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olan bir 
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Viyana'nın 

Papatyaları

Speziell Reportag mit Jürgen Czernohorszky



Brücke: Wer ist eigentlich 
Mag. Jürgen Czerno-
horszky? Können Sie 

sich kurz vorstellen?
Czernohorszky: Ich bin Poli-
tiker und seit Jänner 2017 
Stadtrat für Bildung, Integra-
tion, Jugend und Personal 
in Wien. Davor war ich viele 
Jahre im Wiener Gemein-
derat und zuletzt Wiener 
Stadtschulratspräsident.  Als 
ehemaliger Studierenden-
vertreter in der Öster-
reichischen Hochschüler-
schaft und Geschäftsführer 
der Österreichischen Kinder-
freunde begleitet mich vor 
allem das Thema Bildung 
schon lange Zeit.

Brücke: Kinder, die eine Lern-
schwäche haben bzw. ver-
schiedene Aufnahmefähig-
keiten versuchen ihre Bildung 

in normalen Horten oder 
Schulen fortzuführen. Gibt 
es eine eigene Institution des 
österreichischen Staates, das 
versucht für  Kinder mit be-
sonderen Bedürfnissen ein 
Erziehungsprogramm zu ge-
stalten, welches für sie effek-
tiver ist und ihre Lernfähigkeit 
antreibt? Mit welcher Instanz 
müssen Familien, die dieses 
Problem haben bzw. ihrem 
Kind eine bessere Erziehung 
geben möchten, in Kontakt 
treten?
Czernohorszky: Grundsätz-
lich ist „Inklusion“ ein wich-
tiges Thema und weit mehr 
als eine schulorganisato-
rische Umsetzung. Inklusion 
verlangt eine grundsätzliche 
Haltungsfrage, die sich klar 
gegen Diskriminierung wen-
det. Die Einrichtung von In-
tegrationsklassen im schu-

lischen Bereich ist dabei 
eine wichtige Maßnahme. 
Mit der Schulbauoffensive 
der letzten Jahre hat Wien 
auf höchstem Niveau neue 
Architektur geschaffen, die 
Inklusion in der Schule viel 
leichter ermöglicht.

Darüber hinaus gibt es in 
Wien „Zentren für Inklu-
sivpädagogik“ für Kinder 
mit erhöhtem Förderbe-
darf. Auch hier werden – je 
nach Standort - Regelklas-
sen geführt, die der Idee der 
inklusiven Schule gerecht 
werden. Für alle Eltern ist der 
Stadtschulrat die richtige 
Anlaufstelle: Hier beraten Ex-
pertInnen bei Lernschwierig-
keiten und in allen Fragen 
zum Thema Inklusion.

Brücke: Wir wissen, dass bei 

der Anmeldung  der Kinder in 
Horten berufstätige Familien 
bevorzugt werden und wir fin-
den diese Bevorzugung auch 
in Ordnung. Doch Familien, 
die nicht berufstätig sind, er-
läutern, dass sie auf einen 
Hortplatz 2-3 Jahre warten 
müssen, was sie negativ auf-
fassen. Welche Lösungswege 
werden für diese Probleme  
gefunden? Welche hilfreichen 
Tipps können Sie Familien auf 
den Weg geben?
Czernohorszky: Die Stadt 
Wien bietet vielfältige For-
men der Nachmittags-
betreuung für Volksschüle-
rinnen und Volksschüler an. 
Im Schulbereich stehen Gan-
ztagsschulen, Offene Volks-
schulen sowie Campus-
standorte zur Verfügung. Für 
jene Kinder, die eine Halb-
tagsvolksschule besuchen, 

Wiener Bildungs- und Integrationsstadtrat 
Mag.Jürgen Czernohorszky
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„Werden gerade Großstädte wie Wien 
massiv neue Ressourcen im pädagogi-
schen Bereich, aber auch im Bereich der 
Infrastruktur brauchen." Mag. JÜRGEN CZERNOHORSZKY
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stehen die Horte der Stadt 
Wien, Lern- und Freizeitklubs 
sowie private Horte zur Ver-
fügung.

Die Stadt Wien baut das 
ganztägige Angebot an Nach-
mittagsbetreuungsplätzen
für VolksschülerInnen kon-
tinuierlich aus. So werden 
z.B. ab September 2018 fünf 
weitere Schulen auf ganz-
tägige Betreuung umgestellt.

Bei der Vergabe von Hortplät-
zen für Schulanfänge-rinnen 
und Schulanfänger achtet 
die Stadt Wien darauf, dass 
die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie unterstützt wird
und vergibt deswegen die 
Plätze vorrangig an jene 
Eltern, die nachweislich 
berufstätig sind bzw. sich 
in Ausbildung oder in einer 
Kursmaßnahme vom Ar-
beitsmarktservice Wien 
befinden. Jene Volksschul-
kinder, deren Eltern keiner 
Berufstätigkeit nachgehen, 
können für einen städtischen 
Hortplatz in Evidenz gehalten 
werden. Sobald ein Nach-
mittagsbetreuungsplatz
aufgrund Berufstätigkeit 
für das Kind erforderlich 
ist, unterstützen die Mitar-
beiterInnen in den Service-
stellen der Ma 10 bei der 
Suche nach Nachmittags-
betreuungsplätzen entweder 
in städtischen oder privaten 
Horten. 

Brücke: Das Bundesminis-
terium für Bildung, Wissen-
schaft und Forschung hat in 
der letzten Pressemitteilung 
die neue Maßnahme unter 
dem Namen Deutschförder-
klassen vorgestellt. Wir ha-
ben erfahren, dass Kinder, 
die sich  für die erste Klasse 
Volksschule anmelden, einem 
Deutschniveautest unter glei-
chen Bedingungen unterzo-
gen werden. Wir sehen, dass 
aktuell jedes fünfte Kind in 

Horten und Schulen einen 
Migrationshintergrund hat. 
Wird dieser Test also für jedes 
Kind, das sich für die Volks-
schule erstanmeldet, verpflich-
tend sein oder werden nur die 
Kinder mit Migrationshinter-
grund diesem Deutschniveau-
test unterzogen? Könnten Sie 
uns darüber berichten?
Czernohorszky: Dazu lie-
gen uns noch keine Infor-
mationen vor. Grundsätzlich 
sind wir in Wien im Bereich 
der Sprachförderung schon 
lange aktiv. Das Wiener Mo-
dell der Sprachförderung hat 
sich bewährt – 11 Stunden 
intensive Deutschförderung 
in Kleingruppen und den-
noch genügend Möglichkeit, 
um im restlichen Unterricht 
Zeit mit anderen Mitschü-
lerInnen zu verbringen.

Das von Minister Faßmann 
präsentierte Konzept der 
Deutschförderklassen wirft 
gerade für Ballungsräume 
wie Wien viele Fragen auf: 
Werden diese Sprachförder-
klassen jetzt mit bis 25 
SchülerInnen aufgefüllt? 
Warum dürfen nicht mehr 
PädagogInnen die Sprach-
kenntnisse beurteilen? Und: 
Wie will man die Räume für 
hunderte neue Vorschulklas-
sen schaffen. Um die Qual-
ität der Sprachförderung
nicht zu verschlechtern, wer-
den gerade Großstädte wie 
Wien massiv neue Ressour-
cen im pädagogischen Be-
reich, aber auch im Bereich 
der Infrastruktur brauchen!

Brücke: Es stehen zurzeit 
die Deutschförderklassen für 
Kinder mit unzureichenden 
Deutschkenntnisse an der 
Tagesordnung. Was denken 
Sie über diese Deutschförder-
klassen? Welche Auswirkun-
gen könnten außerdem diese 
Maßnahmen hinsichtlich auf 
die Ausbildungsdauer der 
Kinder haben?

Czernohorszky: Zunächst: 
Wir in Wien sind im Bereich 
der Sprachförderung schon 
lange sehr aktiv. Das Wiener 
Modell der Sprachförderung 
hat sich bewährt – 11 Stun-
den intensive Deutschför-
derung in Kleingruppen und 
dennoch genügend Zeit, 
um im restlichen Unterricht 
im Klassenverband vom le-
bendigen Austausch mit den 
anderen MitschülerInnen 
zu profitieren. Dass seitens 
der Bundesregierung nun 
ein neues Gesetz geplant 
ist, durch das die Zahl der 
bisherigen Stunden, die 
Kinder in der Deutschförde-
rung außerhalb eines „nor-
malen“  Klassenverbandes  
verbringen, weiter steigen 
soll, muss man sich genau 
anschauen. Denn das wirft 
natürlich pädagogische, or-
ganisatorische und auch 
räumliche Fragen auf, die zu 
klären sind. Uns ist es jeden-
falls wichtig, dass genügend 
Zeit bleibt, in der die Kinder 
auch in einem „normalen“ 
Klassenverband am Unter-
richt teilnehmen und so im 
lebendigen Miteinander mit 
anderen Kindern Spaß und 
Freude haben – und nicht 
zuletzt auch dort Deutsch 
lernen.

Brücke: Wir sehen, dass das 
MA17 –Magistrat für Integ-
ration und Diversität bei der 
Transparenz seiner Tätigkeit-
en die austrotürkischen Me-
dien außer Acht lässt. Hat das 
MA17 bezüglich der Pflicht-
schulausbildung gewisse 
Befugnisse bzw. Aktivitäten? 
Wenn ja, welche wären das?
Czernohorszky: Die Ab-
teilung für Integration und 
Diversität, die MA 17, bietet 
auf ihren Websites viele In-
formationen, insbesondere 
zum Thema Ankommen in 
Wien, auch mehrsprachig 
an. Die MA 17 ist zudem mit 
drei Regionalstellen – Süd, 

West und Nord – auch re-
gional sehr stark verankert. 
Sie sind Anlaufstellen bei 
Fragen, Ideen und Vorschlä-
gen, wie das Zusammenle-
ben der Bewohnerinnen und 
Bewohner weiter verbessert 
werden kann. Alle Angebote 
und Services der MA 17 sind 
sehr transparent ausge-
wiesen.

Zur Ihrer zweiten Frage: Die 
MA 17 fördert viele Bildung-
sprojekte im Rahmen der Ini-
tiative Erwachsenenbildung, 
etwa im Jugendcollege oder 
bei InterSpace. Pflichtsch-
ulabschlusskurse sind da 
ebenso inkludiert wie Basis-
bildungs- und Deutschkurse. 
Die Kurse vermitteln neben 
Deutsch auch Allgemeinbil-
dung, Wissen im Umgang 
mit Medien und Bildungs- 
und Berufsorientierung. 

Brücke: Wir sehen, dass Sie 
mit den austrotürkischen Me-
dien bezüglich  Ihrer Tätig-
keiten im Bereich der Bil-
dung kaum in Kontakt treten.  
Möchten Sie den Einfluss der 
austrotürkische Medien hin-
sichtlich Ihrer Maßnahmen,  
wie die Lehrlingsausbildung 
zu Ihrem Nutzen machen um 
von den Jugendlichen aus der 
türkischen Community, die 
ihren Beitrag zur Zukunft Ös-
terreichs leisten können, zu 
profitieren?
Czernohorszky: Ich stehe 
selbstverständlich jedem 
Medium, das sich für einen 
redaktionellen Beitrag an 
uns wendet, für die gewün-
schten Informationen zu 
Maßnahmen und Angeboten 
im Bereich Bildung, Jugend 
und Integration zur Verfü-
gung. Darüber hinaus ver-
fügen wir über eine Vielzahl 
an Kommunikationskanälen, 
über die wir laufend die Wie-
ner Bevölkerung über die 
Maßnahmen der Stadt Wien 
informieren.

Bildung
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daha fazla öneme sahip bir 
kavramdır. “Kaynaştırma” 
yakınlaşmayı beraberinde 
getirir ve ayrımcılığın önü-
ne geçilmesini sağlar. Okul-
larda kaynaştırma sınıfları-
nın kurulması bu nedenle 
önemli bir adımdır. Okul-
larda son yıllarda gözlenen 
yapısal sorunlar nedeniyle, 
Viyana artık yeni bir mimari 
anlayışa geçerek okullardaki 
“kaynaştırmayı” kolaylaştırdı. 

Viyana’da daha fazla 
öğrenim desteğine gerek-
sinim duyan çocuklar için 
Kaynaştırma Eğitim Merkez-
leri bulunduğunu eklemek 
isterim. Bulundukları bölge-
ye bağlı olarak, bu merkez-
lerde de okula denk düzenli 
eğitim verilmektedir. Bütün 
ebeveynler için Şehir Eğitim 
Kurulu en doğru iletişim 
noktasıdır: buradaki uz-
manlar öğrenme zorluğu 
hakkında bilgi verebilir ve 
“kaynaştırma”ya dair soruları 
yanıtlayabilirler.  

Brücke: Etüt merkezlerine kayıt 
sırasında çalışan ebeveynlerin 
çocuklarına öncelik tanındığını 
biliyoruz ki, bu bizce de doğru 
bir uygulamadır. Fakat diğer 
taraftan, çalışmayan ebeveyn-
ler çocuklarını etüt merkezine 
kayıt ettirmek için 2-3 yıl sıra 
beklediklerini belirtiyorlar ve 
bu durumdan şikâyetçiler. Bu 
problem için nasıl bir çözüm 
yolu bulunabilir? Bu durumda-
ki ailelere ne gibi tavsiyelerde 
bulunabilirsiniz? 

Brücke: Jürgen Czer-
nohorszky kimdir? 
Kısaca kendinizi tanıtır 

mısınız? 
Czernohorszky: Ben bir 
politikacıyım ve 2017 Ocak 
ayından beri de eğitim, en-
tegrasyon, gençlik ve insan 
kaynaklarından sorumlu Vi-
yana Şehir Meclisi üyesiyim. 
Bundan önce yıllarca Viyana 
Belediye Meclisi üyesi olarak 
görev yaptım, son olarak 
da Viyana Eğitim Kurulu 
başkanıydım. 

Avusturya Yüksek Öğrenim 
Öğrencileri Birliği’nin eski 
bir öğrenci temsilcisi olarak 
ve sonrasında da Avusturya 
Kinderfreunde yöneticiliği 
görevim sebebiyle eğitim ko-
nusu ile uzun zamandır ilgi-
leniyorum.  

Brücke: Öğrenme zorluğu 
çeken, dolayısıyla farklı kapa-
sitedeki çocuklar, eğitimlerini 
normal okul ve etüt merkezle-
rinde sürdürmeye çalışıyorlar. 
Avusturya Devleti’nde, özel 
gereksinmeleri olan bu ço-
cuklara özgü bir eğitim 
programı hazırlayıp öğrenme 
yeteneklerini geliştirmeyi 
hedefleyen bir kurum mevcut 
mu? Bu probleme sahip olan 
ve çocuklarına daha iyi bir 
eğitim sunmak isteyen ailele-
rin başvuracağı yetkili makam 
hangisidir? 

Czernohorszky: Aslında 
“kaynaştırma”, sadece bir 
okul uygulaması olmasından 

Czernohorszky: Viyana 
Şehri, öğleden sonra ilkokul 
çocuklarının bakımı ile ilgili 
çeşitli imkânlar sunuyor. Okul 
seçenekleri arasında tam 
gün okullar ve kampüsler 
yer alıyor. Yarım gün ilkokula 
giden çocuklar için ise Vi-
yana Şehri etüt merkezleri, 
eğitim ve hobi kulüpleri ile 

özel etüt merkezleri mevcut. 
Viyana Şehri aynı zamanda, 
ilkokul çocuklarının öğleden 
sonra bakımlarını sağlayacak 
merkezleri inşa etmeye de-
vam ediyor. Örneğin 2018 
Eylül ayından itibaren 5 
yeni okula daha tam gün 
seçeneği getirilecek. 

"Viyana gibi büyük şehirlerin hem eğitim 
alanında hem de gerekli altyapıyı sağla-
mak üzere muazzam kaynaklara ihtiyaçları 
olacak." Mag. JÜRGEN CZERNOHORSZKY
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Viyana Şehri, okula yeni 
başlayan öğrencilerin etüt 
merkezlerine kayıtlarında 
aile ve iş hayatının birlikte 
yürümesine destek olma-
ya çalışıyor ve bu nedenle 
kayıtta, çalıştıklarını ya da Vi-
yana İş Kurumu’nun herhan-
gi bir eğitimine ya da kursuna 
katıldıklarını belgeleyebilen 
ebeveynlerin çocuklarına 
öncelik tanıyor. 

Ebeveynleri çalışmayan 
ilkokul çocukları, devlet etüt 
merkezlerinden birinde ile-
ride açılabilecek bir kon-
tenjan için beklemeye 
alınabilirler. Ebeveynleri ça-
lışmaya başlarsa ve çocuk 
için öğleden sonra bakımı 
gerekli olursa, Viyana MA 
10 hizmet noktalarındaki 
çalışanlarımız devlet ya da 
özel bir etüt merkezinde yer 
bulma konusunda destek 
olacaklardır. 

Brücke: Eğitim, Bilim ve 
Araştırma Bakanlığı son 
basın bildirgesinde Almanca 
destek sınıfları çalışmasını 
tanıttı. İlkokul birinci sınıfa 
kaydolacak çocukların, eşit 
koşullarda gerçekleştirilecek 
bir Almanca seviye tespit 
sınavına tabi tutulacaklarını 
öğrendik. Bilindiğiniz üzere, 
etüt merkezlerinde ya da okul-
lardaki her beş çocuktan biri 
göç geçmişine sahip. Bu sınav 
ilkokula kayıt yaptıran tüm 
çocuklar için zorunlu olacak 
mı yoksa sadece göç geçmişi 
olan çocuklar mı Almanca se-
viye tespit sınavına girecekler? 
Bu konuda bizi bilgilendirebilir 
misiniz? 
Czernohorszky: Bu konuda 
henüz kesin bilgi yok. Aslına 
bakarsak biz Viyana’da dil 
desteği konusunda uzun 
zamandan beri oldukça et-
kiniz. Dil desteğinde Viyana 

Modeli küçük sınıflarda 11 
saatlik yoğun bir dil eğitimini 
öngörüyor, bununla beraber, 
kalan ders zamanlarında, 
öğrencilerin diğer sınıf ar-
kadaşlarıyla vakit geçirme-
sine imkân tanıyor. 

Bakan Faßmann tarafından 
tanıtılan Almanca destek 
sınıfları konsepti, örneğin 
Viyana gibi büyük şehirler 
için birçok soruyu da be-
raberinde getiriyor: Bu 
destek sınıflarında da mı 
mevcut 25 öğrenci olacak? 
Dil bilgisi seviyesini artık 
neden eğitimciler tespit 
edemeyecek? Ve: yüzlerce 
yeni okul sınıfı açmak için 
hangi alan kullanılacak? Dil 
destek eğitiminin kalitesini 
düşürmemek için, Viyana 
gibi büyük şehirlerin hem 
eğitim alanında hem de 
gerekli altyapıyı sağlamak 
üzere muazzam kaynaklara 
ihtiyaçları olacak. 

Brücke: MA 17 – Entegrasyon 
ve Çeşitlilik Dairesi’nin faali-
yetlerinin şeffaflığı konusunda 
Avusturyalı Türk medyasını 
dikkate almadığını görüyoruz.
MA 17’nin zorunlu eğitim ko-
nusunda belirli yetkileri ve bu-
nunla birlikte çalışmaları var 
mıdır? Cevabınız evet ise, bun-
lar nelerdir? 
Czernohorszky: Entegras-
yon ve Çeşitlilik Dairesi MA 
17 kendi internet sitesinde, 
Viyana’ya yeni yerleşenler 
için bilgiler de dâhil olmak 
üzere birçok konuda ve 
hatta çok sayıda dilde bilgi 
veriyor.  MA 17, güney, batı 
ve kuzey bölgelerindeki 
şubeleriyle bölgesel olarak 
da oldukça etkin. Bura-
lar, şehir sakinlerinin ortak 
yaşam koşullarının nasıl 
iyileştirilebileceği ile ilgili 
soruların sorulabileceği, fikir 

ve önerilerin paylaşılabilece-
ği iletişim merkezleridir. 
MA 17’nin tüm hizmetleri 
ve çalışmaları son derece 
şeffaftır. 

İkinci sorunuz ile ilgili olarak: 
MA 17, Interspace ya da 
Jugendcollege gibi birçok 
eğitim projesiyle yetişkinlerin 
eğitimini teşvik etmekte-
dir. Zorunlu eğitimi tama-
mlama kursları da, temel 
eğitim kursları ve Almanca 
dil kursları gibi aynı kate-
goriye dâhildir. Bu kurslarda 
Almancanın yanı sıra genel 
kültür, medya okuryazarlığı, 
eğitim ve meslek oryantas-
yonu gibi bilgiler de veril-
mektedir. 

Brücke: Eğitim alanındaki 
çalışmalarınız hakkında 
Avusturyalı Türk medyası ile 
hiç iletişim kurmadığınızı göz-
lemliyoruz. Örneğin çıraklık 
eğitimi gibi faaliyetleriniz 
hakkında Türk camiasından 
gençleri bilgilendirmek ve 
Avusturya’nın geleceğine 
katkıda bulunmalarına imkân 
tanımak için,  Avusturyalı Türk 
medyasının nüfuzunu kullan-
mak ister misiniz? 
Czernohorszky: Ben tabii 
ki, hakkımızda haber yap-
mak üzere bize başvuran 
her medya kanalına, eğitim, 
gençlik ve entegrasyon 
hakkındaki çalışmalarımız 
ve hizmetlerimiz ile ilgili ta-
lep edilen bilgileri vermekten 
memnuniyet duyarım. Bu-
nun dışında, Viyana halkını 
Viyana Şehri’nin hizmetleri 
konusunda sürekli bilgilen-
dirmek üzere çok sayıda 
iletişim kanalına sahibiz. 

Brücke: Bir araştırmanın 
sonuçlarına istinaden, “Toplum 
içinde gençlik (Jugendliche In 
Der Offenen Jugendarbeit)” adı 

altında bir anket daha yapılmış 
ve medyada büyük yankı 
uyandırmıştır. 400 öğrencinin 
katıldığı ankette, toplumun 
¼ üne işaret eden sonuçlara 
ulaşılmış ve toplumu yanlış 
yönlendiren “Müslüman genç-
lerin radikalleşme eğilimleri” 
ifadesi kullanılmıştır. Gençler 
arasında ayrımcılığa neden 
olabilecek böyle bir yayın kabul 
edilebilir mi? 
Czernohorszky: Viyana 
Anti Radikalleşme ve 
Engelleme Örgütü, aşırılık, 
değersizleştirme ideolo-
jileri, radikalleşme gibi prob-
lemli konularla ve bunların 
engellenmeleriyle sürekli 
olarak ilgilenmektedir. Faa-
liyetlerinin odak noktası 
çocuk hakları ve gençleri 
korumadır. Örgüt, 2014 Ey-
lül ayında kurulmasından 
bu yana; çalışanlarına ile-
ri eğitimler vermek, ayrıca 
konuyu merak eden halkı ve 
uzmanları duyarlaştırmak 
üzere bir seri bilgilendirme 
toplantısı, seminer ve kurs 
düzenlemiştir.  

Viyana Şehri, radikal grup-
lara ilgi duyan, fakat henüz 
suç işlememiş gençlere al-
ternatifleri göstermek üzere 
yardım etme ve iletişim kur-
ma taraftarıdır. 

Viyana Anti Radikalleşme 
ve Engelleme Örgütü ta-
rafından düzenlenen kurs-
lar, özellikle çocuklar ve 
gençler ile çalışan meslek 
grubu mensuplarının, ra-
dikalleşmenin belirtile-
rini erken fark etmelerini, 
altında yatan olayları ve 
sebepleri anlamalarını ve 
nasıl tepki göstereceklerini
bilmelerini amaçlamak-
tadır.
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würde?
Himmer: Das sehe ich nicht 
so. Im Gegenteil stellt sich 
die Debatte über Ethikun-
terricht so dar, dass einige 
möchten, dass jene Kinder, 
die keinen Religionsunter-
richt besuchen, Ethikun-
terricht besuchen. Andere 
– zu denen zähle ich mich 
– halten es für sinnvoll, 
darüber zu diskutieren, dass 
Ethikunterricht generell für 
alle Kinder sinnvoll wäre – 
aber ohne deswegen den 
Religionsunterricht in Frage 
zu stellen. Zur Frage, wie 
ich darauf reagieren würde, 
wenn im Ethikunterricht eine 
Lehrerin mit Kopftuch er-
scheinen würde: Hier geht es 
nicht darum, wie ich reagie-
ren würde, sondern einzig 
darum, ob es die rechtliche 
Grundlagen hierfür gibt.

