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IGGÖ - Avusturya İslam İnanç Topluluğu
Müslümanları Temsil Edemiyor.
• İslam kanunu

• İmamlarla
   ilgili gelismeler
    (100 üzerinde imam
    yurtdısı edildi).

,

,

)
• Müslümanların

   Dini bayramlardaki

   izin hakları yok.

• Karnelerdeki
   İslam yerine
   IGGÖ ibaresi.

• İlkokullarda   Müslüman
   çocuklara
   örtünme yasagı

Solda ki bütün
kanunlar ve
uygulamalar
geçti,
IGGÖ ne iş
yapıyor?

Avusturyalı Türk Kökenli Siyasetçilere

Sıla 
Yolu

 Neler Oluyor?

S: 18

S: 8

S: 14
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von Mustafa Delice

Geçtiğimiz ay yayımlanan 20. Sayımızda Başbakan yardımcısı ve FPÖ Partisi 

Başkanı HC Strache’ye yaptığı yanlış uygulamalar, kanunlar ve söylemlerle ilgili 

sorularımızı sormuş, tarafsız ve özgür bir gazete olarak da bu yanlışları siz değerli 

okuyucularımız ile paylaşmıştık. Ne tesadüftür ki gazetemizin dağıtımından kısa 

bir süre sonra Strache’nin utanç videosu sosyal medyaya düşmüş ve çok kısa 

sürede siyasi bir deprem yaşanmıştır. Eylül ayında Avusturya yeni hükümetini 

seçecek. Umuyoruz ki bu yaşanan yanlışlardan ders çıkarılmış olsun ve hak et-

tiğimiz, işini iyi yapan, eşitlikçi ve dürüst insanlar ülkemizin yönetimini ele alsın. 

Brücke Gazetesi olarak misyonumuz ulaştığımız okuyucu kitlesini en doğru şekilde 

bilgilendirmek, hangi kurum ya da kuruluş olursa olsun tarafsız bir şekilde yanlış 

bulduğumuz davranış ve uygulamaları dile getirip daha güzel bir dünya için bir 

parça da olsa katkı sağlamaktır. Türkçe’de bir deyim vardır: “Etliye sütlüye dokun-

mamak”. Maalesef günümüzde birçok gazete ve televizyon bu deyimin somut bir 

ispatı olarak varlığını devam ettirmektedir. “Aman güç dengelerine dokunmayalım, 

kendimize düşman edinmeyelim, kimsenin çıkarlarına ters düşmeyelim ki, bizim 

de çıkarlarımız zarar görmesin.” Anlayışına bütün yayın hayatımız boyunca karşı 

durduk ve durmaya devam edeceğiz. 

Sömestre döneminde karnelerin din hanesinde yazan İGGÖ ifadesini direkt ilgili 

kurumlarla resmi yazışmalar yaparak araştırdık, bu konudaki fikrimizi kendilerine 

ifade edip verdikleri cevapları da gazetemizde yayımladık. Geldiğimiz noktada bu 

ifade değişikliğe uğramakla birlikte hala olması gereken şekilde değişmiş değil. 

Brücke Gazetesi olarak bu konuda mücadele vermeye devam edeceğiz.

Strache skandalı gündemde iken bir de arkasından Viyana Belediyesi’nde meclis 

üyesi Aslıhan Bozatemur’un kendisini Belediye Başkan Yardımcısı ve Müsteşar 

olarak tanıtması özellikle Avusturya basınında olumsuz bir şekilde yer aldı. Türkiye 

kökenli bir görevlinin bu şekilde basında yer alması, bizleri ayrıca da üzmüştür. 

Zira zaten HC Strache’nin özellikle Müslüman Türk göçmenler üzerinden ayrımcı 

ve nefret dolu söylemleri ayrımcılığı tetiklerken, bir de göçmen bir siyasinin bu 

yanlış davranışı işin tuzu biberi olmuştur.

Gazetemiz Aslıhan Hanım’a sorularını yöneltmiş ve cevaplarını da tarafsız bir 

şekilde yayımlayacağını ifade etmiştir. Umarız bu yanlış anlamaları düzeltip 

halkın vicdanını rahatlatacak cevapları verecektir.

Okulların tatil olması ile bir çok okuyucumuz Türkiye’ye tatil yolculuğuna başla-

yacak. Bütün okuyucularımıza iyi yolculuklar ve iyi tatiller diliyoruz. 

Ağustos ayında kutlayacak olduğumuz Kurban Bayramınızı da şimdiden kutlar, 

hayırlara vesile olmasını dileriz.

Mustafa Delice

Chefredakteur
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Ümit Vural 
IGGÖ Başkanı

Son iki sayımızda başkanı olduğunuz 
İGGÖ hakkında yazılar yazıyor, 

eleştiri ve önerilere yer veriyoruz.

Ne röportaj sorularımız, 
ne de eleştirilerimize 

bir cevap vermemeniz, 
haklı olduğumuz 
anlamına geliyor 

ve bu sonuç 
toplumumuz 

adına daha da 
üzücü.

Qu
ell

e: 
ht

tp
://w

ww
.de

ris
lam

.at
/ig

go
/q

ue
lle

n/
Do

wn
loa

d/
Le

be
ns

lau
f.p

df

Koltuğa oturduktan 
sonra halka ve hizmet 

verdiği kesime bu 
kadar mesafeli ve 

umursamaz olmak 
hangi kültürün 

geleneğidir sayın 
Ümit Vural?
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Oturduğunuz koltuktan o kadar eminsi-
niz ki kurumunuza yapılan ne eleştiri, ne 
de önerileri görmüyor, duymuyorsunuz. 
Fakat unuttuğunuz bir şey var. Burası 
Avusturya ve buradaki Müslüman halklar 
her geçen gün bilinçleniyor ve haklarını 
aramayı öğreniyor. Avusturya’daki Müslü-
manlar, özellikle de Türkiye’li Müslümanlar 
artık sandığınız gibi gündemden uzak, 
hesap sormayan kitle değil. Her ne ka-
dar hala ne tür farklı vaadlerle o koltuğa 
oturduğunuzu anlamasak da, bir gün o 
makamın hak ettiği hizmetleri yerine ge-
tireceğiniz umudunu taşıyoruz.

• İslam Kanunu
• İmamlarla ilgili gelişmeler
• Dini bayramlardaki izin hakları 
(Duyurusunu “izin kullananların, 
senelik izin haklarından kullana-
cakları” açıklamasını neden yap-
madınız?)

• Karnelerdeki IGGÖ ibaresi
• İlkokullarda Müslüman çocuk-
lara örtünme yasağı 

Yukarıda sıraladığımız konularda hala hiç-
bir gelişme yok Kurumunuz ve sizin ne tür 
işlemler yaptığınız kimse tarafından tam 
olarak bilinmiyor. Açtığınızı iddia ettiğiniz 
mahkemelerin içerikleri nelerdir? Ne tür 
yazışmalar yaptınız? Gündeme gelen her 
konu için “gereği yapılmıştır” ya da “gereği 
yapılacaktır” anlamına gelen açıklamalar-
da bulunuyorsunuz fakat ortada hiçbir 
resmi bilgi ve belge göremiyoruz.

Geçtiğimiz günlerde istifasını veren HC 
Strache hakkında bir suç duyurusunda ya 
da hak arayışında bulunduğunuzu ifade 
etmiştiniz. Bu resmi işlemin içeriği nedir 
ve şu an hangi aşamadadır.

Camilerde verilen vaazlar, hutbeler ya 
da imamlarla ilgili denetleme gereklili-
ğinden bahsetmiştik kurumunuza ama 
görmezden gelindi. Geçenlerde yaşanan 
“4 Kadınla evlilik” videosu ve Avusturya 
resmi kurumları tarafından inceleme-
ye alınması bu önerimizin aslında ne 
kadar da elzem olduğunu ispat etmiş 
oldu. Bu kadar hassas konularda bile 
umursamaz tutumunuz, açıklamalar 
yapmamanız sorunlarımızın ne kadar 
sahipsiz kaldığının bir göstergesi değil 
de nedir?

Ramazan ayı bütün İslam dünyası için 
çok özel anlam ifade eder. Evlerde ha-
zırlıkları bile başka bir manevi huzur ve 
keyiftir. Müslümanlar birbirinin Ramazan 
ayını kutlar, güzel dileklerde bulunur, du-
alar eder. Hatta Müslüman olmayanlar 
da Müslümanların Ramazan ayını, dini 
bayramlarını kutlarlar. İslam düşmanı söy-
lemleriyle dikkat çeken hükümetin Başba-
kanı Sebastian Kurz bile ince bir davranış 
gösterip Ramazan kutlaması yapmıştır. 
Web sayfanızı incelediğimizde maalesef 
kurumunuzun bir Ramazan Kutlaması 
yayımlamadığını gördük. Ne kadar üzücü… 
Özel bir sebebi var mıdır, yoksa tamamen 
unutulmuş bir detay mıdır?

Geçen sayımızda lüks otellerde yapmış 
olduğunuz toplantının maliyetini gündeme 
getirip, bu kadar lüks toplantılara neden 
gerek duyduğunuzu sormuştuk.

Sanki göreviniz lükse özendirmekmiş-
çesine bir de iftar yemeği verdiniz. Ve 
şaşırtıcı bir şekilde yine lüks bir mekanda. 
Her ne kadar sizlerin bizlerden daha iyi 
bildiğini umsak da yeniden hatırlatma 
gereği hissettik.

İsa Suresi 26-27: 
Hısıma, yoksula, yolda 
kalmışa hakkını ver. 
Malını israf ile saçıp 

savurma. Çünkü saçıp 
savuranlar şeytanların 
kardeşleri olmuşlardır.  

Şeytan  ise Rabbine 
çok nankördür.

Furkan Suresi 67 : 
Gerçek mü’minler 

harcadıkları zaman 
ne israf ederler, 
ne de kısarlar. 

Harcamalar bu ikisi 
arası, ortalama olur.

Bir önceki yazımızda bünyenizde İslam 
uzmanları, sosyolog ve felsefeciler bu-
lundurmanızı önermiştik. Sanırım buna 
önerimizi tekrar hatırlatmamız gerekiyor, 
zira ayetlerle anlatmış olmamıza rağmen 
hala lüks tüketime bu kadar önem veriyor 
olmanız ilginç bir davranış şekli.

Sizler istediğiniz şekilde, istediğiniz dine 
inanmakta özgürsünüz. Ama en azın-
dan davranışlarınızın ve politikalarınızın 
temsil ettiğiniz inanca ters düşmemesi 
gerekmez mi?

Özellikle manevi anlamda ruhların bir kat 
daha merhametli olmak için oruç tut-
tuğu bu mübarek Ramazan ayında lüks 
otel salonlarında binlerce EURO maliyet-
li  iftar yemekleri organize etmek yerine, 
Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’i 
örnek alıp daha sade iftar yemeği verme-
niz, iftar yemeği için  ayırdığınız bütçe ile 
de zenginleri doyurmak yerine, dünyanın 
herhangi bir yerindeki ihtiyaç sahipleri-
ne  yardım etmeniz çok daha anlamlı bir 
davranış olurdu. Bu inceliği düşüneme-
miş olabilirsiniz tabii ki, umarız bundan 
sonra İslam dinini  temel felsefelerine ve 
prensiplerine uygun, halka doğru model 
olacak ve vicdanlarda soru işaretleri ya-
ratmayacak davranış ve uygulamalarda 
bulunmaya başlarsınız.



SHT, GÜÇLÜ İŞ ORTAĞINIZ 

Bad&Energie Showroomları ile bütün bunlara yeni 
bir boyut getiriyoruz.  

TESİSATÇILAR İÇİN HARİCİ SHOWROOM

Yeni Bad & Energie Showroomları, tesisatçılar ve 
müşterileri ile üreticiler arasında mükemmel bir 
bağlantı sağlamaktadır. Profesyoneller, danışma 
ve planlama hizmetlerini üstlenen çalışanları olan, 
kendi dükkânlarının devamı niteliğindeki harici bir 
showroomdan faydalanırlar, tüketiciler ilham alır 
ve üretici marka da ürünlerini sergileyeceği çekici 
bir alana sahip olur. 

Teknolojiyi yaşayın ve hissedin 

www.badundenergie.at

SHT ile günlük zorluklarla başa çıkmak daha kolaydır. 
Tüm tesisatçıların güçlü iş ortağı olarak biz, başarılı 
olma yolunda nelere gerek duyulduğunu iyi biliyoruz. 
Avusturya’nın her yerinde hizmetlerimize güvenebilir-
siniz. En geniş lojistik servis ağını kullanan, 80’den 
fazla servis noktası ve teslim noktaları ile her zaman 
yakınınızda olan ve neye ihtiyaç duyduğunuzu bilen, 
konusunda uzman kadroya sahip bir iş ortağı. 

2017 yılında Brunn am Gebirge’de, içinde tamamen 
yeni bir konseptin uygulandığı bir Bad&Energie 
showroomu açıldı. Burada 1.350 m2’lik bir alanda 
ve tek çatı altında en modern ve en teknolojik banyo 
planlama seçenekleri sergilenmektedir. Konusunda 
uzman çalışanlarımızın sunduğu danışmanlık hizmet-
leri eşliğinde teknoloji hissedilir ve yaşanır hale geti-
rilmektedir. 
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SHT - toptan satışta 
uzman İş ortağınız 

DAHA ÇOK ÇALIŞMA
SHT en çalışkan 
danışmanlara sahip 

DAHA ÇOK KESİNLİK
SHT en dakik lojistik 
servise sahip  

DAHA ÇOK DOĞRULUK
SHT tüm tesisatçılar 
için doğru iş ortağı 

BİZ KİMİZ? 1A-INSTALLATEURE

Daha fazla bilgi için:

www.sht-gruppe.at
www.mySHT.at

SHT Yapı, yerelliği, en iyi şekilde yapılanmış 

servis ağı ve müşteri hizmetlerindeki yenilikçi 

ç�zümleri sayesinde, Avusturya tesisat ve ısıtma 

ürünleri toptan pazarında �nemli bir rol oynuyor. 

Pazar sürekli değişim halindeyken, dijital değişim 

dalgası karşısında sadece, müşterilerinin ihtiyaç-

larını anlayan işletmeler ayakta kalacaklar. SHT, 

bağımsız bir marka olarak, �rauenthal Handel 

Gruppe’nin güçlü şirket yapısı kapsamındadır. 

Toptan satış uzmanı olarak SHT, her konuda 
eksiksiz danışma hizmetleri ile tüm tesisatçı-
lara ilham veriyor. Toptancı, müşterilerinin iş 
dünyasını anlar ve bugünden gelecekte doğa-
bilecek problemler için ç�züm �nerilerinde 
bulunur. SHT de kişiselleştirilmiş hizmetlere 
büyük �nem vermektedir. Ana hizmet konu-
ları Smart�ata ve farklı web hizmetleridir. 
Bunlar ile birlikte SHT, başarılı E-ticaret faali-
yetleri için yenilikçi stratejiler oluşturmakta-
dır. Genç ve dinamik bir marka olarak SHT, 
müşterileri ve çalışanları ile Avusturya gene-
linde başarılarını sürdürecektir. 

SHT’nin alt şirketi olan 1A-Tesisatçı 
Pazarlama �anışmanlık �td. üyelerine 
�1a-�nstallateure� markası altında, 
internet reklam kampanyaları ya da 
ileri seviye seminerler gibi pazarlama 
hizmetleri sunmaktadır. 
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Bildung

IGGÖ sadece konuşan bir kurum mu?
Yoksa Çalışıyor mu?

İGGÖ resmi internet sayfasını incelediğimizde aşağıda listelediğimiz alanlarda hizmet verdiğini gördük. 
Peki bu alanlarda ne tür hizmetler vermiştir? Gerçekten çalışıyor mu, yoksa görüntüde mi var bu birimler? 

Dikkatimizi çeken ve çok önemli olduğunu düşündüğümüz bu görevler hangi etkinliklerle yerine getirilmiştir 
ve bu alanlarda kaç kişiye hizmet verilmiştir?

Tüzük:
Avusturya İslami İnanç Topluluğu, 
İslam hukuku 39 sayılı 2015 I. Federal 
Hukuk Gazetesi ve 2015 II. Federal 
Hukuk Gazetesi 76 uyarınca yasal 
olarak tanınmış dini toplumdur. Ayrıca, 
kamuda kısaltılmış "IGGO" adıyla da 
bilinmektedir.

Başkan

Yüksek Kurul

Eğitim Müdürlüğü 
Kurulu

Müftü

İmamlar Kurulu

Danışma Kurulu

Hakem Kurulu

Denetçiler

Bay Ümit Vural 

Bay Ümit Vural 

Bay Esad Memic

6 Kişilik Komite

20 Kişilik Komite

5 Kişilik Komite

3 Kişilik Komite

Avusturya İslami İnanç Topluluğu 
Organizasyonu

IGGÖ yü oluşturan Dini Cemaatler:
9 Eyalette 350’ Camii, 117 Delege IGGÖ 
yü Olusturuyor ve Yönetiyor.

