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Viyana'nın Papatyaları 
Özel ekimizi okumayı 

unutmayın!
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nach wird entschieden, ob die 
Kinder, die einen besonderen 
Test durchführen mussten in 
eine Inklusionsklasse versetzt 
werden. In einem halben Jahr 
werden die Kinder an der Grund-
schule 15 Stunden pro Woche 
in Inklusionsklassen unterrich-
tet, auf der Hauptschule sind 
es 20 Stunden. Mitunter wird 
untersucht, ob die Kinder nach 
einem halben Jahr die deutsche 
Sprache für die Verfolgung des 
Unterrichts ausreichend be-
herrschen oder nicht. Das Ziel 
dabei ist, die Kinder in kürzester 
Zeit in die gewöhnlich vorge-
sehenen Klassen zu integrieren. 
Ein ganzes Schuljahr kann der 
Schüler die Inklusionsklasse 
besuchen oder während der 
Teilnahme am gewöhnlichen 
Unterricht einen zusätzlichen 

Im Bundesministerium für 
Bildung, Wissenschaft und 
Forschung wurde in Anwe-

senheit des Ministers für Bil-
dung und Forschung Heins 
Fassmann und des Mag. Martin 
Netzer, MBA (Generalsekretär 
der Abteilung Bildungsentwick-
lung- und verfolgung) wurde die 
Fortentwicklung der Schüler mit 
oder ohne Deutschkenntnissen 
thematisiert. Es wurden Ideen 
für zusätzliche Deutscheinhei-
ten, Deutschkurse oder für die 
Auswirkungen dieser Bildung.

Das Modell 
der Inklusionsklassen

In erster Linie wird festgestellt, 
ob die Kinder in der Anmeldungs-
phase oder zu Schulbeginn über 
ausreichende Deutschkennt-
nisse verfügen oder nicht. Da-

Sprachförderungskurs (6 Stun-
den pro Woche) besuchen.

Kinder mit Migrationshinter-
grund und ihre Familien

Die Rolle der Familie fremd-
sprachiger Kinder ist während 
der Lernphase der Sprache von 
großer Bedeutung. Ebenfalls 
spielen die Lehrer und die Schul-
leitung eine große Rolle. Genau-
so wie die Familie die Grundlage 
einer Gesellschaft ist, ist das 
Individuum ein Prüfstein für die 
Gesellschaft. In dieser Hinsicht 
haben zuerst die Eltern, dann 
die Lehrer eine wichtige Auf-
gabe.

Projekte für das Schuljahr 
2018/2019

Die Muttersprache in Österreich 
ist Deutsch, aufgrund dieser 

Tatsache wird diese Sprache in 
der selben Norm gelehrt, wo-
bei außer Acht gelassen wurde, 
dass fremdsprachige Kinder die 
deutsche Sprache meist wenig 
bis gar nicht beherrschen. Ab 
dem Schuljahr 2018/2019 wur-
den Projekte ins Leben gerufen, 
welche die Sprachkenntnisse 
solcher Schüler erweitern soll. 
Um in den kommenden Jahren 
die Sprachkenntnisse im Un-
terrichtsfach Deutsch zu ver-
bessern laufen Beratungen für 
die Einsetzung von Deutsch-
kursen und Inklusionsklassen.

Wenn Kinder ihre Mutter-
sprache gut beherrschen 
können sie auch andere 

Sprachen einfacher erlernen
Jedes Kind verdient es in erster 
Linie die Muttersprache sehr 

Was erwartet unsere Kinder in den 
Deutschklassen während der Pflichtschule?
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von Mustafa Delice

auch andere Sprachen mitge-
ben können, damit sie in Zukunft
den Job ausüben können, den 
sie möchten.

Je besser man eine Sprache 
erlernt umso stärker sind die 
Brücken zwischen Menschen 

und Kulturen
Kinder, die kein deutsch spre-
chen oder verstehen haben 
Schwierigkeiten in der Schule 
und auch dabei Freundschaften 
zu schließen. Dies kann dafür 
sorgen, dass Kinder nicht mehr 
gerne in die Schule gehen. 
Wichtig ist, dass auch außer-
halb der Schule die Kinder die 
Sprache zB durch das spielen 
erlernen können. Das Kind ist 
ein Symbol der Familie, um ein 
gutes Symbol zu sein braucht 
es eine integrierte, respektvolle 
und liebevolle Erziehung.

Punkte über die wir uns Ge-
danken machen sollten über 

die Kritik des Rechnungshofs
Der Rechnungshof kritisierte 
2013 die Investition in die Bil-
dung der Kinder. Unabhängig 
vom Budget für die Bildung der 
Kinder, seien die Kontroll- und 
Aufsichtmechanismen für die 
Bewertung der Entwicklung von 
Kindern ungenügend.

gut zu erlernen. Wenn das Kind 
seine Muttersprache gut be-
herrscht, ist es auch einfacher 
für diesen andere Sprachen zu 
erlernen. Die Grundlagen hierfür 
sind soziale Aktivitäten indem 
Familien mit unterschiedlichen 
Sprachen aufeinander treffen, 
weil die Kinder dadurch die 
Möglichkeit erhalten eine neue 
Sprache zu erlernen.

Genauso wie Neuigkeiten 
durch Proben gehen, kann 
man Kindern neue Sprachen 
durch Untersuchungen in die-
ser Sprache und durch die 
Verschmelzung von Kulturen 
beibringen. Familien mit Migra-
tionshintergrund sollten ihre 
Kinder öfter mit Kindern ande-
rer Herkunft zusammenbringen 
damit die Integration und der 
Sprachaustausch stattfindet. 
Jeder Mensch muss die Sprache 
des Landes beherrschen, indem 
ein Leben geführt wird.
 
Bei Konservativität wird die Bil-
dung und das Lernen erschwert 
und durch Zuneigung und Ver-
ständnis erleichtert. Die Zukunft
der Kinder hängt meist von der 
Vorgehensweise der Familie 
ab. Gemeinsam mit dem Guten 
sollten wir unseren Kindern 

Eine wichtige Thematik, die 
vom Rechnungshof angespro-
chen wurde ist, dass über die 
Ausgaben und Qualität der 
Projekte für den Verbesserung 
der Deutschkenntnisse unzu-
reichend informiert wird. Um die 
Effizienz andauernd aufrecht-
zuerhalten sei ein Pilotprojekt 
unerlässlich. Wichtig ist ein 
System indem die erreichten 
und unerreichten Ziele regist-
riert und diesbezüglich Berichte 
erstattet werden

Wenn im Jahr 2014, indem auch 
das 50.Jahr der türkischen 
Gastarbeiter gefeiert wurde, 
der Rechnungshof Vorschläge 
über die Förderung der Deutsch-

kenntnisse unterbreitet und im 
Jahr 2018 weiterhin Verbesse-
rungen und intensive Arbeit 
erforderlich ist, zeigt dies, dass 
die geplanten Sprachförde-
rungsprojekte nicht nur abhän-
gig von einem Budget sind.

Auch wenn Inklusionsklassen 
bestehen und der Staat intensiv 
arbeitet hängt der individuelle

 Erfolg der Kinder von 
der Familien ab

Wir bitten Sie, neben der Wich-
tigkeit was ihr Kind in der Inklu-
sionsklasse oder Sprachkursen 
lernt, wie hoch der Erfolg ist und 
ob es ihrem Kind Spaß macht, 
die genannten Aspekte im Auge 
zu behalten.
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aşamalarında yeterli dil bilgi-
sine sahip olunup olunmadığı 
tespit edilir. Standart Sınav 
Uygulamalarına tabi tutulan 
tüm çocukların Almanca destek-
li sınıfa gidip gitmeyeceğine 
karar verilir. 1. Yarıyıl Al-
manca destekli sınıfta ilkokul 
öğrencilerine 15 saat, orta 
öğrenimde bulunan öğrenciler 
için ise 20 saat kapsamında 
Almanca destek sağlanır. 1. 
Yarıyıl sonu sınavına tüm Avus-
turya genelinde aynı içerikte 
gerçekleşen sınavlar ile çocuklar 
ve gençler dersleri eğitim dilinde 
takip edebilme kabiliyetlerine 
sahip olup, olmadıkları incelenir. 
Buradaki hedef, öğrencileri en 
hızlı zamanda, normal öngörü-

Eğitim, Bilim ve Araştırma 
Bakanlığı nezdinde, Eğitim 
ve Araştırma Bakanı Univ. 

Prof. Dr. Heinz Faßmann ve Mag. 
Martin Netzer, MBA (Eğitim ve 
Araştırma Bakanlığı’nda eğitim 
gelişimi ve takibi bölümü yet-
kisi) katılımları ile alınan bazı 
notlarda, Almanca eğitimi, Al-
manca dil bilgisine sahip olan 
veya olmayan öğrencilerin 
öğrenim dönemlerinde izle-
dikleri ve izleyebilecekleri 
süreçlere değinilmiştir. Almanca 
ek dersleri, Almanca kurslar ve 
bu Almanca eğitimin etkileri 
hakkında fikirler üretmişlerdir.

Almanca Destekli Sınıfların 
Modeli

Okula kayıt veya başlangıç 

len sınıf derslerine entegre 
etmektir. 2. Yarıyıl Almanca 
destekli sınıfta öğrenci Alman-
ca destekli sınıfını devam zi-
yaret eder ya da Normal sınıfın 
derslerine katılırken ek olarak da 
haftada 6 saat Almanca destek 
kursuna katılır.

Göçmen çocuklar ve aileleri
Göçmen öğrencilerin, Almanca 
eğitimlerinin gelişiminde, aile-
lerin rolü büyüktür. Bu rollerin 
çok önemli parçalarından birileri 
şüphesiz öğretmenler ve okul 
yönetimidir. Nasıl aile toplumun 
temeli ise, bireyler de toplu-
mun birer mihenk taşıdır. Bu 
durumda önce anne baba olan 
bireylere, öğretmenlere büyük 
görevler düşmektedir. 

2018/19 Eğitim yılına ilişkin 
çalışmalar

Avusturya’nın anadili Almanca 
olduğundan, okullardaki ders 
dili Almanca, yıllardır aynı 
normlarda öğretilmektedir. 
Oysaki ilkokul çağına gelmiş 
göçmen çocukların çoğunun 
Almanca bilmemesi sorunu 
göz ardı edilmiştir. Öğretim 
yılının 2018/19’dan itibaren 
bu sorunlara çözüm bulmak 
amaçlı, Almanca eğitimini 
ilerletmek adına çalışmalara 
başlanılmıştır. Gelecek yıllarda 
okullarda, Almanca eğitiminde 
daha iyi bir verim sağlamak için, 

geniş kapsamlı Almanca ders-
leri, eyaletler arası görüşmeler 
doğrultusunda ilerleyecektir.

Ana dilini iyi bilirlerse çocuk-
lar Almanca ve diğer dilleri 
öğrenme de başarılı olurlar

Her çocuk öncelikle kendi 
anadilini çok iyi öğrenmeyi hak 
ediyor. Kendi anadili dil bilgi-
sinde başarılı olan bir çocuk 
diğer dillerde daha çok başarı 
sağlar. Sosyal faaliyetler, aile ve 
çocukların yabancı aile ve ço-
cuklarla iççice olmaları, yeni bir 
dili öğrenme temelini atabilir. 

Nasıl yenilikler denemeyle 
öğreniliyorsa, yeni diller de 
alıştırma yapılarak, çocukları 
kaynaştırarak öğrete bilinir. 
Göçmen çocukların aileleri 
daha yoğun çaba içinde 
çocuklarını, diğer yabancı 
çocuklar ve aileleri ile iletişim 
kurdurmalıdırlar ki, çocuklar 
için, entegre olmak ve Alman-
ca öğrenmek kolaylaşabilsin. 
İnsanlar yaşadıkları ülkenin dili-
ni öğrenmek zorundalar. 

Tutucu ve muhafazakâr 
olunduğunda, eğitim ve öğrenim 
zorlaşır ve öğrenim alanları 
daralır. Sevgi ve anlayışla 
her şey kolaylaşır. Çocukların 
geleceği ailelerinin tutumuna 
bağlıdır. Güzelliklerle birlikte, 
çocuklara başka bir dili de sev-

Zorunlu eğitim sürecinde 
çocuklarımızı okullarda

Almanca sınıflarıyla
neler bekliyor?

sınav 
mı?
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da eksik olan kontrol ve dene-
tim mekanizmaları bu yatırımın 
çocuklardaki gelişimini değer-
lendirmede ve planlamada eksik 
kalmaktadır. 

Sayıştay tarafından altı 
çizilen konulardan biri de 
hayata geçirilen destek 
programının giderleri ve ka-
litesi hakkında yetersiz bilgile-
rin oluşudur. Çocuklara potan-
siyelli ve uzun vadeli verimli 
bir ders dili öğrenme programı 
hazırlayabilmek için, çeşitli 
model ve teknikleri belirli bir 
zaman, belirli sınıflarda pilot 
proje kapsamında denenmesi 
gerekmektedir. Ulaşılan ve 
ulaşılmayan hedefleri kayıtlara 
geçip ve bunun beraberinde 
raporlama sisteminin kurulması 
öngörülmektedir.

2014 yılında Türk misafir 
işçilerimizin ve beraberin-
de birçoğunun çocuklarının 
da 50. yıllarının kutlandığı 
Avusturya’da, 2013 yılında 
Sayıştay hala Almanca ders dili 
eğitimi konularında önerilerde 
bulunuyorsa, yeterli verimin 

direlim ki, gelecek de huzur 
içinde sevdikleri işleri çalışmayı 
başarabilsinler. 

Bir dil ne kadar iyi öğrenilirse, 
insanlar ve kültürler arası 

köprülerde o kadar sağlam olur
Almancayı konuşamayan ve 
anlayamayan çocuklar, okulda 
zorluk çektikleri gibi arkadaşlık 
kurmakta da zorlanırlar. Böyle-
likle okuldan soğuyabilirler, 
okul dışında, onlara oyun 
yoluyla Almancayı öğretmek, 
güzel arkadaşlıklar edinmelerini 
sağlamak gerekir. 

Çocuk ailenin sembolüdür. İyi bir 
sembol olabilmek için topluma 
uyumlu sevgili ve saygılı çocuk-
lar yetiştirmek gerekiyor.

Sayıştay eleştirilerinin bizleri 
düşündürmesi gereken 

hususları
Çocukların Almanca eğitimine 
ilişkin yapılan yatırımlarda, 
Sayıştay tarafından 2013 yılında 
bir eleştiri yapıldı. Çocukların 
Almanca eğitim dil becerilerinin 
geliştirilmesi adına her ne ka-
dar ciddi bütçeler ayrılmış olsa 

tespitinin mümkün olmadığını 
bildiriyorsa ve 2018’de bu 
düzenlemeler yoğun çalışmalar 
ile zirve konulardan biri oluyor-
sa, aslında planlanan bu dil 
destekleme çalışmalarının büt-
çesel olarak önemli bir paydan 
oluşsa da uygulamalarda sürekli 
sınıfta kaldığı gerçeğidir.

Okullarda her ne kadar Almanca 
destekli sınıflar ve kurslar olsa 

da devlet yoğun çalışmalar 
içerisinde bulunsa da burada 
yine de şüphesiz çocukların 

bireysel başarı takibi ailelere 
düşmektedir. 

Çocuklarınızın katılacağı Al-
manca destekli sınıflar veya 
kurslarda neler öğrendiğini, yük-
selen bir başarı oranının oluşup 
oluşmadığını ve en önemlisi 
çocuğunuzun bu sunulan yön-
temlerden ne kadar keyif alıp 
almadığının yanı sıra, ek olarak 
Almanca ders dilinin en iyi 
şeklide öğrenilmesine ilişkin 
belirtmiş olduğumuz noktaların 
gözden geçirilmesinin çok 
önemli olduğunu düşünüyor 
ve sizlerle paylaşmanın önemli 
olduğuna inanıyoruz.

von Mustafa Delice



bilgisi olan öğrenci olarak kabul 
edilmek

2. Dil bilgileri yetersiz (Öğrenci 
belirli bir kapsamda dersleri 
takip edebiliyor, ancak ek bir 
desteğe ihtiyaç duyuyor) → 
Sınıfa dil bilgisi yeterli olma-
yan öğrenci tipi olarak kabul 
edilmek ve ek olarak Almanca 
destek kursuna katılmak

3. Dil bilgileri çok yetersiz 
(Öğrenci dersi hiç takip edemi-
yor) → Yeterli dil bilgisi olma-
yan öğrenci tipi olarak, Almanca 
destek sınıfında eğitim alınması 
gerekiyor

Almanca destekli sınıflardaki 
dersler ilk aşamada Yabancı Dil
olarak Almanca eğitim planı te-
mel alınarak gerçekleştirilirken, 
2019/20 öğretim yılından itiba-
ren ise özel oluşturulmuş eğitim 
planı ile faaliyete geçecektir.

Almanca destek sınıfları 
ve Almanca destek kursları 

neden önlemlidirler?

• Avusturya’da uzun zamandır 
ders dili Almancanın dil 
eğitiminde yerleşmiş sorun-
lar mevcut. Çeşitli önlemlere 
rağmen bu sayı 15 yıldır aynı 
şekilde seyir ediyor.

Örnekler:
1. Daha temel eğitimde, okul 
öncesi eğitimde, dil bilgisine 
sahip olmak bir rol oynuyor: 
Anaokullarındaki çocukların 

A lmanca eğitim dili bilgi-
sine hiç sahip olmayan, 
ya da çok kısıtlı sahip 

olan öğrencilerin, başka tabir 
ile “yeterli dil bilgisi olmayan 
öğrenciler” olarak adlandırılan 
bu tip öğrenciler, okula hazır 
olmadıkları durumunda, yoğun 
bir Almanca destek modeli ile 
en kısa zamanda sınıftaki nor-
mal derslere katılımları için 
hazırlanmalıdırlar.

Yeterli dil bilgisi olmayan ve 
okula hazır olmayan öğrenciler 
de normal sınıfın parçasıdırlar. 
İlkokulda haftada 15 saat ve 
ortaokulda ise haftada 20 saat 
yoğun bir şekilde Almanca 
eğitilirler. Çok yoğun dil bilgisi 
gerektirmeyen, müzik, spor ve el 
becerileri gibi dersleri de kendi 
normal sınıflarında yaparlar.

Öğrencinin normal sınıfında 
dersleri yeterli bir kapsamda 
takip edebiliyor bir durumda 
oluğu tespit edilebilinirse, bu 
hallerde öğrenci gelişiminin 
devamı için okulun Almanca 
destek kurslarına ek olarak 
katılarak, ağırlıklı normal 
sınıfında derslerinde bulunarak 
yer alır.

Bir öğrencinin, yeterli dil bilgisi 
olmayan öğrenci olarak sınıf-
landırılıp sınıflandırılmaması 
gerektiğine ilişkin bir test 
uygulanır. Bu standardize 
edilmiş test, üç olası sonuçtan 
oluşabilir:

1. Dil bilgileri yeterli → Sınıfa dil 

neredeyse 3’de 1’i Almanca 
konuşamıyorlar. 2010/11 yılında 
ana okullardaki çocukların 
26% oranında aile dili Almanca 
olmayan ailelerin çocukları 
oldukları belirlenmiştir. İlerleyen 
5 yılda, 2015 yılında ana okul-
larda, bu oranda 5% oranında 
bir artış gerçekleşip, 31% 
oranına ulaşmıştır. Aynı yılda 
gerçekleştirilen dil seviye tes-
pitlerinde ise 3 ile 6 yaş arası 
Almanca konuşan çocukların 
70%’inin yaşlarına uygun dil 
bilgilerine sahip oldukları 
belirlenmiştir. Almanca konuşan 
ailelerin çocuklarının 14%’ünün, 
ana dilleri Almanca olma-
yan çocukların 67%’sinin ek 
destek programlarına ihtiyaç 
duymuşlardır. (krş. Avusturya
Dışişleri, Avrupa ve Uyum 
Bakanlığı – değerlendirme rapo-
ru 2015/2016)

2. 2017 yılının aralık ayında 
yayınlanan PIRLS (Uluslararası 
okuma ve okuryazarlığın 
gelişimine ilişkin yapılan 
araştırma) sonuçlarının gös-
terdiği üzere, Avusturya’daki 
göçmen kökenli ve göç-
men kökenli olmayan 4. sınıf 
çocuklarının uluslararası kıyas-
lamada okuma ve dil kabiliyet-
lerinde büyük bir fark olduğu 
ortadadır. Bu iki grup arasındaki 
fark son 10 yılda sadece biraz 
artmıştır.

3. Eğitim standartlarının 
okunanları anlama alanına 
ilişkin sonuçları açıkça gösteri-
yor ki, ana dilleri Almanca olan 

çocukların 60%’ının bu öngörü-
len standartlara ulaşırken, bu 
oran ana dili Almanca olma-
yan öğrencilerde sadece 36 
% oranında oluşmaktadır. Bu 
çocukların neredeyse üçte biri 
(28%) en basit okuma ödev-
leri ile zorlanırlar ve eğitim 
standartlarına ulaşamazlar.

• 1.9.2012 tarihinde, 14 
yaşındaki, Ana dilleri Almanca 
olmayan çocukların yaklaşık 
8%’inin iki eğitim yılından sonra, 
yani 2014/15 yılının sonlarında 
zorunlu eğitimlerini bitirme-
dikleri görülmüştür. Aynı yaş 
grubunda olan ve Almanca di-
line mensup olan çocukların 
yaklaşık 3%’ünün de iki yıl sonra 
zorunlu eğitimi başaramadıkları 
kaydedilmiştir.

• Meslek eğitimlerinde de eğitim 
seviyesi önemli rol oynuyor: 
2017 yılında Avusturya Ticaret 
Odasının yapmış olduğu an-
kette şirketlerin üçte ikisinin 
(68 %) bildirdiği üzere, zorunlu 
eğitimden terk kişilerin, geçmiş 
yıllarda ki kişilere göre daha 
kötüleşmesidir. Söz konusu 
olan ise okuma, hesaplama, 
yazma konularındaki temel 
becerilerin yanı sıra İngilizcedir. 
(Kaynak:Eğitim ihtiyacı analizi, 
Avusturya Ticaret Odası 2017).

Dil desteğinde şimdiye kadar 
olan sistemin eksiklikleri

• Şimdiye kadar var olan 
dile başlangıç grupları ve dil 

Peki, Almanca destek sınıfları ve Almanca destek kursları neden 
önlemlidir, Almanca destek sınıfları hangi yenilikleri getiriyor ve 

öğrenciler için sağladığı faydalar nelerdir?

Almanca destek sınıfları ile 
yeni bir dönem başlıyor
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yeterli ders dili bilgisine sa-
hip olup olmadığına ilişkin 
sınıflandırma için değerlendirme 
testi uygulaması yoktu. Öğrenci 
yeterli, dersi kavramayacak Al-
mancaya sahip değilse, Alman-
ca dil bilgisi yetersiz öğrenci 
statüsü ile sınıflandırılıyordu. 
Her eyalette çeşitli sayıda 
eğitim dili seviyesi yetersiz 
olan çocukların ilkokula hazırlık 
sınıflarındaki ciddi sayılarından 
da bunu gözlemleyebiliyoruz.

Hangi uyarlanmalar yasal 
inceleme kapsamında 

yapıldı?

• Almanca dersi destek 
sınıflarının açılması için gerekli 
sayının 6 kişiden 8 kişiye çıka-
rılmasına

• Bu hesaplama modeline göre 
Avusturya’da yaklaşık 80 ek 
sınıfa ihtiyaç duyulacağına ve 
buda incelemelerdeki 233 ek 
sınıfa göre ciddi bir düzelmeyi 
hedefleyecektir.

destekleme kursları 2015 
yılında gerçekleşen mülteci 
hareketlenmesine çok hızlı 
destek olmuştur. Bu kurslar 
zorunlu değildi ve yıllık özel 
ayrılmış bütçelere bağımlı 
olduklarından dolayı sağlam bir 
temel içerisinde oluşturulmuş 
şekilde sunulmuyordu.

• Sunulan destek verimsiz 
olan bir sistem ile sağlandı, 
öğrenmede kat edilen yol net bir 
bicimde ölçülmedi. Bu sunulan 
kapasiteler her ne kadar eya-
letler tarafından talep edilmiş 
olsa da ancak okullarda nasıl 
bir uygulamanın izlendiği pek 
anlaşılır olmamıştır.

• Okula hazır olunup olunmadığı 
şimdiye kadar bağlayıcı talimat-
lar olmaksızın, kararnamelere 
dayanarak gerçekleşmiştir. Bu 
bağlamda yönetmelikler netlik 
ortaya çıkartmaları amacı ile 
düzenlemeleri gerçekleştirirler.

• Şimdiye kadar bir öğrencinin 

• Almanca destek sınıflarındaki 
dersler tüm sınıfları, okul türleri-
ni ve seviyeleri kapsamaktadır. 
Bu sebepten dolayı okul 
yöneticilerine Almanca destek 
sınıflarını faaliyete geçire-
bilmek için daha çok esneklik 
sağlanacaktır.

Almanca destek sınıflarını 
ve Almanca destek kurslarını 

hayata geçirebilmek için 
hangi ek kaynaklar/imkânlar 

sunulacaktır?

• Kaynakların bir kısmı ana kon-
tenjan dâhilinde planlanırken, 
ek olarak 442 eğitimci alımı 
gerçekleşecektir

• Devlet bu imkânlar için yaklaşık 
€ 40 milyon bütçe ayıracaktır

Bundan sonraki uygulama-
daki yol planı nedir?

• 18. Nisan’da yasama paketinin 

bakanlar kuruluna sunulması, 
8. Mayıs’da bu talebin eğitim 
komitesi tarafından ele alın-
ması, sonrasında genel meclis-
te (Mayıs ortası) ve eyalet mec-
lisinin kararı (Mayıs sonu); En 
kısa zamanda yürürlüğe giriş 
planlanıyor (Duyuru yapıldıktan/
yayımlandıktan sonraki gün); 
Uygulama 2018/19 eğitim 
yılında başlatılacak

• Uygulamaya Almanca destek 
sınıfları ve Almanca destek 
kursları için kapsamlı bir rehber 
hazırlanıp sunulması

• Ek olarak okul gözetmenleri 
ve okul müdürleri için bilgi ve 
eğitim etkinliklerinin düzenlen-
mesi

• Eyaletler ve belediyeler 
arasında organize konuları ile 
alakalı ek görüşmelerin öngö-
rülmesi ve bu şekilde gelecek 
okul yılında iyi bir verim elde 
edilmesi

von Nisan Kılıç
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8. Sınıflar için Almanca dil bilgisi / Viyana için sonuçlar (2016)

Mevcut olan destek sisteminin geliştirmeye devam edilmesi
Şimdiye kadar mevcut olan sistem Yeni destek sistemi




Yenilikler

• Belirli standartlar

• Herkese zorunlu

• Daha fazla saat destek

• Süresiz zamanlı ek bütçe

• Sürekli kalıcı bir destek

Viyana: bilgi seviyesi dağılımı %

Viyana’da sınava tabi tutulan 15 bin öğrenciden 7 bin 500 öğrenci eğitim standartlarına 
Almancada ulaşamadı. Bu grubun %67'lik oranı göçmen kökenli çocuklardan oluşuyor.

