdürür” dedi. Olgun, 
birlikte özgürce yaşamak için 
herkese görev düştüğünü belir-
terek, hangi din ve inanca men-
sup olursa olsun karşılıklı sevgi 
ve kardeşliğin yaygınlaştırılma-
sı için aynı safta yer alınması ge-
rektiğini ifade etti. (AA)

Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig: 

“Hiçbir dine yapılan saldırı 
kabul edilemez”

Vİ Y A N A –  A v u s t u r y a 
Başbakanı Sebastian Kurz, 
“Siyasal İslam’la mücade-

le kapsamında” ülkede faaliyet-
te bulunan 7 caminin kapatılma-
sı ve yurt dışından finanse edilen 
çok sayıda imamın sınır dışı edil-
mesi yönünde karar aldıklarını 
duyurdu.

Başbakan Kurz, aşırı sağcı par-
ti lideri ve Başbakan Yardımcısı 
Heinz-Christian Strache, Avrupa 
Birliği (AB) Bakanı Gernot Blümel 
ve İçişleri Bakanı Herbert Kickl ile 
düzenlediği basın toplantısında, 
“Siyasal İslam ile mücadele kap-
samında“ alınan kararları açıkladı.

Başbakan Kurz, Kültür Dairesi ve 
İçişleri Bakanlığı tarafından yürü-
tülen kimi cami ve derneklere yöne-
lik soruşturmanın sonuçlandığını, 
bu kapsamda 7 caminin faaliyetle-
rinin yasaklandığını, aynı zamanda 
çok sayıda imamın yurt dışından fi-
nanse edildikleri gerekçesiyle sınır 
dışı edileceğini söyledi.

Kültür Dairesi'nin bağlı olduğu AB 
Bakanı Blümel ise faaliyetleri son-
landırılma kararı alınan camiler-
den 6’sının selefi dünya görüşü-
ne sahip Arap Kültür Derneği'ne 
ait olduğunu, bu camilerde aşırıcı 
düşüncelerin yayıldığını ileri sü-

rerek, kapatma kararı aldıklarını 
kaydetti.

Blümel ayrıca Türklere ait bir ca-
minin Türk milliyetçiliğini yaydı-
ğı, caminin ülkede Müslümanları 
resmen temsil eden Avusturya 
İslam Cemaati'nden izinsiz olarak 
faaliyet göstermesi nedeniyle ka-
patıldığını savundu.

İçişleri Bakanı Herber Kickl 
de 2015’te çıkartılan “İslam 

Yasası”nın Avusturya’da görev ya-
pan imamların yurt dışından ma-
aş almalarını yasakladığını, yurt 
dışından imamlara yönelik fi-
nansmanın yasa dışı olduğunu, 
bu durumun göçmen yasasıyla 
uyuşmadığını belirterek, yurt dı-
şından maaş alan imamların otu-
rum izinlerinin iptal edileceğini, 
oturum vizesini uzatmak için baş-
vuruda bulunmuş kişilerin başvu-
rularının reddedileceğini söyledi. 
Kickl, Avusturya Türk İslam Kültür 

ve Sosyal Yardımlaşma Birliği 
(ATİB) bünyesinde görev yapan 
yaklaşık 60 imamın yurt dışından 
finanse edildikleri gerekçesiyle 
oturum izinlerinin iptal edilmesi 
için sürecin başlatıldığını aktardı.

Oturum izinlerini uzatma baş-
vurusunda bulunmuş 11 imamın 
2’sinin vizelerinin iptal edildiği-
ni belirten Kickl, geri kalan 9 ima-
ma ilişkin sürecin sürdüğünü söy-
ledi. (AA)

Avusturya’da 7 cami için 
kapatma kararı

Die Nr. 1 
seit 1999 
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YOĞURT SAĞLIKTIR.
YOĞURT LEZZETTİR.
YOĞURT HAYATTIR.

H a y a t  s e n i n l e  g ü z e l

GAZİ‘ DİR!YOĞURT

Viyana’da 
sığınmacılara destek

ANKARA– Dışişleri Bakanı 
M e v l ü t  Ç a v u ş o ğ l u , 
Av u s t u r y a  D ı ş i ş l e r i 

Bakanı Karin Kneissl ile telefon-
la görüştü.

Diplomatik kaynaklar, Bakan 
Çavuşoğlu’nun Avusturyalı mev-
kidaşı Kneissl ile Avusturya’nın 
7 camiyi kapatma kararına iliş-
kin bugün telefonla görüştüğü-
nü bildirdi.

Ç av u ş o ğ l u’n u n  K n e i s s l ’a , 
Avusturya Başbakanı Sebastian 
Kurz’un, Türkiye tarafından 
Avusturya’ya gönderilen ve 
Avusturya-Türk İslam Birliğine 
(ATİB) bağlı görev yapan din gö-
revlilerine oturum izni verilmeye-
ceği ve Türk toplumuna ait bir ca-
mi dahil 7 caminin kapatılacağı 
yönündeki açıklamasından duy-
duğu rahatsızlığı dile getirdiği 
 belirtildi.

Avusturya hükümeti, ülkede bi-

ri Türklere ait 7 caminin faaliyet-
lerinin durdurulmasına ve yurt 
dışından finanse edilen çok sa-

yıda imamın sınır dışı edilmesi-
ne karar vermişti. Diyanet İşleri 
Başkanlığına bağlı ATİB’de görev-

li 2 imamın oturumları iptal edilir-
ken, çok sayıda imama yönelik sı-
nır dışı süreci başlatılmıştı. (AA)

Kneissl ve Çavuşoğlu  
telefonda görüştü

VİYANA– Avusturya’nın baş-
kenti Viyana’da düzenle-
nen açık hava iftarında, 

iltica başvuruları reddedilen sı-
ğınmacıların iç savaşın sürdüğü 
Afganistan’a iade edilmesine tep-
ki gösterildi.

Sığınmacı yanlısı, ırkçılık karşıtı 12 
sivil toplum kuruluşu tarafından 
oluşturulan “Güvende Ol” inisiya-
tifince düzenlenen iftar programı-
na çok sayıda Avusturyalı katıldı.