Brücke: Bis heute wird im-
mer wieder gegenüber der 
Zentralmatura Kritik laut. Ein 
wichtiger Aspekt, der für Fra-
gen sorgt ist jener, dass zwar 
der schriftliche Teil zentral ge-
prüft wird, jedoch aber nicht 
der mündliche, dieser ist noch 
immer Schulautonom. Je-
doch sollte die Zentralmatura 
eine Reform zur alten Matura 
darstellen und allen Maturant-
en/innen dieselben Prüfungs-
voraussetzungen bieten, so-
dass keiner bei der Prüfung 
einen Vorteil/Nachteil hat. Wie 
wollen Sie die Maturakandi-
daten fair beurteilen, wenn sie 
nicht einmal Zentral geprüft 
werden?
Himmer: Auch hier: Manche
hätten die „alte Matura“ 
gerne zurück, andere sind 
große Fans der Zentralma-
tura. Tatsache ist, dass die 

Brücke: Wie würden Sie 
aus ihrer Warte aus das 
heutige Bildungssys-

tem beschreiben? Fallen ihnen 
da einige Kritikpunkte ein bzw 
finden Sie das aktuelle Bil-
dungssystem für die Schüler/
innen optimal?
Himmer: Auf der einen Seite 
hat Österreich ein gutes 
Schulwesen. Studien zei-
gen, dass die allermeisten 
SchülerInnen gerne in die 
Schule gehen. Genauso wie 
die große Mehrzahl der Leh-
rerInnen mit Engagement 
und viel Arbeit alles dafür tut, 
Schule gelingen zu lassen – 
und dafür zu sorgen, dass 
die Kinder die Bildungsziele 
erreichen.

Gleichzeitig jedoch gibt es 
einige Grundbaufehler im 
österreichischen Schulwe-
sen. Hier ist vor allem die 
frühe Trennung der Kinder 
mit neuneinhalb Jahren zu 
nennen. Dadurch dass Ös-
terreich – anders als viele 
andere erfolgreiche Schul-
systeme weltweit – Kinder 
nicht bis zumindest 14 Jahre 
gemeinsam unterrichten 
lässt, sondern in die AHS und 
NMS aufteilt, bleiben viele 
Talente unentdeckt und ge-
hen viele Chancen verloren. 
Daher auch unsere Forde-
rung, dass endlich auch in 
Österreich ein gemeinsames 
Schulwesen entwickelt wird.

Brücke: Ein heiß diskutiertes 
Thema in den Medien ist die 
Einführung des Ethik Unter-
richts, statt dem üblichen Re-
ligionsunterricht. Wie würden 
Sie reagieren, wenn im Ethik-
unterricht eine Lehrerin mit 
einem Kopftuch erscheinen 

Zentralmatura inzwischen 
gut eingeführt ist und die 
LehrerInnen und SchülerIn-
nen immer besser mit den 
neuen Anforderungen umge-
hen können. Eine mündliche 
Matura zentral zu gestalten, 
ist schwierig. Das Wesen 
der mündlichen Matura ist 
eben das gesprochene Wort 
– eine derart lebendige, 
mündliche und interaktive 
Prüfungssituation kann nur 
schwer gänzlich standar-
disiert oder zentralisiert 
werden. Viele Schulen se-
hen hierin überdies die gu-
te Möglichkeit, Schulsch-
werpunkte, die schulau-
tonom in den vergangenen 
Jahren oder Jahrzehnten 
entwickelt wurden, prüfbar 
und somit weiterhin sichtbar 
zu machen.

Brücke: In der heutigen Zeit 

ist es unvermeidlich sich mit 
der Technologie und dessen 
Fortschritt zu befassen. Der 
Unterricht von gestern sollte 
nicht nur Overheadprojek-
toren, sondern auch White-
board oder Laptops und der 
gleichen beinhalten. Doch 
auch in diesem Gebiet liegen 
die Schulen oft sehr weit hin-
ten, zum einen deshalb, weil 
die Schulen nicht am Stand der 
Technik sind und zum anderen, 
weil das Lehrpersonal mit den 
neusten Errungenschaften in 
der Technik nichts mit anzu-
fangen haben. Wie wollen Sie 
in Zukunft bewerkstelligen, 
dass die Lehrer den Schüler/
innen auch in diesem Bereich 
am laufenden zu halten. Und 
hat die Landesregierung mal 
wieder vor in die Schulen zu in-
vestieren, sodass die Bildung-
seinrichtungen am Stand der 
heutigen Technik sind?

„Hier ist vor allem die frühe Trennung 
der Kinder mit neuneinhalb Jahren zu 
nennen." Mag. HEINRICH HIMMER
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Himmer: Keine Frage, Bil-
dung ist weltweit – Stich-
wort Digitalisierung – im 
Aufbruch und so wird sich 
in den kommenden Jahren 
und Jahrzehnten durch den 
Einsatz neuer Technologien 
auch in Österreich viel an un-
seren Schulen verändern. In 
manchen Bereichen haben 
wir hier schon Erfolge reali-
siert, so ist etwa die Zahl der 
LehrerInnen, die sich durch 
Fort- und Weiterbildung viel 
zusätzliches Know-how hier-
zu erworben haben, sehr 
stark gestiegen. Da gibt es 
aber natürlich weiter am Ball 
zu bleiben. 

Überdies gibt es ja auch die 
Digitalisierungsoffensive 
des Bundes, die noch von der 
vorigen Regierung beschlos-
sen, in einem Mehrstufen-
plan die Weiterentwicklung 
digitaler Pädagogik, neue 
Pilotprojekte und schließlich 
die flächendeckende Ausrol-

lung im Bereich von Schulen 
zur Verfügung gestellter 
Soft- und Hardware vorsieht.

Brücke: Es stehen zurzeit 
die Deutschförderklassen für 
Kinder mit unzureichenden 
Deutschkenntnisse an der 
Tagesordnung. Was denken 
Sie über diese Deutschförder-
klassen? Welche Auswirkun-
gen könnten außerdem diese 
Maßnahmen hinsichtlich auf 
die Ausbildungsdauer der 
Kinder haben?
Himmer: Zunächst: Wir in 
Wien sind im Bereich der 
Sprachförderung schon 
lange sehr aktiv. Das Wiener 
Modell der Sprachförderung 
hat sich bewährt – 11 Stun-
den intensive Deutschför-
derung in Kleingruppen und 
dennoch genügend Zeit, 
um im restlichen Unterricht 
im Klassenverband vom le-
bendigen Austausch mit den 
anderen MitschülerInnen zu 
profitieren. 

Dass seitens der Bundes-
regierung nun ein neues Ge-
setz geplant ist, durch das die 
Zahl der bisherigen Stunden, 
die Kinder in der Deutschför-
derung außerhalb eines „nor-
malen“  Klassenverbandes  
verbringen, weiter steigen 
soll, muss man sich genau 
anschauen. Denn das wirft 
natürlich pädagogische, or-
ganisatorische und auch 
räumliche Fragen auf, die zu 
klären sind. Uns ist es jeden-
falls wichtig, dass genügend 
Zeit bleibt, in der die Kinder 
auch in einem „normalen“ 
Klassenverband am Unter-
richt teilnehmen und so im 
lebendigen Miteinander mit 
anderen Kindern Spaß und 
Freude haben – und nicht 
zuletzt auch dort Deutsch 
lernen.

Brücke: Wir sehen, dass Ihre 
Tätigkeiten im Bereich der 
Bild kaum Platz in den Austro-
Türkischen Medien finden. Als 

ein austrotürkisches Medium 
machen wir kostenlose Berich-
terstattungen um unsere Le-
serInnen informieren zu kön-
nen. Welches Migrantenme-
dium bevorzugen Sie um die 
ÖsterreicherInnen mit Mig-
rationshintergrund hinsicht-
lich Publicity, Bekundungen, 
allgemeine Tätigkeiten etc. an-
zusprechen? Könnten Sie uns 
darüber berichten?
Himmer: Es gibt kein Me-
dium, das ich gegenüber 
einem anderen Medium be-
vorzuge. Jede Möglichkeit, 
seriös in einen Dialog mit 
den LeserInnen - und somit 
„den Menschen“ -zu treten, 
begrüße ich. Mir ist es ein 
sehr großes Anliegen, mit 
jedem Teil der Gesellschaft 
(ungeachtet  von Herkunft, 
Muttersprache oder Reli-
gion) in einen Dialog zu tre-
ten. Deshalb habe ich mich 
auch sehr über diese Einla-
dung zu einem Interview in 
ihrem Magazin gefreut.

Brücke: Bakış açınıza 
göre bugünkü eğitim 
sistemini nasıl değer-

lendiriyorsunuz? Eleştirdi-
ğiniz noktalar var mı ya da 
öğrenciler için en ideal eğitim 
sisteminin bu olduğunu mu 
düşünüyorsunuz?
Himmer: Avusturya bir taraf-
tan iyi bir eğitim sistemine 
sahiptir. Araştırmalar gös-
teriyor ki, öğrencilerin büyük 
çoğunluğu severek okula 
devam etmekte, aynı şekilde 
öğretmenler de okullarının 
başarısı ve çocukların eği-
tim alanındaki hedeflerine 
ulaşmaları için çok çaba 
göstermekte ve emek sarf 
etmektedirler. 

Fakat diğer taraftan, Avus-
turya eğitim sisteminde 
bazı temel yapısal hatalar 
da mevcuttur. Ele alınması 
gereken ilk konu, çocukların 
dokuz buçuk yaşında farklı 
okullara yerleştirilmeleridir. 
Dünya genelindeki diğer 
başarılı eğitim sistem-
lerinin aksine, Avusturya, 
çocukların 14 yaşına kadar 
bir arada eğitim almala-
rına izin vermemekte ve 
AHS ya da NMS okulları-
na yerleştirmektedir. Bu 
da yetenekli çocukların 
keşfedilememelerine ve 
birçok fırsatı kaçırmalarına 
sebep olmaktadır. Bu 
nedenle Avusturya’da, 14 
yaşına kadar birlikte devam 

eden bir eğitim sisteminin 
geliştirilmesini talep edi-
yoruz. 

Brücke: Medyada üzerinde 
yoğun şekilde tartışılan bir 
konu da geleneksel din der-
sinin yerine etik dersinin 
getirilmesi. Etik dersine 
başörtülü bir öğretmenin 
girmesi halinde nasıl tepki 
gösterirdiniz? 
Himmer: Ben duruma 
böyle bakmıyorum, aksine 
etik dersi üzerine yapılan 
tartışma, din dersine gir-
meyen çocukların etik der-
si almalarını isteyenler ile 
etik dersini tüm çocuklar 
için faydalı bulan, fakat din 
dersinin sorgulanmaması 

gerektiğini düşünen – ki 
ben de bu gruba dahilim – 
diğerleri arasındadır. 
Sorunuza gelince, başörtü-
lü bir öğretmenin etik der-
sine girmesi halinde nasıl 
tepki gösterirdim; benim 
ne tepki göstereceğimden 
ziyade, bu durumun hukuki 
dayanağı olup olmadığı 
bakılacak tek unsurdur.

Brücke: Bugün merkezi 
lise bitirme sınavı hâlâ 
eleştirilerin odağında yer 
almaktadır. Yazılı sınavın 
merkezi olmasına karşın, sö-
zlü sınavın okul tarafından 
değerlendirilmesi soru işa-
retlerine neden olmaktadır. 
Merkezi lise bitirme sınavı, 

"Ele alınması gereken ilk konu, 
çocukların dokuz buçuk yaşında 
farklı okullara yerleştirilmeleridir."

von Mustafa Delice und Gürcü Ulusoy
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eski sınav biçiminin yenilenmesi ile tüm 
lise son sınıf öğrencilerine aynı sınav 
koşullarını sunmayı ve herkesin eşit 
şartlarda değerlendirilmesini hedefle-
mekteydi.  Lise son sınıf öğrencileri, 
tamamen merkezi bir sınava tabi 
tutulmadıklarında nasıl adil bir şekilde 
değerlendirilebilirler? 
Himmer: Burada da bazıları eski 
lise bitirme sınavını tercih etmekte, 
diğerleri ise yeni, merkezi sınav biçi-
mini savunmaktadırlar. Durum şu ki, 
merkezi lise bitirme sınavı başarılı 
bir şekilde uygulanmaya başlamıştır, 
öğretmenler ve öğrenciler de her 
geçen gün yeni sisteme daha iyi uyum 
sağlamaktadırlar. Sözlü sınavı merkezi 
hale getirmek oldukça zor, çünkü 
yapısı gereği söze ve karşılıklı iletişime 
dayalı. Bu nedenle standartlaştırmak 
ve merkezileştirmek çok mümkün 
değil. Bununla beraber, birçok okul, 
son yıllarda okul bazında eriştikleri 
başarı puanlarını, denetlenebilir ve 
daha şeffaf hale getiriyor. 

Brücke: Bugün, teknolojiyi ve buna bağlı 
gelişmeleri takip etmemek mümkün 
değil. Ders araçları sadece tepegöz, 
beyaz tahta ya da dizüstü bilgisayar-
lardan ibaret olmamalı. Bu alanda da 
okullar sıklıkla geride kalıyor, bir sebe-
bi okulların yeterli teknik kapasiteye
sahip olmamaları ama bir diğeri de 
öğretmenlerin en yeni teknik geliş-
melere hâkim olmamaları. Gelecekte 
öğretmenlerin öğrencileri bu alandaki 
gelişmelerden haberdar etmelerini nasıl 
sağlayacaksınız? Eyalet yönetimi okul-
lara yatırım yaparak eğitim araçlarını 
güncel teknolojiye uygun hale getirmeyi 
planlıyor mu? 
Himmer: Tabii ki; eğitim, dünya gene-
linde temel kavramı “dijitalleşme” olan 
bir değişim sürecindedir. Avusturya’da 
da, önümüzdeki yıllarda yeni teknolo-
jilerin kullanılmasıyla birlikte okullarda 
birçok şey değişecek. Bazı alanlarda 
şimdiden başarılı projelere imza atıldı 
ve çok sayıda öğretmen hizmet içi 
eğitimlerle konuya daha vâkıf hale ge-
tirildi. Tabii ki yapacak daha çok iş var. 
Önceki hükümet tarafından kabul 
edilen ve kademeli şekilde hayata 
geçirilmesi planlanan, teknolojik 
eğitim uygulamalarının geliştirilmesi, 
pilot projeler ve son olarak okullarda 
hizmete girecek yazılım ve donanım 

gibi uygulamalar, Federal yönetimin 
mevcut dijitalleşme atılımları arasın-
da sayılabilir.

Brücke: Almanca dil bilgisi yeterli ol-
mayan çocuklar için Almanca destek 
sınıflarının açılması gündemde. Al-
manca destek sınıfları hakkında siz ne 
düşünüyorsunuz? Çocukların eğitim 
süresi açısından bu önerinin etkileri ne 
olabilir? 
Himmer: Uzun zamandan beri 
Viyana’da dil eğitim desteği ko-
nusunda etkiniz. Küçük gruplarda ve 
yoğun şekilde verilen 11 saatlik Al-
manca dil eğitim desteğinin yanında, 
öğrencilerin kendi sınıflarında derse 
devam etmelerine, dolayısıyla da 
sınıf arkadaşlarıyla etkileşim halinde 
olmalarına zaman bırakan, Viyana 
dil eğitim destek modeli başarısını 
ispatlamıştır. Federal yönetim 
tarafından planlanan ve çocukların 
‘’normal’’  sınıflarının dışında geçir-
dikleri Almanca dil eğitim desteği 
süresinin arttırılmasını öngören yeni 
kanun tasarısına dikkatli yaklaşılmalı. 
Bu tasarı, netleştirilmesi gereken 
belli başlı eğitim, planlama ve me-
kân ile ilgili soruları da beraberinde 
getiriyor. Bizim için tabii önemli olan, 
çocukların ‘’normal’’ sınıflarında derse 
katılacakları, böylece diğer çocuk-
larla birlikte eğlenceli ve neşeli vakit 
geçirirken Almanca da öğrenecekleri 
yeterli zamanlarının kalmasıdır. 

Brücke: Eğitim alanındaki faaliyetleri-
nizin Avusturyalı-Türk medyasında pek
yer almadığını gözlemliyoruz. Avus-
turyalı-Türk medya mensubu olarak 
biz, okuyucularımızı bilgilendirmek 
üzere ücretsiz haberler yapıyoruz. Göç 
geçmişi olan Avusturyalıları genel olarak 
faaliyetlerinizden haberdar etmek ve 
ilanlarınızı, duyurularınızı yayımlamak 
için hangi göçmen medyasına öncelik 
veriyorsunuz? Bu konuda bizi bilgilendi-
rebilir misiniz?
Himmer: Herhangi bir medya kuru-
luşuna öncelik tanımıyoruz. Okuyucu-
larla - yani tüm ‘’insanlarla’’ doğru 
iletişim kurabileceğimiz her fırsatı 
değerlendiriyoruz. Önemli olan, köke-
ni, dili ya da dini ne olursa olsun, toplu-
mun tüm kesimleriyle iletişim halin-
de olmaktır. Bu nedenle, derginiz için 
röportaj davetiniz beni çok mutlu etti. 
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Informieren Sie sich beim MAG ELF Servicetelefon 4000 8011  
oder auf www.pflegemama.at und www.pflegepapa.at

Pflegekinder brauchen Menschen, mit allem was dazugehört: Geduld, 
Zuneigung und Verständnis auch bei schwierigem Verhalten. Dabei ist 
es gleich, ob Sie Single sind oder in einer – gleichgeschlechtlichen – 
Partnerschaft leben. Die Stadt Wien unterstützt Sie von Anfang an, 
damit aus einem Pflegekind ein neues Familienmitglied wird.

Entgeltliche Einschaltung

WIR SUCHEN 
PFLEGEELTERN

IN UNSERER FAMILIE IST 
NOCH EIN PLATZ FREI. INFOABEND 

PFLEGEELTERN

21.03.2018  

Schöpfleuthnergasse 25

1210 Wien

INS_08_AFW_Pflegeelterninfo_210x148_5mm.indd   1 08.03.18   11:35

10 BrückeKöprü Magazin für Vielfalt

Familie

Familie

Was muss man tun, um 
den Familienbonus Plus zu 
erhalten?
Der Familienbonus Plus 
kann entweder im Rahmen 
der Lohnverrechnung (ab 
2019) oder mit der Arbeit-
nehmerveranlagung (ANV 
2019 d.h. ab 2020) bean-
tragt werden.

Kann ich zwischen der 
Möglichkeit der Auszah-
lung per Lohnverrechnung 
und der Auszahlung im 
Rahmen der Arbeitnehmer-
veranlagung wählen?
Ja.

Wie funktioniert die Rege-
lung…

…bei Ehepaaren? Gibt es 
eine Art „splitting“?
Bei (Ehe)Partnern kann der 
Familienbonus Plus flexi-
bel aufgeteilt werden. Das 
heißt eine Person kann 
entweder den vollen Fami-
lienbonus Plus in Höhe 
von 1.500 Euro (bzw. 500 

Der Familienbonus 
Plus ist ein Absetz-
betrag in der Höhe 

von 1.500 Euro pro Kind 
und Jahr und bedeutet, 
dass sich die Steuerlast 
um bis zu 1.500 Euro pro 
Jahr reduziert. Insgesamt 
werden 950.000 Fami-
lien und 1,6 Mio. Kinder 
profitieren, die künftig von 
einer Steuerlast von bis zu 
1,5 Milliarden Euro befreit 
werden. Diese Maßnahme 
wird mit 1.1.2019 in Kraft 
treten.

Wer ist vom Familienbonus 
Plus betroffen? Wer hat 
Anspruch auf den Fami-
lienbonus Plus?
Familien, die Einkom-
menssteuer zahlen, werden 
entweder zur Gänze von 
dieser Steuerlast befreit 
oder es wirkt ein Steuer-
bonus von 1.500 Euro/
Kind/Jahr. (bei volljährigen 
Kindern für die Familien-
beihilfe bezogen wird: 500 
Euro/Kind/Jahr)

Euro) für das jeweilige Kind 
beziehen oder der Betrag 
wird alternativ zwischen 
den (Ehe)Partner aufgeteilt 
(750/750 bzw. 250/250). 

…bei geschiedenen Eltern? 
Wer macht den Bonus wie 
geltend?
Bei getrennt lebende Eltern, 
die Unterhalt leisten, ist 
grundsätzlich eine 
Aufteilung 750/750 (bzw. 
250/250) vorgesehen. 

Haben geringverdienende 
Alleinerziehende bzw. Al-
leinverdienende ebenfalls 
Anspruch auf den Fami-
lienbonus Plus?
Um auch geringverdie-
nende Alleinerzieher und 
Alleinverdiener adäquat zu 
berücksichtigen, wird ein 
sogenannter Kindermehr-
betrag idHv. 250 Euro/
Kind/Jahr eingeführt.

Was passiert mit den 
bisherigen Regelungen 
wie dem Kinderfreibetrag 

und der Absetzbarkeit der 
Kinderbetreuungskosten?
Der derzeitige Kinderfrei-
betrag und die steuerliche 
Abzugsfähigkeit der Kinder-
betreuungskosten bis zum 
10. Lebensjahr sollen aus 
Gründen der Vereinfachung 
und Transparenz im Gegen-
zug entfallen. 

Besteht Anspruch für Kin-
der, die im Ausland leben?
Für Kinder in Drittstaaten 
steht kein Familienbonus 
Plus zu. Für Kinder im EU/
EWR-Raum bzw. der Sch-
weiz wird der Familien-
bonus Plus indexiert und 
damit an das Preisniveau 
des Wohnsitzstaates ange-
passt.

Weitere Details zum Fami-
lienbonus und seiner ge-
nauen Ausgestaltung wer-
den im Zuge des legistisch-
en und parlamentarischen 
Prozesses definiert.

Quelle:bmf.gv.at

Was ist der Familienbonus Plus?
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Familienbonus Plus almak 
için ne yapmak gerekiyor? 
Familienbonus Plus bordro 
hesaplaması sırasında (2019 
yılından itibaren) ya da ge-
lir beyanında (gelir yılı 2019 
sayılacağı için 2020 yılından 
itibaren) talep edilebilir.  

Bordro ya da gelir beyanı 
arasında bir seçim yapmak 
mümkün müdür?
Evet.

Düzenleme nasıl işliyor...
...evli çiftlerde eşler arasında 
paylaştırma mümkün mü?
Evli çiftlerde Familienbonus 
Plus taraflar arasında esnek
bir şekilde bölünebilir, öyle ki
eşlerden biri bahsi geçen ço-
cuk için 1.500 Avro tutarındaki 
(duruma göre 500 Avro)  Fa-
milienbonus Plus’ın tamamı-
nı alabilir ya da tutar eşler ara-
sında eşit şekilde paylaşılır.

Familienbonus Plus ço-
cuk başına her yıl ön-
görülen 1.500 Avro tu-

tarında bir vergi indirimidir 
ve vergi yükünün her yıl 1.500 
Avro tutarında azaltılması an-
lamına gelmektedir. 1.1.2019
tarihinde yürürlüğe girecek 
düzenleme ile toplamda 
950.000 aile ve 1,6 milyon ço-
cuk, 1,5 milyar Avro’ya kadar 
vergiden muaf tutulacaktır. 

Familienbonus Plus kimlere 
yöneliktir? Kimler Familien-
bonus Plus’ı talep edebilir? 
Gelir vergisi ödeyen aileler ya 
vergiden tamamen muaf tu-
tulacaklar ya da her yıl çocuk 
başına 1.500 Avro tutarında 
bir vergi indiriminden fay-
dalanacaklar. (Aile yardımı 
hakkı olan yetişkin çocuklar 
için: çocuk başına yılda 500 
Avro)  

... boşanmış ebeveynlerde 
durum nasıl? Bonus kimin 
hakkı oluyor?
Ayrı yaşayan ve nafaka 
ödeyen ebeveynler için temel 
olarak 750/750 Avro (du-
ruma göre 250/250 Avro) bir 
paylaştırma söz konusudur. 

Düşük maaşlı çalışan ve tek 
başına çocuk büyüten ebe-
veyn de Familienbonus Plus 
talep edebilir mi?
Tek başına çocuk büyüten 
ve tek başına evin geçimini 
sağlayan ebeveyn için „Kin-
dermehrbetrag“ adı altında 
yılda çocuk başına ek 250 
Avro öngörülmüştür. 

Çocuk nedeniyle vergi 
muafiyetini ve çocuk bakım 
masraflarının vergiden dü-
şülmesini öngören ve 
hâlihazırda yürürlükte olan 
düzenleme değişecek mi?

Çocuk nedeniyle vergi 
muafiyetine ve 10 yaşına 
kadar olan çocukların bakım 
masraflarının vergiden dü-
şülmesine imkân tanıyan 
düzenleme, sadeleştirme ve 
bunun sonucunda şeffaflık 
sağlamak üzere yürürlükten 
kaldırılacaktır. 