İlgili niteliklerin 
eyalete göre dağılımı 

(öğrenci sayıları)

Nitelik

Göçmen kökenli

Öğrenci grupları içerisinde 
eğitim standartlarına 

ulaşamayanlar

Eğitim standartlarını 
geçen öğrenci 

grubunun dağılımı

göçmen kökenli 
olmayanlar

göçmen kökenli 
olanlar

11 saate kadar ek olarak 
dil başlangıcı grupları

Almanca destek sınıflarının 
oluşturulması. 

 İlkokul için haftada 15 saat, 
Ortaokul için ise
haftada 20 saat

11 saate kadar 
dil destek kursları

Ek olarak 6 saat 
Almanca dil kursları
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VEYA

Okula kayıt ve 
başlangıç 

Derslerin takip edile-
bilmesi için gerekli 

Almanca dil bilgisi yeter-
siz ise tespit edilir. 

Almanca destek 
sınıfı I. Yarıyıl

Ders dili olan 
Almanca’da hedeflenen 

destek: 
İlköğretimde 15 saat - 

Orta öğretimde 20 saat 

Destek odaklı özel 
müfredat: Diğer sınıf 
öğrencileriyle ortak 

dersler (örneğin spor, 
müzik, yaratıcılık dersi…)

Standart bir 
sınav    

İlgili çocuk ve gençler 
tek tip bir sınava tabi 

tutulur. Bu sınav sonu-
cuna göre, çocuk ya da 
gencin Almanca destek 
sınıfında eğitim görüp 
görmeyeceğine karar 

verilir. 

I. Yarıyıl sonunda 
sınav

Avusturya genelinde 
yapılacak tek tip bir 

sınav ile dersleri yeterli 
seviyede takip edebilen 

öğrencilerin belirlenmesi

Uluslararası verilere
göre çocuklar, %50’ye

varan oranlarda 
Almanca destek sınıf-

larından ayrılabil-
mektedir.  

Almanca destek sınıfı 
II. Yarıyıl

Almanca destek sınıfında 
eğitim ve öğretime 

devam 

Düzenli eğitime katılım 
Derslere paralel olarak 

haftada 6 saat Almanca 
destek kursu şeklinde 
ilave destek verilmeye 

devam edilir.  

Almanca destek sınıfları modeli

Soru ve Cevaplarla Almanca destek sınıfları sistemini 
anlamak aslında daha kolay!

yapısı nasıldır?
Cevap: Bu sınıflarda çocuklara 
ağırlıklı Almanca eğitimi veri-
lir. Haftanın 15 saati bu özel 
sınıflarda zaman geçirirlerken, 
haftada yaklaşık 7 saate yakın 
bir süreyi diğer Almancayı bilen, 
ya da dersleri takip etmeleri 
için Almancası yeterli olan 
öğrencilerle aynı sınıfta spor, 
müzik ve el becerileri gibi ders-
lerde beraber geçirirler.

Soru: Almanca destekli sınıf-
larda ki Öğrenciler, ilkokul bitene 
kadar bu sınıflarda mı eğitim 
görürler?
Cevap: Hayır, dersleri takip 
edecek eğitim dili bilgisine 
sahip olduklarında, yine nor-
mal sınıflarında normal ders 
planlarının öngörüldüğü ders-
lere katılım sağlanır. Bu tedbirler
çocukların erken yaşta çabuk 
bir şekilde Almanca öğrenme-
leri için düşünülmüştür.

Soru:  Okullarda ki Almanca dil 

Soru: Çocuğum okula baş-
layacak ve yeterli Almanca dil 
bilgisine sahip değil, bizi okulda 
ne gibi süreçler bekliyor?
Cevap: Öncelikle çocukların 
ilkokula başlamadan önce Al-
manca öğrenmelerini takip 
etmenizde fayda var. Her 
çocuk farklı bir sistem ve 
algı ile Almancayı öğreniyor. 
Bazı çocuklar biraz daha hızlı 
öğrenirken, diğerleri ise daha 
sonrasında Almanca konuşma-
ya ve öğrenmeye ilgi duyuyor-
lar. Bu süreçte kesinlikle sabırlı 
olmanızda yarar var. İlkokula 
kayıt işlemleri yapıldığında 
veya başlanıldığında çocuklar 
Almancayı yeterince konuşa-
mıyorlarsa, dersleri takip ede-
bilecek kapsamda dil bilgi-
sine sahip değillerse, bu okul 
tarafından tespit ediliyor. Ço-
cuklar testlerden geçiyor ve Al-
manca destekli bir sınıfa gidip 
gitmeyeceğine karar veriliyor.

Soru:  Almanca destekli sınıfların 

eğitimi yenilikleri nelerdir?
Cevap: Çocukların gelecekte 
daha verimli dil bilgisine sahip 
olmaları ve onları en iyi şekilde 
destekleyebilmek adına devlet 
tarafından ek bütçeler ayrılarak, 
özelikle Almanca destek 
programları oluşturulmakta. 
Düzenli şekilde Almanca da kat 
ettikleri yollar sınavlar ve seviye 
tespitleri ile belirlenecek. Ders-
leri iyi takip edebilmek adına 
dil bilgilerine vakıf olduklarında 
bile, göçmen kökenli ve ana dil-
leri Almanca olmayan çocuklar 
yoğun destek programlarından 
faydalanabilecekler.

Soru:  Çocuğuma bu süreçte 
nasıl destek verebilirim?
Cevap: Eğitmenler ve öğ-
renciler arasındaki verimli ça-
lışmayı desteklemek adına, 
çocuklarınızın bulundukları 
Almanca seviyelerini takip 
ederken, nasıl ve ne kadar 
yol kat ettiklerini de sürekli 
göz önünde bulundurunuz. 

Eğitmenler ile iletişim halinde 
olmakta ve çocuklarınızın bu 
süreçte psikolojik açıdan bu 
zaman dilimini nasıl geçirdiğini 
dikkate almanız önemli 
olacaktır. Pedagojik destek ve 
aile motivasyonlu bir anlayışı ile 
aşılmayacak yol yoktur.

Okuma Becerileri 
ve Göçmen Kökeni 

(PIRLS-Araştırması 2016)

• 2006 ile 2017 yılları 
arasında toplamda ek olarak 
€ 345 milyon devlet bütçe-
sinden Almanca desteğine 

yatırım yapılmıştır.

• İlkokul 4. sınıfta bulunan 
göçmen kökenli öğrencilerin 

başarı seviyeleri yine 
de yükseltilemedi. Göç-
men olmayan çocuklarla 
kıyaslama yaptığımızda, 

göçmen kökenli çocukların 
başarılarında onlara biraz 

yaklaşarak hafif bir yükseliş 
görülmektedir.

von Nisan Kılıç
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Regionen und das Kennenlernen 
von Land und Leuten garantie-
ren aktives Sprachenlernen in 
authentischer Atmosphäre. So-
mit können neu erlernte Sprach-
kenntnisse wie selbstverständ-
lich in den Alltag integriert 
werden. Nicht zuletzt garantie-
ren ein qualitativer Unterricht 
an ausgewählten Hochschulen 
sowie eine optimale Förderung 
rasche Fortschritte im Lernpro-
zess. Das maßgeschneiderte 
Kursprogramm ist abgestimmt 
auf das vorhandene Sprach-
niveau und individuelle Lern-
bedürfnisse. Ob kreativ, sportlich 
oder kulturell interessiert, dank 
des unterschiedlichen Freizei-
tangebotes mit Workshops für 
verschiedene Kunstformen, 
türkische Musik und Volkstanz 
oder dem Besuch von Sehens-
würdigkeiten und historisch 
bedeutenden Orten bietet die 
Sommerschule einen tiefen Ein-
blick in die Kultur der Türkei. Bei 
authentischer türkischer Küche 
kommen auch die Gaumen-
freuden nicht zu kurz. Die letzte 
Woche der Sommerschule ver-
bringen die Teilnehmenden auf 

Bereits seit dem Jahr 2010 
lädt das Yunus Emre Ens-
titüsü Türkischlernende 

aus allen Ecken der Welt zu 
seinen jährlich stattfindenden 
Sommerkursen in die Türkei 
ein, die Anzahl der Bewerber-
Innen steigt kontinuierlich. In 
diesem Jahr wurde mit 65.000 
Bewerbungen und über 1000 
verfügbaren Plätzen gar ein 
neuer Rekord gebrochen. Die 
über 1000 Teilnehmenden 
werden von 16. Juli bis 12.Au-
gust 2018 an 31 Standorten 
in 28 Provinzen der Türkei un-
tergebracht, den krönenden 
Abschluss findet die Türkische 
Sommerschule mit einer ge-
meinsamen Abschlussverans-
taltung und einem umfang-
reichen Rahmenprogramm in 
Istanbul. 

Unter dem Motto „Türkisch, 
einen Sommer lang“ erwarten 
die Teilnehmenden intensive 
Türkischsprachkurse auf al-
len Niveaustufen, die durch ein 
umfassendes Reise-, Kultur- 
und Freizeitprogramm ergänzt 
werden. Ausflüge in umliegende 

Entdeckungsreise im einzigarti-
gen Istanbul, wo sie im Rahmen 
einer feierlichen Abschlussve-
ranstaltung alle gemeinsam 
verabschiedet werden. Die 
Gelegenheit, während der Som-
merschule Menschen aus aller 
Welt von Japan bis zur USA, 
von Kuba über die Seychellen, 
von Großbritannien bis nach So-
malia zu begegnen, stellt somit 
auch einen wichtigen Beitrag 
zur Völkerverständigung dar. 
Diese Botschaft des Friedens 
und der Freundschaft sollen die 
Teilnehmenden nach Abschluss 
der Sommerschule in ihre Hei-
matländer mitnehmen.

Das gesamte Programm inklu-
sive An-und Abreise, Unter-
kunft, Verpflegung und Kurs-
materialien ist übrigens für alle 
ausgewählten Teilnehmenden 
kostenlos. Die Bewerbungs-
runde für die Sommerschule 
2019 beginnt voraussichtlich 
im Februar kommenden Jahres. 
Informationen bekommen Sie 
vom Yunus Emre Enstitüsü 
Wien (viyana@yee.org.tr).

Im Rahmen der Türkischen Sommerschule bringt 
das Yunus Emre Enstitüsü auch diesen Sommer 

wieder Türkischlernende aus aller Welt 
in der Türkei zusammen.

Türkisch, 
einen Sommer lang! 
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sağlayacak olan geziler 
katılımcılara otantik bir at-
mosferde aktif bir dil öğrenimi 
fırsatı sunacak. Böylece teorik 
olarak öğrenilen lisanın günde-
lik hayatta kullanımı da müm-
kün kılınacak. Türkiye’nin dört 
bir yanındaki seçkin kurum-
larda sürdürülecek olan eğitim 
hızlı ve etkin bir dil öğrenimi 
sürecini garanti altına alacak. 

Çeşitli bölümlere ayrılmış 
olan kurs programı öğrencinin 
mevcut seviyesini ve birey-
sel öğrenim ihtiyaçlarını göz 
önünde bulunduracak. Boş 
vakitler için düşünülen kül-
türel ve sportif etkinlikler 
Türk müziğini, sanatını ve 
halk danslarını daha yakından 
tanımak için öğrencilere eşsiz 
imkânlar sunacak. Türk yemek-
lerini otantik bir ortamda tat-
ma şansı ise kolay kolay ele 
geçirilemeyecek türde olacak. 
Katılımcılar yaz okulunun son 
haftasını ise İstanbul’da geçi-

Yunus Emre Enstitüsü 
2010 yılından bu yana 
dünyanın çeşitli yer-

lerinde Türkçe öğrenmekte 
olan öğrencileri Türkiye’deki 
yaz kurslarına davet ediyor. 
Her yıl düzenlenen etkinliğe 
katılım her yıl büyük bir hızla 
artıyor. Bu yıl 65.000 başvuru 
ve 1000’in üzerinde öğrenci 
kabulü ile yeni bir rekor kırıldı. 
Bu yıl başvuruları kabul edilen 
1000’in üzerindeki katılımcı 16 
Temmuz ile 12 Ağustos 2018 
tarihlerini Türkiye’nin 31 yerin-
de 28 farklı ilinde geçirecek 
ve mezuniyet etkinliği zengin 
bir içerikle birlikte İstanbul’da 
gerçekleştirilecek. 

“Türkçe dolu bir yaz” sloganı ile 
gerçekleştirilecek olan yoğun 
Türkçe kursları her seviyede 
olacak ve kapsamlı bir gezi, 
kültür ve eğlence programı 
ile zenginleştirilecek. Geniş 
bir coğrafya ve o coğrafyanın 
insanları ile tanışma imkânı 

recek. Bu eşsiz şehirde tüm 
katılımcıların buluşacağı bir 
kapanış töreni düzenlenecek. 
Japonya’dan Amerika’ya, 
Küba’dan orta Afrika’ya, 
İngiltere’den Somali’ye farklı 
coğrafyalardan birçok insanı 
bir araya getirecek olan yaz 
okulu farklı milletlerin birbir-
lerini daha yakından tanıması 
için de imkân sunmuş olacak. 
Katılımcıların bu dostluk ve 
barış mesajını kurs bitiminde
yaşadıkları ülkelere taşıması
kursun en büyük kazanım-
larından biri olacak. 

Bununla birlikte, katılımcıların 
uçak, ikamet ve kurs materyal-
leri gibi tüm masrafları Enstitü 
tarafından karşılanacak. 2019 
yılı için yaz okulu başvuru 
sürecinin gelecek yılın Şubat 
ayında başlaması öngörülüyor. 
viyana@yee.org.tr mail ad-
resinden konuya ilişkin detaylı 
bilgi alınabilir.

Türkçe yaz okulları çerçevesinde 
Yunus Emre Enstitüsü bu yaz da dünyanın 

her yerinden Türkçe öğrenmek isteyen 
öğrencileri Türkiye’de bir araya getiriyor. 

Türkçe 
dolu bir yaz!

Bildung
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Wir bieten -
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size güç 

veriyoruz! 

 

 

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

• Ein unvergleichliches Produktsortiment  

• Ein starkes Servicenetz und 
kundenorientierte Infrastruktur 

• Kundenorientierte, top-moderne 
IT-Lösungen 

• Vorsprung bei der Logistik

Tesisat, ısıtma ve montaj 
teknolojilerinde bir numaralı iş ortağınız! 

• Eşsiz bir ürün çeşitliliği   

• Güçlü bir servis ağı ve 
müşteri odaklı altyapı 

• Müşteri odaklı, en modern 
bilgi işlem çözümleri  

• Lojistik üstünlük 

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

rentwickelt und startet 2018 mit 
mySHT2.0 voll durch. mySHT 
war schon ein Meilenstein am 
Markt, aber mySHT2.0 ist nun 
ein wahres Feuerwerk an nütz-
lichen Innovationen: Es ist 
smart, treffsicher, interaktiv, 
maßgeschneidert und viel mehr. 
Die Online-Plattform unterstützt 
Installateure beim Suchen, In-
formieren und Bestellen, ist 
individuell auf den Benutzer 
abgestimmt und praktisch im 
Alltag.

Als führender Großhan-
dels-Experte sorgt SHT 
bei ihren 3.500 Installa-

teur-Kunden für eine perfekte 
Rundum-Betreuung. So setzt 
SHT immer stärker auf persona-
lisierte Angebote, weil unter-
schiedliche Kundengruppen 
unterschiedliche Lösungen ver-
langen. 

Online-Plattform
Der Branchenleader SHT hat 
seine Online-Plattform weite-

Abholmärkte
Über 80 Abholmärkte (ISZ) 
stehen SHT Kunden über ganz 
Österreich zur Verfügung. So 
ist immer einer in der Nähe. So 
ergeben sich viele Vorteile:

Mehr Tempo:
Zeit ist Geld. Daher kauft man 
Produkte für den täglichen Be-
darf in den ISZ Märkten einfach
rascher. Sie sind gleich ums Eck, 
die Ware ist  übersichtlich geg-
liedert und es gibt ausreichend 

Parkplätze. So ist man schneller 
wieder auf der Baustelle. Und 
das freut den Auftraggeber.
Mehr Beratung:
ISZ Mitarbeiter sind top ausge-
bildet, kennen sich aus und wis-
sen, was Installateure brauchen, 
um erfolgreich zu sein. Wer über 
Neuheiten Bescheid weiß, punk-
tet bei seinen Kunden.
Unser Tipp:
ISZ-Thekentage besuchen und 
Produkt-News sowie Montage-
tipps holen.

Die SHT Haustechnik zeichnet sich als Markt- und Leistungsführer im Großhan-
del mit Sanitär- und Heizungsprodukten durch Regionalität, ein bestens aus-
gebautes Vertriebsnetz und innovative Lösungen in der Kundenbetreuung aus. 

SHT Haustechnik  - Der Nummer 1 
Partner für alle INSTALLATEURE
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Wir bieten -
die Power

der Branche!

Alanımızda 
size güç 

veriyoruz! 

 

 

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

• Ein unvergleichliches Produktsortiment  

• Ein starkes Servicenetz und 
kundenorientierte Infrastruktur 

• Kundenorientierte, top-moderne 
IT-Lösungen 

• Vorsprung bei der Logistik

Tesisat, ısıtma ve montaj 
teknolojilerinde bir numaralı iş ortağınız! 

• Eşsiz bir ürün çeşitliliği   

• Güçlü bir servis ağı ve 
müşteri odaklı altyapı 

• Müşteri odaklı, en modern 
bilgi işlem çözümleri  

• Lojistik üstünlük 

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

Teslimat noktaları:
SHT,  tüm Avusturya’da 80’den 
fazla teslimat noktası (ISZ) ile 
hizmet vermektedir, yani her za-
man yakınınızda bir tane bulabi-
lirsiniz. Bu sayede avantajlarınız: 

Daha çok zaman:
Vakit nakittir. Günlük işlerinizde 
ihtiyaç duyduğunuz ürünleri 
ISZ mağazalarında hızlıca satın 
alabilirsiniz. Mağaza hemen 
yakınınızdadır, mağaza içindeki 
ürünler kolay bulunacak şekilde 
sergilenmektedir, yeteri kadar 
park yeri mevcuttur. Böylece 
ihtiyacınızı karşılayıp hemen 
işinizin başına dönebilirsiniz ve 
müşterileriniz daha memnun 
olur. 

Daha fazla danışma hizmeti: 
ISZ çalışanları son derece bil-
gilidirler. Tesisatçıların, işlerinde 
başarılı olmaları için tam olarak 
neye ihtiyaçları olduğunu bilirler.

Im Bereich der 1a-Installateure wurde 
der Onlineshop zu einer umfassenden 
Vermittlungsplattform weiterentwickelt: 
Unter www.mein1a-installateur.at können
Endkunden mit regionalen 1a-Installateuren
Kontakt aufnehmen, sich über das Ersatz-
teilservice informieren, eine Online-Bera-
tung bei der Bad-Planung erhalten und auf 
einen Shop inklusive Montageleistungen 
zugreifen.

Bad & Energie Schauräume
NEUER NAME, NEUER LOOK, NOCH MEHR 

SERVICE

Toptan pazardaki lider 
uzmanlığıyla, 3500 
tesisatçı müşterisine her 

konuda en iyi desteği sağlar. 

Farklı müşteri gruplarının farklı 
çözümlere ihtiyaçları olduğunu 
bilen SHT her zaman müşteriye 
özgü çözümler üretir. 

Online-Plattform
Sektör lideri SHT online plat-
formunu daha da geliştirerek 
2018’e SHT2.0 versiyonu ile hızlı 
başladı. mySHT pazarda zaten 
dönüm noktalarından biriydi, 
mySHT2.0 de eklenen yenilikler: 
akıllı, hedef odaklı, interaktif, 
müşteriye özel ve daha fazlası ... 

Online platform, tesisatçılara 
ürün arama, bilgi edinme ve 
sipariş verme konularında 
destek olur, kullanıcıya özeldir 
ve kullanımı kolaydır.  

Mehr Auswahl:
In allen ISZ Märkten wird das Angebot stark 
erweitert. Das heißt noch mehr Auswahl: 
So finden Profis garantiert die passenden 
Produkte für ihre Baustellen.

1a-Installateure 
Als 100%-Tochter der SHT bietet die 1a-
Installateur Marketingberatungs GmbH 
ihren Mitgliedsfirmen unter der bekannten 
Dachmarke „1a-Installateure“ Marketing-
dienstleistungen wie Werbekampagnen 
oder Seminare.

Yenilikleri takip edenler, müş-
terileri tarafından daha çok ter-
cih edilirler. 

Önerimiz: 
ISZ-Thekentage’ı ziyaret ederek 
yeni ürünler hakkında bilgi ala-
bilir, montaj önerilerimize göz 
atabilirsiniz. 

Daha çok seçenek: 
Tüm ISZ mağazalarında ürün 
yelpazemiz daha da genişledi. 
Bu daha çok seçenek anlamına 
geliyor: Böylece profesyoneller 
yapı işlerine en uygun ürünleri 
bulabilirler. 

1a-Installateure 
SHT’nin yan kuruluşu olarak 1a-
Installateur Marketingberatungs 
GmbH, ünlü markası „1a-Instal-
lateure“ sayesinde müşterilerine 
reklam kampanyaları ya da 
seminer gibi hizmetler sunar.

Einfach naheliegend: 10 Bäderparadiese in 
Österreich waren eine tolle Sache. Und jetzt 
gibt es noch mehr! 27 Schauräume. Und 
wenn diese neben Bad, Wellness & Co auch 
das heiße Thema Heizung und Energie um-
fassen, wird es sogar noch besser.

1a-Installateure sayesinde 
online satış kanalımız aynı za-
manda aracı olarak geliştirildi: 
www.mein1a-installateur.at 
adresinde müşteriler kendile-
rine en yakın „1a-Installateure“    
tesisatçılarıyla irtibat kurabi-
lirler, yedek parça hizmetleri 
hakkında bilgi edinebilirler, ban-
yo planlama hakkında online 
danışmanlık hizmeti alabilirler 
ve montaj hizmetleri de dahil bir 
mağazaya erişimleri olur. 

Bad&Energie showroomları 
YENİ İSİM, YENİ GÖRÜNÜM, 

DAHA FAZLA HİZMET

Hemen yanıbaşınızda: Şimdi 
Avusturya genelinde 10 Bä-
derparadies  mağazamızdan 
daha fazlası var! 27 Showroom!  
hem de banyo ve wellness 
dışında son günlerin en popüle-
ri ısıtma ve enerji ürünlerini de 
kapsıyorlar.  

SHT Yapı, yerel olması, en iyi şekilde yapılanmış servis ağı ve 
müşteri hizmetlerindeki yenilikçi çözümleri sayesinde, 

tesisat ve ısıtma ürünleri toptan pazarında liderdir. 

SHT Yapı – Tüm tesisatçılar için 
bir numaralı iş ortağı 
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BERATEN / DANIŞMA   
PLANEN / PLANLAMA    
WOHLFÜHLEN / MEMNUNİYET

 2018 
GEHT́ S 
BAŞLIYOR! 

LOS!

Bäderparadies wird zu Bad&Energie.  
Neuer Look und noch mehr Leistung!
Bäderparadies artık Bad&Energie. 
Yeni görünüm ve daha çok hizmet!

 
 

 

GEHT‘S 
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NEUER NAME, NEUER LOOK, NOCH MEHR SERVICE
Einfach naheliegend: 10 Bäderparadiese in Österreich waren eine tolle Sache. Und jetzt gibt es noch mehr! 27 Schauräume. 
Und wenn diese neben Bad, Wellness & Co auch das heiße Thema Heizung und Energie umfassen, wird es sogar noch besser.  

 
 

 
EXTERNER SCHAURAUM FÜR INSTALLATEURE
Die neuen Bad & Energie Schauräume sind das perfekte Bindeglied zwischen Ihnen, Ihren Kunden und den Herstellern. 
Sie profitieren von einem externen Schauraum, einer Erweiterung Ihres Geschäftes mit Mitarbeitern, die für Sie Beratung und 
Planung übernehmen, Konsumenten finden Inspiration und die Markenindustrie eine attraktive Bühne für ihre Produkte.    

 WARUM NUR DIE HÄLFTE, WENN MAN ALLES HABEN KANN?
Unter der neuen Dachmarke Bad & Energie steht Ihnen nun das größte umfassende Schauraum-Netzwerk der Branche zur 
Verfügung. Eine starke Marke zieht die Aufmerksamkeit der Konsumenten auf sich. Diese besuchen unsere neuen Schauräume, 
erleben die attraktive Ausstellung, die versierte Beratung und die gekonnte Planung und entscheiden sich für ein neues Bad,
eine neue Energielösung. Eingekauft wird über Sie, denn am dreistufigen Vertriebsweg ändert sich auch durch den neuen 
Namen nichts.

 
 
 

 
 

 

NEUER LOOK IM GANZEN LAND
Schritt für Schritt erhalten die Schauräume nun den neuen frischen Bad & Energie Look. Und wie Sie es bereits von den ISZ 
Märkten kennen, ändert sich für Sie nichts: SHT Kunde bleibt SHT Kunde, nur eben mit mehr Möglichkeiten. Und sonst? 
Das Angebot der neuen Schauräume wird mit dem Zusatz „Beraten, Planen, Wohlfühlen“ perfekt auf den Punkt gebracht. 
Freuen Sie sich auf mehr Auswahl, regional angepasste Ausstellungen, ergänzende Schwerpunktthemen, Mitarbeiter, die ihren 
Job verstehen und das sichere Gefühl Partner des Branchenleaders zu sein.

  
 
  

AUS BÄDERPARADIES WIRD BAD & ENERGIE
SHT KUNDEN AUFGEPASST!

 BAŞLIYOR! 

 20
18

YENİ İSİM, YENİ GÖRÜNÜM, DAHA FAZLA HİZMET
Hemen yanı başınızda: Şimdi Avusturya genelinde 10 Bäderparadies mağazamızdan daha fazlası var! 27 Showroom!  
Hem de banyo ve wellness dışında son günlerin en popüleri ısıtma ve enerji ürünlerini de kapsıyorlar.  

TESİSATÇILAR İÇİN HARİCİ BİR SHOWROOM
Yeni Bad&Energie showroomları, tesisatçılar ve müşterileri ile üreticiler arasında mükemmel bir bağlantı sağlar. Profesyoneller, 
danışma ve planlama hizmetlerini üstlenen çalışanlara sahip, kendi dükkânlarının devamı niteliğindeki harici bir showroomdan 
faydalanırlar, tüketiciler ilham alırlar, üretici markalar ise ürünlerini sergileyebilecekleri çekici bir alana sahip olurlar. 

