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ÖIF, o zamanki adıyla “Birleşmiş Milletler Mülteci 
Fonu”, Macaristan krizi (1956) nedeniyle 1960 yılında 
BM Mülteci komisyonu UNHCR ve Avusturya İçişleri 
Bakanlığı işbirliğiyle kurulmuştur.

2002 yılından beri göçmenlerin entegrasyonu da 
ÖIF’in görevleri tanımında yer almaktadır, böylelikle 
derneğin amacı göçmen ve mültecilerin dil, meslek 
ve de sosyal açıdan başarılı bir şekilde vatandaşlığa 
geçmelerini sağlamak olarak tanımlanmıştır.

Eyaletlerdeki toplam dokuz Entegrasyon Merkezi
ve ilçelerdeki danışma merkezleri aracılığıyla
destek verilmektedir. Kanuni dayanaklar arasında
Entegrasyon Yasası, İltica Yasası, Entegrasyon Yılı 
Yasası, Tanıma ve Değerlendirme Yasası ve Çocuk 
bakımı kurumlarında erken dil öğrenimi desteği ile 
ilgili sözleşme sayılabilir.

Yasal görevleri arasında, iltica eden ya da göç geçmişi 

Okurlarımızı ÖIF ile ilgili olan haberlerin 
yapım ve hazırlık aşaması hakkında da 
bilgilendirmek istiyoruz. Bu konu hakkında 

ÖIF’e birkaç soru yönelttikse de sorularımız maa-
lesef cevapsız kaldı ve biz bu sebepten dolayı 
gerekli bilgileri internet sitesinden ve güncel 
haberlerden elde etmeye çalıştık. Araştırmamızın 
ilk etabından ÖIF’in çoğunlukla iltica başvurusu 
kabul edilmiş kişilere hitap ettiğini fark ettik. 
Göçmenlere yönelik birkaç olanak sunulsa da 
bunların birlikte çalışmak adına kullanılmadığını 
belirtmemiz gerekir - örneğin göçmen medyası 
ile olan çalışmalar.

olan kişilerin uyum sağlamaları için danışmanlık hiz-
meti vermek ve faaliyetlerde bulunmak yer alır. ÖIF 
çok sayıda devlet kurumu ile işbirliği içindedir, bun-
lar arasında örnek olarak AMS ve Sosyal Daireleri 
sayabiliriz. Organizasyon faaliyetleri arasında
dil öğretimi, destekler ve sürekli eğitim gibi
özel konular sayılabilir. 2016 ve 2017 yıllarında,
Avusturya Hükümeti tarafından 25 Milyon Avro 
tutarında bütçe ayrılmış olan ÖIF, “dil öğretimi” 
alanında 20.000 kişiye kurs imkânı sağlamıştır.
Bahsi geçen bu hizmetler “Startpaket Deutsch & In-
tegration” programı dâhilinde gerçekleştirilmiştir.

2016 yılında Bakanlar Kurulu tarafından onayla-
nan bu program, Almanca dil öğretimi ile ilgili görev 
dağılımını düzenleyerek bunları BMASK, BM.I ve BME-
IAA Bakanlıkları arasında paylaştırmıştır.

Adı geçen bakanlıklar, çeşitli seviyelerde dil kurslarının 
açılmasını sağlamakla yükümlüdürler.
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Mag. (FH) Franz WOLF, 
Geschäftsführer des ÖIF

Der ÖIF fungiert nicht als 
Integrationsfonds sondern als Asylfonds!

ÖIF, entegrasyon fonu olarak değil,
bir sığınma fonu olarak hareket ediyor!
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Soru: En yüksek destek miktarı ne 
kadardır? Hedef kitle dışında kalan 

göçmenler de, dil öğrenimleri 
için danışma merkezlerinde ayrı 
bir anlaşma ile finansal olarak 

desteklenebilirler mi?
Cevap: Tüm bir seviye için en 
yüksek destek miktarı brüt 
750,- Avro’dur. Web sitesinde 
maalesef ayrı bir anlaşmadan 
bahsedilmiyor. Tabii uzun süre-
dir Avusturya’da ikamet eden 
göçmenlerin daha ne kadar süre 
destekleneceği başka bir sorudur.

Soru: Dil bilgisinin yanında, 
değerler ve uyum alanında da 

ölçüm aracı olan bir entegrasyon 
sınavı söz konusu. Bu sınav aynı 
zamanda dil yeterliliğini belgele-
mek için de resmi olarak geçerli 
sayılıyor. Yukarıda bahsettiğimiz, 
uzun süredir Avusturya’da ikamet 

eden bir göçmen, ÖIF tarafında 
dil desteği almamış olsa bile 

entegrasyon sınavına girebilir mi? 
Cevabınız evet ise, sınav harcının 

katılımcıya geri ödenmesi 
mümkün mü?

Cevap: Maalesef sınav harcının 
geri ödenmesi söz konusu olamaz, 
çünkü entegrasyon sınavı sadece 
iltica edenler ile onlara tâbi koru-
maya muhtaç kişilere mahsus-

Soru: İlk olarak, organizasyonun 
finansal kaynakları nelerdir?

Cevap: İnternet üzerinden, maa-
lesef sadece ÖIF’in Avusturya 
Hükümeti tarafında finanse edil-
diği bilgisini elde edebiliyoruz, 
bu konuda maalesef daha fazla 
bilgiye ulaşılamıyor.

Soru: “Startpaket Deutsch und 
Integration” içindeki destekler 
hangi gruplar için düşünüldü?

Cevap: ÖIF web sitesine göre bu 
destek programının hedefinde 
sadece iltica edenler ile onlara 
tâbi 15 yaşından büyük, koruma-
ya muhtaç kişiler yer alıyor.

Soru: Yani aslında, dil alanındaki 
entegrasyonun sadece iltica eden-

ler ile onlara tâbi korumaya muhtaç 
kişilere odaklandığı, göç geçmişi 
olan kişilerin ise desteklenmediği 
söylenebilir. Bir göçmen yukarıda 

bahsi geçen destek için başvuruda 
bulunabilir mi?

Cevap: Hayır, çünkü başvuru 
şartlarına göre sadece bahsi 
geçen kişiler talepte bulunabilir-
ler. Göçmenler, hiçbir ön koşulun 
aranmadığı, ücretsiz “Treffpunkt 
Deutsch” adındaki çalışmamıza 
katılabilirler.

tur. Bu durumda, 2 yıldan uzun 
süredir Avusturya’da ikamet eden 
göçmenlerin somut bir şekilde 
desteklenmediğini görüyoruz.

Soru: ÖIF’nin destek programları 
genel olarak iltica edenler ile on-

lara tâbi korumaya muhtaç kişiler 
için mi düşünülmüş yoksa işçi 

göçmenler özel programlar 
da var mı?

Cevap: Web sitesinden anlaşıldığı 
kadarıyla, faaliyet alanı sadece 
iltica edenler ile onlara tâbi koru-
maya muhtaç kişiler ile sınırlı.

Soru: ÖIF’nin yürüttüğü bazı 
projeler, küçük yaştaki çocukların, 
anaokuluna paralel, dil öğrenim 

desteği almalarını mümkün kılıyor. 
Bu çocuklar arasında göçmen 

çocukların olup olmadığını gösteren 
kesin rakamlar bulunuyor mu?

Cevap: Yıllık raporlarda görüldüğü 
üzere, toplam 27.000 çocuğa ek 
dil öğrenim desteği verilmiştir. 
Yine de bu çocuklar arasında, 
uzun süredir Avusturya’da yaşa-
yanların olup olmadığını söyleye-
bilmek için net veriler mevcut 
değildir.

Soru: Almanca kurs desteklerin-
den bahsettik. ÖIF’nin öngördüğü 

başka destekler var mı?
Cevap: Evet, mesleki yeterliliğin 
resmen tanınması ile ilgili, ayrıca 
dil projeleri ve çocuklara özel 
destekler mevcut. Bu alanlarda 
burslar ve ödüller de var.

Soru: Mesleki yeterliliğin resmen 
tanınması ile ilgili destek, adından 
da anlaşılacağı üzere yurtdışından 
getirilen diploma vb. belgelerin res-

men tanınması anlamına geliyor. 
Bu konuda kimler destek alabilir?
Masraflar başvuru sahibine kesin 

olarak geri ödeniyor mu?
Cevap: Bu destekten iltica eden-
ler ile onlara tâbi korumaya 
muhtaç kişiler, göçmenler ve 
Avusturyalılar faydalanabilir. Mas-
rafların geri ödenmesi her durum-
da mümkün değil, kişiler kendi 
durumları ile ilgili geri ödeme 
alıp alamayacakları hakkında ön-
ceden bilgi alabilirler.

Soru: 2017 yılında sadece mülte-
ciler için ayrılan bütçe ne kadardı?
Cevap: Maalesef bu soruya cevap 
vermek mümkün değil, finansal açı
dan kesin rakamlar bulunmuyor.

Soru: EU Fonu ile de bir işbirliği 
bulunuyor. Sadece finansal bir 

destekten mi bahsediliyor?
Integration
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bulundu ve kaç farklı ülkeden 
geliyorlar? İşçi göçmenler de bu 

programa katılabilirler mi?
Cevap: Avusturya genelinde, 
56 farklı ülkeden gelen toplam 
450 katılımcı koçluk hizmeti ta-
lep etti. Koçluk süreci 6 ay olup 
kişileri örneğin iş görüşmeleri 
için desteklemektedir. İşçi göç-
menlerin bu programa dâhil olup 
olamayacakları sorusunun cevabı 
belirsizdir.

Soru: Öğretmenlerinde bu zamana 
kadar hiç veya çok az bilgi sahibi 
oldukları konularla alakalı bilgi-

lendirerek ÖIF’in sunmuş olduğu 
Eğitim olanakları sayesinde 

negatif yüklü göç kavramını pozitif 
bir düşünceye çevirebileceğini 

düşünüyor musunuz?
Cevap: Maalesef bu bilgiye in-
ternet sitesinde yer verilmemiş. 
ÖIF’e yönelttiğimiz sorulara 
cevap alamadığımız için bu 
soruyu bizde okurlarımıza 
cevaplayamıyoruz.

Soru: ÖIF daha çok kime yönelik, 
işçi göçmenleri mi yoksa 

mültecilere mi?
Cevap: Sürdürdüğümüz araş-
tırmanın sonucu gösteriyor ki, 

Cevap: Evet, sadece finansal bir 
destek öngörülüyor, hâlbuki bahsi 
geçen kişiler için toplumsal destek 
konusu da öncelikle ele alınmalı. 
Toplumsal çevre tarafından kabul 
görme, entegrasyonu destekleyen 
çok önemli bir unsur, maalesef 
Avusturya’daki yerel halkın çoğu 
bundan bahsetmiyor bile.

Soru: İltica edenler ile onlara tâbi 
korumaya muhtaç kişilerin, destek 

programlarına katılmamalarının 
sonuçları nelerdir?

Cevap: Entegrasyon Yasası’na 
dayanarak sosyal yardımları 
azaltılabilir.

Soru: Göç geçmişi olan 
öğretmenler de görev alıyor mu? 
Genel olarak ÖIF bünyesinde kaç 
tane göç geçmişi olan çalışan var, 

bir sayı verebilir misiniz?
Cevap: Avusturya genelinde ÖIF 
için çalışan 341 kişi var, fakat göç 
geçmişine sahip çalışan sayısı hak-
kında kesin bir bilgi mevcut değil.

Soru: ÖIF, profesyonel network 
oluşturmada ve yeteneklerini 

geliştirmede göçmenlere koçluk 
hizmeti de sunmaktadır. Bu 

konuda kaç kişi destek talebinde 

ÖIF daha çok iltica başvurusu 
kabul edilmiş ve geçici süre 
koruma altına alınmış kişilere 
hitap ediyor.

Soru: Yerel göçmen medyasında 
ÖIF’in projeleri artık çok az veya 

hiç yer almıyor, bu vaziyetin 
sebebi nedir?

Cevap: ÖIF ile direkt bir görüşme 
sağlayamadığımız için bu so-
ruya maalesef herhangi bir yanıt 
veremiyoruz.

Soru: Hangi olanakların özellikle 
işçi göçmenlere hangilerinin 

mülteci veya geçici koruma altına 
alınanlara yönelik olduğunu 

bizlere söylenilir misiniz?
Cevap: Özellikle göçmenlere 
yönelik “Mentoring für Migran-
ten” yani “Göçmenlere rehber-
lik” programı mevcuttur. Bu 
programda kalifiyeli göçmenler 
tecrübeli ve yerli kişilere reh-
berlik yaparak iş piyasasına 
entegrasyonları sağlanıyor. Dil 
kursu olanakları ise daha çok 
iltica başvurusu kabul edilmiş 
ve geçici süre koruma altına 
alınmış kişilere yöneliktir.

Soru: Uzun zamandır Avusturya’da 

yaşayan, fakat yeterli derecede dil 
bilmeyen bir işçi göçmeni hangi 

teşviklerden yararlanabilir? Bu in-
sanlar için teşvik gören dil kursları 

imkânı var mı ve ÖIF tarafından 
karşılanması için bu kursun ücreti 

en fazla ne kadar olmalı?
Cevap: Göçmenler “Treffpunkt 
Deutsch” yani “Buluşma noktası 
Almanca” olanağından faydala-
nabilirler. Katılım için herhangi 
bir gereksinim duyulmuyor ve 
ücretsiz olarak sağlanıyor.

Soru: 2017 yılında ÖIF tarafından 
toplamda ne kadar insan 

desteklendi ve bunlardan ne kadarı 
işçi göçmeni veya mülteciydi?

Cevap: Bu yönde bir istatistik 
talep ediyoruz. Bu konu ile ilgili 
farklı ziyaretçi sayıları mevcut-
tur. Örneğin Eylül 2017’de onun-
cu defa “Göçmenlere rehberlik” 
programı farklı ülkelerden gelen 
18 göçmen ile birlikte başlatıldı. 
Sunulan danışmanlık hizmetleri 
ile ilgili tam olarak hangi grubun 
bu olanaktan faydalandığı be-
lirlenemese de bunun büyük 
çoğunluğunun iltica başvurusu 
kabul edilmiş ve geçici süre ko-
ruma altına alınan kişiler olduğu 
söylenebilir.
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Digitale  
Grundbildung  
an den Schulen 
Jetzt geht’s richtig los!
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Mit Schulbeginn startet die Digitalisierungsinitiative im Bildungswesen:  
Sie beginnt bei der umfassenden Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer in  diesem 
Bereich, schafft die notwendige Infrastruktur an den Schulen und stellt maß-
geschneiderte Lehrpläne zur Verfügung. Wann geht’s los? Jetzt! Bereits in diesem 
Schuljahr steht die verbindliche Übung „Digitale Grundbildung“ im Lehrplan der 
AHS-Unterstufe und der Neuen Mittelschule. Zu Beginn des Jahres 2019 soll der 
„Masterplan“ erarbeitet – bis 2023 im gesamten Bildungswesen umgesetzt sein.



und dem Verein ‚Startklar‘, der auf 
diese Problematik spezialisiert ist, 
haben wir hier optimale Vorausset-
zungen, damit aus einem Pilot-
projekt ein Musterprojekt werden 
kann – denn über die Vermittlung 
von Sprache werden auch Werte 
vermittelt und damit ein geordne-
tes Zusammenleben gesichert.“

MMag. Janine-Isabelle Fischer 
vom Verein „Startklar“ zum Pro-
jekt: „Ziel ist die sprachliche 
Förderung von Kindern nicht-
deutscher Muttersprache in Form 
von spielerischen Deutschkursen. 
Unsere Kursleiterinnen haben 
dabei sowohl pädagogischen als 
auch sprachwissenschaftlichen 
Hintergrund – unterteilt in drei 
Altersgruppen werden die Kinder 
mithilfe kindgerechter, moderner 

Mit einer neuen Sprach- 
und Integrationsoffensive 
nehmen sich die Stadt 

Wiener Neustadt und das Land 
Niederösterreich einem Thema 
an, das Wiener Neustadt laufend 
bewegt:

die Problematik mangelnder 
Deutschkenntnisse in Kin-
dergärten und Volksschulen. In 
Zusammenarbeit mit dem Wie-
ner Neustädter Verein „Startklar“ 
werden künftig bereits vor Schul-
eintritt Deutschkurse für Kinder 
im Alter von 2 bis 6 Jahren ange-
boten. Insgesamt stehen Plätze 
für über 1.000 Kinder und somit 
für jedes potentiell betroffene Kind 
zur Verfügung.

