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ÜcretsizGratis  

In Österreich wird die Doppel-
staatsbürgerschaft anerkannt. 
Aus welchem Grund erleiden so 

viele Menschen trotz dieser 
Situation einen Nachteil? 

S.2

Avusturya'da Çifte 
Vatandaşlık tanınıyor.
Peki, binlerce insan 

neden mağdur oluyor?

Avusturya'da Vergi 
Sistemi nasıl işliyor? 

Biliyor musunuz? 
S.24

Zorunlu İşçi Odası 
(AK) aidatları ne kadar 

Demokratik ve adil?
Wie demokratisch und fair 
sind die Kammerumlagen 
für die Arbeiterkammer? 

S.7

MAG ELF, İslam Dinini 
koruyucu aileler için özel bir 
faktör olarak düşünmüyor. 

Fakat evlat edinmek isteyen 
Müslüman aileler, Müslüman 

çocuk evlat edinebilirler.  
S.8

TV ve Radyo için fazladan 
ödenen vergilerinizi artık 

geri alabilirsiniz.
Die bezahlten Mehr-

gebühren für TV und Radio 
können Sie rückerstatten. 

S.28

riz up Aşağı Avusturya 
şirket kurmak isteyen girişimcilere 

ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor.
S.22

WIG (Viyana Sağlık Dairesi) 
yaşlılar için özel faaliyetler

düzenliyor.
S.16

Avusturya'da yaşayan Türkiye 
Vatandaşı ve Mavi Kartlılar 

resmi işlemlerini e-Devlet ve 
CİMER üzerinden yapabilir

S.12-13



Köprü Dergisi olarak son dönemde 
gündemdeki güncelliğini koruyan 
Avusturya’da Çifte Vatandaşlıkla ilgili 

Avusturya ve Türkiye’den resmi makamlarla 
görüşmeler yaparak bu konu hakkındaki pek 
bilinmeyen detayları siz okuyucularımıza 
aktarmak istiyoruz.

Hangi durumlarda 
Çifte Vatandaşlık hakkı doğar? 

Avusturya Kanunlarına göre: 
Öncelikli olarak Avusturya Vatandaşlık 
Kanunu 7. madde 1. fıkrası uyarınca; Ev-
lilik birliği içinde doğan ve bu sırada anne 
veya babasından (ebeveyn) biri Avusturya 
vatandaşı olan çocuklar, nerede doğdukları 
ya da diğer ebeveynin vatandaşı olduğu ülke 
dikkate alınmaksızın Avusturya vatandaşı 
olurlar.  Yani bu durumda çocuklar her 
hâlükârda Avusturya vatandaşıdırlar. 

Diğer ebeveynin vatandaşı olduğu ülke hu-
kukunda da soy bağı nedeniyle vatandaşlık 
ilkesi mevcutsa – yani çocuk doğumuyla 
kanunen o ülke vatandaşlığını da 
kazanıyorsa – çocuk çifte vatandaş sayılır. 
(Avusturya’ya göre çocuk reşit olduğunda 
iki vatandaşlıktan birisini seçmek zorunda 
değildir)

Türkiye Kanunlarına göre: 
Aynı paralelde Türkiye Vatandaşlık Kanunu 
44. madde uyarınca; Herhangi bir nedenle 
yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan 
kişilerin, bu durumlarına ilişkin belgeleri 
ibraz etmeleri ve yapılacak inceleme sonu-
cunda kayden aynı kişiler olduklarının tespiti 
halinde, nüfus aile kütüklerindeki kayıtlarına 
Çok Vatandaşlığa sahip olduklarına dair 
açıklama yapılır.

Yani Avusturya pasaportuna sahip ço-
cuklarınızı eğer eşlerden biri Türkiye vatan-
daşı ise soy bağı kapsamında Türkiye 
Konsolosluğu aracılığıyla nüfus aile kütüğü-
ne Çok Vatandaş olarak kaydını gerçekleş-
tirerek resmi yollar ile çocuklarının çifte 
vatandaşlık hakkını korumuş olursunuz. Bu 
konuyla alakalı akla gelen şöyle bir sorunun 
da cevaplanması gerektiğini düşünüyoruz.

Soru: Ben Avusturya vatandaşıyım, 
eşim ise Türk vatandaşı. Bu durumda 
çocuğuma Mavi Kart alabilir miyim?

Cevap: Eşlerden birinin Türk vatandaşı 
olması halinde çocuk da otomatik olarak 
Türk vatandaşlığı kazandığından ve nüfus 
cüzdanı aldığından, çocuğa ayrıca Mavi 
Kart almanız mümkün değildir. Bu durum-
daki çocuklar doğal yolla ve yasalara uygun 
şekilde çifte vatandaş olmaktadırlar.

Hangi durumda 
Çifte Vatandaşlık hakkı yoktur?

Özellikle Türkiye vatandaşlığından çıkma 
izni alarak Avusturya vatandaşlığına geçtik-
ten sonra Mavi Kart alanların kesinlikle Çifte 
Vatandaşlık hakkı bulunmamaktadır. Mavi 
Kart sahipleri sadece Mavi Kartın Türkiye 
için tanıdığı ayrıcalıklardan faydalanabilirler.

İstisnai olanlar dışında 
Çifte Vatandaşlık hakkı 

neye istinaden kaybedilir?
Avusturya vatandaşlığı almak isteyen 
her yabancı, o güne kadar sahip olduğu 
ülke vatandaşlığından çıkmak zorundadır 
(Vatandaşlık Kanunu 10. madde 3. fıkra). 
Bu maddeye istisna oluşturan durum, 
aynı kanunun 10. maddesi 6. fıkrasında 
açıklandığı üzere, kişinin gösterdiği üstün 
yetenekler sebebiyle kendisine Avusturya 
vatandaşlığı verilmesinin Avusturya Cum-
huriyeti menfaatine olmasıdır (sporcu, 
sanatçı, bilim adamı, yatırımcı gibi). Bu du-
rumda kişi o güne kadar sahip olduğu ülke 
vatandaşlığını sürdürebilir.  

Bir Avusturya vatandaşı, eğer Avusturya
vatandaşlığını sürdürmek için izin almadan 
önce, kendi isteğiyle yabancı bir ülke vatan-
daşı olursa, Avusturya vatandaşlığını kay-
beder. Avusturya Vatandaşlık Kanunu’nun
(1985) 10. maddesi 3. fıkrasında bahse-
dilen vatandaşlık koşullarında, bu ilke açık 
bir şekilde belirtilir. Buna göre yabancı 
kişi, mümkün ise ve hukuken izin veriliyor 
ise o güne kadar mensubu olduğu ülke 
vatandaşlığından çıkmak zorundadır ve 
yabancı ülke vatandaşlığını sürdürmek için 
kasıtlı olarak uğraş veremez. 

Yani bir Avusturya vatandaşı, eğer Avusturya 
vatandaşlığını sürdürmek için Avusturya 
İkamet, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Dairesin-
den izin almadan önce, kendi isteğiyle 
yabancı bir ülke vatandaşı olursa, Avusturya
vatandaşlığını kaybeder. Önceden izin 
alındığı takdirde, Avusturya vatandaşlığının 
yanında yabancı bir ülke vatandaşlığı da 
alınabilir.

Avusturya’da Çifte Vatandaşlıkla alakalı 
tedirgin olan vatandaşları aydınlatmak 
için sorularımızı hem Avusturya hem 

Türkiye makamlarına ilettik. Avusturya İçişleri 
Bakanlığı, Viyana ve Aşağı Avusturya İkamet, 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Dairesi tüm 
sorularımızı acık bir şekilde cevaplamıştır. 
(ilerleyen sayfalarda okuyabilirsiniz) Fakat 
Türkiye resmi makamlarında net cevaplar 

alamadığımız için açıklayıcı olması 
açısından Türkiye vatandaşlık 

kanunlarını sizlerle paylaşıyoruz.

Türkiye Vatandaşlık Kanunları 
Türk Vatandaşlık Kanunu, Türk devleti 
vatandaşı olan kişiye aynı zamanda bir 
başka devletin veya birden fazla devletin 
vatandaşlığına da sahip olma imkânını 
tanımıştır. Türk devleti vatandaşı olan 
kişinin, aynı zamanda bir başka devle-
tin de vatandaşı olması halinde “çifte 
vatandaşlık”, Türk vatandaşlığının yanında 
aynı zamanda birden fazla devletin 
vatandaşlığına sahip olması durumunda ise 
“çok vatandaşlık” durumu söz konusu olur. 
Ancak hem yasanın, hem de yönetmeliğin 
ilgili maddesinde kullanılan kavram “çok 

Mustafa Delice

Avusturya'da Çifte Vatandaşlık tanınıyor.
Peki, binlerce insan neden mağdur oluyor?
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von Mustafa Delice

vatandaşlık” kavramıdır. Bugün itibariyle 
vatandaşlığı düzenleyen kanun 29.05.2009 
tarihinde yürürlüğe giren 5901 sayılı Türk 
Vatandaşlığı Kanunu’dur.

Çifte vatandaşlık hakkı, Türk vatandaşlık 
hukukunda 13.02.1981 tarih ve 2383 sayılı 
Kanun ile tanınmıştır. Yürürlükten kalkan 
403 sayılı Kanun’a eklenen hükümle 1981 
yılından beri Türk devleti vatandaşlarına 
tanınan ve Türk devleti vatandaşlığının 
yanında bir başka devletin ya da birden fazla 
devletin vatandaşlığına sahip olma imkânı 
getiren bu hak, siyasi, sosyal ve ekonomik 
bakımdan Türk devletinin lehine fayda-
lar sağladığı için Vatandaşlık Kanunu’na 
eklenmiştir.

Bununla birlikte yürürlükten kalkan 403 
sayılı Kanun’da, çifte vatandaşlık hakkına 
sahip olabilmek için Türk idaresinden izin al-
mak şartı getirilmişti. Henüz başka bir dev-
letin vatandaşlığını kazanmamış olan ancak 
Türk devleti vatandaşlığının yanında başka 
bir devletin de vatandaşlığına sahip olmak 
isteyen kişilerin İçişleri Bakanlığından izin 
belgesi almaları ve üç yıl için geçerli olan bu 
izin belgesinin süresi dolmadan da yabancı 
devletin vatandaşlığına geçmeleri gerekiyor-
du. İzin almaksızın kendi istekleriyle yabancı 
devlet vatandaşlığını kazanan Türk devleti 
vatandaşları ise “kaybettirme” kararı ile Türk 
devleti vatandaşlığını kaybedebilirlerdi.

Yeni Kanuna göre, “herhangi bir nedenle 
yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan 
kişilerin, bu durumlarına ilişkin belgeleri 

ibraz etmeleri ve yapılacak inceleme sonu-
cunda kayden aynı kişiler olduklarının tespiti 
halinde, nüfus aile kütüklerindeki kayıtlarına 
çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair 
açıklama yapılır” (5901 s. Kanun m.44).