HEPSİNE SAHİP OLABİLECEKKEN NEDEN YARISIYLA YETİNİN Kİ? 
Yeni Bad&Energie markası altında, sektördeki en kapsamlı showroom ağına sahip olursunuz. Güçlü bir marka tüketicilerin dikkatini 
daha çabuk çeker: yeni showroomlarımızı ziyaret ederler, sergilenen ilgi çekici ürünleri görürler, uzman danışmanlardan banyo 
planlaması için destek alarak yeni bir banyo ya da enerji çözümüne karar verirler. Yeni adımızla üç aşamalı satış zincirimizde hiçbir 
değişiklik olmadı, satışlar yine sizin üzerinizden yapılır!

TÜM ÜLKEDE YENİ GÖRÜNÜM
Tüm showroomlarımız adım adım, yeni ve canlı Bad&Energie görünümüne kavuşuyorlar. ISZ mağazalarımızdan da bildiğiniz 
üzere, sizin için değişen bir şey olmuyor: SHT müşterisi SHT müşterisi olarak kalıyor, tabii daha fazla hizmet seçeneğine sahip 
olarak. Başka? Yeni showroomlarımızdaki olanaklar “danışma, planlama, memnuniyet” sloganıyla tam olarak dile getiriliyor. 
Daha fazla seçenek ve yerel ihtiyaçlara göre şekillenmiş ürün yelpazesi, ön plana çıkartılan temalar, işinizi anlayan çalışanlar 
ile sektöründe lider bir firmayla iş ortağı olmanın getirdiği güven sizi bekliyor!

 
 

BÄDERPARADIES ARTIK BAD&ENERGIE 
SHT MÜŞTERİLERİNİN DİKKATİNE!

UNSER TIPP:  
Einfach vorbeikommen und mit den Mitarbeitern über die neuen Angebote plaudern. 
Es zahlt sich aus, versprochen. Für Sie und für Ihre Kunden.

ÖNERİMİZ: 
Showroomlarımıza uğrayın ve çalışanlarımızla yeni hizmetlerimiz hakkında biraz sohbet edin. 
Bunun işe yarayacağına eminiz. Hem siz hem de müşterileriniz için. 
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■ 1030 Wien Ungargasse 28 05 0780 | 3102
■ 1030 Wien Baumgasse 68/Hof 05 0780 | 3103
■ 1050 Wien Schönbrunner Straße 12 05 0780 | 3101
■ 1070 Wien Kaiserstraße 14-18 05 0780 | 3117
■ 1100 Wien Favoritner Gewerbering 10 05 0780 | 3104
■ 1100 Wien Favoritner Gewerbering 1 05 0780 | 3105
■ 1110 Wien Gadnergasse 69 05 0780 | 3106
■ 1140 Wien Lützowgasse 12-14 05 0780 | 3107
■ 1140 Wien Gurkgasse 7-9 05 0780 | 3108
■ 1170 Wien Taubergasse 46-48 05 0780 | 3109
■ 1180 Wien Gersthoferstraße 29-30 05 0780 | 3110
■ 1200 Wien Handelskai 102-104 05 0780 | 3111
■ 1200 Wien Wehlistraße 35-43 05 0780 | 3112
■ 1210 Wien Ignaz-Köck-Straße 9 05 0780 | 3113
■ 1220 Wien Lichtblaustraße 10a 05 0780 | 3114
■ 1220 Wien Voitgasse 7 05 0780 | 3115
■ 1230 Wien Oberlaaer Straße 250 05 0780 | 3116
■ 2000 Stockerau Wiener Straße 28 05 0780 | 3203
■ 2136 Laa/Thaya Thayapark 4 05 0780 | 3204
■ 2331 Straßhof Hauptstraße 4 05 0780 | 3205
■ 2322 Zwölfaxing Schwechaterstraße 57 05 0780 | 3206
■ 2345 Brunn/Gebirge Rennweg 87 05 0780 | 3207
■ 2380 Perchtoldsdorf Brunnerfeldstraße 53 05 0780 | 3202
■ 2512 Tribuswinkel Oberwaltersdorferstraße 210-212 05 0780 | 3208
■ 2514 Traiskirchen Friedrich Ganglbergerstraße 13 05 0780 | 3209
■ 2700 Wr. Neustadt Johann-Giefing-Straße 12 05 0780 | 3201
■ 3100 St. Pölten Porschestraße 23 05 0780 | 3302
■ 3107 St. Pölten Dr.-Wilhelm-Steingötter-Straße 8 05 0780 | 3303
■ 3362 Mauer-Amstetten Galtbergstraße 1 05 0780 | 3301
■ 3500 Krems Bertschingerstraße 6 05 0780 | 3304
■ 3830 Waidhofen/Thaya Brunner Straße 43 05 0780 | 3305
■ 7000 Eisenstadt Ruster Straße 120 05 0780 | 3701
■ 7100 Neusiedl Kurzes Hirschfeld 33 05 0780 | 3704
■ 7100 Neusiedl Rot Kreuz Gasse 25 05 0780 | 3704
■ 7210 Mattersburg Industriestraße 7 05 0780 | 3702
■ 1230 Wien Oberlaaer Straße 250 05 0780 | 3170
■ 2345 Brunn/Gebirge Rennweg 87 05 0780 | 3270
■ 2380 Perchtoldsdorf Brunnerfeldstraße 53 05 0780 | 3272
■ 2700 Wr. Neustadt Johann-Giefing-Straße 12 05 0780 | 3271
■ 3107 St. Pölten Dr.-Wilhelm-Steingötter-Straße 8 05 0780 | 3370
■ 1010 Wien Getreidemarkt 8 05 0780 | 3150
■ 1070 Wien Kaiserstraße 14-18 05 0780 | 3151
■ 1210 Wien Ignaz-Köck-Straße 9 05 0780 | 3152
■ 2345 Brunn/Gebirge Rennweg 87 05 0780 | 3250
■ 2380 Perchtoldsdorf Brunnerfeldstraße 53 05 0780 | 3252
■ 2700 Wr. Neustadt Johann-Giefing-Straße 12 05 0780 | 3251

Niederlassung SHT Ost Telefon  | DW
2380 Perchtoldsdorf Brunner Feldstraße 53 0596962 | 0

■ 4017 Linz Petzoldstraße 2 05 0780 | 3405
■ 4020 Linz Unionstraße 73 05 0780 | 3402
■ 4050 Traun Zaunermühlstraße 8 05 0780 | 3403
■ 4060 Leonding Welser Straße 21 05 0780 | 3404
■ 4400 Steyr Wolfernstraße 17 05 0780 | 3406
■ 4600 Wels Oberfeldstraße 97 05 0780 | 3407 
■ 4600 Wels Negrellistraße 34 05 0780 | 3401
■ 4844 Regau Vöcklabruckerstraße 15 05 0780 | 3408
■ 4910 Ried i. Innkreis Franz-Hönig-Straße 7 05 0780 | 3409
■ 4600 Wels Oberfeldstraße 97 05 0780 | 3470
■ 4052 Ansfelden Traununferstraße 117a 05 0780 | 3451
■ 4400 Steyr Wolfernstraße 17 05 0780 | 3450
■ 4600 Wels Oberfeldstraße 97 05 0780 | 3452
■ 4910 Ried i. Innkreis Franz-Hönig-Straße 7 05 0780 | 3453

Niederlassung SHT Oberösterreich Telefon  | DW
4050 Traun Zaunermühlstraße 8 0596964 | 0

■ 5020 Salzburg Rottweg 93 05 0780 | 3501
■ 5071 Wals Bundesstraße 35 05 0780 | 3502
■ 5211 Lengau Schwöllstraße 3 05 0780 | 3503
■ 5400 Hallein Halleiner Landesstraße 7 05 0780 | 3504
■ 5550 Radstadt Alte Bundesstraße 15 05 0780 | 3505
■ 5671 Bruck/Glocknerstr. Gewerbestraße 4 05 0780 | 3506
■ 5760 Saalfelden Gewerbepark 2 05 0780 | 3507
■ 5071 Wals Bundesstraße 35 05 0780 | 3570
■ 5020 Salzburg Siezenheimer Straße 39c 05 0780 | 3552
■ 5071 Wals Bundesstraße 35 05 0780 | 3550
■ 5671 Bruck/Glocknerstr. Gewerbestraße 4 05 0780 | 3551
■ 5760 Saalfelden Gewerbepark Harham 2 05 0780 | 3553

Niederlassung SHT Salzburg Telefon  | DW
5020 Salzburg Rottweg 93 0596965 | 0

Im Überblick: Alle SHT Standorte

39

■ 6020 Innsbruck Hans-Maier-Straße 5 05 0780 | 3609
■ 6021 Innsbruck Trientlgasse 41 05 0780 | 3609
■ 6175 Kematen i. T. Industriezone 4 05 0780 | 36011
■ 6200 Jenbach Austraße 14-17 05 0780 | 3602
■ 6300 Wörgl Brixentalerstraße 80c 05 0780 | 3603
■ 6330 Kufstein Salurner Straße 71 05 0780 | 3604
■ 6380 St. Johann i. T. Salzburger Straße 26 05 0780 | 3605
■ 6462 Karres Bundesstraße 141 05 0780 | 3606
■ 6021 Innsbruck Trientlgasse 41 05 0780 | 3670
■ 6020 Innsbruck Hans-Maier-Straße 5 05 0780 | 3653
■ 6021 Innsbruck Trientlgasse 41 05 0780 | 3650
■ 6462 Karres Bundesstraße 141 05 0780 | 3651

Niederlassung SHT Tirol & Vorarlberg Telefon  | DW
6020 Innsbruck Hans-Maier-Straße 5 0596966 | 0

Niederlassung SHT Steiermark Telefon  | DW
8052 Graz Wetzeldorferstraße 84 0596968 | 0

■ 7423 Pinkafeld Grazerstraße 5 05 0780 | 3703
■ 8010 Graz MEGA IZ Raiffeisenstraße 51 05 0780 | 3802
■ 8010 Graz Hüttenbrennergasse 34 05 0780 | 3803
■ 8020 Graz Wiener Straße 68 05 0780 | 3804
■ 8052 Graz Wetzelsdorferstraße 84 05 0780 | 3801
■ 8055 Graz Puntigamerstraße 124 05 0780 | 3805
■ 8200 Gleisdorf Ludersdorf 180 05 0780 | 3806
■ 8330 Feldbach Europastraße 17 05 0780 | 3807
■ 8430 Leibniz Dechant Thaller Straße 37 05 0780 | 3808
■ 8435 Wagna Marburgerstraße 94 05 0780 | 3809
■ 8582 Rosental/Voitsberg Hauptstraße 29 05 0780 | 3814
■ 8600 Bruck/Mur Dr.-Theodor-Körner-Straße 33 05 0780 | 3810
■ 8605 Kapfenberg Wiener Straße 51 05 0780 | 3811
■ 8724 Spielberg Poststraße 18 05 0780 | 3812
■ 8850 Murau Märzenkeller 1 05 0780 | 3813
■ 8010 Graz Raiffeisenstraße 51 05 0780 | 3870
■ 8055 Graz Puntigamer Straße 124 05 0780 | 3871
■ 8010 Graz Raiffeisenstraße 51 05 0780 | 3850
■ 8055 Graz Puntigamer Straße 124 05 0780 | 3852
■ 8600 Bruck/Mur Dr.-Theodor-Körner-Straße 33 05 0780 | 3851

Niederlassung SHT Kärnten Telefon  | DW
9020 Klagenfurt Triplatstraße 16 0596969 | 0

■ 9020 Klagenfurt Völkermarkter Straße 277   05 0780 | 3903
■ 9023 Klagenfurt Triplatstraße 16 05 0780 | 3901
■ 9300 St. Veit/Glan Völkermarkter Straße 39 05 0780 | 3904
■ 9500 Villach Bruno-Kreisky-Straße 33 05 0780 | 3902
■ 9800 Spittal/Drau Villacher Straße 150 05 0780 | 3905
■ 9020 Klagenfurt Völkermarkter Straße 277 05 0780 | 3970
■ 9020 Klagenfurt Völkermarkter Straße 277   05 0780 | 3950
■ 9023 Klagenfurt Triplatstraße 16 05 0780 | 3952
■ 9500 Villach Bruno-Kreisky-Straße 33 05 0780 | 3953
■ 9800 Spittal/Drau Villacher Straße 150 05 0780 | 3951

■ Installateur Service Zentrum ■ Bad & Energie: ■ Bad & Energie:
      Energieausstellung      Badausstellung

Öffnungszeiten finden Sie auf unseren Websites:  
www.sht-gruppe.at
www.mySHT.at

■ 6700 Bludenz Alfenz Straße 1 05 0780 | 3607
■ 6844 Altach Buco Park, Feldkircherstraße 2 05 0780 | 3608
■ 6844 Altach Buco Park, Feldkircherstraße 2 05 0780 | 3671
■ 6844 Altach Buco Park, Feldkircherstraße 2 05 0780 | 3652
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■ 1030 Wien Ungargasse 28 05 0780 | 3102
■ 1030 Wien Baumgasse 68/Hof 05 0780 | 3103
■ 1050 Wien Schönbrunner Straße 12 05 0780 | 3101
■ 1070 Wien Kaiserstraße 14-18 05 0780 | 3117
■ 1100 Wien Favoritner Gewerbering 10 05 0780 | 3104
■ 1100 Wien Favoritner Gewerbering 1 05 0780 | 3105
■ 1110 Wien Gadnergasse 69 05 0780 | 3106
■ 1140 Wien Lützowgasse 12-14 05 0780 | 3107
■ 1140 Wien Gurkgasse 7-9 05 0780 | 3108
■ 1170 Wien Taubergasse 46-48 05 0780 | 3109
■ 1180 Wien Gersthoferstraße 29-30 05 0780 | 3110
■ 1200 Wien Handelskai 102-104 05 0780 | 3111
■ 1200 Wien Wehlistraße 35-43 05 0780 | 3112
■ 1210 Wien Ignaz-Köck-Straße 9 05 0780 | 3113
■ 1220 Wien Lichtblaustraße 10a 05 0780 | 3114
■ 1220 Wien Voitgasse 7 05 0780 | 3115
■ 1230 Wien Oberlaaer Straße 250 05 0780 | 3116
■ 2000 Stockerau Wiener Straße 28 05 0780 | 3203
■ 2136 Laa/Thaya Thayapark 4 05 0780 | 3204
■ 2331 Straßhof Hauptstraße 4 05 0780 | 3205
■ 2322 Zwölfaxing Schwechaterstraße 57 05 0780 | 3206
■ 2345 Brunn/Gebirge Rennweg 87 05 0780 | 3207
■ 2380 Perchtoldsdorf Brunnerfeldstraße 53 05 0780 | 3202
■ 2512 Tribuswinkel Oberwaltersdorferstraße 210-212 05 0780 | 3208
■ 2514 Traiskirchen Friedrich Ganglbergerstraße 13 05 0780 | 3209
■ 2700 Wr. Neustadt Johann-Giefing-Straße 12 05 0780 | 3201
■ 3100 St. Pölten Porschestraße 23 05 0780 | 3302
■ 3107 St. Pölten Dr.-Wilhelm-Steingötter-Straße 8 05 0780 | 3303
■ 3362 Mauer-Amstetten Galtbergstraße 1 05 0780 | 3301
■ 3500 Krems Bertschingerstraße 6 05 0780 | 3304
■ 3830 Waidhofen/Thaya Brunner Straße 43 05 0780 | 3305
■ 7000 Eisenstadt Ruster Straße 120 05 0780 | 3701
■ 7100 Neusiedl Kurzes Hirschfeld 33 05 0780 | 3704
■ 7100 Neusiedl Rot Kreuz Gasse 25 05 0780 | 3704
■ 7210 Mattersburg Industriestraße 7 05 0780 | 3702
■ 1230 Wien Oberlaaer Straße 250 05 0780 | 3170
■ 2345 Brunn/Gebirge Rennweg 87 05 0780 | 3270
■ 2380 Perchtoldsdorf Brunnerfeldstraße 53 05 0780 | 3272
■ 2700 Wr. Neustadt Johann-Giefing-Straße 12 05 0780 | 3271
■ 3107 St. Pölten Dr.-Wilhelm-Steingötter-Straße 8 05 0780 | 3370
■ 1010 Wien Getreidemarkt 8 05 0780 | 3150
■ 1070 Wien Kaiserstraße 14-18 05 0780 | 3151
■ 1210 Wien Ignaz-Köck-Straße 9 05 0780 | 3152
■ 2345 Brunn/Gebirge Rennweg 87 05 0780 | 3250
■ 2380 Perchtoldsdorf Brunnerfeldstraße 53 05 0780 | 3252
■ 2700 Wr. Neustadt Johann-Giefing-Straße 12 05 0780 | 3251

Niederlassung SHT Ost Telefon  | DW
2380 Perchtoldsdorf Brunner Feldstraße 53 0596962 | 0

■ 4017 Linz Petzoldstraße 2 05 0780 | 3405
■ 4020 Linz Unionstraße 73 05 0780 | 3402
■ 4050 Traun Zaunermühlstraße 8 05 0780 | 3403
■ 4060 Leonding Welser Straße 21 05 0780 | 3404
■ 4400 Steyr Wolfernstraße 17 05 0780 | 3406
■ 4600 Wels Oberfeldstraße 97 05 0780 | 3407 
■ 4600 Wels Negrellistraße 34 05 0780 | 3401
■ 4844 Regau Vöcklabruckerstraße 15 05 0780 | 3408
■ 4910 Ried i. Innkreis Franz-Hönig-Straße 7 05 0780 | 3409
■ 4600 Wels Oberfeldstraße 97 05 0780 | 3470
■ 4052 Ansfelden Traununferstraße 117a 05 0780 | 3451
■ 4400 Steyr Wolfernstraße 17 05 0780 | 3450
■ 4600 Wels Oberfeldstraße 97 05 0780 | 3452
■ 4910 Ried i. Innkreis Franz-Hönig-Straße 7 05 0780 | 3453

Niederlassung SHT Oberösterreich Telefon  | DW
4050 Traun Zaunermühlstraße 8 0596964 | 0

■ 5020 Salzburg Rottweg 93 05 0780 | 3501
■ 5071 Wals Bundesstraße 35 05 0780 | 3502
■ 5211 Lengau Schwöllstraße 3 05 0780 | 3503
■ 5400 Hallein Halleiner Landesstraße 7 05 0780 | 3504
■ 5550 Radstadt Alte Bundesstraße 15 05 0780 | 3505
■ 5671 Bruck/Glocknerstr. Gewerbestraße 4 05 0780 | 3506
■ 5760 Saalfelden Gewerbepark 2 05 0780 | 3507
■ 5071 Wals Bundesstraße 35 05 0780 | 3570
■ 5020 Salzburg Siezenheimer Straße 39c 05 0780 | 3552
■ 5071 Wals Bundesstraße 35 05 0780 | 3550
■ 5671 Bruck/Glocknerstr. Gewerbestraße 4 05 0780 | 3551
■ 5760 Saalfelden Gewerbepark Harham 2 05 0780 | 3553

Niederlassung SHT Salzburg Telefon  | DW
5020 Salzburg Rottweg 93 0596965 | 0

Im Überblick: Alle SHT Standorte
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■ 6020 Innsbruck Hans-Maier-Straße 5 05 0780 | 3609
■ 6021 Innsbruck Trientlgasse 41 05 0780 | 3609
■ 6175 Kematen i. T. Industriezone 4 05 0780 | 36011
■ 6200 Jenbach Austraße 14-17 05 0780 | 3602
■ 6300 Wörgl Brixentalerstraße 80c 05 0780 | 3603
■ 6330 Kufstein Salurner Straße 71 05 0780 | 3604
■ 6380 St. Johann i. T. Salzburger Straße 26 05 0780 | 3605
■ 6462 Karres Bundesstraße 141 05 0780 | 3606
■ 6021 Innsbruck Trientlgasse 41 05 0780 | 3670
■ 6020 Innsbruck Hans-Maier-Straße 5 05 0780 | 3653
■ 6021 Innsbruck Trientlgasse 41 05 0780 | 3650
■ 6462 Karres Bundesstraße 141 05 0780 | 3651

Niederlassung SHT Tirol & Vorarlberg Telefon  | DW
6020 Innsbruck Hans-Maier-Straße 5 0596966 | 0

Niederlassung SHT Steiermark Telefon  | DW
8052 Graz Wetzeldorferstraße 84 0596968 | 0

■ 7423 Pinkafeld Grazerstraße 5 05 0780 | 3703
■ 8010 Graz MEGA IZ Raiffeisenstraße 51 05 0780 | 3802
■ 8010 Graz Hüttenbrennergasse 34 05 0780 | 3803
■ 8020 Graz Wiener Straße 68 05 0780 | 3804
■ 8052 Graz Wetzelsdorferstraße 84 05 0780 | 3801
■ 8055 Graz Puntigamerstraße 124 05 0780 | 3805
■ 8200 Gleisdorf Ludersdorf 180 05 0780 | 3806
■ 8330 Feldbach Europastraße 17 05 0780 | 3807
■ 8430 Leibniz Dechant Thaller Straße 37 05 0780 | 3808
■ 8435 Wagna Marburgerstraße 94 05 0780 | 3809
■ 8582 Rosental/Voitsberg Hauptstraße 29 05 0780 | 3814
■ 8600 Bruck/Mur Dr.-Theodor-Körner-Straße 33 05 0780 | 3810
■ 8605 Kapfenberg Wiener Straße 51 05 0780 | 3811
■ 8724 Spielberg Poststraße 18 05 0780 | 3812
■ 8850 Murau Märzenkeller 1 05 0780 | 3813
■ 8010 Graz Raiffeisenstraße 51 05 0780 | 3870
■ 8055 Graz Puntigamer Straße 124 05 0780 | 3871
■ 8010 Graz Raiffeisenstraße 51 05 0780 | 3850
■ 8055 Graz Puntigamer Straße 124 05 0780 | 3852
■ 8600 Bruck/Mur Dr.-Theodor-Körner-Straße 33 05 0780 | 3851

Niederlassung SHT Kärnten Telefon  | DW
9020 Klagenfurt Triplatstraße 16 0596969 | 0

■ 9020 Klagenfurt Völkermarkter Straße 277   05 0780 | 3903
■ 9023 Klagenfurt Triplatstraße 16 05 0780 | 3901
■ 9300 St. Veit/Glan Völkermarkter Straße 39 05 0780 | 3904
■ 9500 Villach Bruno-Kreisky-Straße 33 05 0780 | 3902
■ 9800 Spittal/Drau Villacher Straße 150 05 0780 | 3905
■ 9020 Klagenfurt Völkermarkter Straße 277 05 0780 | 3970
■ 9020 Klagenfurt Völkermarkter Straße 277   05 0780 | 3950
■ 9023 Klagenfurt Triplatstraße 16 05 0780 | 3952
■ 9500 Villach Bruno-Kreisky-Straße 33 05 0780 | 3953
■ 9800 Spittal/Drau Villacher Straße 150 05 0780 | 3951

■ Installateur Service Zentrum ■ Bad & Energie: ■ Bad & Energie:
      Energieausstellung      Badausstellung

Öffnungszeiten finden Sie auf unseren Websites:  
www.sht-gruppe.at
www.mySHT.at

■ 6700 Bludenz Alfenz Straße 1 05 0780 | 3607
■ 6844 Altach Buco Park, Feldkircherstraße 2 05 0780 | 3608
■ 6844 Altach Buco Park, Feldkircherstraße 2 05 0780 | 3671
■ 6844 Altach Buco Park, Feldkircherstraße 2 05 0780 | 3652

Be
za

hlt
e A

nz
eig

e



SHT Kunde bleiben: 
Die Vorteile als SHT  
Kunde genießen und  
27 statt 10 Schauräume 
nutzen

Regional angepasst: 
Weil Wien nicht Tirol ist - 
jede Region hat Ihren Stil

Einfach umfassend: 
Bad und Energie als  
gemeinsames  
Service-Angebot

Technisch top: 
3D Planung, 3D Kino, 
Infopoints etc. - weil es 
Kunden überzeugt

Neuer Look: 
Animiert Konsumenten 
in ein neues Bad oder in 
eine neue Energielösung 
zu investieren

Partner im Haus:
Bei einigen Standorten 
ergänzt ein Fliesen-
partner unser Angebot 

Vielfach kompetent:
Schauraum, Beratung, 
Planung und Wohlgefühl 

Clevere Ausstellung: 
Perfekter Mix aus  
Klassikern, Neuheiten, 
Eigenmarken und
Exklusivsortimenten

On Tour: 
Der Bad & Energie Ca-
ravan, ein zum Showcar 
umgebauter Wohnwagen, 
rollt durch Österreich

FAKTEN

Bis bald im Bad & Energie 

 

Schauraum in Ihrer Nähe,

Ihr SHT Team

Yakınınızdaki Bad&Energie 
showroomunda görüşmek üzere

SHT Takımı

SHT, IHR STARKER PARTNER
Mit SHT fällt es einfach leichter, die täglichen Herausforderungen zu meistern. Als starker 
Partner für alle Installateure wissen wir, was es braucht um erfolgreich zu sein. Denn auf 
unser Service können Sie sich verlassen. Überall in ganz Österreich. Ein Partner, der das 
größte Logistiknetzwerk nutzt, der mit mehr als 80 ISZ Märkten immer in der Nähe ist 
und der ein Team an Spezialisten beschäftigt, die sich auskennen und wissen, was benötigt 
wird. Nun kommt mit den Bad & Energie Schauräumen eine neue Dimension dazu.

 

SHT, GÜÇLÜ İŞ ORTAĞINIZ
Her gün karşılaştığınız sorunlarla başa çıkmak SHT ile daha kolay. Tüm tesisatçılar için güçlü 
bir iş ortağı olarak biz, başarıya ulaşmak için gerekenleri biliyoruz. Avusturya’nın her yerindeki 
hizmetlerimize güvenebilirsiniz. En büyük lojistik ağa sahip, 80 ISZ mağazasıyla hemen yakınınızda, 
sektörde uzman kadrosuyla yanınızda bir iş ortağıyız. Bad&Energie showroomlarıyla buna yeni 
bir boyut ekliyoruz. 

 

SHT müşterisi 
olarak kalın:  
SHT müşterisi olmanın 
avantajlarından yararlanın 
ve 10 yerine 27 showroom 
hizmetinizde olsun 

 

Bölgelere uygun:
Çünkü Viyana, Tirol değil – 
her bölgenin kendi tarzı var 

Çok kapsamlı: 
Banyo ve enerji 
hizmetleri bir arada 

 
 

Teknolojide en üst seviye: 
3D planlama, 3D gösterim,
danışma noktaları vs. - 
çünkü bunlar müşterileri 
etkiliyor 

Yeni görünüm: 
Tüketicileri yeni bir banyo
ya da enerji çözümüne 
harcama yapmaya 
yöneltiyor

İş ortaklarımız:  
Bazı bölgelerde 
seramik sektöründeki 
iş ortaklarımız 
hizmetlerimizi 
tamamlıyorlar 

Sektörde 
çok yönlü rekabet: 
Showroom, danışma, 
planlama ve memnuniyet 

Akıllı sergileme: 
Klasikler, yenilikler, 
özgün markalar ve üst 
segment ürünlerin 
bulunduğu mükemmel 
ürün yelpazesi

 
Yollardayız: 
Sergi aracına dönüştürül-
müş bir karavan olan 
Bad & Energie Caravan 
Avusturya yollarında 

KISACA
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KISACA

Die neue Bad & Energie 

Yeni Bad&Energie web sitemiz 
Nisan itibarıyla yayında. 