Avusturya İltica Koordinasyon 
M e r ke z i  S ö z c ü s ü  H e r b e r t 
Langthaler, iftar öncesi yaptığı ko-
nuşmada, 2017’de Avusturya mah-

kemelerinin Afganistan’da gü-
vende yaşanabilecek bölgelerin 
olduğunu ileri sürerek, bu ülke-
den gelen sığınmacıların ülkeleri-
ne geri dönebilecekleri yönünde 
karar aldığını, bu tarihten itibaren 
Avusturya’dan çok sayıda Afganın 
sınır dışı edildiğini anlattı.

“Güvende Ol” oluşumunun sığın-
macıların gerçek dışı gerekçeler-
le sınır dışı edilmelerini durdur-
mak için bir yıl önce kurulduğunu 
aktaran Langthaler, bugüne ka-
dar çeşitli eylemler yaptıklarını, 
Ramazan nedeniyle Afgan sığın-
macıları desteklemek amacıyla 
açık hava iftarı düzenleyerek, “bu 

yanlış uygulamaya dikkat çekmek 
istediklerini” dile getirdi.

Langthaler, Afganistan’ın hiçbir 
şekilde güvenli olmadığını vurgu-
ladı, hükümetin sınır dışı sürecini 
biran evvel durdurması çağrısında 
bulundu.

İ f t a r  p r o g r a m ı n a  k a t ı l a n 
Afganistanlı Esan Baturi de yakla-
şık 7 yıldır Avusturya’da yaşaması-
na rağmen henüz mülteci statüsü 
elde edemediğini söyledi.

Esan Baturi, ülkesinin güvenli ol-
madığı için Avusturya’ya geldiğini, 

güvenli bir ülkede normal insanlar 
gibi yaşamak istediğini, bu neden-
le Afganistan’a geri dönmek iste-
mediğini ifade etti. (AA)
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Av u s t u r y a  K a r d i n a l i 
Christoph Schönborn’a 
göre hakikat arayışı, med-

yanın önemli bir görevi. 6 Haziran 
2018 Çarşamba günü medya, iş 
dünyası ve kültür çevrelerinden 
350 temsilcinin bir araya geldi-
ği Viyana Başpiskoposluğunun 
geleneksel yaz resepsiyonunda 
konuşan Kardinal Schönborn, 
“Hakikat içinde yaşamanın”, 
Tanrı’nın “bolluk içinde yaşa-
mak” vaadinin bir parçası oldu-
ğunu ve bu nedenle gazeteciliğin, 
“sahte haber” olgusunun karşıtı 
olması gerektiğini söyledi.

Gerçekler 
saptırılmamalı

Kardinal  Schönborn,  Papa 
Francis’in İncil’de anlatılan ilk 
günahta bahsi geçen “yılanın 
yalanı” imasına atıfla gerçekle-
rin küçük de olsa saptırılması-
nın büyük bir felaketle sonuç-
lanabileceği konusunda uyardı. 
Viyanalı Başpiskopos, Papa’dan 
alıntıladığı sözlerinde; başlan-
gıçta “ümit verici ancak doğru 
olmayan argümanlarla usulca 
insanın kalbine yerleşen gizli bir 
baştan çıkarma” olduğunu be-
lirtti. Dezenformasyonun hiçbir 
zaman zararsız olmadığını ifade 
eden Kardinal, İsa’nın da şeytan-
dan “yalanların efendisi” olarak 
söz etmiş olduğunu hatırlattı.
ORF medya araştırması

Hükümetin 7 Haziran Perşembe 
günü başlayan iki günlük med-
ya araştırmasına ilişkin olarak 
Kardinal, meselenin “ülkemizde-
ki medyanın geleceği ve özellik-
l e  d e ORF” ile ilgili olduğunu 
söyle -di. Kardinal, herhangi bir 
yönlendirmeden kaçındı ancak 
bağımsız devlet yayıncılığının 
öneminin altını çizdi ve şunla-
rı söyledi: “Ülkede, siyasi olarak 
koşullanmamış bir medya teş-
vikinin ve politik ve ekonomik 
olarak bağımsız, kamusal ve yol 
gösterici bir radyo televizyon ya-
yının olması önemlidir.”

İsa Peygamber, hala 
Avrupa’ya mı ait?

Viyanalı Başpiskopos, Almanca 
konuşulan ülkelerdeki Hristiyan 
değerlerine ilişkin güncel tartış-
malara da değindi. Kardinale göre 
“Müslümanla Avusturya'ya aittir. 
Bizim sormamız gereken acaba 
İsa (Christus), hala Avrupa’ya mı 
ait?” sorusu ve İsa Mesih’in ha-
yatlarımızdaki rolü meselesi, “so-
yut dini değerlere sığınmaktan” 
daha önemli. Schönborn, İsa’nın 
“Ve siz, benim kim olduğumu dü-
şünüyorsunuz?” sözüne atıfta bu-
lunarak “Nihayetinde konu, in-
sanların İsa’ya kişisel olarak nasıl 
yaklaştığı ile ilgili olmalı.” dedi.
Son olarak Kardinal, Katolik 
Kilisesi’nin varoluş tehdidi al-
tındaki tüm yaşam türlerine yö-

nelik desteğini ivmelendirdi-
ği  “Yaşam Haftası”na değindi. 
“Yaşam, küçük ve zayıf olduğu 
yerde görkemlidir.” şeklinde ko-
nuşan Schönborn, “önemsiz, çir-
kin, küle dönmüş ve umutsuz” 
olarak adlandırılan sosyal vaka-
lara karşı yaklaşımın, bir toplu-
mun insanlığını belirleyici ölçü-
tü olduğunu söyledi.

Kardinal, toplumda çok az takdir 
gören gruba mensup çıraklara da 
dikkat çekti ve piskoposluk resep-
siyonundan hemen önce gerçekleş-
tirdiği ÖBB eğitim atölyeleri ziyare-

tine ilişkin deneyimlerini aktardı. 
Çıraklara bakış açısı kazandırma-
nın ve “bolluk içinde yaşamayı” 
mümkün kılmanın önemli olduğu-
na vurgu yapan Schönborn, Viyana 
Başpiskoposluğunun mülteciler de 
dahil olmak üzere iş arayan genç-
lere rehberler aracılığı ile destek ve 
refakat sağlayan Katolik hareke-
ti “Hands on” (el uzat) projesinin 
bugüne kadarki pozitif tecrübele-
rine de değindi. Schönborn’dan sö-
zü devralan iki akıl hocası Michael 
Freitag ve Jakob Wieser de iş ara-
yan gençlerle ilgili kendi deneyim-
lerini paylaştı.