Demek ki Vatandaşlık Kanunu’na göre, 
Türk devleti vatandaşları herhangi bir se-
beple veya herhangi bir yolla başka bir 
devletin vatandaşlığını ya da birden fazla 
devletin vatandaşlığını kazanmış olabilirler 
ve sahip oldukları bu ‘çifte vatandaşlık’ ya 
da ‘çok vatandaşlık’ hali onların Türk dev-
leti vatandaşlığına etki etmez. Vatandaşlık 
Kanunu, 44.maddesinde getirdiği hükümle 
Türk devleti vatandaşlarının bir başka dev-
letin vatandaşlığına sahip olabilmeleri için 
Türk devletinden herhangi bir izin almalarını 
veya benzeri bir prosedürü aramamıştır.

Ancak Türk devleti vatandaşlığının yanında 
bir başka devletin ya da birden fazla dev-
letin vatandaşlığına sahip olup da çifte 
vatandaşlığa ya da çok vatandaşlığa sahip 
olan bu kişiler bakımından Türkiye’de esas 
alınacak olan vatandaşlıkları Türk devleti 
vatandaşlığıdır ve gerek milletlerarası özel 
hukuk gerek vatandaşlık hukuku bakımından 
uygulanacak olan hukuk da Türk hukukudur. 

Peki, bu duruma nasıl gelindi
1985 yılından bu yana Avusturya vatandaşlık 
kanunları net bir şekilde Çifte Vatandaşlık 
işlemlerinin nasıl ilerlemesi gerektiğini 
belirtirken Avrupa’daki Türk soydaşlarının 
vatandaşlıktan çıkma izni ile Mavi Kart 
alarak Avusturya vatandaşlığı aldıktan 

sonra tekrardan Türkiye vatandaşı 
olmalarını engellemeyen ve geçmişten 
günümüze Türkiye dönem hükûmetleri 
tarafından oy potansiyeli olarak görülen 
politikalar yüzünden bugün 29.602 kişi 
mağdur bir şekilde Avusturya Mahkemele-
rinde Avusturya vatandaşlığını kaybetmekle 
karşı karşıya gelmiştir.

Maalesef Avusturya vatandaşlığını kaybe-
den ailelerin reşit olmayan (18 yaşından 
küçük) çocukları da Avusturya vatandaş-
lığını kaybetmekle yüz yüze kalıyor. Çünkü
çocuklar velilerinin kontrolleri altında soy
bağıyla vatandaşlık hakkı kazanıyorlar. 
Ebeveynin Avusturya vatandaşlığı elinden 
alındığında hâliyle çocuk arasındaki Avus-
turya soy bağı düşmüş oluyor ve çocukta 
vatandaşlıktan maalesef çıkarılıyor. 

Vatandaşlıktan çıkarılan tüm bireylerin tek-
rardan Avusturya vatandaşlığına başvurma 
hakkı vardır. Fakat bu başvuruların olumlu 
sonuçlanması yerel makamların başvuru 
yapan kişinin Avusturya menfaatine 
(Vatandaşlık Kanunu 10. madde 6. Fıkrası) 
olmasıyla birlikte yapılacak değerlendirme 
sonucunda karar verilecektir. 

Avusturyalı-Türkler olarak bizlerin 
beklentisi mağdur durumda olan bu kadar 
ailenin mağduriyetlerinin giderilmesi için 

Avusturya ve Türkiye Devletlerinin bürokratik 
yollarla bir çözüm ortaklığına gitmesidir. 
Olumlu bir sonuca ulaşmayan bu gidişat 
gelecek nesilleri de her iki ülke açısından 

olumsuz etkisi altına almaktadır.



da kazanıyorsa – çocuk çifte 
vatandaş sayılır. (Avusturya’ya 
göre çocuk reşit olduğunda iki 
vatandaşlıktan birisini seçmek 
zorunda değildir – fakat diğer 
ülke kanunlarında farklı bir hüküm 
bulunabilir.)
 
Çocuğun ebeveyni evli değilse, 
sadece baba Avusturya 
vatandaşı, anne yabancı ülke 
vatandaşı ise, çocuğun soy bağı 
nedeniyle Avusturya vatandaşlığı 
kazanması için, doğumdan iti-
baren 8 hafta içinde Avusturyalı 
babanın babalığı kabul etmesi ya 
da babalığın mahkeme yoluyla 
tespiti gerekmektedir. Babalık 
çocuğun doğumundan önce de 
kabul edilebilir. 

Yukarıda bahsedilen şartlarda, 
çocuk için Avusturya vatandaşlığı 
başvurusu yapmak gerekli 
değildir. Kayıt için vatandaşlık 
belgesinin ya da pasaportun ibraz 
edilmesi yeterlidir. 

Babalık kabulü ya da mahkeme 
yoluyla babalık tespiti doğumdan 
itibaren verilen 8 haftalık süre 
dolduktan sonra gerçekleşirse, 
çocuklar başvuru yoluyla, fakat 
daha kolay şartlarla Avusturya 
vatandaşı olabilirler.   

Bu durumda vatandaşlık 
kazanılması sadece başvuru 
yoluyla mümkündür, vatandaşlığa 
giden süreç kolaylaştırılmıştır. 
Vatandaşlık Kanunu’nun 12. 
maddesi 2. fıkrası uyarınca,  
Avusturyalı babadan evlilik 

Avusturya vatandaşlık huku-
kunun temel ilkelerinden biri 
çoklu vatandaşlığı önleme 

ilkesidir. Bu konuda Avusturya,
Avrupa Konseyi anlaşmalarına 
dayanan, çoklu vatandaşlığın se-
bep olduğu durumları önleme ile 
ilgili sorumluluğunu yerine getir-
mektedir. 

Vatandaşlık Kanunu’nun (1985) 
10. maddesi 3. fıkrasında bahse-
dilen vatandaşlık koşullarında, bu 
ilke açık bir şekilde belirtilir. 

Buna göre yabancı kişi, mümkün 
ise ve hukuken izin veriliyor ise 
o güne kadar mensubu olduğu 
ülke vatandaşlığından çıkmak 
zorundadır ve yabancı ülke 
vatandaşlığını sürdürmek için 
kasıtlı olarak uğraş veremez. 

Diğer bağlayıcı hükümler Va-
tandaşlık Kanunu’nun 20. mad-
desinde (Vatandaşlığa kabul) ve
34. maddesinde (O güne kadar sa-
hip olunan ülke vatandaşlığından 
çıkmak için gerekli adımları atma-
yan vatandaşın, vatandaşlıktan 
çıkarılması) yer almaktadır.  

Bununla beraber Avusturya 
vatandaşlık hukuku bazı durum-
larda çifte vatandaşlığa izin verir: 
Vatandaşlık Kanunu 7. madde 
1. fıkrası uyarınca, evlilik birliği 
içinde doğan ve bu sırada ebevey-
ninden biri Avusturya vatandaşı 
olan çocuklar, nerede doğdukları 
ya da diğer ebeveynin vatandaşı 
olduğu ülke dikkate alınmaksızın 
Avusturya vatandaşı olurlar.  Yani 
bu durumda çocuklar her hâlükâr-
da Avusturya vatandaşıdırlar. 
Diğer ebeveynin vatandaşı olduğu 
ülke hukukunda da soy bağı 
nedeniyle vatandaşlık ilkesi mev-
cutsa – yani çocuk doğumuyla 
kanunen o ülke vatandaşlığını 

dışı dünyaya gelmiş çocuğun 
vatandaşlık sürecinde, normalde 
gerekli koşulların çoğu, çocuğun 
14 yaşını doldurmasıyla zaman 
aşımına uğrar. Bu durumda da 
çifte vatandaşlık mümkündür. 
 
Avusturya vatandaşlığının 
kazanılmasıyla o güne kadarki 
yabancı ülke vatandaşlığından 
çıkma şartının yegâne istisnası, 
Vatandaşlık Kanunu’nun 10. mad-
desi 6. fıkrasında düzenlenmiştir.  

Vatandaşlık Kanunu 10. madde 4. 
fıkra Z 2 bendi uyarınca – 9 Mayıs 
1945’ten önce yurtdışına giden 
göçmenler (Eski Avusturya Ma-
caristan İmparatorluğu’nun selef 
ülkelerinden birinin vatandaşı  
ya da vatansız olmak ve eskiden 
Avusturya’da ikamet etmiş ol-
mak şartıyla) o güne kadar sahip 
oldukları ülke vatandaşlığından 
çıkmak zorunda değillerdir. 

Daha önce de bir kez belirtildiği 
üzere, Vatandaşlık Kanunu 20. 
maddesinde belirtilen sebeplerle, 
yabancı ülke vatandaşlığından 
çıkmak “mümkün değilse ya da 
hukuken izin verilmiyorsa” ve bu 
kanıtlanabiliyorsa, ilgili eyalet 
yönetimi vatandaşlığı verilirken, 
yabancı ülke vatandaşlığından 
çıkma şartını uygulamayabilir. 

Bu madde, vatandaşı oldukları 
ülke hukukunda vatandaşlıktan 
çıkma ile ilgili bir düzenleme 
olmayan kişiler için geçerli ola-
bilir. Uluslararası sözleşmeler 
gereği mülteci statüsünde olan 
kişilerin de çoğunlukla kendi ülke 
vatandaşlıklarından çıkmaları 
mümkün değildir. 

9 Mayıs 1945’ten önce ülkeden 
ayrılmak zorunda bırakılan 
Avusturyalılar (Nasyonal Sosya-
list Alman İşçi Partisi ya da Üçüncü 
İmparatorluk kovuşturmaları 
sebebiyle), bu güne kadar sahip 
oldukları ülke vatandaşlığından 
çıkmadan, sadece başvuru yoluy-
la tekrar Avusturya vatandaşı ola-
bilirler (Vatandaşlık Kanunu 58c 
maddesi).  

Yabancı bir ülke vatandaşı ol-
mak isteyen Avusturyalılar, bu 
ülke vatandaşlığını almadan 
önce, Vatandaşlık Kanunu 28. 
maddesi uyarınca, Avusturya 
vatandaşlıklarını da sürdürmek 
için başvuruda bulunabilirler.  
Eyalet idaresi tarafından izin 
verildiği takdirde, kişi (2 yıl içinde) 
diğer ülke vatandaşlığını da ala-
bilir. 