Atib Dini 
Cemaatleri  

İslami Federasyon 
Dini Cemaatleri

Türk Federasyon 
Dini Cemaatleri

İslami Sufi Birliği 
Dini Cemaatleri

İslam Kültür 
Merkezleri Birliği 
Dini Cemaatleri

Arnavut Dini 
Cemaatleri 

Arap Dini 
Cemaatleri

Asya Dini 
Cemaatleri

Boşnak Dini 
Cemaatleri

Türkiye Kökenli 
Dini Cemaatler

Diğer Ülkelerden 
Oluşan Dini 
Cemaatler

Bay Mustafa
Mullaoğlu

Avusturya
İslami
İnanç
Topluluğu
Danışma Merkezi
Avusturya İslami İnanç Topluluğu, Gençler 
ve Aileler için İslami Danışma Ağı ile işbir-
liği içinde, bireysel ve sosyal kalkınmanın 
kişisel olarak desteklenmesi amacıyla 

Müslüman erkek ve kadınlara psikososyal 
danışmanlık hizmeti vermektedir.

Danışma Merkezi‘nin Görevleri:

Bireyler ve aileler için psikososyal da-
nışmanlık:
1. Evlilik Danışmanlığı

2. Arabuluculuk ve Çatışma Çözümü

3. Çocuk Eğitimi Rehberliği

4. Ebeveyn Rehberliği

5. Kadınlar ve Erkekler için Danışmanlık

Gözetim ve koçluk yöntemleriyle imam-

ların desteklenmesi:

İmamlar için öneri: Vakalar küçük gruplar 
halinde tartışılmalı, böylece gelecekte ve-
rilecek danışmanlık hizmetlerinde yararla-
nılacak deneyimler bir araya getirilebilir ve 
imamlar günlük işlerinde güçlendirilebilir.

Cami cemaatlerinde aile ve danışmanlık 
konularında ders anlatımı ve bilgilendirme 
çalışmaları

1. Ebeveynlerin Eğitimi ve Danışmanlık

2. Eğitim Danışmanlığı

3. Çocuk Eğitimi ve Refakat

Avusturya İslami İnanç 
Topluluğu Bölümleri
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IGGÖ sadece konuşan bir kurum mu?
Yoksa Çalışıyor mu?

İGGÖ resmi internet sayfasını incelediğimizde aşağıda listelediğimiz alanlarda hizmet verdiğini gördük. 
Peki bu alanlarda ne tür hizmetler vermiştir? Gerçekten çalışıyor mu, yoksa görüntüde mi var bu birimler? 

Dikkatimizi çeken ve çok önemli olduğunu düşündüğümüz bu görevler hangi etkinliklerle yerine getirilmiştir 
ve bu alanlarda kaç kişiye hizmet verilmiştir?

Tüzük:
Avusturya İslami İnanç Topluluğu, 
İslam hukuku 39 sayılı 2015 I. Federal 
Hukuk Gazetesi ve 2015 II. Federal 
Hukuk Gazetesi 76 uyarınca yasal 
olarak tanınmış dini toplumdur. Ayrıca, 
kamuda kısaltılmış "IGGO" adıyla da 
bilinmektedir.

Başkan

Yüksek Kurul

Eğitim Müdürlüğü 
Kurulu

Müftü

İmamlar Kurulu

Danışma Kurulu

Hakem Kurulu

Denetçiler

Bay Ümit Vural 

Bay Ümit Vural 

Bay Esad Memic

6 Kişilik Komite

20 Kişilik Komite

5 Kişilik Komite

3 Kişilik Komite

Avusturya İslami İnanç Topluluğu 
Organizasyonu

IGGÖ yü oluşturan Dini Cemaatler:
9 Eyalette 350’ Camii, 117 Delege IGGÖ 
yü Olusturuyor ve Yönetiyor.

Atib Dini 
Cemaatleri  

İslami Federasyon 
Dini Cemaatleri

Türk Federasyon 
Dini Cemaatleri

İslami Sufi Birliği 
Dini Cemaatleri

İslam Kültür 
Merkezleri Birliği 
Dini Cemaatleri

Arnavut Dini 
Cemaatleri 

Arap Dini 
Cemaatleri

Asya Dini 
Cemaatleri

Boşnak Dini 
Cemaatleri

Türkiye Kökenli 
Dini Cemaatler

Diğer Ülkelerden 
Oluşan Dini 
Cemaatler

Bay Mustafa
Mullaoğlu

von Brücke Magazin

Eğitim
Dairesi
Avusturya İslami İnanç
Topluluğu Eğitim Dairesi

1982/83 öğretim yılından beri Avustur-
ya‘da din dersi verilmektedir. Bu durum, 
İslam‘ın Avrupa’da 1912’den bu yana res-
men tanınmasıyla doğrudan ilgilidir. Bu 
derslerin entegrasyona olumlu etkileri 
olduğu görülerek Avusturya bir model 
olarak kabul edilir. Ders dili Almancadır.

2014/2015 öğretim yılında Avusturya‘da 
2.400‘e yakın noktada, yaklaşık 550 öğ-
retmen tarafından verilen derslere kaba-
ca 69.000 Müslüman öğrenci katılmıştır. 
1998‘den beri, İslami Din Eğitimi Akademi-
si‘nin, bu konuda kalifiye eleman yetiştiren 
ayrı bir eğitim kurumu vardır. Ancak bu 
kurum, 2005 Yüksek Öğretim Kanunu‘yla 
(www.irpa.ac.at) İslami Din Öğretmenliği 
için özel bir lisans programına dönüştü-
rülmüştür. Öğretmenlerin yetiştirilmesi, 
Özel İslami Din Eğitimi Programı Sürekli 
Eğitim Merkezi (www.ihl.ac.at) tarafından 
yerine getirilmektedir.

Avusturya‘daki Müslümanlar, bir azınlık 
olarak, yasal olarak tanınan bütün dini 
topluluklarla eşit muamele görmenin 
onlara sunacağı birçok fırsat karşısında 
çok memnun olacaktır. Bu yolda, İslami 
eğitim çok önemli bir rol oynamaktadır. 
Son olarak, diğer öğretmenlerle kurulacak 
olan işbirlikleri diyalog için kayda değer 
bir etki yaratacaktır.

http://www.derislam.at/schulamt/?c=personal-
bild&o=personal&kat=2&cssid=Fachinspekto-
ren&navid=18&par=6

Aşırıcılıkla
Mücadele
Avusturya İslami İnanç Topluluğu‘nun 
Aşırıcılıkla Mücadele Ofisi açıldı

Avusturya İslami İnanç Topluluğu‘nun 
Aşırıcılığın Mücadele Ofisi 01.01.2018 
tarihinde çalışmalarına başladı.

Her türlü aşırılıkla kesin olarak mücadele 
etmek için atılan bu önemli adım, İnanç 
Topluluğu‘nun çizdiği saldırgan stratejinin 
bir parçasıdır.

İletişim Merkezi, mümkün olan en iyi des-
teği ve bilgiyi sağlamak için din eğitimcile-
ri, sosyal hizmet uzmanları, İslam alimleri, 
psikologlar, imamlar, siyaset bilimcileri ve 
diğer uzmanlarla birlikte çalışmaktadır.

Kamu ve özel kuruluşlara yönelik eğitimler, 
seminerler, konferanslar ve danışmanlık 
burada sunulan hizmetlerin bir parçasıdır.

Bildung
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işbirliği içinde, Aşırıcılıkla Mücadele Ofisi 
personelinin çalışmaları desteklenmek-
tedir. 

İslam teolojisine dair güncel konuların 
tartışılacağı haftalık konferanslar da in-
şallah yakında başlayacak.

İslami
Manevi ve
Duygusal
Destek Hizmeti

İslami İnanç Topluluğu, hastanelerdeki, 
cezaevlerindeki ve askerdeki Müslümanlar 
için manevi ve duygusal destek hizmeti 
veren erkek ve kadınlar görevlendirir. 

İslami
Evlilik

Evlilik, İslam‘da şiddetle altı çizilen ve öne-
rilen, en önemli kişilerarası ilişkilerden bi-
ridir. Ayrıca evlilik, Allah‘ın bütün elçilerinin 
yaşayış biçiminin bir parçasıdır. İslam’da 
evliliğe yönelik çok sayıda ayrıntılı kural 
ve davranışın belirlenmesi ve iki tarafın 
da haklarının güvence altına alınmasıyla 
temel bir amaç hedeflenmektedir: Evlilikte 
mutluluk daimi ve uzun soluklu olmalıdır. 
Ve bu evliliğin sonucunda, ruhsal dengeye 
sahip, şaşmaz bir biçimde dine bağlı ve 
hayatın her alanında başarılı çocukların 
olduğu mutlu bir aile kurulmalıdır

Avusturya’daki 
Müslüman 
Mezarlıkları
Viyana, Graz, Vorarlberg

Belge
Merkezi

Belge Merkezi, İslamofobi ve Müslümanlık 
Karşıtı Irkçılığın belgelendirildiği ve bu ko-
nuda danışmanlık sunulan bir merkezdir.

Belge Merkezi‘nin Ana Görevleri şunlardan 
oluşmaktadır:

1. Belgelemek

2. Danışma/Aracılık

3. Eğitim/Güçlendirme

Üyelik
Belgesi
Avusturya’daki nüfus kayıtlarında dini „İs-
lam“ olarak geçen ve Avusturya’da yasal 
olarak tanınan herhangi bir dini cemaate 
bağlı yada kayıtlı bir tarikata üye olma-
yan her Müslüman, İslami İnanç Toplu-
luğu‘nun bir üyesi olarak kabul edilir. Bu 
açıklama bir beyan niteliği taşımaktadır. 
Ayrıca, halihazırda Avusturya Cumhuri-
yeti Kanunları ile tanınan başka bir dini 
cemaate bağlı veya kayıtlı bir tarikata üye 
olmayan her Müslüman, istekleri üzerine 
Avusturya İslami İnanç Topluluğu‘na kabul 
edilecektir.

Askerlik
Belgesi

İslami İnanç Topluluğu, askerlik veya 
kamu hizmeti sırasında İslam kuralla-
rın yerine getirilmesi ve yasaklarından 
kaçınılabilmesi için, gerekli gördüğü du-
rumlarda, kişilere belge verir. Bu belge, 
kişiler tarafından ilgili makamlara sunu-
lur. Devletin tanıdığı dini bir cemaat olan 
Avusturya İslami İnanç Topluluğu tara-
fından belge verilen kişi, dini görevlerini 
yerine getirmekle yükümlüdür. Özellikle 

İslam kurallarının (günlük namazlar, Cuma 
namazı, Ramazan‘da oruç tutma) dışına 
çıkmamalı, yasaklarından (domuz eti ve 
alkol tüketmemek vb.) kaçınmalıdır. Bu 
belge, olumsuz davranışların tespiti ha-
linde, istendiği zaman Avusturya İslami 
İnanç Topluluğu tarafından iptal edilebilir.

Kadınların 
Desteklen-
mesi

Dışarıdan bakıldığında, İslam‘ın itibarının, 
bu dinde kadınlara biçilen rollerle yakından 
ilgili olduğu görülür. Yüksek Kurul‘unda 
kadınların da yer aldığı Avusturya İslami 
İnanç Topluluğu bu alanda bir öncülük 
yapmaktadır.

Herhangi bir İslami örgütle ilişkisi olma-
yan birçok kadın, Müslüman kadınların 
durumlarını iyileştirmek istiyor ve Müs-
lümanlarla yan yana gelebilecekleri bir 
yer arıyor. Her iki durum da, İslami İnanç 
Topluluğu‘nun, Avusturya‘daki erkek, ka-
dın bütün BÜTÜN Müslümanların yanında 
olma ve onları bir araya getirme yönündeki 
asıl amacına yaklaşması için büyük bir 
fırsat sunuyor.

Qurtubi
Eğitim
Atölyesi

“Avusturya İslami İnanç Topluluğu Qurtubi 
Eğitim Atölyesi” 2018 yılının Nisan ayında 
kuruldu.

Bu atölyeyle, Avusturya İslami İnanç 
Topluluğu‘nun Avusturya‘daki eğitim 
çalışmalarının desteklenmesi amaç-
lanmaktadır.

İlki Graz‘da başlayan ve halen devam eden 
toplum pedagojisi kursları verilmektedir. 
Ayrıca, „Aşırıcılıkla Mücadele Birimleri“yle 

Bildung
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Din
Değiştirme
Din değiştirme, bir dinin ilkelerinin, içten 
gelen bir inanç ve özgür iradeyle benim-
senmesi anlamına gelir. İslami İnanç Top-
luluğu, Müslüman olmaya karar verenler 
için bir irtibat noktası oluşturmaya ve 
onlara destek sunmaya çalışıyor.

Din değiştirmek isteyen gayrımüslimlerin 
Avusturya İslami İnanç Topluluğu‘na kabul 
edilmesi, kendi öğreti ilkelerinin değerlen-
dirilmesiyle olur. Kişinin Müslümanlığa ve 
cemaate kabulüyle ilgili, söz konusu dini 
cemaatin başta gelen imamının onayı 
gerekmektedir.

Helal 
Sertifikası
Hakkında
Genel Bilgi
Müslümanların dini pratiğinde, teolojik 
“helal” terimi “saf“ ve dolayısıyla “izin ve-
rilmiş“ olan her şey için kullanılır. Yahu-
diler de “koşer“ kelimesini bu anlamda 
kullanmaktadır.

2004 tarihli Hayvanları Koruma Federal 
Kanunu, her iki inanç topluluğu açısından 
da önemli bir noktayı açık bir şekilde dü-
zenlemektedir: Bu kanunda, Yahudiler ve 
Müslümanların sadece dini usullere göre 
kesilen hayvan etini „helal“ veya „koşer“ 
olarak kabul ettikleri belirtilir. 

Biz ne yapıyoruz?

• Helal ürün üreticileriyle tedarikçiler ara-
sında aracılık edilmesi

• Şirketle ilgili danışmanlık ve değerlendi-
rilme sunulması

• Ürünlerle ilgili danışmanlık ve değerlen-
dirme sunulması

• Değerlendirme sürecinin başarıyla so-
nuçlanmasının ardından verilen Helal 
Sertifikası‘nın hazırlanması. Bu sertifika 
sayesinde alıcılar, ilgili ürünün, Avustur-
ya‘daki dini ve hukuki gıda düzenleme-
lerine uygun bir biçimde üretildiğinden 
emin olabilirler.

Karnelerdeki 
Değişiklikler
Sömestre döneminde karnelerin din hanesinde yazan İGGÖ ifadesini 
yetkili kurumlara sorup, cevaplarını yayımlamış ve bu kurumlara fikrimizi 
bildirmiştik. Müslümanlar için kabul edilemez olan bu uygulama yeni 
bir değişiklikle karşımızda. Şimdi de Din hanesine üç alternatifli İslam 
ibaresi konulmuş durumda.  

1- Sünni  2- Şii  3- Alevi

İslam inancına sahip kişilerin bu üç seçeneğe mecbur bırakılması da 
tarafımızdan kabul göremez. Çocuklarınız için bu tercihi yapmak zo-
runda olmamalısınız. İmza atmanız gereken bu kağıtta;

“Biz sadece İslam Yazılmasını istiyoruz” 
şeklinde bir ifade yazarak bu uygulamayı 
destekleyen, kültür bakanlığının da dikkatini 
çekmiş ve değişikliğe zorlamış olursunuz. 
Unutmamalısınız ki yanlışlıkları düzelmekteki en büyük etken halkın 
gücüdür. Bu konudaki tercihlerimizi ve taleplerimizi net olarak ifade 
etmediğimiz sürece, bazı kurumların bizi ifade etmesini ve haklarımızı 
savunmasını beklemek zorunda kalırız. Yıllarca bu şekilde davranmanın 
zararlarını artık görmeye başladık. Bu yüzden hiç erinmeden, kendimizi 
doğru ifade edip haklarımızı kendimiz talep etmeliyiz. Ne kadar çok 
insan bu cümleyi yazarsa o kadar dikkat çekecek ve ciddiye alınacaktır.

Bildung



Su ile sağlıklı kalın, 
enerjinize güzellik katın!

von Dr. Ata Kaynar

hücre, bağışıklık sistemi, yani vücudun 
tüm sistemleri su sayesinde görevle-
rini tam olarak yapabilirler. Vücudun 
su ihtiyacı yeteri kadar karşılanamazsa 
yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu, 
tansiyon düşüklüğü, bilinç kaybı gibi 
durumlar ortaya çıkabilir. İçecek ola-
rak genellikle su içen çocuklar okulda 
daha enerjik olmakta, daha iyi konsantre 
olabilmektedirler, kilo sorunları daha az 
olup iyi bağışıklık sistemleri sayesinde 
daha seyrek hasta olurlar.

Su içmek tabi ki yetişkinler için de aynı 
yararları sağlar, düzenli su içen kişiler 
kendilerini daha iyi hissederler, metabo-
lizmaları ve sindirim sistemleri daha iyi 
çalışır, daha seyrek kilo sorunu yaşarlar.

Ciltleri daha düzgün ve genç görünür, 
saçları daha çabuk uzar, parlak ve daha 

sık olur. Su mucizeler yaratabilir, ama ne 
kadar su içmeli, ne kadarı sağlıklıdır? 
Herkesin su ihtiyacı farklıdır, küçük ço-
cuklara, okul çocuklarına ve gençlere her 
zaman taze su sunulmalıdır, çocukların 
su içme içgüdüleri daha tabi olduğu için 
yeteri kadar su içeceklerdir. Yetişkinler-
de ve yaşlı kişilerde susama duygusu 
azaldığı için su içme düzenlerini daha iyi 
kontrol altında tutmalıdırlar. Yetişkinler 
için 1,5 – 2 Litre arası temiz musluk 
suyu veya gazsız maden suyu tavsiye 
edilir, terlemenin daha yoğun olduğu 
sıcak günlerde bu miktar daha artabilir.

Bazı böbrek hastalıklarında, kalp yet-
mezliğinde ve diğer bazı hastalıklarda 
daha az su içmek gerekebilir, bu konuda 
hekiminiz size gerekli bilgileri verecektir.