Yurtdışında yaşayan çocuk-
lar için de talepte bulunula-
bilir mi? 
Avrupa Birliği dışındaki ül-
kelerde yaşayan çocuklara 
Familienbonus Plus hakkı 
tanınmamaktadır. Avrupa 
Birliği/Avrupa Ekonomik 
Alanı ülkeleri ile İsviçre’de 
ikamet eden çocuklar için 
ise Familienbonus Plus 
endeksi hazırlanacak ve bu 
sayede ikamet edilen ül-
kenin ücret seviyesine uyum 
sağlanacaktır. 

Artı aile bonusu nedir? 
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Çocuk bakım parası 
ve işsizlik sigortası  

Die folgenden Informa-
tionen beziehen sich 
ausschließlich auf Müt-

ter und Väter, die auf Grund 
einer eigenen unselbständi-
gen Erwerbstätigkeit die An-
wartschaft und damit einen 
Anspruch auf Arbeitslosen-
versicherung erworben ha-
ben.

• Im Anschluss an den Bezug 
von Kinderbetreuungsgeld 
und bei Verlust des Arbeits-
platzes besteht bei Vorliegen 
der sonstigen Vorausset-
zungen (Arbeitsfähigkeit, Ar-
beitswilligkeit, Arbeitslosig-
keit) in der Regel ein An-
spruch auf Arbeitslosengeld, 
sofern die Bezugsdauer des 
Arbeitslosengeldes nicht be-
reits vor dem (oder während 
des) Kinderbetreuungsgeld-
bezuges erschöpft wurde.

• Der Bezug von Leistungen 
aus der Arbeitslosenver-
sicherung (Arbeitslosengeld,
Notstandshilfe, Weiterbil-
dungsgeld, Bildungsteilzeit-
geld usw) ist grundsätzlich 
auch parallel zum Bezug 
des pauschalen Kinderbet-
reuungsgeldes (KBG-Konto) 
möglich.

• Achtung: Während des Be-
zuges von einkommensab-
hängigem Kinderbetreuungs-
geld dürfen keine Leistun-
gen aus der Arbeitslosenver-
sicherung bezogen werden!

• Ein Anspruch auf Arbeits-
losengeld besteht allerdings 
nur für Personen, die sich 
zur Aufnahme einer üblicher-
weise auf dem Arbeitsmarkt 
angebotenen zumutbaren 
Beschäftigung bereithalten 
und damit dem Arbeits-

Aşağıdaki bilgiler sadece, 
ücretli çalışmaları so-
nucunda işsizlik sigor-

tasına hak kazanmış olan an-
ne ve babalar için geçerlidir:

• Çocuk bakım parası alma ve 
işsiz kalma durumunda, belli 
koşullar sağlanırsa (çalışma 
kabiliyeti, çalışma isteği, 
işsizlik) esas itibarıyla işsizlik 
maaşı almaya hak kazanılır. 
İşsizlik maaşı alma süresinin 
çocuk bakım parası almadan 
önce (ya da aynı zamanda) 
sona ermemesi şartı aranır. 
• İşsizlik sigortasından (işsizlik 
maaşı, sosyal yardım, eğitim 
yardımı, yarı zamanlı öğrenim 
yardımı gibi vb.) ödeme 
alınması, esas itibarıyla stan-
dart çocuk bakım parası (KBG 
hesabı) ile beraber de müm-
kündür. 
• Önemli: gelire bağlı çocuk 
bakım parası alınıyorsa, 
işsizlik sigortasından yardım 
alınamaz.  
• İşsizlik maaşı hakkı sadece, 
işgücü piyasasından gelebi-
lecek makul iş tekliflerini ka-

markt zur Verfügung ste-
hen. Bei Bezug von Kinder-
betreuungsgeld ist dies nur 
dann der Fall, wenn das Kind 
durch jemand anderen im 
Familienkreis oder außer-
halb, zB im Rahmen von 
Einrichtungen wie Kinder-
krippen oder Kindergärten 
oder von einer Tagesmutter, 
betreut wird.

• Zur Gewährleistung einer 
möglichst raschen und er-
folgreichen Integration von 
Müttern oder Vätern bei der 
(Wieder-)Erlangung eines 
Arbeitsplatzes wird das Ar-
beitsmarktservice besonde-
re Vermittlungsanstrengun-
gen unternehmen. Das AMS 

unterstützt die Beschäf-
tigungschancen durch ein 
flexibles Angebot an Ausbil-
dungs- und Wiedereingliede-
rungsmaßnahmen.

Insbesondere hat das AMS 
danach zu trachten, binnen 
vier Wochen eine zumutbare 
Beschäftigung zu vermitteln 
oder die Teilnahme an einer 
entsprechenden Maßnahme 
zu ermöglichen.

Nähere Informationen zum 
Arbeitslosengeld erhalten 
Sie beim AMS oder beim 
zuständigen Sozialministe-
rium.

Quelle: bmfj.gv.at

bul etmeye hazır, yani işgücü 
piyasasına açık olan kişiler 
için geçerlidir.  Çocuk bakım 
parası almak ancak, çocuk aile 
içinden ya da dışından başka 
bir kişi tarafından bakılıyorsa 
mümkündür, örneğin kreş, 
anaokulu, gündüz annesi  vb. 
• İş Kurumu - AMS, anne ve 
babaların, mümkün olan en 
kısa zamanda ve başarıyla 
(tekrar) istihdam edilmeleri 
ve işe uyum sağlamaları için 
aracılık hizmetlerini üstle-
necektir. İş Kurumu – AMS, 
kişilerin istihdam şanslarını 
esnek bir eğitim ve tekrar işe 
yerleştirme çalışmalarıyla 
desteklemektedir. 

AMS özellikle dört hafta içinde 
makul bir iş imkânı sunmayı 
ya da ilgili bir çalışmaya 
katılımı sağlamaya gayret et-
mektedir. 

AMS büroları ya da Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’nda işsizlik 
maaşı ile ilgili daha detaylı 
bilgi alabilirsiniz. 

Kinderbetreuungsgeld 
und Arbeitslosenversicherung
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Müşteri Hizmetleri 0800 88 66 00, www.denizbank.at

•  DenizBank A.Ş.’nin 700’ü aşkın şubesine 
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çalışma saatlerimizle 
hizmetinizdeyiz. 
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*   Bireysel müşterilerin DenizBank A.Ş., İş Bankası ve Halk Bankası’na yaptıkları 200 Euro’ya kadar olan havaleleri için bir sonraki değişikliğe kadar geçerli ücret.

Be
za

hl
te

 A
nz

eig
e



2016 yılından bu yana 
yurt dışında yaşayan 
Türkiye Cumhuriyeti

vatandaşı ya da Mavi 
Kart sahibi gençlerimizin 
Türkiye'deki kamu ku-
rumlarını daha yakından 
tanımaları, ülkemizle olan 
bağlarını güçlendirmeleri
ve Türkçe bilgilerini art-
tırmaları amacıyla "Tür-
kiye Stajları" programı 
başlatılmıştır.

YTB Türkiye Stajları
Yurtdışında yaşayan vatan-
daşlarımızın, Türkiye'deki 
kamu sektörü ve sivil 
toplum kuruluşlarındaki iş 
alanlarını daha yakından 
tanımaları; ülkemizle olan 
bağlarının güçlendirilmeleri 
ve Türkçe bilgilerinin ar-
tırılmaları maksadıyla YTB 
Türkiye Stajları programı 
başlatılmıştır.

Bu yıl üçüncüsü düzen-

lenecek olan program-
da stajyerler Temmuz 
(02.07.2018 – 27.07.2018) 
Eylül (03.09.2018 – 
28.09.2018) veya Ocak 
(07.01.2019 – 01.02.2019) 
dönemlerinden birinde staj 
yapmak üzere programa 
kontenjan tahsis eden 
kamu kurumlarından birine 
yerleştirilecektir.

Staj süresince öğrencilerin 
konaklama masrafları YTB 
tarafından karşılanacaktır. 
Kabul edilen öğrenciler 
staj süresince, YTB tarafın-
dan düzenlenecek eğitim 
ve kültür programlarına 
katılacaktır.

Programa hangi ülkeler-
den başvurular kabul edi-
lecektir?
ABD, Almanya, Avusturya, 
Avustralya, Belçika, Birleşik 
Krallık, Danimarka, Finlan-
diya, Fransa, Hollanda, 

İsveç, İsviçre, İtalya, 
Kanada, Norveç başta 
olmak üzere diğer ül-
kelerden de başvurular 
değerlendirilecektir.

Kimler başvurabilir?
Ortaöğretimi yurtdışında 
tamamlamış olan Türkiye 
Cumhuriyet vatandaşları 
ve Mavi Kart sahiplerinden
yurtdışında yükseköğre-
nimine devam edenler 
(Lisans ve Yüksek Lisans) 
ile en geç 2017 yılında 
Lisans/Yüksek Lisans prog-
ramından mezun olanlar.
01.01.1991 ile 31.12.1999 
tarihleri arasında doğmuş 
olanlar.

Hangi şartları taşımalıyım?
Stajyerler, Türkiye’de daha 
önce staj yapmamış olan, 
staj sürecini sağlık bir 
şekilde yürütecek düzey-
de Türkçe bilen adaylar 
arasından akademik başa-

rı kriterlerine göre seçile-
cektir.

Ne zaman başvurmalıyım?
Başvurular;
Temmuz Programı için 
1 Şubat – 30 Nisan 
2018 tarihleri arasında 
basvuru.ytb.gov.tr üzerin-
den yapılacaktır ve sonuç-
lar Mayıs ayının son 
haftasında ilan edilecektir.

Eylül Programı için 
1 Şubat – 30 Haziran 
2018 tarihleri arasında 
basvuru.ytb.gov.tr üzerin-
den yapılacaktır ve sonuç-
lar Temmuz ayının son 
haftasında ilan edilecektir.

Ocak Programı için 
1 Şubat – 30 Ekim 
2018 tarihleri arasında 
basvuru.ytb.gov.tr üzerin-
den yapılacaktır ve sonuç-
lar Kasım ayının son 
haftasında ilan edilecektir.

"Türkiye Stajları" 
Yurtdışında yaşayan 
gençler için yeni bir program
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22 Ocak’ta din pedagogu 
ve Münster Üniversitesi 
İlahiyat fakültesinin rek-

törü Mouhanad Khorchide, 
siyasal bilimci Nina Scholz, 
din idaresinin müdürü Oli-
ver Henhapel ve Dışişleri 
bakanlığının entegrasyon 
bölümü müdürü Susanne 
Raab siyasal İslamiyetin 
entegrasyona olan etkisi, 
gerekli reformlar ile Avrupai 
özelliklere göre gelişmiş bir 
İslamiyet ve de Müslüman 
göçmenlerin entegrasyonun-
da oluşan zorluklar hakkın-
da müzakerede bulundular. 
Açıkoturumun çerçevesinde 
ünlü bilim insanlarının ve 
uzmanların entegrasyon ve 
İslamiyet hakkındaki aktüel 
soruları cevaplayan makale-
ler “Avrupai özellikli İslamiyet” 
adındaki yeni antoloji de 
gösterilmişti.

Mouhanad Kchorchide 
müzakere esnasında Avru-
pai özelliklere göre gelişmiş 
bir İslamiyetin önemini şöyle 
vurguladı: “Camilerde ço-
ğunlukla İslamın tek taraflı 
tefsiri tanıtılıyor ve buna gö-
re dini toplumsal değişimlere 
göre öğeleriyle ele almayı 
kesinlikle reddedip genç 
insanları çoğunlukla iyi bir 
Müslüman veyahut Avrupalı 
olma seçeneği arasında 
bırakıyor. Avrupa’da yaşayan 
Müslümanların Avrupa’da 
geçerli olan değerler ve 
Avusturya’da yaşanan gün-
delik hayat ile çelişkide ol-
mayan bir İslamiyetin nasıl 
geliştirilip yaşanılacağı 
hakkında uzlaşmaları ge-
rekiyor. Çünkü İslama 
da zamanın bağlamı ile 
bakılması gerekiyor.”

Gerilim alanı din ve düşünce 
özgürlüğü ve İslam ile insan 
hakları konuları hakkında 

araştırmalar yürüten si-
yasal bilimci ve yazar 
Nina Scholz gerici İslam 
düşüncelerinin ilerleyişini 
görüyor: “Sürekli kendini 
feminist olarak tanımlayan 
ve kapanmayı kadının kişisel 
yetkilendirmesi olarak savu-
nan kadınlar ortaya çıkıyor. 
Bu kadınlar çoğunlukla mu-
hafazakâr İslam dernekleri 
ve Müslüman kardeşler ile 
yakın ilişkide bulunuyor ve 
mevzularında lobileşiyorlar.” 
Scholz’a göre, entegras-
yon için ve bilhassa genç 
kızlara yönelik daha yoğun 
bir şekilde Avrupai toplum-
sal değerlerin savunulması 
gerekiyor. “Özellikle okul-
lar, muhafazakâr ailelerden 
gelen kızlar ve tabii erkekler 
için de alternatif hayat mo-
delleri ile karşılaşabilecekle-
ri, eşit hakların gösterildiği ve 
yaşandığı bir yer. Çocukların 
ve gençlerin faydasına bazı 
problemleri hoşgörüsüz ola-
rak damgalanmaktan kork-
madan konuşabilmek için 
cesarete ihtiyacımız var.“

Dışişleri bakanlığının enteg-
rasyon bölümü müdürü 
Susanne Raab yükümlü 
kılan entegrasyon önlem-
lerini vurguluyor bilhassa 
mülteci veyahut göçmen 
olarak Avusturya’ya gelmiş 

olan kadınlar için: “Özel-
likle ataerkil yapılardan 
gelen kadınlara entegras-
yon önlemleri ile çok zor 
ulaşılabiliyor. Almanca öğ-
renmek veyahut çalışmak 
çoğunlukla aile içi destek-
lenmiyor. Entegrasyon 
yasası Almanca ve değer 
ve oryantasyon kurslar yü-
kümlü kıldığından beri kurs-
larımızda kadın sayısının 
yükseldiğini görüyoruz. Bu-
rada geçerli olan yasaları ve 
Avusturya’daki imkânlarını 
bildiklerinde entegrasyonun 
kazananları onlar olabilirler 
ve bu değerleri çocuklarına 
da öğretebilirler.“

İslam yasalarının faaliyete 
geçmesinden sorumlu olan 
Federal başbakanlıkta din 
idaresinin müdürü olan Oliver 
Henhapel anlatıyor: “Devlet 
kurumu olarak bizim için din 
topluluklarının Avusturya’da 
garantilenen anayasa hak-
larının çerçevesinde nasıl 
davrandıkları önemli. İslam 
yasası ile devlet dinin kendini 
yurtdışından gelen etkiden 
özgür geliştirebilmesi için 
yurtdışı para teminin yasağı 
gibi önemli ön şartlarını 
oluşturdu.” Henhapel müza-
kerenin çerçevesinde “nega-
tif din özgürlüğü” hakkını da 
vurguladı: “Devlet din kaid-

elerine uymamanın özgür-
lüğünü sağlamak zorunda. 
Bilhassa burada kadınların 
hakları göz önünde bu-
lundurulmalı - Avusturya 
kadınlara karşı din ile savu-
nulan bir kötü muameleye 
göz yummamalı.”

Açıkoturum esnasında 
tanıtılan “Avrupai özellikli 
İslamiyet” adındaki antolo-
jide farklı branşlardan gelen 
ünlü bilim insanlarının ve 
uzmanların Avrupai özel-
likler taşıyan bir İslamiyet 
hakkında farklı bakış açı-
larından on makale bulun-
makta. Bu antoloji içerisinde 
hem İslami veyahut din bi-
limleri ile alakalı hem de tari-
hi ve sosyolojik perspektifleri 
kapsıyor ve Dr. Mouhanad 
Khorchide, İslam bilim adamı 
Dr. Rüdiger Lohlker, Saida 
Keller-Messahli (İsviçre in-
san hakları ödülü sahibi 
2016), kadın hakları savu-
nucusu ve Berlin’deki liberal 
İbn Rushd-Goethe camisinin 
kurucusu Seyran Ateş, hukuk 
bilim insanı Dr. Katharina Pa-
bel ve de İnnsbruck Üniver-
sitesi İlahiyat ve din pedago-
jisi fakültesinden Zekeriya 
Sejdini gibi birçok insanın 
makalelerini bulunduruyor. 

Quelle: www.integrationsfonds.at
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"İslama zamanın bağlamı 
ile bakılması gerekiyor.”
„Der Islam ist immer im Kontext seiner Zeit zu sehen."

Der deutsche Text ist auf brückemagazin.at



von Dr.med.Ata Eyüp Kaynar   

Sağlıklı ve denge-
li beslenmenin 
hastalıklardan ko-

runmada ne denli önemli 
olduğunu hepimiz bili-
riz. Vücudun savunma sis-
teminin tam kapasite ile 
çalışması halinde, bakteri 
ve virüslere karşı direnci 
de en üst düzeyde olur. Her 
yıl yeni virüsler ile bulaşan 
mevsimsel grip ve birçok 
diğer hastalık dengeli, doğal 
ve iyi beslenen kişilerde 
daha az görülür veya daha 
hafif şekilde atlatılabilir. Bi-
linçli beslenmenin yanı sıra 
her gün içeceğiniz bir fincan 
zencefil çayı (Ingwer Tee), 
bir fincan kuşburnu çayı 
(Hagebutten Tee), yeme-
klerinize ve çorbalarınıza 
bir çay kaşığı zerdeçal 
(Kurkuma) kullanmanız 
sizi sonbahar, kış ve ilkba-
harda grip, soğuk algınlığı 
ve diğer birçok hastalıktan 
koruyacaktır. 

Zencefil çayı için 3 dilim 
taze zencefili, 1 tek karanfil 
ve yarım çay kaşığı tarçın ile 
¼ litre kaynar su ile 10 daki-
ka demleyin (kaynatmayın), 
süzün, yavaş yavaş için, 
karanfili 3 dakika kadar 

ağızda tutup çıkarın. Ye-
meklerinizde ve çorbaları-
nızda mutlaka iri kıyılmış 
soğan ve sarımsak kullanın, 
kırmızı acı biber de (chili) sizi 
hastalıklardan koruyacak-
tır. Lahana turşusunu da 
yaz-kış sofranızdan eksik 
etmeyin. 

Sebzeli tavuk çorbası 
ninelerimizin ve dede-
lerimizin enerji ve dinçlik 
için pişirdikleri doğal ilaçtır.
Tavuğu bütün olarak büyük 
bir tencerede biraz tuz ile 
bol sulu şekilde iyice pişirin, 
sonra brokoli, havuç, pırasa, 
iri kesilmiş bol soğan ve 
sarımsak ilave edip 10 
dakika daha kaynatın. Ta-
bağınızdaki çorbanıza 2 ka-
şık lahana turşusu (Sauer-
kraut), 1 kaşık elma sirkesi, 

1 tatlı kaşığı zerdeçal, 3 
dilim zencefil ve maydanoz 
ilave edin, biraz da limon 
ile afiyet ve keyif ile yiyin. 
Haftada iki veya üç kere bu 

çorba size sağlıklı bir enerji 
sağlayacak ve hastalıklara 
karşı korunmanıza katkı 
sağlayacaktır. 

Şeker, beyaz un ve beyaz 
undan yapılan ekmek ve 
hamur işleri vücudumu-
zun savunma sistemini 
zayıflatan ve bedenimizi 
ağırlaştıran besinlerdir, 
beslenmemizde daha 

az yer tutmalarına özen 
gösterirsek kendimizi daha 
dinç ve hafif hissederiz.
Hazır, fabrikasyon ve 
paketlenmiş bisküvi, kek 
gibi birçok gıda sağlığımız 
için zararlı katkı mad-
deleri içerirler, şeker yerine 
kullanılan glikoz şurubu 
ve mısır şurubu özellikle 
çocuklarımızın sağlığını 
tehdit etmektedir. Bu mad-
deler çok daha çabuk bir 
şekilde obeziteye neden 
olmakta, vücut savunma 
sistemini zayıflatarak birçok 
hastalığa yol açmaktadır. 
Şeker hastalığı, diğer adı 
ile diyabet bu hastalıkların 
en başta gelenlerindendir. 
Çocuklarda ve gençlerde bu 
hastalığın oranı her geçen 
gün artmakta ve toplum 
sağlığını tehdit etmektedir. 
Dengeli ve doğal beslenme 
ile diyabet yani şeker 
hastalığından da korunmak 
mümkündür. 

Ev yapımı yiyeceklerle doğal 
ve dengeli beslenme bizleri 
olduğu gibi çocuklarımızı 
da bir çok hastalıktan 
koruyacaktır, dinç ve 
genç kalmamıza katkı 
sağlayacaktır. 

Dengeli ve Doğal Beslenme ile 
hastalıklardan korunun, genç kalın!
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von Dr. Serdar Beklen

Günümüzde eksik 
dişlere yapılan diş 
implantları, doğal 

dişlere en iyi alternatiftir. 
Çene kemiklerine vidalanan 
implantlar köprü ve protez-
lere göre daha iyi konuşma 
ve çiğneme fonksiyonu 
sağlarken, yüzünüzde 
doğal bir görünümü de 
beraberinde getirir. Bugün 
implantın, 21. yüzyılda 
üzerinde en çok çalışılacak 
olan diş tedavi şekli 
olduğu anlaşılmaktadır. 
Doğru teşhis, yeterli bil-
gi, tecrübe ve ekipmanla 
uygulandığında diş im-
plantı, hasta ve hekim açı-
sından başarılı sonuçlar 
verebilen bir tedavi şeklidir.
Kısaca implant, eksik 
olan dişlerin fonksi-
yon ve estetiğini tekrar 
sağlamak amacıyla çene 
kemiğine yerleştirilen ve 
uygun malzemeden ya-
pılan yapay diş köküdür. 
Genellikle implantlar Tita-
nium metalinden ve son 
zamanlarda Zirkonium’dan 
yapılmaktadır.

İmplantlar vida şeklinde 
olur ve ameliyatla çene 
kemiğine yerleştirilir. De-
ğişik kalınlıkta ve geniş-
liktedirler. Bu nedenle im-
plant konulması öngörülen 
bölgede, önce röntgen ile  
çene kemiğinin yapısı ve 
durumu, bu implant vidası-
nı kabul edecek yüksek-
lik ve genişliğe sahip olup 
olmadığı iyice incelenme-
lidir. Var olan kemiğin ka-
litesi de implant başarısını 
etkileyen faktörlerden biri-
sidir. Ayrıca tedaviden önce 
ve implant ağızda kaldığı sü-
rece dişetlerinin tamamen 

sağlıklı olması yani ağız içi 
hijyeninin iyi olması gerek-
mektedir. Hastanın genel 
sağlık durumu iyi olduğu 
sürece implant uygulama-
sını engelleyecek bir üst 
yaş limiti yoktur, her yaştaki 
insanlara uygulanabilir. 
Ancak kemik gelişimi ta-
mamlanmamış çok genç 
hastalara uygulanması bazı 
problemleri de beraberinde 
getireceğinden pek tavsiye 
edilmez.

Ameliyat esnasında  anes-
tezi yöntemlerinin uygulan-
ması durumunda hasta 
ağrı duymaz. Operasyon 
sırasında  genel ya da lokal 
anestezi kullanılabilir fakat 
genel anestezinin riskleri 
olduğu için lokal anestezi 
yeterlidir. Normal olarak  
implant'ın yerleştirildiği ak-
şam duyulabilecek ağrılar  
basit bir ağrı kesici ile 
giderilebilir. Bu ağrının nor-
mal diş çekiminden sonra 
duyulan ağrıdan pek farkı 
yoktur. Tedavinin problem-
siz tamamlandığı vakalar 
da implantların varlığını 
bile hissetmeyecek kadar 
rahat olursunuz. İmplant 
tedavisinden sonra  bazı 
durumlarda hemen üzerine 
diş takılabilir. Fakat kemiğin 
iyi olmadığı durumlarda, 
implatın kemiğe kaynaması 
için 3-8 ay beklenir. Bu 
bekleme süresi hastanın 
yaşına, genel sağlık duru-
muna ve eksik diş sayısına 
göre değişir. Ne kadar çok 
diş eksilirse çene kemikleri 
o oranda zayıflar ve in-
celir. Böyle durumlar da 
implantları güçlendirmek 
için kemik tozu ilave edilir.