 Website ist ab April online. 
 

www.badundenergie.at

ONLINE AB

Nisan 2018’den 

itibaren online

APRIL
2018!
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Bir kadın, utanç duygularından, 
bastırdığı hislerden, toplu-
mun kurallarından, ailesinden 
gördüğü öğretilerden gelen 
yanlış düşünceleri fark ettikçe 
ve kendi öz benliği ile yeniden 
ilişki kurmaya yöneldikçe hu-
zuru yakalar.

''Rahim karanlık ve derindir. 
Bir nevi kâinattır. Dünya nasıl 
bu kâinatın içinde yaratıldıysa 

insan da rahmin içinde 
Yaradan’ın takdiri ile Er Rahim 

esması ile yaratılmaktadır. 
Rahim yaşamı yani insani 

doğurur. ''

Hepinize merhaba, Mayıs 
ayının ikinci Pazar günü 
Türkiye ve birçok ülkede 

anneler günü kutlandı. Tabii ki 
bu özel günü sadece biyolojik 
çocuk doğurmuş annelere ithaf 
edemeyiz. Bu şekilde baksaydık 
birçok paralı taşıyıcı anneyi 
veya çocuklarını doğar doğmaz 
terk eden anneleri de kutsal ilan 
etmemiz gerekir ki, biraz saçma 
olurdu.

Kadın, Allah’ın yaratım gücünü 
verdiği, kâinatı doğuran, ona 
can veren ve büyüten varlık. 
Kadının gücü, rahminin gücünü 
keşfetmesi ile doğru orantılıdır.

Kadın, Allah’ın yaratım gücünü verdiği, kâinatı doğuran, 
ona can veren ve büyüten varlık. 

Dişi Enerjisi ve Anne Olmak
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Rahim yaratım gücü ile kadına 
Tanrıca olduğunu, özel olduğunu 
hatırlatandır. Fakat özellikle bazı 
toplumlarda sadece gebelik ile 
hatırlanır. Rahim sadece bir or-
gan değil Allah’ın isimlerinden 
''er Rahim'' esmasının kadındaki 
yansımasıdır.

Rahman isminin dünyadaki 
erkek yani eril enerji iken, Rahim 
enerjisi ise kadındır. Rahim ener-
jisini Rahman ile karşılaştırırsak 
içeriye dönük durağandır. Dişil 
enerji rahimden dolayı sevgi, 
şefkat, kabulleniş, teslimiyet 
yani durağan özellikler içerir. 

Dişiliğiyle bütünleşmemiş eril 
eylemler ise öfke, şiddet, hırs, 
yokluk ve savaşa sebep olur. Bu 
günlük hayatımızda da, dünyada 
da böyle tezahür eder. Bu yüz-
den de hepimizin içinde bulunan 
eril ve dişil enerjinin dengede ve 
doğru kullanılması lazımdır.

Baz toplumlarda sadece biyo-
lojik çocuk doğurmuş kadınlar 

kutsal bir yere konur. Aslında 
rahim şefkat, beslemek, büyüt-
mek anlamlarına geldiğine göre 
bu sadece biyolojik doğurmakla 
ilgili olamaz. Doğurmak sadece 
bir bebek dünyaya getirmek 
değildir.

Bunu hatırlayarak kadınlar 
doğursun veya doğurmasın, 
erkek eşi olsun veya olmasın 
bu dünyaya katabileceği güzel-
likleri ve yaratabileceklerine 
odaklanmalıdır. Her kadının 
küçük büyük bir yeteneği 
vardır ve bununla çok güzel 
yaratımlar yapabilir. Harika 
yemekler pişirebilir, yazılar ya-
zabilir, koruyucu anne olarak 
terk edilmiş çocuklara şefkat 
ve bakım verebilir, insanlara ru-
hani yol gösterebilir, evsizlere 
ihtiyacı olanlara maddi ve ma-
nevi yardım edebilir, doğayı ve 
hayvanları koruyabilir.

Kadın besler, büyütür ve şefkat 
verir. İster doğaya ister bir 
canlıya, ister kendi çocuğuna. 

von Nisan Kılıç
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olmak için özellikle Avrupa gibi 
yerlerde babasız, sevgisiz, mut-
suz ortamlara çocuk getirmesi-
ni veya yurdumuzda bazen bu 
maksat ile tabiri caiz ise koca 
bulmak fikrini çok bencilce ve 
yanlış buluyorum. 

Psikolojik olarak sağlıklı bir ne-
sil için mutlu bir yuvada, şefkatli 
bir anne ile birlikte güçlü bir 
baba figürüne de ihtiyaç var. 
Hoş sadece bana ait düşünceler 
değil bunlar. Tüm dünyada 
psikologlar ve uzmanlar mutsuz 
ailelerde veya baba rol modeli
olmadan yetişen çocukların 
birçok probleminin temelinde 
bunların yattığını iletiyorlar. 

Psikolojisi sağılıkla bir nesil için 
mutlu bir yuvada, şefkatli bir 
anne ile birlikte güçlü ve oto-
riter bir baba figürüne de ihtiyaç 
olduğunu belirtiyorlar.

Bu noktada unutmamak lazım 
ki sadece biyolojik doğum 
yaparak güce sahip olma, yani 
ana kraliçe olma gibi hedefi olan 
kadınlar eril enerjiyi küçümse-
yemez.

''Hatırlayalım, Rahman 
vermeden Rahim tek başına 

üretemez.''

Kadın önce feminen, maskü-
len, doğal yönleri ile barışıp, 
kendi içinde yaratımını ger-
çekleştirirse dünyası çok güzel 
bir cennete dönecektir. Bu da 
gerçek dünyaya yansıyacaktır.

Mutlu çocuklar yetiştirmek

Tüm annelere saygım ve sevgim 
sonsuz. Fakat dünyaya çocuk 
getirme fikrini eşlerin huzurlu, 
mutlu olduğu yuvalarda so-
nuna kadar destekliyorum. Bazı 
kadınların sadece çocuk sahibi 

Doç. Dr. Oktay Aydın; Çocuk sa-
hibi olmadan önce bu üç soruya 
cevap verilmesi gerektiğini ileti-
yor.

1. Ekonomik Yeterlilik Düzeyi

''Para mutluluğu garanti et-
mez ama parasızlık mutluğu 
garanti eder'' şeklinde özetle-
nebilir. Bu nedenle, eşlerin 
ekonomik olarak bir alt yapıyı 
oluşturduktan sonra çocuk sa-
hibi olmalarının doğru olacağını 
söylemek mümkün.

2. Evliliğin ve çiftler arası 
ilişkinin kalitesi

Eşler arasındaki ilişkinin belirli 
bir olgunluk düzeyine erişmesi 
çok önemli. Bu nedenle ev-
lendikten sonraki ilk bir yıl 
içerisinde çocuk sahibi olmak 
riskli. Bazı evliliklerde ilk yıllarda 
eşler arası sorunlar çıktığında, 

çevredeki çok bilen büyükler ''Bir 
çocuk yapın hepsi geçer'' diye 
komik tavsiyelerde bulunurlar. 

Bu tavsiyeye uyan kimi çiftlerde 
ise fatura dünyaya getirdikleri 
çocuklarına çıkar.

3. Eşlerin duygusal olarak bir 
çocuğun sorumluluğunu alma-
ya hazır olup olmaması

Kişisel dünyasında, bir çocuğun 
sorumluluğunu alamayacak 
olmasına karsın, ya âşık olarak 
ya da aile büyüklerinin yön-
lendirmesiyle evlenen birçok 
kadın ve erkek, sonraki yıllarda 
büyük acılar yaşar.

Çocuk sahibi olmadan önce, 
''Ben bir çocuğun sorumluluğunu 
alıp büyütebilecek bir ruhsal 
dengeye ve duygusal güce sahip 
miyim?'' diye kendimize sormak 
zorundayız.

von Nisan Kılıç
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11 AYIN SULTANI 

YA SEHR-I RAMAZAN
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“Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyi-
niz Allah israf edenleri sevmez.” 

buyurmuştur sevgili Peygam-
berimiz. Özellikle Ramazan 
ayında açlığın etkisi ile daha da 
fazla tüketen ve israf eden olma-
mak için bu Hadis-i şerifi sık sık 
hatırlamamız ve hatırlatmamız 
gerekiyor. 

Ramazan demek bereket 
demek. Ramazan demek sabır, 
huzur, tefekkür, yardımlaşmak 

demek. 

Ramazan “yanmak” demektir.
“Ramaz” kelimesi güneşin 
sıcaklığının şiddetinden gayet 
kızmasıdır ki böyle pek kızgın 
yere “ramda” denir. “Ramazan” 
“ramda” mastarından “yanmak” 
manasına gelir. Yani kızgın 
yerde yalın ayak yürümekle yan-
mak demektir.

Bu mübarek aya “Ramazan” 
denmesinin bir sebebi; bu ayın 
günahları yaktığıdır. Şu halde 
mübarek Ramazan ayında oruç 
tutan ve ihlasla tövbe eden 
müminlerin günahları yanar, 
böylece günah kirlerinden 
arınırlar, tertemiz olurlar. 

Ramazan “yağmur” demektir.
Yaz sonunda güz mevsiminin 
başlangıcında yağıp yeryüzünü 
tozdan temizleyen yağmur 
manasına gelen “Ramadiyu” 
mastarından gelir. Bu yağmur 
yeryüzünü yıkadığı gibi şehr-i 
Ramazan da ehl-i imanı gü-
nahlardan yıkayıp kalplerini 
temizlediği için bu isim ile 
isimlendirilmiştir. (Elmalılı Ham-
di Yazır)

Ramazan ayının en büyük hik-
metidir varlık sahiplerinin yok-
luk içindeki insanları ve bütün 
canlıları anlayabilmesi, onlarla 
empati kurup onlara yardımcı 

olmasını ve paylaşmasını sağ-
lamak.  Güzellikleri bereketlen-
dirmek.

İmam Cafer Sadık (a.s) 
buyurmuştur ki: "Allah-u Teâla 
orucu, zengin ile fakirin eşit 
olması için farz kılmıştır. Çünkü 
normal şartlarda zengin açlığı 
hiçbir zaman tatmıyor ki fakirl-
erin ne çektiğini anlasın ve fa-
kirlere acısın. Zira o her istediği 
şeyi rahatça elde edebiliyor.. Al-
lah c.c. zenginin fakire acıması 
ve aç olana merhamet etmesi 
için, kullarını Ramazan ayında 
oruç vesilesiyle eşit bir seviy-
eye getirmek ve zengine açlık 
ve acının zorluğunu tattırmak 
istemiştir.

Resulullah (S.A.V.) bir kadının, 
oruçlu olduğu halde cariyesine 
sövdüğünü duyunca, yemek 
isteyip o kadına; "Ye" buyurdu.
Kadın; "Ya Resulullah! Ben 
oruçluyum" dedi.

Bunun üzerine Resulullah 
(S.A.V.) buyurdular ki: "Cariyene 
sövdüğün halde nasıl oruçlu ola-
bilirsin? Oruç (sadece) yemek 
ve içmekten kaçınmak değildir; 
yemek ve içmekten kaçınmanın 
yanı sıra kötü işler ve çirkin söz-
lerden de korunmak gerekir. 
Hakiki oruç tutanlar ne kadar da 
azdır; boş yere aç kalanlar ise ne 
kadar da çoktur.

Oruç demek şükür demek, Oruç 
demek sadece mide ile değil 
bütün uzuvlarımızla, elimizle, di-
limizle, zihnimizle ve ruhumuzla 
kötü davranış ve düşüncelerden 
uzak durmak demektir.

Yüce Rabbimiz oruç ibadeti-
mizi kolaylaştırsın, kabul ey-
lesin. Brücke Dergisi olarak 
farkındalığı yüksek, hayırlı ve 
huzurlu bir Ramazan dileriz.

von Hanife Savaş



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 115x: Wien, Niederösterreich und Burgenland

115x115x
HOS GELDIN 

11 AYIN SULTANI 
YA SEHR-I RAMAZAN
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29 Nisan 2017 tarihli KHK ile yapılan 
kanun değişikliğiyle yurtdışında 
verilen boşanma kararlarının dava 

açılmaksızın nüfus kütüğüne tescili ka-
bul edilmiştir. 7 Şubat 2018 tarihinde 
bu değişikliğin uygulanmasına ilişkin 
usul ve esasları düzenleyen yönetmelik 
yayımlanmıştır.

Kanun değişikliği öncesinde yurtdışındaki 
boşanma kararlarının tanınması için Türk 
Mahkemelerinde tanıma ve tenfiz davası 
açılması gerekiyordu. Değişiklik sonrası 
artık yabancı ülkede verilen boşanma 
kararları aranan şartları da sağlıyorsa 
dava açılmasına gerek kalmaksızın nüfus 
kütüğüne tescil edilebilecekler.

Yabancı Ülkede Verilen Boşanma 
Kararının Nüfus Kütüğüne Tescili İçin 

Gereken Zorunlu Şartlar:

• Taraflar bunun için birlikte başvurmalıdır. 
Bunu bizzat yapabilecekleri gibi vekilleri 
aracılığıyla da yapabilirler.

• Kararın verildiği devlet kanunlarına göre 
yetkili adli ve idari makam tarafından 
verilmiş ve usulen kesinleşmiş olması ge-
rekmektedir.

• Verilen kararın Türk kamu düzenine açıkça 
aykırı olmaması gerekmektedir.

• Bu şartların gerçekleşmediği gerekçe-
siyle tescil talebiniz reddedilirse kararın 
Türkiye’de tanınması için de Türk Mahke-
melerinde dava açılması gerekir.

Başvuruların Yapılabileceği Yerler
Aile kütüğüne tescil için başvurular 
taraflarca Yurt dışında kararın verildiği ül-
kedeki dış temsilciliklere (Büyükelçilik veya 
Başkonsolosluk) Yurt İçinde ise taraflardan 
birinin yerleşim yeri il müdürlüğüne yapılır. 

Başvuru Kim Tarafından Nasıl Yapılacak?
Başvurular, taraflarca bizzat ya da 
avukatları aracılığıyla yapılabilir. Kararın 

nüfus kayıtlarına işlenmesi için her iki 
tarafın da talepte bulunması zorunlu olsa 
da tarafların aynı anda yetkili merci önünde 
başvuru yapması zorunlu değildir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler
• Başvuru Formu- Bu işlem için hazırlanmış 
olan form dilekçe kullanılarak başvuru 
yapılmalıdır.

• Aile kütüğüne tescil talep edilen usulüne 
göre onaylanmış kararın aslı ile onaylı 
Türkçe tercümesi 
• Kimlik veya Pasaport fotokopileri 

T.C. Dışişleri Bakanlığı’ndan edindiğimiz 
bilgiye göre boşanmanın dava 
açılmaksızın tanınması uygulamasına 
daha geçilmemiştir. Bakanlıktan gelecek 
talimatı takiben yönetmelik uygulamaya 
geçecektir. Başkonsolosluklarda uygulama 
başladığında kamuoyuna bilgilendirme 
yapılacaktır.

Kanun değişiklik sonrası artık yabancı ülkede verilen boşanma kararları 
aranan şartları da sağlıyorsa dava açılmasına gerek kalmaksızın 

nüfus kütüğüne tescil edilebilecekler.

Yurtdışındaki boşanma kararları 
artık Türkiye'de de tanınacak

von Hanife Savaş



OECD tarafından oluş-
turulan ve 116 ülke-
nin imzaladığı "Vergi 

Konularında Karşılıklı İdari 
Yardımlaşma Sözleşmesi" 
kapsamında şu an için bilgi
paylaşımı yapılan ülke bu-
lunmadığını belirterek, "Avrupa 
Birliği ülkeleri başta olmak 
üzere, diğer ülkelerle bilgi 
paylaşımına başlamamız için 
gereken idari, teknik ve yasal 
yapı, 2019 yılının sonuna kadar 
tamamlanacak." dedi.

Bugün itibarıyla 116 ülke bu 
sözleşmeyi imzaladı ve Tür-
kiye de bu 116 ülkeden biri. 
Buna rağmen yasal süreç 
henüz tamamlanmamış ve bilgi 
paylaşımına başlanmamıştır. 
Hangi ülkeler ile bilgi paylaşımı 
yapılacağı da ilerleyen süreçte 
Bakanlar Kurulu kararı ile be-
lirlenecektir.

Otomatik Bilgi Paylaşımı 
Hangi Ülkeleri Kapsıyor?
Anlaşma, aralarında Almanya, 
Avusturya, Fransa gibi birçok 
Avrupa ülkesinin de bulunduğu 
AGİT üyelerini kapsasa da Türk 
hükümetinin hangi ülkelerle 
bilgi paylaşımında bulunacağı 
henüz belirlenmiş değil. Bakan-
lar Kurulu kararının ardından bu 
süreç açıklığa kavuşacak.

Bakan Naci Ağbal'ın yaptığı 
açıklamaya göre; 

"Bilgiler, sadece vergisel 
amaçla kullanılacak"

Bu sistemle kişilerin, ikamet 
ettiği ülke dışındaki diğer ül-
kelerde bulunan finansal he-
sap bilgilerinin, ikamet edilen 
ülkeye her yıl, diğer ülke vergi 
idarelerince ve karşılıklı olmak 
şartıyla sadece vergisel amaç-
larla kullanılmak üzere, otoma-
tik olarak elektronik ortamda 
gönderileceğini ve yurt dışında 
ikamet eden vatandaşların tüm 
yasal menfaatlerinin teminat 
altında olduğunu bildirdi.

Ağbal, bilgi değişiminde kriter-
in vatandaşlık değil, ikamet 
olduğunun altını çizdi.

"Yıl içinde gerçekleşen hesap 
hareketleri ile kişisel bilgiler 

paylaşılmayacak" 
Mevduat, saklama hesapları gibi 
sadece finansal kuruluşlarda 
bulunan finansal hesap bilg-
ileri bu kapsama girecek. Özel-
likle merak edilen ev, arsa gibi 
gayrimenkul ve taksi, minibüs 
gibi finansal nitelikte olma-
yan menkul mal mahiyetindeki 
bilgilerin değişimi söz konusu 
değil. Finansal bilgilerin nasıl 
paylaşılacağını da belirtmek 
gerekirse, hesap sahibinin 
adı soyadı, ikamet adresi, 
ikametgâhının bulunduğu ül-
kedeki vergi kimlik numarası, 
hesabın yılsonu bakiyesi ve yıl 
içinde faiz, temettü gibi elde 

ettiği gelirlerin tutarı değişime 
konu edilecek. Yıl içinde 
gerçekleşen hesap hareketleri 
ve vatandaşlık bilgisi gibi kişisel 
bilgiler paylaşılmayacak.

Yurt Dışında Sosyal Yardım 
Alanlar İçin Bilgi Paylaşımı Ne 
Anlama Geliyor?
Sözleşmenin detayları Bakanlar 
Kurulu tarafından belirlendikten 
sonra eğer sosyal yardım alan 
bir kişinin Türkiye’deki hesapları 
bilgi paylaşımı kapsamında ilgili 
ülkenin mali mercileriyle payla-
şılırsa, sosyal yardım almayı ge-
rektiren maddi durum beyanının 
hatalı olduğundan hareketle 
yardım alan kişi için yaptırımlar 
ihtimal dâhilinde yer alıyor.

29Ausgabe 13 2018
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Özellikle Avrupa'da yaşayan Türkiye kökenli vatandaşların 
merakla beklediği "Bilgi Paylaşımı" konusunda Maliye Bakanı 

Naci Ağbal açıklamalarda bulundu.

Otomatik Bilgi Paylaşımı kimleri 
hangi durumlarda kapsayacak?

von Hanife Savaş
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Ein von der AKNÖ gegründeter 
inhaltsloser Verein - Pro International
Ein interkulturelles Österreich, indem alle Men-
schen unabhängig von ihrer ethnischen Herkunft 
voneinander lernen und miteinander arbeiten 
können. Diesen Zweck verfolgen zahlreiche Or-
ganisationen oder auch Vereine, darunter auch 
der Verein Pro International.

Ziele des Vereins sind die Förderung der Inter-
kulturalität, Mitspracherecht, Akzeptanz der Kol-
legen, Inklusion sowie Chancengleichheit in der 
Arbeitswelt. Daneben auch der vereinfachte Zu-
gang zu Serviceleistungen. In keinem, von den 
genannten Zielen kam es bisher zu Errungen-
schaften. Der Vereinspräsident erklärte im Jahr 
2015, dass es Projekte in Bezug auf die The-
men Koordination und Integration gibt, von der 
Veröffentlichung dieser Projekte fehlt jede Spur. 
Ein Verein, welches unter anderem von Interes-
senvertretern unterstützt und sogar gefördert 
wird, sollte die Transparenz hinsichtlich seiner 
Fortbildung nicht außer Acht lassen.

Vielfältige Leistungen bietet der Verein Pro In-
ternational seinen Mitgliedern. Sprachkurse, 
Berufskurse, Bildung, Projekte zum Thema In-
tegration, Familie und Frauen. In Anbetracht 
der Tatsache, dass die Sprachkurse von der 
AK und dem BFI ausgehen und keine Koopera-
tion, auch mit Migrantenvereinen, ersichtlich ist, 
stellt sich die Frage inwiefern dieser Verein zur 
Integration beiträgt? Keine Zusammenarbeit mit 
austro-türkischen Vereinen, auch bezüglich der 
Berufskurse ist auf der Webseite keine Zusam-
menarbeit mit Migrantenvereinen sichtbar, wo-

bei gerade diese eine Hohe Zahl an Arbeitern & 
Angestellten in Österreich bilden. Es existieren 
keine Jahresberichte, in denen die erbrachten 
Leistungen schlüssig dargestellt werden. Von 
den Mitgliedern bis zu den Vereinsvertretern 
sind keine Zahlen bekannt.

Finanzielle Förderung 
des Vereins- intransparent.

Vom Hörensagen her sind es die Kammerumla-
gen, die den Verein finanziell aufrechterhalten. 
Mehr als 500.000 € soll Pro International er-
halten. Gegenstand ist in diesem Fall, wohin 
diese Gelder fließen, wenn von keiner Tätig-
keit gesprochen wird? Unklar- aber nicht mehr 
bestaunenswert nach der vollkommenen Unklar-
heit über den Verein ist, wer für diesen arbeitet 
bzw. wer diese Menschen eigentlich sind, unter 
welchen Kriterien sie zu führenden Positionen 
kamen und was ihre eigentliche Tätigkeit ist?

Die genannten Bereiche sind lediglich persön-
lich auserwählte, bei denen Leistungen erbracht 
werden sollen. Zahlreiche andere Tätigkeits-
bereiche sind auf der Webseite zu lesen, unab-
hängig davon welches Serviceangebot wir nen-
nen- bei keinem handelt es sich um tatsächlich 
erbrachte Hilfestellung, soweit man der Web-
seite entnehmen kann. Die Lösung der Proble-
matik liegt im Beweis selbst.

Unten teilen wir mit Ihnen die unbeantworteten 
Fragen, im Namen des Zugangs zur Informa-
tionsfreiheit.
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Interviewfragen
• Die Ziele des Vereins sind uns 
bereits bekannt, jedoch ist uns 
die Frage wichtig inwiefern diese 
verwirklicht werden?

• Können Sie durch die angege-
bene Zielgruppe tatsächlich Ar-
beiter und Migranten auf einem 
direkten Weg unterstützen?

• Wir brauchen mehr Transparenz 
hinsichtlich der Frage auf welche 
finanzielle Grundlage sich der 
Verein stützt und ob dieser durch 
die Kammerumlagen der AK NÖ 
gefördert wird?

• Wie viele Mitarbeiter beschäftigt 
der Verein offiziell? Den Vorstand 
des Vereins vertreten überwie-

gend Austro-Türken, können Sie 
und die expliziten Tätigkeitsbe-
reiche dieser Personen nennen?

• Nach der Gründung haben 
die Vereinsobleute durch die 
Bezirksstellen die Zusammenar-
beit hinsichtlich Bildung, Soziales, 
Integration, Wohnen etc. mit der 
AK NÖ und dem BFI NÖ erklärt. 
Was hat der Verein bisher in die-
sen einzelnen Bereichen gemein-
sam mit den Partnern erreicht? 
Wie viele und welche Angebote 
(zB. Kursangebote) wurden mit 
den Partnern organisiert? Wie 
viele Menschen haben an diesen 
teilgenommen?

• Das Serviceangebot ist sehr 
umfangreich, können Sie uns ins-

besondere die Vermittlung näher 
erklären, wie weit waren Sie seit 
2015 in diesem Bereich tätig, mit 
wie vielen Organisationen haben 
Sie kooperiert?

• Das Prinzip einer fairen Arbeits-
welt wird bereits sehr lange ver-
folgt, de facto kommt es bedauer-
licherweise zu Diskriminierungen. 
Inwiefern wurde das Konzept des 
Forums „Arbeit & Integration“ ver-
wirklicht, welche neuen Ansätze 
wurden entwickelt? Welche Fol-
gen sind aus diesen Entwicklun-
gen zu erwarten?

• Ebenfalls bieten Sie auch recht-
liche- und soziale Unterstützung. 
Wie viele Personen wurden seit 
der Vereinsgründung beraten? In 

welchen Bereichen schwerwie-
gend? 

• Wie viele jugendliche beteiligen 
sich an dem Jungend-Programm? 

• Wir sind darüber informiert, dass 
Sie mit einer Zeitung zusammen-
arbeiten, welche lediglich südlich 
von NÖ verteilt wird. Wir sind ein 
niederösterreichisches Lokal-
medium und verteilen flächen-
deckend und haben zahlreiche 
Zeitungsständer. Aus welchem 
Grund kooperieren Sie mit einem 
Medium, welches nur kleinfähig 
verteilt wird und somit nicht alle 
in NÖ wohnhaften Menschen an-
sprechen kann ?

ERNST ORHAN

GESCHÄFTSFÜHRER

ALI CICEK

VORSTANDSMITGLIED / SEKRETÄR 
GEWERKSCHAFT VIDA

SENOL ALIC

VORSTANDSMITGLIED / SEKRETÄR IN 
DER GEWERKSCHAFT PROGE

WILHELM FISCHER

VORSTANDSMITGLIED / 
SEKRETÄR BAU HOLZ

von Mustafa Delice



Kommentar

32 BrückeKöprü Magazin für Vielfalt

Kommentar

Röportaj Soruları
• Derneğinizin hedefleri hakkında 
bilgiliyiz fakat bu hedefleri nasıl 
gerçekleştirdiğinize dair bir bilgi 
mevcut değil. Bu konuyu açıklığa 
kavuşturabilir misiniz?