„Die Anzahl an Personen mit nicht-
deutscher Muttersprache ist in Ös-
terreich, speziell auch in Niederös-
terreich und Wiener Neustadt in 
den letzten Jahren stark gestie-
gen. Wir haben in Wiener Neu-
stadt einen Migrationsanteil von 
knapp einem Viertel, was vor allem 
in den Kindergärten und Volks-
schulen eine große Herausforde-
rung darstellt – einerseits für die 
Pädagoginnen und Pädagogen, 
andererseits für die Kinder selbst“, 
so Bürgermeister-Stellvertreter 
Stadtrat Michael Schnedlitz, „Ziel 
dieser Sprachoffensive ist es nun, 
über die Sprachkenntnisse der 
Kinder eine gelungene Integration 
und eine Trendwende herbeizufüh-
ren, und damit dieses Problem zu 
lösen.“

Landesrat Gottfried Waldhäusl: 
„Für uns seitens des Landes Nie-
derösterreich ist diese Sprach- und 
Integrationsoffensive nicht nur ein 
Pilotprojekt sondern der Beginn 
einer neuen Ära. Mit der Stadt Wie-
ner Neustadt, in der die Problema-
tik mit Kindern nicht-deutscher 
Muttersprache sehr präsent ist, 

und abwechslungsreicher Unter-
richtsmethoden sowie an das 
Lernziel angepassten Unterrich-
tsunterlagen sowohl an den alltäg-
lichen als auch den schulischen
Kontext herangeführt.“ Eine An-
meldung für die Deutschkurse ist 
ab sofort möglich. Diese umfas-
sen drei Durchgänge mit jeweils 
10 Wochen und einer 90-minüti-
gen Einheit pro Woche. Das Land 
fördert die ersten 10 Einheiten mit 
55 Euro (Selbstbehalt 40 Euro), die 
zweiten 10 Einheiten mit 45 Euro 
(Selbstbehalt 50 Euro).

Details zum Projekt
• Zielgruppe: Zielgruppe sind 
Kleinkinder mit nicht-deutscher 
Muttersprache im Alter von 2-6 
Jahren, die wöchentlich je 90 Mi-
nuten an den standardisierten 

Sprachförderstunden bei „Startk-
lar“ teilnehmen. Die Kinder werden 
nach Altersstufe in Kleingruppen 
geteilt, maximal 10 Kinder sol-
len in einer Gruppe sein, die von 
ausgebildeten Pädagoginnen und 
Pädagogen mit der Zusatzausbil-
dung „Deutsch als Zweit-/Fremd-
sprache“ betreut werden.
• Inhalte der Deutschkurse: In 
den Sprachförderstunden werden 
neben der deutschen Sprache 
auch spezifische Themenbereiche 
wie Feste in Österreich, Tradi-
tionen, Geschlechterrollen und 
andere Themen altersgerecht und 
spielerisch vermittelt. Das Lehr-
material variiert dabei je nach Al-
tersstufe.
• Durchführung des Projekts: Der 
Projektzeitraum erstreckt sich von 
September 2018 bis Dezember 
2019, in diesem Zeitraum sol-
len laufend drei Gruppenkurse 
(pro Altersgruppe ein Kurs) mit 
10 Kindern pro Gruppe stattfin-
den. Jeder Kurs findet einmal pro 
Woche für 90 Minuten statt.

Anmeldung: Anmeldezeiten jeden 
Montag von 9-12 Uhr sowie jeden 
Donnerstag von 14 - 17 Uhr beim 
Verein „Startklar“ (Bräunlichgasse 
34/2, 2700 Wiener Neustadt). 
Voranmeldung und Informationen 
unter 0660 / 6432872 sowie unter 
willkommen@verein-startklar.at

Zum Verein „Startklar“
Der Verein „Startklar“ ist ein im 
August 2016 gegründeter gemein-
nütziger Verein mit Sitz in Wiener 
Neustadt, der es sich zum Ziel ge-
setzt hat, den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt in Zeiten verstärk-
ter Migration zu fördern. Der Ve-
rein ermöglicht Begegnungen und 
fördert die Integration, indem Men-
schen aus anderen Kulturen an die 
österreichische Kultur herange-
führt werden. Weitere Infos unter 
www.verein-startklar.at

Wiener Neustadt und Land NÖ starten 
größte Sprach- und Integrationsoffensive 

vor Schuleintritt in Niederösterreich
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Derneği ile birlikte, bu girişimi 
pilot bir proje olmaktan çıkarıp 
model bir proje haline getirmek 
için ideal şartlara sahibiz. Çünkü 
dilin öğretilmesi ile birlikte kül-
türel değerler de aktarılır ve so-
runsuz bir şekilde hep birlikte 
yaşamak mümkün olur.”

“Startklar” Derneği’nden Janine-
Isabelle Fischer’in açıklamasına 
göre: “Hedef, anadili Almanca 
olmayan çocuklara oyun biçi-
minde Almanca kurs vererek dil 
öğreniminin desteklenmesidir. 
Öğretmenlerimiz hem eğitim bil-
imi hem de dil bilimi alanlarında 
eğitim geçmişine sahiplerdir – 
çocuklar üç farklı yaş grubuna 
ayrılarak yaşlarına uygun, mod-
ern ve farklı ders metotlarıyla, 
günlük yaşam ve okula yönelik 
hedef odaklı ders araçlarıyla 
eğitim görecekler.“

Haftada 90 dakika ve her biri 
10 haftadan oluşan 3 dönemde 
gerçekleştirilecek olan kurslar 
için kayıtlar başladı. Eyalet ilk 10 
dersi 55 Avro ile (katılım bedeli 
40 Euro), ikinci 10 dersi ise 45 
Avro ile (katılım bedeli 50 Euro) 
desteklemektedir. 

Proje hakkındaki detaylar
• Hedef kitle: Hedef kitle 
anadili Almanca olmayan ve 
“Startklar”da haftada 90 da-
kika standart dil destek dersine 
katılacak 2-6 yaş arası küçük 
çocuklardır. Çocuklar yaşlarına 
göre küçük gruplara ayrılacak, 
bir grupta en fazla 10 çocuk 
yer alacak ve “İkinci/yabancı 
dil olarak Almanca” uzmanlık 
eğitimi de almış eğitimcilerden 
ders göreceklerdir. 

Yeni bir dil ve entegrasyon 
girişimi ile Wiener Neu-
stadt şehri ve Aşağı Avus-

turya Eyaleti, Wiener Neustadt’ı 
sürekli meşgul eden bir konuyu 
ele alıyor:  Anaokullarında ve 
ilkokullardaki yetersiz Almanca 
dil bilgisi problemi. 

Wiener Neustadt Derneği 
“Startklar” ile birlikte okul 
öncesi dönemde, 2 – 6 yaş 
aralığındaki çocuklara yöne-
lik Almanca kursları düzenle-
necek. Toplamda 1.000’den 
fazla kontenjan öngörülüyor, 
yani bahsi geçen tüm çocuklar 
için yeterli olacak. 

Belediye Başkanı ve Eyalet Meclis
üyesi Michael Schnedlitz açık-
lamasında “Son yıllarda 
Avusturya’da, özellikle Aşağı 
Avusturya’da ve Wiener 
Neustadt’ta, anadili Almanca 
olmayan kişi sayısı oldukça 
arttı. Wiener Neustadt’taki göç 
oranımız neredeyse %25, bu 
durum özellikle anaokullarında 
ve ilkokullarda, eğitimciler için 
olduğu kadar çocuklar için 
de zor.” dedi ve ekledi: “Bu dil 
girişiminin amacı, çocuklara ge-
rekli dil becerilerini kazandırarak 
başarılı bir entegrasyon ve olum-
lu bir değişim başlatmak ve bu 
problemi çözmektir.”

Eyalet Meclis üyesi Gottfried 
Waldhäusl : “Aşağı Avusturya 
Eyaleti açısından bu dil ve en-
tegrasyon girişimi sadece pilot 
bir proje değil, yeni bir dönemin 
başlangıcı olarak görülmektedir. 
Anadili Almanca olmayan çocuk-
lar probleminin yoğun olarak 
yaşandığı Wiener Neustadt ve bu 
konuya yoğunlaşmış “Startklar” 

• Almanca kursunun içeriği: 
Almanca destek dersleri dil 
bilgisi haricinde Avusturya’daki 
bayramlar, gelenekler, cinsiyet 
eşitliği ve diğer konularda da 
yaşlarına uygun şekilde, oyun 
biçiminde bilgilendirileceklerdir. 
Eğitim araçları yaş gruplarına 
göre değişkenlik gösterecektir. 

• Projenin uygulanması: Pro-
jenin uygulama süresi Eylül 
2018 – Aralık 2019 olarak 
belirlenmiştir. Bu süre zarfında 
muntazam olarak 10’ar kişilik 
3 grup için kurslar düzenle-
necektir (her yaş grubu için bir 
adet), her kurs haftada bir kere 
verilecek 90 dakikalık dersten 
oluşmaktadır. 

Kayıt için: “Startklar” (Bräunlich-
gasse 34/2, 2700 Wiener Neu-
stadt). Ön kayıt ve bilgi için: 0660 
/ 6432872 ya da willkommen@
verein-startklar.at

“Startklar” Derneği hakkında 
“Startklar” Ağustos 2016’da 
toplum yararına faaliyetler yürüt-
mek üzere Wiener Neustadt’ta 
kurulmuş bir dernektir. Kuruluş 
amacı, göç yoğun zamanlarda 
toplumsal birlikteliği destek-
lemek olarak belirlenmiştir. 
Dernek, farklı kültürlerden gelen 
kişilerin Avusturya kültürü ile 
etkileşime girmelerine ola-
nak sağlayarak entegrasyonu 
desteklemektedir. Daha fazla 
bilgi için www.verein-startklar.at

Wiener Neustadt ve Aşağı Avusturya Eyaleti, 
Aşağı Avusturya’da en kapsamlı okul öncesi 
dil ve entegrasyon girişimini başlatıyor

Integration
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Başvuru esnasında tarafların 
Başkonsolosluğunda birlikte 
hazır olmaları zorunlu değildir. 

• Taraflar başvurularını aynı 
anda birlikte veya ayrı zamanlar-
da yapabilirler. Tarafların birlikte 
başvurmamaları halinde her 
iki müracaat tarihi arasındaki 

Kanun değişikliği önce-
sinde yurtdışındaki bo-
şanma kararlarının tanın-

ması için Türk Mahkemele-
rinde tanıma ve tenfiz davası 
açılması gerekiyordu. Değişiklik 
sonrası artık yabancı ülkede 
verilen boşanma kararları ara-
nan şartları da sağlıyorsa dava 
açılmasına gerek kalmaksızın 
nüfus kütüğüne tescil edi-
lebilecekler. 29 Nisan 2017 
tarihli KHK ile yapılan kanun 
değişikliğiyle yurtdışında veri-
len boşanma kararlarının dava 
açılmaksızın nüfus kütüğüne 
tescili kabul edilmiştir. Artık 
Başkonsolosluklarda uygulama 
yürürlüğe girmiş durumda.

T.C. Viyana 
Başkonsolosluğunun, 

yabancı ülke adli veya idari 
makamlarınca verilen kararların 

nüfus kütüklerine tescili için 
istediği gerekli belgeler/bilgiler

• Başkonsolosluğuna sadece 
Avusturya mahkemelerinde
boşanması kesinleşmiş vatan-
daşlarımız müracaat edebilir. 

• Başvurular tarafların bizzat 
veya kanuni temsilcileri ya da 
vekilleri aracılığıyla yapılabilir. 

süre doksan günü (90) geçe-
mez. Doksan gün içerisinde her 
iki tarafın müracaat etmemesi 
halinde başvuru reddedilir.

• Aynı anda birlikte müracaat 
edilmemesi halinde, taraflar 
farklı bir başvuru makamına 
başvuru yapamaz.

• Başvuru sadece boşanma, 
evliliğin butlanı, iptali ve mev-
cut olup olmadığı yönünden 
değerlendirilip sonuçlandırılır. 
Başvuru velayet, iştirak 
nafakası, çocuk ile kişisel ilişki 
kurulması, mal rejimi ve tazmi-
nat gibi tenfize konu hükümler 
bakımından kesinlikle bir sonuç 

Başkonsolosluk aracılığıyla
yurtdışındaki boşanma kararlarının 

nüfus kütüğüne tescili gerçekleştiriyor
Artık yabancı ülkede verilen boşanma kararları aranan şartları da sağlıyorsa 

dava açılmasına gerek kalmaksızın nüfus kütüğüne tescil edilebilecek.
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mu sahibi tarafından Latin alfa-
besi esas alınarak ve büyük harf-
ler kullanılarak doldurulmalıdır. 
Form üzerinde silinti veya 
kazıntı yapılmamalıdır. Silinti 
veya kazıntı yapılan başvuru 
formları işleme alınmayacak 
yeniden doldurulması talep edi-
lecektir. Başvuru formu taraflar-
ca veya vekillerince mutlaka 
Başkonsolosluğumuzda ilgili 
memur önünde imzalanmalıdır.

2. Mahkeme tarafından verilen 
kararın asli ve noter tasdikli 
Türkçe tercümesi. Türkçe ter-
cümeler Başkonsolosluğunda 
kayıtlı yeminli tercümanlarda 
yapılmalıdır. Tercüman listele-
rine www.konsolosluk.gov.tr/
TranslatorSearch/Index ad-
resinden ulaşılabilir. 

3. Mahkeme tarafından verilen 
kararda kesinleşme şerhi yok ise 
kararın verildiği ülke kanunlarına 

doğurmaz. Tenfize konu husus-
lar için ilgili Kanun uyarınca 
görevli ve yetkili mahkemelere 
kararın tenfizi yönünden dava 
açılabilir.

Başvurular için mutlaka www.
konsolosluk.gov.tr internet ad-
resinden “Evlilik” başlığı altında 
bulunan “Evlilik Tescili Baş-
vurusu (Yabancı Yerel Makamlar 
Önünde Evlilik Sonrasında)” alt 
başlığından randevu alınması 
gerekmektedir. 

Gerekli Belgeler:
1. Yabancı ülke adli veya idari 
makamlarınca boşanmaya, 
evliliğin butlanına, iptaline 
veya mevcut olup olmadığına 
tespitine ilişkin olarak verilen 
kararların aile kütüğüne tesci-
line ilişkin başvuru formu -Ek-1-, 
(Söz konusu başvuru formuna 
www.nvi.gov.tr adresinden 
ulaşılabilmektedir.) Başvuru for-

göre kesinleştiğine dair 
onaylanmış belge veya yazının 
aslı ile noter tasdikli Türkçe 
tercümesi. Türkçe tercümeler 
Başkonsolosluğumuzda kayıtlı
yeminli tercümanlarda yapıl-
malıdır. Tercüman listelerine  
www.konsolosluk.gov.tr/Trans-
latorSearch/Index adresinden 
ulaşılabilir. 

4. Kimlik kartı veya pasa-
port fotokopileri, taraflar-
dan biri yabancı ise kimlik 
veya pasaportun noter onaylı 
Türkçe tercümesi. Türkçe ter-
cümeler Başkonsolosluğunda 
kayıtlı yeminli tercümanlarda 
yapılmalıdır. Tercüman listele-
rine www.konsolosluk.gov.tr/
TranslatorSearch/Index adre-
sinden ulaşılabilir. 

5. Vekil araçlığıyla yapılacak 
müracaatlarda noter tarafından 
düzenlenen fotoğrafı özel ve-

kâletnamenin aslı veya onay-
lanmış aslına uygun örneği.

6. Başvurudan önce, 
yabancı ülke adli veya idari 
makamlarınca verilen kararla
ilgili Türk mahkemelerince 
verilmiş ve kesinleşmiş mah-
keme kararı varsa aslı veya foto-
kopisi.

7. Türk mahkemelerinde ha-
len devam eden bir dava yahut 
tanımanın Türk mahkemelerince 
evvelce reddedildiğine dair bir 
kararın bulunmadığı yönünde 
adli makamlardan alınan belge.

8. İkamet Belgesi (Meldezettel).

9. Yukarıda belirtilen evrakların 
teslim edilmesi sonrasında 
Başkonsolosluk tarafından 
yapılacak inceleme neticesinde 
gerekli görülebilecek ek belge 
de talep edilebilecektir. 



fus cüzdanınız ile birlikte, 
bulunduğunuz yerdeki en 
yakın konsolosluğa şahsen 
başvurmanız gerekmektedir. 
Başvurunuzun kabulünün ar-
dından ilgili Türk makamlarıyla 
yazışma yapılacak ve olumlu 
yanıt alındığı takdirde adınıza yeni 
bir pasaport düzenlenebilecektir. 
Bu işlemler birkaç hafta süre-
bilmektedir. Kayıp pasaport 18 
yaşından küçük kişiye aitse, yeni 

Yeni e-Pasaport başvurusu

2 Nisan 2018 tarihinden iti-
baren e-pasaportların müra-

caat, tanzim ve teslim işlemleri 
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Ge-
nel Müdürlüğünce yürütülmeye 
başlanmıştır.

Yurt içinde www.nvi.gov.tr inter-
net sitesinden, yurt dışında ise 
www.konsolosluk.gov.tr adresin-
den alınacak randevu neticesinde;

• Yurt içinde; umuma mah-
sus pasaport müracaatları için 
yetki verilmiş ilçe nüfus müdür-
lüklerine, hususi damgalı pasa-
port ve hizmet damgalı pasaport 
müracaatları için il nüfus ve 
vatandaşlık müdürlüklerine,
• Yurt dışında ise Büyükelçilikler 
ve Başkonsolosluklara şahsen 
yapılması zorunludur.

İkinci nesil e-Pasaport 
(çipli pasaport) nedir?

Kimlik ve pasaport bilgilerinin yanı 
sıra içinde parmak izi, imza gibi 
biyometrik verilerin saklanabildiği 
çipli pasaportlardır.