İmplant pahalı bir te-
davidir. Sadece çeneye 
konulan parçası ile bit-
mez. İyileşmeden sonra 
kullanılan parçalar ve 
üzerine yapılan dişler de 
ayrıca hasta tarafından 
ödenir. Çok fazla implant 
çeşidi olduğu için yapılan 
implantların da değişik 
fiyatları vardır. İmplant 
taşıyan kişilerin diş ve ağız 
bakımına extra bir özen 
göstermeleri gerekmekte-
dir. İmplant pahalı, riskli ve 
ameliyat gerektiren bir te-
davi sistemidir. İyi ve kaliteli 
malzeme kullanımı  bu te-
davinin başarı şansını yük-
seltir. Yani yaptıracağınız 
implantin fiyatı değil önce 
kalitesi önemlidir. Hangi 
firmanın malıdır, kaç sene-
dir piyasadadır, hakkında 
yazılan iyi şeyler ve kri-
tik ve şikayetler nelerdir. 
Ameliyatı yaptırdığınız 

kliniğin yaşadığınız ül-
kede herhangi bir sorun 
karşısında gidebileceğiniz 
partner hekimi var mıdır? 
Ameliyatı yapan hekimleri 
uzman mıdır, klinik nasıldır, 
daha pek çok soruların 
cevabını araştırmadan 
böyle pahalı ve riskli teda-
vilere girmeyin.

Bu konuda sizlere yardımcı 
olmak amacıyla Sağlık 
Turizm Derneği açılmıştır. 
Türkiye’de yaptıracağınız 
diş tedavilerinden este-
tik ameliyatlara kadar ve 
sağlık turizminde ki tüm 
tedavilerinizde, size hem 
ön bilgi ve hem de tedaviniz 
süresince yardımcı olacak 
olan bu derneğin üyeleri ve 
birlikte çalıştığı kişiler uz-
man sağlık elemanlarıdır. 
Derneğin Internet sayfası 
adresi ;  saglikturizmi.at 

İmplant (vidalı diş 
- çakma diş) nedir?
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zung von 300 bis 2.000 
Euro gefüllt. 

Brücke: Woher werden die fi-
nanziellen Mittel für die Tätig-
keiten des WAFF geschöpft?
Meißl: Der WAFF ist eine 
Einrichtung der Stadt Wien 
und wird daher auch weit-
gehend aus Mitteln der 
Gemeinde Wien finanziert. 
Heuer können insgesamt 
rund 33.500 Wiener Ar-
beitnehmerInnen von den 
Unterstützungsangeboten 
profitieren. 

Brücke: Gibt es eine eigene 
Budgetmaßnahme für die 
Ausbildung von MigrantIn-
nen? Werden dafür Förde-
rungen, Gewährleistungen 
bzw. Beihilfen seitens der 
Europäischen Union gestellt?
Meißl: Sämtliche Unter-
stützungsangebote des 
WAFF sind nach dem Diver-
sitätsprinzip ausgerichtet. 
Als Fonds der Stadt Wien 
bekennen wir uns zur Chan-
cengleichheit beim Zugang 
zu Aus- und Weiterbildung 
und zum Arbeitsmarkt. Un-
sere Unterstützungsange-
bote stehen daher allen 
WienerInnen, unabhängig 
von ihrer Herkunft, gleicher-
maßen zur Verfügung. 55,7 
Prozent unserer KundInnen 
haben Migrationshinter-
grund und übrigens auch 
30 Prozent der Mitarbeit-
erInnen.  Wir stellen auch 
spezielle Angebote für Mig-
rantInnen bereit, in erster 
Linie die muttersprachige 
Berufserstinformation für 
NeuzuwanderInnen. Was 
die Förderung über Mittel 

Brücke: Was ist das 
Hauptziel von WAFF 
und warum wurde 

WAFF gegründet? Könnten 
Sie uns etwas darüber er-
zählen?
Meißl: Der WAFF unter-
stützt die WienerInnen für 
bessere berufliche Entwick-
lungschancen. Er hilft ihnen 
dabei, ihre berufliche Situa-
tion zu verbessern, den 
Arbeitsplatz abzusichern 
oder den Wiedereinstieg in 
den Job zu schaffen. Das 
reicht von der Unterstüt-
zung Berufstätiger über 
spezielle Programme für 
Arbeitsuchende bis hin zu 
Angeboten für Unterneh-
men. Eine ganz wesent-
liche Rolle spielt die enge 
Zusammenarbeit mit den 
Sozialpartnern und dem 
AMS.

Gegründet wurde der WAFF 
1995 auf eine Initiative von 
AK und ÖGB, die von der 
Wiener Landesregierung 
aufgegriffen wurde. Für 
Wiener Unternehmen gab 
es mit dem damaligen Wie-
ner Wirtschaftsförderungs-
fonds - heute Wirtschafts-
agentur-  bereits eine 
Einrichtung, und die Idee 
war, so etwas auch für Wie-
ner ArbeitnehmerInnen auf 
die Beine zu stellen. Eine 
der ersten Initiativen war 
das sogenanntes Bildungs-
konto, das heute noch zu 
den Kernangeboten des 
WAFF gehört.  Der WAFF 
unterstützt damit beschäf-
tigte und arbeitsuchende 
WienerInnen. Es ist je nach 
individueller Vorausset-

der Europäischen Union 
betrifft, so verwaltet der 
WAFF den Einsatz von Mit-
teln des Europäischen So-
zialfonds für wichtige Ar-
beitsmarktprojekte in Wien. 
Sie kommen insbesondere 
Jugendlichen, BezieherIn-
nen der bedarfsorientierten 
Mindestsicherung und Mig-
ratInnen zu Gute.

Brücke: Wieviel wird vom 
Budget des WAFF allge-
mein für die Ausbildung von 
MigrantInnen verwendet? 
Könnten Sie uns darüber 
berichten?
Meißl: Wie schon gesagt: 
der WAFF bekennt sich 
zum Diversitätsprinzip im 
Sinne der Herstellung von 
gleichen Chancen für alle. 
Einer unserer Schwerpunk-

te ist es daher z.B., Wie-
nerInnen zu unterstützen, 
die es am Arbeitsmarkt be-
sonders schwer haben, weil 
sie über keinen formalen 
Bildungsabschluss verfü-
gen. Denn wir wissen: je 
besser jemand ausgebildet 
ist, umso besser sind seine 
Jobchancen. Der Rahmen 
dafür ist der Qualifikation-
splan Wien. In Arbeitstei-
lung mit dem AMS Wien 
konzentrieren wir uns auf 
die Unterstützung Berufs-
tätiger. Wer maximal Pflicht-
schulabschluss hat und be-
schäftigt ist, kann etwa mit 
dem Chancen-Scheck des 
WAFF den Lehrabschluss 
kostenlos nachholen (bis 
zu 3.000 Euro Kurskosten). 
Gefördert werden aber auch 
andere berufliche Weiterbil-

„Wir stellen alle unsere Unterstützungs-
maßnahmen allen WienerInnen unabhän-
gig von ihrer Herkunft in gleicher Weise 
zur Verfügung. " Mag. FRITZ MEISSL
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dungen und Deutschkurse. 
Der WAFF arbeitet außer-
dem ganz eng mit der Wie-
ner Anerkennungsstelle 
des Beratungszentrums 
für MigrantInnen zusam-
men. Wenn es notwendig 
ist, Teile einer Ausbildung 
in Österreich nachzuholen, 
werden von uns die not-
wendigen Qualifizierungen 
finanziell unterstützt.

Für Menschen, die neu 
nach Wien kommen führt
der WAFF im Rahmen von
StartWien, die mutter-
sprachige Berufserstinfor-
mation durch. Konkret er-
halten die TeilnehmerInnen 
bei den rund 2-stündigen 
Gruppenveranstaltung In-
formationen zur aktuellen 
Arbeitsmarktsituation in 
Wien, zu rechtlichen Rege-
lungen betreffend Jobein-
stieg sowie zu Unterstüt-
zungsmöglichkeiten bei 
der Arbeitssuche und nach 
einer Beschäftigungsauf-
nahme. Die muttersprach-

liche Berufserstinforma-
tion findet derzeit in 20 
Sprachen statt.  

Brücke: Werden genügend 
Maßnahmen wie Werbungen, 
Vorstellungen, Broschüren 
bzw. Seminare getroffen, um 
die MigrantInnen über die 
Nutzung von den Bildungs-
förderungen, die der WAFF 
stellt, zu informieren?
Meißl: Aus unserer Sicht 
ja. Wichtige Teile unserer 
website, sowie auch Folder 
und Informationsmateria-
lien sind mehrsprachig. 
Wir arbeiten auch eng mit 
der Magistratsabteilung 
17 (Integration und Diver-
sität) zusammen, etwa im 
Rahmen der vom waff in 
Zusammenarbeit mit zahl-
reichen Wiener Bezirken 
organisierten „Wochen für 
Beruf und Weiterbildung“ 
und der Berufsinfotage für 
SchülerInnen. Hier gehen 
wir mit unseren Angeboten 
auch immer wieder in Ein-
richtungen und Vereine der 

communities. Heuer fin-
den die Wiener Wochen für 
Beruf und Weiterbildung in 
10 Bezirken statt. Sie star-
ten am 12. März im 2. Und 
20. Bezirk.  

Darüber hinaus gibt es 
seit 2016 die Aktion „Ihre 
Chance kommt“. Der WAFF 
geht dabei gezielt in Wie-
ner Gemeindebauten und 
große Wohnhausanlagen 
und bietet dort vor Ort Be-
ratung an. 
Mit unserem verstärkten 
Engagement im Bereich der 
sozialen Medien versuchen 
wir insbesondere auch 
junge MigrantInnen zu er-
reichen. 

Brücke: Wie Sie wissen, be-
finden sich unter den Aus-
trotürkInnen ArbeiterInnen, 
die leider nicht genügend 
deutsch sprechen können. In-
wieweit sind die AustrotürkIn-
nen über die Tätigkeiten, die 
das WAFF zum Vorteil der 
ArbeiterInnen unternimmt, 

informiert? Wie hoch ist das 
Ausmaß der Benützung der 
Dienstleistungen des WAFF 
seitens der austrotürkischen 
ArbeiterInnen? Könnten Sie 
uns darüber informieren?
Meißl: Ich verweise noch-
mals auf das Diversitäts-
prinzip. Wir stellen alle un-
sere Unterstützungsmaß-
nahmen allen WienerIn-
nen unabhängig von ihrer 
Herkunft in gleicher Weise 
zur Verfügung. 55,7 Prozent 
unserer KundInnen haben 
Migrationshintergrund.Teile
unserer website, sowie
auch Folder und Informa-
tionsmaterialien sind mehr-
sprachig. Wir setzen, wie 
schon erwähnt - insbeson-
dere im Rahmen unserer 
vor Ort Initiativen und un-
serer social media Akti-
vitäten - ganz konkrete 
Maßnahmen, damit die In-
formation über die Unter-
stützungsleistungen des 
WAFF vor allem auch jene 
erreicht, die sie besonders 
dringend brauchen.  

Brücke: WAFF’ın en te-
mel amacı nedir ve
WAFF neden kurul-

muştur? Bize açıklayabilir 
misiniz? 
Meißl: WAFF Viyanalıların 
profesyonel anlamda ken-
dilerini geliştirme fırsatları-
nı destekler, bunun yanın-
da mesleki durumlarını 
iyileştirmelerine, işyerlerin-
deki pozisyonlarını sağlam-
laştırmalarına, tekrar işe 
dönmelerine yardımcı olur. 
Faaliyet alanı, meslek sa-
hiplerinin desteklenmesin-
den, iş arayanlara özel prog-
ramlara, işletmelere özel 
çözümlere kadar geniş bir 
yelpazeyi kapsar. Sosyal 
kurumlar ve AMS ile yürüt-

ülen sıkı işbirliği de kuru-
mumuzda önemli bir rol 
oynamaktadır. 

WAFF 1995 yılında AK ve 
ÖGB girişimiyle kurulmuş, 
Viyana Eyalet yönetimi 
sayesinde geliştirilmiştir.  
Viyanalı işletmeler için o 
zamanlar Viyana Ekonomi 
Teşvik Fonu – şimdiki Eko-
nomi Ajansı - kurumu za-
ten vardı. Ana fikir Viyanalı 
çalışanlar için de benzer bir 
kurum oluşturmaktı. 

İlk projelerimizden olan 
“Eğitim Hesabı”, hâlâ 
WAFF’ın en temel hizmetle-
rinden biridir, bu proje saye-
sinde WAFF çalışanlara ve 

iş arayanlara destek sağlar. 
Hesaba, kişinin şartlarına 
göre 300 ile 2.000 Avro 
arasında bir miktar yatırılır. 

Brücke: WAFF yürüttüğü faa-
liyetler için finansal kaynağı 
nasıl sağlamaktadır?
Meißl: WAFF Viyana şeh-
rine ait bir kurumdur,  bu 
nedenle Viyana kamu kay-
nakları ile finanse edilmek-
tedir. Bugün ortalama 
33.500 Viyanalı çalışan 
sunulan desteklerden 
faydalanmaktadır. 

Brücke: Göçmenlere yönelik 
eğitimler için ayrı bir bütçe 
uygulaması var mıdır? Bu-
nun için Avrupa Birliği’nden 

teşvik, hibe ya da ödenek 
alınmakta mıdır? 

Meißl: Sunulan tüm WAFF 
destekleri çeşitlilik ilkesine 
dayanmaktadır. Viyana 
şehri tarafından finanse 
edilen bir kurum olarak biz, 
eğitim, kişisel gelişim ve iş 
dünyasına adım atarken 
fırsat eşitliğine inanıyoruz. 
Bu nedenle destekler, köke-
nine bakılmaksızın tüm 
Viyanalılara eşit şekilde 
sunulmaktadır. 

Danışanlarımızın %55,7’
sinin, çalışanlarımızın ise 
%30’unun göç geçmişi 
vardır. Göçmenlere özel hiz-
metler de sunulmaktadır, 

"Desteklerimiz kökeni ne olursa olsun tüm 
Viyanalılara eşit derecede sunulmaktadır."

von Uğur Karahan und Hanife Savaş
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ülkeye yeni yerleşenler için 
anadilde mesleki bilgilen-
dirme hizmeti ilk sırada 
gelmektedir. 

Avrupa Birliği teşviklerine 
gelindiğinde; WAFF Avrupa 
sosyal fonlarını, Viyana’da, 
özellikle gençlere, sosyal 
yardım alan kişilere ve göç-
menlere fayda sağlayan, 
önemli iş piyasası projele-
rini hayata geçirmek için 
kullanmaktadır.

Brücke: Genel olarak 
WAFF’ın bütçesinin ne kadarı 
göçmenlerin eğitimi için 
kullanılmaktadır? Bizi bilgi-
lendirebilir misiniz?
Meißl: Daha önce söy-
lediğimiz gibi, WAFF her-
kese eşit derecede fırsat 
tanınan çeşitlilik ilkesini 
kabul eder. Bu nedenle 
odak noktalarımızdan biri, 
örneğin resmi bir eğitim 
diploması olmadığı için, iş 
dünyasında zorluk çeken
Viyanalılara destek olmak-
tır. Biliyoruz ki kişi ne kadar 
iyi eğitimli olursa, iş bulma 
şansı da o kadar yüksek 
olur. Bunun ana hatları “Vi-
yana Yeterlilik Planı”dır. 
AMS Viyana ile işbölümü 
yaparak çalışanlara yönelik 
desteklere de önem veri-
yoruz.  

En fazla zorunlu eğitimi ta-
mamlamış, bir işte çalışan 
kişiler WAFF’ın “Fırsat Çeki” 
ile çıraklık eğitimini ücret-
siz olarak tamamlayabi-
lirler. (kurs bedeli en fazla 
3.000 Avro) Mesleki gelişim 
eğitimleri ile Almanca dil 
eğitimleri için de teşvik ve-
rilmektedir.  

WAFF ayrıca Viyana Göç-
menler için Danışma Mer-
kezi’nin sertifikasyon de-
partmanı ile sıkı işbirliği 
içinde çalışmaktadır. Eği-
timin belli bir bölümünün
Avusturya’da tamamlan-

ması gerekiyorsa, gerekli 
niteliklerin kazanılması fi-
nansal olarak desteklen-
mektedir. 

WAFF ayrıca Viyana’ya yeni 
gelen kişiler için, “StartWien” 
projesi kapsamında ana 
dilde mesleki bilgilendirme 
hizmeti vermektedir. Ka-
tılımcılar ortalama 2 saat 
süren grup etkinliğinde Vi-
yana iş dünyası, işe başla-
ma ile ilgili hukuki düzen-
lemeler ve iş ararken ya da 
işe başlarken alınabilecek 
yardımlar hakkında bilgilen-
dirilirler. Anadilde mesleki 
bilgilendirme hizmeti şu 
anda 20 dilde verilmektedir. 

Brücke: WAFF tarafından 
düzenlenmekte olan eğitim 
teşvikleri hakkında göçmen-
leri bilgilendirmek üzere 
yeterli seviyede reklam, 
tanıtım, broşür ve seminer 
gibi uygulamalar yapılmakta 
mıdır?
Meißl: Bizim açımızdan 
evet, yapılıyor. Bilgi içerikli 
dosya ve dokümanlar gibi, 
web sitemizin de önemli 
bir bölümü çeşitli dillerde 
hazırlanmıştır.  Ayrıca, 
WAFF tarafından Viyana’nın 
birçok bölgesinde düzen-
lenen “Meslek ve Sürekli 
Eğitim Haftaları”nda ve 
öğrencilere yönelik mesleki 
bilgilendirme günlerinde, 
MA 17 -Entegrasyon ve 
Çeşitlilik Dairesi ile de yakın 
işbirliği halindeyiz. 

Tekliflerimizi çeşitli toplu-
lukların kurum ve dernek-
lerine de götürüyoruz. 
12 Mart’ta 2. ve 20. 
bölgede başlayacak olan  
“Meslek ve Sürekli Eğitim 
Haftaları” bugün Viyana’nın 
10 farklı bölgesinde 
gerçekleştirilmektedir. 

2016’dan beri “Fırsat ayağı-
nıza geldi” kampanyasını yü-
rütüyoruz. Viyana’daki be-

lediye konutlarına ve site-
lere giderek yerinde danış-
manlık hizmeti sunuyoruz.  

Sosyal medyayı etkin kulla-
narak da özellikle genç göç-
menlere ulaşmayı hedefli-
yoruz. 

Brücke: Bildiğiniz üzere, 
Avusturyalı-Türk çalışanlar 
içinde maalesef yeterli sevi-
yede Almanca konuşama-
yanlar da var. WAFF’ın 
çalışanlar yararına düzen-
lediği faaliyetlerden Avustur-
yalı Türkler ne kadar haber-
dar olmaktadır? Avusturyalı 
Türk çalışanların WAFF’ın 
hizmetlerinden faydalanma 
oranı nedir? Bizi bilgilendire-
bilir misiniz?

Meißl: Bu konuda tekrar 
çeşitlilik prensibine atıfta 
bulunacağım. Desteklerimiz 
kökeni ne olursa olsun 
tüm Viyanalılara eşit de-
recede sunulmaktadır. 
Danışanlarımızın %55,7’
sinin göç geçmişi var. Web 
sitemizin bazı bölümleri 
ile bilgi içerikli dosya ve 
dokümanlar birçok dilde 
yayımlanmıştır. Daha önce 
de belirttiğimiz gibi – özel-
likle yerinde danışmanlık 
ve sosyal medya ak-
tivitelerimizle – WAFF 
hizmetleri hakkında herkesi, 
özellikle de en çok ihtiyaç 
duyanları bilgilendirmek 
üzere gerekli çalışmaları 
yapıyoruz. 



in Zeitungsständern: Aycan Supermärkte, Bema Supermärkt, 
Birlik Supermärkte, Bizim Supermärkt, Cansever Supermärkte, 
Congar Supermärkt, Etsan Supermärkte, Halley Supermärkte, Huda 
Supermärkte, Hürpas Supermärkte, Köroglu Supermakrt, Macro 
Group, Devpack, Pamukkale Supermarkt, SE&PAS Supermärkte, 
Sultan Supermarkt, Yenbo Supermärkte 
 
Belegexemplare:
Zielgruppenspezifische Vereine in Wien, Niederösterreich 
und Burgenland: ATIB Vereine (Türkisch Islamische Union), UIKZ 
Vereine (Union Islamischer Kulturzentren in Österreich), Islamische 
Föderation in Österreich (IFW), ATF Vereine (Türkische Föderation 
Österreich), ALEVITISCHE Vereine in Österreich, ALEVI Vereine
(Alevitische Glaubensgemeinschaft in Österreich), AABF Vereine
(Föderation der Alevitengemeinden in Österreich), GiR-DER 

(Avusturya Giresunlular Derneği), OR-DER Verein, Türkisch Islamischer
Kultur- und Erziehungsverein - Avusturya Nizam-i Alem Ocagi, 

Zielgruppenspezifische und Einzelhandelsfilialen: Bellona 
Möbel, Bizim Ev Möbel, Doğtaş Möbel, Hane Möbel, Homextra 
Möbel und Küchenstudio, Istikbal Möbel, Maas Home, Maas Möbel,
Modeco Möbel, Rüya Möbel, Saloni Möbel

Zielgruppenspezifische Filialen: DenizBank, VakifBank und 
Akin Travel, Marti Reisen 

Zielgruppenspezifische Restaurants: Kent Restaurante, 
Liman Restaurante, Diwan Restaurante, Etap Restaurante, 
Şehzade Restaurante, Levante Restaurante, Türkis Restaurante, 
Lale Restaurante

Vertrieb: Wien, Niederösterreich und Burgenland
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amaçlı kurduk. Çoğu zaman 
herhangi bir konuda çevremiz-
den yeterli ve sağlıklı bilgiye 
ulaşamıyoruz maalesef. İs-
tedik ki biraz gırgır şamata, 
biraz eğlence, daha çok 
faydalı, bir araya gelip sohbet 
edebileceğimiz bir grup olsun.

Nesli Acar: Zaten Ebru abla 
böyle bir grubu düşünüyordu 
ama bir türlü adım atmamış.
tık. 01.05.2015 akşamı "hadi 
kuralım" deyip ilk adımı attık. 
İlk zamanlar sadece kendi 
çevremizden oluşan küçük 
bir gruptu. Zamanla bizi de 
şaşırtacak bir hızla büyüdü 
ve bugün 18.090 üyeye u-
laştı grubumuz. Papatya
ismi öyle bir hale geldi ki so-
kakta hiç tanışmadığı birine 
"papatya mısın?" diye soruyor 
hanımlar ve ilginci de genelde 
"evet" cevabı alıyorlar. Üye-
lerimiz arasında müthiş bir 
dayanışma ve sinerji oluştu.

Brücke: Maşallah Viyana'daki 
bütün kadınlar sizin grupta 

Brücke: Sanırım Viyana'nın 
Papatyaları grubunu 
Viyana'da Tanımayan 

kalmadı değil mi? Bu facebook 
grubunun kurucuları kimlerdir?
Ben Ebru Karademir, evliyim,  
37 yaşındayım ve iki kız çocuk 
annesiyim. Şu an karenzde 
olduğum için çalışmıyorum. 
Zaten grup o kadar çok 
zamanımızı alıyor ki sanırım 
bu gidişle çalışmaya da fırsat 
bulamayacağım :)

Ben Nesli Acar. Ben de evli-
yim, 27 yaşındayım, iki ya-
şında bir kızım var. Benim 
mesleğim de eczacılık ama 
bebek beklediğim için şu an 
ben de çalışmıyorum.

Brücke: Aaaa ne güzel bir 
haber bu. Kızınıza bir kardeş 
geliyor demek, peki sır değilse 
bize söyleyebilir misiniz bir kız 
kardeş mi, erkek kardeş mi?
Nesli Acar: Kızıma can yoldaşı 
olacak, inşallah bir ömür 
birbirlerinin arkadaşı, sırdaşı 
olabilecekleri bir kız kardeş 
geliyor hayırlısıyla.

Brücke: Allah hepimizin ev-
latlarına uzun ömürler versin. 
Peki, nerden aklınıza geldi 
böyle bir grup kurmak. Siz 
Avusturya'daki ilk kadın grubu-
sunuz değil mi?
Ebru Karademir: Evet biz ilk 
kadın grubuyuz. Biz bu grubu 
dertleşmek, yardımlaşmak 

toplanmış anlaşılan :)  Peki, üye-
leriniz sadece Avusturya'dan mı, 
farklı ülkelerden üyeleriniz de 
var mı?
Ebru Karademir: Üyelerimiz 
Avusturya'dan. Avusturya dı-
şından üye kabul etmiyoruz. 
Ayrıca üye kabul ederken de 
belli kriterlerimiz var. Bu kri-
terlere uymayanları da kabul 
etmiyoruz.