Sağlık için su için!

Su yaşam demek, susuz bir 
yaşam mümkün değil, bunu 
hepimiz biliriz. Ama su neden 
bu kadar önemli, ne kadar su 
içmek gerekir?
Ne kadarı sağlıklı? Yeni doğmuş ço-
cuklarda vücudun %75 kadarı sudan 
oluşur, bu oran yetişkinlerde % 55 do-
layındadır. Bu yüzden yeni doğan be-
beklerde ve küçük çocuklarda özellikle 
yaz aylarında sıkça görülen ve yoğun 
su kaybına yol açabilen mide-bağırsak 
enfeksiyonlarına derhal tıbbi müdahale 
yapmak gerekir.

Daha büyük çocuklarda, gençlerde ve 
yetişkinlerde de bu gibi durumlarda 
yoğun su kaybı mutlaka önlenmelidir. 
Vücudun tüm organları, milyarlarca 

sommer.wien.gv.at 

Urlaub vor der Haustür –
Wien macht’s möglich!
Markus und Tanja wissen genau, wo sie mit ihren 
Kindern Badespaß haben können: mitten in Wien! 
Denn Wien baut die kostenlosen Zugänge zum  
Wasser stetig aus. 

Mach mehr aus deinem Sommer und entdecke  
das ganze Familienangebot auf unserer Website.   
#einfachleiwand

Bezahlte AnzeigeRomawiese

INS_44_Floridadorf_210_148.indd   1 02.07.19   12:55
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Bu bayrama adını veren Kurban; Hz. 
İbrahim ve Hz. İsmail örneğinde olduğu 
gibi ilâhî emirlere kayıtsız teslimiyet 
göstergesi, hak yolunda fedakârlığın bir 
nişanesi, Allah’ın bize lütfettiklerinden 
onun hoşnutluğu için verebilmenin hâl 
ile ifadesidir.

Kurban, sahip olduklarımızı fakir ve 
ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın tadına 
varma fırsatı, katılaşan kalplere, hayatın 
ve varoluşun gerçek anlamını unutan 
zihinlere öze dönüş çağrısı içeren bir 
hikmetler bütünüdür.

Kurban, Allah’a, yüce ve ilâhî olan her şeye 
yakın olma arayışıdır. Nitekim Cenab-ı 
Hak, şöyle buyurur:

“Allah’a kurbanlarınızın 
ne etleri ulaşır, ne de 
kanları. Ona ulaşan 

takvanızdır...” (Hac, 37)
Kurbanlarımız Rabbimize yakınlığa vesile 
olsun. Bayramımız mübarek olsun.

Kurban 
Bayramı

Kurban Bayramı günleri, 
Hz. İbrahim’in duasıyla 
müminlerin tek yürek, tek 
vücut oldukları, aynı iman 
ve aynı ruhla mübarek 
ve mukaddes topraklara 
geldikleri, tek parça 
örtülerine bürünerek 
her türlü ayrıştırıcılığı 
bıraktıkları, tek 
merkezde, Kâbe’de tavaf 
ettikleri, tek meydanda, 
Arafat’ta toplanarak 
hac farizasını yerine 
getirdikleri mübarek 
zaman dilimleridir.
Kurban Bayramı günleri aynı zamanda 
bütün müminlerin İbrahimî bir arayışla 
Rabbimizin kendilerine lütfettiği nimetlere 
şükranlarının bir ifadesi olarak Kurban 
ibadetini eda ettikleri mübarek vakitlerdir.

sommer.wien.gv.at 

Urlaub vor der Haustür –
Wien macht’s möglich!
Markus und Tanja wissen genau, wo sie mit ihren 
Kindern Badespaß haben können: mitten in Wien! 
Denn Wien baut die kostenlosen Zugänge zum  
Wasser stetig aus. 

Mach mehr aus deinem Sommer und entdecke  
das ganze Familienangebot auf unserer Website.   
#einfachleiwand

Bezahlte AnzeigeRomawiese

INS_44_Floridadorf_210_148.indd   1 02.07.19   12:55
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Viyana Belediyesi’nde 
encümen üyesi olarak 
çalışan Aslıhan 
Bozatemur’un Ankara 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş ile 
görüşmesinde Belediye 
Başkan Yardımcısı olarak 
anılması ve tanıtılması 
şaşkınlık yarattı.

Bu yanlış ifade ile gündeme gelen 
Aslıhan Hanım’dan kamuoyuna açıklama 
yapması ve doğru şekilde bilgilendirmesini 
beklemekteyiz. Bunun yanında,  belediye 
bünyesinde danışmanlık yapmakta ve 
ana dilinin Türkçe olması sebebi ile Etnik 
Basın ile ilişkileri kurma sorumluluğunun 
kendisinde olduğunu ifade etmektedir.

Kendisine verilen bu yetki ve sorumluluğu 
ne kadar hakkaniyetle yerine getirdiği de 
ayrıca tartışmaya açık bir konudur. Zira 
bu yetki dahilinde etnik basından sadece 
bir gazeteye reklam verdirip haksız gelir 
elde etmesine vesile olmuş ki bu rakam 

da senelik 30.000 EURO-70.000 EURO 
aralığında olarak anılmaktadır. Aslıhan 
Bozatemur’un bu gazete patronları ile 
bir aile dostluğundan bahsedilmektedir. 
Bu çerçeveden bakıldığında da yandaş 
medyanın maddi manevi desteklenerek, 
diğer basın kurumlarının yok sayılması ve 
ayrımcılığa tabi tutulması görülmektedir.  

Ayrımcılık bu kadarla kalmış mıdır?

Hayır!

Kendisince uygun gördüğü Türk kökenli 
gazeteleri Sayın Ludwig’in toplantılarına 
çağırmış, özel röportajlar verdirmiş, 

VİYANA’NIN YENİ BELEDİYE  
YARDIMCILIĞI ASLIHAN 
BOZATEMUR HANIMA 
HAYIRLI OLSUN!
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Türkiye’deki görüşmelerine davet 
etmiştir. Bu davetlerin masrafların kim 
tarafından karşılandığını ve bu gazetelerin 
hangi kriterlere göre seçildiğini bilmek 
isteriz.  Eğer hedefleri Avusturya’da 
yaşayan Türkiye’li seçmenlere ulaşmak 
ve kendilerini anlatmak ise sadece bir 
iki basınla bunu yapmalarının mümkün 
olamayacağını, geniş kitlelere hitap 
edebilmek için bütün basınla ortak 
ve uyumlu çalışma içinde olmaları 
gerektiğinin farkında olması gerektiğini 
düşünüyoruz.

Ayrıca ilginç olan ise, 
Türkçe yayın yapan basına 
bu kadar mesafeli olan 
Aslıhan Hanım’ın Sırp ve 
Hırvat basınına ayrıcalıklar 
vermesi, belediye 
başkanının bu gazetelere 
özel röportaj verirken, 
Türkçe yayın yapan diğer 
gazete ve televizyonlara 
aynı hakkı vermemesidir.
2016 yılında FPÖ partisi Viyana 
Parlementosu’na bir önerge sundu. 
Önergenin gerekçesi ise: “Dinci bir Türk 
gazetesinin nasıl olupta bu kadar destek 
gördüğü ve reklam alabildiği” idi. Bunun 
üzerine Viyana belediyesi bir sene Türkçe 
çıkan gazetelere reklam vermedi. Bu 
uygulamadan dolayı Türkçe yayın yapan 
gazeteler maddi manevi zarar gördüler. 
Bu yanlış uygulamanın sorumluluğunu 
ne çıkar elde eden gazete ne de bu 
hanımefendi almamıştır bile.

Aslıhan Hanım kendisini kimi zaman 
müsteşar, kimi zaman belediye başkanı 
olarak tanıtmış ve savunmalarda da 
kelime hatası olarak ifade edilmiştir. Fakat 
ana dili Türkçe olan bir insanın bu tarzda 
ciddi hatalar yapmayacağını biliyoruz.

Hem belediyenin hem de partinin 
bütçesini bu kadar keyfi kullanıp, 
sadece kendisine yakın gördüğü basın 
kuruluşlarına destek olarak, sadece bağlı 
olduğu kurumlara değil, seçmenlere de 
haksızlık yapmaktadır. Kişisel çıkarlarını, 
ülke ve halkın çıkarlarından üstün tutan 
Strache bir şekilde deşifre olmuş ve 
Avusturya siyasetinde büyük bir skandala 

imza atmıştır. Bu şekilde davranışlar en 
çok yaşadığımız, çalışıp vergi verdiğimiz 
ülkemiz olan Avusturya’ya zarar 
vermektedir.  Haksız, yanlış davranışlar 
Avusturya medyası tarafından da gündem 
konusu yapılmakta ve maalesef yabancı 
düşmanlığını tetiklemektedir. Siyasete 
soyunmuş kişilerin bu yükümlülüğü 
layıkıyla yerine getirebilme kapasitesi 
ve vizyonuna sahip olmasını beklemek 
hakkına sahibiz. Anlam veremediğimiz bu 
yanlış davranışları, basına karşı yapılan 
ayrımcılığı dile getirmekle birlikte Aslıhan 
Hanım’ın da bu konulara cevap verme 
hakkını saklı tutuyoruz. Brücke Gazetesi 
olarak sorularımızı sorar, verdiği cevapları 
da yine tarafsız bir şekilde gazetemizde 
yayımlarız.

Umuyoruz ki Aslıhan Hanım da kendisi 
hakkında merak ettiğimiz konulara 
samimiyetle cevap verip, toplum vicdanını 
rahatlatacaktır. 

yaptığınız ödeme miktarını 
açıklamak ister misiniz?

5. Bu gazete yüzünden 
2016 senesinde Viyana 

Belediye toplantısında FPÖ 
partisi soru önergesi sundu, 

sayın  Ludwig’ in 70.000 
reklam verdiği yazıyor, bu 
iddialara cevabınız nedir?

6. Türkiye ziyaretlerinizde 
sadece 2 basın sizinle 

birlikte ve bunlardan biri de 
bahsi geçen gazete. Neden 
sadece ikisi? Diğer gazete 
ve televizyonlarda eksik 
ve yetersiz bulduğunuz 

konular nelerdir?

7. Bu seyahatlerdeki 
uçak, konaklama 
masrafları kimler 

tarafından karşılanıyor?

8. Bazı restaurantlarda 
yapmış olduğunuz yemekli 

toplantıların ödemeleri 
kimler ya da hangi 

kurumlar tarafından 
karşılanmaktadır?

9. Türkiye ziyaretlerinizde 
kendinizi müsteşar ve 

belediye başkan yardımcısı 
olarak tanıttığınız ifade 
ediliyor. Bu konuda ne 
söylemek istersiniz?

10. Siyasi hedefleriniz 
nelerdir? Özellikle son 
dönemlerde yaşanan 

ayrımcı politikalara karşı 
Türkiye kökenli bir siyasi 
olarak ne tür bir önlem 
almayı ve halka faydalı 

olabilmeyi planlıyorsunuz?

1. Belediyede göreviniz, yetki 
ve sorumluluklarınız nelerdir?

2. Hangi konularda 
danışmanlık yapmaktasınız? 

Bu konudaki eğitim ve 
yeterliliğiniz nedir?

3. Ana dilinizin Türkçe olması 
sebebi ile Türkçe yayın yapan 
basının koordinesinin de sizde 
olduğu ifade ediliyor. Madem 

bu sorumluluk sizde neden 
bütün basın ile eşit mesafede 

olmak yerine sadece seçtiğiniz 
bir iki basın ile iş birliği 

içindesiniz? Hangi ölçülere 
göre bu basın organlarını 
seçtiniz? Diğerlerini yok 
sayma sebebiniz nedir?

4. Yeni Hareket Gazetesi’ni 
öncelikle destekliyor 

olmanızın özel bir 
sebebi var mıdır? Bu 

gazeteyi diğerlerinden 
farklı ve öncelikli kılan 

nedir?  Bu gazeteye 
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hamlelerde bulunmuştur acaba? Bu 
koalisyon hükümetinin bu kadar cesurca 
yasalar çıkarmasında IGGÖ’nün ve sivil 
toplum örgütlerinin pasif kalmasının 
büyük etkisi vardır.

Dün hiçbir şey yapmayanların, bugün 
seçim sürecinde ortaya çıkıp kendi 
çıkarları için Türkiye’li halkın oylarına talip 
olması, sadece oyların bölünerek, yabancı 
düşmanlığı yapan partilerin güçlenmesine 
destek olmaktır.

Oyunu doğru yere 
kullanman sadece senin 
deği̇l, çocukların ve 
torunların için de çok 
önemli̇
Şimdiye kadar politikadan uzak durmuş, 
seçimlere katılmamış, katılmış olsa 
bile araştırmadan oy kullanmış bütün 
seçmenleredir çağrımız.

Eğer hem göçmenler hem de Avusturya 
için huzurlu, güvenli, eşitlikçi ve demokrasi 
içinde bir yaşam istiyorsanız muhakkak 
oyunuzu kullanmalısınız.

26 Mayıs 2019 Avrupa 
Parlemento seçimleri, 
son günlerde siyasi 
anlamda bir kaos yaşayan 
Avusturya siyaseti için ayrı 
bir önem taşıyordu.
Seçim sonuçlarına baktığımızda 2014 
seçimlerinde oy kullanan oranı %45,39 
iken, 2019 seçimlerinde %59,77 ye 
yükselmiş. Strache skandalına rağmen 
sandığa giden seçmen sayısı artmış ve 
yine sağ partilerin oylarında yükselme 
olmuştur.

1960 lı yıllardan beri Türkiye’li göçmenler 
Avusturya’da yaşıyorlar ve ortalama 
2000’li yıllarda oy kullanmaya başladılar. 
Bu süreçte cemaatler kendi adaylarını 
ön plana sürüp kendi çıkarlarını kollama 
çabası içinde oldular.

Türkiye’li Avusturya vatandaşı seçmenlerin 
oy potansiyeli üzerinden pazarlıklar yapıp 
yine kendi çıkarlarına çevirmeyi becerdiler. 
Seçimler öncesinde ortalıkta görünmeyen, 
suya sabuna dokunmadan yaşayan, 
toplum faydasına bir tane iş yapmamış 
olan bireyler seçimler yaklaştığında 
mantar gibi çıkmaya başlıyor. Aslında 
halk da bu kişileri tanımıyor ama kısa 
sürede sırf etnik kökenlerinden ve camiler-
cemaatler tarafından desteklendikleri için 
bir şekilde popüler olup oy alabiliyorlar. 

Eylül ayında yapılacak seçimler 
özellikle de Müslüman Göçmenler için 
çok büyük önem taşıyor. Büyük bir 
skandalla hükümet dağılmış olmasına 
rağmen, skandala konu olan partilerin 
oy oranlarında kayda değer bir düşme 
söz konusu değil. Üstelik hükumet ortağı 
diğer partinin oylarında artma bile olmuş. 
Hükumeti kurup yönettikleri bu sürede 
yabancılara karşı çıkarmış oldukları 
kanunlar, yapmış oldukları yanlış ve 
ayrımcı uygulamalar göz önüne alınmalı 
ve ona göre değerlendirmeler yapılmalıdır.

Ayrımcılığa “dur” 
di̇yorsan oy ver!
Seçmenin oyunu doğru partiye kullanması 
büyük önem taşıyor. Avusturya’da 
hükümet kurma potansiyeline sahip 3 
büyük parti bulunuyor. Diğer partiler 
en fazla birkaç milletvekili ile meclise 
girebiliyorlar. Dolayısı ile kurulacak 
her yeni parti aslında ayrımcı ve 
yabancı düşmanlığı yapmış partilerin 
güçlenmesine destek vermiş oluyor.

Kurz-Strache yönetimindeki süreçte 
yabancılara karşı çıkan kanunlara hangi 
sivil toplum örgütleri, cemaatler, camiler 
karşı çıkmış ve sonuca etkisi olacak 

“1 OY” ile
Neleri Değiştirebileceğini
Biliyor musun?

Politik
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Ana Malzemeler:
• 2 Patates (her biri 400-500 gr)

• ¼ çay kaşığı deniz tuzu

• 40 gr tereyağı

• 200 gr Kaşar peyniri

İçini doldurmak için:
• 200 gr ekşi krema

• ¼ çay kaşığı tuz

• ¼ karabiber

• 1 tatlı kaşığı kuru nane

• 200 gr dana sosis

• 40 gr yeşil zeytin

• 50 gr salatalık turşusu

• 40 gram mısır

• Ekstra ketçap

Kumpir

Hazırlanışı:
Kumpir için ilk önce fırında pişirilen bir 
patates ge-rekli. Özellik pişirme sonrası 
Kaşar peyniri ile patatesin içerisi yoğrulur. 
Bu pata-teslerin kıvamını son derece 
kremamsı yapar.

Patatesleri yıkayın ve bol su ve 2 çorba 
kaşığı tuz ile büyük bir tencereye koyun. 
Suyu kaynatın ve patateslerin yaklaşık 
20 dakika boyunca pişmesini bekleyin. 

Patatesleri bir fırın tepsisine koyun ve 
önceden ısıtılmış bir fırında 200°C’de 
yaklaşık 30-50 dakika pişirin. Kıvamı 
yumuşak ve kabuğu biraz açılmış 
olmalıdır.

Peyniri iyice rendeleyin. Patatesi bir çatalla 
dikkatlice açın ve içerisini ezin. Peynir, 
tereyağı ve tuzla karıştırın.