Kardinal Schönborn: 

Medyanın dürüstlüğe ve 
bağımsızlığa ihtiyacı var

Vİ Y A N A –  A v u s t u r y a 
Dışişleri Bakanı Karin 
Kneissl,  ABD Başkanı 

Donald Trump’a tepki göstere-
rek, “Dünya siyaseti, aile hol-

dingini yönettiğiniz gibi yöne-
tilmez.” dedi. Kneissl, devlet 
televizyonu ORF’de katıldığı 
programda, ABD’nin nükleer 
anlaşmadan çekilmesini eleştir-

di. İran ile yapılan nükleer an-
laşmanın önemine işaret eden 
Kneissl, ABD’nin çekilme kara-
rına rağmen nükleer anlaşma-
nın kurtarılması gerektiğini söy-
ledi.

Kneissl, ABD dışındaki diğer bü-
tün tarafların anlaşmanın muha-
faza edilmesi yönünde görüş bil-
dirdiğini anımsattı.

Nükleer anlaşmanın iptal edil-
mesinin silahlanma konusunda 
ciddi bir güven sorununa neden 
olacağına dikkati çeken Kneissl, 
“Anlaşmadan çekilmenin, güve-
nilirliğimiz hakkında şiddetli et-
kileri olacaktır ve diğer anlaşma-
lar için de ciddi bir güven kaybına 
neden olacaktır.” değerlendirme-
sinde bulundu.

Kneissl, İran’ın nükleer anlaşma-
yı muhafaza etmek için önem-
li bir irade ortaya koyduğunu be-
lirtti.

Son zamanlarda bazı krizle-
rin yaşanmasında ABD Başkanı 
Donald Trump’ın olayları tama-
men ekonomik açıdan değerlen-
dirmesinin etkili olduğunu kay-
deden Kneissl, “Dünya siyaseti, 
aile holdingini yönettiğiniz gi-
bi yönetilmez.” ifadelerini kul-
landı.

ABD Başkanı Trump, 8 Mayıs’ta 
ülkesinin, 5+1 ülkeleri ile İran 
arasında yapılan nükleer anlaş-
madan çekilme kararını açıkla-
mış, bu durum başta İran olmak 
üzere birçok ülkenin tepkisine 
neden olmuştu. (AA)

VO R A R LB E RG –  U lu s a l 
Meclis geçtiğimiz hafta, 
büyük tartışmalara neden 

olan Almanca teşvik sınıflarının 
önümüzdeki eğitim-öğretim yılın-
dan itibaren yürürlüğe geçmesini 
kararlaştırdı. Vorarlbergli öğret-
menler geçiş için yeterli hazırlık 
süresi olmamasından şikayet et-
ti. ÖVP’li Eyalet Eğitim Senatörü 
Schöbi-Fink ise okullara destek 
sözü verdi.

Geçtiğimiz Perşembe günü mec-
listen geçen yasaya göre, dersi ta-
kip etmekte zorlanan öğrenciler 
ayrı bir müfredat programı uya-
rınca ayrı sınıflarda okutulacak. 
Vorarlberg’de 1300 öğrencinin du-
rumdan etkileneceği bildiriliyor.

Ancak birçok okul müdürü kendi 
kendilerine, bu kadar kısa süre-

de nasıl uygulamaya geçebilecek-
lerini sormaya başladı. Müdürler, 
okullardaki yer sıkıntısından ve 
yeterli sayıda eğitilmiş dil öğret-
meni bulunmamasından şikayetçi. 

Zorunlu eğitim öğretmenleri per-
sonel temsilcisi Willi Witzemann, 
okulların uygulamaya geçmek için 
daha fazla süreye ihtiyaç duyduk-

larını, nitekim henüz reformun 
nasıl hayata geçirileceğinin dahi 
belirsiz olduğunu, ne test süreçle-
rinin, ne de sınıfların bulunmadı-
ğını, okul müdürlerinin yalnız bı-
rakıldığını kaydetti.

Witzemann bu bakımdan bazı mü-
dürlerin Almanca teşvik sınıfı kur-
mayı reddedeceğine inandığını da 
vurguladı.

Schöbi-Fink: “Gerekirse daha çok 
kaynak ayrılacak”
Eyalet Eğitim Senatörü Schöbi-
Fink ise bir yandan öğretmen-
leri sakinleştirmeye çalışıyor. 
Uygulamada eyaletin kendilerini 
destekleyeceğini söyleyen Schöbi-
Fink, yüksek kalitenin sürdürü-
lebilmesi için gerekirse daha çok 
maddi kaynak ayrılacağı sözünü 
verdi.

“Dünya siyaseti, aile holdingini 
yönettiğiniz gibi yönetilmez”

“Almanca teşvik sınıfları için 
hazırlık süresi yetersiz”

Bırol Kılıç
Kardinal Schönborn
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VİYANA– Avusturya, AB’ye 
tam üye olduktan sonra 
üçüncü defa Avrupa Birli-

ği (AB) Konsey Dönem Başkanlığı 
görevini devralıyor. Avusturya, 
1 Temmuz 2018 tarihinde baş-
layacak olan Avrupa Birliği (AB) 
Konsey Dönem Başkanlığı'nı  31 
Aralık tarihine kadar üstlenecek.  
Yeni Vatan Gazetesi,  Birol Kılıç’ın 
Avrupa Birliği’nin Genişleme-
den Sorumlu Komiseri Johannes 
Hahn ile Türkiye ile ilgili müla-
katını yayınladıktan sonra, AB 
konusunda sadece Avusturya’da 
değil AB içinde de en kıdemli  ga-
zetecilerden biri olan Otmar La-
hodynsky ile görüştü.