Brücke: Bu arada facebook da 
arandığınızda da görünmüyor 
grubunuz. Bunun Özel bir sebe-
bi var mı? Üye olmak isteyenler 
size nasıl ulaşıyor?
Nesli Acar: Bizim grubumuz 
önceleri kapalı gruptu. Üye 
sayımız arttıkça ilginç bir 
şekilde üyelik istekleri de çok 
arttı. İstek gönderen herkesi 
incelemeye kalksak akşama 
kadar başka bir iş yapamaz 
hale gelirdik herhalde. Grubu-
muzun gizli olması herke-
sin istek gönderememesi 
avantajını sağladı bize. Şu 
anda sadece grup üyelerimiz-
den birinin önermesi ile üye 

alıyoruz ama onları da sıkı de-
netimden geçiriyoruz açıkçası.

Brücke: Papatya olmak zor di-
yorsunuz yani...
Nesli Acar: Evet çok kolay 
olduğunu söyleyemeyiz :)  
Ama bu kadar sıkı denetim 
yapmasak grubumuzdaki bu 
kaliteyi ve huzuru korumamız 
da mümkün olmazdı değil mi?
Brücke: Biliyoruz ki Papatya-
lar sadece Facebook üzerinde 
paylaşımlar yapmıyor. Biraz da 
yardım ve bağış projelerinizden 
bahseder misiniz?
Ebru Karademir: 1. Yıl 
Kutlamamıza karar verdi-
ğimizde bunun bir de hayra 
dönüşmesini istedik. İlk 
yardım dayanışmamıza da 1. 
kutlamamızdan elde ettiğimiz 
bütün geliri bağışlamakla 
başlamış olduk.

Brücke: Peki ne tür bağışlar 
yaptınız şimdiye kadar?
Nesli Acar: İlk aklıma gelen-
leri sayıvereyim hemen. 
Lösev'e, Kızılay'a Gazze'ye el 
uzattık, onlarca su kuyusu 
açtık, zulme sessiz kalmayıp 
Arakan'a ulaştık, bayram 
oldu yetim giydirdik, Van'daki 
çocuklarımıza kırtasiye paket-
leri hazırladık, Şanlı Urfa'da bir 
okulda PAPATYALAR kütüpha-
nesi, birkaç farklı hastanede 
lösemili evlatlarımız için oyun 
odaları, kış geldi çocuklarımız 
üşümesin diye bot-mont 
kampanyası, Viyana'da evsiz-
lere çorba ve gıda dağıtımı, 

Viyana'nın Papatyaları Facebook grubunu 
biraz daha yakından tanıyalım!
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Şehit ailelerine yardım, her 
sene düzenlediğimiz ve 
ayrıca da geleneksel hale 
gelen Aşure günümüz var. 
Dilsiz küçük dostlarımızı da 
unutmadık tabii ki, İzmir’de 
sokak hayvanları için mama 
bağışı yaptık.

Brücke: Ne güzel bir fayda 
sağlamışsınız, ne büyük ha-
yırlarda bulunmuşsunuz. Ne 
gurur verici hanımlarımızın bu 
tarz dayanışmaları organize 
edip dayanışma göstermesi. 
Peki, bunun dışında faaliyetleri-
niz de oluyor mu?
Ebru Karademir: Grubumu-
zun bir de hiç deşifre olma-
yan, sessiz sakin ama arı 
kovanı gibi işleyen arka planı 
var. O arka planda üyelerimiz 
için gerek Avusturya, gerekse 
Türkiye'de hukuki sorunları 
olan papatyalarımıza hukuk 
desteği, eşi, ailesi, evlatları ile 
psikolojik sorunlar yaşayan 
papatyalarımıza danışmanlık 
desteği, Almancasını ge-
liştirmek isteyenler için Al-

manca kursumuz, yine 
Almancası yeterli olmayan 
çocuklar için Almanca destek 
kursu veriyoruz.

Brücke: Faaliyetlerinizin bu 
kısmını hiç duymamıştık. De-
mek buz dağının bir de görün-
meyen yüzü var ha?
Ebru Karademir: Evet, üste-
lik o görünmeyen yüz çok da 
aktif ve yoğun çalışıyor. Biz 
işin o kısmını biraz sessiz 
sakin ve gizlilik içerisinde 
kotarıyoruz açıkçası. Şimdiye 
kadar yüzlerce papatyamıza 
ve ailelerine farklı konularda 
destek olabilme şansımız 
oldu çok şükür.

Brücke: Kadınlarımızın bu ka-
dar aktif ve dayanışma içinde 
olduğunu görmek çok güzel ve 
gurur verici. Peki, sizler dışında 
adminleriniz var mıdır? Biraz da 
onlardan bahsetsek. 
Nesli Acar: Evet 3 admini-
miz daha var. En büyüğümüz 
Gül Ablamız grubumuzun 
sevgi pıtırcığı. Şimdiye ka-
dar ne sesini yükselttiğini 
ne de sinirlendiğini gören 
olmamıştır sanırım. Çok sakin 
yapılı, pozitif enerji yüklüdür 
kendisi. Ayrıca grubumu-
zun gönüllü Almanca öğ-
retmeni. Almancası yetersiz 
papatyalarımıza haftada 2 
gün gönüllü Almanca dersi 
veriyor.

Azime ise adı gibi azmin ve 
dirayetin timsali adminimiz. 
4 güzel evlat annesi, pratik, 
çalışkan, çok güçlü ve sorun-
lar karşısında asla yılmayan 
atom karıncamız bizim.

Bir de Gülüz var, deli dolu ad-
minimiz. İçi dışı bir, her zaman 
neşeli ve eğlenceli. Grubumu-
zun canlı yayın kraliçesi.

Brücke: Ne güzel, 5 pa-
patya bir arada kocaman 
bir papatya ailesini yönetip 
faydalı faaliyetlerde bulunu-
yorsunuz. Bize zaman ayırıp 
röportaj yaptığınız için çok 
teşekkür ederiz. Dergimizin 
içinde bir papatya esintisi 
görmekten ve hissetmekten 
okuyucularımızın da ayrıca 
mutlu olacağını biliyoruz.

von Ebru Karahan und Duygu Kaleli



biliriz. Birçok alanda birçok 
farklı faaliyetlerde bulun-
dum ve çok fazla yarışma-
dan ödül aldım. Hepsini 
sayabilmem mümkün değil 
ama bir kaç tanesini sizinle 
paylaşabilirim. Lisedeyken 3 
sene boyunca MUN (Model 
United Nations)’ta görev 
aldım, Roma Üniversitesi’nde 
Avrupa Birliği Yenilene-
bilir Enerji konferansına 
konuşmacı olarak katıldım. 
Üniversite yıllarımda ken-
dim başkanlığını yaptığım 
Yardımlaşma Kulübü kur-
dum ve arkadaşlarımla çok 
güzel sosyal sorumluluk 
projelerine imza attık. Onun 
dışında 3-4 tane farklı ku-
lüplere de üyeydim ve onlar-
la beraber çok güzel proje-
ler de yaptık. Kısacası bu 
yaşıma kadar hep insan-
lara faydalı olabileceğine 
inandığım projelerde yer al-
maya çalıştım. Viyana’da da 
hala daha elimden geldiğince 
yer almaya çalışıyorum.

Brücke: Üniversite’ye kaydo-
lurken  yaşadığınız sorunlar 
var mı? Yoksa kolaylıkla kayıt 
yaptırabildiniz mi?
Aktaş: Bu konuda çok şans-
sız bir süreç geçirdim diye-
bilirim. Tam 5 kere ret yedim 
Viyana Üniversitesi’nden 
ve sonunda olayı avukat 
ile çözebildim. Onların ben-
den istediği bütün evrakları 
eksiksiz vermeme rağmen 
okuduğum Üniversite’nin 
eğitim dilinin yüzde yüz 
İngilizce olmadığını iddia 
ettiler. Çünkü diplomam 
yarı Türkçe yarı İngilizce 
idi. Bu durumu kanıtlamak 
için birçok kez İzmir’de 
okuduğum Üniversite’den 
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Brücke: Kimdir Ebru 
Aktaş? Viyana’ya ne 
amaçla yerleşmiştir?

Aktaş: 2011 yılının 
ortalarında kız kardeşim 
ile İzmir’den Viyana’ya 
eğitim amaçlı geldik. Yük-
sek Lisans için geldim ve 
bitirdim. Şimdi ise bir yan-
dan Viyana Üniversitesi’nde 
Yönetim alanında doktora 
yapmaktayım diğer yandan 
ise kurumsal bir firmada 
çalışmaktayım. "Viyana’ya 
tam anlamıyla yerleştiniz 
mi?" derseniz, emin değilim 
daha karar vermedim 
ama bir süre daha burada 
olduğum kesin.

Brücke: Viyana Üniversitesi’ne 
kayıt yaptırmak hayaliniz 
miydi?
Aktaş: Hayır değildi. Tam 
anlamıyla şans eseri geldik 
buraya. Kız kardeşim eğitim 
dili Almanca olan bir yerde 
Lisans yapmak istiyordu. 
İki seçeneğimiz vardı; Al-
manya veya Viyana. Yaşam 
şartları ve eğitim kalitesine 
baktığımızda Viyana’yı tercih 
ettik.

Brücke: Biliyoruz ki çok genç 
yaşlarınızda başlamışsınız sivil 
toplum kuruluşlarında faaliyet 
göstermeye. Türkiye’de ne tür 
faaliyetlerde bulundunuz?
Aktaş: İlkokuldan beri birçok 
farklı faaliyetlerde bulun-
dum. Fakat en belirgin yap-
maya başladığım faaliyetler 
15 yaşlarımdan itibaren 
gerçekleşti. Lise 1’deyken 
özel bir Üniversite’nin 
‘Küreselleşmenin Nere-
sindeyiz?’ isimli panelinde 
konuşmacı olarak katılarak 
bir serüvene başladım diye-

resmi belgeler aldım kabul et-
mediler. Viyana’da birçok ku-
ruma gittim durumu çözmek 
için danıştım ama hiç biri 
yardımcı olamadı. Şans eseri 
bir avukat buldum, yazmış 
olduğu dilekçenin sonunda 
kurul toplandı ve bana aynen 
şu cümleleri kurdular; ‘Bizim 
bu olanlardan haberimiz yok-
tu, aa kusura bakmayın diplo-
ma eki üzerinde yazan yazıyı 
görmemişiz, kabul edildiniz’ 
dediklerinde hem sevindim 
hem üzüldüm. Çünkü tam 
1,5 sene savaştım ve o de-
dikleri cümle çok basitti. Bir 
görevlinin dikkatsizliği pes 
etseydim benim geleceğime 
sebep olabilirdi. Ama bu 
süreçte bana olumlu katkısı 
olan tek şey Almancayı 
çok iyi öğrenmemdi. Belki 
kabulüm kolay olsaydı, 
eğitim dilim İngilizce diye 
Almancayı bu kadar hızlı 
öğrenmeyecektim. "Her 
şerrin içinde bir hayır vardır" 
derler ya, benimki de öyle 
oldu sanırım.

Brücke: Engelleri aştınız ve 
kayıt oldunuz. Sonrasında nel-
er yaşadınız?
Aktaş: Bu olaylar kayıt 
zamanları geçtikten sonra 
gerçekleştiği için birçok 
derse kayıt olamadım ve 
sadece bir tane ders al-
abildim. Yapmış oldukları 
hata bir dönemimin boşa 
geçmesine sebep oldu. Bu 
süreyi iyi değerlendirip bü-
tün dersleri, öğretmenleri ve 
sistemi iyi araştırdım yine 
bir avantaj haline getirdim 
diyebiliriz. Tam "yeni dönem 
yeni heyecan" derken sağ 
ayak bileğim ile ilgili çok 
ciddi sorunlar yaşadım. O 

döneme başlamadan önce 
ilk ameliyatımı oldum, ama 
inat etmiştim bir dönem 
daha kaybedemezdim. Bu 
yüzden bazen tekerlekli san-
dalye bazen değnekler ile 
Üniversite’ye gittim. Yüksek 
Lisans eğitimim boyunca 
toplamda iki kere ameliyat 
oldum ve bir kere de yoğun 
bir tedavi gördüm. Bunların 
sonucunda hemen hemen 
bütün dönemler boyunca 
değnek veya tekerlekli san-
dalye ile gidip geldim.

Brücke: Bu kadar zorluğa 
rağmen eğitim hayatınız aksa-
madan devam edebildi öyle 
mi?
Aktaş: Evet... Çünkü ben 
buraya okumaya gelmiştim 
ve her ne olursa olsun, 
her ne yaşarsam yaşayım 
başladığım işi yarıda 
bırakmayı sevmediğim 
için direndim ve aldım 
diplomamı.

“Hayatta olumsuz şeyler ile karşılaşmazsak 
olumlu olanların kıymetini bilemeyiz.” EBRU AKTAŞ 
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Brücke: Şimdi biraz da teziniz-
den bahsedelim..
Aktaş: Tezimi kapsamlı ve 
bilgilendirici bir çalışma 
olsun diye çok sevdiğim 
Bangladeş'li bir kız ar-
kadaşım ile yazdık. O liter-
atür, teori kısmını yaptı, ben 
ise araştırma ve raporlama 
kısmını yaptım. Avusturya’ya 
yatırım yapmak isteyen 
uluslararası firmaların, ya-
tırım yaparken hangi pazara 
giriş stratejisi uygulaması 
gerektiğini araştırdık. Sek-
tör olarak da yiyecek-içecek 
sektörünü seçtik. Çok ama 
çok detaylı bir araştırma 
yaptık. Haftalarca aklınıza 
gelebilecek bütün marketler-
in ürünlerine bakıp, menşei 
bilgilerini not edip teker teker 
bu üretici firmaları araştırdık. 
Ve firmalara anket düzenle-
dik, sorduğumuz soruları da 
analiz ettik ve çok değişik 
sonuçlar bulduk. Normalde 
mezun olmak için 80 sayfa 
yeterli demişti Profesörü-
müz ama çok güzel ve ilginç 
sonuçlar elde ettiğimiz için 
hepsini raporlamak istedim. 
Derken bir baktım ki 175 
sayfa olmuş. Profesör çok 
beğendi ve iyi bir not verdi.  
4 hafta sonra Almanya’dan 
bir firma çalışmamızı kitap 
olarak basmak istediğini 
söyledi ve biz de doğal olarak 
kabul ettik.

Brücke: Doktora dışında iş 
hayatında kariyer de yapıyor 
musunuz?
Aktaş: Evet, hatta şansım 
da döndü diyebiliriz. Yaklaşık 
3 senedir DenizBank AG’de 

Online Pazarlama Uzmanı 
olarak çalışıyorum. Me-
zun olmama yakın iki tane
iş başvurusunda bulun-
muştum. İlk görüştüğüm 
şirkete kabul edilmiştim 
ama AMS eğitim seviyem-
den dolayı o işte o maaşla 
çalışmama izin vermedi, 
sonrasında görüştüğüm 
şirket DenizBank AG idi. 
Tam diplomamı aldığım 
gün işe başlayacağımın ha-
berini verdiler. Çok mutlu 
olmuş ve kendimi çok şanslı 
hissetmiştim.

Brücke: Başarılı bir akademik 
kariyer ve iş hayatı. Sular durul-
du mu? Aksiliklerle mücadele 
devam ediyor mu hayatınızda?
Aktaş: Benim hayatımda 
sanırım sular hiç durulmaz. 
Aksiliklerle mücadele de-
vam ediyor, artık aksilik 
çıkmadığında şaşırıyorum. 
Ama sanırım Allah mücade-
leci ruhumu görüyor ondan 
dolayı çıkartıyor.  Doktora 
eğitimime devam ediyorum 
derslerim bitti ama makale 
yazmam lazım.  Yaşamış 
olduğum diğer aksiliklerden 
dolayı şu an ona fırsat 
bulamıyorum diyebiliriz. İşe 
başladıktan sonra her şey 
yolunda gidiyordu aslında 
bir sene falan hayatımın 
çizgisini değiştirecek sorun-
larla karşılaşmadım, hatta 
çok şaşırıyordum sakin 
olmasına. Derken vize ile il-
gili çok değişik bir sorun ile 
karşılaştım. Şaka gibi gel-
ecek ama kendileri vizemin 
türünü değiştirmek istedi 
fakat daha sonra kendi-

leri vermek istemedi. 14 ay 
boyunca mücadelemin so-
nunda hak ettiğim mahkeme 
kararı sonucunda vizemi 
aldım. O sorunu çözdüm 
derken sağ ayak bileğim-
deki çözülmüş olduğunu 
sandığım problem yine 
ortaya çıktı. Yakın zaman 
önce ameliyat oldum ve 7 
hafta yürümem yasaklandı. 
Yine ilerleyen zamanlarda 
bir ameliyat daha olacağım 
ama sorun değil.

Brücke: Bundan sonraki kari-
yer hedefleriniz nelerdir?
Aktaş: Doktoramı en kısa 
sürede bitirmeyi hedefliyo-
rum onun dışında yine sosyal 
sorumluluk projelerinde yer 
almaya devam edeceğim.

Brücke: Karşımızda ne 
istediğini çok iyi bilen ve 
zorluklar karşısında pes et-
meyen genç ve başarılı bir 
hanımefendi görüyoruz. Özel-
likle gençlerimize önerileriniz 
nelerdir.
Aktaş: Ben hayatım boyun-
ca hakkım olan davaların 
peşinde koştum ve zorlu bir 
süreçten bile geçmiş olsam 
da sonunda hep kazandım. 
Eğer bir konuda haklıysanız, 
karşınıza ne çıkarsa çıksın 
pes etmeyin çünkü Allah er 
ya da geç mücadelenizin 
mükâfatını veriyor bundan 
emin olun. Karşılaştığınız 
sorunu çözümlemek is-
tiyorsanız hiçbir zaman 
kulaktan dolma bilgilerle 
hareket etmeyin ve hakla-
rınızı en detaylı şekilde ilgili 
kurumlara sorarak araştırın, 

okuyun ve kendinizi o konu 
hakkında geliştirebildiğiniz 
kadar geliştirin. Hedeflerin-
ize ulaşmak için çıkan zor-
luklar sizleri yıldırmasına 
izin vermeyin, onlar sizin 
hırslanmanıza, hayata daha 
sıkı sarılmanıza sebep ol-
sun. Doğruluk, dürüstlük-
ten asla şaşmayın ve sa-
bretmeyi öğrenin. Nefes 
alabildiğiniz sürece bu ha-
yatta aşılamayacak hiç bir 
sorun yok inanın bana. Belki 
çok klişe olacak ama cidden 
pes etmemeniz için çok işe 
yarıyor. Karşılaştığınız sorun-
lar sizi yormaya başladığın-
da etrafınızda sizden 
çok daha kötü olaylar-
la karşılaşan insanların 
hayatlarını gözlemleyin, 
şükredin, umudunuzu kay-
betmeyin ve gülmekten asla 
vazgeçmeyin. Unutmayın 
hayatta olumsuz şeyler 
ile karşılaşmazsak olumlu 
olanların kıymetini bile-
meyiz, hayat sıradanlaşır ve 
monotonluktan sıkılırsınız 
ve hayatınızın hiç bir anlamı 
olmaz. Kendinizi sevin ve 
ardından insanları sevin, 
içten ve gerçek dostluklar 
kurun, hayatınıza renk ka-
tan size pozitif enerji veren 
insanları tutun çevrenizde. 
Ve son olarak yardıma 
muhtaç olan insanlara hep 
ama hep yardım eli uzatın, 
çünkü onların ettiği dualar 
ve onların mutluluğu inanın 
kariyerden ve kazandığınız 
paradan çok daha önemli.

von Hanife Savaş
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Meslek seçiminde Holland'ın 
Tipoloji kuramından da fay-
dalanılabilir. Bu kurama göre
6 kişilik tipi bulunmaktadır 
ve bir öğrencinin hangi ki-
şilik tipine ait olduğu be-
lirlenirse seçeceği meslekte 
çok daha başarılı olacaktır.

1-Gerçekçi: Sabırlı, pratik, 
maddeci, doğal, kas faaliyeti 
ve motor koordinasyonu ge-
rektiren işlerde başarılı olan, 
açık havada çalışmaktan hoş-
lanan, nesneler, eşyalar, maki-
neler ve hayvanlarla ilgili et-
kinliklerle ilgilenen kişilerdir.

Otomobil tamirciliği, her çeşit 
araç teknisyenliği, mühendis-
lik, ziraat işleri, veterinerlik, 
ormancılık, denizcilik, beden 
eğitimi öğretmenleri, sporcu-
lar örnek olarak gösterilebilir.

2-Araştırıcı: Analitik düşünce
yapısına sahip, rasyonel, eleş-
tirel, titiz, sabırlı, yöntemci, 
içe dönük (popüler olmaktan 
hoşlanmayan), bilimsel faali-
yetlerden hoşlanan kişilerdir.

Biyolog, genetik bilimci, ma-

Hepimizin hayalidir sağ-
lıklı, mutlu ve başarılı
evlatlar yetiştirebilmek.

Her zaman onlar için en 
iyiyi isteriz ve bunun için 
çabalarız. Bütün hayatımızı 
derinden etkileyen üç önemli 
seçim: Arkadaş seçimi, eş 
seçimi, iş seçimi.

Ne güzel de demiş Konfiçyüs;
"Sevdiğiniz bir işi meslek edi-
nirseniz, hayatta bir gün dahi 
çalışmış olmazsınız."

Henüz ortaokulu bitirmeden
başlar çocuklarımız için 
doğru mesleği seçme te-
laşı. İşte bu süreçte verile-
cek karar gençlerin bütün 
hayatını etkileyecek bir karar 
olduğundan çok da aceleye 
getirilmemelidir. Gençler ha-
yallerinin mesleğini ancak 
kendilerini çok iyi tanıyarak 
keşfedebilirler. Bu süreçte 
öğrencilerin kendileri için 
yapabilecekleri pek çok şey 
varken, aynı zamanda anne-
babalarının da desteğine ihti-
yaç duymaktadırlar.

Meslek seçiminde anne-ba-
balara ve gençlere öneriler; 
• Öncelikle gençlerin kendi 
kişilik yapılarını tanımaları,
• Meslekleri ve çalışma 
alanlarını inceleyip detaylı 
bilgiye sahip olmaları
• Kişilik özellikleri ile mes-
leğin gerektirdiği özelliklerin 
uyumuna dikkat etmeleri
• Düşünülen mesleklerle ilgili 
iş yerlerini ve okulları ziyaret 
edip bilgi almaları

Şu soruları sorup cevapla-
mak tercih yapmada önemli 
rol oynayacaktır.

• İstediğim meslekler nelerdir?
• Bu mesleği neden istiyorum?
• Bu mesleği yapabilmek için 
neler gerekiyor?

tematikçi, kimyager, fizikçi, 
araştırmacı, antropolog, aka-
demisyen, bilim adamı örnek 
olarak gösterilebilir.

3-Sanatçı: Heyecan ve coş-
kuları dengesiz, hayalci, fevri,
karmaşık, sezgileri güçlü, 
bağımsız, duygusal, duyarlı
ve etkileyici, estetik faa-
liyetlere ilgili, yaratıcı çalış-
malarda başarılı kişilerdir.

Yazar, ressam, aktör, tiyatro-
cu, müzisyen, dekoratör, 
heykeltıraş, mimar örnek 
olarak gösterilebilir.

4-Sosyal: Yardımsever, so-
rumluluk sahibi, sosyal, iş 
birliğine yatkın, empati kura-
bilen, içten, sabırlı, nazik ve 
anlayışlı, başkalarına yardım 
etmeye istekli kişilerdir.

Sosyal hizmetler uzmanı, 
psikolojik danışman, psiko-
log, halkla ilişkiler uzmanı, 
öğretmenler örnek olarak 
gösterilebilir.

5-Girişimci: Dışa dönük, 
enerjik, kendine güvenen, 

atılgan, fevri, ikna yeteneği 
yüksek, sabırsız, meraklı, 
maceracı, iyimser, sosyal, 
konuşkan kişilerdir.

Satıcı, pazarlamacı, komi-
syoncu, politikacı, avukat, 
reklamcı, gazeteci örnek 
olarak gösterilebilir.

6-Geleneksel: Dikkatli, titiz, 
itaatkâr, tutarlı, esnek olma-
yan, düzenli, sabırlı, öz de-
netimli, vicdanlı, hayal gücün-
den yoksun, dengeli, kural-
lara bağlı, sistematik çalış-
maktan hoşlanan kişilerdir.

Veznedar, kütüphaneci, pos-
tacı, muhasebeci, finans ele-
manı, asker, polis, memur, 
hâkim, savcı örnek olarak 
gösterilebilir.

"Hayatta bir gün bile 
çalışmadım, hepsi keyiften 
ibaretti" demiş Edison.

Sadece çalışma hayatımız 
değil, yaşadığımız bütün 
anların keyifli olması dilek-
lerimle...

Gençler meslek seçimini nasıl yapmalı?
von Hanife Savaş
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Avusturya’daki kadın
barınakları çalışan-
ları,  yıllarca başarı 

sağlayamadan şiddet mağ-
duru kadın ve çocuklar için 
ülke çapındaki barınak-
lara kabulü için savaş 
vermekte.