Patatesin içerisini ekşi krema, tuz, 
karabiber ve nane ile karıştırın. Patatesi 
ekşi krema, dana sosis, salatalık turşusu, 
mısır ve zeytin ile kaplayın. Son olarak 
üzerine ketçap sıkarak servis edebi-
lirsiniz.

Afiyet olsun.

Kulinarik
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Pasaportunuzun geçerlilik tarihini kontrol 
edin. Sadece kendi pasaportunuzun değil, 
sizinle birlikte yolculuk edecek tüm aile 
fertlerinin pasaport sürelerine iyice bakın. 
Pasaportlarınız en az üç ay geçerli olmalı.
Süresi geçmiş pasaportla sakın yola 
çıkmayın.

Aracınızın Ruhsatı (Zulassungsschein) ve 
yeşil sigorta kartını (Grüne kart) yanınıza 
alın. Yeşil sigorta kartınızda Türkiye ve 
Sırbistan kısmının açık ve süresinin 
dolmamış olmasına dikkat edin. Eğer 
Sırbistan kısmı kapalı ise sınırda sigorta 
yaptırmak durumunda kalabilirsiniz. 
Türkiye kısmı açık değilse, Kapıkulede 
veya İpsala’da sigorta yaptırmanız gerekir.

Araç başkasına veya Firmaya yada 
Kendi Firmanıza aitse, mutlaka vekalet 
almalısınız. Vekâleti onaylı olarak, 
Avusturya Otomobil Kulübü (Öamtc), 
noterlik ya da Başkonsolosluklardan 
alabilirsiniz. Araç kendi şirketinize bile ait 
olsa, yine vekâlet almak zorundasınız. 
Yada Firmanın size ait olduğunu gösteren 
bir belge (Türkçe-Ingilizce). Başkasına 
ait araçla vekaletname olmadan yabancı 
ülkelere seyahat edemezsiniz, Türkiye’ye 
de giriş yapamazsınız!

Türkiye gümrük mevzuatına göre yabancı 
plakalı araç Türkiye’de bir yılda en fazla 
185 gün (6 ay) kalabilir. 185 gün sonra 
aracınızla çıkış yapmak zorundasınız. 
Araçla tekrar Türkiye’ye giriş yapabilmeniz 
için yurtdışında 185 gün kalmış olmanız 
şart. Yeni bir araç almış olsanız bile, 185 
günü yurt dışında doldurmanız gerekiyor.

Yabancı ülkeler için hastalık ve Sağlık 
sigortası yaptırın. Bağlı bulunduğunuz 
sağlık sigortasından seyahat sağlık 
belgesi almayı unutmayın. Seyahat sağlık 
belgesini Türkiye’de SGK (Sosyal Güvenlik 
Kurumu) da ücretsiz olarak Türkçeye 
tercüme ettirin ve onaylatın, Devlet 
hastanelerinde tedavi ücreti ödemesiniz.

Uzun Yola çıkmadan önce mutlaka bir Yol 
yardımı veya Otomobil Kulübüne üye olun. 
Üyesi olduğunuz otomobil kulübünün 
üyelik kartını yanınızda bulundurun. 
Üyeliğinizin hangi şartları kapsadığına 
dikkat edin, mutlaka Avrupa genelinde 
hizmet alabileceğiniz Paket üyelikleri 
seçin.

Araba ile Türkiye 
yolculuğunda
dikkat etmeniz 
gerekenler! Yabancı ülkeler için hastalık ve Sağlık 

sigortası yaptırın. Bağlı bulunduğunuz 
sağlık sigortasından seyahat sağlık belgesi 
almayı unutmayın. Seyahat sağlık belgesini 
Türkiye’de SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) da 
ücretsiz olarak Türkçeye tercüme ettirin ve 

onaylatın, Devlet hastanelerinde tedavi ücreti 
ödemesiniz.

Uzun Yola çıkmadan önce mutlaka bir Yol 
yardımı veya Otomobil Kulübüne üye olun. 

Üyesi olduğunuz otomobil kulübünün üyelik 
kartını yanınızda bulundurun. Üyeliğinizin 

hangi şartları kapsadığına dikkat edin, mut-
laka Avrupa genelinde hizmet alabileceğiniz 

Paket üyelikleri seçin.

Sürücü belgenizi yanınıza almayı unutmayın! 
Otoyollarda uyulması gereken kurallar her 
ülkenin sınırından girdikten 20-50 metre 

sonra levhalarla belirtilmiştir. Bazı ülkelerde 
(Macaristan, Sırbistan, Makedonya, Yunani-
stan) farlarınızı 24 saat açmanız gerektiğini 

unutmayın. Hız Kurallarına uyun!

Yola çıkmadan önce aracınızın bakımını 
yaptırın. Uzun yol için bir CHECK-UP 

yaptırmakta fayda var, camsuyu, frenlerin-
izi motor yağınızı ve suyunuzu kontrol edin, 
lastiklerinizin profillerine bakın en az 5 mm 

olmalıdır. Aracınızı yüklediğinizde lastiklerin-
ize hava basmanız gerekmektedir. Gereki-

yorsa yola çıkmadan rot balans ayarı yaptırın, 
yanınızda yedek lastik bulundurun.
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dikkat edin. Eğer Sırbistan kısmı kapalı ise 
sınırda sigorta yaptırmak durumunda kalabil-
irsiniz. Türkiye kısmı açık değilse, Kapıkulede 

veya İpsala’da sigorta yaptırmanız gerekir.

Araç başkasına veya Firmaya yada 
Kendi Firmanıza aitse, mutlaka vekalet 

almalısınız. Vekâleti onaylı olarak, Avustu-
rya Otomobil Kulübü (Öamtc), noterlik ya 

da Başkonsolosluklardan alabilirsiniz. Araç 
kendi şirketinize bile ait olsa, yine vekâlet 
almak zorundasınız. Yada Firmanın size 
ait olduğunu gösteren bir belge (Türkçe-

Ingilizce). Başkasına ait araçla vekaletname 
olmadan yabancı ülkelere seyahat edemez-

siniz, Türkiye’ye de giriş yapamazsınız!

Türkiye gümrük mevzuatına göre yabancı 
plakalı araç Türkiye’de bir yılda en fazla 185 
gün (6 ay) kalabilir. 185 gün sonra aracınızla 

çıkış yapmak zorundasınız. Araçla tekrar 
Türkiye’ye giriş yapabilmeniz için yurtdışında 

185 gün kalmış olmanız şart. Yeni bir araç 
almış olsanız bile, 185 günü yurt dışında 

doldurmanız gerekiyor.

Araba ile Türkiye yolculuğunda 
dikkat etmeniz gerekenler!

Yabancı ülkeler için hastalık ve Sağlık 
sigortası yaptırın. Bağlı bulunduğunuz 

sağlık sigortasından seyahat sağlık belgesi 
almayı unutmayın. Seyahat sağlık belgesini 
Türkiye’de SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) da 
ücretsiz olarak Türkçeye tercüme ettirin ve 

onaylatın, Devlet hastanelerinde tedavi ücreti 
ödemesiniz.

Uzun Yola çıkmadan önce mutlaka bir Yol 
yardımı veya Otomobil Kulübüne üye olun. 

Üyesi olduğunuz otomobil kulübünün üyelik 
kartını yanınızda bulundurun. Üyeliğinizin 

hangi şartları kapsadığına dikkat edin, mut-
laka Avrupa genelinde hizmet alabileceğiniz 

Paket üyelikleri seçin.

Sürücü belgenizi yanınıza almayı unutmayın! 
Otoyollarda uyulması gereken kurallar her 
ülkenin sınırından girdikten 20-50 metre 

sonra levhalarla belirtilmiştir. Bazı ülkelerde 
(Macaristan, Sırbistan, Makedonya, Yunani-
stan) farlarınızı 24 saat açmanız gerektiğini 

unutmayın. Hız Kurallarına uyun!

Yola çıkmadan önce aracınızın bakımını 
yaptırın. Uzun yol için bir CHECK-UP 

yaptırmakta fayda var, camsuyu, frenlerin-
izi motor yağınızı ve suyunuzu kontrol edin, 
lastiklerinizin profillerine bakın en az 5 mm 

olmalıdır. Aracınızı yüklediğinizde lastiklerin-
ize hava basmanız gerekmektedir. Gereki-

yorsa yola çıkmadan rot balans ayarı yaptırın, 
yanınızda yedek lastik bulundurun.
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Sürücü belgenizi yanınıza almayı 
unutmayın! Otoyollarda uyulması gereken 
kurallar her ülkenin sınırından girdikten 
20-50 metre sonra levhalarla belirtilmiştir. 
Bazı ülkelerde (Macaristan, Sırbistan, 
Makedonya, Yunanistan) farlarınızı 24 
saat açmanız ger ektiğini unutmayın. Hız 
Kurallarına uyun!

Yola çıkmadan önce aracınızın bakımını 
yaptırın. Uzun yol için bir CHECK-
UP yaptırmakta fayda var, camsuyu, 
frenlerinizi motor yağınızı ve suyunuzu 
kontrol edin, lastiklerinizin profillerine 
bakın en az 5 mm olmalıdır. Aracınızı 
yüklediğinizde lastiklerinize hava 
basmanız gerekmektedir. Gerekiyorsa 
yola çıkmadan rot balans ayarı yaptırın, 
yanınızda yedek lastik bulundurun.

Ülkelere giriş yapacak veya transit geçecek 
her 18 yaşını doldurmuş yolcunun 10 bin 
Euro nakit ve 430 Euro değerinde Altın 
taşıma hakkı vardır. 10 bin Euro’dan 
fazla para taşıyorsanız beyan etmek 
zorundasınız. Beyan edilmeyen para 
bulunduğu zaman paraya el konuluyor. 
Parayı geri almak ise mümkün değil.
Ülkelere giriş yapacak veya transit geçecek 
her 18 yaşını doldurmuş yolcunun 10 bin 
Euro nakit ve 430 Euro değerinde Altın 
taşıma hakkı vardır. 10 bin Euro’dan 
fazla para taşıyorsanız beyan etmek 
zorundasınız. Beyan edilmeyen para 
bulunduğu zaman paraya el konuluyor.
Parayı geri almak ise mümkün değil.

Yola çıkmadan önce yanınıza yeteri 
miktarda bozuk para alın, Yaklaşık 100-
200 Euro‘yu gidiş-dönüşe yetecek şekilde 
10-20’lik, birazda 1-2 Euro ve 0,50 Cent 
olarak bozdurun. Otoyol ücretleri, Tuvalet 
vs. için gerekecektir.

Yakıt alışverişlerinizi EC-Maestro Banka 
Kartı ve Kredi Kartı ile yapın. Çünkü 
benzin istasyonları Euro ile ödemelerde 
çok düşük kurdan hesap ediyor ve benzin 
çok pahalıya geliyor. Yakıtlarınızı OMV, 
LUK Oil, Shell gibi Benzinliklerden alın, 
Buralarda bedava WİFİ internet kullanma 
imkânınızda vardır.
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almalısınız. Vekâleti onaylı olarak, Avustu-
rya Otomobil Kulübü (Öamtc), noterlik ya 

da Başkonsolosluklardan alabilirsiniz. Araç 
kendi şirketinize bile ait olsa, yine vekâlet 
almak zorundasınız. Yada Firmanın size 
ait olduğunu gösteren bir belge (Türkçe-

Ingilizce). Başkasına ait araçla vekaletname 
olmadan yabancı ülkelere seyahat edemez-

siniz, Türkiye’ye de giriş yapamazsınız!

Türkiye gümrük mevzuatına göre yabancı 
plakalı araç Türkiye’de bir yılda en fazla 185 
gün (6 ay) kalabilir. 185 gün sonra aracınızla 

çıkış yapmak zorundasınız. Araçla tekrar 
Türkiye’ye giriş yapabilmeniz için yurtdışında 

185 gün kalmış olmanız şart. Yeni bir araç 
almış olsanız bile, 185 günü yurt dışında 

doldurmanız gerekiyor.

Araba ile Türkiye yolculuğunda 
dikkat etmeniz gerekenler!

Yabancı ülkeler için hastalık ve Sağlık 
sigortası yaptırın. Bağlı bulunduğunuz 

sağlık sigortasından seyahat sağlık belgesi 
almayı unutmayın. Seyahat sağlık belgesini 
Türkiye’de SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) da 
ücretsiz olarak Türkçeye tercüme ettirin ve 

onaylatın, Devlet hastanelerinde tedavi ücreti 
ödemesiniz.

Uzun Yola çıkmadan önce mutlaka bir Yol 
yardımı veya Otomobil Kulübüne üye olun. 

Üyesi olduğunuz otomobil kulübünün üyelik 
kartını yanınızda bulundurun. Üyeliğinizin 

hangi şartları kapsadığına dikkat edin, mut-
laka Avrupa genelinde hizmet alabileceğiniz 

Paket üyelikleri seçin.

Sürücü belgenizi yanınıza almayı unutmayın! 
Otoyollarda uyulması gereken kurallar her 
ülkenin sınırından girdikten 20-50 metre 

sonra levhalarla belirtilmiştir. Bazı ülkelerde 
(Macaristan, Sırbistan, Makedonya, Yunani-
stan) farlarınızı 24 saat açmanız gerektiğini 

unutmayın. Hız Kurallarına uyun!

Yola çıkmadan önce aracınızın bakımını 
yaptırın. Uzun yol için bir CHECK-UP 

yaptırmakta fayda var, camsuyu, frenlerin-
izi motor yağınızı ve suyunuzu kontrol edin, 
lastiklerinizin profillerine bakın en az 5 mm 

olmalıdır. Aracınızı yüklediğinizde lastiklerin-
ize hava basmanız gerekmektedir. Gereki-

yorsa yola çıkmadan rot balans ayarı yaptırın, 
yanınızda yedek lastik bulundurun.
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Pasaportunuzun geçerlilik tarihini kon-
trol edin. Sadece kendi pasaportunuzun 

değil, sizinle birlikte yolculuk edecek tüm 
aile fertlerinin pasaport sürelerine iyice 

bakın. Pasaportlarınız en az üç ay geçerli 
olmalı. Süresi geçmiş pasaportla sakın yola 

çıkmayın.

Aracınızın Ruhsatı (Zulassungsschein) ve 
yeşil sigorta kartını (Grüne kart) yanınıza alın. 

Yeşil sigorta kartınızda Türkiye ve Sırbistan 
kısmının açık ve süresinin dolmamış olmasına 

dikkat edin. Eğer Sırbistan kısmı kapalı ise 
sınırda sigorta yaptırmak durumunda kalabil-
irsiniz. Türkiye kısmı açık değilse, Kapıkulede 

veya İpsala’da sigorta yaptırmanız gerekir.

Araç başkasına veya Firmaya yada 
Kendi Firmanıza aitse, mutlaka vekalet 

almalısınız. Vekâleti onaylı olarak, Avustu-
rya Otomobil Kulübü (Öamtc), noterlik ya 

da Başkonsolosluklardan alabilirsiniz. Araç 
kendi şirketinize bile ait olsa, yine vekâlet 
almak zorundasınız. Yada Firmanın size 
ait olduğunu gösteren bir belge (Türkçe-

Ingilizce). Başkasına ait araçla vekaletname 
olmadan yabancı ülkelere seyahat edemez-

siniz, Türkiye’ye de giriş yapamazsınız!

Türkiye gümrük mevzuatına göre yabancı 
plakalı araç Türkiye’de bir yılda en fazla 185 
gün (6 ay) kalabilir. 185 gün sonra aracınızla 

çıkış yapmak zorundasınız. Araçla tekrar 
Türkiye’ye giriş yapabilmeniz için yurtdışında 

185 gün kalmış olmanız şart. Yeni bir araç 
almış olsanız bile, 185 günü yurt dışında 

doldurmanız gerekiyor.

Araba ile Türkiye yolculuğunda 
dikkat etmeniz gerekenler!

ROTA 1 
VİYANA - KAPIKULE

1300 km
Güzergah üstündeki geçilecek ülkeler

AVUSTURYA
Wien

MACARİSTAN
Budapest, Szeged

SIRBİSTAN
Novi-Sad, Belgrad, Niş, Pirot

BULGARİSTAN
Sofia, Plovdiv, Svilengrad

TÜRKİYE
Kapıkule

Güzergah üstündeki geçilecek ülkeler
AVUSTURYA

Wien
MACARİSTAN

Budapest, Szeged
SIRBİSTAN

Novi-Sad, Belgrad, Niş
MAKEDONYA

Skopje, Demir Kapija 
YUNANİSTAN

Evzoni, Thessaloniki, Kavala, Kiopi 
TÜRKİYE

İpsala

ROTA 2 
VİYANA - İPSALA

1600 km

*Her iki rota üzerinde paralı yollar bulunmaktadır.
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Ülkelere giriş yapacak veya transit geçecek 
her 18 yaşını doldurmuş yolcunun 

10 bin Euro nakit ve 430 Euro değerinde Altın 
taşıma hakkı vardır. 10 bin Euro’dan fazla 

para taşıyorsanız beyan etmek zorundasınız. 
Beyan edilmeyen para bulunduğu zaman pa-

raya el konuluyor. Parayı geri almak ise müm-
kün değil.Ülkelere giriş yapacak veya transit 
geçecek her 18 yaşını doldurmuş yolcunun 

10 bin Euro nakit ve 430 Euro değerinde Altın 
taşıma hakkı vardır. 10 bin Euro’dan fazla 

para taşıyorsanız beyan etmek zorundasınız. 
Beyan edilmeyen para bulunduğu zaman 
paraya el konuluyor. Parayı geri almak ise 

mümkün değil.