Sabine Karl
İçişleri Bakanlığı III/4 Bölümü

İkamet, Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri Dairesi 

Herrengasse 7, 1010 Viyana

Avusturya İçişleri Bakanlığı’na bağlı
İkamet, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Dairesinin 

Çifte Vatandaşlık ile alakalı görüşleri
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kişi o güne kadar sahip olduğu ülke 
vatandaşlığını sürdürebilir.  Bir Avus-
turya vatandaşı, eğer Avusturya 
vatandaşlığını sürdürmek için izin al-
madan önce, kendi isteğiyle yabancı 
bir ülke vatandaşı olursa, Avusturya 
vatandaşlığını kaybeder. Önceden 
izin alındığı takdirde, Avusturya 
vatandaşlığının yanında yabancı bir 
ülke vatandaşlığı da alınabilir. 
Anerinhof: Avusturya Hukuku soy 
bağı ile vatandaşlık kazanılmasının 
yanı sıra, kanuna uygun şekilde 
bazı çifte vatandaşlık durumlarını 
da kabul eder. Örneğin bir Avus-
turya vatandaşına, yabancı ülke 
vatandaşı olmadan önce Avusturya 
vatandaşlığında kalma izni verildiyse 
(Vatandaşlık Kanunu 28.Madde)  ya 
da vatandaşlık başvurusu yapan 
kişinin kendi ülke vatandaşlığından 
çıkması mümkün değil ise ( örneğin 
uluslararası anlaşmalara bağlı 
olarak mülteciler), vatandaşlık 
başvurusu yapan kişinin kendi ül-
kesinin hukukunda vatandaşlıktan 
çıkma ile ilgili herhangi bir düzen-
leme yoksa (Vatandaşlık Kanunu 
10.Madde 3.Fıkra Z1 Bendi). 
Ayrıca, vatandaşlık hakkı kazanması 
Avusturya’nın menfaatine ise, kişi o 
zamana kadar sahip olduğu yabancı 
ülke vatandaşlığından çıkmak zo-
runda değildir. (Vatandaşlık Kanunu 
10. Madde 6.Fıkra) Aynı şartlar, bir 
Avusturya vatandaşı tarafından ev-
lat edinilen 14 yaşını doldurmamış 
çocuklar için de geçerlidir. 
(Vatandaşlık Kanunu 11. Madde b 
bendi)
 
Brücke: Kanuna uygun şekilde çifte 

vatandaş olabilmek için nasıl bir 
yol izlenmeli? Vatandaşlar Nüfus 

İdaresi’ne nasıl başvurmalılar? 
Sedlak: Yabancı ülke vatandaşlığına 
geçmeden önce, Avusturya 
vatandaşlığını sürdürmek için 
başvuru yapılmış olmalı ve yabancı 
ülke vatandaşı olmadan önce resmi 
izin alınmış olmalıdır. Konu ile alakalı 
olmadığından, nüfus idaresine 
başvuru ile ilgili bilgi veremiyoruz.  
Anerinhof: Yabancı ülke vatan-

Brücke: Bildiğimiz kadarıyla, 
Avusturya’da ebeveynler farklı 
vatandaşlıklara sahipse (Anne 

Avusturyalı, baba başka bir ülke 
vatandaşı) çocuklar, soy bağı 

nedeniyle vatandaşlık ilkesi gereği, 
çifte vatandaşlık yasağında muaf 

tutuluyorlar. Diğer bir deyişle, 
çocuklar bu durumda çifte vatandaş 

olabiliyorlar mı? 
Sedlak: Kanunlara göre,  çocuklar 
doğumları itibariyle, ebeveynleri 
sayesinde soy bağı nedeniyle farklı 
ülke vatandaşlıkları alabilirler. Bu 
durumda birden çok vatandaşlığa 
sahip olmak kanunlara uygundur. 
Anerinhof: Ana babadan biri 
Avusturya vatandaşı ise, çocuk 
doğduğu anda soy bağı nedeniyle 
Avusturya vatandaşlığı kazanır. 
(1985 Vatandaşlık Kanunu 
7.Madde 1.Fıkra) Ana babadan 
biri yabancı ülke vatandaşı ise ve 
bu ülke kanunları izin veriyorsa, 
çocuk doğduğunda Avusturya 
vatandaşlığının yanı sıra diğer 
ebeveynin vatandaşı olduğu ülke 
vatandaşlığını da kazanır.

Brücke: Hangi istisnai durum-
larda çifte vatandaşlık Avusturya 
makamları tarafından tanınıyor?

Sedlak: Temel olarak, Avusturya 
vatandaşlığı almak isteyen her 
yabancı, o güne kadar sahip olduğu 
ülke vatandaşlığından çıkmak 
zorundadır (Vatandaşlık Kanunu 
10. madde 3. fıkra). Bu maddeye 
istisna oluşturan durum, aynı 
kanunun 10. maddesi 6. fıkrasında 
açıklandığı üzere, kişinin gösterdiği 
üstün yetenekler sebebiyle kendi-
sine Avusturya vatandaşlığı veril-
mesinin Avusturya Cumhuriyeti 
menfaatine olmasıdır. Bu durumda 

daşlığının yanında Avusturya 
vatandaşı da olmak isteyen kişi, 
Vatandaşlık Kanunu’nun 10. Madde-
si 6. Fıkrası uyarınca ülke menfaati 
sebebiyle başvuru yapmalıdır.  Bu 
durumda başvuru nüfus müdürlüğü 
yerine ikamet edilen bölgenin idari 
makamına yapılır, sonrasında 
başvuru sahibinin gösterdiği ya 
da göstereceği varsayılan üstün 
yetenekleri nedeniyle, vatandaşlık 
hakkı almasının Avusturya Cum-
huriyeti menfaatine olduğu ülke 
yönetimi tarafından onaylanmalıdır.
Bir Avusturya vatandaşı yabancı 
bir ülke vatandaşlığı almak is-
terse, Vatandaşlık Kanunu’nun 
28. maddesi uyarınca, yabancı 
ülke vatandaşlığı ile birlikte Avus-
turya vatandaşlığını korumasına 
aşağıda açıklanan durumlarda 
izin verilir: kişi tarafından gösteri-
len ya da göstereceği varsayılan 
üstün yetenekler sebebiyle Avus-
turya vatandaşı olması, Avusturya 
Cumhuriyeti menfaatine ise ya 
da soy bağı sebebiyle vatandaşlık 
hakkı kazanmışsa ve yabancı ülke 
vatandaşlığı yanında Avusturya 
vatandaşlığında kalmak isteme-
sinin özel ya da aile hayatında çok 
önemli sebepleri varsa; son olarak 
çocuğun küçük olması durumunda 
çifte vatandaşlık çocuğun yararına 
olduğundan. Avusturya vatandaşlı-
ğının korunması başvurusu mut-
laka yabancı ülke vatandaşlığının 
kazanılmasından önce yapılmalıdır, 
yoksa kanunlara göre Avusturya 
vatandaşlığı kaybedilir. (Vatandaşlık 
Kanunu 27.Madde 1.Fıkra) 

Brücke: Daha önce bahsettiğimiz 
üzere, 18 yaşından küçük çocuğu 

olan aileler başvuruda bulunabilirler 
mi? Ebeveyni yabancı ülke vatandaşı 

olan reşit kişi, çifte vatandaşlık 
başvurusu yapma hakkına sahip mi? 
Sedlak: Yabancı ülke vatandaşlığı 
yanında Avusturya vatandaşlığını 
sürdürmek için başvurular, reşit ol-
mayan çocukların yasal temsilcileri 
tarafından, yetişkinlerin de kendileri 
tarafından yapılabilir. 

Anerinhof: Hukuka uygun şekilde 
soy bağı yoluyla çifte vatandaş ol-
mak için (Bkz. 1. sorunun cevabı) 
herhangi bir başvuru yapılması ge-
rekli değildir. Kanunlara göre çocuk-
lar doğduklarında otomatik olarak 
vatandaş olurlar. (Vatandaşlık 
Kanunu 7. Madde 1. Fıkra)

Brücke: Örnek vermek gerekirse, 
ben Mustafa Delice Avusturya 
vatandaşıyım, eşim ise Türk 

vatandaşı. 8 ve 10 yaşlarında iki 
çocuğumuz var. Doğduklarında 

Avusturya vatandaşı oldular. Türk 
Konsolosluğu’na başvurmadan 

önce, Avusturya vatandaşı olan bu 
çocukların çifte vatandaşlığı için 

Avusturya makamlarından 
izin alınmalı mı? 

Sedlak: Farazi olarak aileniz örnek 
verilirse, çocukların doğumları iti-
bariyle, ebeveynlerinden dolayı, yani 
soy bağı nedeniyle kanuna uygun 
şekilde iki ülke vatandaşlığını da 
kazanıp kazanmadıklarının belirlen-
mesi gerekiyor. Eğer durum böyle 
değilse, Türk vatandaşlığı almadan 
önce, Avusturya vatandaşlığını 
sürdürmek için ilgili eyalet idaresine 
izin başvurusunda bulunulmalıdır. 
(Bkz. 2. sorunun cevabı)
Anerinhof: Bu durumda çocuklar, 
Vatandaşlık Kanunu’nun 7. Mad-
desi 1. Fıkrası uyarınca hukuka 
uygun şekilde çifte vatandaş olur-
lar, çünkü Avusturya vatandaşlığını 
soy bağı nedeniyle almışlardır, fakat 
doğdukları anda ana babadan en az 
birinin Avusturya vatandaşı olması 
ve bu arada Avusturya’dan izin 
almadan yabancı bir ülke vatan-
daşı oldukları için vatandaşlıktan 
çıkartılmamış olmaları gerekmek-
tedir. 

Viyana ve Aşağı Avusturya'nın Çifte Vatandaşlık
ile alakalı sorularımıza verdikleri cevaplar
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Integration

Türkiye Cumhuriyeti Salzburg 
Başkonsolosluğu yetki bölge-
sindeki seçmen listesi, bu bilgi-
nin temelini oluşturmaktadır. 

Salzburg Eyalet İdare Mah-
kemesi karara yapılan itirazı 
reddetmiştir. Sözlü duruşma 
neticesinde, itiraz eden tarafın 
Avusturya vatandaşlığını sür-
dürmek için izin almadan, bahsi 
geçen zaman diliminde Türk 
vatandaşlığını geri almak üzere 
başvuruda bulunduğu tespit 
edilmiştir.

Delil takdiri için Salzburg Eya-
let İdare Mahkemesi sadece 
bir Türk makamının İçişleri 
Bakanlığı’ndaki böyle bir listeyi 
düzenleyebileceğini, içinde 

Vatandaşlık Kanunu 27. 
madde 1. fıkrası uyarınca, 
başvurusu, beyanı ya 

da açıkça kabulü neticesinde 
yabancı bir ülke vatandaşlığı 
alan bir Avusturya vatandaşı, 
eğer öncesinde Avusturya 
vatandaşlığını sürdürmek için 
Avusturya makamlarından 
izin almadıysa, Avusturya 
vatandaşlığından çıkarılır. 