Genelde mağdurlar, özel-
likle bu durumlarda sosyal 
ağların önemi çoğaldığın-
dan dolayı,  alışkın oldukları 
ortamı değiştirmek istemi-
yorlar. Ancak bazı durum-
larda  (Eyalet başına yılda 
yaklaşık 5 kadın) başka 
bir eyaletin kadın koruma 
evine sığınması zorunlu ve 
gerekli olabiliyor. Bunun 

Seit Jahren bemühen 
sich die Mitarbeiterin-
nen der autonomen 

österreichischen Frauen-
häuser erfolglos um die 
bundesländerübergreifende 
Aufnahme von gewaltbe-
troffenen Frauen und deren 
Kindern. Meistens wollen 
Betroffene in ihrem ge-
wohnten Umfeld bleiben, 
da Unterstützung durch 
ihr soziales Netz in die-
ser Phase sehr wichtig ist. 

bir nedeni bir taraftan yer 
eksikliğidir. Kadın koruma 
evleri mağdur kadın ve 
çocukları defalarca reddet-
mek zorunda kalmaktadır. 
(2015 yılında 353 kadın, 
2016 yılında 336 kadın) 
Diğer taraftan çok teh-
likeli durumlarda bulunan 
kadın ve çocukların başka 
bir bölgede ağır şiddetten 
daha iyi bir korunma altı-
na alınabilinmeleri müm-
kündür. 

2013 yılında Avusturya’nın 
da şiddet mağduru kadın-
lara gereken her tür ko-
ruma ve destek verebilmek 
için onayladığı İstanbul 

Aber in bestimmten Fällen 
– jährlich etwa 5 Frauen 
pro Bundesland – ist eine 
Aufnahme in einem Frauen-

haus in einem anderen 
Bundeslandzwingend not-
wendig und erforderlich.
 
Die Gründe dafür sind zum 
einen Platzmangel: Frauen-
hausmitarbeiterinnen müs-
sen betroffene Frauen und 
deren Kinder immer wie-
der abweisen (2015 waren 

Sözleşmesi “her kadının 
emin ve güvenli bir yer-
inin olmasına hakkı vardır“ 
dediği bilinmektedir. 

Etkilenen kadınların ve 
çocukların temsilcisi ola-
rak mağdurların korun-
masındaki bu açığın 
sorumluluğunu daha fazla 
kabullenemiyoruz.  Bir kez 
daha eyalet hükümetle-
rini,  etkilenen kadın ve 
çocukları özel durumlar-
da olabildiğince hızlı ve 
bürokrasi olmadan eyalet 
arası düzeyde kabul edil-
mesine izin vermeleri için 
çağrıda bulunuyoruz. 

es 353 Frauen, 2016 336 
Frauen). Zum anderen kön-
nen Frauen und Kinder, 
die sich vor Ort in sehr ge-
fährlichen Situationen be-
finden, in einem anderen 
Bundesland besser vor er-
neuter (schwerer) Gewalt 
geschützt werden. „Jede 
Frau hat das Recht auf ei-
nen sicheren und geschütz-
ten Platz“ heißt es auch in 
der Istanbul - Konvention, 
die Österreich im Jahr 2013 
ratifiziert und sich damit 
verpflichtet hat, alles zu 
tun, um gewaltbetroffene 
Frauen zu schützen und zu 
unterstützen. 

Als Vertreterinnen der 
betroffenen Frauen und 
Kinder können wir dieses 
Defizit im Opferschutz 

nicht mehr verantworten. 
Einmal mehr fordern wir 
die Landesregierungen auf, 
eine bundesländerübergrei-
fende Aufnahme von be-
troffenen Frauen und deren 
Kindern in besonderen Fäl-
len möglichst rasch und 
unbürokratisch zu ermögl.
Aktuelle Informationen 
über die Aktivitäten des 
Vereins AÖF finden Sie auf 
www.aoef.at sowie auf 
Facebook und Twitter

AÖF derneğinin faaliyet-
leri ile ilgili güncel bilgiler 
www.aoef.at adresinde ve 
Facebook ve Twitter de bu-
labilirsiniz.

Wussten Sie… dass nicht in 
jedem Frauenhaus Frauen aus anderen 
Bundesländern aufgenommen werden können?

Biliyor muydunuz? …
Diğer eyaletlerden gelen kadınların 
her sığınma evinde barınamadıklarını... 
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Machen Sie mit und setzen Sie 
ein Zeichen für die Umwelt! 
Unser Serviceangebot für die Vereine und Gemeinden:
Warnwesten, Handschuhe, Sammelsäcke, Müllgreifer und 
die Übernahme der Entsorgungskosten

Bize katılın ve çevreyi 
korumaya yardım edin!
Dernekler ve yerel yönetimler için sunduklarımız:
İkaz yelekleri, eldiven, çöp torbaları, çöp kıskaçları, ayrıca 
çöp bertaraf masraflarını üstleniyoruz. 
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Größte Umweltaktion in Niederösterreich

> 30.000 Freiwillige 
> 625 Sammelaktionen 
> über 210 Tonnen Abfälle 

Für eine saubere Umwelt packen die Menschen 
an, wenn sie gebraucht werden! 

Jetzt informieren und anmelden
www.umweltverbaende.at

Bilgi ve kayıt için 
www.umweltverbaende.at

.
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Asagı Avusturya’yı temiz tutuyoruz!
Asagı Avusturya Ilkbahar Temizligi 2018

Asagı Avusturya’daki en büyük çevre etkinligi

> 30.000 Gönüllü
> 625 çöp toplama faaliyeti
> 210 tondan fazla çöp

Daha temiz bir çevre için insanlar harekete 
geçiyor, tam zamanında!

.
. .

Der Frühling ist in Niederösterreich angekommen und mit ihm auch die Früh-
jahrsputzaktion “Wir halten Niederösterreich sauber”. 

Die von den NÖ Umweltverbänden und dem Land Niederösterreich im Jahr 
2006 gestartete Aktion ist die größte Umweltaktion in ganz Niederösterreich. 
Jährlich werden in diesen Tagen von über 30.000 Freiwilligen in 625 Aktionen 
tonnenweise Abfälle aller Art aus der Natur gesammelt und entsorgt.

Die freiwilligen Sammlerinnen und Sammler investieren ihre Kraft und viel Zeit 
in eine der zahlreichen Flurreinigungsaktionen, die von Gemeinden, Vereinen 
und Privatpersonen organisiert werden.

Die Sammeltrupps werden von den NÖ Umweltverbänden mit Hilfsmitteln wie 
Sammelsäcken, Handschuhen und Warnwesten unterstützt. Setzen auch Sie ein 
Zeichen und helfen Sie mit! 

Unter www.umweltverbaende.at kann man sich informieren und sich zu einer 
der zahlreichen Aktionen melden, um sich für eine saubere Umwelt zu enga-
gieren!

Frühjahrsputz 
“Wir halten Niederösterreich sauber”

Aşağı Avusturya’ya ilkbaharın gelmesiyle “Aşağı Avusturya’yı temiz tutuyoruz“ 
kampanyası başlıyor. 

2006 yılında Aşağı Avusturya çevre örgütleri ve eyalet yönetimi tarafından 
başlatılan kampanya, tüm eyaletteki en büyük çevre etkinliğidir. 
Her yıl bu zamanlarda 30.000’den fazla gönüllü tarafından 625 farklı faaliyetle, 
doğadan her türde tonlarca çöp toplanıyor ve bertaraf ediliyor. 

Gönüllü çöp toplayanlar, yerel yönetimler, dernek ya da özel kişiler tarafından 
organize edilen çok sayıdaki arazi temizleme faaliyetlerinden birine katılarak 
güçlerini ve zamanlarını harcıyorlar. 

Aşağı Avusturya çevre örgütleri de gönüllü ekiplere çöp torbaları, eldiven ve 
ikaz yelekleri gibi gerekli malzemeleri sağlayarak destek oluyor. Siz de bize 
katılın ve yardım edin! 

www.umweltverbaende.at adresinden bilgi edinebilir ve daha temiz bir çevre 
için çok sayıdaki faaliyetlerden birine kaydolabilirsiniz. 

İlkbahar temizliği 
“Aşağı Avusturya’yı temiz tutuyoruz“
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"Bankamızla göç geçmişi olan müşteriler 
arasındaki en büyük engel dil.”

Brücke: Erste Bank, 
Avusturya’daki göç-
men gruplara yönelik 

özel bir çalışma yürütmek-
te midir? Özellikle göçmen-
leri ilgilendiren bankacılık 
işlemlerinden bahsedebilir 
misiniz? 
Schaufler: Bankamızla göç
geçmişi olan müşteriler 
arasındaki en büyük en-
gel dil. Çoğu müşterimiz 
oldukça iyi Almanca
konuşmasına ve anla-
masına rağmen banka-
cılık ile ilgili konularda ana-
dillerine yapılan tercüme-

Brücke: Gibt es zu-
nächst einmal spe-
zielle Maßnahmen, 

die die Erste Bank für die 
österreichischen Migranten-
gruppierungen vornimmt? 
Könnten Sie uns von den 
Bankgeschäften, die die Mig-
rantInnen betreffen, berich-
ten?
Schaufler: Die Sprache 
ist oft die größte Barriere, 
die zwischen Bank und 
Menschen mit Migrations-
hintergrund steht. Viele 
Kundinnen und Kunden 
sprechen und verstehen 
zwar ganz gut Deutsch, 
wenn es aber um speziel-
le Finanzthemen geht ist 
eine Übersetzung in die 
Muttersprache oft sehr hilf-
reich. Wir haben auch viele 
Betreuer die zweisprachig 
aufgewachsen sind die 
eben gezielt einzelne Beg-
riffe übersetzen oder ganze 

ler işlemleri kolaylaştırıyor. 
Terimleri tercüme edebilen 
ya da müşterilerimizle iliş-
kileri kendi dillerinde yürü-
tebilen, çift dilli yetişmiş 
çok sayıda müşteri tem-
silcimiz de bankamızda 
hizmet vermektedir.  Müş-
terilerimize ürünlerimiz 
hakkında bilgi veren çoğu 
belge de farklı dillere ter-
cüme edilmiştir.

Brücke: Erste Bank’ın Avus-
turya genelindeki şubelerin-
de, müşteri ilişkileri eyaletle-
rin göçmen profillerine göre

Beratungsgespräche direkt 
in der jeweiligen Sprache 
durchführen. Außerdem 
gibt es viele Kunden- und 
Produktinformationen in 
den unterschiedlichsten 
Sprachen.

Brücke: Orientieren sich die 
Beratungsdienstleistungen 
in den österreichweiten Fi-
lialen der Erste Bank nach 
dem Migrantenprofil der 
Bundesländer?
Schaufler: Die Erste Bank 
ist in Wien, Niederöster-
reich und dem Burgenland 
aktiv. Den größten Anteil an 
Personen mit Migrations-
hintergrund findet man in 
und um Wien. Daher sind 
unsere Betreuer auch hier 
sehr stark eingesetzt. Leider 
ist es nicht möglich in jeder 
Filiale jede Fremdsprache 
anzubieten, was unserer 
Erfahrung nach auch gar 

 yürütülebiliyor mu?
Schaufler: Erste Bank Vi-
yana, Aşağı Avusturya ve 
Burgenland eyaletlerinde 
hizmet vermektedir. Göç 
geçmişi olan kişilerin bü-
yük çoğunluğu da Viyana 
ve çevresinde bulunmak-
tadır.  Bu sebepten, bahsi 
geçen bölgede çalışan 
müşteri hizmetleri uz-
manlarımız oldukça yet-
kindirler.  Tabii her şubede 
her yabancı dilde hizmet 
vermek mümkün değil, 
tecrübelerimiz ışığında 
buna gerek de olmadığını 

nicht notwendig ist. Spe-
ziell unter Kunden mit Mig-
rationshintergrund spielt 
die Weiterempfehlung eine 
sehr große Rolle. Oft ist 
es so, dass diese Kunden 
gerne einen etwas längeren 
Weg auf sich nehmen, um 
die Empfehlung ihrer Freun-

de und Bekannten wahr zu 
nehmen. 

Im Burgenland haben wir 
außerdem viele Kollegen, 
die zwei- oder dreisprachig 
aufgewachsen sind und 
somit ungarisch und/oder 
kroatisch sprechen.

düşünüyoruz. Özellikle göç 
geçmişi olan müşterilerimiz 
için tavsiye büyük önem 
taşıyor. Arkadaşlarının ya 
da tanı dıklarının tavsi-
yesi üzerine daha uzak-
taki bir şubeye başvuran 
bu tip müşteriler ile sıkça 
karşılaşıyoruz. 

Burgenland eyaletinde iki 
ya da üç dilli yetişmiş, Ma-
carca  ve/veya Hırvatça da
konuşan çalışanlarımız 
olduğunu da hatırlatmak 
isteriz. 
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„Die Sprache ist oft die größte Barriere, 
die zwischen Bank und Menschen mit
Migrationshintergrund steht." THOMAS SCHAUFLER

von Mustafa Delice und Funda Demir
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Erste Bank, Sparkassen 
ve Wiener Städtische 
Versicherung bundan 

böyle hizmet tekliflerini daha 
da sınırlandıracaklar. Artan 
işbirliğinin merkezinde ise 
Erste Bank ve Sparkassen 
müşterileri için mülkiyet ve 
sağlık sigortasına yeniden 
erişim sağlayan entegre bir 
ihtiyati yaklaşım var.

Wiener Städtische Versiche-
rung, Erste Bank ve Sparkas-
sen, uzun süredir devam eden 
ortaklığını yoğunlaştırıyor. 
Bu işbirliğinin çerçevesinde 
banka müşterilerinin mül-
kiyet ve sağlık sigortasına 
erişimi ile banka satışında 
özel ürünler genişletilerek 
yer alacak. Daha şimdiden 
Wiener Städtische ve s Ver-
sicherung’un birleşimi ha-
yat sigortalarında pazar
lideri haline gelecek. “Avru-
pa pazarlarıyla yapılan 
karşılaştırmalar şimdiden 
hayat-dışı-işlerinin 10%’u
bankaların yoluyla sağlan-
dığını gösteriyor. Wiener
Städtische olarak ortak-
larımız Erste Bank ve Spar-
kassen ile birlikte biz de bu 
konuyu da hedefliyoruz.” 
diyerek Wiener Städtische 
Versicherung Genel Müdü-
rü Robert Lasshofer açıkla-
mada bulundu.

Somut olarak bu, 2020 
yılına kadar mülk ve sağlık 
sigortasındaki prim hac-
minin üç katına çıkacağı, 

kaza sigortasında yılda 
15% oranında büyüme ve 
hayat sigortasında istikrarlı 
büyümenin sürdürüleceği 
anlamına geliyor.  “Buna ek 
olarak, kendi servis hattımızı 
kurarak bankamızın müşte-
rileri için hasar durumunda 
hizmet teklifini geliştiriyoruz, 
yani böylelikle hızlı ve verimli 
ilgi veyahut çözüm garanti 
oluyor.“ diyor Lasshofer.

5,6 milyon müşteri
Yaklaşık 5,6 milyon müşteri 
ile ortaklıktaki bir sonraki 
adımlar için potansiyel çok 
büyük. “Son anketlere daya-
narak, Avusturyalılar için en 
önemli tedbir konularından 
birinin sağlık olduğunu 
biliyoruz.“ diyor Erste Bank 
Avusturya'nın CEO'su Ste-
fan Dörfler. Bankadaki tedbir
görüşmelerindeki klasikler 
genellikle tasarruf, menkul
kıymetler veya hayat 
sigortası gibi konular. Şu 
andan itibaren, sağlık ve 
mülkiyet sigortası için yeni, 
basitleştirilmiş ve banka 
satışı için optimize edilmiş 
ürünler burada ideal çözüm-
lerdir. Dörfler; “Konut ipo-
tek ihtiyacını tamamlayan 
bir kişi, buna ek olarak 
ayrıca bir müstakil konut 
veya ev sigortasına ihtiyaç 
duyacaktır. Artık bunu pro-
fesyonel olarak tek bir el-
den sunabiliriz.“ diyor. Erste
Bank ve Sparkassen'ın 13
şubesinde geçen yıl başla-
tılan satış pilotu, müşteriden 

büyük ilgi gördü ve böyle-
ce Mart ayından itibaren 
başlatılan konsept tüm 
Avusturya'yı kapsayacak 
şekilde genişletildi. Bu, son 
olarak s Alpin-Unfall-Schutz 
veya s Cyberprotect gibi 
banka müşterileri için ye-
nilikçi sigorta çözümleri 
geliştirmeyle ilgili stratejiyi 
desteklemektedir.

İhtiyati önlemlerini 
genişletmek
Avusturya Sparkassen Ban-
kaları Birliği Başkanı Ger-
hard Fabisch, Sparkassen 
bankalarının Avusturya ge-
nelinde 1.000'den fazla şu-
besiyle yaptığı bölgesel müş-
teri yakınlığına dikkat çeki-
yor. “Finansal danışmanlığa 
ek olarak, 1985 yılında Spar-
kassengruppe tarafından ha-
zırlanan s Versicherung'un 
kuruluşundan bu yana, sigor-
ta ürünleri müşterilerimizin 
profesyonel, bireysel ve büt-
ünsel tavsiyelerinin önemli 
bir parçası olmuştur.” İhtiyati 

önlem burada belirgin bir 
konu olmuştur.

Fabisch, IMAS'ın en son an-
ket sonuçlarına dayanarak: 
“Avusturyalıların gelecekteki 
yasal emekliliğe güvenme-
mesi nedeniyle finansal ihti-
yati önlemler ankete katılan-
ların 84%’ü için şimdiden 
önemli.” diyerek Fabisch, 
IMAS'ın en son anket sonuç-
larına dikkat çekiyor. Genç 
neslin özellikle ihtiyati ted-
birlerin önemini (16 ila 29 
yaş arası gençlerin 91% 
oranında) anlaması ilginçtir. 
Kanuni ve yasal temel şartlar 
ise halen bu gelişimin geri-
sinde kalıyor. “Bu nedenle, 
yeni hükümetin gündem-
deki programına üçüncü 
sütunun, yani özel ihtiyati 
tedbirlerin, güçlendirilmesini
katmasını memnuniyetle 
karşılıyoruz.“ diyor Fabisch 
ve aynı zamanda, tedbirlerin
hızla uygulanması konusun-
da ısrar ediyor. 

Wiener Städtische ve Sparkassen Group 
ortaklıklarını yeni bir seviyeye taşıyor
Wiener Städtische und Sparkassengruppe heben 
Partnerschaft auf neue Ebene

Der deutsche Text ist auf brückemagazin.at



tarife tekliflerini göz önünde 
bulundurursak.”

Toplu tarifelerin detayları 
ile hanelerin bireysel 
tasarrufları 2018 Şubat 
ayının sonunda katılımcıla-
ra teklif gönderme kap-
samında sunulacak. Ge-
çişin kendileri  için avantajlı 
olup olmadığında karar 
verebilmeleri için aksi-
yon katılımcılarına teklifi 
aldıktan sonra altı hafta 
müddet verilecek.

Kategoriler ve 
kazananların özeti:

Ekolojik elektrik: 
easy green energy
Easy green energy 
GmbH&Co KG 2015’te 
easybank AG tarafından 
kurulan ve ikametgâhı 
Viyana'da olan bir yavru 
şirket. Bu işletme yaklaşık 
70.000 müşteriye elektrik 
ve gaz temin ediyor. 

Eyalete göre ortalama tasarruf (yıllık):

En fazla teklif verenler 
belli oldular - hane 
başı yıllık tasarruf or-

talama 358 Avro

Son kayıt tarihine ka-
dar 55.819 Avusturyalı 
hane Tüketici Bilgile-
ndirme derneğinin ‘Enerji 
masraflarına Dur’ adındaki 
aksiyonuna kaydoldu. 
2013’den bu yana VKI her 
yıl “Birlikte kilit müşteriyiz” 
sloganı altında katılan 
hanelerin ortak elektrik 
ve gaz alışverişi için açık 
arttırma düzenliyor. Bu 
yılki aksiyonun ihalesi şu 
anda kapanmıştır. Sonuçlar 
belli oldu: ekolojik elektrik 
ve çevre işareti elektriği 
kategorilerinin her birinde 
easy green enerji en iyi fiyat 
teklifinde bulundu. Gaz kat-
egorisinde ise kazanan tek-
lif gasdiskont.at tarafından 
yapıldı. Ortalama tüketimli 
bir hane için toplu tarifeye 
geçiş sayesinde beklenilen 
tasarruf kategoriler bu 
şekilde: ekolojik elektrikte 
112 Avro,  çevre işareti 
elektriğinde 105 Avro ve 
gazda ise 246 Avro. Ekolojik 
elektrik ve gaz tarifelerinde 
hane başı bu yıllık ortalama 
358 Avro tasarruf etmekte. 

“Bu yıl da katılımcılar için iyi 
bir sonuç elde edebildiğimiz 
için sevinçliyiz”, diyerek 
özetliyor proje yöneticisi 
Cora James. “Bilhassa bu 
yıl sadece 31 Aralık 2019’a 
kadar fiyat garantisi verilen 

Çevre işareti elektriği: 
easy green energy
Easy green energy 
GmbH&Co KG 2015’te 
easybank AG tarafından 
kurulan ve ikametgâhı 
Viyana'da olan bir yavru 
şirket. Bu işletme yaklaşık 
70.000 müşteriye elektrik 
ve gaz temin ediyor. 

Gaz: 
gasdiskont.at
gasdiskont.at 2011’de 
Energie AG Ober-
österreich’ın 100% yavrusu 
olan Energie AG Oberös-
terreich Power Solutions 
GmbH tarafından piyasaya 
sürülen bir Online marka. 
Bu şirket Avusturya’da 
yaklaşık 5.000 müşteriye 
doğalgaz temin etmekte.

Elektrik ve gazın toplu tari-
fesi münferit veyahut kom-
bine olarak kullanılabiliyor. 

Ortalama tasarruf eyalete 
göre katılımcıların ağırlıklı 

ortalamasına istinat ediyor. 
Referans olarak yıllık 3.500 
kWh (elektrik) ve 15.000 
kWh (gaz)  tüketimi ile or-
talama bir ev kabul edildi. 
Kıyaslama ise yerel sunu-
cunun standart tarifesi ile 
yapıldı (E-control’un Ocak 
2018’deki fiyat monitörüne 
göre yeni müşteri ıskontosu 
olmadan).

Servis: 
VKI aksiyonu hakkında bilgiler 
www.energiekosten-stop.at
sayfasında bulunabilir. 
Enerji Masraflarına Dur 
hakkında olan soruları VKİ 
0800 810 860 numaralı 
bedava hattında cevaplıyor 
(Pazartesi - Cuma 8-20 
arası)

VKİ (Tüketici Bilgilendirme Derneği) - 
Enerji masraflarına ‘Dur’ dedi: 
Açık arttırma kapanmıştır!
VKI-Energiekosten-Stop: 
Das Bestbieterverfahren ist abgeschlossen

Arbeitswelt
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Eyalet
Burgenland 107 € 100 € 238 €
Kärnten 135 € 128 € 313 €
Aşağı Avusturya 87 € 80 € 241 €
Yukarı Avusturya 190 € 183 € 302 €
Salzburg 61 € 54 € 246 €
Steiermark 125 € 118 € 244 €
Tirol 61 € 54 € 153 €
Vorarlberg 68 € 61 € 184 €
Viyana 93 € 85 € 240 €

112 € 105 € 246 €Avusturya’da toplam

Ökostrom
Ekolojik Elektrik

Umweltzeichen-Strom
Çevre işareti elektriği Gaz

Der deutsche Text ist auf brückemagazin.at



Istanbul reiste. Auch in den 
kommenden Monaten sol-
len weitere Treffen stattfin-
den, um die diplomatischen 
Beziehungen zwischen 
den beiden Ländern weiter 
zu stärken. Außenminis-
terin Kneissl betonte: „Wir 
möchten eine Atmosphäre 
erzeugen, in der wir auch 
schwierige Probleme ange-
hen können.“

Themen des heutigen Tref-
fens waren die beidseiti-
gen Bemühungen um die 
weitere Verdichtung der bi-
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Außenministerin Karin
Kneissl und ihr 
türkischer Amtskol-

lege Mevlüt Çavuşoğlu 
trafen sich am 8.März zu 
einem intensiven Aus-
tausch in Wien: „Wir wol-
len uns Schritt für Schritt 
weiter annähern“, betonte 
die Ministerin bei der an-
schließenden Pressekon-
ferenz. Dies ist bereits das 
zweite Treffen der beiden 
Minister. Den ersten Be-
such gab es bereits Ende 
Jänner als Karin Kneissl für 
bilaterale Gespräche nach 

lateralen Kontakte auf allen 
Ebenen, vor allem auch im 
Bereich des Austausches 
auf Verwaltungsebene und 
im Wirtschaftsbereich. 
Auch die Umsetzung des 
Islamgesetzes in Öster-
reich und die Bedeutung der 
türkischstämmigen Com-
munity wurden erörtert. 
Karin Kneissl und Mevlüt 
Çavuşoğlu sprachen auch 
über die aktuelle Lage in 
Syrien. Die Außenministerin 
sprach sich für eine Rück-

kehr an den Verhandlungs-
tisch aus und betonte die 
Notwendigkeit einer fried-
vollen Lösung unter Rück-
sichtnahme auf die Zivilbe-
völkerung im Land.  