Avusturya’nın ciddi  ve önemli 
haftalık haber dergisi ‘profil’in 
Avrupa redaktörü olan Otmar 
Lahodynsky, Avrupa Birliği’nin 
içinden ya da dışından, Türki-
ye de dahil olmak üzere 20 ül-
kede şubesi bulunan kısa adı 
AEJ olan  “Avrupalı Gazeteciler 
Birliği”nin  başkanı. Ödüllü ki-
tap yazarlığının yanında acar 
bir gazeteci olarak tanınan La-
hodynsky, Avusturya’nın önemli 
günlük gazetelerinden Kurier ve 

Die Presse’de de yıllarca önemli 
görevlerde bulundu.  Viyana’ya 
Sırbistan’dan gelen önemli ga-
zetecilere  bir Türk restoranında 
“Türk Sırp dostluğu Viyana’da 
başlar”  başlıklı yemekli bir davet 
veren Kılıç, Otmar Lahodynsky’yi 
de Avrupa Gazeteciler Birliği Baş-
kanı sıfatıyla konuşmacı olarak 
davet etmişti. Bu toplantıdan 
sonra yapılan görüşmedeki ce-
vaplar dikkat çekici.

Yeni Vatan Gazetesi: Türkiye, 
AB için ne kadar önemli?

Otmar Lahodynsky: AB için 
Türkiye; ekonomik, siyasi ve as-
keri olarak ve de enerji politika-
larında önemli bir ortak olmaya 
devam ediyor. Türkiye tarihsel 
anlamda Avrupa’nın bir parçası 
ve Brüksel’den defalarca, sonra-
sında tutulmayan sözler aldı. Bu 
da birçok kırgınlığa sebep oldu 
ve hatta belki de bir çok Türk’ün 
bugün AB’yi artık bir ortak ola-
rak görmemesine sebebiyet verdi. 
Türkiye, bir NATO üyesi olarak da 
AB ve ABD için büyük önem taşı-
yor. Bununla, Erdoğan’ın Putin’le 
olan yakın ilişkisini ve Rus malı 

askeri teçhizat satın almasını 
uyumsuz buluyorum. Aynı şekil-
de Yunan askerlerinin ve pilot-
larının Türkiye’de mütemadiyen 
tutuklanması da uyumsuz.

Türkiye, Avusturya ve Balkan-
lar için ne kadar önemli?

Lahodynsky: Türkiye, Avus-
turya için de önemli bir ortak. 
En başta, Avusturya’da yaklaşık 
300.000 Türk yaşıyor, çoğu çok 
uzun yıllardır burada ve Avustur-
ya vatandaşı. Birçok Avusturyalı, 
konuksever bir tatil rotası olarak 
Türkiye’yi tercih ediyor. Türkiye, 
Balkan ülkeleri için de özellikle 
ekonomik olarak önemli bir or-
tak. Arnavutluk’ta, Türkiye’nin 
yardımı ile ülkenin turistik ola-
rak henüz keşfedilmemiş güney 
bölgesinde ikinci uluslararası ha-
valimanı inşa edilecek. Türkiye, 
Bosna Hersek’te de ekonomik açı-
dan önemli bir rol oynuyor. 500 
yıllık Osmanlı egemenliği, Batı 
Balkanlar’da da izlerini bıraktı.

Avusturya, üçüncü kez AB Dö-
nem Başkanlığını devralıyor. 
Avrupalı Gazeteciler Birliği 

Başkanı olarak Avrupa ve Tür-
kiye arasındaki ilişkileri nasıl 
görüyorsunuz?

Otmar Lahodynsky: Avrupa ile 
Türkiye arasındaki ilişkiler, son 
yıllarda önemli ölçüde bozuldu. 
Katılım müzakereleri dondurul-
du. Sebepleri de açık: Türkiye, 
özellikle Temmuz 2016’da ger-
çekleşen başarısız darbe girişi-
minden sonra, Avrupa’nın temel 
değerlerinden git gide uzaklaştı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  ül-
keyi giderek daha da otoriter bir 
şekilde yönetmeye başladı ve 
iktidardaki pozisyonunu, OHAL 
(Olağanüstü Hal) kapsamında 
yürürlüğe konulan tartışmalı 
yasa değişiklikleri ile daha da 
güçlendirdi. Çok sayıda muhalif 
ve yaklaşık 150 gazeteci şu an ha-
piste ve bazıları hala iddianame-
lerini bekliyor. Türkiye’deki yargı 
sistemi de artık düzgün çalışmı-
yor. Bir örnek: Bu yılın başında 
İstanbul’daki bir ceza mahkeme-
si, sanık bir gazetecinin uzun bir 
tutukluluk döneminden sonra 
serbest bırakılması yönündeki 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa 
Mahkemesi kararını yerine getir-

medi. Bu, bir hukuk devletinde 
kabul edilemez.

Üzgünüm, biraz uzun olacak 
bir soru için zira karışık ve hiç 
anlatılmamış bir konu olan AB 
karşısında Türkiye’nin aley-
hine gelişen Gümrük Birliği 
ilgili: Ama elbette sizin bu ka-
dar uzun cevap vermeniz gerek-
miyor. Avusturyalı politikacı ve 
bürokratlarla yaptığım birçok ko-
nuşmadan, Türkiye için AB üye-
lik müzakerelerinin dondurul-
duğu ve/veya durdurulduğu ve 
böyle ilelebet devam etsin sonu-
cu çıkıyor. Ama burada bir detay 
unutuluyor. Türkiye AB ile, Avus-
turya henüz tam üye dahi değil 
iken, 1.1.1996 yılından bu yana, 
diğer hiçbir AB üyesi ya da aday 
ülke için söz konusu olmamış, 
eşi benzeri görülmemiş tuhaf bir 
Gümrük Birliği anlaşması için-
de. Hatta bu Gümrük Birliği'ni 
imzalayan o dönemin DYP Çiller 
Hükümeti, birçok tepkiye rağ-
men bu imzayı attıktan sonra 
'Türkiye 2000 yılında AB’ye tam 
üye olacak' diye garip ifadelerde 
bulunmuştu. Bildiğimiz Türkiye,  
kendi TBMM parlamentosunda 
Gümrük Birliği’ni onaylamadı 
yani ratifize etmedi. Buna karşın 
AB parlamentosunun yalnızca 
onaylamakla kalmadığını, bunu 
Brüksel’de şampanya ile kut-
ladığını biliyoruz. Türkiye’nin 
1.1.1996 itibarıyla Gümrük Bir-
liği anlaşması ile birlikte AB’nin 
resmi olmayan, zincirle bağlı 
ikinci sınıf bir üye ülkesi haline 
geldiği yönünde görüşler var. 
O zamandan beri Türkiye, her 
yıl AB’ye karşı giderek artan bir 
şekilde ticaret açığı veriyor ve 