Pasaportum yurt dışında 
kaybolur veya çalınırsa ne 

yapmalıyım?
Bunun için; fotoğraf ve nü-

pasaport başvurusundan önce 
yetkili makamlardan detaylı bilgi 
alınız.

Pasaportum yurt içinde 
kaybolur veya çalınırsa 

ne yapmalıyım?
Pasaportunuzun kaybolması 
halinde vakit geçirmeden nüfus 
müdürlüklerine müracaat etmeniz 
gerekmektedir. Böylece kaybolan 
pasaportunuzun ilgisiz kişilerce 

kullanımının önüne geçilmesi 
amacıyla, sınır kapılarımızda bu-
lunan bilgisayarlara kaydedilme-
si sağlanacaktır. Aksi durumda, 
kötü niyetli kişilerce kullanılan 
pasaportun gerçek sahibi de adli 
işleme konu olacaktır.

Çifte vatandaşlığa sahibim, Türk 
pasaportu haricinde diğer pasa-
portumla giriş yapabilir miyim?

Evet yapabilirsiniz. Ancak, çifte 

Pasaport, Mavi Kart ve 
Çifte Vatandaşlıkla alakalı 
bilmeniz gerekenler neler?

Soru cevaplar ile Pasaport, Mavi Kart ve Çifte Vatandaşlıkla 
alakalı bizleri ilgilendiren tüm önemli hususlar;
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Evet. Eski tip pasaportlar geçer-
lilik sürelerinin sonuna kadar 
kullanılabileceği gibi, ikinci ne-
sil e-pasaport başvurusunda 
bulunmanız halinde, başvuru ta-
rihi itibariyle geçerli olan umuma 
mahsus pasaportlardaki sürele-
riniz yeni pasaportunuza harçsız 
olarak aktarılacaktır.

İkinci nesil e-pasaport alırken 
eski pasaportum bana 

iade edilecek mi?
Evet. Eski pasaportunuz, Türk 
makamlarınca işlem yapılan 
sayfalarının bir kısmı usulüne 
uygun bir şekilde iptal edildikten 
sonra, tarafınıza iade edilecektir.

Ayrıntılı bilgiyi 
nereden alabilirim?

www.nvi.gov.tr internet sitesini 
ziyaret edebilir, burada www.nvi.
gov.tr/hakkimizda/projeler/pasa-
portbilgi/pasaport-sss kısmından 
sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Ayrıca, Nüfus ve Vatandaşlık 
İşleri Genel Müdürlüğü Alo190 
Çağrı Merkezi hattı ve Dışişleri 
Bakanlığı’na bağlı çağrı 
merkezinin +90 312 292 29 29 
numaralı telefonundan hizmet 
alabilirsiniz.

Mavi Kart nedir?
Mavi Kart, doğumla Türk 
vatandaşı olup da çıkma izni 
almak suretiyle Türk vatandaşlı-
ğını kaybedenlere ve bunların 
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı 

Kanununun 28 inci maddesinde 
belirtilen altsoylarına verilen ve 
söz konusu maddede belirtilen 
haklardan faydalanabileceklerini 
gösteren belgedir.

2013 yılından beri verilen 
yeni Mavi Kart, değerli kâğıt 
statüsünde olup kimlik belgesi 
olarak kullanılabilir.

Mavi Kart’ın Çıkış Amacı
Türk vatandaşlığından çıkma 
izni isteyen vatandaşlarımız, 
bulundukları ve çalıştıkları ülke-
lerde daha iyi yaşam şartlarına 
kavuşmak, ekonomik, sosyal ve si-
yasal haklardan yararlanmak amacı 
ile başka bir devlet vatandaşlığına 
geçmek istemektedirler. 

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı 

vatandaşlığa sahipseniz ve 
yabancı pasaportunuz ile giriş 
yapacaksanız girişte T.C. Kimlik 
Numaranızı veya Mavi Kartınızı 
ibraz etmeniz vize sorunu 
yaşamanızı önleyecektir.

Öğrenciyim pasaportumu harç 
ödemeden alabilir miyim?

Evet. 25 yaşından küçük ve 
bulunduğunuz ülkede kayıtlı 
öğrenci (Okul öncesi, ilkokul, 
ortaokul, lise, yükseköğretim) 
olduğunuzu belgelendirmeniz 
halinde pasaport defter bedeli-
ni ödeyerek harçsız pasaport 
alınabilmektedir.

Yurt içinde de pasaportumu 
yeniletebilir miyim?

Evet. Yurtdışında yaşayan 
vatandaşlarımız yurt içinde de 
herhangi bir başvuru merke-
zinden pasaport başvurusu 
yapabilirler.

İkinci nesil e-Pasaportumun 
süresini uzattırabilir miyim?

Hayır. e-Pasaportunuzun süresi 
dolduğu takdirde yeni bir ikinci 
nesil e-Pasaport başvurusunda 
bulunmanız gerekmektedir.

Eski pasaportumdaki geçerli 
vizeleri ikinci nesil e-Pasaport 
aldığımda da kullanabilecek 

miyim?
Genel olarak ifade etmek gere-
kirse, süresi dolmuş bir eski tip 
pasaportta bulunan geçerli bir 
vize, üzerine iptal damgası vs. 
basılarak geçersiz kılınmadığı 
müddetçe geçerlidir ve ikinci 
nesil e-Pasaportla birlikte ibraz 
edilebilir. Ancak, vize rejimleri ül-
keden ülkeye değişmektedir. Bu 
nedenle, seyahatlerinizden önce 
vize konusunda ilgili ülke temsil-
ciliklerine danışarak bilgi almanız 
en doğru yöntem olacaktır.

Yeni aldığım ikinci nesil e-Pasa-
portuma eski pasaportumun 

geçerlilik süresi eklenecek mi?

Kanununun 25 inci maddesi 
uyarınca Türk vatandaşlığından 
çıkma izni alan kişilerin nüfus kü-
tüklerindeki kayıtları kapatılmakta 
ve yabancı muamelesine tabi tu-
tulmakta, dolayısıyla sadece Türk 
kanunlarının yabancılara tanıdığı 
haklardan yararlanabilmekteydi-
ler. Bu durum da vatandaşlarımı-
zın Türkiye’de kazanmış oldukları 
müktesep haklarını yitirmelerine 
neden olmaktaydı. 

Söz konusu mağduriyetin 
giderilmesini teminen 29.05.2009 
tarihinde yürürlüğe giren Kanun 
değişikliği ile yurt dışında 
yaşayan vatandaşlarımızın 
yararlanacakları hakların kapsamı 
genişletilmiştir.

Mavi Kart sahipleri Türkiye’de 
belli başlı hangi haklara sahiptir?
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı 
Kanununun 28 inci maddesinde 
belirtilen aşağıdaki istisnalar 
dışında Türk vatandaşlarına 
tanınan haklardan aynen yarar-
lanmaya devam ederler. Millî 
güvenliğe ve kamu düzenine 
ilişkin hükümler saklıdır.

• Yabancı ülke vatandaşlarının 
aksine, ikamet tezkeresi almadan 
Türkiye’de ikamet edebilirler.
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Kanunu kapsamındadır.

Mavi Kart yurt dışında dış tem-
silcilikler, yurt içinde ise ilçe nü-
fus müdürlüklerince düzenlenir. 
Mavi Kart almak için; talebi be-
lirten dilekçe, iki adet fotoğraf 
ve yabancı devlet vatandaşı 
olduğunu gösteren kimlik belgesi 
veya pasaport ile birlikte müra-
caat makamlarına başvurulur.

Söz konusu hakların kulla-
nılmasında Mavi Kartın ibrazı 
yeterlidir. Kartın ibraz edilememe-
si durumunda Kimlik Paylaşımı 
Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar 
Kütüğünden alınacak kayıt örneği 
ve uyruğunda bulunulan devlet 
makamlarınca verilmiş kimlik 
bilgilerini gösteren belge ile de 
işlem yapılır.

Mavi Kart’ı nereden ve 
nasıl alabilirim?

Mavi Kart, yurtdışında dış tem-
silcilikler, yurt içinde ilçe nüfus 
müdürlükleri tarafından düzen-
lenir. Mavi Kart almak için; iki 
adet fotoğraf ve yabancı devlet 
vatandaşı olduğunu gösteren 
kimlik belgesi veya pasaport ile 
müracaat etmek yeterlidir.

Konuyla ilgili detaylı bilgiyi 
nereden alabilirim?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğünün internet sitesinde 
www.nvi.gov.tr > Sık Sorulan So-
rular > Mavi Kart bölümünü zi-
yaret edebilirsiniz.

Türk vatandaşlığından çıktıktan 
sonra nüfus olaylarımdaki 

değişiklikleri bildirmeli miyim?
Mavi Kartlılar, evlenme, boşanma, 
soyadı değişikliği gibi nüfus 
olaylarını belgeleriyle bildirmekle 
yükümlüdürler.

Böylece, değişikliklerin Mavi 
Kartlılar Kütüğüne işlenmesi ve 
diğer kurumlarda görünmesi 
sağlanır.

• Türkiye’de, çalışma izni almaya 
gerek olmadan özel sektörde 
çalışabilirler.
• Kamu kurum ve kuruluşlarında; 
işçi, geçici veya sözleşmeli per-
sonel olarak çalışabilirler, ancak 
(kadrolu memur, kadrolu işçi gibi) 
bir kadroya dayalı ve kamu reji-
mine tabi olarak asli ve sürekli 
kamu hizmeti görevlerinde bulu-
namazlar. 
• Türkiye’de gayrimenkul alıp sa-
tabilirler.
• e-devlet hizmetlerinden faydala-
nabilirler.
• Bireysel emeklilikte devlet 
katkısından faydalanabilirler.
• Yurtdışından getirdikleri 
telefonlarını kaydettirebilirler 
(ayrıntılı bilgi: +90 312 294 94 94).
• Bunlar gibi Türk vatandaşlarına 
tanınan birçok haktan faydala-
nabilirler.

İstisnalar: 
• Doğumla Türk vatandaşı olup 
da çıkma izni almak suretiyle 
Türk vatandaşlığını kaybeden-
ler ve üçüncü dereceye kadar 
olan altsoyları, belirtilen istisna-
lar dışında Türk vatandaşlarına 
tanınan haklardan aynen yarar-
lanmaya devam ederler. Millî 
güvenliğe ve kamu düzenine 
ilişkin hükümler saklıdır.

• Bu kişilerin, seçme ve seçilme, 
muafen araç veya ev eşyası ithal 
etme hakları ile askerlik hizmetini 
yapma yükümlülüğü yoktur. Sos-
yal güvenliğe ilişkin kazanılmış 
hakları saklı olup bu hakların 
kullanımında ilgili kanunlardaki 
hükümlere tabidirler.

Mavi Kart Düzenlenmesi
Doğumla Türk vatandaşı olup 
da çıkma izni almak suretiyle 
Türk vatandaşlığını kaybeden 
kişilere, talepleri halinde sayılan 
haklardan faydalanabileceklerini 
gösteren Mavi Kart düzenlenerek 
verilir. Bu Kart, 21/02/1963 tarih-
li ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar 

Mavi Kartlılar Kütüğüne Nüfus 
Olaylarının Bildirimi

Doğumla Türk vatandaşı olup da 
çıkma izni almak suretiyle Türk 
vatandaşlığını kaybedenler ve 
bunların 5901 sayılı Kanunun 
28 inci maddesinde belirtilen 
altsoyları, Genel Müdürlükçe 
elektronik ortamda tutulan Mavi 
Kartlılar Kütüğüne kaydedilir. Bu 
Kütüğe kaydedilenler, her türlü 
nüfus olaylarını yurt içinde nüfus 
müdürlüklerine, yurt dışında ise 
dış temsilciliklere beyan etmekle 
yükümlüdürler.

Nüfus kayıtları tutulan mavi 
kartlılar doğum, evlenme, 
boşanma gibi nüfus olaylarını, 
yerleşim yeri adreslerini ve bun-
lardaki değişiklikleri bildirmekle 
yükümlüdürler. Bildirim üzerine 
Nüfus müdürlüklerince gerekli 
işlemler yapılarak, bu değişiklikler 
mavi kartlılar kütüğüne işlenir.

Çifte Vatandaşlık Bildirimi
5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı 
Kanununun 44 üncü maddesi 
uyarınca: Herhangi bir nedenle 
yabancı bir devlet vatandaşlığını 
kazanan kişilerin, bu durumlarına 
ilişkin belgeleri ibraz etmeleri ve 
yapılacak inceleme sonucunda 
kayden aynı kişiler olduklarının 
tespiti halinde, nüfus aile kü-
tüklerindeki kayıtlarına çok 
vatandaşlığa sahip olduklarına 
dair açıklama yapılır.

Başvuruda İstenilen Belgeler
1. Başvuru Formu (VAT-12),
2. 2 Adet 50x60 mm boyu-
tunda beyaz fonda, desensiz 
ICAO tarafından belirlenen ve 
makinedeokunabilen biyometrik 
fotoğraf,
3. Nüfus cüzdanı veya örneği,
4. Diğer devlet vatandaşlığının 
hangi tarihte kazanıldığını gösterir 
kimlik bilgilerini içeren ve usulü-
ne göre onaylanmış bir belgenin 
noter tasdikli Türkçe tercümesi.

Çifte Vatandaşlık Açıklamasının 
Geçersiz Hale Getirilmesi

Birden çok vatandaşlığa sa-
hip Türk vatandaşının herhangi 
bir nedenle taşıdığı diğer dev-
let vatandaşlığını kaybetmesi 
halinde; ergin olanın kendisi, er-
gin olmayanın ise veli ya da va-
sisi yurt içinde yerleşim yerinin 
bulunduğu nüfus müdürlüğüne, 
yurt dışında ise dış temsilciliklere 
yazılı olarak bildirimde bulunur.

Başvuruda İstenilen Belgeler
1. Başvuru Formu (VAT-13),
2. 2 Adet 50x60 mm boyutunda 
beyaz fonda, desensiz ICAO 
tarafından belirlenen ve makinede 
okunabilen biyometrik fotoğraf,
3. Nüfus cüzdanı veya örneği,
4. Diğer devlet vatandaşlığının 
hangi tarihte kaybedildiğini 
gösterir kimlik bilgilerini içeren 
ve usulüne göre onaylanmış bir 
belgenin noter tasdikli Türkçe ter-
cümesi.

Başvuru Makamı ve Usul
Başvurular yurt içinde yerleşim 
yerinin bulunduğu ilçe nüfus 
müdürlüğüne, yurt dışında ise 
dış temsilciliklere bizzat veya bu 
hakkın kullanılmasına ilişkin özel 
vekâletname ile yapılır. Posta 
yoluyla yapılan müracaatlar kabul 
edilmez.

Ergin olmayan veya ayırt 
etme gücünden yoksun bulu-
nan kişilerin vatandaşlıkla il-
gili başvuruları veli ya da vasileri 
tarafından yapılır.

Müracaat ve işlemlerde Türkiye 
Cumhuriyeti kimlik numarası esas 
alınır.

Başvuru tarihi olarak kişinin 
form dilekçesinin müracaat 
makamınca evrak kaydına alındığı 
tarih esas alınır.

Quelle: www.ytb.gov.tr
Quelle: www.nvi.gov.tr
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Hayatı Mahveden Panik Atak 
von Psikolog Dr. Ziya Ünlütürk

Panik bozukluk yaşayan 
kişilere bakacak olursak, 
atakların başladığı zaman 

öncesinde ve süresinde ifade 
edilmemişliklerin biriktiğini göz-
lemliyorum. Ve bu kişilerin çok 
fazla olumsuz inanç kalıpları 
oluyor. Hayatlarının içinde 
sürekli neden sonuç ilişkisi 
kurma çabası içinde oluyor-
lar. Kendi bilinç düzeyleri ve 
yaşamları içinde A olayı ve Z 
olayını ilişkilendirir ve bunu 
mühürler. Sonra yine aynı 
sonuçları beklemeye başlar. 
Yani Panik bozukluk yaşayanlar 
geçmişin tekrarından başka bir 
şey yaşamazlar. 

Panik bozuklukta yaşam öykü-
lerinde endişeli ve otoriter ebe-
veyn profiline nerdeyse %100 
rastlanır. Endişeli ve güvensiz 
bir Anne ve sinirli iletişime kapalı 
bir Baba veyahut da otoriter 
Anne ve kaygılı Baba eşleşmesi 
buna örnek oluşturabilir. Hal 
böyle olunca çocukta olumsuz 
bir çok kodlama, bakış açısı 
oluşuyor. Bu bakış açılarıyla 
kendini koruma çabası içinde 
olan bu güçsüz ve ebeveynlere 
muhtaç çocuk, yetişkinlikte 
de bu bakış açılarının şuan 
ki aynalamalarıyla devam 
ediyor yaşantısına. Yani orda 
oluşturduğu ve belki o an için 
işine yarayan bu bakış açıları 
şuanda da geçerliliğini yitiriyor 
ve temelde bitirilmemiş işler 
kendini Ataklar şeklinde ifade 
çabasına giriyor.
 