Vor dem Arbeitsgespräch 
trafen sich die beiden 
Außenminister am Vormit-
tag in der Spanischen Hof-
reitschule und besuchten 
dort die Morgenarbeit der 
Lipizzaner.

Außenministerin Karin Kneissl trifft 
türkischen Außenminister Mevlüt 
Çavuşoğlu zu Arbeitsgespräch in Wien
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Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Türkiye Dışişleri 
Bakanı Çavuşoğlu ile Viyana'da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Karin
Kneissl ile Türk mevki-
daşı Mevlüt Çavuşoğlu,

 8 Mart'ta Viyana'da yoğun bir 
değişim için bir araya geldiler: 
"Daha yakın ve adım adım iler-
lemek istiyoruz." 

Bu iki bakanın aynı zamanda 
ikinci toplantısı. İlk ziyaret ise, 
Karin Kneissl'in ikili görüşmeler 
için İstanbul'a gittiği Ocak 
ayının sonlarındaydı. İki ülke
arasındaki diplomatik iliş-
kilerin daha da güçlendiril-
mesi için önümüzdeki aylarda 

daha fazla toplantı yapılması 
planlanıyor. Dışişleri Bakanı 
Kneissl şunları vurguladı: 
"Zor problemlerle başa çıka-
bileceğimiz bir atmosfer
yaratmak istiyoruz."

Toplantıda, özellikle idari ve 
ekonomi alanlarında olmak 
üzere, her düzeyde ikili ilişkileri 
daha da pekiştirmek için ikili 
çaba gösterilmesinin üzerinde 
duruldu. Avusturya'da İslam 
hukukunun uygulanması ve 
Türk toplumunun önemi de 
tartışıldı. Karin Kneissl ve Mev-

lüt Çavuşoğlu da Suriye'deki 
mevcut durum hakkında 
konuştular. Dışişleri Bakanı, 
müzakere masasına geri dö-
nüşün lehine konuşarak, ülke-
deki sivil nüfusun göz önünde 
bulundurulması gereken ba-
rışçıl bir çözüme duyulan ih-
tiyacını vurguladı.

Toplantıdan önce, iki Dışişleri 
Bakanı sabah saatlerinde Vi-
yanadaki İspanyol Binicilik 
Okulu'nda bir araya geldiler ve
sabah saatlerinde Lipizzan at-
larının çalışmalarına katıldı.
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Teknik gücü keşfetmek

Eyalet Meclis üyesi Nor-
bert Darabos, kadınların 
Burgenland işgücü piya-

sasındaki şanslarını, süreklilik 
teşkil edecek şekilde arttırmak 
istiyor. 

Burgenland işgücü piya-
sasında geçen yılki olum-
lu gelişmeler son derece 
memnun edici. 2016 Eylül 
ayından beri işsizlik adım 
adım azalıyor. Burgenland, 
2017 yılında, Doğu böl-
geleri içinde işsizliğin en 
çok azaldığı bölgeydi. Ayrıca 
2017 yılında Burgenland, 
yaklaşık 103.000 çalışan 
sayısıyla tarihindeki en yük-
sek istihdam oranına ulaştı. 
Yıl ortalamasında, 2016 
yılına göre çalışan sayısında 

Landesrat Mag. Norbert 
Darabos will die Chancen 
von Frauen und Mädchen 

am burgenländischen Arbeits-
markt weiterhin nachhaltig 
verbessern.

Die Entwicklung am burgen-
ländischen Arbeitsmarkt 
war im vergangenen Jahr 
eine äußerst erfreuliche. Die 
Arbeitslosigkeit geht seit 
September 2016 sukzessive 
zurück. Das Burgenland war 
2017 in der Ostregion bei 
der Reduktion der Zahl der 
Arbeitslosen die Nummer 
1. Zudem konnte das Bur-
genland 2017 den höchsten 
Beschäftigungsstand in 
der Geschichte des Landes 
aufweisen. Im Schnitt gab 
es fast 103.000 Beschäf-
tigte. Im Jahresschnitt war 
ein Plus von deutlich über 
1.630 (oder 1,8 Prozent) Be-
schäftigten gegenüber dem 
Jahr 2016 zu verzeichnen. 
„Auch bei den Frauen ist die 
Arbeitslosigkeit im vergan-
genen Jahr stark gesunken. 
2017 waren insgesamt 

1.630 kişilik (%1,8) bir artış 
kaydedildi. 

Eyalet Meclis üyesi Norbert 
Darabos’un, 2 Şubat 2018 
tarihinde, Burgenland İş Ku-
rumu AMS Genel Müdürü 
Helene Senstbratl, Oberpul-
lendorf Kadın Dayanışma 
Merkezi Genel Müdürü Doris 
Horvath ve Neutal’da bulunan 
Burgenland Eğitim Merkezi 
BUZ Müdürü Christian Vla-
sich ile ortak düzenlenen 
basın toplantısında belirttiği 
üzere “Kadınlar arasında da 
işsizlik oranı bir önceki yıla 
göre düşüş gösterdi. 2017 
yılında toplam 4.325 kayıtlı 
kadın işsiz mevcuttu, bu 
rakam 2016 yılına göre %7,3 

4.325 Frauen durchschnitt-
lich arbeitslos gemeldet. 
Das war ein Rückgang um 
7,3 Prozent im Vergleich zu 
2016. Auch die aktuellen 
Zahlen untermauern, dass 
die positive Entwicklung 
sich fortsetzt, denn im Jän-
ner 2018 waren 8,2 Prozent 
weniger Frauen im Burgen-
land arbeitslos, als ein Jahr 
davor“, betonte Landesrat 
Mag. Norbert Darabos am 
02. Februar 2018 in einer 
gemeinsamen Pressekon-
ferenz mit Mag.a Helene 
Sengstbratl, Landesge-
schäftsführerin AMS Bur-
genland, Doris Horvath, 
Geschäftsführerin Frauen-
beratungszentrum Oberpul-
lendorf, und Geschäftsführer 
Mag. (FH) Christian Vlasich 
im Burgenländischen Schu-
lungszentrum (BUZ) in Neu-
tal.

Traditionelle Frauenberufe 
sind aber oft schlechter 
bezahlt, als Jobs im tech-
nischen Bereich. Darabos 
dazu: „Um mehr Frauen in 

oranında bir azalmayı işaret 
etmektedir. Güncel rakamlar 
da ekonomik genişlemenin 
süreceğini göstermektedir,
nitekim 2018 Ocak ayın-
da, geçen yıla oranla, Bur-
genland’ta %8,2 daha az 
kadın işsiz mevcuttu.”

Fakat geleneksel kadın 
işlerinde, teknik işlere 
göre sıklıkla daha az ücret 
alınmaktadır. Darabos’un 
söylediği gibi: “Daha çok 
kadına iş imkânı sağlamak 
için, İş Kurumu AMS’nin 
“Zanaat ve Teknik İşlerde 
Kadın (FIT)” projesi, farklı 
Eyalet kurumları tarafından 
başlatılan  “Kadınlar Teknik 
İşlerde”, “Kızlar günü” ya da 
“Roberta” gibi kampanyalara 

Beschäftigung zu bringen, 
gibt es deshalb eine Reihe 
von Frauenförderprogram-
men, die wir im Burgenland 
anbieten. Beispielsweise 
Programme des AMS, wie 
Frauen in Handwerk und 
Technik (FiT) und eine Viel-
zahl von Initiativen seitens 
des Landes, wie ‚Frauen in 
die Technik‘, den ‚Girls Day‘ 
oder das Projekt ‚Roberta‘, 
die Großteils in Kooperation 
mit dem Burgenländischen 
Schulungszentrum hier in 
Neutal umgesetzt werden. 
Ziel ist es, Frauen für tech-

nische Berufe zu begeistern 
und ihnen die Scheu davor 
zu nehmen.“ 
Konkret machen derzeit 
rund 33 Frauen in den Be-
reichen Metall- und Blech-
technik, Bautechnisches 
Zeichnen, Technisches 
Zeichnen, Mechatronik oder 
Einzelhandel eine Facharbei-
terinnen Intensivausbildung 
im Burgenländischen Schu-
lungszentrum. Details und 
Informationen dazu sind via 
Internet unter www.burgen-
land.at, www.ams.at oder 
www.buz.at abrufbar.

Burgenland Eyaleti’nin teşvik 
sağlamaktadır. Bu projele-
rin çoğunluğu, Neutal’da 
bulunan Burgenland Eğitim 
Merkezi işbirliği ile yürütül-
mektedir. Hedef, kadınların 
teknik işlere olan ilgilerini 
arttırmak ve çekingenliklerini 
ortadan kaldırmaktır.”

Şu anda 33 kadın, Burgen-
land Eğitim Merkezi’nde, 
metal teknolojileri, yapı 
teknik çizimi, teknik çizim, 
mekatronik ve perakende-
cilik alanlarında yoğun bir 
eğitim görmektedir. Detay ve 
diğer bilgiler için www.bur-
genland.at , www.ams.at ya 
da www.buz.at adreslerini 
ziyaret edebilirsiniz. 
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Technische Stärken entdecken



37Ausgabe 11 2018

Politik

“7 gün, 7 ilçe, 7 macera”

ORF Burgenland, 2018 
yılında beşinci kez 
“Büyük Burgenland Turu”

nu düzenliyor.  “7 gün, 7 ilçe, 
7 macera” sloganıyla halk, 26 
Mayıs - 1 Haziran 2018 tarihleri 
arasında 7 ilçe arasında dü-
zenlenecek doğa yürüyüşle-
rine ve bölgenin doğal güzel-
liklerini keşfetmeye davet edi-
lecek. 

Doğa yürüyüşü parkurları 
başlangıç noktasına geri dö-
nülecek şekilde ve bölgenin 
saklı kalmış doğal ve kültürel 
güzellikleri ile geleneklerini 
ve mutfağını keşfetmek 
üzere tasarlanmıştır. Bu tur 
2013-2016 yılları arasında 
10.000’den fazla katılımcı ile 
gerçekleştirilmiştir. 

Der ORF Burgenland 
veranstaltet 2018 be-
reits zum fünften Mal 

die „Große Burgenland Tour“. 
Unter dem Motto „7 Tage, 7 
Bezirke, 7 Abenteuer“ wird das 
Publikum eingeladen, vom 26. 
Mai bis 1. Juni 2018 durch alle 
sieben Bezirke zu wandern 
und dabei die Schönheiten des 
Landes zu entdecken.

Die Wanderrouten sind als 
Rundkurse konzipiert und 
warten mit versteckten 
Besonderheiten aus Land-
schaft, Natur, Kultur, Brauch-
tum und Kulinarik auf. In den 
Jahren 2013 bis 2016 beglei-
teten mehr als 10.000 Wan-
derbegeisterte die Tour. „Die 
‚Große Burgenland Tour‘ bie-
tet die Möglichkeit, die Be-
sonderheit und versteckten 
Plätze dieses wunderbaren 
Landes, die man vielleicht 
noch nicht gekannt hat, mit 
bleibenden Eindrücken vor 
Ort zu erleben. Neben die-
sem Aspekt steht auch das 
Miteinander, dieses ‚Wir-Ge-
fühl‘, im Vordergrund, durch 

Burgenland Valisi Hans 
Niessl’in belirttiği gibi: 
“Büyük Burgenland Turu”, 
bugüne kadar belki de hiç 
karşılaşmadığınız, bölgeye 
has özellikleri ve saklı gü-
zellikleri yerinde tanımanıza 
imkân sağlayacaktır. Bunun 
yanında hedef, katılımcıla-
rın beraber yürüyerek ‘Biz’ 
duygusunu geliştirmeleri 
ve güneye, Avusturya 

ein gemeinsames Wandern 
diese einzigartige Land-
schaft vom größten Step-
pensee Europas bis in den 
Süden, in die Toskana Öster-
reichs, noch besser kennen 
zu lernen“, so Landeshaupt-
mann Hans Niessl.
Obwohl bereits in den Jahren 
2013 bis 2016 so gut wie alle 
„Highlights“ des Burgenlan-
des Teil der Routen waren, 
ist es dem ORF Burgenland 
auch 2018 wieder gelungen, 
schöne Plätzchen für die 
diesjährige Tour zu finden. 
Die Routen sind immer als 
Rundkurse von etwa 20 Ki-

Toskana’sı sayılan bölgeye 
uzanan Avrupa’nın en büyük 
kapalı havza gölünü ve 
eşsiz manzarasını yakından 
tanımalarıdır.”

Burgenland’ın en ilgi çekici 
yerlerinin neredeyse tamamı 
2013-2016 yılları arasında 
düzenlenen yürüyüş par-
kurlarına dâhil edilmişti, 
buna rağmen ORF,  2018 
yılı parkurlarına dâhil et-
mek üzere yeni ve şirin yer-
ler keşfetmeyi başarmıştır. 
Parkurlar ortalama 20 km 
olarak ve başlangıç noktası-
na geri dönülecek şekilde 
düzenlenmiştir. Parkur üze-
rinde çok sayıda mola yeri 
düşünülmüş olup buralarda 
özellikle Burgenland’a özgü 

lometern angelegt. Entlang 
der Route gibt es zahlreiche 
Labestationen, bei denen 
darauf geachtet wird, dass 
ausschließlich typisch bur-
genländische und regions-
spezifische Speisen und 
Getränke serviert werden. 
Bei den Labestationen gibt 
es mit Brauchtum, Musik, 
Tanz, Kunst und Kultur auch 
immer ein umfangreiches 
Programm. Dazu Tourismus-
landesrat MMag. Alexander 
Petschnig: „Bei dieser Ve-
ranstaltung wird einem das 
Burgenland mit all seinen 
Schönheiten vor Augen ge-

führt. Wesentlich sind dabei 
die Gesinnungsbildung, vor 
allem aber auch die Burgen-
länderinnen und Burgenlän-
der selbst als nicht zu unter-
schätzendes touristisches 
Klientel, wo allein im Vorjahr 
rund 167.000 Nächtigungen 
im eigenen Land von Per-
sonen zu verzeichnen waren, 
die dieses tolle Angebot im 
eigenen Heimatland genutzt 
haben.“

Die Route: 
• 26. Mai: Bezirk Neusiedl am 
See: Gols, Weiden, Podersdorf
• 27. Mai: Bezirk Eisenstadt Um-
gebung: Oslip, Donnerskichen
• 28. Mai: Bezirk Mattersburg: 
Pöttsching, Sigleß, Zillingtal
• 29. Mai: Bezirk Oberpullendorf: 
Großwarasdorf, Nebersdorf
• 30. Mai: Bezirk Oberwart: 
Oberschützen, Willersdorf, 
Schmiedrait, Aschau
• 31. Mai: Bezirk Güssing: 
Neustift bei Güssing und 
Güssinger Hügelland
• 1. Juni: Bezirk Jennersdorf: 
Neumarkt/Raab, St.Martin/
Raab, Jennersdorf

yöresel yiyecek ve içecekle-
rin sunulmasına özen göste-
rilecektir. Ayrıca geleneksel 
müzik, dans, sanat ve kül-
türle dolu geniş bir program 
sunulacaktır. 

Turizmden sorumlu Eya-
let Meclis üyesi Alexander 
Petschnig’in açıklamasına 
göre : “Bu organizasyonla 
Burgenland’ın tüm güzel-
likleri gözler önüne seril-
mekle kalmayacak; sadece 
geçen sene kendi bölgele-
rinde 167.000 geceleme 
gerçekleştiren ve ciddi bir 
müşteri portföyü sayıla-
bilecek Burgenland sakin-
leri için de ilgi çekici bir et-
kinlik düzenlenmiş olacaktır.“
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„7 Tage, 7 Bezirke, 7 Abenteuer“
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“Çocuklar dünyayı anlamak
 ve keşfetmek istiyorlar“

Aşağı Avusturya Müze-
si için olduğu kadar, 
Eggenburg’taki Kra-

huletz Müzesi’nden, Nieder-
sulz Müzeleri’ne kadar, birçok 
müze için kültürel eğitim 
büyük öneme sahiptir. Eyalet 
Valisi Mikl-Leitner, kısa süre 
önce Aşağı Avusturya eyalet, 
manastır ve yerel müzelerinin,  
çocuk ve gençler için sunduğu 
kültürel eğitim hizmetlerini 
içeren ve ilk defa hazırlanan 
broşürü tanıttı. Bu hizmetler 
öncelikle okullara ve çocuk-
lara yönelik grup gezilerini 
hedeflemektedir.  

Eyalet Valisi Mikl-Leitner’in 
açıklamasına göre:  “Çocuk-
lar dünyayı anlamak ve 

Kulturvermittlung hat in 
vielen Museen einen 
hohen Stellenwert: in 

großen Häusern wie dem 
Museum Niederösterreich 
genauso wie in vielen Mu-
seen in den Regionen, vom 
Krahuletz-Museum in Eg-
genburg bis zum Museums-
dorf Niedersulz. Kürzlich 
präsentierte Landeshaupt-
frau Johanna Mikl-Leitner 
die erstmalig erschienene 
Broschüre zu den Vermitt-
lungsangeboten für Kinder 
und Jugendliche der nie-
derösterreichischen Stadt-, 
Stifts- und Regionalmuseen. 
Die Angebote richten sich 
primär an Schulen sowie all 
jene, die mit Kindergruppen 
unterwegs sind.

„Kinder wollen die Welt 
verstehen und entdecken. 
Die Museen bieten viele 
Anknüpfungspunkte, um 
Neues zu lernen, Spaß zu 
haben, kreativ zu sein und 
dabei in die Landesge-
schichte Niederösterreichs 
einzutauchen“, betont Lan-

keşfetmek istiyorlar. Müzeler 
de bu anlamda, Aşağı Avustur-
ya tarihi ile birlikte çocuklara 
yeni bilgiler edinme, eğlenceli 
vakit geçirme ve yaratıcı olma 
fırsatı sunmaktadır.” İlçelere 
göre sıralanmış broşür, mü-
zelerin çeşitli kültürel eğitim 
faaliyetlerine rehberlik etmek-
tedir. Çocuklar müze dedektif-
leri olarak sanat eserlerini in-
celeyebilirler, Workshoplarda 
yaratıcılıklarını kullanabilir ya 
da örneğin ekmek pişirme, 
porselen yapımı, kâğıt üretimi 
gibi konularda yeni bilgiler edi-
nebilirler. 

Eyalet Eğitim Kurulu Direk-
törü Johann Heuras ise 
memnuniyetini “Bu broşür 

deshauptfrau Johanna Mikl-
Leitner. Die nach Bezirken 
gegliederte Broschüre führt 
durch die vielfältigen Ver-
mittlungsangebote der Mu-
seen: Kinder können als Mu-
seumsdetektive Kunstwerke 
erkunden, bei Workshops 
selbst kreativ werden oder 
lernen, wie Brot gebacken, 
Porzellan gegossen oder Pa-
pier hergestellt wird.

„Alle Lehrerinnen und Lehrer 
lade ich dazu ein, mit dieser 
Broschüre die niederöster-
reichische Kultur- und Mu-

ile birlikte, tüm öğretmenleri 
Aşağı Avusturya kültür ve 
müze dünyasını keşfetmeye 
davet ediyorum!” sözleriyle 
ifade ediyor. Aşağı Avusturya 
Aile Kurumu aracılığıyla müze 
hizmetleri hakkında bilgilen-
dirilecek etüt eğitimcileri de, 
ders programlarını hazırlarken 
faydalanabilecekleri değerli 
tavsiyeler edinebilirler.

seumswelt zu entdecken!“, 
freut sich der Bildungsdi-
rektor des Landesschul-
rates Johann Heuras. Auch 
Freizeit- und Hortpädagogin-
nen und -pädagogen, die via 
NÖ Familienland über die 
Angebote der Museen in-
formiert werden, bekommen 
so wertvolle Tipps für ihre 
Programmgestaltung. „Be-
reits Kinder und Jugendliche 
für Museen zu begeistern, 
ist uns ein großes Anli-
egen. Wir hoffen, dass viele 
Familien und Schulen auf 
Entdeckungsreise in die nie-

derösterreichischen Museen 
gehen,“ so Edgar Niemeczek, 
Geschäftsführer Kultur Re-
gion Niederösterreich. 

Die Broschüre wird ab heuer 
jährlich vom Museumsma-
nagement Niederösterreich 
herausgegeben. Sie kann on-
line auf www.noemuseen.at 
durchgeblättert und kosten-
los beim Museumsmanage-
ment bestellt werden:
 
Tel: 02742/906 66-6116, 
E-Mail: office@noemuseen.at

Aşağı Avusturya Kültür Ku-
rumu Genel Müdürü Edgar 
Niemeczek da “Çocukları ve 
gençleri müzeler konusunda 
heyecanlandırabilmek bizim 
için oldukça önemli. Ailelerin 
ve okulların Aşağı Avusturya 
müzelerini keşfetmek üzere 
gezi planlamalarını umuyo-
ruz.” yorumunda bulunuyor.
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„Kinder wollen die Welt verstehen und entdecken“
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Aşağı Avusturya bakımevleri 3,5 milyon Avro yatı-
rım ile dijital olarak geleceğe hazır hale geliyor

Eyalet Meclis üyesi 
Schwarz: Önümüzdeki 
5 yıl dijitalleşmeyi fırsat 

olarak kullanmak. 

Kısa bir süre önce, Aşağı 
Avusturya Eyalet Meclisi 
kararıyla Aşağı Avusturya 
bakımevlerine “noe|HIT-2019” 
projesi için 3,5 milyon Avro 
tutarında bir fon tahsis edil-
di. Bu kapsamda “noe|HIT” 
bilgi işlem merkezinin alt 
yapısı yenilenecek ve gerekli 
yazılımlar uyumlu hale geti-
rilecek. Sunucu donanımının 
değiştirilmesinin yanında iş-
letme ve veri tabanı sistemleri 

LR Schwarz: Nützen Digi-
talisierung als Chance für 
die nächsten fünf Jahre.

Mit Beschluss der NÖ Lan-
desregierung wurden kürz-
lich Mittel in der Höhe von 
rund 3,5 Millionen Euro für 
das Projekt „noe|HIT-2019“ 
der NÖ Betreuungszentren 
vergeben. Dabei wird die In-
frastruktur des „noe|HIT“-
Rechenzentrums inklusive al-
ler dazu erforderlichen Soft-
wareanpassungen erneuert. 
Neben dem Tausch von Ser-

de en yeni duruma getirilerek 
olası güvenlik tehditlerine kar-
şı güncellenecek. 48 bakım-
evini, 2 bakım ve destek nok-
tasını ve 6 toplumsal eğitim 
noktasını içeren toplam 56 
eyalet kurumu için tasar-
lanmış “noe|HIT”, Avusturya 
genelinde örnek teşkil ede-
cek karmaşık bir bilişim 
sistemidir.  