üçüncü ülkelerle yapılan güm-
rük birliği anlaşmalarını geriden 
takip etmek zorunda. Şöyle ki; 
Türkiye’nin kendi gümrüklerini 
koruyabilmesi için bu üçüncü ül-
kelerle yeni bir gümrük birliği an-
laşması yapması gerekiyor. Ayrı-
ca Türkiye’nin, kendi gümrükleri 
ve sınırları doğrudan ve negatif 
olarak etkileniyor olsa da üçüncü 
ülkelerle yapılan bu gümrük bir-
liği anlaşmalarıyla ilgili olarak 
Brüksel’de bir gözlemcisi de yok. 
Şimdi soru şu: AB’nin, istikrar-
sız bir ilişkinin temelini oluştu-
ruyor olsa da, Türkiye ile olan 
Gümrük Birliği’nin modernizas-
yonu konusunu, Avrupa Birliği 
Konseyi’nde beklettiği ve bir bas-
kı aracı olarak kullandığı doğru 
mu? Avrupa Komşuluk Politikası 
ve Genişleme Müzakerelerinden 
Sorumlu AB Komiseri Johannes 
Hahn, Yabancı Basın Birliği ile 
yaptığı bir görüşmede, Gümrük 
Birliği’nin modernizasyonunu 
veto etmediğini, aksine bu pro-
jeye (2014’ten beri) ehemmiyet 
verdiğini ifade etti ve kararın Av-
rupa Konseyi’nde olduğunu vur-
guladı. AB ve Türkiye arasındaki 
Gümrük Birliği anlaşmasının 
modernizasyonunu nasıl görü-
yorsunuz?

Lahodynsky:  AB, Türkiye ile 
1996’da imzalanan Gümrük Bir-
liği anlaşmasının yenilenmesi 
hususunu şimdiye kadar oldu-
ğundan çok daha ciddiye alma-
lı. Görünen o ki bugüne kadar 
bu anlaşmadan AB şirketleri, 
Türk şirketlerine göre açık ara 
daha fazla faydalandı. Yani AB 
Türkiye ile Gümrük Birliği’nin 
daha iyi bir versiyonunu, ivedi-

likle müzakere etmeli. Özellikle 
Türk şirketlerinin AB’nin üçün-
cü ülkelerle yaptığı ticaret an-
laşmalarından aldığı zararların 
onarılması gerek. AB’nin, diğer 
konuları ve hatta AB üyeliğini 
bu anlaşma ile bir tutmaması 
gerekir.
AB’nin başkenti Brüksel’de ve 
Viyana’da, Türkiye’ye ilişkin 
atmosfer nasıl? Önümüzdeki 
seçimlerden sonra Türkiye’de 
olumlu gelişmelerin kaydedil-
meye başlanacağı bekleniyor.  
Öngörünüz nedir?

Lahodynsky: Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, AB siyasileri arasında 
şu anda garip bir huzur bozucu 
(rahatsız edici) olarak görülüyor. 
Lakin Türkiye’den çok sayıda 
mültecinin AB’ye bırakılacağı 
korkusu da şu ana kadar kırıla-

madı.  Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ise AB’ye üyelik hedefine bağlı 
ancak mütemadiyen AB poli-
tikacılarına hakaret ediyor ve 
AB’deki yurttaşlarını “Osmanlı 
tokadı” atmaya çağırıyor. Bu ne-

denle de AKP’li politikacıların 
pek çok AB ülkesinde meydanla-
ra çıkmasının yasaklanmasına 
şaşırmamalı. Şimdilik, ilişkilerin 
Türkiye’deki seçimler sonrasında 
daha iyi olacağını öngörmüyo-
rum. Bunun için Erdoğan’ın teh-
ditlerine son vermesi, demokrasi 
ve hukukun üstünlüğü değerle-
rine geri dönmesi, siyasi tutuk-
luları ve gazetecileri serbest bı-
rakması, kuvvetler ayrılığına ve 
basın özgürlüğüne saygı duyması 
gerekiyor.

Türkiye ziyaretleriniz ya da 
Türkiye’den gelen ziyaretçi-
lerinizle ilgili deneyimleriniz 
neler? Türkiye’yi analiz etmek 
ve anlamak isterken sapla sa-
manın birbirinden ayrılması 
gerekmez mi?

Lahodynsky: Geçtiğimiz yıl 
farklı özgür medya organizas-
yonları ile Türkiye’ye yaptığım 
bir seyahatte, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın giderek otokratik-
leşmesini eleştiren, Avrupa’dan 

Avrupalı Gazeteciler Derneği Başkanı Otmar Lahodynsky:

“AB Türkiye ile Gümrük Birliği’nin 
daha iyi bir versiyonunu,  

ivedilikle müzakere etmeli”
Bırol Kılıç

Otmar Lahodynksy
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yana olan birçok kişiyle karşılaş-
tım. Bu kişiler, din ve devlet işle-
rinin birbirine karıştırılmasına 
karşı, kentsel tabakadan modern 
insanlar. Bu insanları unutma-
mamız ve yalnız bırakmamamız 
gerekiyor.

Brüksel’deki ve Viyana’daki 
politikacıları rahatsız eden ne-

dir? Aralarında bir fark var mı?

Lahodynsky: Brüksel’deki po-
litikacılar, özellikle Türkiye ve 
AB arasındaki mülteci anlaşması 
nedeniyle Türkiye’ye karşı, Viya-
na’daki hükümet siyasetçilerin-
den çok daha ihtiyatlı davranıyor-
lar. Başbakan Sebastian Kurz ve 
FPÖ’lü politikacılar, Türkiye’nin 
durumuna ilişkin eleştirilerinde 
daha az çekingenler.

Ankara hükümeti, özellikle 
PKK ve FETÖ terör örgütleri 
ile ilgili olarak AB tarafından 
yüzüstü bırakıldığını hissedi-
yor. AB burada hata yaptı mı? 
Ankara  hükümeti, sizin kendi 
görüşünüze, algılamanıza ve 
buradan okumanıza göre nere-
de hata yaptı?