• Belirtilen hedef kitleniz aracılığı 
ile sahiden işçi ve göçmenlere 
ulaşabiliyor musunuz?

• Derneğin hangi maddi temellere 
dayandığı şeffaf hale getirilmemiş 
durumda. Duyumlara göre işçi 
sendikası Arbeiterkammer üyeleri 
tarafından yapılan ödemelerle çalı-
şıldığı söyleniyor. Bu doğru mudur?

• Dernek kaç kişiyi meşgul etmekte-
dir? Yönetim kurulu ağırlıklı olarak 
Avusturya-Türkleri tarafından tem-
sil ediliyor. Bu kişilerin asıl işleri 
nelerdir?

• Derneğin kuruluşundan sonra 
dernek temsilcileri ilce mercileri 
aracılığı ile eğitim, sosyal, enteg-
rasyon ve yaşam konuları ile 
bağlantılı olarak Arbeiterkammer 
ve BFI ile birlikte çalışılacağını 
açıkladı. Bu konularda derneğiniz 
hangi hedeflere ulaşmıştır? Kaç 
tane ve hangi faaliyetler (örnek: 
dil kursları) organize edildi 
ortaklarınızla birlikte ve bu faali-

yetlere kaç kişi katıldı?
• Verdiğiniz servis geniş kapsamlı, 
bizlere özellikle aracılık servisinizi 
daha detaylı açıklayabilir misiniz? 
2015 yılında bu mevzu da neler 
yapıldı ve kaç organizasyon ile 
ortaklık kuruldu?

• Adil bir iş hayatı prensibi uzun 
zamandır ulaşmaya çalışılan 
bir hedef. Ne yazık ki uygula-
mada ayrımcılığın sonu gelmi-
yor. “Arbeit ve İntegration” foru-
munuzun taslarımı ne bakımdan 
gerçekleştirildi? Bu forumdan yola 
çıkacak olan yeni yaklaşım nedir? 
Bu gelişmelerin sonuçları nelerdir?

• Üyelerinize sosyal ve hukuk-
sal destek de sunuyorsunuz. 
Kuruluşunuzdan itibaren bu ko-
nularda kaç kişiyi destelediniz ve 
ağırlıklı olarak hangi konuda?

• Gençlik programınıza kaç genç 
katılmaktadır?

• Sadece güney NÖ’ de dağıtılan 
bir gazete ile birlikte çalışıldığından 
haberdarız. Eyaletin tamamına 
dağıtılan, bizim gazetemiz gibi 
gazetelerle değil de, neden sadece 
kısıtlı bir alanda dağıtılan gazete ile 
çalışıyorsunuz?

AKNÖ'nün işçiler için kurduğu 
içi boş bir dernek - Pro International

Etnik kökenlerinin birbirinden farklı olmasına 
rağmen birbirinden öğrenebilen ve çalışabilen 
kültürlerarası bir Avusturya. Bu amaç birçok or-
ganizasyon ve dernek tarafından takip ediliyor, bu 
derneklerin arasında Pro International´de var.

Derneğin ulaşmak istediği hedefleri arasında 
kültürlerarası iletişimi destekleme, söz hakkı, 
çalışanlar arasında kabul görme, dâhil etme ve 
fırsat eşitliği bulunmaktadır. Bunun dışında sunulan 
hizmetlere basit bir erişim sağlama amacını takip 
etmektedir. Fakat bu sayılan hedeflerin hiç bir ta-
nesine bu zamana kadar ulaşılmamıştır. Dernek 
Başkanı 2015 yılında koordinasyon ve entegrasyon 
konuları ile ilgili çalışmalar yapılacağını açıkladı la-
kin bu konular ile ilgili derneğin sitesinde yayınlama 
bulunmamaktadır. İşçi sendikaları tarafından 
desteklenen bir derneğin gelişimi ile alakadar 
şeffaflığı elden bırakmamalı.

Pro International üyelerine çeşitli hizmetler 
sunmaktadır. Dil ve iş kursları, eğitim, entegrasyon 
konusu ila ilgili projeler, aile ve kadınlar konuları ile 
de ilgilidir. Dil kurslarının AK ve BFI tarafından yap 
ildiği bilgisine sahip olarak bunun dışında yabancı 
kökenli derneklerle bir çalışma olduğu görülmemek-
tedir ve buna dayanarak derneğin entegrasyona 

yönelik nasıl bir fayda sağlamak istediği bilin-
memektedir. Avusturya-Türk dernekleri ve başka 
yabancı kökenli dernekler ile beraber çalışılmıyor 
zira tam olarak bu grup Avusturya’da yüksek sayıda 
işçi sınıfını oluşturmaktadır. İçeriğinde verilen 
hizmetleri detaylıca açıklayan senelik raporların 
eksikliği gibi, dernek çalışanları hakkında bilgiler 
bulunmamaktadır.

Derneğin maddi desteği - şeffaf değildir
Duyumlara göre Pro International işçi sendikalarının 
üyeleri tarafından ödenen miktarlar ile yaklaşık 
500.000€´ya varan bir bütçe maddi açıdan 
desteklenmektedir. Ciddi miktarda maddi desteğe 
istinaden, bu miktarın ne için harcandığı sorusu da 
açık kalmaktadır. Belirsiz-fakat bütün oluşan soru 
işaretlerinden sonra şaşırtmayan bir faktör de bu 
dernek için kimlerin çalıştığıdır. Bu insanlar kimdir 
asıl işleri nelerdir, bilinmiyor.

Bahsedilen, hizmet vadedilen konular, kişisel 
seçilmiştir. Bunlar dışında birçok farklı alanda 
hizmet verildiği söylenmektedir fakat hiç bir konuda 
gerçekten verilmiş hizmetleri yoktur. Bu anlamda 
sorunun çözümü kanıtın kendisidir. Konu özelinde 
cevaplanmayan röportaj sorularını bilgiye ulaşma 
özgürlüğü adına aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

von Mustafa Delice
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Gesundheit

von Dr.med.Ata Eyüp Kaynar   

laststoffe Wunder wirken, aber 
Achtung: bei ballaststoffreicher 
Ernährung muss reichlich Wasser 
nachgetrunken werden damit die 
positiven Effekte auftreten können. 

Welche Lebensmittel sind reich 
an Ballaststoffen? 

Die meisten Getreidesorten, be-
sonders Roggen, Hafer, Gerste, 
Dinkel, Vollkornweizen, Hülsen-
früchte wie Bohnen, Linsen, So-
jabohnen, Kichererbsen liefern 
reichlich Ballaststoffe. Auch fast 
alle Gemüse- und Salatsorten wie 
Brokkoli, alle Kohlarten, Sauer-
kraut, Fenchel und Kartoffeln ent-
halten viele Ballaststoffe. Obst 
und Trockenobst sind ebenfalls 
gute Ballaststofflieferanten be-
sonders Feigen, Pflaumen, Dat-
teln aber auch Äpfel und Birnen 
mit Schale haben einen relativ 
hohen Ballaststoffanteil. Was 
bei einer ballaststoffreichen Er-
nährung manchmal passieren 
kann sind die Blähungen, da kann 
der Anis + Fenchel + Kümmeltee 
ganz gut helfen. Nicht vergessen, 
Ballaststoffe sind nur ein Teil der 
gesunden Ernährung, eine ausge-
wogene Mischkost ist für ein ge-
sundes Leben ausschlaggebend. 

Ein gesundes Leben und viel 
Freude mit der Wunschfigur !

alınmazlar yani daha az kalori 
ile daha iyi ve uzun tokluk hissi 
kazanmış oluruz. Posalı besinle-
rin diğer bir özelliği kolesterin gibi 
yağları bağlayarak sindirim siste-
minden atılmalarını sağlarlar. 
Midede su ile birleşerek şişerler ve 
hacimlerini artırırlar böylece daha 
iyi bir tokluk hissi verirler, aynı za-
manda bağırsaklara daha iyi bir 
doluluk vererek düzenli ve rahat 
sindirim sağlarlar. Posalı besinler 
kabızlık çekenlere çok faydalıdır, 
ama dikkat: posalı besinler ile 
birlikte bol su içilmesi gerekir.

Ballaststoffe sind Kohlenhyd-
rat (Zucker-) verbindungen 
die in den meisten pflanzli-

chen    Nahrungsmitteln vorkom-
men, auch in der Milch und Milch-
produkten sind Ballaststoffe in 
geringen Mengen vorhanden. Das 
Besondere an den Ballaststoffen 
ist dass sie von dem menschli-
chen Körper nicht verdaut und 
auch nicht resorbiert werden 
also sie können von unserem 
Körper gar nicht aufgenommen 
werden. Was passiert wenn wir 
uns ballaststoffreichernähren? 
Wir werden ganz gut satt, bleiben 
auch länger satt, die Kalorien 
die diese Ballaststoffe enthalten 
werden allerdings gar nicht vom 
Körper aufgenommen, also mit 
deutlich weniger Kalorien haben 
wir ein viel besseres Sättigungs-
gefühl. Sie haben einen weiteren 
Vorteil für uns nämlich Fette 
wie Cholesterin werden von den 
Ballaststoffen gebunden und 
mitausgeschieden. Im Magen 
nehmen sie Wasser auf und so 
vergrößern sie ihr Volumen was 
für ein gutes Sättigungsgefühl 
sorgt, die gute Füllung des Dünn- 
und Dickdarmes ist der Grund 
für eine relativ rasche Passage, 
regelmäßige und gute Stuhlgang. 
Bei Stuhlproblemen und Verstop-
fungsneigung können die Bal-

Posalı besinler hemen hemen 
tüm bitkisel besinlerde bu-
lunan karbonhidrat (şeker-) 

cinsi bileşikler olup az miktarda 
süt ve süt ürünlerinde de vardır. 
Posalı besinlerin en önemli özel-
likleri insan vücudu tarafından 
sindirilemez ve metabolizma 
edilemez oluşlarıdır, yani sindirim 
sistemini tamamen terk eder-
ler. Posalı besinleri bol ve düzenli 
tüketirsek ne olur? En önemlisi 
çok iyi doyarız, daha uzun süre 
tok kalırız ve posalı besinlerdeki 
enerji yani kaloriler vücudumuza 

Posalı besinler hangileridir? 
Tahıl çeşitlerinin tamamına yakını 
posa bakımından zengindir, özel-
likle çavdar, yulaf, arpa, kırmızı 
buğday ve kepekli buğday, bakla-
gillerden fasulye, mercimek, be-
zelye, nohut ve soya fasulyesi bol 
posa içerirler. Tüm sebze türleri ve 
salatalar mesela brokoli, lahana 
çeşitleri, lahana turşusu, rezene 
ve patates posa bakımından çok 
zengindir. Taze ve kuru meyveler, 
özellikle incir, kuru erik, hurma, 
kabuklu elma ve armut bol posa 
içerirler. Posalı besinlerin bol 

ve düzenli yenmesi durumunda 
bazı kişilerde şişkinlik ve karın 
ağrısı oluşabilir, bu durumda 
Anason+Rezene+Kimyon çayı iyi 
gelebilir. 

Ama unutmayın, posalı besinler 
sağlıklı beslenmenin sadece bir 
bölümüdür, dengeli ve çeşidi bol 
olan beslenme sağlıklı bir yaşam 
için kaçınılmazdır. 

Sağlıklı bir yaşam ve zarif bir be-
den ile mutluluklara!

Mit Ballaststoffen 
zur Wunschfigur

Posalı besinlerle zarif bir beden daha kolay!
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kişilerin içinde bulundukları 
kötü durumu önlemede ve bu 
durumla mücadele etmede etki-
li olamıyor. 

Yeniden düzenleme 
için süre tanınmadı

Aşağı Avusturya Eyaleti As-
gari Yardım Kanunu’nun ilgili 
maddesi, Anayasa Mahkemesi 
tarafından tekrar düzenlenmesi 
için süre verilmeden iptal edildi. 
Geçersiz kılınan hükümler artık 
uygulanamaz. Aşağı Avusturya 
Eyaleti Asgari Yardım Kanunu, 
eyaletin idare mahkemelerine 
yapılan 160’dan fazla başvuru 
nedeniyle Anayasa Mahkemesi 
tarafından ele alınmıştı. Başvuru 
sahipleri, kanunun 1 Ocak 2017 
tarihinde yürürlüğe girmesinden 
sonra daha az miktarda asgari 
yardım alan kişilerdi. 

Anayasa Mahkemesi, 
Mart ayındaki oturu-
munda, ihtiyaca bağlı 

asgari yardım konusuna açıklık 
getirdi. Aşağı Avusturya Eya-
leti Asgari Yardım Kanunu’nda 
belirtilen, asgari yardım tutarı-
nın tamamını alabilmek için 
Avusturya’daki ikamet süresine 
bağlı hak etme süresi ile ilgili 
hükmü ve birden fazla ferdin 
bulunduğu aileler için üst limit 
belirlenmesi hükmünü taraflı 
ve bu nedenle anayasaya aykırı 
buldu. 

Belli bir sayıdan fazla ferde 
sahip aileler için ihtiyaca bağlı 
asgari yardım sistemi amacına 

ulaşamıyor ve ihtiyaç sahibi 
kişilerin içinde bulundukları 

kötü durumun önlenmesinde ve 
bu durumla mücadele etmede 

başarısız olunuyor. 

7 Mart 2018 tarihli kararda 
harfiyen şöyle deniyor: “Aşağı 
Avusturya Eyaleti Asgari Yardım 
Kanunu’nun 11. maddesinin 
b fıkrasına dayanarak kurulan 
sistem çoğunluğun yararını 
gözetmiyor ve aynı çatı altında 
yaşayan aile fertlerinin somut 
ihtiyaçlarının karşılanmasına 
müsaade etmiyor.”

Bu suretle sistem, belli bir 
sayıdan fazla ferde sahip 
ailelere ihtiyaç duydukları as-
gari yardımı sağlayamıyor ve 
dolayısıyla asıl amaç olan, 

Üst limit belirlemek için 
geçerli sebep yok 

Mahkeme üst limit ile ilgili de 
önceki kararına atıfta bulu-
narak:  “Aile ferdi sayısı arttıkça, 
kişi başına düşen masraflar 
azalır, fakat yine de ilave her 
kişinin kendi çapında masrafı 
söz konusudur.” ifadesine yer 
verdi. Bu sebepten dolayı, belli 
bir sayıdan fazla ferde sahip 
ailelere sunulan yardımın kesin-
tiye uğraması için somut bir ge-
rekçe bulunmamaktadır. 

Mahkeme bu kararından geri 
adım atmadı. Aşağı Avus-
turya Eyaleti asgari yardım 
sistemi, temelde, ilgili kişilerin 
ihtiyaçlarını bir kenara itiyor. 
Sistemde öngörülen üst limit ve 
aile ferdi sayısından bağımsız 
olarak yapılacak sabit tutar-

daki yardım, kişilerin haklarını 
kısıtlıyor.  Başka bir ifadeyle: 
“Aşağı Avusturya’daki kanun 
koyucu taraflı bir düzenleme 
ortaya çıkartmış oluyor: her ne 
kadar 1.500 Avro bazı aileler için 
yeterli olsa da, Aşağı Avusturya 
Eyaleti Asgari Yardım Kanunu, 
aileler tek tek ele alındığında 
yetersiz kalıyor ve objektif bir 
değerlendirmede bulunamıyor.”

5 yıllık hak etme süresi 
Eyalet idare mahkemelerine 
yapılan başvurular, asgari 
yardım üst limitinden başka, 
Aşağı Avusturya Eyaleti Asgari 
Yardım Kanunu’nun 11. mad-
desi a fıkrasında bahsi geçen 
hak etme süresi ile de ilgiliydi. 
Buna göre, son altı yılın beş 
yılını Avusturya’da geçirmemiş 
kişilerin, vatandaşlıklarından 
bağımsız olarak, öngörülen as-
gari yardım tutarının tamamını 
değil, “asgari standartlar – en-
tegrasyon” adı altında daha 
az bir kısmını almaya hakları 
olur.  Tüm haklara sahip Avus-
turya’da doğan çocuklar ile 
eğitimleri ya da işleri sebebiyle 
Avusturya’dan ayrılmış kişiler 
istisna oluştururlar. Aşağı Avus-
turya Eyaleti, hak etme süresini, 
entegrasyon zorunluluğu ve 
kişilerin işe girişini teşvik et-
mek olarak gerekçelendirmiştir. 
Anayasa Mahkemesi ise karşıt 
görüş bildirerek Avusturya 
vatandaşı olmanın zaten enteg-
rasyonun sağlandığı anlamına 

“Taraflı ve bu nedenle anayasaya aykırı”
Asgari yardım alabilmek için, Avusturya’daki ikamet 

süresine bağlı hak etme süresi anayasaya aykırı görüldü.

Anayasa Mahkemesi asgari 
yardım (NÖ - Mindestsicherung) 

düzenlemesini iptal etti
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rumunda bulundu ve ekledi: 
“Aşağı Avusturya Parlamentosu 
en kısa zamanda asgari yardım 
kanununda gerekli düzenle-
meleri yapacaktır.”

“Çalışanlar enayi 
yerine konulmamalı”

Schneeberger sözlerine “Bugüne 
kadar yerine getirdiğimiz faa-
liyetlerde olduğu gibi bundan 
sonra da anayasaya her du-
rumda bağlı kalmalıyız, fak-
at çalışanların enayi yerine 
konmasını istemiyoruz” şeklinde 
devam etti. 

Federal hükümet 
planına bağlı kalıyor

Anayasa Mahkemesi’nin Aşağı 
Avusturya eyaletinde öngörülen 
asgari yardım düzenlemesini 
iptal eden son kararına rağmen, 
federal hükümet planına bağlı 
kalıyor: “Uzun zamandır sosyal 
güvenlik sistemine dahil olup 
prim ödeyenlerle, sosyal güven-
lik sistemine yeni giriş yapan 
Avusturyalı olmayanlar arasın-
da bir farkın bulunacağı ve tüm 
eyaletlerde geçerli olacak tek 
bir model üzerinde çalışılıyor.”

Avusturya Basın Ajansı’na 
(APA) yaptıkları ortak yazılı 
açıklamada, federal hükümet 
görevlileri Gernot Blümel (ÖVP) 
ve Norbert Hofer (FPÖ) “Fede-
ral hükümet tabii ki Anayasa 
Mahkemesi’nin Aşağı Avusturya
eyaletindeki asgari yardım 
düzenlemesi ile ilgili aldığı 
kararı tanıyor” ifadesine yer 
verdiler ve eklediler: “fakat 
hedeflerimizden şaşmayacağız 
ve uzun zamandır sosyal güven-
lik sistemine dâhil olup prim 
ödeyenlerle, sosyal güvenlik 
sistemine yeni giriş yapan 
Avusturyalı olmayanlar arasında 
bir farkın bulunacağı, tüm eya-
letlerde geçerli olacak tek bir 
model üzerinde çalışacağız” 
Yukarıda bahsi geçen kriterlere 
sahip bir önerinin yılsonuna ka-
dar açıklanması bekleniyor. 

geldiğini ifade etmiştir. 

İşe giriş için teşvik 
olduğu görülmüyor

Avusturya’daki ikamet süre-
sine göre bir ayrıştırma yap-
mak, işe girişe teşvik sağlamak 
ile gerekçelendirilemez: 
“Anayasa Mahkemesi, son altı 
yılda beş yıldan az bir süre 
Avusturya’da ikamet eden 
Avusturya vatandaşlarının, işe 
girmek için neden daha güçlü 
bir teşviğe ihtiyaçları olduğunu 
belirleyememiştir, sonuçta yurt-
içinde ya da yurtdışında ikamet 
etmiş olmanın, kişinin çalışma 
isteği ile hiçbir ilgisi olmadığına 
karar vermiştir.”

Bu nedenle, düzenlemede yer 
alan, kişinin son altı yılda ne ka-
dar süre ile Avusturya’da ikamet 
ettiği, Avusturya vatandaşları 
arasında gerekçelendirilemeyen 
bir ayrımcılığa sebep olmaktadır.
 
Avusturya’da ikamet edilen süre, 
uluslararası korumaya alınmış 
kişiler olan mülteciler için de 
önem taşımamaktadır: “Mül-
tecilik hakkı tanınmış kişiler, 
ırkları, dinleri, milliyetleri, belli 
bir etnik azınlığa ya da poli-
tik gruba mensup olmaları 
sebebiyle gerekçelendirilen 
korkuları sonucunda memle-
ketlerinden ayrılmak zorunda 
kalan ve şartların değişmemesi 
nedeniyle memleketlerine 
henüz dönemeyen kişilerdir.“ 
Anayasa Mahkemesi kararına 
göre, bu sebepten dolayı mülte-
ciler, memleketlerine dönebilme 
imkanına sahip diğer yabancılar 
ile (Avrupa Birliği vatandaşları 
ya da diğer ülke vatandaşları) 
eşit olarak değerlendirilemezler. 

ÖVP-Aşağı Avusturya 
kararı tanıyor

Aşağı Avusturya Parlamen-
tosu ÖVP grubu sözcüsü Klaus 
Schneeberger “Bugün Anayasa 
Mahkemesi tarafından verilen 
kararı tabii ki tanıyoruz.” yo-

ÖVP ve FPÖ koalisyonunun 
programında, ülke genelinde 
geçerli benzer bir asgari yardım 
modeli var.  “İhtiyaç gruplarına 
yapılan yardımlar 1.500 Avro 
ile sınırlandırılacak.“ deniyor.  
“Avusturya’da ihtiyaca yönelik 
asgari yardımı hak etmek için, 
son altı yılda beş yıl kanuni 
olarak Avusturya’da ikamet 
etmiş olma şartı aranıyor.“ Mül-
tecilik hakkı tanınmış kişilerle, 
onlara bağlı, korunması gere-
ken kişilerin alacağı yardımlar 
hükümet programı sebebiyle 
azaltılarak 365 Avro temel 
yardım ve 155 Avro tutarında 
entegrasyon bonusu olarak be-
lirlendi.

“Vatandaşlarımızın artık ön-
ceden süregelen eşitsizliklerle 

uğraşmalarını istemiyoruz.” 

Anayasa Mahkemesinin bu 
kararı öncelikle çok sayıda 
ferdi bulunan ailelere yapılacak 
yardımın üst limiti ile ve yeni 
yürürlüğe giren hak etme 

süresi ile ilgilidir. Eyalet meclis 
üyesi Waldhäusl ifadesinde 
şu sözlere yer verdi: “Bu ko-
nuda, vatandaşlarımızla, sosyal 
güvenlik sistemine henüz bir 
sent bile prim ödememiş göç-
menler arasında geçmişten ge-
len bir adaletsizlik olduğu görü-
lüyor. Buna izin vermeyeceğiz, 
bir işte çalışan Aşağı Avusturyalı 
vatandaşlarla, mülteciler ara-
sında bir fark olmalı. ”

Eyalet meclis üyesi Waldhäusl 
vatandaşlık konusunun da 
tartışılması gerektiğini belirte-
rek “Bana göre genel olarak on 
yıldan önce bu hak verilmemeli” 
ifadesini kullandı. 

“Tek hedef, anayasaya uygun 
ve Avusturya genelinde geçerli 
bir asgari yardım modeli yarat-
mak ve milliyetinden bağımsız 
olarak, kötü durumda olan tüm 

kişilere yaşamlarını devam 
ettirecek desteği sağlamak 

olmalıdır.”
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mit der Türkei. Wer demnach auf 
einen Integrationsvertrag "pfeife" 
oder sich Wertekursen verwehre, 
habe keine Konsequenzen zu be-
fürchten. Übrigens auch in allen 
anderen europäischen Staaten. 
Das "Assoziierungsabkommen" 
wurde 1963 von den damaligen 
"Europäischen Gemeinschaften" 
mit der Türkei beschlossen, 1970 
wurde dann die betreffende Klau-
sel ergänzt.

"Nicht schlechter behandelt"
Wie es im Bericht heißt, besage 
die Klausel, dass die in Europa 
lebenden türkischen Staats-
bürger bis auf wenige Ausnah-
men "nicht schlechter behandelt 

120.000 Türk bu tasarıdan muaf 
tutuluyor. 1963 yılında o zaman-
ki adıyla Avrupa Ekonomik Toplu-
luğu ile Türkiye arasında imzala-
nan Ortaklık Anlaşması’na 1970 
yılında eklenen madde sayesin-
de, entegrasyon anlaşmasını 
kabul etmemek ya da Avusturya
değerleri kursuna katılmayı red-
detmek Türkleri etkileyecek so-
nuçlar doğurmuyor, hem de 
hiçbir Avrupa Birliği ülkesinde. 

"Durum kötüleştirilemez"
Raporda belirtildiği üzere, bahsi 
geçen madde sebebiyle ender 
istisnalar haricinde Avrupa’da 
ikamet eden Türk vatandaşları 

Die ÖVP - FPÖ - Regierung 
hatte Pläne präsentiert, 
nach denen Personen in 

Österreich die Sozialhilfe gekürzt 
werden soll, wenn sie sich nicht 
integrationswillig zeigen. Nur wer 
den Willen zur Integration zeige 
und Deutsch lerne, soll vollen 
Anspruch auf alle Leistungen wie 
die Mindestsicherung haben. Wie 
der "Kurier" berichtet, gilt dies 
aller-dings nicht für türkische 
Staatsbürger. Möglich macht das 
ein Vertrag, der Integrationsmaß-
nahmen verbietet.

Einen "Freibrief" bekämen die 
rund 120.000 Austro-Türken 
durch ein altes Abkommen der EU 

ÖVP - FPÖ hükümetinin 
tasarısına göre, Avus-
turya’da yaşayan fakat 

entegrasyona istekli olma-
yan kişilerin aldıkları sosyal 
yardımların azaltılması öngörü-
lüyor. Tasarıya göre, ancak en-
tegre olmaya istekli, Almanca 
öğrenen kişiler asgari yardım 
(Mindestsicherung) gibi sosyal 
hakların tamamına sahip olabi-
lirler. Kurier gazetesinin haberine 
göre bu Türk vatandaşlarına 
uygulanamaz, çünkü ortada en-
tegrasyon faaliyetlerini engelle-
yen bir anlaşma var. Avrupa Bir-
liği ve Türkiye arasındaki eski 
bir anlaşmaya göre yaklaşık 

werden dürfen als zum Zeitpunkt 
des Abschlusses des Abkom-
mens 1963". Konkret: sie müssen 
sich keinen Bedingungen wie der 
Integration unterwerfen – und ih-
nen dürfen demnach auch keine 
Leistungen gestrichen werden, 
wenn sie nicht integrationswillig 
sind. Das sei auch bereits in Ur-
teilen des Europäischen Gerichts-
hofs so bestätigt worden.