Olmasından korktukları ve 
olmasını istemedikleri şeylerden 
kaçınma ve önleme eğilimleri 
ve organizeleri realitelerini 
oluşturur. Daha önce referans 

noktasında ne varsa bunun 
tekrar olma durumunu önlemek 
için bütün dikkatlerini buraya 
verirler. Bazen tek düşündükleri 
budur. Daha bir gün otobüse bin-
diklerinde bir atak yaşamışlarsa 
her otobüse bineceklerinde 
ve hatta diğer toplu taşıma 
araçlarına bindiklerinde de yine 
bu atağın tekrarlanmasından 
korkarlar ve bu korkuyla zaten o 
kadar stres ve baskı yaşarlar ki 
muhtemelen yine atak geçirirler. 
Bu bir kısır döngüye dönüşür. 
ATAK geçirirler ve sonra yine 
atak geçirmekten korkarlar ve 
yine atak geçirirler ve sonra yine 
korkarlar aynı şeyi yaşamaktan. 

Oluşan bu kısır döngüyü kırmak 
için hali hazırda yaptığınızdan 
farklı şeyler yapmanız gerekiyor. 
Yani yine olacak mı diye sormak 
ve hatta yine olacak diye bekle-
mek yerine ihtiyacınız olan 
şeye yatırım yapmanız gereki-
yor. Ve bunun içinde öncelikle 

korktuğunuz ve kaçındığınız 
şeye gönüllü olmalısınız. Yani 
olmasından korktuğunuz şeyin 
olmasına izin verip bunu da ka-
bul etmelisiniz. Evet, ben atak 
geçirebilirim ve buna rağmen 
ben bunu yapabilirim diyerek 
kendinizi ve bu durumu kabul 
etmelisiniz. 

Bu rahatsızlığı yaşayanlara 
baktığımda daha önce 
oluşturulmuş olumsuz bakış 
açılarını değiştirmeleri çok 
zorken, yeni bir olumsuz bakış 
açısı oluşturmaları bir o kadar 
kolaydır. Aslında bu açılarının 
hayatındaki gerçeklik karşılığına 
baktığımızda çok düşük bir oran 
görüyorum. Yani aslında bu 
yaşantılar herhangi birinin risk 
oranı kadar olmasına rağmen, 
bu bozukluğu yaşayanlar bu 
oranı risk oranı yerine kesinlik 
bildiren bir bakış açısı üzerinden 
değerlendiriyorlar. Kendi inanç 
sisteminin dışında bunu aslında 

yanlışlayan ve yıkan birçok yeni 
şey olmasına rağmen bunu gör-
mezler. Sadece baktıkları yere 
bakmaya devam ederler. 

Peki, bu bir işe yarıyor mu? 
Farklı bir realite yaratıyor mu? 
Bu size bir katkı sunuyor mu? 

Her seferinde aynı şeyi 
yaşamaktan korkarken, 

aslında her zaman aynı şeyi 
yasamadığını görebilmeniz için 

neler mümkün? 

Panik bozuklukta kişinin en 
temel yapması gereken şey; ken-
di düşünce ve inanç sistemine 
karşı Antitez geliştirmesidir. 
İnandığı şeye inancını kuv-
vetlendirmek yerine ihtiyacı 
olan şeyi yani bu inancı kırmak 
için farklı bakış açılarını üret-
mek ve bunu da “an” içinde aktif 
hale getirmelidir. 

Sevgilerimle, 
Psikolog Dr. Ziya Ünlütürk
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Gesundheit 

Gesundheit von Dr.Ata Eyüp Kaynar   

gerekir. Daha büyük çocuklarda, 
gençlerde ve yetişkinlerde de bu 
gibi durumlarda yoğun su kaybı 
mutlaka önlenmelidir. Vücudun 
tüm organları, milyarlarca hücre, 
bağışıklık sistemi, yani vücudun 
tüm sistemleri su sayesinde 
görevlerini tam olarak yapabil-
irler. Vücudun su ihtiyacı yeteri 
kadar karşılanamazsa yorgun-
luk, konsantrasyon bozukluğu, 
tansiyon düşüklüğü, bilinç kaybı 
gibi durumlar ortaya çıkabilir. 
İçecek olarak genellikle su içen 
çocuklar okulda daha enerjik 
olmakta, daha iyi konsantre 
olabilmektedirler, kilo sorunları 
daha az olup iyi bağışıklık 
sistemleri sayesinde daha sey-
rek hasta olurlar. 

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

genç görünür, saçları daha ça-
buk uzar, parlak ve daha sık olur. 

Su mucizeler yaratabilir, ama 
ne kadar su içmeli, ne kadarı 
sağlıklıdır? Herkesin su ihtiyacı 
farklıdır, küçük çocuklara, okul 
çocuklarına ve gençlere her 
zaman taze su sunulmalıdır, 
çocukların su içme içgüdüleri 
daha tabi olduğu için yeteri ka-
dar su içeceklerdir. Yetişkinlerde 
ve yaşlı kişilerde susama duygu-
su azaldığı için su içme düzen-
lerini daha iyi kontrol altında 
tutmalıdırlar. Yetişkinler için 
1,5 – 2 Litre arası temiz mus-
luk suyu veya gazsız maden 
suyu tavsiye edilir, terlemenin 
daha yoğun olduğu sıcak gün-
lerde bu miktar daha artabilir. 
Bazı böbrek hastalıklarında, 
kalp yetmezliğinde ve diğer bazı 
hastalıklarda daha az su içmek 
gerekebilir, bu konuda hekiminiz 
size gerekli bilgileri verecektir. 

Sağlık için su için!

Su ile sağlıklı kalın, 
enerjinize güzellik katın!

Der deutsche Text ist auf www.bruckemagazin.at

Su yaşam demek, susuz 
bir yaşam mümkün değil, 
bunu hepimiz biliriz. Ama 

su neden bu kadar önemli, ne 
kadar su içmek gerekir? Ne 
kadarı sağlıklı? 

Yeni doğmuş çocuklarda 
vücudun %75 kadarı sudan 
oluşur, bu oran yetişkinlerde 
% 55 dolayındadır. Bu yüz-
den yeni doğan bebeklerde 
ve küçük çocuklarda özellikle 
yaz aylarında sıkça görülen ve 
yoğun su kaybına yol açabilen 
mide-bağırsak enfeksiyonlarına 
derhal tıbbi müdahale yapmak 



vermesi mümkün mü? Bunu 
gösteren herhangi bir veri yok. 
2006’da yapılan bir araştırmada 
kemik yoğunluğu ile asitli 
içecekler arasında herhangi bir 
bağ olup olmadığını inceleyen bir 
araştırma yapılmış. Kola türü asitli 
içecekleri içen kadınlarda kemik 
yoğunluğunun biraz daha düşük 
olduğu görülmüş. Ancak bunun 
nedeni koladaki fosforik aside ve 
kafeine bağlanıyor, fakat bu mad-
deler maden suyunda bulunmuyor. 
Bunların kemiklerin güçlenme-
sini sağlayan kalsiyumun emilimini 
azaltmış olabileceği ihtimali üzerin-
de duruluyor.

Diş minesini eritir mi?
Yani mide ve kemikler açısından 
maden suyunun zararlı olabileceğini 
gösteren herhangi bir veri yok. Peki, 
diş minesi üzerinde etkisi var mı? 
Bu konuda da fazla bir araştırma 
bulunmuyor. Özellikle maden 
suyu üzerinde yapılmamış olsa 
da 2007’de yapılan bir çalışmada 
farklı asitli içeceklerin diş minesine 
zararı değerlendirilmiş. En fazla asit 
içeren içecekler bakımından kola, 
diyet kola ve kahvenin başı çektiği 
görülmüş.

Burada sadece içecekte bulunan 
ve asit-baz dengesini gösteren pH 
oranı değil, asitin ağızdaki tükürük 
ve diğer besinlerle birleştiğinde 
yarattığı etki de önemlidir. Meyve 
içermeyen kola türü karbonatlı 
içecekler bu konuda da başı çekiyor. 
Ardından diyet kola, meyvalı asitli 
içecekler, meyve suları ve kahve 

Soğuk suya girmek, stres 
tepkisini tetikliyor: Bu, bir 
dizi potansiyel tehditle 

başetmek için insan vücudu-
nun ürettiği ve milyonlarca yılda 
evrimleşmiş bir dizi fizyolojik ve 
hormonal reaksiyon demek.

Kalp atışları, kan basıncı ve nefes 
alma oranı artıyor ve vücut, stres 
hormonu üretmeye başlıyor.

Depresyon ve anskiyeteyle mo-
dern yaşamın getirdiği, fiziksel ve 
fizyolojik sorunlara karşı gelişen 
kronik strese eşlik eden inflamas-
yon (yangı, iltihap) arasında ilişki 
olduğuna dair kanıtlar, her geçen 
gün artıyor.

Çapraz adaptasyon sayesinde, 
soğuk suda yüzmek belki de hem 
kronik stres tepkisini hem de in-
flamasyonu ve pek çoğumuzu 
etkileyen ruh sağlığı sorunlarını 
azaltmamıza yardımcı olabilir.

Teori sağlam olsa da kanıtlar 
şimdilik sadece kişisel deneyim-
lere dayanıyor.

Soğuk suda yüzenler, bu deneyi-
min faydalarını saymakla bitire-
miyor, asla hastalanmadıklarını 
ve kışın kalorifer kullanmadıkları-
nı söylüyorlar. Pek çoğu, büyük 
bir üzüntü yaşadıklarında ya da 
yakınlarını kaybettiklerinde dahi, 
suya girince huzur bulduklarını 
hatta mutlu olduklarını anlatıyor.

Quelle: BBC

Gazoz türü tatlı asitli içecekleri 
fazla tüketmemek gerektiğini 
artık çoğu insan biliyor. Bu 

içeceklerdeki aşırı şekere bir de kar-
bonizasyon yoluyla asit eklenince 
daha da sağlığa zararlı hale geliyor. 
Bir bardak kola içine bir bozuk para 
atıp birkaç saat bekletince paranın 
nasıl temizlendiği görülür. Bunun 
nedeni, koladaki fosforik asitin 
para üzerindeki oksit kaplamayı 
eritmesidir.

Bu şekilde zararlı asitli içecekler 
yerine en sağlıklı olanı su içmektir. 
Ama normal su mu maden suyu 
mu? Bazıları maden suyunun da 
zararlı olduğunu iddia ediyor. Bunun 
doğruluk payı var mı?

Mideye zararlı mı?
Önce mideden başlayalım. Maden 
suyu, suya basınçlı bir şekilde 
karbondioksit eklenmesi yoluyla 
oluşur. Böylece suya hafif bir asit 
olan karbonik asit eklenmiş olur. 
Peki bu asit mide için zararlı mıdır?

Bir deneyde hazımsızlık veya 
kabızlık sorunu olan kişiler iki gruba 
ayrılarak 15 gün boyunca normal 
su ya da maden suyu içmeleri 
istenmiş. Maden suyu içenlerde her 
iki sorunda iyileşme belirtileri görü-
lürken normal su içenlerde herhan-
gi bir gelişme olmamış.

Kemik sorunları
Maden suyunun kusma, ishal, 
aşırı alkol gibi durumlarda vücu-
dun susuz kalmasını önlemede 
kullanılabileceğine inananlar da var. 
Fakat bu içeceklerde, su kaybını gi-
derme maksadıyla özel hazırlanmış 
emülsiyonlardaki tuz ve şeker oranı 
söz konusu olmadığı için aynı etkiyi 
göstermesi zordur.

Peki, maden suyu mideyi rahatsız 
etmediği halde kemiklere zarar 

geliyor. Yani bazı asitli içecekler diş 
minesinin erimesine yol açabiliyor.

Peki maden suları? Birmingham 
Üniversitesi’nde yapılan bir deney-
de, çekilmiş sağlam dişler meyva 
aromalı maden suyu dolu kaplarda 
yarım saat bekletilmiş. Dişlerin bir 
kısmına cila sürülmüş, bir kısmı ise 
doğal haliyle bırakılmış. Bu suyun, 
diş minesini yumuşattığı bilinen 
portakal suyu ile aynı etkiyi bıraktığı 
görülmüş. Limon ve greyfurt en 
asitli meyveler ve suyu tatlandırmak 
için kullanılan sitrik asit (limon tuzu) 
bu aşınmanın nedeni olabilir.

Aroma katılmamış maden sularıyla 
yapılan deneyler daha az. Fakat 
aynı şekilde yapılan deneylerde bu 
suların normal sudan daha asidik 
bir ortama sahip olduğu, ancak diş 
minesine zarar verme bakımından 
diğer asitli içeceklere kıyasla 100 
kat daha az etkili olduğu görülmüş.

Yani maden suyunda diş minesine 
zarar verecek kadar güçlü bir asit 
yok denebilir. 

Quelle: BBC

Fazla maden suyu içmenin mideye, kemiklere ve 
dişlere zararlı olabileceği yönündeki uyarıların 

doğruluk payı var mıdır?

Soğuk suda 
yüzmek 

depresyona 
çare mi?

Maden suyu zararlı mı?
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Welche speziellen Angebote hat 
das Arbeitsmarktservice Wien 

für Drittstaatsangehörige? 

Vernachlässigt 
das Arbeitsmarktservice Wien 

die Arbeitslosen mit türkischen
Wurzeln und die türkischen Medien?

Seit dem Jahr 1994 wird die Arbeits-
marktverwaltung aus dem Bundes-
ministerium für Arbeit, Gesundheit 

und Soziales getrennt, somit wurde auch 
das Arbeitsmarktservice als Dienstleis-
tungsunternehmen ins Leben gerufen. 
Das Arbeitsmarktservice gliedert sich in 
eine Bundes-, Landes- und Regionalor-
ganisation. In sämtlichen ebenen ist die 
Mitgestaltung der österreichischen So-
zialpartner (WKO, AK, ÖGB, IV) ersichtlich. 

Die wichtigste Funktion des Arbeits-
marktservice ist die Vermittlung von Ar-
beitskräften auf offene Stellen. Daneben 
fällt in den Zuständigkeitsbereich auch 
die berufliche Weiterbildung in Form von 
Kursangeboten, die Unterstützung der 
Jobsuchenden in Ergreifung von Eigen-
initiative und Beratung. 

Frage: Welche Maßnahmen trifft 
das Arbeitsmarktservice Wien 
für die rasche und erfolgreiche 
Integration von Migranten in 

die Arbeitswelt? 
Antwort: Zum einen werden so-
wohl Sprachkurse, in Kooperation 
mit dem Österreichischen Integra-
tionsfonds, als auch zahlreiche 
Berufskurse angeboten. Entspre-
chend den Nachrichten ist jedoch 
anzumerken, dass es seitens des 
Arbeitsmarktservice Wien immer 
wieder zu Komplikationen mit ei-
nigen Migrantengruppen kommt.
 

Frage: Die Arbeiterkammer 
unterstützt in den verschiedenen 
Ländern Drittstaatsangehörige 
ohne ausreichenden Deutsch-

kenntnissen durch Dolmetscher. 
Gibt es auch im Rahmen des AMS 
derartige Hilfsmaßnahmen? Wenn 

nicht, gibt es für Migranten die 
neu nach Österreich gezogen sind 

Informationsleistungen auf der 
jeweiligen Muttersprache? 

Antwort: Beratungstätigkeiten 

sollen durch Migrantenvereine 
aufgenommen werden. Um 
welche Vereine es sich hierbei 
handelt und ob tatsächlich für 
jede in Österreich bestehende
Migrantengruppe eine Koope-
ration mit einem Verein besteht 
bleibt unklar, des Weiteren bleibt
auch die Frage eines Dol-
metschers offen, da sich diese 
Informationen der Webseite nicht 
entnehmen lassen. 

Frage: Gibt es eine spezielle Leis-
tung für MigrantInnen in Wien? 

Antwort: Das Arbeitsmarktser-
vice Wien trägt zur Vermittlung 
zu Beratungsstellen für Gastar-
beiterInnen und Asylberechtigte 
Frauen bei, diese Beratungs-
tätigkeiten betreffen insbeson-
dere Themen wie Geld, Trennung, 
Familie, Gewalt und Krankheit. 

Frage: Welche speziellen Ange-
bote hat das Arbeitsmarktservice 
Wien für Drittstaatsangehörige? 

Antwort: Außer der sprachlichen 
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Antwort: Vom Hörensagen sind 
die Beratungstätigkeiten bzw. 
auch die Sprachkurse des AMS 
für Migranten unzureichend. Die 
Sprachkurse werden genannt, 
weil die Arbeitssuchenden am 
Ende des Kurses keinen großen 
Fortschritt machen, auf Grund 
des Sprachmangels können im 
Endeffekt weder die Beratung 
noch die Berufskurse dem erwar-
teten entsprechen. 

Unterstützung kooperiert das 
Arbeitsmarktservice auch mit 
Migrantenvereinen, welche Bera-
tungstätigkeiten aufnehmen. Mit 
welchen Migrantenvereinen spe-
ziell zusammengearbeitet wird 
bleibt unklar. 

Frage: Fehlt es an Beratungstätig-
keiten oder an Effizienz der ange-
botenen Sprachkurse bei Arbeits-
losen mit Migrationshintergund? 