Bu dava dosyasında Salzburg 
eyalet idaresi, itiraz eden tarafın 
18 Şubat 2000 ile 1 Kasım 2015 
arasında, net olarak bilinmeyen 
bir tarihte, Türk vatandaşlığını 
tekrar alması nedeniyle Avustur-
ya vatandaşlığını kaybettiğine
karar vermiştir.  İçişleri Bakan-
lığı’nın bir birimine iletilen 

29.602 adet kayıt olduğunu, 
her kayıt için 12 adet kişisel 
bilgi bulunduğunu ve bunun 
açıkça seçmen listesi olduğunu 
belirtmiştir.  Bu listede yer alan 
kayıt sayısı, Türkiye Cumhuriyeti 
Yüksek Seçim Kurulu’nun ilan 
ettiği, Türkiye Cumhuriyeti Salz-
burg Başkonsolosluğu yetki böl-
gesindeki seçmen sayısı ile bire-
bir örtüşmektedir. Eyalet İdare 
Mahkemesi ayrıca, itiraz eden 
tarafın Türkiye Nüfus İdaresi 
tarafından verilen 11 haneli TC 
kimlik numarasının, listede yer 
alan kendisine ait kayıttakiyle 
aynı olduğunu belirlemiştir.  
Türk kanunlarına göre sadece 
18 yaşını doldurmuş Türk 
vatandaşları oy kullanabilirler. 
İtiraz eden tarafın seçmen 
listelerinde kayıtlı olması, onun 
tekrar Türk vatandaşı olduğu so-
nucunu doğurmaktadır. Başvuru 
yapılması gerektiğini açıkça be-
lirten bir Türk kanununun, Türk 
makamları tarafından ihmal se-
bebiyle uygulanmadığı ve kişinin 
kasıtsız, "başvuru yapmadan" 
tekrar Türk vatandaşlığı aldığı 
açıklamasının dayanağı yok-
tur.  Türkiye’nin 30 Eylül 2010 
tarihi itibariyle geçerli olmak 
üzere, Vatandaşlık Bilgilerinin 
Paylaşılması Anlaşması’ndan 
(CIEC No.8) çekilmesi nedeniyle, 
makamlarımız Türk makamların-
dan kişilere ait bilgi alamamak-
tadır, bu nedenle itiraz eden 
taraf, Türkiye’den kendisine ait 
verileri edinme yükümlülüğünü 
taşımaktadır. İtiraz eden taraf 
işbirliği yapma yükümlülüğünü 
yerine getirmemiştir, bu da, 
yaptığı başvuru yoluyla tekrar 
Türk vatandaşlığı aldığını 
düşündürtmektedir. 

Avusturya İdare Mahkemesi, 
temelde İdare Mahkemesi’nin 
delil takdirine yapılan itirazı 
reddetmiştir. Avusturya İdare 

Mahkemesi, delil takdirinin 
genel olarak yeniden incelen-
mesi için tayin edilmiş hukuki 
bir makam değildir. İtiraz eden 
taraf, delil takdirinin bunun ak-
sine, hukukun temelini hedef 
aldığını ve hukuk güvenliğini 
tehdit ettiğini ispatlayamamıştır.  
Eyalet İdare Mahkemesi’nin 
delil takdiri çok daha ikna edici 
ve anlaşılabilirdir. İtiraz eden 
tarafın işbirliği yükümlülüğü, 
Vatandaşlık Kanunu’nun 
27.maddesi 1. fıkrasını ilgilen-
diren olası durumun, yetkili 
makamlar eliyle araştırılmasına 
göre çok daha önemlidir, 
çünkü Avusturya makamlarının 
dolayısıyla İdare Mahkemesi’nin 
– Türk makamlarına bağlı 
olarak – kişiye ait bilgileri elde 
etmesi mümkün değildir ve 
kişinin işbirliği gerekmektedir. 
Avusturya makamları ve Eyalet 
İdare Mahkemesi, Türk Nüfus 
İdaresi’nden alınan vukuatlı 
nüfus kaydı gibi çeşitli bel-
geleri defalarca talep etmesine 
rağmen, itiraz eden taraf, bahsi 
geçen zaman diliminde tekrar 
Türk vatandaşı olmak için bir 
başvuru yapmadığını ya da her-
hangi bir başvuru sonucu tekrar 
Türk vatandaşı olmadığını ispat-
layan, Türk Nüfus İdaresi’nden 
alınmış herhangi bir nüfus 
kaydı ya da dosya dökümü 
sunamamasını anlaşılır bir 
şekilde gerekçelendirememiştir. 
İtiraz eden tarafın işbirliği 
yükümlülüğünü yerine getir-
memesi, hukuka aykırı şekilde, 
ispat yükünün karşı tarafa 
geçtiğini göstermez. 

Daha fazla bilgi için iletişim: 
İdare Mahkemesi İletişim Birimi 
Wolfgang Köller
Telefon: (01) 531 11 - 241 
E-posta: medien@vwgh.gv.at

Kaynak: www.vwgh.gv.at

Avusturya İdare Mahkemesi, tekrar Türk 
vatandaşı olunması sebebiyle Avusturya 

vatandaşlığından çıkarılma kararını onadı

GRÄTZEL-CAFÉS
 GESUND ÄLTER WERDEN IN WIEN
Im Rahmen der Gesundheitsreform wurde von der Sozialversicherung und der Stadt Wien ein Landesgesundheitsförderungsfonds eingerichtet. Dieses Projekt wird daraus finanziert.
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Kolumne

D ie grundlegende Frage; 
"Welche die Köpfe seit 
Jahren verwirrt ist fol-

gende, wozu gibt es Gewerk-
schaften wenn es die AK gibt? 
Oder umgekehrt."

Wir werden diese Fragen ge-
meinsam beantworten und die 
Entscheidung gemeinsam tref-
fen. Warum hält die Regierung 
das Thema der Notwendigkeit 
zur Senkung der Abgaben au-
frecht. Dieses Thema werden 
wir mit der objektiven Perspek-

Y ıllardır kafaları karıştıran 
temel soru; “Sendikaya 
ne gerek var? Çünkü işçi 

odaları var. Veya tam tersi işçi 
odalarına ne gerek var? Çünkü 
sendikalar var.”

Bu sorulara birlikte yanıt 
arayacağız, kararı da birlik-
te vereceğiz. Hükümet İşçi 
Odalarının zorunlu aidat 
tutarlarının aşağı çekilmesi 
gerektiğini neden sürekli 
gündemde tutuyor? Brücke 
olarak objektif bakış açısıyla 

tive und den Meinungen der Par-
teien in die Hand nehmen. 

Was denkt die Regierung über 
die AK, die mit der Reform der 
Krankenkasse beginnend ra-
dikale Lösungen für exzessive 
Beschäftigung fordert? Was 
halten die Arbeitnehmer von der 
Pflichtmitgliedschaft der AK, 
wem dienen die Beiträge? Ant-
worten auf all diese Fragen 
finden Sie in der Dezember Aus-
gabe der Brücke Zeitschrift. 

ve tarafların görüşleriyle bu 
konuyu ele alacağız.

Sağlık sigortası reformuyla 
başlayan ve aşırı istihdama 
radikal çözümlerde ısrar eden 
hükümet peki İşçi Odaları 
hakkında neler düşünüyor? 
İsçiler bu konuda hükümete 
destek veriyor mu? İşçiler zo-
runlu üyelik için ne düşünüyor, 
aidatlar kime hizmet ediyor? 
Tüm bu soruların yanıtlarını 
Aralık ayından itibaren gazeteniz 
Brücke‘de bulacaksınız.

Wie demokratisch und fair 
sind die Kammerumlagen 
für die Arbeiterkammer? 

Zorunlu İşçi Odası 
(Ak) aidatları ne kadar 

Demokratik ve adil?

Seit Dezember arbeiten wir an einem Thema wie Rät-
seln. Wir nehmen die Arbeitnehmerorganisationen unter 
die Lupe. Wo schlägt der Puls der Arbeitsmarktpolitik? 

Aralık ayından itibaren bugüne kadar bilmece gibi 
bir konuyu yani işçi örgütlenmelerini mercek altına 

alıyoruz; işçi politikalarının nabzı nerede atıyor?

von Mustafa Delice
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leri desteklemek" sloganıyla, 
Viyana Çocuk ve Gençlik 
Yardım Dairesi, çocuklar, genç-
ler ve aileler için bilgi edinme, 
danışma, yardım ve destek ile 
ilgili geniş bir hizmet yelpaze-
sine sahiptir. Aileleri sorunlarına 
uygun çözümler geliştirme ko-
nusunda da destekler. 

Önlemler
Ebeveynler çocuk bakımı ve 
eğitimi sırasında çeşitli sorum-
luluklar ve zorluklarla karşı karşı-
ya kalmaktadırlar. Viyana Çocuk 
ve Gençlik Yardım Dairesi’nin 
aile merkezlerinde görevli per-
sonel sosyal hizmetler, sos-
yal pedagoji, psikoloji ve hu-
kuk alanlarında bilgi edin-
me, destek ve danışma hiz-
metleri sunmaktadır. Konular; 
doğum, çocuk yetiştirme, ço-
cuklarla iletişim ile ilgili tüm so-
rular ve ayrılık, boşanma, vela-
yet soruları ile finansal ya da 
konut sorunlarıdır. Aile merkez-
lerinde sunulan tüm danışma 

V iyana Çocuk, Gençlik 
ve Aile  Yardımlaşma 
Dairesinin faaliyet 

ve etkinlik alanlarıyla il-
gili detaylı bilgileri yazının 
devamında okuyabilirsiniz.  

MA 11 – Viyana Çocuk, Genç-
lik ve Aile  Yardımlaşma Dairesi 
Avusturya’daki en büyük çocuk 
koruma kurumudur. Çocukları 
korur ve ailelere çocuklarının 
uygun ve şiddetsiz bir ortamda 
yetişmeleri için destek verir. 

Görevleri 
Önleyici önlemler büyük önem 
taşımaktadır. Ayrıca çocuklara 
ve gençlere uygulanan şiddete 
müdahale etmek ve onları 
daha fazla şiddete maruz kal-
maktan korumak Viyana Çocuk 
ve Gençlik Yardım Dairesi’nin 
sorumluluğu ve kanuni 
yükümlülüğüdür. 

"Çocukları korumak - ebeveyn-

hizmetleri ücretsizdir! 

Aile merkezlerinde, bebek
bekleyen ebeveynler doğumdan 
önce Eltern-Fit programları 
çerçevesinde bilgi edinebilir, 
Viyana Şehri’nin hediyesi olan 
bebek bakım çantasını alabilir, 
doğumdan sonra ise Babytreff 
- bebek buluşmasında ya da 
küçük çocuk gruplarında diğer 
ebeveynler ile tanışabilirler. 

Evlat edinme 
ve koruyucu aile olma

Evlat edinme ile koruyucu 
aile olma arasındaki fark iyi 
anlaşılmalıdır. 

Evlat edinmede, öz ebeveynler 
çocuklarının evlat edinileceğini 
kabul eder ve çocuğun 
hayatından çekilirler. Evlat edi-
nen ebeveynler çocuğun tüm 
hak ve yükümlülüklerini taşırlar.
 
Koruyucu ebeveynler ise, çeşit-
li sebeplerden ötürü (ihmal, 

şiddet, ebeveynlerin kronik 
hastalıkları...vb.) tehlike altında 
olan ve öz ebeveynleri ile daha 
fazla birlikte yaşayamayacak 
olan çocukların bakımını üstle-
nirler. Evlat edinmeden farklı 
olarak, bu durumda bazı haklar 
(örneğin iletişim kurma hakkı) 
ve yükümlülükler (örneğin na-
faka ödenmesi) öz ebeveyn-
lere aittir. Ebeveynler – karşı 
bir karar yoksa – çocuklarıyla 
kişisel iletişim kurmaya devam 
edebilirler ve etmelidirler. Bu 
çocukların, kendilerini koruyan 
ve kollayan, sevgi dolu geçici 
bir aileye ihtiyaçları vardır: ko-
ruyucu aileler belirsiz bir süre 
boyunca öz ebeveynlerin görev-
lerini üstlenirler. 