Der "Kurier" zitiert dabei Arbeits-
rechtsexperten Wolfgang Mazal, 
einen "engen Berater" von Kanz-
ler Sebastian Kurz (ÖVP): Er gibt 
an, dass es "ein wasserdichtes 
Gesetz zur Mindestsicherung" 
wegen dieses Abkommens nicht 

için „anlaşmanın imzalandığı 
1963 yılından daha kötü ve zor 
bir ortam oluşturulamaz.„ Bu da 
demek oluyor ki, örneğin enteg-
rasyon şartı getirilemez, buna 
bağlı olarak entegrasyona istekli 
olmayanların aldıkları hizmetler 
kesintiye uğrayamaz. Bütün bun-
lar Avrupa Birliği Mahkemeleri 
kararlarıyla da onaylanmıştır. 

Kurier gazetesi ayrıca, iş hu-
kuku uzmanı ve Şansöliye Se-
bastian Kurz’un da (ÖVP) “yakın 
danışmanı” Wolfgang Mazal’ın 
sözlerine yer veriyor: “Bu an-
laşma sebebiyle asgari yardım 
konusunda sağlam bir kanun 

einfach haben werde und sage: 
"Ja, es könnte sein, dass das zum 
Schluss für die Türken nicht gilt." 
Schwierig könnte es demnach 
auch sein, das geplante Kopftuch-
verbot umzusetzen.

Nicht einmal gesamte 
EU kann Abkommen ändern

Ebenso brisant: Selbst wenn 
alle EU-Staaten und die EU-
Kommission das Abkommen 
ändern wollten, müsste dazu 
die türkische Regierung zustim-
men. So bleibe nur eine einseitige 
Kündigung, nach der die Türkei 
ihrerseits wahrscheinlich das 
Flüchtlingsabkommen mit der EU 
aufkündigen würde.

oluşturmak kolay olmayacaktır” 
ve ekliyor: “evet, sonuç olarak 
bu tasarı Türkler için geçerli 
olmayabilir.” Başörtüsü yasağı 
tasarısını da yasalaştırmak aynı 
sebepten dolayı zor olabilir. 

Avrupa Birliği 
anlaşmayı değiştiremez

Tüm Avrupa Birliği ülkeleri ve 
Avrupa Komisyonu anlaşmayı 
değiştirmek istese bile, Türk 
hükümetinin bu değişikliği 
onaylaması gerekiyor, yoksa 
bu tek taraflı bir fesih olur ve 
buna karşılık Türkiye de Avrupa 
Birliği ile imzaladığı Mülteci 
Anlaşması’nı feshedebilir.  

Für die rund 120.000 in Österreich lebenden türkischen 
Staatsbürger gilt ein EU-Abkommen, das ihre Integration verhindert.

Bir Avrupa Birliği anlaşması, Avusturya’da ikamet eden 
yaklaşık 120.000 Türk vatandaşının entegrasyonuna engel oluyor. 

Mindestsicherung-Kürzung 
bei Türken nicht möglich

Asgari yardım kısıtlaması 
Türklere uygulanamaz 
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werden in Bezug auf ihre Aus-
land Reise?

Vienna International Airport:  
Die Durchführung der Grenz-
kontrolle liegt in der Zuständig-
keit des Bundesministeriums für 
Inneres und wird von Beamten 
des Innenministeriums durch-
geführt. Die Flughafen Wien AG 
ist mit Grenzkontrollen nicht 
befasst.

Brücke: Wie viele Fluggesell-
schaften mit türkischem 
Ursprung sind aktuell am 

Flughafen Wien-Schwechat 
tätig?

Vienna International Airport: 
Pegasus Airlines, Turkish Air-
lines und SunExpress (ein Ge-
meinschaftsunternehmen von 
Turkish Airlines und Lufthansa).

Brücke: Gibt es spezielle 
Leistungen in Bezug auf das Ver-
kehrswesen, den Aufenthalt und 
Parkplätze für die Passagiere?

Vienna International Airport: 
Der Flughafen Wien bietet zahl-
reiche Services für Passagiere, 
die den Reiseantritt komforta-
bel und entspannt gestalten sol-
len. So können zum Beispiel die 
Parkplätze bereits online und 
zu reduzierten Preisen gebucht 
werden und Passagiere können 

Brücke: Können Sie sich und 
ihre Partnerfirmen bei uns 
kurz vorstellen?

Vienna International Airport: 
Die Flughafen Wien AG ist eine 
der wenigen börsenotierten 
Flughäfen in Europa. Als Ent-
wickler, Errichter und Komp-
lettbetreiber wird die gesamte 
damit im Zusammenhang ste-
hende Dienstleistungspalette 
angeboten. Diese umfasst den 
operativen Flughafenbetrieb 
und die Bereitstellung der 
entsprechenden Infrastruktur, 
Bodenabfertigungsdienste, Si-
cherheitsdienstleistungen und 
kommerzielle Aktivitäten. Eine 
umfangreiche Beschreibung der 
Flughafen Wien AG und ihrer 
Tochterfirmen sind auf www.
viennaairport.com und im Ge-
schäftsbericht zu finden.

Brücke: Der Flughafen Wien-
Schwechat erbringt im Jahr eine 
sehr hohe Leistung für Besucher 
aus aller Welt. Besonders viele 
Austro - Türken nutzen bei den 
täglichen Türkei-Flügen die ver-
schiedensten Dienstleistungen 

der Vienna International Airport. 
Welche Kriterien beachten Sie 

besonders bei der Passkontrolle, 
damit austro-türkische Flugpas-
sagiere ausreichend informiert 

sich die Wartezeit in den zahl-
reichen Shops, Gastronomieb-
etrieben und Lounges vertrei-
ben. Darüber hinaus bietet der 
Airport verschiedene Dienst-
leistungen zur Unterstützung 
beim Gepäckstransport oder 
medizinische Services.

Brücke: Am Vienna International 
Airport ist das Vorhaben eines 
Bauprojekts für eine 3. Piste 
Disskussionsthema. Welche 

Nutzen oder Vorteile werden mit 
dem Bau einer 3.Piste erzielt?

Vienna International Airport:  
Passagieraufkommen und 
Flugverkehr werden langfristig 
weiter zunehmen und in ein paar 
Jahren wird die Kapazitätsgren-
ze des Flughafen Wien erreicht 
sein. Wenn der Wirtschafts-und 
Tourismusstandort Österreich 
und der Flughafen Wien weiter 
wachsen wollen, wird damit 
langfristig mehr Pistenkapazität 
notwendig sein. Mit einer drit-
ten Piste wird dieses Wachstum 
gewährleistet sein.

Brücke: Wir sind informiert, dass 
der Flughafen Wien-Schwechat 
bezüglich dem Bodenverkehrs-
dienst, dem Ladegut und der 

Lagerabwicklung mit der Celebi 
Aviation Holding kooperiert. 

Könnte man behaupten, dass 
durch das Serviceangebot der 

Celebi Aviation Holding der 
Flughafen Wien-Schwechat an 

Wert gewinnt? Was denken 
Sie darüber?

Vienna International Airport: 
An EU-Flughäfen ist wettbe-
werbsrechtlich vorgeschrieben, 
dass es mindestens zwei An-
bieter von Bodenabfertigungs-
dienstleistungen geben muss, 
damit Fluglinien nicht auf einen 
einzigen Monopolanbieter an-
gewiesen sind. In Wien sind das 
Celebi und die Flughafen Wien 
AG selbst. Beide Unterneh-
men agieren eigenständig und 
getrennt voneinander. Beide 
Unternehmen agieren in betrie-
blicher Nachbarschaft und in ei-
nem guten Verhältnis zueinander.

Brücke: In der Regel werden auf 
dem Transportband während 
dem Baggage- Transport sehr 

viele Gepäckstücke beschädigt. 
Wen können die Geschädigten 

Passagiere hierbei kontaktieren 
und auf welchem Weg wird 

dieser Schaden ersetzt? Können 
Sie uns informieren?

Vienna International Airport: 
Ansprechparter ist in diesem 
Fall primär die Fluglinie als Ver-
tragspartner des Passagiers, in 

Der Flughafen Wien-Schwechat AG 
ignoriert die Türkeiflüge von 

jährlich ca. 2 Millionen Menschen
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die Kommunikation im Alltag. 
Türkische Migranten, die in 

beiden Ländern Beziehungen ha-
ben, möchten lediglich in einer 
ruhigen Gesellschaft, unabhän-

gig von Politischen-Diskussionen 
ein Leben führen. Haben Sie 

Ideen, welche die Kommunika-
tion und im allgemeinen die 

Beziehung von österreichischen 
und austro-türkischen Familien 

verbessern und verfestigen 
können?

Vienna International Airport: 
Am Flughafen Wien sind über 
20.000 Menschen aus verschie-
denen Nationen und Kulturkrei-
sen tätig und die Zusammen-
arbeit funktioniert sehr gut. 
Offenheit und wechselseitige 
Toleranz prägen die Kultur am 
Airport.

Brücke: In Bezug auf die Zahl 
der Unternehmer und Arbeitneh-
mer stehen die Austro- Türken 
zwischen den verschiedensten 

Migrantengruppen in Österreich 
in erster Reihe. Die Beziehungen 
der Unternehmer und Arbeiter zu 

österreichischen Lokalmedien 
sind sehr stark geprägt. Wir 

halten es für wichtig, dass Insti-
tutionen wie der Flughafen Wien-
Schwechat, durch Interviews mit 
Migrantenmedien wie wir, auch 

weiterer Folge der von der Air-
line beauftragte Bodenabferti-
gungsdienstleister.

Brücke: In den letzten Jahren ist 
der Flughafen Wien-Schwechat 

Zeuge von Plakatwerbungen 
geworden, welche zu zwischen-
staatlichen Diskriminierungen 
führen könnten. Leider wurden 
die austro-türkischen Unterneh-

mer durch dieses Geschehen 
wirtschaftlich negativ beein-
flusst, gleiches gilt unserer 
Meinung nach auch für den 

Flughafen. Ausgehend davon, 
dass eine solche Situation zum 

Prestigeverlust des Vienna 
International Airport geführt hat, 
möchten wir fragen, ob bereits 
etwas spezielles unternommen 

wurde, damit künftig eine 
Wiederholung solcher Fälle 

vermieden werden kann?
Vienna International Airport: 
Aus Sicht des Flughafens ist 
nicht davon auszugehen, dass 
sich dieser Vorfall wiederholt.

Brücke: Austro-Türken sind 
ziemlich beunruhigt über die 

Politischen-Diskussionen 
zwischen der österreichischen 

und türkischen Regierung. Diese 
negative Lage erschwert für 
die Menschen unter anderem 

die Migranten über verschieden-
ste Vorhaben oder Tätigkeiten 

informiert. Möchten Sie in dieser 
Hinsicht eine kooperation mit 

einem Lokalmedium starten um 
Austro-Türken aufzuklären?

Vienna International Airport: 
Die Werbebudgets des 
Flughafen Wien sind leider 
nicht unbegrenzt und bereits 
verplant. Aus diesem Grund ha-
ben wir leider keine finanziellen 
Möglichkeiten für weitere Koop-
erationen.

Brücke: Wie wir oben bereits er-
wähnt haben sind unter anderem 

für die Bodenverkehrsdienste 
oder als Fluggesellschaft etliche 

türkische Firmen auf dem 
Vienna International Airport 

tätig. Planen Sie die Kooperation 
auf dem Flughafen Wien-Schwe-

chat mit Firmen türkischen 
Ursprungs zu erweitern um auch 

eine wirtschaftliche Brücke zu 
bauen und auch einen gesell-

schaftlichen Nutzen zu erzielen? 
Möchten Sie zu diesem Zweck 
mit österreichischen Lokalme-

dien zusammenarbeiten um 

Migrantengruppen erreichen zu 
können?

Vienna International Airport: 
Jede Fluglinie, die nach Wien 
fliegen will, und jede Betriebs-
ansiedlung neuer Unternehmen 
ist am Flughafen Wien willkom-
men. Welche Firmen am Stan-
dort tätig sind oder welche 
Fluglinie nach Wien fliegen will, 
liegt aber alleine in der Verant-
wortung und Marktstrategie 
des jeweiligen Unternehmens. 
Der Flughafen Wien hat darauf 
keinen Einfluss.

Bezüglich der Zusammenarbeit 
mit Medien stellen wir klar, dass 
wir gerne und jederzeit redak-
tionelle Inhalte liefern und zu 
Fragen Stellung nehmen. Wer-
bebudgets sind allerdings, wie 
bereits erwähnt, nicht unbe-
grenzt verfügbar. Als Verkehrs-
knotenpunkt mit über 24 Mio. 
Passagieren pro Jahr und mehr 
als 12 Mio. Einwohnern im 
Einzugsgebiet konzentriert sich 
der Flughafen Wien werblich vor 
allem auf breitenwirksame Me-
dienkanäle. 

von Seher Malaslan 
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seyahatleri için Avusturyalı-Türk 
yolcuların yeteri kadar bilgi 

sahibi olmaları amacıyla, özel-
likle pasaport kontrolünde dikkat 

ettiğiniz kriterleri belirtebilir 
misiniz? 

Viyana Uluslararası Havalimanı: 
Sınır kontrolü İçişleri 
Bakanlığı’nın yetkisi dâhilindedir 
ve bu bakanlığa bağlı görevli-
ler tarafından yürütülür. Viyana 
Havalimanı A.Ş. sınır kontrolleri 
ile ilgilenmemektedir. 

Brücke: Güncel olarak kaç 
tane Türk menşeili havayolu 
firması Viyana – Schwechat 

havalimanında faaliyet 
göstermektedir? 

Viyana Uluslararası Havalimanı: 
Pegasus Havayolları, Türk 
Havayolları ve SunExpress (Türk 
Havayolları ile Lufthansa ortak 
kuruluşu)

Brücke: Yolcular için 
havalimanına ulaşım, bekleme 

ve otopark ile ilgili özel 
hizmetleriniz mevcut mudur?

Brücke: İşletmenizi ve iş 
ortağı firmalarınızı bize 
kısaca tanıtabilir misiniz? 

Viyana Uluslararası Havalimanı: 
Viyana Havalimanı A.Ş. 
Avrupa’da borsada işlem gören 
az sayıdaki havalimanlarından 
biridir. İş geliştirme, inşaat ve 
işletme konularını kapsayan 
geniş bir yelpazede faaliyet 
göstermektedir. Havalimanının 
operasyonel işletmesi, buna 
bağlı altyapının sağlanması, 
yer hizmetleri ve ticari faaliyet-
ler de bu tanıma dâhildir. Vi-
yana Havalimanı A.Ş.’nin ve yan 
kuruluşlarının daha fazla bilgiye 
www.viennaairport.com site-
sinden ve yıllık raporlarından 
ulaşılabilir. 

Brücke: Viyana-Schwechat 
havalimanı yıl boyunca 

tüm dünyadan ziyaretçileri 
ağırlamakta yüksek bir kapa-
siteye sahip. Özellikle birçok 

Avusturyalı-Türk, her gün düzen-
lenen Türkiye uçuşlarında Viyana 

Havalimanı’nın farklı hizmetle-
rinden faydalanıyor. Yurtdışı 

Viyana Uluslararası Havalimanı: 
Viyana Havalimanı, seyahatle-
rine keyifli ve rahat bir şekilde 
başlamaları için yolculara çok 
sayıda hizmet sunmaktadır. 
Örneğin otoparkımız online 
olarak indirimli fiyatlarla ön-
ceden rezerve edilebilir, yolcular 
bekleme sürelerini çok sayıdaki 
mağaza, yeme içme mekanı ve 
loungelarda geçirebilirler.

Havalimanında ayrıca bagaj 
transferi desteği ve sağlık 
hizmetleri gibi başka seçenekler 
de mevcuttur.  

Brücke: Viyana Uluslararası 
Havalimanında üçüncü bir pist 

inşa etme projesi tartışma 
konusu. Üçüncü pistin inşası 

ne gibi fayda ve avantajlar 
sağlayacak? 

Viyana Uluslararası Havalimanı: 
Yolcu ve uçuş trafiği uzun va-
dede artmaya devam edecek 
ve birkaç yıl içinde Viyana 
Havalimanı maksimum kapasi-
tesine ulaşacak. Avusturya eko-
nomisinin ve turizminin ve tabii 
Viyana Havalimanı’nın büyü-
meye devam edebilmeleri için 
uzun vadede pist kapasitesinin 
arttırılması gerekecek. Üçüncü 

Viyana Havalimanı A.Ş. 
yılda yaklaşık 2 milyon kişinin 

Türkiye uşuşlarını gözardı ediyor 
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Viyana Uluslararası 
Havalimanı’nın prestij kaybetme-
sine sebep olduğu düşünülürse, 
bir daha tekrarlanmaması için 

özel bir önlem alınıp alınmadığını 
sormak isteriz. 

Viyana Uluslararası Havalimanı: 
Havalimanı açısından böyle bir 
durumun tekrarlanmayacağını 
söyleyebiliriz. 

Brücke: Avusturyalı Türkler, 
Avusturya ve Türkiye 

hükümetleri arasındaki siyasi 
tartışmalardan son derece 

rahatsızlar. Bu olumsuz durum 
insanların günlük iletişimini 
de zorlaştırıyor. Her iki ül-
kede de bağları bulunan 

Türk göçmenlerin tek isteği 
siyasi tartışmalardan uzak, 

sakin bir toplumda yaşamak. 
Avusturyalı ile Avusturyalı-Türk 

aileler arasında iletişimi ve genel 
olarak ilişkileri arttırmak ve 

güçlendirmek için 
fikirleriniz var mı? 

Viyana Uluslararası Havalimanı: 
Viyana Havalimanı’nda farklı 
milletlerden ve kültürlerden 
20.000’den fazla insan uyum 
içinde çalışmaktadır. Açıklık ve 
karşılıklı hoşgörü havalimanında 
hâkim bu durumun belirleyici 
unsurlarıdır. 

Brücke: Avusturya’daki farkIı 
göçmen grupları arasında 

pist sayesinde bu büyümeye 
fırsat tanınmış olacaktır. 

Brücke: Viyana-Schwechat 
Havalimanı’nın yer, kargo ve 
depo hizmetlerinde Çelebi 
Havacılık A.Ş. ile işbirliği 

içinde olduğunu biliyoruz. 
Çelebi Havacılık A.Ş. hizmetleri 
sayesinde Viyana-Schwechat 

Havalimanı’nın da değer kattığı 
söylenebilir mi? Bu konuda ne 

düşünüyorsunuz? 
Viyana Uluslararası Havalimanı: 
Rekabet kanunu gereği, Avrupa 
Birliği havalimanlarında en az 
iki tane yer hizmetleri sağlayan 
firma olması gerekmektedir. 
Böylece havayollarının, tekeli 
elinde bulunduran tek bir fir-
maya bağımlı olmalarının 
önüne geçilmektedir. Viyana’da 
bu iki firma Çelebi ve Viyana 
Havalimanı A.Ş.’dir. 

Her iki firma da bağımsız ve ayrı 
hareket etmekle birlikte, işletme 
içinde komşudurlar ve birbirleri
ile iyi bir ilişki yürütmektedirler. 

Brücke: Genelde bagaj taşıma 
sırasında, bagaj bandında 

birçok valiz zarar görmektedir. 
Zarara uğrayan yolcuların hangi 

departmanla irtibat kurmaları 
gerekmektedir ve hangi yolla 

zararları tazmin edilmektedir? 
Bizi bilgilendirebilir misiniz? 

Viyana Uluslararası Havalimanı: 
Bu durumda ilk etapta irtibat 
kurulması gereken yer, yolcu ile 
sözleşmesi bulunan havayolu-
dur. Sonrasında da bu havayo-
lu tarafından yer hizmetleri 
sağlamakla görevlendirilmiş 
firmadır. 

Brücke: Viyana-Schwechat 
Havalimanı son yıllarda, 

hükümetler arası ayrımcılığa 
neden olabilecek billboard 
afişlerine tanık olmuştur. 
Maalesef Avusturyalı Türk 

işletmeler de bu durumdan eko-
nomik olarak olumsuz şekilde 

etkilenmişlerdir. Bize göre, aynı 
durum havalimanı için de 
geçerlidir. Böyle bir olayın 

Avusturyalı-Türkler, işletme 
ve çalışan sayısı bakımından 
ilk sırada yer almaktadırlar. 

İşletmelerin ve çalışanların Avus-
turya yerel medyası ile ilişkileri 

de son derece güçlüdür. Viyana-
Schwechat Havalimanı gibi 

işletmelerin, bizim gibi göçmen 
medyası ile gerçekleştirecekleri 
röportajlar vasıtasıyla, projeleri 

ve hizmetleri hakkında göç-
menleri bilgilendirmelerinin 

önemli olduğunu düşünüyoruz. 
Bu bağlamda yerel medya ile 
işbirliği yaparak Avusturyalı-
Türkler ile iletişimde olmayı 

düşünür müsünüz? 
Viyana Uluslararası Havalimanı: 
Viyana Havalimanı’nın reklam 
bütçesi maalesef sınırsız değil 
ve şimdiden planlanmış du-
rumda. Bu nedenle, daha çok 
işbirliği yapabilmek için maddi 
imkânlara sahip değiliz. 

Brücke: Yukarıda bahsettiğimiz 
üzere, yer hizmetleri ya da 

havayolları olarak birçok Türk 
firması Viyana Uluslararası 

Havalimanı’nda faaliyet gösteri-
yor. Ekonomik bir köprü kurmak 

ve toplumsal fayda sağlamak 
adına, Viyana-Schwechat 

Havalimanı’nda Türk menşeili 
firmalar ile yapılan işbirliğini 

geliştirmeyi planlıyor musunuz? 
Göçmen gruplara hitap ede-
bilmek için Avusturyalı yerel 
medya ile birlikte çalışmak 

ister misiniz? 
Viyana Uluslararası Havalimanı: 
Viyana’ya uçmak isteyen 
her havayolunu ve Viyana 
Havalimanı’nda faaliyet başlat-
mak isteyen her işletmeyi ağır-
lamaktan memnuniyet duyarız. 
Nerede faaliyet gösterileceği ya 
da hangi havayolunun Viyana’ya 

uçmak isteyeceği tamamen 
bahsi geçen firmaların insiya-
tifindedir ve kendi pazar 
stratejilerine bağlıdır. Viyana 
Havalimanı’nın bu konuda bir 
etkisi yoktur. 

Medya ile işbirliğimiz konusu-
na geri dönecek olursak, açık 
bir şekilde belirtmek isteriz ki, 
her zaman ve memnuniyetle 
basılmak üzere bilgi ve içerik 
sağlayabiliriz ve sorularınızı 
cevaplandırabiliriz. Fakat daha 
önce belirttiğimiz gibi, sınırlı bir 
reklam bütçesine sahibiz. Yılda 
24 milyon yolcuyu ağırlayan ve 
çevresinde yaşayan 12 milyon-
dan fazla insana hizmet veren 
Viyana Havalimanı, reklam 
alanında ana akım medyaya 
ağırlık vermektedir.

Brücke: Son üç yıldan bu 
yana göçmen medyası ile 

etkin bir şekilde işbirliğinde 
bulunmadığınız görülüyor. Avus-
turya ekonomisine büyük katkı 
sağlayan Avusturyalı-Türklerin 

yerel medyası ile neden işbirliği 
içinde değilsiniz? Bunun için be-
lirli sebepler var mı? Eğer yoksa 

bahsi geçen medya ile neden 
birlikte çalışmıyorsunuz? 

Viyana Uluslararası Havalimanı: 
Daha önce bahsettiğimiz gibi, Vi-
yana Havalimanı yılda 24 milyon 
yolcuyu ağırlıyor ve çevresinde 
yaşayan 12 milyondan fazla in-
sana hizmet veriyor. Bu nedenle 
de reklam konusunda ana akım 
medya kanallarına ağırlık veri-
yor. Maddi kaynaklar da sınırsız 
olmadığından, maalesef her 
yere reklam veremiyoruz. Fo
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von Seher Malaslan 



KOVA (22 Ocak - 19 Şubat)

Bu ay akrabalarınız ile ilişkilerinizde 
geçmişte yaşanan bir durum 

yüzünden sorunlar tırmanabilir ve birbirinize 
karşı ego yarışına girerek gizli kalması gereken 
karşılıklı sırların ortaya dökülmesine neden olup 
özel yaşamınızda da iş hayatınızda da itibarınızı 
sarsacak olaylar ile karşılaşabilirsiniz dikkatli 
olun söz ağzınızdan çıkana kadar sizin esiriniz 
çıktıktan sonra son pişmanlık fayda etmeyebilir.

BALIK (20 Şubat - 20 Mart) 

Doğru yer de doğru kararlar 
alabileceğiniz başkalarının yaptık-

larını bir kenara bırakıp kendi yaptıklarınız ile uğraş 
vereceğiniz her şeyin mükafatı sizleri memnun 
kılacaktır. İş hayatınızda da özel yaşamınızda 
da talihsiz süreçler arkanızda kalıyor yatırım 
planlarınızı uygulamaya geçebilir miras ya da hu-
kuk yolu ile uğraş verdiğiniz konularda hakkınız 
olanı alarak maddi anlamda ciddi rahatlamalar 
yaşayabilirsiniz.

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan) 

Bu ay sağlık durumunuza özen gös-
termelisiniz. Ancak endişelenme-

yin tedbirli olup rahatsızlıklarınızın kendi kendine 
iyileşmesini beklemezseniz şayet şifa enerjisi 
sizlerle olacaktır. Bu ay parlak fikirlerinizi hayata 
geçirmekte tereddüt etmemelisiniz. Bu sayede na-
kit akışınızı arttırarak ekstra gelirler elde edebilir-
siniz. Özel yaşamınızda ise eşinizden kaynaklı fi-
nansal gerginlikler yaşanabilir dikkatli olmalı yanlış 
gördüğünüz şeylere tepkinizi koymalısınız.

İKİZLER (22 Mayıs - 22 Haziran)

Mayıs, diğer aylara kıyasla maddi 
konularda dikkatli olunması 

gereken enerjileri barındırıyor sizler için. Bazı 
kayıplar oluşabileceğinden dikkatli olun. Bununla 
birlikte, resmi işlerinizde gözden kaçan ayrıntılar 
zorluklara neden olabilir. Özel yaşamınızda eş 
ya da sevgilinizin yeteri kadar yanınızda yer 
almadığı düşüncesi ile yalnız kalmış hissedebilir 
bunun yansıması ile gerginlikler yaşayabilirsiniz. 

YENGEÇ (23 Haziran - 22 Temmuz)

Mayıs 2018 umut verici bir ay 
olmanın izlenimini veriyor birden 

fazla konuda. Mali açıdan yatırım planlarınızı 
gerçekleştirebilir ailenizin de desteği ile gayri-
menkul ile ilgili arzularınızı gerçekleştirebilirsiniz. 
İş hayatınızda ek işler yaparak gelirler elde ede-
bilirsiniz. Özel yaşamınızda ise başkalarının etkisi 
altında kalarak ilişkinize zarar verecek şeyler yapa-
bilme potansiyeliniz yüksek çok dikkatli davranın.