Frage: Kooperiert das Arbeits-
marktservice Wien auch mit ver-
schiedenen Migrantenmedien für 
die Übermittlung von Nachrichten 
und Neuigkeiten in verschiedenen 

Personenkreisen? 
Antwort: Ja, bekannterweise 
arbeitet das AMS Wien mit dem 
Bum-Magazin und dem Kosmo-
Magazin zusammen. Hierbei ist 
zu nennen, dass das Bum-Maga-
zin ein österreichisches Maga-

zin in serbokroatischer Sprache 
ist und das Kosmo-Magazin ist 
ebenfalls ein Magazin aus dem 
genannten Sprachbereich. Dem 
Anschein nach kooperiert das 
AMS nicht mit sprachlich diffe-
renzierten Gruppen. 

Frage: Bekommen auch austro-
türkische Lokalmedien ein Inserat?
Antwort: Leider nein, seit 
dem Jahr 2013 wurde kein 
Pressegespräch mit austro-
türkischen Lokalmedien geführt.

Frage: Welche Erleichterung gibt 
es speziell für Austro-Türken? 

Antwort: Im Bereich der Be-
schäftigungsbewilligung gibt es 
eine Erleichterung, da türkischen 
Staatsangehörigen bei Erfüllung 
der Voraussetzungen des Asso-
ziationsratsbeschlusses EWG-
Türkei aus dem Jahr 1980 die 
Beschäftigungsbewilligung von 
Amts wegen erteilt oder verlän-
gert wird. 
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Grafik Quelle: www.medien-transparenz.at

Mag.a Petra Draxl, 
Geschäftsführer vom AMS Wien
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1994 yılından beri iş piyasası idaresi, İş, 
Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan 
bağımsız olduğundan, İş Kurumu bir 

hizmet şirketi olarak ortaya çıkmıştır. İş Ku-
rumu ülke, eyaletler ve son olarak bölgeler 
bazında yapılanmıştır. Tüm bu katmanlarda, 
Avusturyalı sosyal partnerlerle (WKO, AK, 
ÖGB, IV) işbirliği mevcuttur. 

İş Kurumu’nun en önemli işlevi, işgücünün 
açık iş pozisyonlarına yerleştirilmesidir. Bu-
nun yanında, kurs biçiminde verilen mesle-
ki eğitimler, iş arayanların girişimlerinin 
desteklenmesi ve danışmanlık da görev 
alanına girmektedir. 

Soru: Göçmenlerin hızlı ve başarılı 
bir şekilde işe yerleştirilmeleri 

için Viyana İş Kurumu’nun 
faaliyetleri nelerdir? 

Cevap: En başta Avusturya 
Entegrasyon Fonu ile yapılan 
işbirliği sayesinde sunduğumuz 
dil kurslarını ve tabii çok sayıdaki 
meslek kurslarını sayabiliriz. 
Bildirilenlere göre, Viyana İş Ku-
rumu ile bazı göçmen grupları 
arasında uyum zorluğu yaşandığı 
da görülüyor. 

Soru: İş Odası farklı eyaletlerde, 
yeterli seviyede Almanca dil bilgi-
sine sahip olmayan, Avrupa Birliği 

haricindeki ülke vatandaşlarına 
çevirmenler ile destek oluyor. 

AMS bünyesinde de buna benzer 
bir yardım faaliyeti söz konusu 

mu? Eğer yoksa Avusturya’ya yeni 
gelen göçmenler için anadillerinde 

danışma hizmeti veriliyor mu? 
Cevap: Danışma faaliyetlerinin 
göçmen dernekleri tarafından 
yürütülmesi gerekir. Tabii hangi 
derneklerden bahsedildiği ya da 
Avusturya’da bulunan tüm göç-
men grupları için bir dernek ile 
işbirliği yapılıp yapılmadığı hu-
susu açık değil. Çevirmenler ile 
ilgili sorunuzun cevabı da belirsiz, 
çünkü bu bilgilere web sitesinden 
ulaşılamıyor. 

Soru: Viyana’da göçmenlere 
özel hizmetleriniz var mı? 

Cevap: Viyana İş Kurumu, 
kadın işçi göçmenlerin ve kadın 
ilticacıların danışma merkezlerine 
katkıda bulunuyor, verilen danışma 
hizmetleri özellikle para, boşanma, 
aile, şiddet ve sağlık konularında 
oluyor.  

Soru: İş Kurumu’nun, Avrupa Birliği 
üye ülkesi vatandaşı olmayan 

kişilere özel hizmetleri hangileridir? 
Cevap: İş Kurumu, dil desteği hari-
cinde, danışma hizmetlerini yürüten 
göçmen dernekleri ile de işbirliği 

halindedir. Tam olarak hangi der-
nekler ile işbirliği yapıldığı belirsizdir. 

Soru: Göç geçmişine sahip işsizler 
için sunulan dil kursları hakkında 
sizce bilgilendirme faaliyetleri mi 

eksik kalıyor yoksa kurslardan 
yeteri kadar verim mi alınamıyor?

Cevap: Söylentilere göre AMS’nin 
göçmenlere sunduğu bilgilen-
dirme hizmetleri ve dil kursları 
yetersiz. İş arayanların, kursun 
sonunda hala gözle görülür bir 
ilerleme kaydetmemiş olmaları, 
sonrasında tabii dil yetersizliği 
nedeniyle danışma hizmetlerinin ve 
meslek kurslarının beklenen faydayı 
sağlayamamasına neden oluyor. 

Soru: Viyana İş Kurumu, haber-
lerin ve yeniliklerin farklı sosyal 

gruplarda duyurulması için farklı 
göçmen medya kuruluşlarıyla 
ortak çalışmalar yapıyor mu? 

Cevap: Evet, bilindiği üzere Viyana 
AMS Bum-Magazin ve Kosmo-
Magazin ile birlikte çalışıyor. Bum-
Magazin’in Sırpça Hırvatça dillerin-
de yayın yapan Avusturyalı bir dergi 
olduğunu belirtmek gerekir. Kos-
mo-Magazin de aynı dil grubunda 
yayın yapmaktadır. Görünüşe göre 
AMS farklı dil gruplarında çalışma 
yürütmemektedir. 

Soru: Avusturyalı Türk yerel 
medyasında reklam veriliyor mu? 

Cevap: Maalesef hayır, 2013 
yılından beri Avusturyalı Türk yerel 
medyası ile herhangi bir görüşme 
yapılmadı. 

Soru: Avusturyalı Türkler için ne 
gibi kolaylıklar mevcut? 

Cevap: Çalışma izinleri alanında 
bir kolaylık var: 1980 yılında Avru-
pa Ekonomik Topluluğu ile Tür-
kiye arasında imzalanan ortaklık 
anlaşmasında belirtilen şartları 
yerine getiren Türk vatandaşlarına 
çalışma izni verilebilir ya da 
çalışma izinleri uzatılabilir.

Viyana İş Kurumu, 
Türk kökenli işsizleri ve yerel 

Türk medyasını önemsemiyor mu?
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FİYATLAR DÜŞÜYOR! 
BÜYÜK BERNDORF DEPODAN İNDİRİMLİ SATIŞLAR! 

Çatal bıçak takımları, porselen ürünler ve 
mutfak aletlerinde inanılmaz fiyatlar! 

Ne zaman: Cuma 09.00 – 18.00 arası, Cumartesi, 09.00 – 13.00 arası
Nerede: Berndorf fabrika alanı, Leobersdorfer Str. 26, 2560 Berndorf 

Marka üreticisi Berndorf, depo satışı kapsamında ucuz ürün arayanları, koleksiyoncuları ve 
çatal bıçak takımları ile porselen ürün severleri sevindirecek cazip fiyatları garanti ediyor:

5 Ekim Cuma ve 6 Ekim Cumartesi günü 
Bernhof fabrika alanında.

Gümüş kaplama çatal bıçak takımları, değerli setler, cam ürünler, hediyelik eşya, 
son moda porselen ürünler, kullanışlı tencereler ve pratik mutfak yardımcıları 

bu süre zarfında şok fiyatlarla satışa çıkacak. 

Berndorf kalitesine düşük fiyatlarla sahip olmak istiyorsanız 
bu fırsatı kaçırmayın!  

06. Oktober 2018
05. Oktober 2018

05. + 06.

2018
OKTOBER   



Begabungskompass absolviert. 
96 Prozent aller niederöster-
reichischen Neuen Mittelschulen 
(NMS) und die Hälfte aller Allge-
mein bildenden höheren Schulen 
(AHS) nutzen die Möglichkeit 
den NÖ Begabungskompass zu 
absolvieren. Alle Tests finden an 
einem Tag in den WIFI-Berufsin-
formationszentren (BIZ) statt. 

Talentetag 
Der Begabungskompass beginnt 
als Schulveranstaltung mit einer 
Talente-Check Testung am PC. 
Hier werden kognitive und räum-
liche Fähigkeiten, das logisch 
mathematische Verständnis
sowie Merkvermögen abge-
fragt. Mittels Potenzialanalyse 
werden dann insbesondere das 
handwerklich, technische sowie 
das naturwissenschaftliche Ver-
ständnis, Kreativität, Informa-

Yetenek Pusulasına katıldı. Aşağı 
Avusturya’daki NMS’lerin %96’sı 
ve AHS’lerin yarısı Aşağı Avus-
turya Yetenek Pusulasına katıldı. 
Tüm testler bir gün içerisinde 
WIFI - Meslek Bilgilendirme 
Merkezleri’nde gerçekleştiriliyor. 

Yetenek Günü 
Yetenek Pusulası, okul etkinliği 

Was soll ich einmal 
werden? Dies ist wohl 
eine der wichtigsten 

Fragen im Leben eines jeden jun-
gen Menschen. „Um diese richtig 
beantworten zu können, müssen 
sich die Jugendlichen über ihre 
Eignungen und Fähigkeiten im 
Klaren sein, was leider oftmals 
nicht der Fall ist“, wie Sonja Zwazl, 
Präsidentin der Wirtschaftskam-
mer Niederösterreich (WKNÖ) 
immer wieder erkennen musste.  
Ihre Intention war es daher, ein 
Instrument zu finden, welches die 
Jugendlichen auf den richtigen 
Kurs bei der Berufswahl bringt.
 
Erfolgsmodell
So entstand der NÖ Begabungs-
kompass, der ein richtiges Er-
folgsmodell geworden ist. Seit 
2012 haben rund 65.000 NÖ 
Schüler und Schülerinnen den 

İlerde ne olacağım? Genç bir 
insanın hayatındaki en önemli 
sorulardan bir tanesi. Aşağı 

Avusturya İş Odası (WKNÖ) 
Başkanı Sonja Zwazl’ın özel-
likle vurguladığı gibi: “Bu so-
ruya doğru cevap verebilmek 
için gençler, yatkınlıklarının 
ve yeteneklerinin bilincinde 
olmalıdırlar, fakat her zaman 
durum böyle değil. Zwazl’ın da 
amacı, gençleri meslek seçi-
minde doğru yönlendirmek için 
bir araç bulmaktı.
 
Başarılı bir model 
Başarılı bir model haline gelen 
Aşağı Avusturya Yetenek Pusu-
lası projesi böylelikle ortaya 
çıktı. 2012 yılından beri yaklaşık 
65.000 Aşağı Avusturyalı öğrenci 

tionsverarbeitung und andere 
Fertigkeiten erhoben. In einem 
weiteren Schritt werden persön-
liche Neigungen und Interessen 
abgefragt. Rund 7 Stunden dau-
ert dieser  Talentetag, der jeweils 
an den 5 WIFI-BIZ der WKNÖ 
stattfindet, inkludiert ist eine Mit-
tagspause mit Verpflegung, sogar 
die Buskosten werden vom Land 
und WIFI übernommen. 

Eltern sind zum Beratungs-
gespräch herzlich eingeladen
Zwazl legt großen Wert darauf, 
dass „beim Begabungskompass 
die jeweils individuellen Stärken 
aufgezeigt werden, anstatt nach 
Schwächen zu suchen, so wie es 
in der Schule vielfach der Fall ist“. 
Oft gebe es freudiges Erstaunen 
bei den Jugendlichen, wenn sie 
erfahren, wofür sie sich alles 
eignen. Dieses „Aha-Erlebnis“ ha-

olarak gerçekleştirilen bilgi-
sayar tabanlı bir yetenek testi 
ile başlıyor. Bu aşamada analitik 
ve üç boyutlu düşünme bece-
risi, mantık, matematik algısı ve 
hafıza sınanıyor. Değerlendirme 
sonucunda özellikle el becerileri, 
teknik ve doğa bilimleri algısı, 
yaratıcılık, bilgi kullanma bece-
risi ve diğer yetenekler ortaya 
çıkarılıyor. Bir sonraki adımda 
ise kişisel eğilimler ve ilgiler 
sorgulanıyor. WKNÖ’ye bağlı 5 
WIFI – Meslek Bilgilendirme 
Merkezi’nde gerçekleştirilen ve 
yaklaşık 7 saat süren bu Yetenek 
Günü etkinliğinde yemekli bir 
öğle arası öngörülüyor, otobüs 
ile ulaşım masrafları da Eyalet ve 
WIFI tarafından karşılanıyor. 

ben übrigens sehr oft auch ihre 
Eltern, die beim abschließenden 
individuellen Beratungsgespräch 
mit erfahrenen psychologisch 
geschulten Experten mit einge-
laden sind. „Deswegen sind alle 
Eltern, ganz gleich ob ohne oder 
mit migrantischen Hintergrund, 
herzlichst eingeladen zu diesem 
Gespräch zu kommen“, sagt Son-
ja Zwazl. 

Ebeveynler görüşmelere davetli
Zwazl, Yetenek Pusulasının, 
genelde okullarda yapılanın 
aksine kişinin eksikliklerini 
değil, güçlü taraflarını ortaya 
çıkarmasının önemini vurgu-
luyor. Kendilerine uygun olanı 
bulduklarında gençlerin sevinç 
dolu şaşkınlıkları da görülmeye 
değer. Süreç sonunda uzman 
psikologlarla gerçekleştirilen de-
ğerlendirme görüşmesine dav-
etli olan ebeveynler de sıklıkla bu 
şaşkınlığa ortak oluyorlar. Sonja 
Zwazl’ın söylediği gibi “Bu neden-
le göç geçmişi olsun olmasın 
tüm ebeveynler görüşmelere da-
vetliler.”

Detaylı bilgi için:
www.begabungskompass.at

NÖ Begabungskompass bereitet alle Schülerinnen 
und Schüler auf die Berufswahl vor
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Sonja Zwazl,
Präsidentin der WKNÖ

Aşağı Avusturya Yetenek Pusulası tüm öğrencilere 
meslek seçimlerinde yol gösteriyor

Wirtschaft
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Thomas Schaden.

Dem Landespräsidium des 
Wirtschaftsverbandes NÖ gehört 
auch Ugur Kalkan an, der in St. 
Pölten am Bahnhofplatz das Res-
taurant „Kristall“ betreibt. Ugur 
Kalkan ist im SWV NÖ auch Leiter 
des Referats MigrantInnen und 
Vorstandsmitglied der Bezirks-
organisation St. Pölten. In der 
Wirtschaftskammer Niederöster-
reich ist er für den Wirtschaftsver-
band NÖ im Wirtschaftsparlament 
und als Ausschussmitglied der 
Fachgruppe der Gastronomie tätig.

„Für Anliegen von Unternehmerin-
nen und Unternehmern stehe ich 
auch persönlich zur Verfügung. 
Gerade kleine Unternehmen und 
Betriebsgründer haben es oft 
schwer. Für sie setzen wir uns ein“, 
informiert Ugur Kalkan.

Die Forderungen 
des Wirtschaftsverbandes NÖ:

-Der generelle, 20-prozentige Selbst-
behalt für Selbstständige beim 
Arztbesuch und bei ambulanten 

adalet istiyoruz. İşletme sahipleri 
ve işletmeleri iyi ve adil şartlara 
sahip olmalı, dezavantajlar ortadan 
kaldırılmalı”.

St. Pölten Bahnhofplatz’ta “Kristall” 
adında bir restoran işleten Uğur 
Kalkan da Aşağı Avusturya Eko-
nomi Derneği eyalet yönetim ku-
rulu üyesi.  Uğur Kalkan SWV NÖ’de 
aynı zamanda göçmenler bölümü 
yöneticisi ve St. Pölten bölgesi 
yürütme kurulu üyesi. Aşağı Avus-
turya Ticaret Odası bünyesindeki 
Ekonomi Meclisi’nde Aşağı Avus-
turya Ekonomi Derneği adına görev 
alıyor ve gastronomi alanında uz-
man kurul üyesi. 

Uğur Kalkan açıklamasında “İşletme 

Soziale Sicherheit für Selbst-
ständige und faire Bedin-
gungen für kleine und mitt-

lere Unternehmen (KMU) sowie 
Einpersonenunternehmen (EPU): 
Dafür setzt sich der Sozialde-
mokratische Wirtschaftsverband 
Niederösterreich (SWV NÖ) in der 
Wirtschaftskammer NÖ und auf al-
len politischen Ebenen ein. Darüber 
hinaus steht er mit seinem Bera-
tungs- und Informationsangebot 
seinen Mitgliedern im betrieblichen 
Alltag und bei unternehmerischen 
Anliegen zur Seite: bei Fragen zum 
Gewerberecht ebenso wie bei Fra-
gen zur Sozialversicherung oder zu 
Förderungen. 