Lahodynsky: Ankara’daki hü-
kümet, PKK ve Gülen Hareketi’ne 
karşı verdiği mücadelede, AB’nin 
desteğini bekliyordu. Ancak  bu 
arada veya bundan kısa bir süre 
önce Anadolu’daki Kürt nüfusu-
na yönelik acımasız yaklaşımlar, 
çoğu AB başkentinde Ankara hü-
kümetine karşı direnişi tetikledi. 
Fetö cemaatine gelindiğinde ise: 

Erdoğan’ın AKP’si, Fetö ile uzun 
süre yakın ilişki içindeydi. Bu 
ilişkinin bir tenkitçisi, bu konu-
da eleştirel haberler yapmış ve 
bir kitap yazmış olan Cumhuriyet 
Gazetesi yazarı Ahmet Şık gibi, 
sırf bu yüzden hapis yatmıştı. Bu 
nedenle Türk hükümeti için ani-
den ortaya çıkan Gülen Hareketi 
tehdidi, birçok Avrupalı politika-
cı için pek de tehdit edici bulun-
madı. Ancak darbe girişiminden 
sonra, uzun bir süre tek bir AB 
politikacısının dahi Türkiye’ye 
seyahat etmek istememesi bü-
yük bir hata oldu. Ortaklara böy-
le davranılmaz.  Öbür taraftan 
Türk hükümeti, çok uzun süre 
Avusturya’daki Türk vatandaş-
larının yaşamına karıştı. Başba-
kan Kurz, Avusturya’da istihdam 
edilen imamların yurt dışından 

finanse edilmesini haklı olarak 
durdurdu. Türk ATIB dernekleri, 
Ankara’dan gelen talimatları sor-
gusuz sualsiz kabul etti. Öyle ki 
Avusturya’da gerçekleştirilemez 
olan bir etkinlik gerçekleştirildi 
ve okul çağındaki çocuklar, ca-
mii ibadethanesi içinde eşi ben-
zeri görülmemiş bir şekilde aske-
ri bir kutlamanın içine çekildi.

Türkiye, neden Avusturya’da 
sürekli gündemde? Avustur-
ya’da Türklerin ve/veya Türki-
ye’nin konu olmadığı bir seçim 
hayal edebiliyor musunuz? 
AKP hükümeti, 2002 yılından 
beri Avusturya-Türkiye ilişki-
lerini daha da kötüleştiren ne 
hatalar yaptı? Avusturya’da 
nelerden kaçınılması gerekir ?

Lahodynsky: Türkiye, Avustur-
yalı politikacılar için seçmenleri 
kendilerine çekmek maksadıy-
la gündeme geliyor. Özellikle 
ÖVP ve FPÖ bunu biliyor. An-
cak eski Dışişleri Bakanı Ursula 
Plassnik’in eski Başbakan Wolf-
gang Schüssel adına katılım mü-
zakerelerinin başlamasını hemen 
hemen engellemesi gereksizdi. 
Avusturya daha önce Türkiye 

ile özellikle girişimcilerin fayda 
sağlayacağı yakın temaslarda 
bulunmuştu. Ben söylemlerdeki 
keskinliğin azaltılmasından ya-
nayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ve Avrupa Bakanı Çelik, Avustur-
yalı politikacılara yönelik sözlü 
şiddetlerini daha fazla sürdür-
memeli. Diğer taraftan Kurz ve 
ekibinin de Ankara hükümetini 

hedef alan saldırılarını açıkça 
azaltması gerekiyor. İki ülkeye 
de layık ve on yıllarca var olmuş 
yakın ve iyi ilişkilerin göz önün-
de tutulduğu normal diyaloglara 
geri dönülmeli.

Teşekkür ederiz.

Belçika otobanında 
misket oynayan 
Türkler rezil etti

Belçika’da arkadaşlarının 
düğünü için arabalarıy-
la konvoy yapan 18 Türk, 

Avrupa’nın en işlek otobanı E17’de, 
trafiği kitledikleri, emniyet şeridini 
kapattıkları, yolda durarak dans et-
tikleri, araçların camlarından sark-
tıkları ve araçlarıyla yolda daireler 
çizdikleri iddiasıyla davalık oldu. 
Dendermonde’da, 24 Mayıs’ta gö-
rülen davada savcılık, davalıların 5 
yıl trafikten men edilmesini, trafiği 
kapatan 6 araca el konulmasını ve 
kişi başı 2 bin Euro ceza verilmesi-
ni talep etti. Mahkemede bir dava-
lının, “Bu bizde bir düğün gelene-
ğidir” sözlerine karşı Yargıç Peter 
D’Hondt, “Bunu evinizde yapabi-
lirsiniz. Yolu tıkarken hastaneye 
yetişmeye çalışan birinin vaktini 
çalmış olabileceğinizi düşündü-
nüz mü? E17, Avrupa’nın en kalaba-
lık otobanlarından biri. Sizin dans 
edebileceğiniz bir yer değil. Aynı 

zamanda, diğer sürücülerin sinir-
lenmesine yol açıyorsunuz ve dav-
ranışınız agresifliğe ve sonucunda 
ırkçılığın artmasına yol açıyor” ya-
nıtını verdi.

‘YİNE OLSA OYNARIZ’

Konvoy mağdurlarından damadın 
arkadaşı A.D. (23) ise Habertürk’e 
konuştu: “Akşam gelini almak 
için 30 araba yola çıktık, 18 ara-
ba durduruldu. Konvoy yaptık, 
deli dolu hareketler yaptık inkâr 
etmiyoruz. Otobanda arabala-
rı durdurduk, damadı havaya at-
tık, misket oynadık, halay çektik. 
Trafik durmuşken 2-3 polis araba-
sı geldi. Kimliklere bakıp, ‘Bir şey 
olmayacak’ deyip yolladılar ama 
mahkemelik olduk. Türk her yer-
de Türk’tür, sıkıntı yok. Cezadan 
korkacak değiliz. ‘50 bin Euro ce-
za yersiniz’ diye korkutmuşlar, da-

mat da hepimizin ismini vermiş. 
18 kişiden istenen toplam 40 bin 
Euro’yu geçmiş. Bazılarından ki-
şi başı 4 bin Euro’ya yakın istiyor-
lar. Pişman değilim, bir daha dü-
ğün olsa, bayrakları asar yine drift 
yaparız, yine oynarız.”