Yola çıkmadan önce yanınıza yeteri miktarda 
bozuk para alın, Yaklaşık 100-200 Euro'yu 
gidiş-dönüşe yetecek şekilde 10-20’lik, bi-

razda 1-2 Euro ve 0,50 Cent olarak bozdurun. 
Otoyol ücretleri, Tuvalet vs. için gerekecektir.

Yakıt alışverişlerinizi EC-Maestro Banka 
Kartı ve Kredi Kartı ile yapın. Çünkü benzin 
istasyonları Euro ile ödemelerde çok düşük 
kurdan hesap ediyor ve benzin çok pahalıya 
geliyor. Yakıtlarınızı OMV, LUK Oil, Shell gibi 

Benzinliklerden alın, Buralarda bedava 
WİFİ internet kullanma 

imkânınızda vardır.

AVUSTURYA
Vignette 

10 gün - 8,90 € 
2 ay - 25,90 € 

1 sene - 86,40 €

MACARİSTAN
E-Vignette 

10 gün - 14 € 
1 ay - 16 € 

1 sene - 140 €

SIRBİSTAN 
Subotica - Belgrad 2,50 € 

Sid - Belgrad 3,00 € 
Belgrad - Niş 6,50 € 
Niş - Presevo 0,50 €

BULGARİSTAN 
Vignette 

7 gün - 8 € 
1 ay - 15 € 

1 sene - 50 €

MAKEDONYA 
Kumanovo - Miladinovci 1.5 € 

Miladinovci - Skopje 1.5 € 
Skopje - Gradsko 1.5 €

YUNANİSTAN 
3 defa 2.5 €

TÜRKİYE
Hızlı Geçiş Sistemi

Birçok ülkede otoyolları kullanmak için Vinyet almak zorunludur. Aksi takdirde ağır cezalar ödeyebil-
irsiniz. Macaristan’da elektronik vinyet veriliyor ve cama yapıştırılmıyor. Bu yüzden plakanızın doğru 
yazıldığından emin olun ve kontrol edin. Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan’da Vinyet (Vignette) 

diğer Ülkelerde ise Otoyol gişelerinde ödeme yapıyorsunuz.

HGS “Hızlı Geçiş Sistemi” Türkiye’de köprü ve otoyollardan alınan geçiş ücretinin tahsili için kullanılan 
sistemdir. Türkiye’ye girince veya 15 gün içerisinde herhangi bir PTT Şubesinden aracınızın ruhsatıyla 

etiket veya kart şeklinde HGS alıp içerisine bakiye yükleyerek kullanabilirsiniz.

ROTA 1 
VİYANA - KAPIKULE

1300 km
Güzergah üstündeki geçilecek ülkeler

AVUSTURYA
Wien

MACARİSTAN
Budapest, Szeged

SIRBİSTAN
Novi-Sad, Belgrad, Niş, Pirot

BULGARİSTAN
Sofia, Plovdiv, Svilengrad

TÜRKİYE
Kapıkule

Güzergah üstündeki geçilecek ülkeler
AVUSTURYA

Wien
MACARİSTAN

Budapest, Szeged
SIRBİSTAN

Novi-Sad, Belgrad, Niş
MAKEDONYA

Skopje, Demir Kapija 
YUNANİSTAN

Evzoni, Thessaloniki, Kavala, Kiopi 
TÜRKİYE

İpsala

ROTA 2 
VİYANA - İPSALA

1600 km

*Her iki rota üzerinde paralı yollar bulunmaktadır.
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Ülkelere giriş yapacak veya transit geçecek 
her 18 yaşını doldurmuş yolcunun 

10 bin Euro nakit ve 430 Euro değerinde Altın 
taşıma hakkı vardır. 10 bin Euro’dan fazla 

para taşıyorsanız beyan etmek zorundasınız. 
Beyan edilmeyen para bulunduğu zaman pa-

raya el konuluyor. Parayı geri almak ise müm-
kün değil.Ülkelere giriş yapacak veya transit 
geçecek her 18 yaşını doldurmuş yolcunun 

10 bin Euro nakit ve 430 Euro değerinde Altın 
taşıma hakkı vardır. 10 bin Euro’dan fazla 

para taşıyorsanız beyan etmek zorundasınız. 
Beyan edilmeyen para bulunduğu zaman 
paraya el konuluyor. Parayı geri almak ise 

mümkün değil.

Yola çıkmadan önce yanınıza yeteri miktarda 
bozuk para alın, Yaklaşık 100-200 Euro'yu 
gidiş-dönüşe yetecek şekilde 10-20’lik, bi-

razda 1-2 Euro ve 0,50 Cent olarak bozdurun. 
Otoyol ücretleri, Tuvalet vs. için gerekecektir.

Yakıt alışverişlerinizi EC-Maestro Banka 
Kartı ve Kredi Kartı ile yapın. Çünkü benzin 
istasyonları Euro ile ödemelerde çok düşük 
kurdan hesap ediyor ve benzin çok pahalıya 
geliyor. Yakıtlarınızı OMV, LUK Oil, Shell gibi 

Benzinliklerden alın, Buralarda bedava 
WİFİ internet kullanma 

imkânınızda vardır.

AVUSTURYA
Vignette 

10 gün - 8,90 € 
2 ay - 25,90 € 

1 sene - 86,40 €

MACARİSTAN
E-Vignette 

10 gün - 14 € 
1 ay - 16 € 

1 sene - 140 €

SIRBİSTAN 
Subotica - Belgrad 2,50 € 

Sid - Belgrad 3,00 € 
Belgrad - Niş 6,50 € 
Niş - Presevo 0,50 €

BULGARİSTAN 
Vignette 

7 gün - 8 € 
1 ay - 15 € 

1 sene - 50 €

MAKEDONYA 
Kumanovo - Miladinovci 1.5 € 

Miladinovci - Skopje 1.5 € 
Skopje - Gradsko 1.5 €

YUNANİSTAN 
3 defa 2.5 €

TÜRKİYE
Hızlı Geçiş Sistemi

Birçok ülkede otoyolları kullanmak için Vinyet almak zorunludur. Aksi takdirde ağır cezalar ödeyebil-
irsiniz. Macaristan’da elektronik vinyet veriliyor ve cama yapıştırılmıyor. Bu yüzden plakanızın doğru 
yazıldığından emin olun ve kontrol edin. Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan’da Vinyet (Vignette) 

diğer Ülkelerde ise Otoyol gişelerinde ödeme yapıyorsunuz.

HGS “Hızlı Geçiş Sistemi” Türkiye’de köprü ve otoyollardan alınan geçiş ücretinin tahsili için kullanılan 
sistemdir. Türkiye’ye girince veya 15 gün içerisinde herhangi bir PTT Şubesinden aracınızın ruhsatıyla 

etiket veya kart şeklinde HGS alıp içerisine bakiye yükleyerek kullanabilirsiniz.

ROTA 1 
VİYANA - KAPIKULE

1300 km
Güzergah üstündeki geçilecek ülkeler

AVUSTURYA
Wien

MACARİSTAN
Budapest, Szeged

SIRBİSTAN
Novi-Sad, Belgrad, Niş, Pirot

BULGARİSTAN
Sofia, Plovdiv, Svilengrad

TÜRKİYE
Kapıkule

Güzergah üstündeki geçilecek ülkeler
AVUSTURYA

Wien
MACARİSTAN

Budapest, Szeged
SIRBİSTAN

Novi-Sad, Belgrad, Niş
MAKEDONYA

Skopje, Demir Kapija 
YUNANİSTAN

Evzoni, Thessaloniki, Kavala, Kiopi 
TÜRKİYE

İpsala

ROTA 2 
VİYANA - İPSALA

1600 km

*Her iki rota üzerinde paralı yollar bulunmaktadır.
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Ülkelere giriş yapacak veya transit geçecek 
her 18 yaşını doldurmuş yolcunun 

10 bin Euro nakit ve 430 Euro değerinde Altın 
taşıma hakkı vardır. 10 bin Euro’dan fazla 

para taşıyorsanız beyan etmek zorundasınız. 
Beyan edilmeyen para bulunduğu zaman pa-

raya el konuluyor. Parayı geri almak ise müm-
kün değil.Ülkelere giriş yapacak veya transit 
geçecek her 18 yaşını doldurmuş yolcunun 

10 bin Euro nakit ve 430 Euro değerinde Altın 
taşıma hakkı vardır. 10 bin Euro’dan fazla 

para taşıyorsanız beyan etmek zorundasınız. 
Beyan edilmeyen para bulunduğu zaman 
paraya el konuluyor. Parayı geri almak ise 

mümkün değil.

Yola çıkmadan önce yanınıza yeteri miktarda 
bozuk para alın, Yaklaşık 100-200 Euro'yu 
gidiş-dönüşe yetecek şekilde 10-20’lik, bi-

razda 1-2 Euro ve 0,50 Cent olarak bozdurun. 
Otoyol ücretleri, Tuvalet vs. için gerekecektir.

Yakıt alışverişlerinizi EC-Maestro Banka 
Kartı ve Kredi Kartı ile yapın. Çünkü benzin 
istasyonları Euro ile ödemelerde çok düşük 
kurdan hesap ediyor ve benzin çok pahalıya 
geliyor. Yakıtlarınızı OMV, LUK Oil, Shell gibi 

Benzinliklerden alın, Buralarda bedava 
WİFİ internet kullanma 

imkânınızda vardır.

AVUSTURYA
Vignette 

10 gün - 8,90 € 
2 ay - 25,90 € 

1 sene - 86,40 €

MACARİSTAN
E-Vignette 

10 gün - 14 € 
1 ay - 16 € 

1 sene - 140 €

SIRBİSTAN 
Subotica - Belgrad 2,50 € 

Sid - Belgrad 3,00 € 
Belgrad - Niş 6,50 € 
Niş - Presevo 0,50 €

BULGARİSTAN 
Vignette 

7 gün - 8 € 
1 ay - 15 € 

1 sene - 50 €

MAKEDONYA 
Kumanovo - Miladinovci 1.5 € 

Miladinovci - Skopje 1.5 € 
Skopje - Gradsko 1.5 €

YUNANİSTAN 
3 defa 2.5 €

TÜRKİYE
Hızlı Geçiş Sistemi

Birçok ülkede otoyolları kullanmak için Vinyet almak zorunludur. Aksi takdirde ağır cezalar ödeyebil-
irsiniz. Macaristan’da elektronik vinyet veriliyor ve cama yapıştırılmıyor. Bu yüzden plakanızın doğru 
yazıldığından emin olun ve kontrol edin. Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan’da Vinyet (Vignette) 

diğer Ülkelerde ise Otoyol gişelerinde ödeme yapıyorsunuz.

HGS “Hızlı Geçiş Sistemi” Türkiye’de köprü ve otoyollardan alınan geçiş ücretinin tahsili için kullanılan 
sistemdir. Türkiye’ye girince veya 15 gün içerisinde herhangi bir PTT Şubesinden aracınızın ruhsatıyla 

etiket veya kart şeklinde HGS alıp içerisine bakiye yükleyerek kullanabilirsiniz.

ROTA 1 
VİYANA - KAPIKULE

1300 km
Güzergah üstündeki geçilecek ülkeler

AVUSTURYA
Wien

MACARİSTAN
Budapest, Szeged

SIRBİSTAN
Novi-Sad, Belgrad, Niş, Pirot

BULGARİSTAN
Sofia, Plovdiv, Svilengrad

TÜRKİYE
Kapıkule

Güzergah üstündeki geçilecek ülkeler
AVUSTURYA

Wien
MACARİSTAN

Budapest, Szeged
SIRBİSTAN

Novi-Sad, Belgrad, Niş
MAKEDONYA

Skopje, Demir Kapija 
YUNANİSTAN

Evzoni, Thessaloniki, Kavala, Kiopi 
TÜRKİYE

İpsala

ROTA 2 
VİYANA - İPSALA

1600 km

*Her iki rota üzerinde paralı yollar bulunmaktadır.
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Ülkelere giriş yapacak veya transit geçecek 
her 18 yaşını doldurmuş yolcunun 

10 bin Euro nakit ve 430 Euro değerinde Altın 
taşıma hakkı vardır. 10 bin Euro’dan fazla 

para taşıyorsanız beyan etmek zorundasınız. 
Beyan edilmeyen para bulunduğu zaman pa-

raya el konuluyor. Parayı geri almak ise müm-
kün değil.Ülkelere giriş yapacak veya transit 
geçecek her 18 yaşını doldurmuş yolcunun 

10 bin Euro nakit ve 430 Euro değerinde Altın 
taşıma hakkı vardır. 10 bin Euro’dan fazla 

para taşıyorsanız beyan etmek zorundasınız. 
Beyan edilmeyen para bulunduğu zaman 
paraya el konuluyor. Parayı geri almak ise 

mümkün değil.

Yola çıkmadan önce yanınıza yeteri miktarda 
bozuk para alın, Yaklaşık 100-200 Euro'yu 
gidiş-dönüşe yetecek şekilde 10-20’lik, bi-

razda 1-2 Euro ve 0,50 Cent olarak bozdurun. 
Otoyol ücretleri, Tuvalet vs. için gerekecektir.

Yakıt alışverişlerinizi EC-Maestro Banka 
Kartı ve Kredi Kartı ile yapın. Çünkü benzin 
istasyonları Euro ile ödemelerde çok düşük 
kurdan hesap ediyor ve benzin çok pahalıya 
geliyor. Yakıtlarınızı OMV, LUK Oil, Shell gibi 

Benzinliklerden alın, Buralarda bedava 
WİFİ internet kullanma 

imkânınızda vardır.

AVUSTURYA
Vignette 

10 gün - 8,90 € 
2 ay - 25,90 € 

1 sene - 86,40 €

MACARİSTAN
E-Vignette 

10 gün - 14 € 
1 ay - 16 € 

1 sene - 140 €

SIRBİSTAN 
Subotica - Belgrad 2,50 € 

Sid - Belgrad 3,00 € 
Belgrad - Niş 6,50 € 
Niş - Presevo 0,50 €

BULGARİSTAN 
Vignette 

7 gün - 8 € 
1 ay - 15 € 

1 sene - 50 €

MAKEDONYA 
Kumanovo - Miladinovci 1.5 € 

Miladinovci - Skopje 1.5 € 
Skopje - Gradsko 1.5 €

YUNANİSTAN 
3 defa 2.5 €

TÜRKİYE
Hızlı Geçiş Sistemi

Birçok ülkede otoyolları kullanmak için Vinyet almak zorunludur. Aksi takdirde ağır cezalar ödeyebil-
irsiniz. Macaristan’da elektronik vinyet veriliyor ve cama yapıştırılmıyor. Bu yüzden plakanızın doğru 
yazıldığından emin olun ve kontrol edin. Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan’da Vinyet (Vignette) 

diğer Ülkelerde ise Otoyol gişelerinde ödeme yapıyorsunuz.

HGS “Hızlı Geçiş Sistemi” Türkiye’de köprü ve otoyollardan alınan geçiş ücretinin tahsili için kullanılan 
sistemdir. Türkiye’ye girince veya 15 gün içerisinde herhangi bir PTT Şubesinden aracınızın ruhsatıyla 

etiket veya kart şeklinde HGS alıp içerisine bakiye yükleyerek kullanabilirsiniz.
ROTA 1 

VİYANA - KAPIKULE
1300 km

Güzergah üstündeki geçilecek ülkeler
AVUSTURYA

Wien
MACARİSTAN

Budapest, Szeged
SIRBİSTAN

Novi-Sad, Belgrad, Niş, Pirot
BULGARİSTAN

Sofia, Plovdiv, Svilengrad
TÜRKİYE
Kapıkule

Güzergah üstündeki geçilecek ülkeler
AVUSTURYA

Wien
MACARİSTAN

Budapest, Szeged
SIRBİSTAN

Novi-Sad, Belgrad, Niş
MAKEDONYA

Skopje, Demir Kapija 
YUNANİSTAN

Evzoni, Thessaloniki, Kavala, Kiopi 
TÜRKİYE

İpsala

ROTA 2 
VİYANA - İPSALA

1600 km

*Her iki rota üzerinde paralı yollar bulunmaktadır.
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Ülkelere giriş yapacak veya transit geçecek 
her 18 yaşını doldurmuş yolcunun 

10 bin Euro nakit ve 430 Euro değerinde Altın 
taşıma hakkı vardır. 10 bin Euro’dan fazla 

para taşıyorsanız beyan etmek zorundasınız. 
Beyan edilmeyen para bulunduğu zaman pa-

raya el konuluyor. Parayı geri almak ise müm-
kün değil.Ülkelere giriş yapacak veya transit 
geçecek her 18 yaşını doldurmuş yolcunun 

10 bin Euro nakit ve 430 Euro değerinde Altın 
taşıma hakkı vardır. 10 bin Euro’dan fazla 

para taşıyorsanız beyan etmek zorundasınız. 
Beyan edilmeyen para bulunduğu zaman 
paraya el konuluyor. Parayı geri almak ise 

mümkün değil.

Yola çıkmadan önce yanınıza yeteri miktarda 
bozuk para alın, Yaklaşık 100-200 Euro'yu 
gidiş-dönüşe yetecek şekilde 10-20’lik, bi-

razda 1-2 Euro ve 0,50 Cent olarak bozdurun. 
Otoyol ücretleri, Tuvalet vs. için gerekecektir.