Klein- und MittelunternehmerIn-
nen dürfen weder bei der sozialen 
Absicherung noch im Wettbewerb 
schlechter gestellt sein. Wir wollen 
für sie Gerechtigkeit. Daher arbei-
ten wir dafür, dass diese Wirtschaft-
streibenden und ihre Betriebe 
gute und faire Chancen vorfinden 
und Benachteiligungen beseitigt 
werden, erklärt der Präsident des 
Wirtschaftsverbandes NÖ, KommR 

S erbest meslek erbabı için 
sosyal güvenlik, küçük ve 
orta bütçeli işletmeler (KOBI) 

ve şahıs şirketleri için eşit şartlar: 
Sosyal Demokrat Ekonomi Derneği 
(SWV NÖ), Aşağı Avusturya Ticaret 
Odası ve diğer tüm platformlarda 
bunun için girişimlerde bulunuyor, 
aynı zamanda iş hayatı, ticaret 
hukuku, sosyal güvenlik ya da 
yardıma ihtiyaç duyulan diğer ticari 
konularda danışma ve bilgilendirme 
hizmetleri ile üyelerinin yanında.

Aşağı Avusturya ekonomi Derneği 
Başkanı Thomas Schaden’in 
belirttiği gibi “Küçük ve orta büt-
çeli işletmeler sosyal güvenlik 
alanında olduğu gibi rekabette de 
geri planda kalıyorlar. Biz onlar için 

Behandlungen im Krankenhaus 
muss rasch abgeschafft werden.
- mehr Schutz für Einpersone-
nunternehmerInnen und Kleins-
tunternehmerInnen bei Krankheit 
durch ein Krankengeld ab dem 4. 
Tag der Erwerbsunfähigkeit.
- faire steuerliche Bedingungen 
für Kleinstbetriebe durch eine Vor-
steuerabzugsberechtigung bei Fir-

men-PKW und eine umfangreiche-
re steuerliche Absetzbarkeit von Ar-
beitsplätzen im Wohnungsverband.
- mehr Chancen für KMU bei 
öffentlichen Aufträgen.
- Steuergerechtigkeit für Kleinst-, 
Klein- und Mittelbetriebe im Wett-
bewerb und Entlastung des Faktors 
Arbeit.

sahiplerinin sorunları ile şahsen ilgi-
leniyorum. Özellikle küçük ölçekli 
işletmeler ve kurucuları için birçok 
şey zor. Biz onlar için çabalıyoruz” 
diyor.

Aşağı Avusturya Ekonomi 
Derneği’nin talepleri:

- Doktor muayenesi ve tıbbi müda-
halelerde öngörülen %20 oranındaki 
katkı payı serbest meslek erbabı 
için en yakın zamanda kaldırılmalı.
- Hastalıkları nedeniyle çalışa-
madıkları 4. günden itibaren öde-
necek hastalık parası sayesinde 
şahıs işletmeleri ve küçük ölçekli 
işletme sahipleri için daha fazla 
koruma. 
- Şirket araçlarının vergiden 
düşülmesi ve ev ofis işyerleri için 

daha fazla vergi indirimi yoluyla 
küçük işletmelere yönelik adil vergi 
düzenlemeleri.
- KOBI’ler için kamu sözleşmelerin-
de daha fazla şans. 
- Rekabet alanında küçük ve orta 
bütçeli işletmeler için vergi ada-
leti ve sosyal sigorta prim yükünün 
hafifletilmesi. 

Aşağı Avusturya Ekonomi Derneği: 
noe@wirtschaftsverband.at 

Tel. 02742 2255-444

Ugur Kalkan: 
ugur.kalkan@wirtschaftsverband.at

Tel. 0676/9483626

Daha fazla bilgi: 
www.wirtschaftnoe.at

Partner der kleinen und mittleren 
Unternehmen

Küçük ve orta bütçeli işletmelerin çözüm ortağı 
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Vergi hukuku çok geniş 
bir alan olmak ile bera-
ber, birçok yasal normları 

içerisinde barındırır. Sürekli yasal 
değişikliklerin olduğu ve bu alan-
da özelikle çalışan insanların 
gündemi yakından takip etmeleri 
önemli bir husustur. 

Avusturya’daki 2016 vergi refor-
munun getirdiği bazı kolaylıklar 
oldu. Örneğin 11.000 € üzerinde 
ve 18.000 €’ya kadar yıllık brüt 
gelir üzerinden 2009’dan 2015’e 
kadar 36,5 % oranında vergi öde-
nirken, bu oran 2016’dan itibaren 
25 % oldu. Diğer gelir düzeyle-
rinde de vergi tarifeleri düşüş 
gösterdi.

Bu yazımız ile sizlerle bazı 
vergi hesaplamalarının nasıl 
oluştuğunu ve yıllık vergi beyan-
namenizde işinize yarayacak bil-
giler sunmak istiyoruz.

İster bilgisayarınız, isterseniz 
de akıllı telefonlarınız ile 

izleyeceğiniz yol şu şekildedir: 
Maliye bakanlığının şu web 

sitesine giriş gerçekleştiriniz:
www.bmf.gv.at/services/
berechnungsprogramme

Sayfa’da bulunduğunuzda şu 
seçenekleri sıralanmış şekilde 
göreceksinizdir: Pendlerrech-
ner (Yol parası hesaplaması), 
Brutto-Netto-Rechner (Brüt-Net-
hesaplaması), Abgabenrechner 
(Vergi hesaplaması), Sonstige 
Steuerberechnungen (diğer 
vergi hesaplamaları), Lohnne-
benkostenberechnung (gelir yan 
giderlerinin hesaplaması), Lohn-
steuertabellen (maaş vergisi 
tabelaları), Einkommensteuerta-
bellen (gelir vergisi tabelaları), ve-
saire. Bu sayımızda bu seçenekle-
rin sadece ilk ikisini mercek altına 
alıp birkaç açıklamada bulunmak 
istiyoruz.

1: Pendlerrechner (Yol parası 
hesaplaması) seçeneğine 
tıkladığınızda, bir sayfa açılır. Bu 
sayfada yıllık vergi beyanname-
nizde (hakkınız varsa = sistem si-
ze görüntülüyor) belirtebileceğiniz 
yol parası meblağsını belirleyebi-
lirsiniz. Ev adresiniz, iş yeri adre-
siniz ve iş saatlerinizi yazdıktan 
sonra birkaç butona daha basıp, 
hesapla kısmına tıkladığınızda bir 
sonuç göreceksinizdir.
2: Brutto - Netto - Rechner (Brüt 
- Net - hesaplaması): Birçok iş 
ilanında brüt maaşlar göze çar-
par. Bu seçeneğe tıkladığımızda, 
maaşlarımızı netten brüte, brüt-
ten nete hesaplayabilir, sosyal 
sigortalar kurumuna ve maliyeye 
brüt maaşımızın hangi kapsamda 
kesildiğini görebiliriz.

Örnek: Ek işte çalışanlar veya 
çalışmayı düşünenler, bu sistem 
ile ödeyecekleri olan vergi 
meblağlarını belirleyebilirler. İki 

farklı iş yerinde kayıtlı olan kişilerin 
mecburi yıllık beyannamesi 
(Jahresausgleich) yapmaları 
gerekmektedir. Dikkat edilmesi 
gerekilen hususlardan biride, iki 
kayıtlı iş yerinde çalıştığınızda, 
gelirlerin toplamı hesaplanıp, 
toplamı üzerinden hangi vergi ta-
rifesinin uygulanacağı belirlenir. 

Soru: Neden vergim iş yerleri 
tarafından ödenirken, vergi dairesi 
bana bir vergi borcu çıkarır?
Cevap: İki iş yerinden gelirleri-
nizin toplamı hesaplandığında bir 
yüksek vergi tarifesi kademesine 
ulaşırsanız, o vergi oranı üzerin-
den toplam geliriniz vergilendirilir. 
Sizden de ödemiş olduğunuz (iş 
yerlerinizin, sizin için ödediği) ver-
giler hesaplanır ve ortaya çıkan 
fark ne ise o talep edilir. Bu vergi 
borcunu diler bir seferde, diler-
seniz de taksit ile ödeyebilirsiniz. 
Taksit için vergi dairesine bir 
dilekçe sunmak gerekmektedir. 

Vergi hesaplama programları ile 
vergi borcumuzu nasıl hesaplarız?

von Ali Bestami Güngördü Wirtschaft
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Ablenkung  am  Steuer  kann  
tödlich  sein!

Hallo Leben. Eine Initiative der 
ASFINAG für mehr Verkehrssicherheit.
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denen kulturellen, sprachlichen 
und religiösen Hintergründen 
die Möglichkeit, die türkische 
Sprache, Kultur und Geschichte 
näher kennenzulernen.

Gleichzeitig bot die Sommer-
schule in der Türkei eine Platt-
form, um Menschen aus allen 
Ecken der Welt kennenzuler-
nen, wobei als Konversations-
sprache stets das Türkische 
genutzt wurde. Aufgeteilt auf 
unterschiedliche türkische 
Provinzen wurden die Teilneh-
menden von fachspezifischen 
Lehrkräften in Kursen und Semi-
naren an renommierten lokalen 
Universitäten unterrichtet. 
Während ihres Aufenthalts hat-
ten die Teilnehmenden neben 
einem täglich stattfindenden, 
vierstündigen Türkischunter-
richt auch die Möglichkeit, an 
Ausflügen in der Umgebung teil-
zunehmen und somit die Türkei 
und ihre Naturschauplätze ken-
nenzulernen.

Nach Abschluss des Kursprog-
ramms gab es eine Preisver-

Zum bereits neunten Mal 
fand in diesem Jahr die 
Sommerschule des Yunus 

Emre Enstitüsü in der Türkei 
statt, die Teilnehmenden werden 
jedes Jahr mehr. Dank einer 
Kooperation mit 29 türkischen 
Universitäten an 27 Standorten 
kamen zwischen 16. Juli und 
12. August an die tausend Teil-
nehmenden aus 118 Ländern in 
der Türkei zusammen, um ge-
meinsam Türkisch zu lernen, so 
lautet das erfolgreiche Fazit für 
die Sommerschule 2018. Das 
gesamte Angebot der Sommer-
schule samt Betreuung durch 
Lehrende und Ansprechper-
sonen, wurde vom Yunus Emre 
Enstitüsü finanziert, Flugtickets 
inklusive.

Die Sommerschule des Yunus 
Emre Enstitüsü brachte junge 
Menschen aus aller Welt von 
Indonesien bis Algerien, von der 
Karibik bis nach El Salvador, von 
Deutschland bis Griechenland, 
in der Türkei zusammen. Bis 12. 
August nutzten die jungen Teil-
nehmenden mit vielen verschie-

leihung für jene, die am Social 
Media-Wettbewerb teilgenom-
men hatten. Die kreativsten 
Ideen jener Teilnehmenden, die 
Ihre Eindrücke und Erlebnisse 
den ganzen Monat lang in Form 
von Bildern, Videos und Texten 
in sozialen Medien festgehalten 
hatten, wurden in diesen drei 
Kategorien unter dem Motto 
„Die Türkei entdecken“ hono-
riert. Ausgezeichnet wurden 
außerdem Teilnehmende der 
„International Turkish Cinema 
Summer School“ für die besten 
Videos in den Kategorien „Yu-
nus Emre Enstitüsü-Kennenlern-
video“, „Bester Kurzfilm“, „Beste 
Fotogeschichte“ und „Bestes 
Drehbuch“. 

Die letzte Woche der Som-
merschule verbrachten alle 
Teilnehmenden gemeinsam in 
Istanbul und fanden so Gele-
genheit, die unvergleichliche 
Atmosphäre der Stadt am Bos-
porus kennenzulernen. Infos zur 
Sommerschule gibt es unter 
www.yee.org.tr/en

Gleichzeitig bot die Sommerschule in der Türkei eine 
Plattform, um Menschen aus allen Ecken der Welt 
kennenzulernen, wobei als Konversationssprache 

stets das Türkische genutzt wurde.

Das 
Yunus Emre Enstitüsü 

öffnet die Türen der 
Türkei für die Welt
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tanımalarına da olanak sağladı. 
Program boyunca iletişim 
dili olarak Türkçe kullanıldı. 
Türkiye'nin farklı illerinde mi-
safir edilecek öğrenciler, git-
tikleri illerin gözde üniversitele-
rinde uzman öğretim görevlileri 
tarafından verilen ders ve semi-
nerlere katıldı. İkametleri boyun-
ca her gün 4 saat Türkçe dersi
gören öğrenciler ayrıca Türkiye’
nin farklı yörelerine ait doğal 
güzellikleri de yakından tanıma 
imkânı buldular. 

Program sonunda, bir ay boyun-
ca biriktirdikleri anılarını sosyal 
medya hesaplarında paylaşarak 
“Türkiye’yi Keşfet” yarışmasında 
video, fotoğraf, metin kate-
gorileri alanlarında yarışmaya 
katılan öğrencilerden dereceye 
girenlere ödülleri takdim edildi. 
Bunun yanı sıra “Yunus Emre 
Enstitüsü Tanıtımı En İyi Video 
Ödülü”, “Türk Sineması Yaz 
Okulu En İyi Video Ödülü”, “Türk 

Yunus Emre Enstitüsü 
tarafından 9.su düzen-
lenen 2018 Türkçe Yaz 

Okulu Programı 27 farklı ilde 29 
üniversitenin iş birliği ile 118 ül-
keden bin öğrenciyi Türkiye’de 
buluşturdu. Türkçe Yaz Okulu 
Programı 16 Temmuz'da başladı 
ve 12 Ağustos’ta sona erdi. Mi-
safir öğrencilerin gidiş-dönüş 
uçak biletleri de dâhil olmak 
üzere yaz okulu boyunca, reh-
berleri ve öğretmenleri eşliğinde, 
tüm ihtiyaçları Yunus Emre Ens-
titüsü tarafından karşılandı.

Endonezya'dan Cezayir'e, 
Karayipler’den El Salvador'a, 
Almanya'dan Yunanistan'a ka-
dar dünyanın birçok ülkesin-
den gençler Türkiye'de buluştu. 
Farklı kültür, dil ve dinden gen-
çler 12 Ağustos'a kadar Türk 
dilini, kültürünü ve tarihini daha 
yakından tanıma fırsatı buldular.
Türkçe Yaz Okulu Programı 
dünya toplumlarının birbirlerini 

Sineması Yaz Okulu En İyi Foto-
Hikâye Ödülü” ve “En İyi Kısa 
Film Senaryosu Ödülü” de sahip-
lerini buldu.

Programın son haftası bütün 
katılımcılar İstanbul’da toplandı. 
Böylece öğrenciler bir hafta 

boyunca İstanbul’u tanıma ve 
keşfetme imkânı buldu. 

Yunus Emre Enstitüsü ve Yaz 
Okulu hakkında detaylı bilgi için 
sitemizi ziyaret edebilirsiniz:  
www.yee.org.tr 

Türkçe Yaz Okulu Programı dünya toplumlarının birbirlerini
tanımalarına da olanak sağladı. Program boyunca 

iletişim dili olarak Türkçe kullanıldı. 

Yunus Emre Enstitüsü 
Türkiye’nin kapılarını Dünyaya açtı



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), 
ATF Vereine (Türkische Föderation Österreich), ALEVITISCHE 
Vereine in Österreich, ALEVI Vereine (Alevitische Glaubensgemein-
schaft in Österreich), AABF Vereine (Föderation der Alevitenge-
meinden 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
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 “BİNDİĞİN DALI KESME”

Hoca bir gün, çıkar bir ağaca, başlar 
oturduğu dalı kesmeye. Yoldan geçen 
biri, uyarmak ister onu: „ Hemşerim, 

bindiğin dalı kesiyorsun; dalla beraber sende 
düşersin sonra! “Hoca aldırmaz bu uyarıya, 
kesmeye devam eder. Çok geçmeden de 
dalla beraber düşer yere, adamın dediği gibi. 
Yerden kalkıp kendini toparlayan Hoca, hemen 
eşeğine atlayıp adama yetişerek: “Hemşerim,“ 
der, “sen benim düşeceğimi bildin, öleceğimi 
de bilirsin; söyle bana, ne zaman öleceğim?“ 

Adam, mırın kırın eder önce, bakar ki Hoca’nın 
elinden kurtuluş yok: “Söyleyeyim,“ der, “şu 
bindiğin eşek bir yellenirse canın ağzına gelir, 
bir daha yellenirse canın çıkar gider, ona göre.” 
Cevabı aldı ya döner gelir Hoca… Odununu 
yükleyip eşeğe, gönül rahatlığıyla düşer yola. 
Yükün altında zorlanan eşek, bir süre sonra 
yellenmez mi? 

Beti benzi atar Hoca’nın. Derken bir yellenme 
daha duyunca Hoca, büyük bir telaşa kapılıp 
yıkılıverir oracığa. 

Onu öldü sanırlar, yerde serili görenler. Bir 
tabuta koyup köye götürmek üzere yola 
koyulurlar. Biraz gidince yol ikiye ayrılır. Tabu-
tu taşıyanlar, başlarlar tartışmaya, “Şu yoldan 
mı gidelim, bu yoldan mı?” diye. Tartışma 
uzayınca Hoca, tabuttan uzatır başını: “Valla-
hi,” der, “ben sağ iken şu yoldan gelir giderdim 
ama yine de siz bilirsiniz.” 