Koruyucu aile 
olma koşulları 

Koruyucu anne ve baba olmak 
için MAG ELF iznine ihtiyaç 
vardır. Bunun için kişisel, sosyal, 
sağlık ve ekonomik durum ile 
ilgili şartların yerine getirilmiş 

Viyana Aile ve 
Gençlik Dairesi
Müslüman çocuklar 
için de aileler arıyor

Viyana Çocuk, Aile ve Gençlik Dairesi (MAG ELF), 
İslam Dinini koruyucu aileler için özel bir faktör 
olarak düşünmüyor. Fakat evlat edinmek isteyen 

Müslüman aileler, Müslüman çocuk evlat edinebiliyor.  
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Koruyucu aile ve çocuk 
konularında daha fazla bilgiye 
aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
www.wien.gv.at/menschen/
kind-familie/pflegefamilie/

Çocukların akrabaları 
tarafından korumaya alınması
Bir çocuğun, Çocuk ve Gençlik 
Yardım Dairesi eliyle çekirdek 
ailesinden ayrılması gereki-
yorsa, tabii ki öncelikle yakın 
akrabalar arasında çocuğun 
bakımını geçici ya da uzun 
süreli olarak üstlenecek bir 
kişi-nin olup olmadığına bakılır. 
Kökeni ve dini farketmeksizin, 
korunmaya ve bakıma muhtaç 
tüm çocuklar için koruyucu aile-
ler arıyoruz. Bu çocukları sadece 
şartları uygun olan, eğitimlerini 
tamamlamış ve çocuğu almaya 
hazır ailelere yerleştirebiliriz. 
Müslüman koruyucu ailelerimiz 

olması gerekir. İzin sürecinde 
bu şartlara uygunluk incele-
necek ve evde yaşayan diğer 
aile fertleri de sürece dahil 
olacaklardır. Bunlara ek olarak 
kişisel görüşmelerde ailenin 
uygunluğu değerlendirilecektir. 
Bu süreç altı ay kadar sürebilir. 

Koruyucu aile 
olmaya hazırlık 

Aday koruyucu aile için temel 
eğitimler şartlara uygunluğun 
incelenmesi aşamasında baş-
lar. Verilen seminer sayesinde 
kendi motivasyonlarını gözden
geçiren aileler, aileye katılacak
çocuk ile beraberliği öğrene-
bilirler. Tüm sorular ve endişeler 
detaylı bir şekilde ele alınır. 
Aday koruyucu ailelerin hazırlığı 
birkaç modülden oluşmaktadır 
ve 3-6 aylık bir dönemde top-
lamda 51 saatte tamamlanır.  

olmadığı için şu anda din ko-
nusu dikkate alınamamaktadır. 

Çocuklar ne zaman 
korumaya alınırlar

Koruma kelimesi çok geniş bir 
anlama sahip! Burada da geçici 
koruma ile kalıcı önlemi (bu, 
çocuğun ailesinden alınması 
anlamına gelmektedir) ayırt et-
mek gerekiyor. 

Biz koruma sağlıyoruz
Ailelere destek olmak - 

çocukları korumak 
Aileler için Sosyal Hizmet Bölge 
Bürolarındaki sosyal hizmet 
görevlileri ve sosyal pedagoglar 
çocuklar için varlar; ebeveyn-
ler, çocuklar, diğer aile fertleri 
ve farklı alanlardaki uzman-
lar ile işbirliği içindedirler. Biz, 
şiddet uygulamadan çocuk 
yetiştirmeleri, çocuklarını dik-

kate almaları ve desteklemeleri 
için ailelere yardımcı oluyoruz.  
Alandaki uzman bilgimiz, tec-
rübemiz, kişisel çabalarımızla 
ve aileler ile birlikte, çocukların 
olumlu gelişimleri için uygun 
ortamı sağlamak bizim sadece 
görevimiz değil, aynı zamanda 
en önemli amacımızdır. 

Acil durum 
müdahalesini önlemek

Ufak problemlerin büyümesini 
önlemek için :
• Problemlerin daha da 
derinleşmemesi için, ailelere 
çocuk yetiştirme ile ilgili her 
konuda danışmanlık hizmeti 
veriyoruz. 
• Çocukların güvenli bir şekilde, 
şiddet görmeden kendi ailele-
rinin yanında yaşamaya devam 
etmeleri için de, kriz anlarında 
ailelere destek oluyoruz. 

von Brücke Magazin
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deki çocuğun aldığı riskleri 
değerlendiriyoruz, aynı zaman-
da da aile ile ortak bir çalışmaya 
başlıyoruz. Tehlike incelemesi 
sırasında, çocuk ailesi yanında 
güvende değilse, onu geçici 
olarak yakın akrabalarının 
yanına, acil durum merkezine 
ya da acil durum koruyucu ebe-
veynlerin yanına yerleştiriyoruz. 
Bu durumda çocuğu en az et-
kileyecek, fakat durumun çözül-
mesi için de gerekli olan en uy-
gun müdahaleyi seçmeye gayret 
ediyoruz. (en uygun çözüm 
ilkesi) 

Ebeveynler hemfikir olmasa-
lar da, her zaman bu alanda 
önceden belirlenmiş kurallara 
sadık kalarak (4 göz ilkesi), 
çocuğu korumak için geçici ön-
lemler alabiliriz. Sonrasında, ve-
layetin tekrar değerlendirilmesi 
için adli yola başvurulur ve mah-
keme tarafından alınacak karara 
kadar, aldığımız önlem geçerli 
olmaya devam eder. 

Tehlike incelemesi sonucunda, 
çocuğun ailesi yanında yeteri 
kadar güvende olmadığına 
kanaat getirilirse, “en uygun 
çözüm ilkesi” gereği çocuğun 
yetiştirilmesi için aşağıdaki 
yardım seçeneklerini sunuyoruz: 
                            

Çocuk yetiştirmeye destek 
Bu durumda çocuğun ebe-
veynleri ile birlikte bir yardım 
planı hazırlanarak gerekli 
yardımları konu alan yazılı bir 
anlaşma yapılır. Bu anlaşmada, 
ailedeki durumun değişmesi ve 
çocuğu etkileyen tehlike fak-
törlerinin ortadan kaldırılması 
için gerekli amaçlar ve takip 
edilecek adımlar belirlenir. Son 
olarak ebeveynlere, yardım 
planını hayata geçirmede 
destek olunur, gerekirse ilave 
yardımlar ayarlanır (terapi, 
danışmanlık…) ve anlaşmaya ne 
kadar uydukları kontrol edilir. 

• Tüm destek çabalarımıza 
karşın, çocuğun ailesinin ya-
nında güvenliği sağlanamıyorsa,
çocuğu acil durum koruyucu 
ebeveynlerinin yanına yer-
leştiriyoruz. Sürekli koruyucu 
aile gerekiyorsa, acil durum 
merkezlerine ya da ortak yaşam 
evlerine yerleştirerek güvenliğini 
sağlıyoruz. 

Çocukların kanuni olarak korun-
maya ve çocuklara uygun bir 
şekilde büyümeye hakları vardır. 
İhmal, ruhsal, bedensel ya da 
cinsel şiddet kadar, ebeveynler 
arasındaki şiddete tanık olma 
da çocukların gelişimini etkile-
mektedir. 

Çocukların korunmasını 
ciddiye alıyoruz

Olası bir tehlike bize 
bildirildiğinde, konuyu her za-
man ciddiye alıyoruz. Olası 
bir tehlikenin belirlenmesinde 
önem taşıyan tüm bilgileri 
topladıktan sonra, çocukla ve 
ailesi ile iletişime geçiyoruz. 
Önemli bilgileri genel olarak 
çocuğun çevresinden edini-
yoruz. (Örneğin anaokulu, okul, 
doktorları… vb.) Bu kurumlar-
daki kişiler aşağıdaki durum-
larda bize mutlaka haber ver-
melidirler: 
• Ebeveynler çocukları ile yeteri 
kadar ilgilenmiyorlarsa (yeter-
siz beslenme ya da bakım, 
bağırmasına ilgisiz kalmak, özen 
göstermemek, yalnız bırakmak, 
çocukla oyun oynamamak, 
çocuğu desteklememek…)
• Çocuk zarar görmüş, endişeliyse 
ya da bir şekilde davranışlarında 
dikkat çeken değişiklik varsa ve/
veya ailedeki bir şiddet olayından 
bahsediyorsa
• Çocuk ebeveynleri tarafından 
hakir görülüp aşağılanıyorsa. 

Tehlike incelemesinin 
başlaması 

Toplanan bilgiler ışığında, aile-

Tam koruma
Tam koruma, çocuğun ko-
ruyucu aile yanında ya 
da ortak yaşam evlerinde
yaşaması anlamına gel-
mektedir. Buna paralel olarak, 
çocuğun ailesine dönebilmesi 
ve sağlıklı, şiddetsiz bir or-
tamda büyümesi için, ailenin 
çocuk yetiştirme becerile-
rinin iyileştirilmesi amacıyla 
çalışmalara devam edilir. 
Başarılı olunamazsa, çocuk 
kendi ayakları üzerinde durana 
kadar koruyucu aile yanında ya 
da ortak yaşam evlerinde kalır. 

Kısaca ilkelerimiz 
ve görevlerimiz

• Çocuk ve Gençlik Yardım’ın 
tüm karar ve eylemlerinin 
odağında çocuk yer alır. 
• Çocuk ve Gençlik Yardım’ın 
görevi, çocukların aileleri ile 
birlikte en iyi şekilde büyümeleri 
için ailelere destek olmaktır. 
Bu konuda ailelerin gösterdiği 
işbirliği büyük öneme sahiptir. 
• Çocuk ve Gençlik Yardım, 
ebeveynlere müdahale etmeden
önce, çocuğun güvenliği için 
kesinlikle gerekli eylemleri net
bir şekilde belirler. (en uygun 
çözüm ilkesi) 

Çocukların refahının 
ölçülmesindeki kriterler:

• Özellikle beslenme, sağlık ve 
hijyen, yaşam alanı konularında 
uygun bir bakım ve çocuğun 
yetiştirilmesinde gösterilen 
özen
• Konfor, güvenlik, çocuğun be-
densel ve ruhsal bütünlüğünün 
korunması
• Çocuğun tehlikeden uzak 
tutulması, şiddete maruz 
kalmaması, en yakınındaki 
kişilerin uğradığı şiddete tanık 
olmaması 
• Ebeveynleri tarafından çocuğa 
değer verilmesi ve çocuğun ka-
bul görmesi
• Çocuğun yetenekleri, eğilimleri 

ve gelişim imkanlarının teşvik 
edilmesi 
• Çocuğun algısına bağlı olarak 
fikrinin dikkate alınması ve fikir-
lerinin geliştirilmesi 
• Çocuğun kanuni haklarının ve 
çıkarlarının korunması

Ebeveynlerin bu konularda 
büyük sorumluluğu vardır. Eğer 
sorumluluğunuzu yeteri kadar 
ya da hiç yerine getiremiyorsanız 
MAG ELF Viyanalı çocuk ve 
gençleri korur, gereken durum-
larda, ebeveynlere müdahale 
eder. 

Şiddetsiz bir eğitim için
Çocukların şehrimizde iyi, 
güvenli ve şiddetten uzak bir 
şekilde büyümeleri için Viyanalı 
tüm yetişkinler olarak so-
rumluluk taşıyoruz. MAG ELF 
sosyal hizmet görevlileri ancak 
bir çocuğun olası bir tehlike ile 
karşı karşıya kaldığından ha-
berdar olurlarsa, çocuğun iyiliği 
için müdahale edebilirler. 