DAMAT HASAN A.: 
‘GELİNİ 2 SAAT GEÇ 

ALDIK’

Hakkında dava açılan damat Hasan 
A. ise, 11 Şubat 2017’de yaşanan 
olayı şöyle anlattı: “Konvoyla yola 
çıktık. Kız evi 50 kilometre uzaktay-
dı. Konvoydan 2-3 kişi trafikte ters 
hareket yaptığı için otobanda tra-
fik durdu. Halay çekildi, misket oy-

nandı. Gelenek de olsa buranın ku-
rallarına uymamız gerekirdi. Yolda 
Belçikalılar bizi kameraya almış. 
Polisler geldi. Gelini almaya 2 sa-
at geç gidebildik. Düğünden 3 haf-
ta sonra eve mektup geldi. Bu yıl 
nisan ayında da 250 Euro para ce-
zası istendi. Mahkemede, görün-
tüleri izlettiler. İki araç kesin suçlu 
görülüyor. Hâkim, ‘Sizin bu dav-
ranışınız ırkçılığa davetiye çıkarı-
yor, ırkçıları çoğaltıyorsunuz’ dedi. 
Düğünüm mahvoldu. Bunu yapan-
lar yanlış yaptı. Hatalarını sonra-
dan kabul ettiler ama neye yarar. 
Babam, abim, arkadaşlarım ara-
sında suçsuz olanlar da mağdur 
duruma düştü. Parayı suçlu olan-
lar ödesin.”
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Haber kadrosunu günden güne güç-
lendiren Yeni Vatan Gazetesi, dene-
yimli haberciler arıyor.

Haberciliğine güvenen, muhabir-
lik konusunda deneyimli habercile-
rin aşağıdaki mail adresine e-posta 
veya Yeni Vatan Gazetesi adresine 
posta yolu ile resimli özgeçmişleri-
ni ve iş tecrübelerini içeren bir baş-
vuruyu, telefon ve adreslerini özel-
likle yazarak yapmaları rica olunur. 
Başvurular sadece elektronik posta 
ile (E-mail) kabul edilir.

Yeni Vatan Gazetesi
Deniz Sel
Kommunikation

e-mail: d.sel@yenivatan.at 

Yeni Vatan Gazetesi’nde 
çalışmak ister misiniz?
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Yağ yakmak ve kas geliştirmek isti-
yorsanız her öğün protein tüketin. 
Yeterli protein almadan yapılan eg-
zersizler kas erimesine neden olu-
yor. Kilo verseniz de kas kitlenizi 
kaybediyorsunuz, bağışıklık siste-
minizi zayıflatıyorsunuz.

Haftada 2 gün yağlı balık yiyin. 
Izgara veya buğulama olarak tü-
ketin. Ayçiçek veya mısırözü yağda 
kızartma, vücudumuzun, faydalı 
Omega-3 balık yağını kullanması-
na engel oluyor.

Yoğurt, uzun süre tok tutucu ve ki-
lo kaybına yardımcı olan bir gıda-
dır, hergün 300 gr kadar tüketin. 
Üstelik kilo verdirmesi için yağsız 
olmasına da gerek yok. Mümkünse 
sindirime daha çok faydalı olduğu 

için ev yoğurdunu tercih edin.

Hamburger veya köfteden vazgeçe-
miyorsanız çiğköfte yer gibi ekmek 
yerine marulun içine sararak ye-
meyi deneyin. Daha az karbonhid-
rat ve kalori tüketmiş olursunuz.

2-Daha az kalori almak için köf-
teyi hindi etinden yapmayı de-
neyin
Yumurtayı da unutmayın, ay-
nı yoğurt gibi uzun süre tok tutar. 
Sarısını sevmiyorsanız bile beyazı-
nı yiyin, 1 adet yumurta beyazı 4 gr 
protein içerir.

3-Lifli gıdalara ağırlık verin
Lif içeriği yoğun gıdalar tokluk his-
si yaratır daha az yemekle yetin-
menizi sağlar. Bu gıdalar aynı za-

manda vitamin ve antioksidan 
maddelerden zengindir yani yaş-
lanmayı geciktirir. Günde 30 gr ka-
dar alınması önerilir.

Antioksidan ve lif açısından zen-
gin gıdalar sıklıkla canlı ve par-
lak renklere sahiptir. Domates, ıs-
panak, semizotu, maydanoz, roka, 
tere, limon, ahududu, böğürtlen, 
çilek, kiraz, vişne, yaban mersini 
ve karadut zayıf ve sağlıklı kalmak 
için hergün tüketilebilir.

Kahvaltıda 1 çorba kaşığı yulaf ka-
tılmış 1 kase yoğurt, günlük lif ihti-
yacınızın önemli bir miktarını kar-
şılar.

4-Tam tahıllı ekmek için henüz 
geç kalmadınız…
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Sağlıklı bir yaz için öneriler
Tam tahıllı ekmek içine domates, 
kıvırcık, soğan ve soyulmamış sa-
latalık konularak yapılan bir sand-
viç de kahvaltı için uygun bir seçe-
nek olacaktır.

5-Anahtar kepekli ürünlerde
Kepekli pirinç, makarna veya bul-
gura geçmek de faydalı olur.

6-Tokluk hissi için lifli gıdalar
Birçok meyve yaklaşık yüzde 80-95 
kadar su içerir. Hem su hem de lif 
açısından zengin olduklardan tok-
luk hissi verirler.

7-Meyva suyuna dikkat!
Meyvasuyu yerine meyve tüket-
mek, kan şekerinde ani yükseliş 
ve düşüşlere engel olur ayrıca ge-
reksiz kalori almamış olursunuz. 
Greyfurt suyunun şekeri düşük ol-
duğundan içilebilir, ayrıca tok tutu-
cu etkisi vardır.

Meyveleri dilimleyip donurursanız, 

atıştırma ihtiyacınız olduğunda 
tatlı veya dondurma niyetine tü-
ketebilirsiniz. Üstelik daha yavaş 
yiyebileceğiniz için azla yetinme-
niz ve kolay doymamız da müm-
kün olur.

8-Salatasız bir yaşama HAYIR!
Kıvırcık salata ve mercimekle ya-
pılan bir salata oldukça doyurucu 
ve az kalorilidir.

Salataya ekmek parçaları yerine 
kavrulmamış badem, ceviz ve ay-
çekirdeği eklemek lif oranını art-
tırır.