Nasreddin Hoca yerelden evrensele uzanan yolda yürümüş, tüm dünya tarafından 
tanınmış ve kabul görmüş bir fıkra tipidir. Kendisi ve fıkraları Anadolu dışında 

da dilden dile yayılmış ve günden güne de yayılmaya devam etmiştir. 
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von Nisan Kılıç

hale getiren de insanoğlu. Tüm 
bunlar bindiği dalı kesmek değil 
de nedir acaba? 

Nasreddin Hoca (d.1208, 
Sivrihisar - ö.1284, Akşehir) 
Eskişehir’in ilçesi Sivrihisar’a bağlı 
Hortu yöresinde doğdu, Akşehir’de 
öldü. Babası Hortu köyü imamı 
Abdullah Efendi, annesi aynı 
köyden Sıdıka Hatun’dur. Önce 
Sivrihisar’da medrese öğrenimi
gördü, babasının ölümü üzerine 
Hortu‘ya dönerek köy imamı oldu. 
1237’de Akşehir’e yerleşti. Bir 
söylentiye göre medresede ders 
okuttu, kadılık görevinde bulundu. 
Bu görevlerinden dolayı kendisine 
Nasuriddin Hâce adı verilmiş, 
sonradan bu ad Nasreddin Hoca 
biçimini almıştır. 

Kültür bir toplumun sahip olduğu 
maddi ve manevi değerlerin 
toplamıdır. Bu değerler, bir 
toplumu diğer toplumdan ayıran 

Sanki bizler çok farklıymışız gibi 
Hoca’nın bu fıkrasını anlatır güleriz
de bindiğimiz dalı kesmekten de 
geri durmayız. Belki küçük ve kısa 
vadeli kazançlar için daha büyük 
ve uzun vadeli kazançları heba 
ediyoruz. Hocaya akıllı insanların 
yapmayacağı şeyi atfediyoruz da 
kendimizin yaptığı işlerin ne kadar 
akıllıca olup olmadığını kendimize 
sormuyoruz. 

Sırf eğlenmek/dinlenmek için 
sporu icat eden de insanoğlu, onu 
izlemeye gidip hiç de sportmence/
centilmence olmayan hareketler 
yapanda insanoğlu. Huzurdan, 
barıştan söz eden de insanoğlu, 
savaşları çıkartıp birbirini öldüren 
de insanoğlu. İnsanoğlunun gerek 
hayat standardının yükseltilmesi 
gerekse de yaşam süresinin 
arttırılması için bilim ve teknolo-
jiyi yapan da insanoğlu, yaşadığı 
çevreyi tüm bunlara rağmen kir-
leten, onu yıpratan ve yaşanamaz 

özgünlüğün bir ifadesidir. 

Bilgece bir düşüncenin sentezi 
ve derin bir bilginin eseri olan 
mizah ve fıkralar, Türk ruhunun 
neşeli yönünü oldukça iyi temsil 
eder. Dahası kin yerine sevgiyi, 
şüphe yerine güveni, öfke yerine 
selim aklı, ümitsizlik yerine neşeyi 
ve ümidi öne çıkarır. Hatta Türk 
toplumunun kültürel kodlarının, 
baskın karakterinin bunlar 
olduğunu ima eder. 

Fıkraların dünyası, insanın 
dünyasıdır. İnsanın doğası orada 
değişik boyutları, farklı özellikleri 
ile ortaya çıkar. Yoksulluktan 
eğitimsizliğe, yozlaşmadan siyasi 
istikrarsızlığa, rüşvetten adalet 
duygusunun zayıflamasına ka-
dar gündelik hayatın sorunlarına 
eğilir. Bu yönüyle fıkralar, hep 
bugündür. Yaşanılan zamanın bir 
parçasıdır. Her toplum kendi dili 
ile kendini anlatır. Bu bakımdan 

fıkralar, bir toplumun sahip olduğu 
kültürü yansıtan birer ayna görevi 
gör-mektedir. Onlara bir sanatkâr 
elinden çıkmış kusursuz bir tab-
losu olarak bakılabilir. Her fıkra, 
ya ders verir, ya bir dünya görüşü 
belirtir, ya da insani güldürür. 

Karışı, çocuğu, komşuları, şakacı 
Akşehir delikanlıları, evine giren 
hırsızlar; zahmet veren dilen-
ciler, ona akıl danışmaya gelen 
Akşehirliler, onun, halkı elin-
den kurtarmaya çalıştığı zalim 
Moğol emirleri ve başından ge-
cen Vakaların çoğunda rolü olan 
çilekeş boz eşeği ile asırların 
hayalinden ve neşesinden silin-
meyen büyük bir zekâdır. Velhasıl 
kendini ve insanlığı, hayatı ve 
dünyayı anlamış, iç dünyasında 
yorumlamış, düşünce ve duy-
gularının potasında anlayışını, 
algılayışını ve yorumlarını bir 
sentez haline getirerek mizah 
ve nükteyle insanlara sunmuş 
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“Ye kürküm ye”

Akşehir’in beyleri Hoca’yı yemeğe davet 
etmişler. Hoca nereden bilsin; davete, 
günlük kıyafetiyle katılmış. Katılmış 

ama ne hoş geldin ne sefa getirdin diyen 
var. Herkes, allı pullu kıyafetlilere el pençe 
duruyormuş. Hoca, bir koşu evine giderek, 
sandıktaki işlemeli kürkünü giyip yemeğe geri 
dönmüş. Az evvel hoş geldin bile demeyenler, 
önünde yerlere kadar eğilmişler. Hoca’yı yere 
göğe sığdıramayıp başköşeye oturtmuşlar. 
Kuzunun en hasını önüne koymuşlar. Herkes 
hocanın yemeğe başlamasını bekliyormuş. 
Hoca, bir taraftan kürkünün kolunu sofrada 
sallamaya, bir taraftan da “Ye kürküm ye, ye 
kürküm ye!” demeye başlamış. 

-İlahi Hoca, demişler, kürkün yemek yediğini 
kim görmüş? 

Hoca taşı gediğine koymakta gecikmemiş: 

-Kürksüz adamdan sayılmadık… İtibarı o 
gördü, yemeği de o yesin.

hareket noktasıdır. Hikâyelerin-
deki alaylı bir söylemin aksine 
o, nükteli sözleriyle insanların 
hatalarını fark etmesini ve bu 
hatalardan ders çıkartmalarını 
ister. Bununla beraber fıkraların 
doğru anlaşılıp yorumlanması 
için sadece Nasreddin Hoca’nın 
kişiliği, bilgi seviyesi değil, aynı 
zamanda yaşadığı ve fıkralarda 
anlatılan olayların geçtiği yer ve 
kişilerin özellikleri, o çevrenin ha-
yat düzeni, değer yargıları, hoşgö-
rü, alçakgönüllülük, dayanışma, 
yardımlaşma, doğruluk, dürüstlük, 
güvenilirlik gibi… İyi bilinmelidir. 

Nasreddin Hoca yerelden ev-
rensele uzanan yolda yürümüş, 
tüm dünya tarafından tanınmış 
ve kabul görmüş bir fıkra ti-
pidir. Kendisi ve fıkraları Ana-
dolu dışında da dilden dile 
yayılmış ve günden güne de 
yayılmaya devam etmiştir. 
Anadolu dışında Avrupa’da, 
Asya’da, Orta Doğu’da, Uzak 
Doğu’da, Afrika’da, Amerika’da 
ve dünyanın birçok yerinde 
onu merak edenler, onu daha 
iyi tanıyabilmek ve ondaki sırrı 
çözebilmek için kendisi ile ilgili 
araştırmalara başlamışlardır. 

bilge bir kişidir. Bir başka açıdan 
değerlendirildiğinde O, herke-
sin akıl danıştığı bir hoca, bu 
mantıksal eleştirileriyle insanları 
güldürürken düşündüren bir 
mizah ustası, bireylere ve 
toplumlara yön vermeye çalışan 
uzlaştırıcı tutumuyla bir toplumun 
öncüsüdür. Hem hayatı hem de 
kişiliğiyle tarihi bir şahsiyet, hik-
met sahibi mutedil bir ulu candır. 

Nasreddin Hoca, topluma ve 
toplum değerlerine bakışı ile bir 
sosyolog, insan ruhunun derin-
liklerine nüfuz edişi bir psiko-
log, dilimizde duygu ve inceliği 
nüktede buluşturması ile bir 
nüktedandır. Onu günümüze 
kadar getiren, sadece kendi kül-
türümüzde değil bütün dünyada 
yaşatan fıkralarıdır. Kıvrak bir 
zekânın ve keskin bir dehanın 
ürünü olan fıkralarda asıl konu 
insandır. Onun gülünç tarafları, 
yanlışları, nefsanî tutumları, 
zaafları, hataları, çaresizlikleri, 
tebessümleri, insani ilişkileri 
mizahi çerçeveden ele alınır. 

Hoca’nın fıkralarında amaç 
sadece güldürmek değil, gülerken 
düşündürmektir. Bu ince nokta 
fıkraların değerlendirilmesinde 



Avusturya'da ehliyet sınavı-
nın teori aşamasındaki 
Türkçe seçeneği kaldırı-

lıyor. Amacın Türkleri, Almanca 
öğrenmeye teşvik etmek olduğu 
belirtildi.

Avusturya'da göçmen karşıtı 
aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin  
(FPO) denetimindeki Ulaştırma 
Bakanlığı, ülkede yaşayan Türk-
leri Almanca öğrenmeye teşvik 
etmek için ehliyet sınavınının 
teori aşamasında Türkçe seçene-
ğini kaldırılacağını bildirdi.

Ulaştırma Bakanı Norbert Hofer, 
kararın tasarruf için alındığını, 
"Her ilave dil için beş haneli 
rakamları izah etmenin müm-
kün olmayacağını" söyledi.

Quelle: BBC

Avusturya'da Aşağı Avus-
turya eyaleti Çevre Ba-
kanlığı'nın helal ve koşer 

et kesimini sınırlamak için bu 
etlerin ikamet yerine bağlı olarak 
satılması planlarını gündeme ge-
tirmesi, Müslümanlar ve Yahudiler 
arasında endişeye neden oldu.

Eyaletin hayvan haklarından da 
sorumlu Çevre Bakanı Gottfries 
Waldhausl'un hazırladığı yasa 
tasarısı, "Nazi dönemindekine ben-
zer bir fişleme uygulamasının" gün-
deme geleceği kaygılarına yol açtı. 

Ancak yerel hükümet yetkilileri, 

bu etleri tüketecek kişilerin ön-
ceden kayıt yaptırmasına gerek 
olmayacağını, düzenleme sırasında 
Yahudi ve Müslüman liderlerle 
işbirliği yapılacağını duyurdu.

"Hayvan hakları 
açısından bakıyoruz"

Koalisyon ortağı Özgürlük 
Partisi'nin (FPO) üyesi Bakan Wald-
hausl, Avusturya gazetesi Wiener 
Zeitung'a, konuya hayvan hakları 
açısından yaklaştıklarını ve et 
satışını ikamet koşuluna bağlama 
seçeneği üzerinde durduklarını 
söyledi. Waldhausl, "Aşağı Avus-
turya, Viyanalılara et sağlayan

bir eyalet olmamalı" dedi.

Aşağı Avusturya'nın bölge-
sel lideri, Halk Partisi üyesi 
Klaus Schneeberger koşer etin 
yasaklanmayacağını belirterek 
"Tabii ki koşer et alabilmek için 
kimsenin kayıt yaptırması gerek-
meyecek" dedi.

Helal ve koşer et kesimi, hay-
vanların kesilmeden önce bilin-
cinin yerinde olmasını gerektiriyor. 
Buna karşı çıkanlar, hayvanların 
şoklanmadan kesilmesinin za-
limce olduğu söylüyor.

Quelle: BBC

Türkçe, Avusturya'da en çok konuşulan ikinci dil. İngilizce, Hırvatça 
ve Slovence konuşanlar, bu dillerde sınava girmeye devam edebilecek.

Avusturya'da, ehliyet sınavındaki 
Türkçe seçeneğini kaldırılıyor

Aşağı Avusturya'da helal ve koşer et önerisi!

Politik

Politik
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Birçok insan durup dururken, bazen de yaşadığı bir takım maddi 
veya manevi zorluklardan dolayı kendi varlığını veya hayatın 

anlamını sorgulama dönemine girmiştir. 

Hayat Seni Seviyor 

Zor bir hayatın içinden 
insanlığa ve kendine 
faydalı olacak şekilde 

çıkmak. Özellikle bilinçaltında 
yatan bazı hastalıklı dü-
şüncelerin bizi hasta ettiğini 
ve bazı iç gücümüzün bunu ye-
nebileceğini “Düşünce Gücüyle 
Tedavi” tüm dünyada kaynak 
olarak kullanılıyor. 

Birçok insan durup dururken, ba-
zen de yaşadığı bir takım maddi 
veya manevi zorluklardan dolayı 
kendi varlığını veya hayatın 
anlamını sorgulama dönemine 
girmiştir. 

“Doğduğumuzda tamamen iç 
dünyamızla iletişim halinde saf, 
temiz, açık bir zihinle dünyaya 

geliyoruz. Fakat büyüdükçe 
etrafımızdaki yetişkinlerden 

korkmayı ve sınırlarımız 
olduğunu öğreniyoruz. Ve biz-
lerde birer yetişkin olduğumuz 
zaman farkında olmadan pek 

çok negatif düşünce geliştirmiş 
oluyoruz. Sonunda hayatlarımızı 

ve deneyimlerimizi bu yanlış 
düşüncelerin üzerine kurmaya 

meyilli oluyoruz.“ 
Louise L. Hay

Yazdıkları ile hayatıma farklı bir 
bakış açısı getiren, kendisi çok 
zor bir çocukluk geçirmiş olan 
Louise L. Hay‘in “Pozitif Düşünce 
Gücüyle Mutlu Olmanın Sırları” 
kitabına yer vermek istiyorum. 

Louise L. Hay, 1980’li yıllardan 
itibaren dünyada “insanın ken-
disini ve hayatının her alanını 
iyileştirme” akımının öncüsü 
olmuş, kişisel gelişim dünyası-
nın en önemli isimlerinden 
birisi idi. Orta yaş döneminde 
yakalandığı kanser hastalığının 
modern tıbba destek olarak 
kendi içsel gücüyle tamamen 
iyileşmiştir. Hastalıkların psiko-
lojik nedenleri üzerine kendisi 
90’li yaşlarına kadar kitaplarını 
yazmaya ve dünyada büyük kişi-
sel gelişim organizasyonlarında 
konuşmalar yapmaya devam 
etmiştir. 

“Pozitif Düşünce Gücüyle 
Mutlu Olmanın Sırları“ 

kitabına değinirsek, bence 
kitabın adı bile bakar bakmaz 
insanı motive etmeye yetiyor. 
Kitabın önsözünde şöyle diyor:
 
“Kitabı okumaya başladığınızda 
zaten bildiğiniz ve inandığınız 

şeylerle karşılaşacak olabilirsiniz 
ya da inançlarınızı sorgulamak 

zorunda kalabilirsiniz. Her 
koşulda bu, sizin kişisel gelişim 
sürecinizin bir parçası olacaktır. 

Güvende olduğunuzu ve her 
şeyin yolunda olduğunu 

asla unutmayın.“ 

Bir grup insan bu zor dönem-
leri gereken dersleri almadan, 
şikâyet ile geçirebilir. Bazıları 
ne kadar şanssızım diyerek 
depresyona girebilir. Bazıları 
ise olayların gerisindeki gerçek 
planı görüp, olması gereken 
dersi almaya çalışıp ya da du-
rumu kabullenip kendi nefsini 
tanımaya başlayabilir.

Yaşadığı süre içerisinde faydalı 
işlere imza attı. Dünya çapında 
ulaştığı okuyucular ile hayat-
lara dokundu, olumlu yönde 
değişimlere destek oldu. Bah-
settiğim kişi 90 yaşında haya-
ta gözlerini yuman “Louise 
L. Hay”. Aslında aynı fikirde 
olmadığım inançları yok değildi. 
Benim Allah inancım onların 
öğretilerinden biraz daha 
farklı. Ama önemli olan farklı 
inançlarımız değil onun tam 90 
yaşına kadar aktif şekilde birçok 
insanın hayatına olumlu ilham-
lar vermesiydi. 
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Eleştirici, korku, suçluluk, 
pişmanlık ve utanç duygu-
sunu üzerimden attığım za-
man özgür olduğumu hissedi-
yorum. Bu sayede kendimi ve 
diğer insanları affedebilirim. Bu 
hepimizi özgür kılacaktır. Eski 
meseleleri kapatmaya hazırım. 
Geçmişte yaşamayı reddediyo-
rum artık. 