Yakıt alışverişlerinizi EC-Maestro Banka 
Kartı ve Kredi Kartı ile yapın. Çünkü benzin 
istasyonları Euro ile ödemelerde çok düşük 
kurdan hesap ediyor ve benzin çok pahalıya 
geliyor. Yakıtlarınızı OMV, LUK Oil, Shell gibi 

Benzinliklerden alın, Buralarda bedava 
WİFİ internet kullanma 

imkânınızda vardır.

AVUSTURYA
Vignette 

10 gün - 8,90 € 
2 ay - 25,90 € 

1 sene - 86,40 €

MACARİSTAN
E-Vignette 

10 gün - 14 € 
1 ay - 16 € 

1 sene - 140 €

SIRBİSTAN 
Subotica - Belgrad 2,50 € 

Sid - Belgrad 3,00 € 
Belgrad - Niş 6,50 € 
Niş - Presevo 0,50 €

BULGARİSTAN 
Vignette 

7 gün - 8 € 
1 ay - 15 € 

1 sene - 50 €

MAKEDONYA 
Kumanovo - Miladinovci 1.5 € 

Miladinovci - Skopje 1.5 € 
Skopje - Gradsko 1.5 €

YUNANİSTAN 
3 defa 2.5 €

TÜRKİYE
Hızlı Geçiş Sistemi

Birçok ülkede otoyolları kullanmak için Vinyet almak zorunludur. Aksi takdirde ağır cezalar ödeyebil-
irsiniz. Macaristan’da elektronik vinyet veriliyor ve cama yapıştırılmıyor. Bu yüzden plakanızın doğru 
yazıldığından emin olun ve kontrol edin. Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan’da Vinyet (Vignette) 

diğer Ülkelerde ise Otoyol gişelerinde ödeme yapıyorsunuz.

HGS “Hızlı Geçiş Sistemi” Türkiye’de köprü ve otoyollardan alınan geçiş ücretinin tahsili için kullanılan 
sistemdir. Türkiye’ye girince veya 15 gün içerisinde herhangi bir PTT Şubesinden aracınızın ruhsatıyla 

etiket veya kart şeklinde HGS alıp içerisine bakiye yükleyerek kullanabilirsiniz.

ROTA 1 
VİYANA - KAPIKULE

1300 km
Güzergah üstündeki geçilecek ülkeler

AVUSTURYA
Wien

MACARİSTAN
Budapest, Szeged

SIRBİSTAN
Novi-Sad, Belgrad, Niş, Pirot

BULGARİSTAN
Sofia, Plovdiv, Svilengrad

TÜRKİYE
Kapıkule

Güzergah üstündeki geçilecek ülkeler
AVUSTURYA

Wien
MACARİSTAN

Budapest, Szeged
SIRBİSTAN

Novi-Sad, Belgrad, Niş
MAKEDONYA

Skopje, Demir Kapija 
YUNANİSTAN

Evzoni, Thessaloniki, Kavala, Kiopi 
TÜRKİYE

İpsala

ROTA 2 
VİYANA - İPSALA

1600 km

*Her iki rota üzerinde paralı yollar bulunmaktadır.
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Havalenizi DenizBank ile yapın, Türkiye’nin 
81 şehrinde 4.200 noktaya anında ulaşın!

Müşteri Hizmetleri 0800 88 66 00, www.denizbank.at

• DenizBank A.Ş.’nin 700’ü aşkın şubesine 
göndereceğiniz havaleleri bir saat içinde 
Türkiye’de hiçbir ek masraf kesilmeden 
memlekete gönderiyoruz.

• Havalelerinizi ister Avusturya genelindeki 
27 şubemizden, ister internet şubemiz 
üzerinden online yapın, paranızı hesaplı, 
güvenli ve hızlı bir şekilde memlekete 
ulaştıralım!

Hafta içi uzun 
çalışma saatlerimizle 
hizmetinizdeyiz. 
Ayrıca Viyana 
şubelerimiz Cumartesi 
günleri de açık!

7 €
Hızlı Havale*

* Bireysel müşterilerin DenizBank AG Şubelerinden, DenizBank A.Ş., İş Bankası ve Halk Bankası’na yaptıkları 200 Euro’ya kadar olan havaleleri için bir sonraki değişikliğe kadar geçerli ücret.
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www.bruckemagazin.atÖsterreichs auf Deutsch und Türkisch verfügbares einziges Magazin Ausgabe 21 2019

IGGÖ - Österreichs Gemeinde für Islam
Kann die Muslime nicht repräsentieren

• Islamisches Gesetz

• Neuigkeiten bzgl.
   der Imame
    (Über 100 Imame
     wurden abgeschoben).

• Muslime haben kein

   Urlaubsrecht für ihre

   Feiertage.

• In den Zeugnissen

   gibt es IGGÖ statt

   Islam
• Kopftuchverbot in den   Grundschulen für   Muslime

Die Gesetze und
Vorgehen an der
linken Seite sind
alle in Kraft
getreten,
Was macht
die IGGÖ?

Was Passiert Mit Österreichischen 

Heimatweg

Türkischstämmigen
Politikern?

S: 18

S: 8

S: 14





Kommentar

3Ausgabe 21 2019

von Mustafa Delice

In unserer im vergangenen Monat erschienenen 20. Ausgabe haben wir als 
unabhängig agierenden Zeitung den stellvertretenden Ministerpräsidenten und 
Parteivorsitzenden der FPÖ HC Strache seine falsche Vorgehensweise geschil-
dert, Fragen zu den Gesetzen gestellt und sein Verhalten mit unseren Lesern 
geteilt. Wie durch einen Zufall, landete Straches Schamvideo kurz nach der Verb-
reitung unserer Zeitung in den sozialen Medien und löste in sehr kurzer Zeit ein 
politisches Erdbeben aus. Österreich wird im September seine neue Regierung 
wählen. Wir hoffen, dass aus diesen Fehlern eine Lehre gezogen wird und gute 
Arbeit leistende, egalitäre und ehrliche Menschen die Führung unseres Landes 
übernehmen, so wie wir es verdienen.

Als die Brücke Zeitung ist es unsere Mission, unsere Leser auf eine richtige Art 
und Weise darüber zu informieren, welche Verhaltensweisen und Praktiken wir 
falsch finden. Und dies unabhängig von der Institution oder Organisation, um 
somit zu einer besseren Welt beizutragen. Es gibt eine türkische Redewendung: 
Berühre nicht das Fleischige und das Milchige. “Leider existieren heute noch 
viele Zeitungen und Fernseher als konkreten Beweis für diesen Satz. “Oh, lass 
uns nicht das Gleichgewicht der Kräfte berühren, lass uns nicht zu einem Feind 
werden, lass uns nicht den Interessen von irgendjemandem widersprechen, 
damit unsere Interessen nicht verletzt werden.”

Während des Semesters haben wir die Erklärung der IGGÖ, die im religiösen 
Haus der Zeugnisse verfasst wurde, durch offizielle Korrespondenz mit den 
entsprechenden Institutionen durchsucht. Unsere Meinung zu diesem Thema 
geäußert und ihre Antworten in unserer Zeitung veröffentlicht. An diesem Punkt 
hat sich diese Aussage nicht geändert, wie es hätte sein sollen. Als Brücke-Zei-
tung werden wir uns weiterhin mit diesem Thema auseinandersetzen.

Während der Strache-Skandal auf der Tagesordnung stand nahm die Tatsac-
he, dass sich Aslıhan Bozatemur, eine Abgeordnete der Wiener Gemeinde, als 
stellvertretende Bürgermeisterin und Staatssekretärin vorstellte, in der österre-
ichischen Presse einen besonders negativen Platz ein. Die Tatsache, dass eine 
Beamtin türkischer Herkunft auf diese Weise in der Presse aufgetaucht ist, stört 
uns ebenfalls. Während HC Straches diskriminierende und hasserfüllte Rhetorik, 
insbesondere gegenüber muslimischen türkischen Einwanderern Diskriminierung 
auslöste, brachte dieses Fehlverhalten eines Politikers mit Migrationshintergrund 
das Fass zum überlaufen. 

Unsere Zeitung richtete an Frau Aslıhan ihre Fragen und erklärte, dass ihre 
Antworten unparteiisch veröffentlichen werden. Wir hoffen, dass sie diese Mis-
sverständnisse korrigiert und Antworten gibt, um das Gewissen der Menschen 
zu erleichtern. 

Mit dem Start der Schulferien, haben viele unserer Leser mit den Vorbereitungen 
des Urlaubs in der Türkei begonnen. Wir wünschen all unseren Lesern eine gute 
Reise und einen schönen Urlaub.

Wir wünschen ebenfalls ein frohes Ramadanfest, welches wir im August feiern 
werden, und wünschen, dass sie ein Mittel zum Guten ist.

Mustafa Delice

Chefredakteur

Brücke Magazin ist 
Mitglied
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Kommentar

Ümit Vural 
IGGÖ-Präsident

In den letzten zwei Ausgaben haben 
wir zu IGGÖ Artikel, Kritiken 
und Vorschläge verfasst und 

veröffentlicht. 
Weder haben Sie unsere 

Interview-Fragen 
beantwortet, noch gab 
es eine Stellungnahme 

auf unsere Kritik. 
Da Sie der IGGÖ 

Vorsitzende 
sind, führt dies 
zum traurigen 

Schluss, dass 
Sie uns Recht 

geben.
In welcher Kultur ist 

erlaubt sich von 
seinem Volk und 

Verantwortung 
zu distanzieren, 

nachdem man 
sich auf seinen 

Stuhl gesetzt 
hat, Herr 

Ümit Vural?
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Kommentar

5Ausgabe 21 2019

von Brücke Magazin

Sie sind sich Ihres Amtes so sicher, 
dass Sie keine Kritik oder Vorschläge 
an Ihre Institution akzeptieren oder 
hören möchten. Aber Sie haben etwas 
vergessen: Wir sind in Österreich und 
die muslimische Bevölkerung wird 
jeden Tag bewusster und sie lernt hinter 
ihren Rechten zu stehen. Die Muslime 
in Österreich, vor allem die Muslime 
mit türkischem Hintergrund, sind nicht 
von diesen Themen entfernt wie Sie 
annehmen. Die Muslime sind keine 
Gruppe, die nichts hinterfragt. Obwohl 
wir immer noch nicht verstehen, mit 
welchen Versprechungen Sie zu Ihrem 
Amt gekommen sind, hoffen wir trotzdem, 
dass Sie eines Tages die Leistungen 
erbringen, die dieses Amt verdient.

• Islamisches Recht
• Neuigkeiten der Imamen
• Recht auf Urlaub an religiösen 
Feiertagen (Warum haben Sie 
die Erklärung bezüglich, dass die 
“Urlaubstage an religiösen Feier-
tagen vom Jahresurlaub verre-
chnet werden”, nicht gemacht?) 

• Der Ausdruck der IGGÖ in den 
Zeugnissen

• Das Verbot muslimischer Kin-
der sich in den Grundschulen zu 
verschleiern

Bei den oben aufgeführten Problemen 
sind noch keine Fortschritte zu sehen. 
Niemand weiß, welche Leistungen Sie 
und Ihre Institution genau erbringen. 
Was beinhalten die Prozesse, die Sie 
angeblich eröffnet haben? Welche Art 
von schriftlichem Verkehr ist erfolgt?  Zu 
jedem auftretenden Problem geben Sie 
die Erklärung “alles Erforderliche wurde 
getan” oder “wird gemacht”. Es legen 
jedoch diesbezüglich keine offiziellen 
Informationen und Dokumente vor.

Sie äußerten sich neulich darüber, dass 
Sie ein Verfahren gegen den Herr HC 
Strache, der zuletzt von seinem Amt 
zurückgetreten ist, gestartet haben. 
Welche Thematik wird hierbei behandelt 
und in welcher Phase befindet sich das 
Verfahren?

Wir sprachen über die Notwendigkeit, 
die Predigten in den Moscheen oder 

die Imame zu überprüfen, aber Ihre 
Institution hat uns ignoriert. Dass das 
Video “Die Ehe mit vier Frauen” von den 
österreichischen Behörden geprüft wird, 
hat somit bewiesen, wie wichtig dieser 
Vorschlag gewesen ist.

Wenn Ihr nachlässiges Verhalten bei 
sensiblen Themen wie dieses keine 
Erklärung für das Ignorieren unserer 
Probleme ist, was ist es dann?

Der Monat Ramadan hat für die gesam-
te islamische Welt eine ganz besondere 
Bedeutung. Sogar die Vorbereitungen in 
den Häusern sind ein weiterer spiritueller 
Frieden und Genuss. Muslime feiern den 
Monat Ramadan, wünschen sich Schönes 
und verbringen ihre Zeit mit Beten. Sogar 
Ministerpräsident Sebastian Kurz, der 
mit seinen antiislamischen Aussagen auf 
sich aufmerksam gemacht hat, zeigte ein 
positives Verhalten und feierte den Rama-
dan. Als wir uns Ihre Webseite angesehen 
haben, haben wir leider gesehen, dass 
Ihre Organisation keine Veröffentlichung 
bezüglich der Ramadan-Feier gemacht 
hat. Dies ist sehr traurig... Gibt es einen 
bestimmten Grund dafür oder ist es ein 
völlig vergessenes Detail?

In unserer letzten Ausgabe teilten wir die 
Kosten für die Versammlungen in Luxus-
hotels und fragten, inwiefern Sie solche 
luxuriöse Treffen denn benötigten.

Als ob Ihre Aufgabe darin bestand, Luxus 
zu fördern, organisierten Sie ein Essen 
zum Fastenbrechen. Und überraschen-
derweise ist es wieder in einem luxuriösen 
Ort gewesen. Obwohl wir wissen, dass Sie 
über ein besseres Wissen als wir verfü-
gen, hatten wir das Bedürfnis Sie erneut 
daran zu Aufmerksam zu machen.

Sure Jesus 26-27: Gib den 
Verwandten, den Armen 
und den auf der Straße 
gebliebenen ihr Recht. 

Verschwende dein Geld nicht. 
Denn Verschwender werden 

zu Brüdern des Teufels. 
Der Teufel ist seinem Herrn 
gegenüber sehr undankbar. 

Sure Furkan 67: Wenn die 
wahren Gläubigen etwas 
ausgeben, verschwenden 

oder beschränken sie 
es nicht. Die Ausgaben 

sind im Mittelmaß.

In unserem vorherigen Artikel haben 
wir vorgeschlagen, dass Sie islamische 
Experten, Soziologen und Philosophen 
in Ihrer Institution beschäftigen. Ich 
glaube, wir müssen unseren Vorschlag 
wiederholen. Obwohl wir ihn mit Versen 
aus dem heiligen Koran erwähnt haben, 
ist es ein interessantes Verhalten, dass 
Ihre Ausgaben für den Konsum des Luxus 
weiterhin hoch sind.

Sie können an eine beliebige Religion 
glauben. Aber Ihr Verhalten und Ihre 
Richtlinien sollten zumindest nicht dem 
Glauben widersprechen, im dessen 
Namen Sie agieren.

Besonders im seelischen Sinne fasten die 
Menschen im heiligen Monat Ramadan, 
um ein wenig Barmherzigkeit zu erlernen. 
Anstatt an diesem gesegneten Ramadan 
Fastenbrechen für tausende von Euros in 
luxuriösen Hotelhallen zu organisieren, 
wäre es viel sinnvoller unseren Prophet 
Hz. Muhammad (S.A.V.) als Vorbild zu 
nehmen und ein einfaches Fastenbrechen 
zu organisieren und anstatt die Reichen 
mit Ihrem Budget zu vergnügen, den 
Bedürftigen auf der ganzen Welt helfen. 
Natürlich haben Sie vielleicht nicht an 
diese Feinheit gedacht, jedoch hoffen 
wir, dass Sie jetzt anfangen, den 
Grundprinzipien des Islam entsprechend 
zu agieren und sie so umzusetzen, damit 
Sie zu einem Vorbild für das Volk werden 
und kein Fragezeichen im Gewissen der 
Menschen hinterlassen.
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Der Nr. 1 Partner für Sanitär, 
Heizung und Installationstechnik!

• Ein unvergleichliches Produktsortiment  

• Ein starkes Servicenetz und 
kundenorientierte Infrastruktur 

• Kundenorientierte, top-moderne 
IT-Lösungen 

• Vorsprung bei der Logistik

Tesisat, ısıtma ve montaj 
teknolojilerinde bir numaralı iş ortağınız! 

• Eşsiz bir ürün çeşitliliği   

• Güçlü bir servis ağı ve 
müşteri odaklı altyapı 

• Müşteri odaklı, en modern 
bilgi işlem çözümleri  

• Lojistik üstünlük 

SHT Unser Service. Ihr Mehrwert.
www.mySHT.at  



Wir bieten -
die Power

der Branche!

Alanımızda 
size güç 

veriyoruz! 

 

 

Der Nr. 1 Partner für Sanitär, 
Heizung und Installationstechnik!

• Ein unvergleichliches Produktsortiment  

• Ein starkes Servicenetz und 
kundenorientierte Infrastruktur 

• Kundenorientierte, top-moderne 
IT-Lösungen 

• Vorsprung bei der Logistik

Tesisat, ısıtma ve montaj 
teknolojilerinde bir numaralı iş ortağınız! 

• Eşsiz bir ürün çeşitliliği   

• Güçlü bir servis ağı ve 
müşteri odaklı altyapı 

• Müşteri odaklı, en modern 
bilgi işlem çözümleri  

• Lojistik üstünlük 

SHT Unser Service. Ihr Mehrwert.
www.mySHT.at  



8 BrückeKöprü Magazin für Vielfalt

Bildung

Ist die IGGÖ nur eine Scheininstitution? 
Oder arbeitet sie wirklich?
Als wir uns die offizielle Website der IGGÖ angesehen haben, stellten wir fest, dass diese in den unten 
aufgeführten Bereichen aktiv ist. Aber welche Art von Diensten wurden in diesen Bereichen erbracht? 