Aileye dönüş
Aileye dönüş sadece, ebeveyn-
lerin tehlikeli bulunan yetiştirme 
davranışlarını gözden geçirerek 
bunlardan vazgeçmeleri halinde 
ve gelecekte de şiddet ve ihmal 
söz konusu olmadan çocuğun 
iyi bir şekilde yetişmesine 
önem vereceklerine kanaat ge-
tirilirse mümkündür. Bu, ebe-
veynlerin uzman yardımıyla, 
çocuk yetiştirme davranış-
ları üzerinde çalışmaya istekli 
olmaları anlamına gelmektedir. 

Çocukların ailelerinden 
alınma sebepleri 

Biz, çocukları sadece evlerinde 
tehlikede olduklarında – biz-
deki adıyla – "tam korumaya" 
alıyoruz. Tehlikeden kasıt ihmal, 
bedensel, ruhsal ya da cinsel 
şiddettir. 

Kaynak ve İçerik: MAG ELF



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.



Avusturya'da yaşayan Türkiye 
Vatandaşı ve Mavi Kartlılar resmi 

işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilir
E-Devlet, Türkiye vatan-

daşlarına ve Mavi Kart sa-
hiplerine devlet tarafından 

verilen hizmetlerin elektronik 
ortamda sunulması demektir.

e-Devlet Kapısı ise, bu kamu 
hizmetlerine tek bir noktadan 
erişim imkanı sağlayan bir inter-
net sitesidir. Bu sayede, devlet 
hizmetlerinin vatandaşa en ko-
lay en en etkin yoldan, kaliteli, 
hızlı, kesintisiz ve güvenli bir 
şekilde ulaştırılması hedeflen-
mektedir.

e-Devlet Kapısı üzerinden 
220’den fazla kurumun sunduğu 
1.400’den fazla hizmete 
ulaşılabilmektedir.

e-Devlet Kapısı şifre talebinde 
bulunan Yabancılar için 

önemli hususlar
Geçici Koruma Kimlik Belgesi, 
Pasaport ile birlikte geçerli 
ikamet tezkeresi veya Pasa-
port ile birlikte T.C. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
yabancılara düzenlenen geçerli 
(süresi dolmamış) Çalışma İzin 
Kartı ibraz etmeleri şartıyla şifre 

teslimi yapılabilmektedir.

“Mavi Kart” ile e-Devlet şifre 
zarfını talep edenlere bu kartın 
yanında uyruğunda bulundukları 
devlet makamlarınca verilmiş 
fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasa-
port veya sürücü belgesi ibrazı 
ile “e- Devlet Kapısı” şifre zarfı 
dağıtım hizmeti verilmektedir.

Bu hizmetten 
nasıl yararlanabilirim?

e-Devlet Kapısı hizmetlerinden 
yararlanmak için internet üze-
rinden www.turkiye.gov.tr ad-
resini ziyaret ederek veya mobil 
uygulamasını Google ve Apple 
marketlerden akıllı telefonunu-
za indirerek e-Devlet Kapısına 
giriş yapabilirsiniz.

e-Devlet Kapısına;
• E-Devlet Şifresi,
• Türkiye’de geçerli bir elektro-
nik imza,
• Türkiye’de geçerli bir mobil 
imza,
• İnternet bankacılığı seçenek-
lerinden birini kullanarak giriş 
yapabilirsiniz.

e-Devlet şifrenizi içeren 
zarfınızı yetkili PTT merkez 
ve şubelerinden ya da elçilik 
ve konsolosluklardan şahsen 
başvuru ile temin edebilirsiniz.

Bunun yanında, e-Devlet Kapısı 
ile entegre çalışmakta olan 
bankalardan birinin internet 
bankacılığı müşterisi iseniz 
bankanın internet bankacılığı 
sayfasına giriş yaptıktan sonra 
tekrar bir şifreye ihtiyaç duy-
madan doğrudan e-Devlet 
Kapısı’na giriş yapabilirsiniz.

e-Devlet Kapısında ne tür 
hizmetler verilmektedir?

T.C vatandaşları, Mavi Kart sa-
hipleri ve ikamet tezkeresi (veya 
geçerli çalışma izin belgesine) 
ile yabancı kimlik numarasına 
sahip olan yabancılara sağlanan 
bu hizmetler genel olarak şöyle 
gruplandırılabilir:

• Bilgilendirme hizmetleri
• Entegre elektronik hizmetler

• Ödeme işlemleri
• Kurum ve kuruluşlara kısa yollar

Bunun yanı sıra kamu kurumları 
arasında bilgi ve belgelerin 
paylaşımı e-Devlet Kapısı 
tarafından sunulan hizmetler ile 
sağlanmaktadır.

e-Devlet Kapısında sunulan 
başlıca hizmetler de şunlardır:
Adli Sicil Belgesi Oluşturma, 
Mahkeme Dava Dosyası Sorgu-
lama, BİMER Başvurusu yapma, 
Mobil Hat Sorgulama, IMEI 
Kaydı Yapma, DASK Poliçesi 
Sorgulama, Araç Sorgulama, 
Araç Plakasına Yazılan Ceza 
Sorgulama, Sürücü Belgesi ve 
Şahıslara Yazılan Ceza Sorgula-
ma, OGS (Otomatik Geçiş Siste-
mi) geçiş Bilgileri Sorgulama, 
Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) Hesap 
Bilgileri Sorgulama, Vergi Borcu 
Sorgulama, Adres Değişikliği 
Bildirimi, Sosyal Güvenlikle İlgili 
Hizmetler, Tapu Bilgileri Sorgu-
lama, Askerlik İşlemleri vb.
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Türkiye ve 
Yurtdışı devlet 
kurumlarıyla 

alakalı istek ve 
şikâyetlerinizi 

C İMER'e 
yazabilirsiniz 

CİMER (Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Merkezi), 20 
Kasım 2006 tarihinde 

Resmî Gazete'de yayımlanarak 
faaliyete geçen, yurttaşların 
talep, ihbar ve şikâyetlerini 
doğrudan başbakanlığa ilete-
bilmesi amacıyla kurulan bir 
web servisidir. Bu portalla 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
vatandaşları 4982 sayılı Bilgi 
Edinme Hakkı Kanunu ve 3071 
sayılı Dilekçe hakkı kanunu 
kapsamındaki haklarını kul-
lanabilmektedir. Yapılan baş-
vuruların değerlenmeye alın-
ması için TC kimlik numarası, 
ad-soyad ve adres bilgilerinin 
eksiksiz ve doğru bir şekilde 
girilmesi zorunludur. CİMER'e 
telefon ve mektupla da başvuru 

yapılması mümkündür. Yapılan 
başvurular sistem tarafından 
otomatik olarak üretilen başvuru 
numarası ile takip edilebilme-
ktedir. 9 Temmuz 2018 tarihin-
den itibaren BİMER hizmeti, 
CİMER olarak değiştirilmiştir.

CİMER'e nasıl başvuruda 
bulunabilirim?

Vatandaşlar, her konuda görüş, 
öneri, talep ve şikâyetlerini 
Cumhurbaşkanlığı’na iletebilirler.

Cumhurbaşkanlığı’na ulaşan 
başvurular; 3071 sayılı Dilekçe
Hakkının Kullanılmasına Dair 
Kanun ve 4982 sayılı Bilgi 
Edinme Kanunu kapsamında 
değerlendirilerek gerektiğinde 

ilgili kurum ve kuruluşlara 
iletilmektedir.

Şahsen başvurularda; 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 
Beştepe / Yenimahalle adresin-
de bulunan Başvuru Ofisi’ne, 
Posta yoluyla başvurularda; 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 
06560 Beştepe Yenimahalle /

Ankara adresine, Elektronik 
posta yoluyla; Cumhurbaş-
kanlığının resmi internet sitesi 
(www.tccb.gov.tr) üzerinde 
bulunan “Cumhurbaşkanı’na 
Yazın” linki aracılığıyla ya da 
e-Devlet üzerinden yapılabilir.

Güncel adres: www.cimer.gov.tr
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derslerinde bulunarak yer alır.

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

1. Dil bilgileri yeterli → Sınıfa dil 
bilgisi olan öğrenci olarak kabul 
edilmek

2. Dil bilgileri yetersiz (Öğrenci be-
lirli bir kapsamda dersleri takip ede-
biliyor, ancak ek bir desteğe ihtiyaç 
duyuyor) → Sınıfa dil bilgisi yeterli 
olmayan öğrenci tipi olarak kabul 
edilmek ve ek olarak Almanca 
destek kursuna katılmak

3. Dil bilgileri çok yetersiz (Öğrenci 
dersi hiç takip edemiyor) → Yeterli 
dil bilgisi olmayan öğrenci tipi 
olarak, Almanca destek sınıfında 
eğitim alınması gerekiyor

Almanca destekli sınıflardaki 
dersler ilk aşamada Yabancı Dil 

Almanca eğitim dili bilgi-
sine hiç sahip olmayan, 
ya da çok kısıtlı sahip olan 

öğrencilerin, başka tabir ile “yeterli 
dil bilgisi olmayan öğrenciler” 
olarak adlandırılan bu tip öğrenciler, 
okula hazır olmadıkları durumunda, 
yoğun bir Almanca destek mode-
li ile en kısa zamanda sınıftaki 
normal derslere katılımları için 
hazırlanmalıdırlar.

Yeterli dil bilgisi olmayan ve okula 
hazır olmayan öğrenciler de nor-
mal sınıfın parçasıdırlar. İlkokulda 
haftada 15 saat ve ortaokulda ise 
haftada 20 saat yoğun bir şekilde 
Almanca eğitilirler. Çok yoğun dil 
bilgisi gerektirmeyen, müzik, spor 
ve el becerileri gibi dersleri de kendi 
normal sınıflarında yaparlar.

Öğrencinin normal sınıfında 
dersleri yeterli bir kapsamda takip 
edebiliyor bir durumda oluğu tespit 
edilebilinirse, bu hallerde öğrenci 
gelişiminin devamı için okulun Al-
manca destek kurslarına ek olarak 
katılarak, ağırlıklı normal sınıfında 

olarak Almanca eğitim planı te-
mel alınarak gerçekleştirilirken, 
2019/20 öğretim yılından itibaren 
ise özel oluşturulmuş eğitim planı 
ile faaliyete geçecektir.

Almanca destek sınıfları ve 
Almanca destek kursları 

neden önlemlidirler?
Avusturya’da uzun zamandır ders 
dili Almancanın dil eğitiminde 
yerleşmiş sorunlar mevcut. Çeşitli 
önlemlere rağmen bu sayı 15 yıldır 
aynı şekilde seyir ediyor.