ASLAN (23 Temmuz - 22 Ağustos)

İşinizdeki bir değişiklik planınız varsa 
bu ay bundan kaçınmalısınız. Var 

olan işiniz sizi çok iyi noktalara taşıyabilir. Aile ve 
özel yaşamınızda ise geçmişte yaşanan konuların 
gündeme gelmesi ile tartışmalar huzursuzluklar ay 
boyunca bu anlamda zorluklara neden olacaktır. 
Siz bir ev hanımıysanız kısa süre önce başladığınız 
geçici işiniz kalıcı olabilir. Mülk edinmekle ilgili ko-
nularda da dikkatli olun yatırımlarınız uzun vadede 
zarar etmenize neden olabilir.

TERAZİ (23 Eylül - 22 Ekim) 

Bu ay iş ve eğitim hayatınızda 
daha önce gitmediğiniz yerlere 

gidecek imkanlarla karşılaşabilir hem maddi 
hem manen kendinizi geliştireceğiniz enerjiler 
hayata karşı bakış açınızı yenileyebilirsiniz. Bu 
ay aile bireylerinin tartışmaları sizleri fazlası ile 
etkileyebilir sizlere önerim olabildiğince konunun 
dışında kalmanız sizin bilginiz dışında yapılan 
şeylerin olduğunu biliyorsanız karışıpta sinirlerinizi 
bozmamalısınız.

AKREP (23 Ekim - 21 Kasım)

Kariyer gelişiminiz, iş ve eğitim 
arkadaşlarınız tarafından ilham 

kaynağı olmanızı sağlayabilir buda masum 
arkadaşlarınızın bile hırsla hareket ederek size 
zarar verme arzularına yenik düşmelerini başarılı 
olamasalar bile sizi duygusal olarak üzmelerine 
neden olabilir. Aklınızı başınıza toplamalı ve 
hayatın kişisel mücadelelerle ilerleyen zorlu bir yol 
olduğunu unutmadan dostun düşman düşmanın 
dost olabileceğinin bilinci ile ilerleyin. 

YAY (22 Kasım - 21 Aralık)

Yeni girişimlere ve projelere 
adım atmanın verimli sonuçlar 

doğurması muhtemeldir bu ay. İş hayatınızda ki 
büyüme iş arkadaşlarınız arasında sürtüşmeler 
yaratabilir. Maddi olarak sizi engellemeye çalışan 
kişiler ile mücadele etmek zorunda kalabilir-
siniz. Hukuki konularda ise haklıyken haksız 
duruma düşebilir yanlış yönlendirmeler sonucu 
avukatınızın önerilerinin dışında başkalarını dinle-
yerek kendinizi zor duruma sokabilirsiniz.

von Ebru Karahan
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OĞLAK (22 Aralık - 21 Ocak)

Bu ay her türlü fikir hırsızlığına 
karşı eğitim ve iş hayatınızda dik-

katli olmalısınız. Yeni tanıdığınız kişilerin yanında 
konuşurken dikkatli olun hiç beklemediğiniz durum-
lar ile uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Bu ay işle il-
gili konularda güçlü iş birlikleri yapabilir eşinizden 
ya da sevgilinizden gelecek faydalar yaşayabilirsi-
niz. Devlet kurumları, yüksek öğrenim ile ilgili konu-
larda önemli şanslar söz konusu girişimci olarak 
kendiniz için mükemmel yollar bulabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Görünüşe göre bu ay iş, aile ve aşk 
hayatınızda ince eleyip sık doku-

malı her zamanki tavırlarınızdan daha yenilikçi 
davranış ve düşünceler içinde olmalısınız. Fi-
nansal konularda risk almaktan başkalarına kefil 
olmaktan ay boyunca uzak durmalısınız. Sağlığınız 
ile ilgili konularda hassasiyetler yaşanabilir kendi-
nizi yormamalı baskı altında hissettiğiniz ortam ve 
kişilerden uzaklaşmalı ruh halinizi ağır enerjilerin 
yoruculuğundan arındırmalısınız. 

BAŞAK (23 Ağustos - 22 Eylül) 

Bu ay her bakımdan şanslı enerjiler ile 
karşı karşıyasınız güçlü inançlarınız 

her konuda yaşanan gerginliklerden en az şekilde 
etkilenmenizi ve yanlış insanlardan kaynaklardan 
korunmanızı sağlayacak. İş hayatınızda riskli 
yaklaşımlardan uzak durmalısınız yeni insanlar 
tanıyabilir onlar ile yapacağınız fikir alışverişleri 
ile iş hayatınızda tanıtıma yönelik girişimlerinizde 
başarı sağlayabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise 
vicdanınızın sesini dinlemeye devam edin.
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Kulinarik

Zutaten: (für 2 Fladenbrote)
• 5 Gläser Mehl
• 1 EL Zucker
• 2 EL Butter
• 1 Glas lauwarme Milch
• 2 Gläser lauwarmes Wasser
• 1 Hefe
• 1-2 KL Salz 

Zum Bestreichen und Garnieren: 
• 1 Eigelb
• 3 EL Öl
• Sesamsamen
• Schwarzkümmelsamen (Nigella)

Ramadan Pita

Malzemeler: (2 pide)
• 5 su bardağı un
• 1 çorba kaşığı seker
• 2 çorba kaşığı tereyağı
• 1 su bardağı ılık süt
• 2 su bardağı ılık su
• 1 maya
• 1-2 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için: 
• 1 yumurta 
• 3 yemek kaşığı sıvıyağ
• Susam
• Çörek otu

Ramazan Pidesi

von Ebru KarahanKulinarik

Zubereitung:

Das Mehl in eine Rührschüs-
sel einfüllen, in der Mitte eine 

Mulde machen, Hefe, Milch, Wasser, 
Salz, Zucker dazu geben. Die Hefe 
darin auflösen und anschließend 
alles vermengen und zu einem glat-
ten Teig kneten.  An einem warmen 
Ort gehen lassen. Dann noch einmal 
kneten und den Teig in zwei Por-
tionen teilen. Jedes Stück ausrollen 
(ca. 2 cm dick). Auf ein mit Backpa-
pier belegtes Blech setzen, ein Tuch 

darüber legen und nochmal ca. 10 
Minuten ruhen lassen. Dann mit 
den in etwas Oliven-öl getauchten 
Fingerspitzen das typische Gitter-
muster in die Fladenbrote drücken. 

Eigelb mit Öl verrühren und die 
Fladen damit bestreichen, mit 
Schwarzkümmelsamen und Sesam-
samen leicht bestreuen und im 
vorgeheizten Ofen bei 180 Grad ca. 
30 Minuten backen.

Hazırlanışı:

Unu derin bir kabın içerisine 
koyun ortasını havuz gibi 

açıp, maya, ılık süt, ılık su, tuz 
ve şeker ilave edip önce mayayı 
eritin ve iyice yoğurun. Üzerini bir 
bezle örtüp iki katı olana kadar 
mayalanmasını sağlayın.  

Hamuru ikiye bölüp unlu tezgâh-
ta her birini pide şeklinde açın, 
yağlanmış tepsiye koyup üzeri-

ni tekrar örtüp 10 dakika ka-
dar daha dinlendirdikten sonra 
parmaklarınızla bastırarak şekil 
verin. 

Yumurta sarısını sıvıyağ ile 
karıştırıp pidenin üzerine sürün. 
Susam ve çörekotu serperek 
önceden ısıttığınız 180 derece 
fırında 30 dakika kadar pişirin.

Ramazan pidesi, 
Türk mutfağında yer alan bir çeşit mayalı yassı ekmek türüdür. 

Ramazan pidesi geleneksel bir ekmek olarak özellikle 
Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarının baş misafiridir.



Mit Witness erfährt Katy eine Befreiung, sie 
reflektiert darauf über die Änderungen in 

ihrem eigenen Leben genauso wie über jene 
in der Welt rundherum, und liefert Songs, die 
genauso zum Denken wie zum Tun anregen. 
Die bisher veröffentlichten Singles – die Pla-
tin-ausgezeichnete “Chained to the Rhythm” 
featuring Skip Marley, und die neuen Singles 
“ Bon Appétit” featuring Migos und “Swish 
Swish” featuring Nicki Minaj geben bereits 

Er wird als einer der herausragenden Rock-
musiker unserer Zeit angesehen, LENNY 

KRAVITZ hat die Grenzen von Genres, Stil, 
Rassen und Klassen in seiner nun schon 20 
jährigen Karriere immer wieder überschritten. 
Seine größten Einflüsse sind der Soul, Rock 
und Funk der 1960er und 70er Jahre, im Hier 
& Heute hat der Komponist, Produzent und 
Multi-Instrumentalist viermal hintereinander 
einen Grammy ® gewonnen und hält den 
Rekord für die meisten "Best Male Rock Vocal 
Performance" Awards des prestigeträchtigen 
Preises. 

Zusätzlich zu seinen zehn Studio-Alben, die 
mehr als 38 Millionen mal weltweit verkauft 
wurden, ist der vielseitige Künstler als "Cinna" 
in erfolgreichen Filmen wie "Die Tribute von 
Panem" und "Die Tribute von Panem 2: Cat-

einen Vorgeschmack auf die musikalische 
und thematische Bandbreite von Witness .

Nach der bereits feststehenden US-Tournee, 
der enormen Nachfrage und den darum an-
gekündigten Zusatz-Konzerten, gibt Katy 
Perry nun die Daten ihrer WITNESS: The Tour 
durch Europa- & Großbritannien bekannt, die 
am 23. Mai nächstes Jahr in der Lanxess Are-
na in Köln startet, und sie am 4. JUNI 2018 
auch endlich wieder in die Wiener Stadthalle 
führen wird!

Jetzt Karten sichern und Katy Perry live in der 
Wiener Stadthalle erleben!

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

ching Fire" zu sehen, oder spielt in von Kriti-
kern gelobten Streifen wie "Precious" oder 
"The Butler".

Lenny Kravitz hat für den Sommer 2018 eine 
Europa-Tour angekündigt, er wird am Sams-
tag, den 9. Juni in der Wiener Stadthalle 
auftreten. Zusätzlich zur Tour arbeitet 
Kravitz außerdem gerade an neuer Musik, die 
Veröffentlichung eines brandneuen Albums 
ist für kommenden Frühling geplant.

Jetzt Tickets sichern und Lenny Kravitz live 
erleben!

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

KATY PERRY
WITNESS THE TOUR

Eintritt: Ab € 47,80
04.06.2018 19:30 

Wiener Stadthalle - Halle D

LENNY KRAVITZ
WIEN KONZERT

Eintritt: Ab € 47,80
Sa, 09.06.2018 - 19:30

Wiener Stadthalle - Halle D

KINOWELT
DEADPOOL 2

Regie: 
David Leitch
Darsteller: 
Ryan Reynolds, 
Zazie Beetz, 
Josh Brolin 
Land: USA

Beschreibung: 

Nachdem er 
eine beinahe 

tödliche Rinderattacke überlebte, setzt ein 
entstellter Cafeteria- Koch (Wade Wilson) 
alles daran, seinen Traum zu verwirklichen, 
der heißeste Barkeeper Mayberrys zu werden, 
während er zudem noch mit dem Verlust 
seines Geschmacksinns zurechtkommen 
muss. Auf der Suche nach neuer Schärfe 
in seinem Leben - als auch einem Fluxkom-
pensator - muss Wade gegen Ninjas, die 
Yakuza und eine Horde sexuell aggressiver 
Hunde kämpfen. Dabei reist er um die Welt, 
entdeckt die Bedeutung von Familie, Freund-
schaft und Flavour, findet neuen Geschmack 
an Abenteuern und verdient den begehrten 
Kaffeebecher-Titel "World's Best Lover".

SOLO: A STAR WARS STORY
Regie: 
Ron Howard
Darsteller: 
Emilia Clarke, 
Woody Harrelson, 
Alden Ehrenreich 
Land: USA

Beschreibung: 

Ungefähr zehn 
Jahre vor 

„Star Wars: Episode IV“: Han Solo (Alden Eh-
renreich), der sich ohne Eltern in den rauen 
Straßen seines Heimatplaneten Corellia 
durchschlagen musste und später von der 
imperialen Flugakademie geworfen wurde, 
hat seinen eigenen Kopf. Den versucht er sich 
genauso zu bewahren wie seinen Idealismus. 
„Vertraue niemandem“, rät ihm dagegen sein 
Mentor Tobias Beckett (Woody Harrelson) – 
bevor ihn ein anderer zwielichtiger Gangster, 
Dryden Vos (Paul Bettany), für einen Zugüber-
fall rekrutiert. Begleitet wird Han dabei unter 
anderem von seinem neuen, treuen Freund 
Chewbacca (Joonas Suotamo) und von mehr 
oder weniger vertrauenswürdigen Kumpanen. 
Darunter sind Qi'Ra (Emilia Clarke), die für eine 
Gang auf Corellia arbeitet und Han von früher 
kennt, und Val (Thandie Newton), eine Meis-
terin am Blaster-Gewehr. Außerdem mischt 
Schmuggler Lando Calrissian (Donald Glover) 
mit, der Besitzer des Millennium Falken…

von Uğur Karahan
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von Uğur Karahan

Design-Pracht

Das minimalistische Design der 
„AF8“-Serie von Sony entspricht 

dem Trend, Fernseher dezent in 
Wohnräume einzubetten. Mit einer 
Bildgewalt, brillanten Farb- und sat-
ten Schwarztönen, die faszinieren.

Das Supersmartphone

Das „Huawei P20 Pro“ setzt neue 
Maßstäbe in der Smartphone-

Fotografie. Auf der Rückseite des 
Geräts sitzen gleich drei Kameralin-
sen. Der 40-Megapixel-Farbsensor, der 
20-Megapixel-Monochromsensor und 
die 8-Megapixel-Telelinse arbeiten bei 
jedem Bild zusammen, um die perfekte 
Aufnahme zu knipsen.

Das Power-Notebook

Mit dem „Nitro 5“ hat Acer einen 
leistungsstarken Laptop mit 

den neuesten „Intel i7“-Prozessoren 
vorgestellt, mit dem man unterwegs 
problemlos Multimediadateien bear-
beiten und spielen kann.
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Ablenkung  am  Steuer  kann  
tödlich  sein!

Hallo Leben. Eine Initiative der 
ASFINAG für mehr Verkehrssicherheit.
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Viyana'nın Papatyaları
Ausgabe 2 2018

Ramazan dediğimizde hepimizin 
aklına çocukluğumuz geliyor. 

Ve arkasından ince bir yürek sızısıyla birlikte "Nerde o eski Ramazanlar" cümlesi.
Şimdi unutulmaya yüz tutmuş Ramazan geleneklerini hatırlayıp ve yaşatalım ne dersiniz?

R amazanım merhaba

 Bizlere verdin sefa

 R abbimize hamdolsun 

Her nefeste bin defa.

Deniz suyu serindir

 Damla gibi  derindir

 Bir tek hurma da olsa 

Bir mü ’mini sevindir. 

Davulumun ipi kaytan  
Kalmadı sırtıma mintan  
Virin ağalar bahşişim  

Alayım sırtıma mintan

da birbirlerini asla tanımazdı.

* Diş Kirası Osmanlı Ramazan 
geleneklerinden biri. Osmanlı 
döneminde, özellikle zengin köşk 
veya konaklarda halk için sofralar 
hazırlanır, Tanrı misafiri olarak 
kapıya gelen geri çevrilmezdi. Kuş 
sütü hariç her şeyin bulunduğu 
bu iftar sofralarında misafirler 
diledikleri gibi karınlarını doyur-
duktan sonra ayrılırken, ev sahibi 
tarafından kadife keseler içine 
hediyeler ve altın ya da gümüş 
akçe paralar konurdu. Diş kirası 
adı ile verilen bu hediyeler, iftar 
sofrasına katılan kişilerin, gel-
dikleri evin sahiplerine sevap ka-
zanmaya vesile oldukları için veri-
lirdi. Misafirine diş kirası verecek 
kadar ruhunu inceltmiş olan bu 

millet, hiç şüphesiz insanlığa mi-
safirperverlik adına ders verecek 
kadar da yücelmiştir.

* Pişi Dağıtma özellikle Ramazan 
ayında tepsilerce pişirilip mahalle-
deki komşulara, esnafa ve davul-
cuya da ikram edilerek paylaşılır, 
böylece haneye Ramazan bere-
ketini getireceğine inanılırdı.

* Ramazan davulcuları, eskiden 
de şimdi olduğu gibi insanları 
sahur vakti uyandırmak için so-
kak sokak gezerler, manileriyle 
insanları uykularından tatlı tatlı 
uyandırırlardı. O zamanlar davul-
culara sadece para verilmez, min-
net göstergesi olarak evde olan 
yemeklerden, tatlılardan da ikram 
edilirdi. 

çocukların istediği yemeklerin 
yapılması ve bu şekilde ödüllen-
dirilmeleri idi. 

* Oruç satın alma; çocukları 
Ramazan’ın manevi duygusu 
ile tanıştırmak, oruç tutmaya 
alıştırmak amacı ile düzenlenen 
bir tür oyun. “Orucunu bana sat, 
istediğini alayım” diyen büyükler, 
çocuklara çeşitli yiyecekler ve 
küçük eşyalar hediye ederdi.

*  İhtiyaç sahiplerine yapılan 
gıda yardımları Ramazan ge-
leneklerinin başında geliyor. 
Eskiden zenginler yoksullara 
tamamen gizli bir şekilde yardım 
yaparlardı. Mesela yoksul mahal-
lelere gidip bakkaldaki veresiye 
defterinin borçlarını kapatırlar, 
yardım yapan da yardım yapılan 

* Tekne orucu vardı çocuklar 
için, öğlene kadar tutulan ve 
öğlen açılan. Bir de ilk kez oruç 
tutan çocuklara verilen hediyeler. 
Belki de en büyük hediye o gün 

Brücke Dergisi ve Viyana'nın Papatyaları işbirliği ile yapılmıştır.
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EDITORIAL

2. sayımızın heyecanı, mutluluğu 
ve gururu ile merhaba bütün 
okurlarımıza.

1. sayımıza göstermiş olduğunuz 
ilgi bizi çok mutlu etmekle birlikte 
biraz daha fazlasını yapmak 
adına ayrıca cesaretlendirdi. 

Bu sayımızda çok özel bir başarı 
hikâyesinin şahidi ve desteği 
olacağız inşallah. Güçlü, kararlı 
bir isim RUKİYE TÜREYEN. %99 
engelli olmasına rağmen hayal-
lerine koşan ve tek parmağıyla 
koskoca bir kitap yazan o yüce 
ve azimli hanımefendi.

Kendisi ile tanışmamızın ve 
yollarımızın kesişmesinin de 
içinde bulunduğumuz mübarek 
Ramazan ayına denk gelmesi bir 
tesadüf olabilir mi acaba? Ya da 
yardımlaşmanın ve farkındalığın 
en yüksek seviyede olduğu bu 
ayda yüce rabbimizin bize bir 
hediyesi mi bu tesadüf?

Benim hem sohbetinden, 
hem eserinden ve özellikle de 
azminden ve yaşam enerjisinden 
çok etkilendiğim Rukiye Türeyen 
hanımefendiyi sizlerle de buluş-
turmuş olmanın heyecanı ayrıca 
paha biçilemez sevgili okuyucular.

Nefes aldığımız sürece yaşam 
umutlarla ve hayallerle bütün 
negatif durumlara inat devam 
ediyor. Sahip olmadıklarımızı 
düşünüp üzülmek yerine, sahip 
olduklarımızın şükrüyle yaşama 
tutunmak ve üretmeye devam 
etmek en büyük lütuf biz 
insanoğlu için.

Bütün Müslüman âlemini 
için hayırlı ve bereketli bir 
Ramazan ayı dileklerimizle.

Hanife Savaş

Her hafta 2 saatlik çalışma yorucu bir o kadar da zevkliydi. Bir ekibin içinde daha dün küçücük 
birer bebek olan kızlarımızın bugün el ele bizimle halay çekmeleri, kimi zaman bizi eleştirmeleri, 
kimi zaman örnek olmaları, evde bize ders vermeleri ne kadar da özel bir deneyim ve paylaşım.

Ve sahne...

Hepimizin eli ayağı titredi sahne 
arkasında, nefesimiz kesildi. Hele 
de evlatlarımızın el ele tutuşup sah-
neye çıkmaya hazırlandıkları o an. 
Bir resim gibi bütün duyguları ile 
kazındı beynimize ve unutulmaz an-
lar arasında yerini aldı. Bir sürü farklı 
duyguyu barındırmasına rağmen 
birinciyi de "gurur" kaptı sanırım :)

Ne güzel bir duyguymuş evladını 
sahnede görmek, ne paha biçilemez 
bir duyguymuş evladınla aynı sahne-
de olmak.

Bizlere bu unutulmaz anı yaşa-
yabilmemiz için destek olan, 
kahrımızı çeken, bizi motive eden ve 
sahneye hazırlayan öğretmenimiz 
Nurcan Müldür'e ne kadar teşekkür 
etsek azdır. 

Ve diyoruz ki; Henüz yeni başladık, 
bizleri daha ne projeler ve ne 
başarılar bekliyor birlikte üretecek, 
yaşayacak ve göreceğiz.

Tam 3 ay önce başladı Papatya Kişisel Gelişim Kulübü Anne-Kız folklor 
grubu. Hedefi kızlarımızla kaliteli zaman geçirirken ayrıca kendi kültü-
rümüze ait geleneksel halk oyunlarını çocuklarımıza da öğretmek ve 
yaban ellerde kendimizden bir parçayı yaşatmak ve geliştirmek idi.

Papatya Kişisel Gelişim Kulübü 
Anne-Kız folklor grubu



Papatyalar: Rukiye Hanım 
merhaba. Beni çok etkileyen 
azminizin ve başarınızın hikâyesini 
Papatyalarımızla da paylaşmak 
istiyoruz. Bize kendinizi tanıtabilir 
misiniz lütfen.
Rukiye Türeyen: Merhabalar… 
1980 yılında doğdum. Ailemin ilk 
çocuğuyum. Ailem, doğumumun 
sevincini yaşayamadan üç 
aylıkken geçirdiğim menenjit 
hastalığıyla tanışmışlar. Birçok 
hastaneye götürülmüşüm fakat 
hastalığımın tedavisi yok denilmiş.
Şu an 37 yaşındayım. Küçükken 
umudun verilmediği ben, hayatla 
mücadele ederek, zoru başararak 
ve adeta para kazanır gibi kendi 
umudumu kendim kazanıyorum. 
Hastalık konusunda umudunuz 
var mı diye soracak olursanız. 
O konuda her şeyi yüce Allah’a 
bıraktım. Eğer o dilerse karşıma 
umudum olacak bir doktor çıkarır. 
2014 yılında o doktoru kendim 
buldum ve bir ameliyat geçirdim. 
Bana yarardan çok zararı dokun-
du. O yüzden Allah’tan gelecek bir 
ışık bekleyeceğim.

Papatyalar: Hastalığınız çok küçük 
yaşta sizi yakalamış. Eğitim ala-
bildiniz mi? Okuma yazmayı nasıl 
öğrendiniz?
Rukiye Türeyen: Okul hayatım 
hiçbir zaman olmadı. Oysa okula 
gitmeyi çok isterdim. Okumayı 
televizyondan öğrendim. Haber 
başlıklarını okumayı severim. 
Dayımın da katkısıyla, gazete 
başlıklarını okuyarak kendimi 
geliştirdim. Bilgisayar kullanmaya 
2007 yılında başladım. Okumayı 
öğrenince yazmak kolay oldu 
benim için.

Papatyalar: Kitap yazma fikri ne 
zaman oluştu sizde? Bu kitap ön-
cesinde de yazıyor muydunuz?
Rukiye Türeyen: 20 yaşında 
yazı yazma isteği duymuştum. 

Siz de bilirsiniz 20’li yaşlar da 
daha sağlıklı karar veriliyor. El-
lerimi kullanamadığım için ka-
lem tutamıyorum. Bu yüzden 
yazılarımı bilgisayar üzerinden
yazıyor ve siz okurlarıma ulaş-
tırıyorum. 2014 yılında yazarlığa 
başladım. Çeşitli internet haber 
sitelerinde yazıyorum.

Papatyalar: Kitabınızı ne kadar zor 
şartlar altında yazdığınızı biliyoruz. 
Bize bu süreci ve sizi motive eden 
duygularınızı anlatabilir misiniz?
Rukiye Türeyen: Engelimden 
dolayı bedenimde kullanabildiğim 
tek sağlıklı uzvum olan sol eli-
min başparmağıyla iki yıl gibi bir 
süreçte bu kitabı yazdım. Tek mo-
tive aracım hayallerim. Kitabımın 
çokça okunduğunu hayal ederek 
kendimi motive ettim. Sizlerin 
sayesinde yavaş yavaş haya-
lime ulaşıyorum. Tabii kitap ba-
sımı konusunda yayınevimi es 
geçemeyeceğim. Hiçbir ücret ta-
lep etmeden kitabımı basan Ege-
men Yayınevi ve Fahrettin Yüksel 
Bey’e teşekkür ediyorum.

Papatyalar: Karşımızda hayata 
sıkı sıkıya bağlı, yaşam enerjisi 
ve kendine inancı çok yüksek bir 
hanımefendi görüyoruz. Hayal-
leriniz nelerdir Rukiye Hanım?
Rukiye Türeyen: Teşekkür 
ediyorum söylediniz sözlerden 
dolayı. Kitap yazmak hayalleri-
min arasındaydı ama ilk sırada 
değildi. İlk hayalim kitapta da yer 
alan “Kanadı Kırık Melek” isimli 
hikâyeme kısa film çekmekti 
fakat filmin maliyeti kitaptan kat 
be kat yüksek olunca, bu hayalimi 
rafa kaldırmak zorunda kaldım. 
Bu röportajımı okuyan okurlarım 
arasında bu konuda bana 
yardımcı olmak isteyen olursa-
hayalimi gerçekleştirmek isterim.

Papatyalar: Kitabınızın konusu ve 

esin kaynağınızı da öğrenmek is-
teriz.
Rukiye Türeyen: Sık dışarıya çıkan 
bir engelli birey değilim. O yüzden 
esin kaynağım olmadı. Hayal 
ederek yaşıyorum ve yazıyorum. 
Kitabın içerisinde birçok konu var. 
Bir konuya bağlı kalmak isteme-
dik ve kısa hikâyeler de ekledik.

Papatyalar: İnşallah kitabınızı önce 
Avusturya ve devamında Avrupa 
genelinde tanıtmak için bizler 
öncü olacağız. Peki, Türkiye’de ne 
şekilde temin edebiliriz kitabınızı?
Rukiye Türeyen: Türkiye genelin-
de tanınmayı düşlemiştim. Avru-
pa hayalimde bile yoktu. Öncü 
olmanız sevindirici. Teşekkür edi-
yorum.

Kitabıma internet üzerinden, 
alışveriş sitelerinden ulaşılabiliyor.
www.dr.com.tr / www.hepsibu-
rada.com / www.kitapyurdu.com 

/ www.idefix.com / urun.n11.com
Ayrıca, dileyenler D&R mağaza-
larından da kitabı edinebilirler.