Arbeiten diese Abteilungen wirklich oder existieren sie nur auf dem Papier?

Welche Aktivitäten wurden, bei den Aufgaben, die unsere Aufmerksamkeit erregen konnten und die wir für 
sehr wichtig halten, durchgeführt und wie viele Personen wurden in diesen Bereichen bedient?

Verfassung:
Die Islamische Glaubensgemein-
schaft in Österreich ist eine geset-
zlich anerkannte Religions-
gesellschaft gemäß dem Islamgesetz 
2015 idF BGBl. I Nr. 39/2015 iVm der 
Verordnung BGBl II 76/2015 betref-
fend die Feststellung des Bestandes 
der Islamischen Glaubensgemein-
schaft in Österreich als Religions-
gesellschaft. Sie tritt in der Öffentlich-
keit auch unter dem abgekürzten 
Namen “IGGÖ“ auf. 

Präsident

Der Oberste Rat

Der Schurarat              

Der Mufti

Der Imamerat              

Der Beratungsrat         

Schiedsgericht

Die Rechnung-
sprüfer   

Herr  Ümit Vural 

Herr Ümit Vural 

Herr Esad Memic

6 Personen Komitee

20 Personen
KomiteeDas 

5 Personen Komitee

3 Personen Komitee

IGGÖ – Organisation

Albanische Kultusgemeinde,
Arabische Kultusgemeinde,
Asiatische Kultusgemeinde,
Atib Kultusgemeinde,NÖ, OÖ, 
Salzburg,Tirol, Vorarlberg, Wien, 
Bosniakische Kultusgemeinde, 
Mitte,Nord-Ost,Süd-West, Islamische 
Föderation Kultusgemeinde, Arlberg, 
Linz, NÖ, Wien, Islamische Kulturzentren 
Bündnis Kultusgemeinde, Organisation, 
Union, Verband, Vereinigung, Türkische 
Föderation Kultusgemeinde 
Bundesländer,Kultusgemeinde 
Islamische Sufi-Gemeinschaft, Türkische 
Föderation Kultusgemeinde 
Bundesländer, Wien, Kultusgemeinde der 
Multikulturellen Moscheeeinrichtungen

Kultusgemeinden: 
9. Bundesländer über 250 Moscheen 

Herr Mustafa
Mullaoğlu

Beratungsstelle
der IGGÖ
Die Islamische Gla-
ubensgemeinschaft 
Österreich stellt in Ko-
operation mit dem Isla-
mischen Beratungsnetzwerk für Jugend 
und Familie eine psychosoziale Beratun-
gsstelle für Musliminnen und Muslime 
zur Verfügung, um diese in der persönli-
chen Förderung individueller und sozialer 
Entwicklung unterstützen zu können.

Die Aufgaben der Beratungsstelle sind:

Psychosoziale Beratung für Einzelper-
sonen und Familien: 
1. Eheberatung
2. Mediation & Konfliktlösung
3. Erziehungsberatung
4. Elternberatung
5. Frauenberatung & Männerberatung

Unterstützung von Imamen durch Ange-
bote aus der Supervision und Coaching:

Supervision für Imame: in Kleingruppen 
werden Fälle besprochen, sodass daraus 

Erfahrungen für zukünftige Beratungen 
gesammelt werden können und die Ima-
me in ihrer alltäglichen Arbeit gestärkt 
werden.

Vorträge & Infoveranstaltungen zu Fami-
lien- & Beratungsthemen in Moscheege-
meinden zu den Themen

1. Elternbildung & Beratung

2. Bildungsberatung

3. Erziehungshilfe & Begleitung

Abteilungen der IGGÖ:
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von Brücke Magazin

Bildungsamt
Das Schulamt
der IGGiÖ 

Seit dem Schuljahr 1982/83 wird in 
Österreich Islamunterricht angeboten. 
Dies ist innerhalb Europas eine 
Besonderheit, die in unmittelbarem 
Zusammenhang mit dem gesetzlichen 
Anerkennungsstatus des Islam seit 1912 
steht. Hier gilt Österreich als modellhaft, 
da sich positive Effekte für die Integration 
ergeben. Der Unterricht wird in deutscher 
Sprache gehalten.

Im Schuljahr 2014/2015 gibt es ca. 
69.000 muslimische SchülerInnen, 
die in Österreich den islamischen 
Religionsunterricht besuchen und 
dabei von rund 550 LehrerInnen an 
ca. 2.400 Standorten betreut werden. 
Seit 1998 besteht mit der Islamischen 
Religionspädagogischen Akademie eine 
eigene Institution für die Ausbildung 
der Fachkräfte. Diese wurde mit dem 
Hochschulgesetz 2005 zu einem 
privaten Studiengang für das Lehramt 
für islamische Religion umgewandelt 
(www.irpa.ac.at). Die Aufgabe der 
Lehrerfortbildung erfüllt das Private 
Hochschullehrgang für Islamische 
Religionspädagogische Weiterbildung 
(www.ihl.ac.at).

Als Minderheit können Muslime in 
Österreich sehr zufrieden damit sein, 
dass die Gleichbehandlung mit anderen 
anerkannten Religionsgemeinschaften 
ihnen viele Möglichkeiten öffnet. Dabei 
kommt dem Islamunterricht eine 
entscheidende Rolle zu. Nicht zuletzt 
ergeben sich durch das kollegiale 
Verhältnis zu anderen LehrerInnen 
wertvolle Impulse für den Dialog. 

http://www.derislam.at/schulamt/?c=personal-
bild&o=personal&kat=2&cssid=Fachinspekto-
ren&navid=18&par=6

Extremismus- 
prävention
Offizielle Deradikalisierungsstelle der 
Islamischen Glaubensgemeinschaft in 
Österreich eröffnet

Die offizielle Deradikalisierungsstelle der 
IGGÖ hat mit dem 1.1.2018 ihre Arbeit 
aufgenommen.

Dieser wichtige Schritt ist Teil einer offen-
siven Strategie der Glaubensgemeinsc-
haft, um allen Formen von Extremismus 
entschlossen entgegen zu treten.

Die Kontaktstelle arbeitet mit Religi-
onspädagogen, Sozialarbeitern, Islamwis-
senschaftlern, Psychologen, Imamen, 
Politikwissenschaftlern und weiteren 
Experten zusammen, um bestmögliche 
Betreuung und Information zu gewähr-
leisten.

Schulungen, Seminare, Vorträge und 
Beratungen für öffentliche und private 
Einrichtungen sind Teil des Angebots.

Bildung
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gestartet. Daneben werden in Kooperation 
mit der “Kontakstelle für Extremismusprä-
vention” Veranstaltungen durchgeführt, 
welche entsprechendes Personal bei ihrer 
Präventionsarbeit unterstützen sollen. In 
Kürze starten inschAllah wöchentliche 
Vorträge zu zeitgenössischen Fragen der 
islamischen Theologie.

Islamische 
Seelsorgedienste
Die Islamische Glaubensgemeinschaft 
stellt seine Seelsorger und Seelsorgerin-
nen für Muslime in Krankenanstalten, für 
Muslime in Haftanstalten und für Muslime 
im Militärdienst zur Verfügung.

Islamische 
Eheschließung
Die Ehe gehört zu den bedeutendsten 
zwischenmenschlichen Beziehungen, 
die der Islam nachdrücklich betont und 
empfohlen hat. Außerdem gehört die Ehe 
zur Lebensweise aller Gesandten Allahs. 
Indem der Islam viele und detaillierte Vor-
schriften und Verhaltensregeln für die Ehe 
aufstellte und den beiden Ehepartnern 
Rechte zusicherte, verfolgt er vor allem 
ein Ziel: die eheliche Beziehung soll lange 
und dauerhaft glücklich bleiben. Und aus 
dieser Ehe soll eine glückliche Familie 
entstehen, in der die Kinder seelische Sta-
bilität besitzen, geradlinig an ihrer Religi-
on festhalten und in allen Bereichen des 
Lebens erfolgreich sind.

Islamische 
Friedhöfe in 
Österreich
Wien, Graz, Vorarlberg

Dokustelle
Die Dokustelle ist die Do-
kumentations und Bera-
tungsstelle Islamfeindli-
chkeit und antimuslimischer Rassismus

Die Hauptaufgaben der Dokustelle bes-
teht aus

1. Dokumentation

2. Beratung/Vermittlung

3. Bildungsarbeit/Empowerment

Mitgliedsbe-
scheinigung
Bei allen Muslimen in Österreich, welche 
im Melderegister bei den Angaben zum 
Religionsbekenntnis „Islam“ angegeben 
haben und nicht bereits einer anderen in 
der Republik Österreich gesetzlich

anerkannten Religionsgesellschaft oder 
einer eingetragenen Bekenntnisgemeins-
chaft angehören, wird die Mitgliedschaft 
bei der Islamischen Glaubensgemeinsc-
haft vermutet. Bei dieser Angabe handelt 
es sich um eine deklaratorische Erklärung. 
Darüber hinaus können auch Muslime, 
welche nicht bereits einer anderen in der 
Republik Österreich gesetzlich anerkan-
nten Religionsgesellschaft oder einer 
eingetragenen Bekenntnisgemeinschaft 
angehören, auf Antrag als Mitglieder der 
Islamischen Glaubensgemeinschaft in 
Österreich aufgenommen werden.

Militärbe-
scheinigung

Zur Ausübung der islamisch-religiösen 
Gebote und Verbote während des Vol-
lzuges des Militär- bzw. Zivildienstes 
kann nach Bedarf die Islamische Glau-
bensgemeinschaft eine Bescheinigung 
für Rekruten ausstellen. Dies kann vom 

Rekruten bei der jeweiligen Stabstelle 
des Militär- bzw. Zivildienstes vorgelegt 
werden. 

Mit dieser Bescheinigung verpflichtet 
sich der Rekrut der Islamischen Glau-
bensgemeinschaft in Österreich als sta-
atlich anerkannte Religionsgemeinschaft 
gegenüber, seinen religiösen Pflichten, 
insbesondere die Beachtung der Gebo-
te und Verbote der islamischen Religion 
(tägliche Gebete, Freitagsgebet, Fasten im 
Monat Ramadan, Schweinefleischverbot, 
Alkoholkonsumverbot, usw.), als praktizie-
render Muslim einzuhalten. 

Die gegenständige Bescheinigung kann 
bei einem widrigen Verhalten von der 
Islamischen Glaubensgemeinschaft in 
Österreich jederzeit widerrufen werden.

Frauen-
förderung

In der Außensicht hängt das Ansehen des 
Islams in starkem Maße damit zusam-
men, wie die Rolle der Frau in der Religion 
eingeschätzt wird. Die IGGÖ konnte eine 
gewisse Vorreiterrolle übernehmen, seit 
Frauen Mitglieder des Obersten Rates 
sind.

Viele Frauen, die sich nicht in islamischen 
Organisationen engagieren, sind höchst 
interessiert die Situation von Musliminnen 
zu verbessern und suchen nach einem 
Ort muslimischer Begegnung. In beidem 
liegt eine große Chance die Islamische 
Glaubensgemeinschaft ihrer eigentlic-
hen Bestimmung, für ALLE Musliminnen 
und Muslime in Österreich da zu sein und 
so wahrgenommen zu werden, näher zu 
bringen.

Qurtubi 
Bildungswerk
Das “Qurtubi Bildungswerk der IGGÖ” 
wurde im April 2018 gegründet.

Ziel ist es, die Bildungsarbeit der IGGÖ 
in Österreich zu unterstützen.

Angeboten werden Lehrgänge zu Gemein-
depädagogik - der erste hat bereits in Graz 

Bildung
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von Brücke Magazin

Konvertier-
ung
Die Konversion stellt die verinnerlichte 
Überzeugung und die freie Übernahme 
von Glaubensgrundsätze einer Religion 
dar. Die Islamische Glaubensgemeinsc-
haft versucht hierzu, Menschen die sich 
zum Islam entschlossen haben, eine An-
laufstelle und Betreuungsmöglichkeiten 
anzubieten.

Die Aufnahme konversionswilliger Nich-
tmuslime in die Islamische Glaubensge-
meinschaft in Österreich wird nach den 
Grundsätzen ihrer Lehre beurteilt. Über 
die Aufnahme und die Zugehörigkeit zum 
Islam ist vom ersten Imam der jeweiligen 
Religionsgemeinde eine Bestätigung aus-
zustellen. 

Allgemeines
über
das Helal
zertifikat
Mit dem theologischen Begriff „halal/
helal“ wird alles bezeichnet, was in der 
Glaubenspraxis der Muslime als „rein“ und 
damit „erlaubt“ gilt. Parallel dazu steht bei 
den Juden das Wort „koscher“.

Im bundeseinheitlichen Tierschutzgesetz 
von 2004 wird ein für beide Glaubensge-
meinschaften wichtiger Punkt ausdrück-
lich geregelt: Da für Juden und Muslime 
Fleisch nur dann als „halal/helal“, bzw. 
„koscher“ gilt, wenn es entsprechend den 
religiösen Speisegeboten geschlachtet 
wurde, ist dies hier berücksichtigt.

Was wir machen?

• Vermittlung zwischen Halal-Lieferanten 
und Prduzenten

• Beratung und Prüfung des Betriebes

• Beratung und Prüfung der Produkte

• Nach erfolgreicher Prüfung Anfertigung 
eines Halal-Zertifikats

Durch das Zertifikat können die Kunden 
darauf vertrauen, dass der Produkti-
onsprozess für das jeweilige Produkt den 
religiösen und gesetzlichen Ernährungs-
vorschriften in Österreich entsprechen.

Das
Zeugnis
Während des Semesters fragten wir die autorisierten Institutionen nach 
der Aussage von İGÖÖ, die im religiösen Haus der Zeugnisse verfasst 
wurde, veröffentlichten ihre Antworten und teilten diesen Institutionen 
unsere Meinung mit. Diese für Muslime inakzeptable Praxis steht vor 
einem neuen Wandel. Es gibt drei Glaubensrichtungen bzgl. Islam im 
Abschnitt Religion. 

1- Sunniten  2- Schiiten 3- Aleviten

Wir können den Zwang derjenigen, die islamischen Glauben an diese 
drei Optionen haben, nicht akzeptieren. Sie sollten diese Wahl nicht für 
Ihre Kinder treffen müssen. Wenn Sie  dieses Papier mit der Aussage 

Aussage “Wir wollen nur, dass Islam 
geschrieben wird“ unterschreiben, lenken Sie 
die Aufmerksamkeit des Kulturministeriums, 
das diese Praxis unterstützt auf sich, und 
zwingen es, sich zu ändern. 
Sie sollten nicht vergessen, dass der größte Faktor bei der Korrektur 
von Fehlern die Macht der Menschen ist. Sofern wir unsere Präferenzen 
und Forderungen nicht klar zum Ausdruck bringen, müssen wir darauf 
warten, dass einige Institutionen uns zum Ausdruck bringen und unsere 
Rechte verteidigen. Wir haben schon seit Jahren gesehen, wie schlimm 
es ist, so zu handeln. Deshalb müssen wir uns korrekt ausdrücken 
und unsere Rechte einfordern, bevor wir uns jemals auflösen. Je mehr 
Menschen diesen Satz schreiben, desto mehr Aufmerksamkeit wird 
auf sich gezogen und ernst genommen.

Bildung



Fit, gesund und schön mit 
Wasser

von Dr. Ata Kaynar

nungen auftreten, Müdigkeit, Konzentra-
tionsschwäche, Blutdruckabfall bis zum 
Bewusstseinsverlust sind einige dieser 
Erscheinungen. Kinder die als Flüssigkeit 
fast nur Wasser trinken, können sich in der 
Schule besser konzentrieren, haben mehr 
Energie und sind seltener übergewichtig, 
durch besseres Immunsystem werden sie 
auch weniger oft krank.

Wasser wirkt natürlich auch auf Erwach-
sene sehr positiv, die Personen die aus 
Gewohnheit reichlich und regelmäßig 
Wasser trinken fühlen sich einfach woh-
ler, haben einen besseren Stoffwechsel, 
ihre Verdauung ist regelmäßig und kön-
nen ihr Körpergewicht leichter im Griff 
halten. Die Haut ist straffer, sieht frisch 
und jugendlich aus. Haare glänzen, wa-
chsen schneller und sind dichter. Das 
Wasser kann also Wunder wirken, wieviel 
ist genug und gesund? Wasserbedarf 
ist individuell sehr verschieden, Klein-

kindern, Schulkindern und Jugendlichen 
soll immer Frischwasser zur Verfügung 
gestellt und angeboten werden, durch ihr 
natürliches Durstgefühl werden sie ausre-
ichend trinken. Bei den Erwachsenen und 
älteren Personen wird das Durstgefühl 
zunehmend schwächer, dann soll das 
Trinkverhalten gezielt selbst-kontrolliert 
werden. Für Erwachsene ist ein Richtwert 
von 1,5 bis 2 Liter Leitungswasser oder 
stilles und nicht gesüßtes Mineralwasser 
empfehlenswert, bei starkem Schwitzen 
an heißen Tagen kann diese Menge da-
rüber liegen. Bei bestimmten Nierenk-
rankheiten , Herzschwäche und manchen 
anderen Krankheiten ist die Trinkmenge 
zu reduzieren, die behandelnde Ärztin 
und der behandelnde Arzt wird die dafür 
nötigen Informationen erteilen.