Örnekler:
1. Daha temel eğitimde, okul öncesi 
eğitimde, dil bilgisine sahip olmak 
bir rol oynuyor: Anaokullarındaki 
çocukların neredeyse 3’de 1’i Al-
manca konuşamıyorlar. 2010/11 
yılında ana okullardaki çocukların 
26% oranında aile dili Almanca ol-
mayan ailelerin çocukları oldukları 
belirlenmiştir. İlerleyen 5 yılda, 2015 
yılında ana okullarda, bu oranda 
5% oranında bir artış gerçekleşip, 
31% oranına ulaşmıştır. Aynı yılda 
gerçekleştirilen dil seviye tespitle-

rinde ise 3 ile 6 yaş arası Almanca 
konuşan çocukların 70%’inin yaş-
larına uygun dil bilgilerine sahip 
oldukları belirlenmiştir. Almanca 
konuşan ailelerin çocuklarının 
14%’ünün, ana dilleri Almanca 
olmayan çocukların 67%’sinin 
ek destek programlarına ihtiyaç 
duymuşlardır. (krş. Avusturya
Dışişleri, Avrupa ve Uyum 
Bakanlığı – değerlendirme raporu 
2015/2016)
2. 2017 yılının aralık ayında 
yayınlanan PIRLS (Uluslararası 
okuma ve okuryazarlığın ge-
lişimine ilişkin yapılan araştırma) 
sonuçlarının gös-terdiği üzere, 
Avusturya’daki göçmen kökenli ve 
göçmen kökenli olmayan 4. sınıf 
çocuklarının uluslararası kıyas-
lamada okuma ve dil kabiliyetlerin-
de büyük bir fark olduğu ortadadır. 
Bu iki grup arasındaki fark son 10 
yılda sadece biraz artmıştır.
3. Eğitim standartlarının okunanları 
anlama alanına ilişkin sonuçları 
açıkça gösteriyor ki, ana dilleri Al-
manca olan çocukların 60%’ının 
bu öngörülen standartlara 

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

ve öğrenciler için sağladığı faydalar nelerdir?

Almanca destek sınıfları ile 
yeni bir dönem başlıyor!
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Soru ve Cevaplar ile 
Almanca destek sınıfları

Soru: Çocuğum okula başlayacak ve yeterli 
Almanca dil bilgisine sahip değil, bizi okulda 

ne gibi süreçler bekliyor?
Cevap: Öncelikle çocukların ilkokula başlamadan 

önce Almanca öğrenmelerini takip etmenizde fayda 
var. Her çocuk farklı bir sistem ve algı ile Almancayı 
öğreniyor. Bazı çocuklar biraz daha hızlı öğrenirken, 
diğerleri ise daha sonrasında Almanca konuşmaya 
ve öğrenmeye ilgi duyuyorlar. Bu süreçte kesinlikle 
sabırlı olmanızda yarar var. İlkokula kayıt işlemleri 

yapıldığında veya başlanıldığında çocuklar Almancayı 
yeterince konuşamıyorlarsa, dersleri takip edebile-
cek kapsamda dil bilgisine sahip değillerse, bu okul 

tarafından tespit ediliyor. Çocuklar testlerden 
geçiyor ve Almanca destekli bir sınıfa 

gidip gitmeyeceğine karar veriliyor.

Soru: Almanca destekli sınıfların yapısı nasıldır?
Cevap: Bu sınıflarda çocuklara ağırlıklı Almanca 

eğitimi verilir. Haftanın 15 saati bu özel sınıflarda 
zaman geçirirlerken, haftada yaklaşık 7 saate yakın 
bir süreyi diğer Almancayı bilen, ya da dersleri takip 
etmeleri için Almancası yeterli olan öğrencilerle aynı 

sınıfta spor, müzik ve el becerileri gibi 
derslerde beraber geçirirler.

Soru: Almanca destekli sınıflarda ki Öğrenciler, 
ilkokul bitene kadar bu sınıflarda mı eğitim görürler?

Cevap: Hayır, dersleri takip edecek eğitim dili bilgisine 
sahip olduklarında, yine normal sınıflarında nor-

mal ders planlarının öngörüldüğü derslere katılım 
sağlanır. Bu tedbirler çocukların erken yaşta çabuk 

bir şekilde Almanca öğrenmeleri için 
düşünülmüştür.

Soru: Okullarda ki Almanca dil eğitimi 
yenilikleri nelerdir?

Cevap: Çocukların gelecekte daha verimli dil 
bilgisine sahip olmaları ve onları en iyi şekilde 
destekleyebilmek adına devlet tarafından ek 
bütçeler ayrılarak, özelikle Almanca destek 

programları oluşturulmakta. Düzenli şekilde Almanca 
da kat ettikleri yollar sınavlar ve seviye tespitleri ile 
belirlenecek. Dersleri iyi takip edebilmek adına dil 

bilgilerine vakıf olduklarında bile, göçmen kökenli ve 
ana dilleri Almanca olmayan çocuklar yoğun destek 

programlarından faydalanabilecekler.

Soru: Çocuğuma bu süreçte nasıl destek verebilirim?
Cevap: Eğitmenler ve öğrenciler arasındaki verimli 

çalışmayı desteklemek adına, çocuklarınızın 
bulundukları Almanca seviyelerini takip ederken, 
nasıl ve ne kadar yol kat ettiklerini de sürekli göz 

önünde bulundurunuz. Eğitmenler ile iletişim halinde 
olmakta ve çocuklarınızın bu süreçte psikolojik 

açıdan bu zaman dilimini nasıl geçirdiğini dikkate 
almanız önemli olacaktır. Pedagojik destek ve aile 

motivasyonlu bir anlayışı ile aşılmayacak yol yoktur.

uygulaması yoktu. Öğrenci yeterli, dersi 
kavramayacak Almancaya sahip değilse, 
Almanca dil bilgisi yetersiz öğrenci statü-
sü ile sınıflandırılıyordu. Her eyalette çeşitli 
sayıda eğitim dili seviyesi yetersiz olan 
çocukların ilkokula hazırlık sınıflarındaki 
ciddi sayılarından da bunu gözlemleye-
biliyoruz.

Hangi uyarlanmalar yasal 
inceleme kapsamında yapıldı?

• Almanca dersi destek sınıflarının açılması 
için gerekli sayının 6 kişiden 8 kişiye 
çıkarılmasına
• Bu hesaplama modeline göre Avusturya’da 
yaklaşık 80 ek sınıfa ihtiyaç duyulacağına 
ve buda incelemelerdeki 233 ek sınıfa göre 
ciddi bir düzelmeyi hedefleyecektir.
• Almanca destek sınıflarındaki dersler 
tüm sınıfları, okul türlerini ve seviyeleri 
kapsamaktadır. Bu sebepten dolayı okul 
yöneticilerine Almanca destek sınıflarını 
faaliyete geçirebilmek için daha çok esnek-
lik sağlanacaktır.

Almanca destek sınıflarını ve 
Almanca destek kurslarını hayata 

geçirebilmek için hangi ek kaynaklar/
imkânlar sunulacaktır?

• Kaynakların bir kısmı ana kontenjan dâhi-
linde planlanırken, ek olarak 442 eğitimci 
alımı gerçekleşecektir
• Devlet bu imkânlar için yaklaşık € 40 mil-
yon bütçe ayıracaktır

Bundan sonraki uygulamadaki 
yol planı nedir?

• 18. Nisan’da yasama paketinin 
bakanlar kuruluna sunulması, 
8. Mayıs’da bu talebin eğitim komitesi 
tarafından ele alınması, sonrasında ge-
nel mecliste (Mayıs ortası) ve eyalet 
meclisinin kararı (Mayıs sonu); En kısa 
zamanda yürürlüğe giriş planlanıyor 
(Duyuru yapıldıktan/yayımlandıktan son-
raki gün); Uygulama 2018/19 eğitim yılında 
başlatılacak
• Uygulamaya Almanca destek sınıfları ve 
Almanca destek kursları için kapsamlı bir 
rehber hazırlanıp sunulması
• Ek olarak okul gözetmenleri ve okul 
müdürleri için bilgi ve eğitim etkinliklerinin 
düzenlenmesi
• Eyaletler ve belediyeler arasında organize 
konuları ile alakalı ek görüşmelerin öngö-
rülmesi ve bu şekilde gelecek okul yılında 
iyi bir verim elde edilmesi

ulaşırken, bu oran ana dili Almanca olma-
yan öğrencilerde sadece 36 % oranında 
oluşmaktadır. Bu çocukların neredeyse 
üçte biri (28%) en basit okuma ödevleri 
ile zorlanırlar ve eğitim standartlarına 
ulaşamazlar.

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

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

Dil desteğinde şimdiye kadar olan 
sistemin eksiklikleri

Şimdiye kadar var olan dile başlangıç 
grupları ve dil destekleme kursları 2015 
yılında gerçekleşen mülteci hareketlenme-
sine çok hızlı destek olmuştur. Bu kurslar 
zorunlu değildi ve yıllık özel ayrılmış büt-
çelere bağımlı olduklarından dolayı sağlam 
bir temel içerisinde oluşturulmuş şekilde 
sunulmuyordu.

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

Okula hazır olunup olunmadığı şimdiye 
kadar bağlayıcı talimatlar olmaksızın, 
kararnamelere dayanarak gerçekleşmiştir. 
Bu bağlamda yönetmelikler netlik or-
taya çıkartmaları amacı ile düzenlemeleri 
gerçekleştirirler.

Şimdiye kadar bir öğrencinin yeterli ders 
dili bilgisine sahip olup olmadığına ilişkin 
sınıflandırma için değerlendirme testi 

von Nisan Kılıç
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Gesundheit

Bezahlte Werbung

S eit Herbst gibt es die 
Grätzel-Cafés von „Gesund 
älter werden in Wien“ in 

neun Wiener Bezirken. Sie bieten 
Seniorinnen und Senioren Treff-
punkte ganz ohne Konsumzwang

Neue Kontakte knüpfen, sich mit 
Gleichaltrigen aus der Gegend un-
terhalten und austauschen oder 
über Freizeit- und Gesundheits-
angebote in Wien informieren. 

Gelegenheit für all das bieten die 
Grätzel-Cafés von „Gesund älter 
werden in Wien“ in entspannter 
Atmosphäre. Wenn nötig stehen 
die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Grätzel-Cafés mit Rat 
und Tat zur Seite – gerne auch 
auf Türkisch. 

In neun Wiener Bezirken   
Grätzel-Cafés gibt es - jeweils zwei 
Mal pro Monat - in den Bezirken 

Landstraße, Wieden, Neubau, 
Alsergrund, Simmering, Meidling, 
Penzing, Hernals und Liesing. 
Sie stehen allen nicht mehr er-
werbstätigen Wiener-innen und 
Wienern ab 60 Jahren offen. 

Alle Termine und Adressen sowie 
weitere Informationen über „Ge-
sund älter werden in Wien“ finden 
Interessierte auf der Website der 
Wiener Gesundheitsförderung un-

ter: www.wig.or.at/veranstaltungen

Landesgesundheits-
förderungsfonds 

„Gesund älter werden in Wien“ ist 
ein Projekt der Wiener Gesund-
heitsförderung. Im Zuge der Ge-
sundheitsreform wurde von der 
Stadt Wien und der Sozialversi-
cherung ein Landesgesundheits-
förderungsfonds eingerichtet. 
Das Projekt wird daraus finanziert.