Papatyalar: Yaşama ve hayal-
lerinize tutkunuz bizi çok etkiledi. 
Okuyucularımıza özel bir mesajınız 
ya da önerileriniz var mı?
Rukiye Türeyen: Ben kendi 
başıma hareket edemiyorum. Yi-
yemiyorum, içemiyorum. Bütün
ihtiyaçlarımı annem karşılıyor. 
Ayakkabı giyemiyor, dik oturamı-
yorum. Ve bunların hiçbirini 
sorun etmedim. Hiç isyan da et-
medim. Hayatın bana verdiklerini 
yaşıyorum. Siz okurlarıma öne-
rim; hayat sizlere ne sunduysa 
isyan etmeyin. Unutmayın ki her 
yeni doğan güneş, nice umutlar 
barındırır. Sizleri seviyorum.

Papatyalar: Sizi tanımak ve sizinle 
sohbet etmek bizim için çok özel 
bir ayrıcalık ve keyifti. Bize zaman 
ayırdığınız için çok çok teşekkür 
ederiz. İnşallah en kısa zamanda 
ikinci kitabınızın da röportajını 
yapabilme dileklerimizle.
Rukiye Türeyen: Ben de mem-
nun oldum sizleri tanıdığıma. 
Benim için de keyifli ve özel bir 
söyleşiydi. İlksiniz ve ilkler unu-
tulmaz.  Teşekkürler. 

RÖPORTAJ 

Azmin ve başarının 
 hayat hikâyesi; 
Rukiye Türeyen

Küçükken umudun verilmediği 
ben, hayatla mücadele ederek, zoru 

başararak ve adeta para kazanır gibi 
kendi umudumu kendim kazanıyorum. 

RÜKİYE TÜREYEN
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Panik yok!
Çocuğunuz sadece 2 yaş döneminde ve 
kendini ispatlamaya çalışıyor. Ebeveynler 
için kâbus gibi olan bu dönemi daha kolay 
atlatmak mümkün.

Nasıl mı?
*Çocuğunuzla konuşurken onunla aynı göz 
hizasına gelmek önemlidir. Aynı şekilde ona 
dokunmak, elinden tutarak konuşmak onu 
dikkate aldığınızı ve onu dinlediğinizi gös-
termekte ve daha baştan anlaşma kapılarını 
açmaktadır.

* Yatma saati geldiği halde yatmamak 
için direnen çocuğunuza bunun sebe-
bini sormalısınız.  Belki gerçekten uykusu 
gelmemiştir ve sizinle biraz daha zaman 
geçirmek istiyordur. Ona "peki bir anlaşma 
yapalım. 15 dakika daha oturmana izin veri-
yorum ama saat 9.15 olduğunda yatacaksın"  
diyebilirsiniz. Ancak burada zamanı saatin 
üzerinde göstererek anlatmak gerekir. Böyle 
bir anlaşma sonrası şaşırtıcı bir şekilde 
çocuğunuzun saati izlediğini göreceksiniz.

* Öfke patlaması yaşayan ve ağlayan 
çocuğunuzu konuşarak ikna etmeniz 
mümkün olmayabilir. Bu tür durumlarda 
sakinliğinizi koruyup, yalnız bırakıp kendi 
kendine sakinleşmesini beklemek doğru 
davranıştır. Böyle bir durumda "Kızgın 
olduğunu biliyorum, ağlaman bitince ve 
sakinleştiğinde konuşalım" diyebilirsiniz. 
Çocuğunuz sakinleştiğinde de konuşmalı ve 
onu dinlemelisiniz.

* Yemek yemek istemeyen çocuğunuza 
"önce hangisini yemek istersin? Pilav mı, 
köfte mi?" demek yemeğini inatlaşmadan 
yemesi konusunda etkili olacaktır. Ayrıca 
siz yemek yaparken onun da yardımını almış 
iseniz kendi yaptığı yemeği yemekte çok 
daha hevesli olacaktır.

* Çocukların her şeyi bilmek istedikleri 
dönemleridir ayrıca. Sıklıkla "neden, nasıl" 
gibi sorular sorarlar. Bu soruları basitçe ve 
doğru açıklayabilirseniz inatlaşmanın da 
önüne geçmiş olursunuz.

*Çocuğa karşı kullandığınız “hayır” ları 
mümkün olduğunca azaltın. Onun yerine 
alternatifler sunun. “Dışarısı çok soğuk, 
dışarıda salıncakta sallanamayız ama odan-
da oyuncaklarınla oynayabiliriz” gibi.

* Tüm bu aşamalarda kararlı olmak, her 
inatlaşma ve çatışmada aynı tutarlılığı gös-
termek gerekiyor.

Bu ısrarlı çabaları sizi ne kadar yorsa, 
sinirlendirse de tüm bunları bir geçiş döne-
mi olarak kabul etmek ve bu döneme her 
şekilde hazırlıklı olmak zorundasınız. Eğer 
bu dönemdeki abartılı tepkilerinin yaşının 
bir özelliği olduğunu ve neler yapılması 
gerektiğini bilirseniz bu dönemi daha rahat 
bir şekilde atlatabilirsiniz.

Sebepsiz yere ağlıyor ve kendini yerden yere mi atıyor? 
Aşırı inatçı, iştah kaybı, uyku düzeni bozuk, huysuz, "hayır" 
kelimesini çok kullanan, çevresindeki kişilere vuran, kendi 

saçını çeken ya da kafasını yere vuran bir çocuğunuz mu var?

2 Yaş Sendromu ile 
nasıl başa çıkılır?

HAYATTAN
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E=MC2 formülü ve fizik alanındaki icatları ile tarihteki önemli bilim adamları arasında 
başlarda yer alan Albert Einstein’ın hayatı (14 Mart 1879 - 18 Nisan 1955) 

hakkında oldukça ilginç bilgileri öğrenmek ister misiniz?

BİYOGRAFİ ve BULMACA

Einstein doğduğunda kafası 
kocaman ve şişman bir bebekti.
Doğumundan sonra birkaç hafta 
yapılan kontroller ile normal bir 
bebek olduğu ailesine bildirilmişti. 
Einstein’ın çocukluğu diğer 
çocuklara göre biraz daha yavaş 
başlamıştı.

Einstein, çocukluğunda çok zor 
konuşmuştu.

Konuşmaya başladığında da çok 
yavaş konuşuyordu. Einstein 9 
yaşına gelene kadar da bu böyle 
sürdü. Ailesi onun geri zekâlı 

olduğunu düşünüyordu. Aslında 
bizim de bildiğimiz gibi böyle bir 
durum yoktu.

Einstein bir pusuladan ilham 
almıştı.

Einstein’ın bilime ilgili babasının 
ona yatağında hasta yatarken 
gösterdiği pusula ile başlamıştı. 
Pusula, Einstein’ın çok ilgisini 
çekmişti. Einstein, pusulayı de-
falarca etrafında döndürmesine 
rağmen içindeki ok aynı noktayı 
gösterince, uzayda güçlerin 
olduğunu ve pusulaya etki et-
tiklerini düşünmüştü.

Einstein Üniversiteye giriş 
sınavını başaramamıştı.

17 yaşında iken, İsveç Federal 
Polytechnic okulunun sınavlarına 
girmişti. Giriş sınavında matema-
tik ve bilim bölümünü geçti. Fakat 
tarih, yabancı dil ve coğrafyadan 
kaldı. Einstein bunun üzerine ti-
caret okuluna gitti. Bir yıl sonra 
sınavlara tekrar girerek İsveç Fe-
deral Polytechnic okuluna girmeyi 
başardı. 

Einstein ayrıldığı ilk eşi ile ilginç 
bir anlaşmaya imza atmıştı.

İlk eşi Mileva’nın kabul ettiği 
anlaşmada Einstein “Benimle,
ben istemediğim sürece konuş-

mayacaksın!” demişti. 2 oğulları 
olan çiftin evlilikleri, Einstein’ın 
akademik çalışmaları nedeniyle 
sürekli dünya seyahatine çıktığı 
için çok yürümüyor ve ayrılıyorlar. 
Einstein, ayrıldığı eşi ile birlikte 
yaşarken onunla bir anlaşma 
imzalıyor. Bu anlaşmanın mad-
deleri şöyle:

Emin olacaksın!
1- Çamaşır makinesinden çıkan 
çamaşırlarımın temiz olduğunu 
kontrol et. 2- Odamda her gün 
üç çeşit yemek olacak. 3- Yatak 
odama ve çalışma alanıma giril-
meyecek, masamı sadece ben 
kullanacağım.  4- Benim iznim ol-
madan kimseyi tanımayacaksın, 
sosyal ilişki kurmayacaksın. Bu 
arada sürekli arada bir perde 
olduğu halde aynı evde yaşıyorlar.

Einstein’ın Atatürk’e yazdığı 
mektup!

Almanya da Nazilerce bilim 
adamlarına başlatılan baskı 
üzerine Einstein 1933’te Atatürk’e 
mektup göndererek bu insanların 
Türkiye'de çalışmasının kabulünü 
istenmiştir. Bunun sonucunda 
yüzlerce insan üniversitelerimize 
gelerek uzun yıllar çalışmış 
ve üniversitede reforma katkı 
sağlamışlardır.

Einstein, Atom bombasını 
yapıyor.

Amerikalılar 1940'lardan beri 
atom bombası geliştirmeye 
çalışıyordu. Albert Einstein'ın 
"Dikkat edin, Naziler nükleer si-
lahlar üzerine çalışmalar yapıyor" 
şeklindeki uyarısıyla harekete 
geçmişlerdi. Lakin 1945'te ilk 
atom bombası testi başarıyla 
gerçekleştirildiğinde, Almanya 
çoktan savaşta havlu atmıştı.

Einstein’ın beyni çalındı!
18 Nisan 1955’te Einstein iç kana-
ma geçirdi. 76 yaşında, Princ-
eton Hastanesi’nde gece saat 
01.55'te yaşamını yitirdi. Otopsisi 
sırasında Thomas Stoltz Harvey 
Einstein’ın beynini kafatasından 
çıkardıktan sonra kendi kendine 
"Bu dünyamız hakkında her şeyi 
değiştiren beyindir" demiştir. Ein-
stein öldükten sonra vücudunun 
putlaştırılarak tapılmasını istemi-
yordu. Bunun için ailesi tarafından 
öldükten sonra yakılması fikri 
ortaya atıldı. Harvey bedeni ya-
kılması için hazırladı. Beyni ise 
kendi sefer tasına koydu ve evine 
götürdü. Böylece Einstein'ın beyni 
çalınmış oldu.

Albert Einstein hakkında bilmeniz 
gereken ilginç gerçekler

ÖDÜLLÜ PAPATYA BULMACASI 

Seyahat eden üç satıcı bir otelde kalıyor. Masrafların kabar-
maması için hep birlikte tek odada kalmaya karar veriyorlar. 
Otel müdürüne 30 lira verip odanın mini barına koşuyorlar. Otel 
müdürü daha sonra fark ediyor ki hafta içi günlerde oda ücreti 
sadece 30 lira. Bu yüzden komiyi çağırıyor ve ona 5 lira vererek 
adamlara geri vermesini söylüyor. Komi 5 lirayı kafasında üçe 
bölmeye çalışıyor ama başaramıyor. Bu yüzden 2 lirayı cebe 
atıp adamlara 1'er lira veriyor. Ama burada bir problem var. 
Öyle görünüyor ki bir lira kayıp. Üç satıcı en başta otele 30 lira 

(kişi başı 10 lira) ödedi. Bundan sonra otelin müdürü 
30 liranın 5 lirasını komiye verdi ve komi 2 lirayı kendi-
ne ayırıp kalan 3 lirayı (adam başı 1 lira) müşterilere 
paylaştırdı.  Her satıcı ilk başta 10 lira ödemiş (3 x 10 
= 30) ve sonra 1 lirasını geri almıştı. Yani satıcılar otele 
adam başı 9 lira ödedi. Sonuç olarak elimizde satıcıların 
ödediği 27 lira ( 3 x 9 = 27 ) ve kominin cebine attığı 2 lira 
var. Bunun toplamı 29 lira yapar. Fakat satıcılar otele ilk 
başta 30 lira vermişti.

Bu sayımızdan itibaren her sayımızda bir ödüllü bulmacamız olacak 
sevgili okurlarımız. Yapmanız gereken çok basit. Bulmacanın çözümünü 
yandaki forma yazıp resmini çekip mail adresimize göndereceksiniz.
Doğru cevabı bulan okuyucularımız arasında yapacağımız bir çekilişle 
5 okurumuza bu sayımızda yazarı ile röportajını yaptığımız KANADI 
KIRIK MELEĞİN KANADINA TAKILANLAR kitabını hediye edeceğiz.

KAYIP LİRA NEREDE?

İSİM SOY İSİM                  .....................................................
MAİL ADRESİ                    .....................................................
BULMACA CEVABI          .....................................................
e-mail: papatya.bulmaca@yandex.com.tr



Ramazan'ın vazgeçilmez 
lezzeti Güllaç tatlısı.
Hafif ve pratik bir tatlı olan 
Güllaç, her ne kadar Ramazan ayı
ile özdeşleşse de yılın her ayında 
tüketilebilecek bir lezzet. İşte, sütlü 
tatlıların en sevileni, Ramazan 
ayının geleneği güllaç tatlısının 
malzemeleri ve yapım aşamaları!
Malzemeler:
• 10 Güllaç yaprağı
• 1,5 litre süt
• 2 bardak şeker
• Parça ceviz 
• Gül suyu (İsteğe göre)
• Vanilya

Hazırlanışı:
Bir tencerede süt ve şekeri şeker 
eriyinceye kadar ısıtın. Üzerine 
vanilyayı ekleyin.Derin bir tepsiye 
2 kepçe süt döküp üzerine güllaç 
yaprağını parlak kısmı üste gelecek 
şekilde koyun. Üzerine tekrar süt 
dökün. Beşinci sıradan sonra araya 
ceviz serpin. Kalan süt ve güllacı 
da aynı şekilde cevizlerin üzerine 
sırayla koyun. Dilerseniz son bir 
bardak sütün içine gül suyu koyup 
bu şekilde dökebilirsiniz. Daha sonra 
tatlıyı 2 saat buzdolabında dinlendi-
rin. Üzerine nar, fıstık ve fıstık veya 
vişne dökerek servis edebilirsiniz.

SAĞLIK

Ramazanda 
Sağlıklı 

Beslenmenin 
Altın Kuralları

nelerdir?
Mutlaka sahura kalkın: Ramazan ayında 
2 ana öğünden biri olan sahur kesin-
likle atlanmamalıdır. Uzun süreli açlıklar 
metabolizmanın yavaşlamasına neden 
olacağı için, sahurun yapılması olduk-
ça önemlidir. Sahurda daha çok hafif 
kahvaltı, çorba, az yağ ile hazırlanmış 
zeytinyağlılar tercih edilmelidir. Mide 
rahatsızlıklarının oluşmasını engelleye-
bilmek için özellikle yağlı besinlerden, ka-
fein içeren kahve ve kakao tüketiminden 
kaçınılmalı ve yemeğin hemen üzerine 
uykuya yatılmamalıdır.

Bol su tüketin: Sıcaklıkların etkisiyle 
artan terleme ile birlikte yeterince sıvı 
alınmazsa su ve mineral kaybı sonucu, 
bayılma, bulantı, baş dönmesi gibi sağlık 
problemleri yaşanabilir. Günde ortala-
ma en az 2-2,5 litre su içmeye, bununla 
birlikte ramazan ayında sıvı ihtiyacını da 
karşılayacak ayran, taze sıkılmış meyve-
sebze suları, sade soda gibi sık sık tüket-
meye özen gösterilmelidir.

İftarda yemek tüketiminde aşırıya 
kaçmayın:  Oruç tutanlarda iftarda kan 
şekeri çok düşük olduğundan kısa sürede 

çok miktarda besin tüketme isteği doğar. 
Doygunluk hissi yemekten 15-20 da-
kika sonra fark edilir. Çok hızlı yemek 
yenildiğinde bu sürede fazla miktarda en-
erjisi yüksek besinler yenir ve bu durum 
hem sağlık açısından risk oluşturabilir 
hem de ilerleyen günlerde kilo alımına ze-
min hazırlar.

Yavaş yemek yiyin: Yemekleri küçük lok-
malar halinde, iyi çiğneyerek ve yavaş 
yemek son derece faydalıdır.

Proteini yüksek besinler tüketin: Sa-
hurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam 
tahıllı ekmekler gibi yiyeceklerden oluşan 
hafif bir kahvaltı yapabilir ya da çorba, 
zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan 
oluşan bir öğün tercih edebilirsiniz.

İftara peynir, domates, zeytin gibi 
kahvaltılıklar veya çorba gibi hafif yeme-
klerle başlayıp 10-15 dakika sonra az 
yağlı et yemeği, sebze yemeği veya sala-
tayla devam edebilirsiniz. İftarda aşırı 
şerbetli, yağlı tatlılar yerine sütlü tatlılar 
veya meyve tatlıları tercih edin.

MUCİZE MEYVE HURMA
Ramazan sofralarımızın vazgeçilmezi olan 
hurmanın faydalarını biliyor musunuz? 
Uzmanlara göre hurmanın sayısız faydaları var.
Vücut çalışması için elzem olan 15 farklı mine-
ral, A vitamini, C vitamini, B vitamini türevleri, 
folik asit, karbonhidrat, lif ve protein içermek-
tedir. Bu haliyle hurma, bilim kurgu filmlerinde 
insanların günlük besin ihtiyacını tek başına 
karşılayan kapsüllerden farksızdır. Bir insan 
sadece hurma yiyerek ve su içerek hayatını de-
vam ettirebilir.  

Hurmanın birçok faydası vardır;
•  Kalp sağlığını koruyor
•  Hafızayı güçlendiriyor
•  Zayıflamaya yardımcı oluyor
•  Sütü az anneler hurma yemeli
•  Depresyondan koruyor
•  Enfeksiyon riskini düşürüyor
•  Sindirim sistemini düzenliyor
•  Kansızlığa karşı etkili oluyor
•  Kemikleri güçlendiriyor

Kalsiyum ve fosfattan zengin olan hurma 
güçlü kemik oluşumu sağlıyor. Kemik 
yumuşaması, kemik erimesi gibi çeşitli 
vitamin ve minerallerin eksikliklerinden 
dolayı gelişebilecek kemik hastalık-
larının önlenmesinde 
etkili oluyor.
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BURÇLAR ve SAĞLIK

Viyana'nın Papatyaları 7Ausgabe 2 2018

KOVA (22 Ocak - 19 Şubat)
Sahip olduğu bilgilerle yetinmez ve her 

daim bilgi edinme çabasındadır. Hep daha iyisini is-
ter. Girişken yönü her zaman başarıya gitmesinde 
en büyük etken olmuştur. Hayatınız boyunca yük-
selmek için çalışırsınız. İnsanlarla ortak işler yapa-
bilirsiniz.

BALIK (20 Şubat - 20 Mart) 
Merhamet dolu Balıklar, sinirsiz bir 

hayat sürerler. Başarıyı elde ederken, kendini 
geliştirirken hiç kasmaz, rahatlıkla yapabilirler.  
İnsanlara karşı duyduğu sevgi onu güçlü tutar. 
İçgüdüleri güçlüdür. Hedefinde çıkan problemler 
asla Balık burcunu yıkmaz. 

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan) 
Koç burcunun isteğince elde ede-

meyeceği bir şey yoktur. Enerji dolu, ileri görüşlü 
ve yenilikçi oldukları için hedefledikleri başarıya 
rahatça ulaşabilirler. Hedeflerini başarmak için 
desteğe ihtiyaçları yoktur. Kendi güçleri yeter. İz 
bırakan, dikkat çeken, yaratıcı yapınızla cesaretiniz 
birleşince güçlü olmamak mümkün mü?

İKİZLER (22 Mayıs - 22 Haziran)
İkizler burcunun en güçlü yönü 

zekâsıdır. Yeniliğe her zaman açık olan ikizler bur-
cu, bilgilerini çok sık paylaşır ve neşeli görüntüsüyle 
insanları kendine çok çabuk bağlayabilir. Tahmin-
leri oldukça iyidir. Olayları herkesten önce gözlem-
ler. Oldukça hareketli olan aktif ikizler burcu, girdiği 
ortamda daima öncü olur, dikkat çeker.

YENGEÇ (23 Haziran - 22 Temmuz)
Yengeç burçları, toplumu önemseyen 

yapısıyla duyarlı ve güvenilirdir. Hisleri, sezgi-
leri çok kuvvetlidir. İç güdüleri sayesinde nerede 
durması gerektiğini iyi bilir. Sahip olduğu maddi 
manevi her şeyi koruma altına alır. Yaptığı işler 
genelde topluma yöneliktir. 

ASLAN (23 Temmuz - 22 Ağustos)
Cesaretin ve gücün tanımı olan Aslan 

burçları, aklına koyduğunu mutlaka yapar ve 
tuttuğunu koparan bir yapısı vardır. Özgüven dolu 
Aslanlar, liderlik gücü ile insanlar içinde yer edinir. 
Çok yönlüdür ve dikkatlidirler. 

TERAZİ (23 Eylül - 22 Ekim) 
Haksızlığa tahammül edemeyen Tera-

ziler, popüler olma çabalarıyla dikkat çeker. Her 
olayı tarafsızca değerlendirirken aynı zamanda 
çözüm odaklıdır. Çok iyi dost olabilen Teraziler, 
bulunduğu yere güzellik, iyilik getirir. 

AKREP (23 Ekim - 21 Kasım)
İçinizdeki sese her zaman kulak verir. 

Çünkü içindeki ses ne yapması gerektiğini doğru 
şekilde bilir. Başarılarını içindeki sesin desteğine 
borçludur. İnsanların hayal edemediği her işe 
kalkışır ve başarılı olursunuz. Kararlılığı ile dikkat 
çeken akreplerin ticari zekâsı oldukça güçlüdür.

YAY (22 Kasım - 21 Aralık)
Enerji dolu Yay burçların keşif yönleri 

oldukça iyidir. Herkesin geçtiği yolu tercih etmez, 
sıradanlığı sevmez ve bilgilenmek ve tecrübe edin-
mek için her şeyi yapabilir. Ün edinmek isteyen yay 
burçları tecrübelerini paylaşmaktan çekinmez.

OĞLAK (22 Aralık - 21 Ocak)
Sabır konusunda çok güçlüdürler. Hırslı 

ve inatçı olan oğlaklar, çalışkanlığıyla dikkat çeker. 
Amacı hep yükselmektir. Her ortamda lider olmak 
ister ve her işte başa geçmek ister. Merakı ve keşif 
yönü de güçlüdür.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)
Pratik ve dirençli yönüyle boğa burcu 

elini attığı her işte kararlılıkla ilerler ve mutlaka 
başarı elde eder. Üretken oldukları için boş du-
ramazlar. Boğa burçları başarılarının kazanca 
dönüştürmede zekidirler. Genelde işlerinde başarılı 
olarak ün saldığı gibi itibarı artar. Hisleri de oldukça 
güçlüdür.

BAŞAK (23 Ağustos - 22 Eylül) 
Pratik zekâya sahip olan Başaklar, 

düzenli, becerikli ve çok titizdirler. Başarı deyin-
ce akla ilk Başak gelir. Mükemmeliyetçidirler. 
Oldukça verimli olan başakların, duygu yönü de 
çok güçlüdür. İnsanlara yardım etmek ve ilgili 
olmak onlar için çok önemlidir.

BURCUNU SÖYLE KİM OLDUĞUNU SÖYLEYEYİM

Evde yoğurt ile yapabileceğiniz 
yapımı kolay ve etkili cilt maskeleri

Basit Yoğurt Maskesi
Yoğurdun cilde faydalarından 
yararlanmak istiyorsanız ama 
maske hazırlayacak kadar vak-
tiniz veya maske hazırlamak için 
diğer malzemeler yoksa bu basit 
yoğurt maskesini uygulayabilir-
siniz.

1 kaşık kadar sade yoğurdu tüm 
yüzünüze ve boyun bölgenize 
sürün. 15 dakika kadar bekle-
tin ve soğuk suyla durulayın. Bu 
uygulamayı haftada 3-4 kez yapa-
bilirsiniz.

 Parlaklık Veren Yoğurt Maskesi
 1 çay kaşığı sade yoğurt, 1 çay 
kaşığı bal ve 1 çay kaşığı yulaf 
ezmesi.

Tüm malzemeleri bir kâseye 
alın ve iyice karıştırdıktan son-

ra yüzünüze ince bir tabaka 
oluşturacak şekilde sürün. 15 
dakika beklettikten son bol ılık 
suyla yüzünüzü durulayın. Son 
olarak gözeneklerin kapanması 
için soğuk suyla yüzünüzü 
yıkayın. Maske sonrası cildinizin 
kuruduğunu hissederseniz nem-
lendirici kullanın.

Lekeler İçin Yoğurt Maskesi
2 adet çilek, 1 çay kaşığı baş ve 
1 çay kaşığı sade yoğurt.

Bu yoğurt maskesi için önce çilek-
leri iyice yıkamanız ve çatalla 
ezmeniz gerekiyor. Olgun çilek 
kullanırsanız ezmesi daha kolay 
olur. Daha sonra bal ve yoğurtla 
birlikte karıştırın. Karışımı göz 
ve dudak çevresi dışında tüm 
yüzünüze sürün. 15 dakika beklet-
tikten sonra bol suyla durulayın.

Limon suyu ve yoğurt
Yoğurt yaşlılık ve lekeleri için 
oldukça etkilidir. Limon suyu ve 
yoğurt yardımı ile bir yüz maskesi 
hazırlayın ve yüzünüzde leke olan 
bölgelere uygulayın. 

Zeytinyağı ve yoğurt
Zeytinyağı ile karıştırılan yoğurt, 
kırışıklıkları azaltır ve yaşlanma 
belirtilerini geciktirme de yardımcı 
olur. Bu maske cildinin erken 
yaşlanmasını önlemek isteyenler 
için ideal bir çözüm olacaktır.

Muz, bal ve yoğurt
Muz, bal ve yoğurtan oluşan bir 
karışım hazırlayın. Karışımı cildi-
nize sürün ve yaklaşık 25-30 daki-
ka kadar beklettikten sonra soğuk 
su ile yıkayın. Bu maske, cildinizi 
sarkmasını önleyecek ve daha 
gergin yapacaktır.

Salatalık ve yoğurt
Ölü cilt hücrelerinden kurtul-
mak için, salatalık ve yoğurt ile 
bir maske hazırlayabilirsiniz. 
Salatalığı rendeleyin ve bir kap 
içerisinde yoğurt ile karıştırın. 
Yaklaşık olarak 15 dakika bekle-
dikten sonra cildinizi yıkayın.

Papatya yağı ve yoğurt
Papatyaya organik yoğurt ekle-
diğinizde, birçok faydalı karışı-
ma dönüştürebilirsiniz. Yoğurda 
ekleyeceğiniz yarım çay kaşığı 
papatya yağı eşliğinde hazırla-
nan bu maske, pürüzsüz ve 
ipeksi bir cilde sahip olmanızı 
sağlayacak.
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