“Tanık Olduğum Her Şeyi 
Sevgiyle Karşılıyorum“ 

Sevgiye uyanmak her sabah 
yaptığım şey. Her sabah zihnimi 
açıyorum ve sanki şimdiden 
Mükemmelliğe, Bütünlüğe ve 
Tam Olmaya ulaşmışım gibi 
davranıyorum. Kalbim bütün iyi-

Uygun gördüğüm bazı baş-
lıklardan kısaca alıntılar yapa-
cak olursam: 

“Sevgiyle Baktığımda Her Şeyi 
Açıkça Görebiliyorum“ 

İçimdeki güç bana acısız bir 
yaşam sürme konusunda reh-
berlik ediyor. Acıyı gördüğüm 
anda tıpkı içimdeki bilgeliğe 
uyanmam gerektiğini söyleyen 
bir çalar saat çalmışçasına 
uyanırım. Eğer acı hissediyor-
sam hemen zihinsel olarak ken-
dimi telkin etmeye çalışıyorum. 

“Affetmek Her Zaman ve Her 
Yerde Yanımda Taşıdığım 

İyileştirici Bir Araçtır“ 

liklere açık ve içimde, ihtiyacım 
olan şeyleri elde etmek için 
duyduğum çaba ve stresi bir 
yana bırakıyorum.

“Sevgi Benim Dünyamı 
Döndüren Şeydir” 

Kendime âşık bir insan gibi 
davranıyorum. Başımdan on-
larca olay gelip geçiyor ama 
kendime duyduğum sevgi 
değişmiyor. Bu kibirli ve kendini 
beğenmiş anlamına gelmez. Bu 
tür insanlar aslında „senden çok 
daha iyiyim„ maskesi altında 
kendilerinden nefret eden 
insanlardır. İnsanın kendini 
sevmesi yalnızca Varlığının mu-
cizesini kutlamasıdır. Eğer ken-
dimi seversem ne kendime ne 
de başkasına zarar veremem. 

“Bedenime Sevgiyle Bakıyorum“ 
Kendimi, hayatın sunduğu en iyi 
şeylerle besliyorum, çünkü ken-
dimi seviyorum. Ben çok değerli 
bir varlığım bu nedenle iyi 
besleniyorum ve kendime elim-
den geldiğince iyi bakıyorum. 
Bedenim çok özel ve diğer be-
denlerden farklı. Bu nedenle 
bedenime en uygun yiyecekleri 
seçmeye çalışıyorum. 

Yiyeceklerle ve içeceklerle ilgili 
her şeyi öğrenmeye çalışıyorum. 
Ne yediğime ve ne içtiğime çok 
dikkat ediyorum ve benim için 
uygun olmadığını fark ettiğim 
yiyecek içeceklerden uzak du-
ruyorum. 

“Bedenim Mutlu, Huzurlu ve 
Sağlıklı, Ben de Öyleyim“ 

Bedenim sürekli mükemmel 
sağlığa kavuşmak yolunda 
ilerliyor. Şimdi iyileşme süre-
cimi sekteye uğratan bütün 
engellerden kurtuluyorum. 
Bütün nefret duygularımı, 
kıskançlığı, kızgınlığı, korkuyu, 
kendime acımayı, utancı ve 
suçluluk duygusunu bir kenara 
bırakıyorum. 

Beni incittiğine inandığım her-
kesi ve her şeyi affediyorum. 
Başkalarını incittiğim için ken-
dimi affediyorum. Bedenimi 
seviyorum her bir organıma, 
kemiğime, etime, vücudumun 
her yerine sevgi yolluyorum. 
Tüm hücrelerimi sevgiyle 
yıkıyorum. İyileşmeyi ve sağlıklı 
olmayı şimdi ve burada bütü-
nüyle kucaklıyorum.

von Nisan Kılıç



KOVA (22 Ocak - 19 Şubat)

Bu ay yasal konularda beklenmedik 
gelişmeler ile karşılaşarak maddi 

olarak beklenmedik harcamalar yapabilirsiniz.
Özellikle iş hayatınızda kime güvenip kime 
güvenmemeniz gerektiğinin farkına varmalı ve 
iş yaptığınız çalışma arkadaşlarınızı seçerken 
daha titiz davranmalısınız. Özel yaşamınızda ise 
yaşanan zorlu günlerden sonra sevginin iyileştirici 
gücü ile ilişkinizi toparlayabileceğiniz enerjiler 
ile karşı karşıyasınız iyi değerlendirin.

BALIK (20 Şubat - 20 Mart) 

Bu ay uluslararası işler ve Dış ticaret 
ile ilgilenen Balık burcu mensupları 

için son derece olumlu enerjiler söz konusu iyi 
bir ekip doğru zamanlama ve ani gelişen olaylara 
soğukkanlı bir şekilde çözüm üretmeniz sizi bir 
yıldız gibi parlatmaya yetebilir. Özel yaşamınızda 
ise evli ve çocuk sahibi Balıklar onların özel 
ve eğitim hayatlarında yaşanan gelişmeler ile 
endişelerinizden kurtulacak ve yaşanan güzellikler 
ile mutlu olacaksınız.

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan) 

Kariyeriniz ile ilgili başarılı çıkışlar 
içinde olabilir her türlü engelle-

meye rağmen büyük bir yükseliş içine girebi-
lirsiniz. Hukuki konularda kimse ile uzlaşma 
içine girmeden hakkınızı aramanız gereken bir 
süreçtesiniz merhamet duygunuza yenilmeden 
ilerleyin. Ay Terazi burcunda ilerlerken sağlıklı 
kararlar almanız güçtür. Tıbbi konular ve yeni 
başlangıçlar içinde olmamaya dikkat etmeli-
siniz.

İKİZLER (22 Mayıs - 22 Haziran)

Bu ay kardeşlerinizden gelecek 
faydalar söz konusu birlikte iş ve 

eğitim hayatınızı ilgilendiren ortak kararlar 
alabilir uygulamada sorun olmaksızın başarı elde
edebilirsiniz. İş hayatınızda ise yükselişle beraber, 
Popülerlik elde edeceğiniz enerjiler ile karşı 
karşıyasınız. Bu ay merkezi sinir sistemi ve strese 
bağlı sağlık sorunları yaşayabilirsiniz çok dikkatli 
olun ve ne olursa olsun sağlığınızı riske edecek 
kadar stres altında kalmamaya özen gösterin.

YENGEÇ (23 Haziran - 22 Temmuz)

Bu ay finansal konular eğitim 
sektörü ile ilgili gelişmeler 

bek-lentilerinizin üzerinde ilerleyecektir. 
Statünüz yükseliyor çevreniz gelişmeye 
büyümeye başlıyor iyi değerlendirmeli sosyal 
olmalı arada derede kalmadan sorumlulukları 
cesaretle almaya çalışmalısınız. Bekar 
Yengeçler umutlarınızı gerçek kılacak o özel 
insanla karşılaşabilirsiniz çekimser kalmamalı 
beğeninizi ifade edip göstermelisiniz.

ASLAN (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Bu ay, Sağlıkta yaşanan 
sıkıntılarınız devam edebilir dik-

kat edin ve tıbbi anlamda yapmanız 
gereken hiç bir şeyi ihmal etmeyin İş 
hayatınızda ise ayın ilk günlerinde ani kararlar 
pişmanlıklara yol açabilir hesabını bilmediğiniz 
işlere anlık kararlar ile evet dememelisiniz. 
Özel yaşamınızda ise  evliliğinizde bir dargın 
bir barışık bir ilişkiniz varsa bu ay sizin kararınız 
ile ilişkinizi bitirebilirsiniz. 

TERAZİ (23 Eylül - 22 Ekim) 

Bu ay yakın akrabalarınızın özel-
likle hanımların özel yaşamı ile 

ilişkili olarak skandallar toplum tarafından 
hoş karşılanmayan olaylarla ilgilenmek 
zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca bu ay iş 
değişikliği yeni bir işe yönelme başlatma 
gibi düşünceleriniz varsa beklediğinizi bula-
mayabilirsiniz. Evli Teraziler eşinizin sağlığı 
ile ilgili konular söz konusu olabilir dikkatli 
olmanızda fayda var. 

AKREP (23 Ekim - 21 Kasım)

Önceki aylara kıyasla bu ay başarı 
büyük olasılıkla hakim olacak 

yaşamlarınıza. Ay,  boyunca yaşamın tüm 
kesimleri için daha iyi bir istikrar söz konusu 
olmaya başlıyor.  Çalışma hayatınızda istikrarlı 
bir büyüme gösterebilir. Özel yaşamınız ise 
bu ay fırtınalarla karşı karşıya kalabilirsiniz  
yaşadığınız her şeyi  olumlu ya da olumsuz 
incelikle ele almalı keskin çıkışlar sergile-
memelisiniz.

YAY (22 Kasım - 21 Aralık)

Bu ay iş ve eğitim hayatınızda 
sizin dışınızda yaşanan 

gelişmeler ile ilgili konularda dik-
katli davranmalı fevri yaklaşımlarda 
bulunmamalısınız. Bunu yaptığınız anda 
aleyhinize yaşanan gelişmeler bile sizin lehinize 
sonuçlanacaktır. Ay boyunca iş değişikliği ya 
da yeni bir alana yöneltmekten uzak durmalı 
iş birlikleri ya da ortaklık tekliflerine sıcak 
bakmamalısınız.

von Ebru Karahan

BurçlarEylül Ayı

Burçlar
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OĞLAK (22 Aralık - 21 Ocak)

Bu ay size zarar veren kişilerin 
yaşadıklarına şahitlik edeceğiniz 

enerjiler ile karşı karşıyasınız. Her şey sizin 
lehinize doğru gelişecek. İş ve aile hayatınızda 
dengeleri başarılı bir şekilde koruyarak istikrarlı 
gelişmeler ile sevinecek size güvenen inanan 
destek veren eş yada sevgilinizin de yüzünü 
güldüreceksiniz. Bu ay yeni evli Oğlaklar aileye 
katılacak yeni bir bebek haberi ile sevinebilirler.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Çevrenizde ve etrafınızda  olan 
biten her şeyi daha derinden 

bir şekilde anlamlandırarak hissedecek-
siniz. Otoritenizi iş yerinde koruyacaksınız ve 
rakipleriniz bilginiz azminiz karşısında iste-
seler de istemeseler de size saygı duyacaklar. 
Başkalarıyla çatışmalara girmek istemiyorsanız 
egonuzu yenin ve yenilenin. Öğrenci Boğalar 
yüksek eğitim almayı tercih etmeleri için iyi bir 
zaman dilimindeler.

BAŞAK (23 Ağustos - 22 Eylül) 

Bu ay iş hayatınızda ani değişimler 
gerçekleşebilir ve siz çok daha 

iyi şartlara kavuşabilir kendi işinizi kurma 
hayaliniz varsa gerçekleştirebilirsiniz. 
Bu ay sağlığınız ile ilgili konular günde-
minize gelebilir tıbbi küçük müdahaleler 
yaşayabilirsiniz. Akrabalık ilişkilerinizde ise 
gergin etkiler söz konusu miras ya da hukuki 
haklarınız ile ilgili geri çekilmenizi uzlaşmaya 
girmeniz istenebilir.
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Kulinarik

Zutaten für 4 Personen:
• 850 g Zucchini
• 120 g geschälte Kartoffeln
• ½ Bund Petersilie
• 1 Bund Frühlingszwiebeln
• 2 EL getrocknete Minze
• 2 EL edelsüßes Paprikapulver
• 2 Eier
• 50 g Mehl
• 220 g Weichkäse
• ¼ TL Pfeffer

Joghurtdip:
• 400 g Joghurt (10 %)
• Zitronenabrieb und Saft von ½ Zitrone
• etwas Dill
• ½ TL Salz
• ¼ TL Pfeffer
• 1  Landgurke

Zucchinipuffer

Malzemeler (4 kişi için):
• 850 g kabak
• 120 gr soyulmuş patates
• Yarım demet maydanoz
• 1 demet taze soğan
• 2 YK kuru nane
• 2 YK tatlı kırmızıbiber tozu
• 2 yumurta
• 50 gr un
• 220 gr yumuşak peynir
• ¼ çay kaşığı karabiber

Yoğurt sosu: 
• 400 gr yoğurt (% 10)
• Limon ezmesi ve limon suyu
• Biraz dereotu
• ½ çay kaşığı tuz
• ¼ karabiber
• 1 adet salatalık

Mücver

von Ebru KarahanKulinarik

Zubereitung:

Leckere und leichte Zucchinipuf-
fer, serviert mit einem Zitronen-

Joghurtdip. Es ist auch möglich 
die Zucchinipuffer ohne Ei zuzube-
reiten. Dafür wird allerdings etwas 
mehr Mehl verwendet. 

Nimm die Kerne aus der Zucchini 
heraus. Reibe die Zucchini und die 
Kartoffeln fein. Hacke die Petersilie 
fein und schneide die Frühlings-
zwiebeln in feine Ringe. Zerbrösele 
den Käse und verrühre nun alle 
Zutaten in einer großen Schüssel 
miteinander. Würze die Masse mit 

Salz und Pfeffer.

Fette eine beschichtete Pfanne 
mit etwas Backtrennspray und er-
wärme sie auf mittelhoher Hitze 
und setze mit einem Eisportio-
nierer etwa 3-4 Fladen in die Pfanne. 
Brate sie nun von beiden Seiten für 
etwa 3-4 Minuten an. Verwende bei 
Bedarf einen Deckel.

Joghurtdip: Reibe die Gurke fein 
und hacke den Dill. Verrühre alle Zu-
taten miteinander. Serviere die Zuc-
chinipuffer mit dem Joghurt.

Hazırlanışı:

Lezzetli ve hafif bir Mücver, 
limonlu yoğurt sosu ile ser-

vis edilir. Mücverleri yumurtasız 
hazırlamak da mümkündür. Ancak 
bunun için biraz daha fazla un 
kullanılır.

Çekirdekleri kabaklardan çıkarı-
yoruz. Kabak ve patatesleri ince 
ince rendeledikten sonra mayda-
nozu ince doğrayın ve soğanlarını 
ince halkalara şeklinde kesin. Pey-
niri parçalara ayırın ve tüm malze-
meleri büyük bir kapta karıştırın. 
Kabın içine karıştırırken tuz ve 

karabiber eklemeyi unutmayın.

Tencereyi biraz yağlayın ve orta 
ateşte ısıtın sonrasında bir kep-
çeyle tavaya yaklaşık 3-4 tane 
mücver harcı yerleştirin. Her iki 
taraftan da yaklaşık 3-4 dakika 
boyunca kızartın. Gerekirse bir 
kapak kullanın.

Yoğurt sosu: Salatalığı ince ince 
rendeleyin ve dereotu doğrayın. 
Tüm malzemeleri birbirine 
karıştırın. Hazırlanan mücverleri 
yoğurtla birlikte servis edin.



von Uğur Karahan

36 BrückeKöprü Magazin für Vielfalt

Technik

Technik

iPhone XS

Noch schnelleres Face ID. Der 
intelligenteste, leistungs-

stärkste Smartphone Chip. Und ein 
revolutionäres Dual-Kamerasystem.    

Das iPhone XS ist alles,
was du am iPhone liebst. 

Nur viel mehr davon.

iPhone XS Max

Super Retina. In groß und noch 
größer. Die eigens gefertigten 

OLED Displays des iPhone XS liefern 
die beste Farbgenauigkeit der 

Branche, HDR und tiefes Schwarz. 
Und das iPhone XS Max kommt mit 

unserem bislang größten iPhone 
Display.

iPhone XR

Ganz neues Liquid Retina Dis-
play – das fortschrittlichste 

LCD Display der Branche. Noch 
schnelleres Face ID. Der intelli-

genteste, leistungs stärkste  
Smartphone Chip. 

Und ein revolutionäres
Kamerasystem. iPhone XR. 

Einfach in jeder Hinsicht 
beeindruckend.

PES 2019

Dank der "Enlighten"-Software für rea-
listische, visuelle Effekte und 4KHDR 

auf allen Plattformen sah Pro Evolution 
Soccer nie besser aus. Die neuartige 

"Global Illumination"-Beleuchtung samt 
Echtzeitgenerierter Schatteneffekte bi-
etet einen gewaltigen Grafiksprung mit 

einem höheren Detailgrad, verbesserten 
Publikums- und Gras-Texturen und 

der Rückkehr der beliebten 
Schnee-Wettereinstellung.

FIFA 2019

Dank der Power von Frostbite™
liefert EA SPORTS™ FIFA 19 ein 

meisterliches Spielerlebnis auf und 
neben dem Rasen. FIFA 19 präsentiert 
die prestigeträchtige UEFA Champions 
League, neue unvergleichliche Spiel-
varianten und Gameplay-Innovationen, 
die in jeder Spielsituation für perfekte 
Kontrolle sorgen.
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Havalenizi DenizBank ile yapın, Türkiye’nin 
81 şehrinde 4.200 noktaya anında ulaşın!

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

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

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

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

7 €
Hızlı Havale*

* Bireysel müşterilerin DenizBank AG Şubelerinden, DenizBank A.Ş., İş Bankası ve Halk Bankası’na yaptıkları 200 Euro’ya kadar olan havaleleri için bir sonraki değişikliğe kadar geçerli ücret.
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FÜR IHRE
ANLIEGEN!

Das WKO-Servicepaket ist randvoll mit Unterstützung, Beratung und wertvollen
Expertenkontakten zu allen unternehmerischen Fragen. Nützen Sie dieses Kraft-
paket! W wko.at/noe oder das Servicepaket als ePaper: wko.at/noe/servicepaketBe
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