Sosyal işlerden sorumlu Eya-
let Meclis üyesi Barbara 
Schwarz planlanan yatırım 
hakkında: “Önümüzdeki 5 yıl 
için Aşağı Avusturya Bakımevi 
ve merkezlerinin gereksinim-

verhardware werden ebenso
Betriebs- und Datenbank-
systeme auf den neuesten 
Stand gebracht, auch um 
mögliche Sicherheitsrisiken
auszubessern. Bei „noe|HIT“
handelt es sich um ein 
österreichweit vorbildhaftes,
komplexes IT-System für 
insgesamt 56 Landesein-
richtungen, darunter 48 
NÖ Pflege- und Betreuung-
szentren, zwei NÖ Pflege- 
und Förderzentren sowie 
sechs NÖ Sozialpädago-
gische Betreuungszentren.

lerine cevap vermek isti-
yoruz, bu da değişimi ve ye-
nilenmeyi kaçınılmaz kılıyor. 
Dijitalleşmeyi eyaletimiz için 
bir fırsat olarak görüyoruz ve 
etkili biçimde katkıda bulun-
mak istiyoruz” yorumunda 
bulundu ve ekledi:  “noe|HIT” 
sistemi ile yüksek verimlilik 
ve uygulama kolaylığı saye-
sinde başarıya ulaşılacağını 
biliyoruz. Hedefimiz bakımevi 
çalışanlarının, bakımevi sa-
kinlerine, bir anlamda müş-
terilerine, daha fazla zaman 
ayırmalarıdır. Bu hedefe an-
lamsız idari kolaylıklarla ve 
bu sayede iş yükünün hafif-

„Wir wollen den Anforde-
rungen der NÖ Pflege- und 
Betreuungszentren für die 
nächsten fünf Jahre ge-
recht werden, das macht 
die Umstellungen und Er-
neuerungen unerlässlich“, 
informiert Sozial-Landesrä-
tin Barbara Schwarz über 
die geplanten Investitionen. 
„Dabei sehen wir die Digita-
lisierung als Chance für un-
ser Bundesland, bei dem wir 
gestaltend mitwirken wol-
len. Wir wissen, dass dem 
System ‚noe|HIT‘ ein hohes 

Maß an Wirtschaftlichkeit, 
Zweckmäßigkeit und Zieler-
reichung bescheinigt wird. 
Außerdem konnten nicht 
unwesentliche Verwaltungs-
vereinfachungen und damit 
Arbeitserleichterung und 
Entlastung für die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in 
den Heimen erreicht werden, 
was wiederum im Sinne 
der Zielsetzung zu mehr 
Zeitressourcen für die Be-
wohnerinnen und Bewohner 
bzw. Klientinnen und Klien-
ten führt.“

Die komplette Abwicklung 
des Projekts wird im Rahmen 
des laufenden EDV-Betriebs 
der NÖ Landesbetreuungs-
zentren erfolgen. Die Pro-
jektlaufzeit ist bis Ende des 
Jahres 2018 geplant. Die 
Umschaltung der rund 6.500 
Benutzer auf die neue EDV-
Infrastruktur wird voraus-
sichtlich im November die-
ses Jahres erfolgen. Der 
letzte und zentrale Teil wird 
voraussichtlich mit Ende 
Februar 2019 finalisiert.

letilmesiyle ulaşmanın müm-
kün olmadığını düşünüyoruz.” 

Projenin tamamı Aşağı Avus-
turya Eyalet bakım mer-
kezlerinin süregelen bilgi
işlem operasyonu dâhilinde 
gerçekleşecektir. Projenin
2018 sonunda tamam-
lanması planlanmıştır. Orta-
lama 6.500 kullanıcının da 
bu yıl Kasım ayında yeni 
sisteme geçmesi öngörül-
mektedir. En son ve temel 
bölümün ise 2019 yılı Şubat 
ayında tamamlanması 
beklenmektedir.  
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NÖ Betreuungszentren werden um rund 3,5 
Millionen Euro digital zukunftsfit gemacht
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Birçok farklı kültürel 
yapıdan gelen 500 
çocuk ve genç, çocuk 

hakları temalı yıllık konser-
lerini vermek üzere Viyana 
Konzerthaus’ta bir araya 
geldi.

Müziği bir sosyal entegras.
yon ve kültürel alışveriş 
aracı olarak gören Superar 
derneği, Avusturya’da 1300 
çocuk ve gence müzik 
eğitimi sağlıyor. Merkezi 
Viyana’nın 10. bölgesi 
Favoriten’deki Brotfabrik’te 

bulunan derneğin enstrü-
man ve koro sınıflarına 
katılım tüm çocuklar için 
ücretsiz.

Superar aynı zamanda 
Viyana çapında dokuz 
okulda koro çalışmalarını 
ders programına entegre 
şekilde sürdürüyor. Müzik 
eğitiminin yanı sıra enteg-
rasyon, kültürel yaşama 
katılım, çocukların birey-
sel gelişimi ve toplumsal 
barışa çoğulcu yaklaşım 
derneğin en önemli amaçları 

arasında yer alıyor. Superar 
gruplarındaki katılımcılar en 
az 29 anadili ve 11 farklı dini 
altyapıyı beraberlerinde ge-
tiriyorlar.

Superar Viyana’nın her yıl 
Viyana Konzerthaus’ta 
düzenlediği konserde mü-
ziğin gerek sahnedeki ço-
cuklar, gerekse izleyiciler 
üzerindeki birleştirici etki-
sini hissetmemek mümkün 
değil. Bu sene 27 Şubat saat 
18:00’de gerçekleşen kon-
serin ana teması evrensel 
çocuk haklarıydı. 

Konser programı ana teması
Çocuk Hakları 
Superar Müzik Direktörü 
Andy Icochea Icochea’nın 
oluşturduğu program, Bir-
leşmiş Milletler Çocuk Hak-
ları Sözleşmesi içeriklerine 
değinen parçalardan ör-
nekler sunuyor. Bakım ve 
koruma hakkı, çocuğun dü-
şünce ve ifade özgürlüğü, 

yaşama hakkı, toplumsal 
yaşama katılma, barış, kül-
türel kimliğini yaşatma ve 
bundan yararlanma hakkı 
gibi temalar, Can You Hear 
Me (Paul Chilcott), Some-
where (L. Bernstein), Al Slo-
sha Devarim (Alan E. Na-
plan) oder Esti dal (Zoltan 
Kodaly) ve Oynaya Oynaya 
Gelin Çocuklar (Adnan 
Çakmakçıoğlu) gibi par-
çalarla seslendiriliyor.

Superar kursları ile ilgili bilgi 
için: austria.superar.eu
Sorularınız ve kurslarla ilgili 
ayrıntılı bilgi için: 
kurse@superar.eu 
(Almanca, Türkçe, İngilizce, BKS)

Superar Viyana Konzerthaus konseri
Superar Jahreskonzert im Wiener Konzerthaus
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Der deutsche Text ist auf brückemagazin.at
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Das furioseste, originellste und wit-
zigste Rhythmusspektakel der Erde 

kehrt zurück und sorgt für staunende 
Augen, klingelnde Ohren und erschöpfte 
Lachmuskeln! Über 15 Millionen kleine 
und große Menschen haben sich welt-
weit schon von der hohen Kunst des Fin-
gerschnippens, Besenschwingens und 
Mülltonnenklapperns begeistern lassen. 
In New York und London gehören die 
musikalischen Müllwerker seit Jahren 
zu den Kassenmagneten. Kein Wunder 
– denn mit nichts als Schrott und un-
trüglichem Rhythmusgefühl bewaffnet, 
loten die herrlich eigenwilligen STOMP-
Charaktere zuvor unbekannte Klang-
tiefen aus. Ob Streichholzschachteln, 

Mit dem Magic Pass zur einmaligen 
Pre-Show! Mach vor dem Spiel die 

einzigartige Erfahrung, gemeinsam mit 
Deiner Familie Zeit mit dem Harlem Glo-
betrotters am Spielfeld zu verbringen 
und ihnen am Court ganz nah zu sein 
- werft Bälle, feilt an Euren Tricks, holt 
Autog-ramme und mache ganz persön-
lich Fotos mit den Basketball-Profis. Das 
MAGIC PASS-Erlebnis bleibt Dir garan-

In der revitalisierten Orangerie Schön-
brunn, wo einst Mozart höchst-

persönlich musizierte, erwartet Sie 
das Schloss Schönbrunn Orchester Vi-
enna zu einem bezaubernden Schloss-
konzert mit ausgewählten Werken von 
Mozart und Strauß, begleitet von Tanz 
und Gesang.
Seit 1997 haben sich die Schönbrun-
ner Schlosskonzerte als fixer Bestand-

Besen oder Spülbecken – der STOMP-
Kosmos ist so vielfältig wie unerschöpf-
lich. In ihm verwandeln sich die Dinge 
des Alltags zu singendem Müll und sin-
fonischem Schrott. Akustisch wird dabei 
alles herausgeholt, was nur möglich ist: 
vom rhythmischen Stillleben bis hin zum 
harmonischen Höllenlärm. STOMP steht 
niemals still und hüpft, springt, rutscht 
und hämmert sich seinen Weg nach 
vorn durch immer neue Klangwelten. Ein 
vorzüglicher, wild wummernder Spaß!

Weitere Infos und Tickets unter: 
www.oeticket.com

tiert lang in Erinnerung! ACHTUNG: Du 
brauchst ein "MAGIC PASS TICKET" für die 
Pre-Show, alle Kinder, Erwachsene oder 
Begleiter müssen eine MAGIC PASS Karte 
haben. Am Court sind nur Schuhe mit 
weicher Sohle oder Gummisohle erlaubt!

Weitere Infos und Tickets unter: 
www.wien-ticket.at

teil des Wiener Kultur- und Musikle-
bens etabliert. In der traditionsreichen 
Orangerie Schönbrunn in Wien präsen-
tieren das Schönbrunner Schloss-
orchester und das Schönbrunner 
Kammerensemble mit einem täglich 
wechselnden Konzertprogramm die 
schönsten Melodien von Wolfgang 
Amadeus Mozart und Johann Strauss. 

Weitere Infos und Tickets unter: 
www.oeticket.com

KINOWELT
RED SPARROW

Regie: Francis 
Lawrence
Darsteller: 
Jennifer 
Lawrence, 
Joel Edgerton, 
Jeremy Irons
Land: USA

Beschreibung: 

Als eine Ver-
letzung ihrer 

Karriere ein Ende setzt, sehen Dominika 
(Jennifer Lawrence) und ihre Mutter 
einer trostlosen und unsicheren Zukunft 
entgegen. Daher lässt sie sich schnell 
dazu überreden, eine der neusten Rek-
ruten der Sparrow School zu werden, 
einem Geheimdienst, der außergewöhn-
liche junge Menschen wie sie trainiert, 
ihren Körper und Verstand als Waffe 
einzusetzen. Nachdem sie den abar-
tigen und brutalen Trainingsprozess 
überstanden hat, entwickelt sie sich zum 
gefährlichsten Sparrow, den das Prog-
ramm je hervorgebracht hat. Dominika 
muss ihr Leben auf ihre neue machtvolle 
Situation abstimmen und das betrifft 
auch alle ihr nahestehenden Menschen, 
die sich durch sie in Gefahr befinden - 
darunter auch ein amerikanischer CIA 
Agent (Joel Edgerton), der versucht, 
sie davon zu überzeugen, dass er die 
einzige Person ist, der sie trauen kann.

KAYHAN
Regie:
Togan 
Gökbakar
Darsteller:  
Sahan 
Gökbakar
Land: Türkei

Beschreibung: 

In großer Vor-
freude auf das 

Wiedersehen 
mit seinen geliebten Mitschülern trifft 
Kayhan bei seinem Jahrgangstreffen 
ein. Er ist jedoch geschockt und ent-
setzt, als er zum ersten Mal durch die 
Seiten seines Jahrbuchs der Klasse 
von '98 blättert. Nachdem er so heraus-
findet, dass alle seine Freunde ihn die 
ganze Zeit über wie die Pest hassten, 
können seine riesige Enttäuschung 
und seine Wut nur zu einem führen... 
RACHE! Während er all diejenigen, die 
ihn verletzt haben, ins Visier nimmt und 
seine raffinierten Pläne in Gang setzt, 
wird er von Orçun (Irfan Kangi), seinem 
einzigen wahren Freund, widerstrebend 
durch viele Abenteuer und Missge-
schicke begleitet. 

von Uğur Karahan

STOMP… KOMMT!

28.02.18 - 11.03.18

MuseumsQuartier 
Wien - Halle E

Eintritt: Ab € 36,80

HARLEM 
GLOBETROTTERS

Mi, 28.03.2018 - 18:00

Wiener Stadthalle 
- Halle D, Wien

Eintritt: Ab € 30,50

SCHLOSS SCHÖN-
BRUNN KONZERTE

28.02.18 - 01.01.19

Wien
Eintritt: Ab € 44,-



KOVA (22 Ocak - 19 Şubat)

Bu ay iş hayatınızda farklı 
kaynaklardan gelirler elde et-

meye başlayabilirsiniz. Nakit akışı artacak 
ve değerli bir şeylere sahip olma imkanını 
yakalayacaksınız. Özel yaşamınızda ise 
çocuk sahibi Kova’lar onların özel yaşamları 
ile yaşanan stresli gelişmelerden duygusal 
olarak yoğun bir şekilde etkilenseniz de 
yaşanan olayların çok fazla içinde olma-
maya özen gösterin. 

BALIK (20 Şubat - 20 Mart) 

Bu ay Enfeksiyonlar, ateş, deri 
ve mide rahatsızlıklarına 

dikkat edin. Özel yaşamınızda ise bekar 
Balıklar iş ya da eğitim hayatınız gereği 
katılacağınız bir seminer eğitim programı 
ya da organizasyonda sizi çok etkileyecek 
o özel insanla karşılaşabilir duygu dolu bir 
birlikteliğe başlayabilirsiniz. Kimseyi değil 
kendinizi kalbinizi dinleyerek kararlar aldı-
ğınızda mutluluğunuzu koruyabilirsiniz.

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan) 

Mart, ayı Mali kazanımlarınız 
için orta derecede iyi ener-

jileri barındırmakta. Bununla birlikte mesle-
ki konular ve eğitim hayatınızda ödüller 
almaya başlayabilirsiniz. Negatif insanlar 
sizleri bu ay enerjileri ile yorabilir. Skan-
dallarla sonuçlanabilecek şeylere fazla 
karışmayın arkadaşlarınızın özel yaşam-
ları ile ilgili konulara ay boyunca karışma-
yın.

İKİZLER (22 Mayıs - 22 Haziran)

Şans, bu ay yeni şeyleri baş-
latmak sorunsuz bir şekilde 

ilerlemek için uygun enerjilerin hakim 
olduğu enerjiler ile karşı karşıyasınız. Bu ay 
Devlet görevlileri için ödüller ve tanınırlığı 
arttıracak etkiler söz konusu. Geçici işler-
de çalışanlar için kalıcı olma şansı var 
olacaktır. Eğitim ve varlıkları arttırmak 
için daha fazla çaba sarf etmeniz gereke-
bilir. 

YENGEÇ (23 Haziran - 22 Temmuz)

Birkaç engeli olmasına rağ-
men nakit akışı bu dönemde 

olumlu şekilde ilerleyecektir. Bu ay dini 
duygularınızı suistimal edebilecek kişilere 
karşı dikkatli olun. Maddi ve manevi zara-
rlar görebilir etki altında kalarak hayatta 
yapmam dediğiniz şeyleri yaparken bula-
bilirsiniz kendinizi. Aile ve özel yaşamınızda 
size yapılan yapıcı yönde ki uyarıları dik-
kate almanızda fayda var. 

ASLAN (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Bu ay evli Aslanlar eşinizin 
işlerinde olağandışı ilerleme-

ler yaşanabilir. Uzun zamandır ekonomik 
sorunlar ve hukuki mücadeleler veriyorsa 
ayın ilk günlerinden itibaren emeklerinin 
karşılığını almaya başlayacaktır. Bu ay 
parasal konularda taahhütlerde bulunmak-
tan başkalarının parasal konularına müda-
hale etmekten uzak durmanız faydanıza 
olacaktır. 

TERAZİ (23 Eylül - 22 Ekim) 

Bu ay iyi niyetle ya da kızgınlık-
la söylediklerinize ve gizliliğe 

önem vermelisiniz. Özel yaşamınızda ise
kıskanç arkadaşlarınız ilişkiniz ile ilgili ko-
nularda olur olmadık söylemlerle içiniz-
de ki şüpheyi arttırarak huzurunuzun 
bozulmasına neden olabilirler dikkat edin. 
Ay’ın son günlerinde yolculuk ve seya-
hatlerinizde aksaklıklar yaşanabilir.

AKREP (23 Ekim - 21 Kasım)

İş hayatınızda ufak tefek 
ayrıntılara vereceğiniz önem 

sizi bambaşka noktalara taşıyabilir ve 
finansal olarak hatırı sayılır bir iyileşme 
yaşayabilirsiniz. Resmi kurumlarla 
işleriniz varsa bu ay her şey istediğiniz 
gibi sonuçlanacaktır. Özel yaşamınızda 
ise bir şeyi başlatmak konusunda aceleci 
olmamanız da fayda var öğreneceğiniz 
gerçekler olabilir.

YAY (22 Kasım - 21 Aralık)

Bu ay iş birlikleri iş değişikliği 
yeni girişimlerle ilgili teklifler

alabilirsiniz. İş hayatınızda başarınızın 
artması sizi kıskanç meslektaşlarınızın 
kötülüğünün tam merkezine getirebilir. 
Dikkatli olun özellikle özel yaşamınızı gün-
deme getirmemeye özen gösterin sizi bu 
noktadan vurmak isteyebilirler. Yaşadığınız 
olumlu olumsuz güzel çirkin her şeyi içiniz-
de tutmalısınız.

von Zeynep Mermertaş

Mart Ayı

BurçlarMart Ayı

Burçlar
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OĞLAK (22 Aralık - 21 Ocak)

Mart, daha cesur ve korkusuz 
kararrlar alarak yanlışa dur 

diyeceğiniz enerjileri barındırıyor sizler için. 
Bu ay iş hayatınızda yaptıklarınızla ününüz 
de artacak. İnançlarınız pek çok konuda 
sizi güçlü ve söz sahibi kılacak. Özel 
yaşamınızda ise güçlü duruşunuz eş ya da 
sevgiliniz tarafından da takdir görmenizi 
ve ilişkinizde ki gerginliklerin çözüme 
kavuşmasını sağlayacaktır.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bu ay boyunca kendinizi geliş-
tirebileceğiniz vizyonunuzu

yükseltebileceğiniz her fırsatı iyi değerlen-
dirmeye gayret edin. Özel yaşamınızda
evliyseniz ya da devam eden beraberli-
ğiniz varsa eş ya da sevgilinizin duyarsız-
lıkları önceliğini sizden başkasına verme-
si tartışmaları ve sizden sakladığı bir takım 
şeylerin ortaya çıkması ile krizleri tetikleyici 
olabilir.

BAŞAK (23 Ağustos - 22 Eylül) 

Bu ay kıskanç kişilerin iş ve ö-
zel yaşamınızda huzurunuzu 

kaçıracak davranışları ile karşılaşabilirsiniz 
dikkatli olun. İş hayatınızda keskin kararlar 
ve uygulamalardan uzak durmalısınız. Bu 
ay gıda ve ilaç zehirlenmelerine karşı da 
tedbirli davranın bilmediğiniz yerde yemek 
yemeyin kendi başınıza ilaç kullanmayın. 
Özel yaşamınızda ise evli Başaklar eşinizin 
ani sağlık sorunları ile karşılaşabilirsiniz.
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Kulinarik

Zutaten (für 10 Stücke)
• 100 g Butter
• 100 g Zucker
• 60 g Kakao
• 200 ml Milch
• 100 g Zartbitterschokolade
• 100 g gestiftete Mandeln
• 350 g Butterkekse
• 100 g Kokosraspeln

Mosaik Kuchen 

Malzemeler (10 dilim)
• 100 g Tereyağı
• 100 g Şeker
• 60 g Kakao
• 200 ml Süt
• 100 g Bitter çikolata
• 100 g Badem
• 350 g Pötibör
• 100 g Hindistan cevizi

Mozaik Pasta

Zubereitung:

Butter, Zucker, Kakao, Milch, Zartbitter-
schokolade in einen Topf füllen und 

bei mittlerer Hitze erwärmen, bis die Scho-
kolade und die Butter geschmolzen sind. 
Mandeln zufügen. Die Kekse grob zerk-
leinern und einrühren. Nach Belieben mit 
Vanilleextrakt verfeinern. Eine Frischhalte-
folie ausbreiten und die Masse darauf 
füllen und zu einer kompakten Rolle for-
men, indem die Frischhaltefolie vorher 
zugeklappt wird. Die lange „Wurst“ in eine 
Kastenform legen und etwas zurecht for-
men, nach Belieben zu einer Pyramide. Im 
Gefrierfach 3-4 Stunden einfrieren. Dann in 
den Kokosraspeln wälzen und in Scheiben 
schneiden. Der Kuchen hält sich einge-
packt im Gefrierfach mehrere Wochen.

Hazırlanışı:

Pötibör bisküvileri gelişigüzel kırarak ufak 
parçalara ayırın ve oval bir kaba aktarın. 

Pudra şekeri, krema ve kakaoyu çırpın. 
Çırptığınız karışıma azar azar yağı ilave 
edin ve karışım homojen bir kıvam alıncaya 
kadar çırpmaya devam edin. Bisküvileri 
harca bulayın. Alüminyum folyoyu mutfak 
tezgahınızın üzerine açın. Mozaik pasta 
harcını üzerine yerleştirin. Folyoyu iki taraf-
tan kapatarak pastanıza piramit şeklini 
verin. Pürüzsüz bir şekil alması için yan 
taraflarını bir spatula yardımıyla bastırarak 
düzeltin. Kolay dilimlenebilmesi için; mo-
zaik pastayı buzdolabında 3-4 saat kadar 
bekletin. Dilimledikten sonra rendelenmiş 
Hindistan cevizi ile süsleyerek servis edin. 
Sevdiklerinizle paylaşın.

von Ebru KarahanKulinarik



BOSE QuietComfort 35 Wireless Kopfhörer II

Die „QuietComfort 35 Wireless 
Kopfhörer II“ von Bose verfü-

gen über erstklassige Dreistufen-
Lärmreduzierung. So kann 
man seine Lieblingsmusik 
in aller Ruhe und in hoher 
Qualität genießen.

Die Kamera, die wie das menschliche Auge reagiert. 
Atemberaubende Aufnahmen bei heller Sonne 

und bei geringstem Licht. Die Kamera, die in der 
Nacht ihre wahre Stärke zeigt. 

Betrachten Sie Ihre Fotos und Videos, so wie Sie 
es am liebsten tun: auf einem durchgängigen, 
hochauflösenden Bildschirm.

Mit Musik unterlegen. GIFs erstellen. Likes erhalten. 

Die Kamera, die aus Ihnen 
ein AR-Emoji macht, mit 
dem Sie sich von allen 
anderen unter-scheiden. 
Zeigen Sie mit AR Emoji-
Stickern, wie Sie sich 
fühlen.

PANASONIC 
Lumix DC-G9

Die kürzlich vorgestellte „Lumix G9“ ist das neue 
Spitzenmodell der spiegellosen Systemkameras aus 

dem Hause Panasonic. Der deutlich verbesserte Bild-
stabilisator sorgt für noch schärfere Bilder bei längeren 
Belichtungszeiten.
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Technik

Technik von Uğur Karahan

Philips 55POS9002

Mit dem „HDR Perfect Standard“ setzt der ultraflache 4K-
OLED-TV „55POS9002“ Maßstäbe. Dreiseitiges Ambilight 

für eine spektakuläre Atmosphäre.
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Immer mehr private Kunden und Hausverwaltungen nutzen die kompetenten Leistungen der Metall-
baufirma Mödlinger Metallbau. Denn bei uns erhalten Sie alle Leistungen aus einer Hand – 

und zwar von ausgewiesenen Profis umgesetzt.

Dann hat Mödlinger Metallbau sicher etwas Passendes parat! Denn wir arbeiten – mit bestens aus-
gebildeten Facharbeitern – flexibel und richten uns zu 100 % nach Ihren individuellen Wünschen, den 
Möglichkeiten des Materials sowie an die örtlichen Gegebenheiten angepasst.

Adresse: Grenzgasse 40 Mödling 2340 Tel: +43 2236/28595-14 Email: office@moedlingermetallbau.at 
www.moedlingermetallbau.at

Egal, ob Sie sich für ein Vordach aus Metall oder Glas, 
für ein Stiegengeländer aus Edelstahl oder Glas oder für 
unsere Türen und Fenster entscheiden – bei uns passt 
alles optimal zusammen. Auch unsere professionelle 
und individuelle Beratung wird von unseren Kunden sehr 
geschätzt, denn die erhält man nur bei wenigen Metall-
baufirmen.

Da wir ein sehr breites Sortiment anbieten, decken wir auch 
viele Bereiche aus einer Hand ab. Sie haben dadurch die Si-
cherheit, dass alle Leistungen rund um Glas, Metall und 
Reparaturen optimal aufeinander abgestimmt sind. Unsere 
Spezialitäten sind Neuanfertigungen, Instandhaltungen und
 Reparaturarbeiten (Schnellreparatur, Notdienst) im Bereich 
Metallbau sowie die Betreuung von Hausverwaltungen. Ü-
berzeugen Sie sich selbst und fragen Sie einfach unver-
bindlich bei Ihrer Metallbaufirma Mödlinger Metallbau an!

BEI MÖDLINGER METALLBAU ERHALTEN 
SIE METALL, GLAS, FENSTER UND TÜREN 

AUS EINER HAND.

Sie suchen individuelle, preiswerte und hochqualitative Metallbaulösungen?

Bei Mödlinger Metallbau passt es einfach. Ihr Vorteil: unsere Vielfalt
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