Salataya koyacağınız zeytinyağını 
daha az kullanmak için sprey tarzı 
püskürtücü yağdanlık kullanma-
nız faydalı olacaktır.

9-Herşeyin başı SU…
Su canlılığımızın temel yapı taşı-
dır. Vücudumuzun yüzde 60 ka-
darı sudan oluşur. Sindirim, dola-
şım, emilim, gıdaların taşınması, 
vücuttan zararlı maddelerin atıl-
ması, ter ve tükrüğün oluşması 
vücut ısısının korunması hep su-
ya bağlıdır.

Egzersizden veya güneşe çıkma-
dan 15 dakika önce 2 bardak ve 
terleme oldukça 15 dakika aralar-
la 1-2 bardak su tüketmek vücu-
dun susuz kalmasını engelleye-
cektir. Terimiz normal sudan daha 
fazla tuz içerdiğinden madensuyu 
daha uygun bir seçenektir.

Pembe veya kırmızı greyfurt ve do-
mates suyunun likopen içeriği sa-
yesinde güneş yanığına karşı ko-
ruyucu etkisi olduğundan yazın 
tüketilmesi en faydalı içecekler-
dendir. Ayrıca erik ve karpuz gibi 
suyu bol meyveler ve salatalık (hı-
yar) tercih edilebilir.

Yemek öncesi içilecek bir bardak 
su, açlığı bastırıp daha kolay doy-
mayı sağlar. Hala doymadıysanız 
yemek sonrası içilecek ilave bir 
barsak su da daha fazla yemeni-
ze engel olur.

10- Alkole dikkat…
Alkol, çay ve kahve su ihtiyacını 
karşılamaz tersine idrarla su kay-
bına neden olur. İçerseniz de her 
birinin yanında bir bardak su tü-
ketimi kaybı engelleyebilir.

11-Uzun yaz sohbetlerinde ye-

mekte aşırıya kaçmayın…
Güzel ve uzun yaz günleri dışarı-
da yemek sohbetleri daha uzun 
sürüyor, daha çok yemek yenme-
sine neden oluyor. Yemeğe erken 
doymak için bir bardak su içerek 
başlayın.
Gittiğiniz yerde sipariş öncesi por-
siyonların büyüklüğünü sorun ve 
iştah açıcı meze gibi ürünleri orta-
ya az sayıda söyleyin.
Ana yemekleri de porsiyonları bü-
yükse iki kişiye bir porsiyon ola-
rak isteyin.
Kızartma ve soslu yemekler ye-
rine ızgara, haşlanmış veya fırın 
olanları tercih edin. Etin fazla piş-
miş ve yanmamış olmasına dik-
kat edin.

12-Baharatlar yemeklerimizin 
tacı olsun…
Acı kırmızı biber yağ yakılması-
nı sağlasa da iştah açıcıdır, kebap 
yerken ölçülü olun. Kekik, nane, 
kişniş, karabiber, kimyon, hardal 
gibi antioksidan baharatları sof-
ranızdan eksik etmeyin.

Kebabın yanında lavaş veya pi-
de yerine bulgur ve yeşillik tercih 
edin.

Ana yemek tabağında pilav, pa-
tates veya kızartma varsa yerine 
haşlanmış veya ızgara sebze sipa-
riş edin. Sos varsa üzerine konma-
sını istemediğinizi yanına koyul-
masını tercih ettiğinizi belirtin. 
Mümkünse sos ya hiç yemeyin ve-
ya az tüketin.

13- Ekmek sepeti uzağınızda 
dursun!
Masaya ekmek sepeti istemediği-
nizi baştan söyleyin.

14- Açık büfe ve tatlıdan uzak 
durun!
Açık büfe ise az kaloriyle yetin-
mek için küçük tabak alıp taba-
ğınızı sebze ağırlıklı doldurun. 
Çatal kaşık yerine kürdanla ye-
meyi deneyin. Tatlıdan uzak du-
run. Yiyecekseniz şerbetli tatlılar 
yerine sütlü olanları tercih edin. 

Ortaya iki üç kişinin paylaşması 
için tek bir porsiyon isteyin.

Akşam yemeğine geç oturmanın 
daha hızlı ve fazla gıda tüketmeye 
neden olduğunu unutmayın.

Uzun sohbetlere açık bir akşam 
yemeğinde yavaş ve her lokmayı 
40 defa çiğneyerek tüketmeye ça-
lışın. Daha az yiyerek doyabilece-
ğinizi göreceksiniz.

Evde cips, kurabiye gibi atıştırma-
lıklar bulundurmayın.

15-Atıştırmalıklar iyidir…
Misafirlere, küçük porsiyonlarda 
kavrulmamış ve tuzsuz, badem, 
ceviz, fındık ikram edin. Yağ ora-
nı yüksek olsa da lifden zengin bu 
gıdalar kilo vermeye yardımcı olur 
ve tok tutar.

Peynir ikramlarının veya tüke-
timinin abartılmaması için çok 
küçük parçacıklar halinde doğ-
ranması ve kürdan kullanılarak 
yenmesi işe yarayacaktır.

Domates, salatalık ve havuç da ki-
lo aldırmayan faydalı atıştırmalık-
lardandır.

Meyveleri mümkün olduğunca 
doğramadan, iyice yıkayıp fırça-
layıp kabuklarıyla tüketmek daha 
faydalı ve doyurucudur.

Karpuz bol su ve lif içerir susuz-
luğu giderir, kabuğunun beyaz 
renkli iç kısmı dolaşım düzenleyi-
ci bağışıklık güçlendirici bir ami-
noasit içermektedir, çöpe atılma-
malıdır.

16-Egzersiz yapmadan olmaz…
Sağlıklı yaşam için sadece dengeli 
ve doğru beslenmek yetmiyor eg-
zersiz hayat tarzı olarak yaşamı-
mız içinde sürekli yer almalı.

Dr. Özgür Şamilgil
İstanbul FlorenceNightingale 
Hastanesi
Sağlıklı Yaşam Merkezi Direktörü

Günlerin uzun olduğu ve dışarıda daha çok vakit geçirilen güneşli yaz 
sezonunu kilo almadan ve sağlıklı geçirmek isteyenlerin bilmesi gere-

ken birçok şey var.
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