Trinken Sie Gesundheit, trinken Sie 
Wasser!

Wasser ist Leben, ohne Wasser kein Le-
ben, das wissen wir alle. Ja aber warum ist 
es so wichtig? Wieviel Wasser ist genug 
und gesund?

Bei Neugeborenen besteht der Körper 
75% aus Wasser und bei Erwachsenen 
55%. Deshalb sind die Magen-Darm In-
fektionen bei Neugeborenen und Kle-
inkinder mit heftigen Brechdurchfällen 
ernsthafte Erkrankungen die zu erheblic-
hen Flüssigkeitsverlusten führen können 
und rasch behandelt werden müssen, 
in den Sommermonaten sind diese In-
fektionskrankheiten besonders häufig. 
Auch bei älteren Kinder, Jugendlichen 
und Erwachsenen sind solche Flüssig-
keitsverluste unbedingt zu vermeiden. 
Alle Organe und Milliarden von Körper-
zellen, das Immunsystem sind abhängig 
vom Wasser, wenn Flüssigkeitsbedarf 
des Körpers durch Wasserzufuhr nicht 
abgedeckt wird können Mangelerschei-

sommer.wien.gv.at 

Urlaub vor der Haustür –
Wien macht’s möglich!
Markus und Tanja wissen genau, wo sie mit ihren 
Kindern Badespaß haben können: mitten in Wien! 
Denn Wien baut die kostenlosen Zugänge zum  
Wasser stetig aus. 

Mach mehr aus deinem Sommer und entdecke  
das ganze Familienangebot auf unserer Website.   
#einfachleiwand

Bezahlte AnzeigeRomawiese

INS_44_Floridadorf_210_148.indd   1 02.07.19   12:55
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von Brucke Magazin

Ausdruck der Fähigkeit Allahs, zu seiner 
Zufriedenheit das zu geben, was er uns 
gegeben hat.

Das Opfer ist eine Sammlung von Weishe-
it, die die Gelegenheit beinhaltet, das, was 
wir haben, mit den Armen und Bedürfti-
gen zu teilen, einen Aufruf zur Rückkehr 
zum Wesentlichen zu verfestigten Herzen 
und Gedanken, die den wahren Sinn des 
Lebens und der Existenz vergessen.

Das Opfer ist die Suche nach Nähe zu Al-
lah und zu allem, was oberst und göttlich 

ist. Tatsächlich stellt Allah der Allmäch-
tige fest:

“Gottes Fleisch erreicht 
weder dein Fleisch 
noch ihr Blut. Es ist 

deine Hingabe, die ihn 
erreicht ... Hac (Hajj, 37)

Mögen unsere Opfer der Nähe zu unserem 
Herrn förderlich sein.

Möge unser Fest gesegnet sein.

Das 
Opferfest

Opferfest Tage, mit dem 
Gebet Hz. Abrahams sind 
die Gläubigen ein Herz, 
ein Körper, kommen 
mit demselben Glauben 
und demselben Geist in 
das heilige und heilige 
Land. Sie verlassen alle 
Arten der Auflösung, 
indem sie sie in einem 
Stück umhüllen. Sie sind 
gesegnete Zeitperioden.
Die Opferfest Tage sind auch gesegnete 
Zeiten, in denen alle Gläubigen das Opfer 
als Ausdruck ihres Dankes für die Segnun-
gen anbeten, die unser Herr ihnen mit Hz. 
Abrahams Suche geschenkt hat.

Das Opfer, das diesem Fest seinen Namen 
gab; Hz. Abraham und der Prophet. Wie 
im Fall von Ismail ist die Gleichgültigkeit 
gegenüber göttlichen Befehlen ein Zeic-
hen der Gleichgültigkeit, ein Zeichen des 
Opfers auf dem Weg des Rechts und der 

sommer.wien.gv.at 
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Aslıhan Bozatemur, 
die als Bezirksrätin in 
der Stadt Wien arbeitet 
war überrascht, bei 
ihrem Treffen mit dem 
Bürgermeister von 
Ankara Mansur Yavaş 
als stellvertretende 
Bürgermeisterin 
vorgestellt worden zu sein.

Von Frau Aslıhan, die diese falsche 
Aussage gemacht hat, wird erwartet, 
dass sie eine öffentliche Aussage macht 
und informiert. Darüber hinaus ist sie 
Beraterin in der Gemeinde und ist für den 
Aufbau der Beziehungen zur Ethnic Press 
verantwortlich, da ihre Muttersprache 
Türkisch ist.

Inwieweit sie dieser Autorität und 
Verantwortung gerecht nachgekommen 
ist, ist ebenfalls umstritten. Weil sie im 
Rahmen dieser Behörde wesentlich dazu 
beigetragen hat, durch Werbung für eine 
einzige Zeitung, die im Bereich von 30.000 

bis 70.000 EUR pro Jahr liegt, ein unfaires 
Einkommen aus der ethnischen Presse zu 
erzielen. Aslıhan Bozatemur spricht von 
einer Familienfreundschaft mit diesen 
Zeitungschefs. Aus dieser Perspektive 
ist ersichtlich, dass die Unterstützung 
der pro-medialen Medien materiell und 
geistig ignoriert und diskriminiert wird.

Diskriminierung – Ist das wohl alles?

Nein!

Eine gewisse Anzahl Zeitungen türkischer 
Herkunft wurden zu Ludwig’s Sitzung 
eingeladen, exklusive Interviews wurden 

Wir gratulieren Wiens neuer Vize 
Bürgermeisterin Frau
Aslihan Bozatemur und 
wünschen ihr viel Erfolg.
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geführt und zu guter letzt Einladungen 
zu Gesprächen in die Türkei abgeschickt. 
Wir möchten wissen, wer für diese 
Einladungen verantwortlich ist und 
nach welchen Kriterien diese Zeitungen 
ausgewählt wurden. Wenn es das Ziel 
ist, türkischstämmige Wähler, die in 
Österreich leben zu erreichen, sollten Sie 
wissen, dass es mit nur ein oder zwei 
Pressen nicht möglich ist. Sie sollten 
sich bewusst sein, dass sie mit all der 
Presse zusammenarbeiten müssen, um 
ein breites Publikum zu erreichen.

Interessant ist auch, dass 
Frau Aslıhan, der türkischen 
Presse so fern ist, dass die 
serbischen und kroatischen 
Presse Privilegien einräumt, 
während der Bürgermeister 
diesen Zeitungen private 
Interviews gibt und anderen 
türkischsprachigen Zeitungen 
und Fernsehprogrammen nicht 
die gleichen Rechte einräumt.
2016 reichte die FPÖ einen Antrag 
beim Wiener Parlament ein. Das Motiv 
der Resolution war: Wie eine religiöse 
türkische Zeitung solche Unterstützung 
und Werbung erhielt. Die Stadt Wien hat 
ein Jahr lang keine türkischsprachigen 
Zeitungen beworben. Aufgrund dieser 
Praxis erlitten auf Türkisch veröffentlichte 
Zeitungen materiellen und moralischen 
Schaden. Weder die Zeitung noch der 
Begünstigte haben die Verantwortung 
für diese falsche Praxis übernommen.

Frau Aslıhan präsentierte sich manchmal 
als Unterstaatssekretärin und manchmal 
als Bürgermeisterin und wurde in der 
Verteidigung als Wortfehler ausgedrückt. 
Wir wissen jedoch, dass eine Person mit 
türkischer Muttersprache auf diese Weise 
keine schwerwiegenden Fehler macht.

Indem sie das Budget der Gemeinde 
und der Partei auf so willkürliche Weise 
einsetzt, unterstützt sie nicht nur die 
Presseorganisationen, die sie für sich 
selbst hält, auf unfaire Weise, sondern 
auch den Wählern gegenüber. Strache, 
der seine persönlichen Interessen über 
die Interessen von Land und Leuten 
stellte, wurde irgendwie entschlüsselt und 

unterzeichnete einen großen Skandal in 
der österreichischen Politik.

Dieses Verhalten schadet Österreich, 
unserem Land, in dem wir leben 
und arbeiten und Steuern zahlen. 
Ungerechtes und falsches Verhalten 
steht auch in den österreichischen 
Medien auf der Tagesordnung und löst 
leider Fremdenfeindlichkeit aus. Wir 
haben das Recht zu erwarten, dass die 
Menschen, die in die Politik gegangen 
sind, die Fähigkeit und die Vision haben, 
dieser Verpflichtung ordnungsgemäß 
nachzukommen. Frau Aslıhans Recht, 
auf diese Fragen zu reagieren und 
gleichzeitig dieses Fehlverhalten und die 
Diskriminierung der Presse zum Ausdruck 
zu bringen, das wir nicht verstehen 
können. Als Brücke-Zeitung stellen wir 
unsere Fragen und veröffentlichen ihre 
Antworten unparteiisch.

Wir hoffen, dass Frau Aslıhan aufrichtig 
auf die Themen eingeht, auf die wir 
neugierig sind, und das Gewissen der 
Gesellschaft beruhigt. 

Was macht diese Zeitung anders 
und wichtiger als andere? 

Möchten Sie die übertragene 
Summe begründen, die Sie für 
diese Zeitung bezahlt haben?

5. Aufgrund dieser Zeitung 
reichte die FPÖ 2016 einen 

Antrag auf Befragung des Wiener 
Stadtrates ein, in dem es heißt, 
Ludwig habe 70.000 Anzeigen 
geschaltet. Was ist Ihre Antwort 

auf diese Behauptungen?

6. Bei Ihren Türkei Besuchen, 
wurden Sie nur von zwei Pressen 

begleitet, eine davon “Yeni 
Hareket” Zeitung. Warum nur 
zwei? Was sind die Probleme, 
die Sie in anderen Zeitungen 

und Fernsehprogrammen 
als unvollständig und 

unzulänglich empfinden?

7. Wer übernimmt die Kosten 
für den Transport und den 

Unterkünften auf diesen Reisen?

8. Wer oder welche 
Institutionen zahlen für das 

Abendessen, in denen Sie in den 
Restaurants dabei waren?

9. Während Ihrer Türkei 
Besuchen haben Sie sich 
als Staatssekretärin und 

stellvertretende  Bürgermeisterin 
vorgestellt. Was möchten 

Sie dazu sagen?

10. Was sind Ihre politischen 
Ziele? Vor allem in Anbetracht 
der diskriminierenden Politik in 
den letzten Jahren. Welche Art 
von Maßnahmen möchten Sie 

Treffen und inwieweit möchten 
Sie nützlich sein, besonders 

als Türkischstämmige? 

1. Was sind Ihre Aufgaben, 
Befugnisse und Verantwortlichkeiten 

in der Gemeinde?

2. In welchen Themen bieten Sie 
Ihre Beratung an? Verfügen Sie 

diesbezüglich über eine Ausbildung 
oder vergleichbare Kompetenzen?

3. Da Ihre Muttersprache Türkisch 
ist, wird angegeben, dass Sie 

die Koordination der türkischen 
Presse haben. Wenn dies in Ihrer 

Verantwortung liegt, warum 
kooperieren Sie mit einer oder 
zwei von Ihnen ausgewählten 

Pressen, anstatt sich in gleichem 
Abstand mit der gesamten Presse 
zu beschäftigen? Inwieweit haben 
Sie diese Presseorgane gewählt? 

Was ist Ihr Grund gewesen 
die anderen zu ignorieren?

4. Gibt es einen besonderen 
Grund, warum Sie zuerst die “Yeni 
Hareket” Zeitung unterstützen? 

Politik
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Verwaltungsprozess von Kurz-Strache 
gegen die Gesetze gegen Ausländer 
ausgesprochen und einige Schritte 
unternommen? Bei der furchtlosen 
Gesetzschaffung der Koalitionsregierung, 
spielte die Unwirksamkeit der IGGÖ und 
der zivilgesellschaftlichen Organisationen 
eine große Rolle. 

Wer gestern nichts getan hat, jedoch 
aufgrund von eigenen Interessen die 
Stimme des Volkes aus der Türkei zu 
bekommen anstrebt und dies bezüglich 
auftaucht, unterstützt lediglich die 
Stärkung der diskriminierenden und 
fremdenfeindlichen Parteien durch die 
Spaltung der Stimmen.

Dass sie ihre stimmen an 
die richtigen abgeben ist 
nicht nur für sie, sondern 
auch für ihre kinder und 
enkelkinder sehr wichtig
Unser Appell richtet sich an alle Wähler, die 
sich bis heute von der Politik ferngehalten 
haben, nicht an den Wahlen teilnahmen 
und an keinen Umfragen teilgenommen 
haben.

Wenn Sie ein friedliches, sicheres, 
egalitäres und demokratisches Leben für 
Zuwanderer und für Österreich wünschen, 
sollten Sie auf jeden Fall wählen gehen 
und Ihre Stimme abgeben.

Die Wahlen am 26. Mai 
2019 zum Europäischen 
Parlament waren von 
besonderer Bedeutung für 
die österreichische Politik, 
die in letzter Zeit ein 
politisches Chaos erlebt hat.
Wenn wir uns die Wahlergebnisse der 
Wahlen von 2014 ansehen, lag die 
Wahlbeteiligung bei 45,39% und stieg im 
Jahr 2019 auf 59,77%. Trotz des Strache-
Skandals stieg die Anzahl der Wähler 
und die Stimmen der rechten Parteien 
nahmen zu.

Seit 1960 leben türkische Einwanderer 
in Österreich und können seit dem 
Jahr 2000 an den Wahlen teilnehmen. 
Dabei versuchen die Gemeinden, ihre 
eigenen Kandidaten in den Vordergrund 
zu stellen, um ihr eigenes Interessen zu 
repräsentieren.

Die Wähler mit einem türkischen 
M i g r a t i o n s h i n t e r g r u n d  u n d 
österreichischer Staatsbürgerschaft 
haben es geschafft ihr Stimmenpotenzial 
einzusetzen und somit ihre eigenen 
Interessen zu vertreten. Personen, die 
vor den Wahlen nicht bekannt waren 
und keinerlei Arbeit zum Wohle der 
Gesellschaft leisteten und somit nirgends 
beteiligt waren, tauchten unmittelbar vor 
den Wahlen wie Pilze aus dem Boden 
auf. Durch die Ausnutzung der Wahlen 
schafften diese Menschen in kurzer Zeit, 
aufgrund ihrer ethnischen Herkunft und 
der Unterstützung durch Moscheen-

Gemeinschaften, beliebt zu werden und 
an die Stimmen ihrer Bürger zu kommen.

Die Wahlen im September sind besonders 
wichtig für muslimische Einwanderer. 
Auch wenn sich die Regierung mit 
einem großen Skandal aufgelöst hat, 
gibt es keinen signifikanten Rückgang 
der Stimmen der am Skandal beteiligten 
Parteien. Darüber hinaus haben sich die 
Stimmen der anderen Regierungspartei 
sogar erhöht. In dieser Zeit, in der die 
Regierung aufgestellt wird, sollten die 
eingeführten Gesetze gegen Ausländer, 
die diskriminierende Absichten enthalten, 
in Betracht gezogen werden.

Wenn sie “stop” zur 
diskriminierung sagen, 
dann geben sie auch eine 
stimme!
Es ist sehr wichtig, dass die Wähler ihre 
Stimmen für die richtige Partei einsetzen. 
In Österreich gibt es drei große Parteien, 
die das Potenzial haben, eine Regierung 
zu bilden. Andere Parteien können 
mit maximal ein paar Abgeordneten 
ins Parlament kommen. Daher ist die 
Gründung jeder neuen Partei, eine Art 
der Unterstützung der diskriminierenden 
und fremdenfeindlichen Parteien. 

Welche ziv i lgesellschaf t l ichen 
O r g a n i s a t i o n e n ,  G e m e i n d e n 
oder Moscheen haben sich im 

Wissen Sie, was Sie mit

“Einer 
Stimme” 
verändern können? 

Politik
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Grundzutaten:
• 2 Kartoffeln (jeweils 400-500 g)

• ¼ Lt Meersalz

• 40 g Butter

• 200 g Kashkaval Käse

Für die Füllung:
• 200 g saure Sahne

• ¼ TL Salz

• ¼ TL Pfeffer

• 1 TL getrocknete Minze

• 200 g Rindswürstchen

• 40 g Grüne Oliven

• 50 g Gewürzgurken

• 40 g Mais

• Extra Ketchup

Gefüllte Kartoffeln
aus dem Ofen

Zubereitung:
Kumpir ist eine gefüllte Kartoffel, welche 
vorher im Ofen gegart wird. Das Besondere 
ist die Behandlung mit Kashkaval Käse 
nach dem Backen. Dadurch wird die 
Kartoffel extrem cremig. 

Wasche die Kartoffeln und lege sie in 
einen großen Topf mit viel Wasser und 2 
EL Salz. Koche das Wasser auf und lasse 
die Kartoffeln darin für etwa 20 Minuten 
kochen. Lege die Kartoffeln dann auf ein 
Backblech und backe sie im vorgeheizten 
Ofen bei 200°C für etwa 30-50 Minuten. 
Sie sollen weich sein und die Schale soll 
sich etwas lösen.

Reibe den Käse fein. Öffne die Kartoffel 
vorsichtig mit einer Gabel und zerdrücke 
das Innere. Verrühre es mit Käse, Butter 
und dem Salz. 

Verrühre die saure Sahne mit Salz, Pfeffer 
und Minze. Belege die Kartoffel mit saurer 
Sahne, Rindswürstchen, Gewürzgurken, 
Mais und Oliven. Ketchup passen auch 
gut dazu.

Guten Appetit.

Kulinarik