Grätzel Café’ler “Viyana’da 
sağlıklı yaşlanmak” projesi 
kapsamında, Viyana’nın 

dokuz ilçesinde, sonbahardan 
beri faaliyetteler ve emekliler için 
tüketim zorunluluğu olmadan 
buluşma noktaları yaratıyorlar.  

Yeni kişilerle tanışmak, aynı 
bölgede yaşayan yaşıtlarıyla so-
hbet etmek ve Viyana’daki boş 
zaman, sağlık hizmetleri ile il-
gili bilgi alışverişinde bulunmak. 
“Viyana’da sağlıklı yaşlanmak” 
projesi kapsamındaki Grätzel 
Café’ler rahat bir atmosferde 
tüm bu imkânları sunuyor.  Grät-
zel Café çalışanları da ihtiyaç 
duymanız halinde - türkçe olarak 
da - öneri ya da faaliyetleriyle 
yanınızda. 

Viyana’nın dokuz ilçesinde 
Grätzel Café’ler Landstraße, Wie-
den, Neubau, Alsergrund, Sim-
mering, Meidling, Penzing, Her-
nals ve Liesing ilçelerinde ayda 
2 kez gerçekleştiriliyor ve kapıları 
60 yaş üstü, artık çalışmayan 
tüm Viyanalılara açık. Buluşma 
zamanları, adresler ve “Viyana’da 
sağlıklı yaşlanmak” ile ilgili daha 
fazla bilgi Viyana Sağlık Fonu 
web sitesinden sağlanabilir:
www.wig.or.at/veranstaltungen

Eyalet Sağlık Fonu 
“Viyana’da sağlıklı yaşlanmak” 
Viyana Sağlık Fonu’nun bir proje-
sidir. Viyana Sağlık Fonu, sağlık 
reformu sürecinde Viyana Şehri 
ve Sosyal Sigortalar tarafından 
oluşturulmuştur. Proje de bu 
sayede finanse edilmektedir. 

Grätzel-Cafés: Die kostenlosen 
Treffs für Seniorinnen und Senioren

Grätzel Café: 
Emekliler için 

ücretsiz
buluşma yeri

GRÄTZEL-CAFÉS
 GESUND ÄLTER WERDEN IN WIEN

KOSTENLOS

FÜR ALLE 

AB 60

GRÄTZEL-CAFÉS
 GESUND ÄLTER WERDEN IN WIEN

KOSTENLOS

FÜR ALLE 

AB 60

KOSTENLOS

FÜR ALLE

AB 60



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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Gesundheit 

Gesundheit von Dr. Ata Eyüp Kaynar   

Nach den langen heißen Som-
mermonaten gehen wir mit 
sicheren Schritten in die 

kühlere Herbst-und Wintermonate. 

Diese Übergangszeiten bedeuten 
sowohl für unseren Körper als 
auch für unser Gemüt und unsere 
Psyche eine ordentliche Heraus-
forderung. Besonders die Herbst-
monate sind eine Zeit für die Vor-
bereitung auf den Winter für uns 
Menschen aber auch für die Natur 
und alle Lebewesen. Kürzere Tage, 
weniger Tageslicht und weniger 
Sonnenstunden können unseren 
Schlafbedarf und Schlafge-
wohnheiten ungünstig beeinflus-
sen. Guter und erholsamer Schlaf 
ist nicht nur für unseren Körper 
und Psyche sondern auch für un-
ser Immunsystem sehr wichtig. 
Da ist auch ausreichender Flüssig-
keitszufuhr sehr wichtig, Kräuter-
und Früchtetees mit einigen 
Zitronensafttropfen besonders 
Lindenblüten, Salbei, Ingwer, Cur-
cuma, Nelke und Zimt können 
das Immunsystem stärken. Auch 
das Wasser hat hier positive Ef-
fekte, öfters am Tag daran den-
ken und Wasser trinken! An den 
kalten und wechselhaften Tagen 

haben warme Kraftsuppen einen 
besonderen Platz. Eine gute Hüh-
nersuppe mit Knoblauch, Ingwer 
und Zitronensaft ist nur eine von 
solchen Kraftsuppen. 

Regelmäßig Obst, Gemüse und 
Salat schützen uns vor vielen 
Krankheiten, täglich 2 Stück Obst 
wie Apfel, Granatapfel, Zitrus-
früchte oder Quitten werden für 
einen ausreichenden Vitamin C zu-
fuhr sorgen. Auch alle Krautsorten, 
Sauerkraut, Brokkoli, Kürbis, 

Lauch, Topinambur und andere 
Gemüse- und Salatsorten werden 
das Immunsystem stärken. Grippe 
und Erkältungskrankheiten die 
in den kommenden Wochen und 
Monaten häufiger vorkommen 
werden, werden sowohl über den 
Luftweg als auch mit unseren Hän-
den übertragen zB.in den öffent-
lichen Verkehrsmitteln. Deshalb 
wird Händewaschen öfters am 
Tag mit lauwarmem Wasser und 
normaler Seife eine Übertragung 
weniger wahrscheinlich machen.  

Regelmäßige richtige Lüftung 
und Heizung der Wohnräume 
kann einer Schimmelpilzbildung 
vorbeugen und somit Funktion 
des Immunsystems fördern. Auch 
Spaziergänge in der frischen
Luft und ausreichende Bewe-
gung trägt einem gesunden Im-
munsystem bei. Rauchen ist 
ungesund das wissen alle aber 
dem Zigarettenrauch ausgesetzt 
zu werden schadet dem Immun-
system ebenfalls, besonders der 
Kinder. Die Grippeimpfung ist 
eine der besten und effektivsten 
Möglichkeiten sich vor Grippe zu 
schützen besonders Menschen 
mit chronischen Erkrankungen 
wie Asthma, chronische Bron-
chitis und Diabetes mellitus und 
Personen über 60, Leute die in Ge-
sundheitseinrichtungen arbeiten
und mit vielen Menschen Kontakt 
haben sollen sich gegen Grippe 
impfen lassen.

Dr.Ata Eyüp Kaynar - Arzt für Allge-
meinmedizin, Ernährungsmedizin, 

Vorsorgemedizin
Tel : 0650/304 32 01        

Mariahilferstrasse 189 - 1150 Wien    

kaynar@chello.at - www.kaynar.at

Sıcak ve uzun yaz aylarının 
ardından havaların serin-
lemesi ile birlikte sonbahara 

ve kış aylarına merhaba demeye 
hazırlanıyoruz. 

Bu geçiş dönemleri bedeni-
mizi olduğu kadar ruhumuzu 
ve psikolojimizi de çok etkiler, 
özellikle sonbahar ayları tabiat-
taki tüm canlılar için bir hazırlık 
dönemidir. Günlerin kısalması, 
güneşli saatlerin azalması uyku 
düzenimizi ve uyku gereksinimi-
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Immungestärkt in den Herbst!

Sonbaharda güçlü bir bağışıklık!
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Başınızda işleyen ve yaşamınızın farklı 
yanlarına bağlı olan 32 enerji barı (çubuk-
lar) vardır. Bu “Bars” tekniğini uygularken, 

temas ettiğiniz tüm noktaları çağırıyoruz.

Bu barlar şimdiye dek herhangi bir şey hakkında 
sahip olmuş olduğunuz tüm düşüncelerin, fikir-
lerin, tutumların, kararların ve inançların elektro-
manyetik bileşenlerini depolar. Örneğin; önemli 
olduğunu düşündüğünüz, para ile ilgili sahip 
olduğunuz her düşünce, o düşüncenin enerjisi 
“para” adı verilen Bar’da saklanır.

Şifa, beden, kontrol, farkındalık, yaratıcılık, güç, 
yaşlanma, cinsellik ve para için Barlar vardır; 32 
farklı bar vardır. Her Bar yaşamınızın o yanı veya 
alanına karşılık gelir.

Bir bara dokunduğunuzda, yaşamınızın o alanında 
veya o yanında kilitli kalmış enerjiyi temizlemeye 
başlarsınız. Bir diğer bara dokunarak, yalnızca ilk 
Bar’dan gelen sorunları ele almazsınız, ayrıca o 
ikinci Bar’da depolanmış “sorunların temizliği"ne 
başlarsınız.

Bar'ları Çalıştırmanın Faydaları Nelerdir? 
* Zihin ve bedendeki gerilimi yok eder.
* Günlük yaşamın getirdiği stresi azaltır.
* Yaşamın üzüntülerini en aza indirir.
* Aşırı kızgınlık ve öfke eğilimlerini azaltır.
* Öfke, yorgunluk, tükenmişlik gibi duygular tara-
fından vücudunuzda oluşturulmuş blokajları çözer.
* Duygusal iniş çıkışları yatıştırarak daha dengeli 
bir ruh hali içinde olmanızı sağlar.

* Psikomatik rahatsızlıkları azaltır.
* Depresyonu ortadan kaldırarak neşeyi 
yaşamınıza geri döndürür.
* Korkularınızın, fobilerinizin, endişelerinizin 
giderilmesini sağlar.
* Enerjiyi arttırırken yıpranmayı azaltır.
* Bedenin yaşlanma hızını azaltır.
* Yıkıcı düşünceleri kökünden söküp atar.
* Kafanızın içinde sürekli konuşup duran gereksiz 
düşünce diyaloglarını susturur.
* Huzur, güven ve iyi hal duyguları yaratır.
* Hem rahatlamış, hem de enerjik hissettirir
* Hamilelikte kolay, rahat ve sakin doğum sağlar.
* Çocuklarda ve gençlerde sınav öncesi sıkıntı ve 
endişelerin giderilmesini temin eder.

Eğitmen: Ziya ÜNLÜTÜRK - Access Bars Eğitmeni/ 
Psikolojik Danışman / Uzman Klinik Psikolog
Katılım Payı: 270 euro
15 yaş ve altındaki katılımcıların dünyanın her 
yerindeki seminerlere katılımı ücretsizdir. 16-18 
yaş arası katılımcılar ise %50 indirimli olarak 
katılabilirler. İkinci ve üçüncü kez katılanlar için 
135 euro.

Bireysel Seanslar için randevu alabilirsiniz. 
Egitim tarihi: 18 kasım 2018 Pazar Saat: 10.00-18.00
Eğitim Süresi: 8 Saattir - Yemek molası dahildir
Egitim Yeri: Viyana (adres detaylarını @ziyaun-
luturk instagram adresinden öğrenebilirsiniz)
Katılım için bilgilendirme yapınız
Tel irtibat Whatsapp: +90 505 912 46 12 
Bilgi ve Kayıt İçin: @ziyaunluturk instagram 
adresine mesaj yazabilirsiniz



Düşünüp, Karar Verme AşamasıMeme Kanserinde  
Erken Teşhis

Konu Nedir?

Avusturya’da her yıl 5.000 kadın meme kanserinden 
hastalanmaktadır. Bir göğüs röntgeni olan mamografi, 
günümüzde meme kanserinin erken teşhisinde en uygun 
yöntem olarak kabul edilmektedir. İşte bu yüzden sosyal 
sigorta kurumu kadınlara; ücretsiz bir meme kanseri 
erken teşhis programı sunmaktadır.

Meme kanseri erken teşhis muayenesi, göğüs 
kanseri hastalığına işaret edebilecek herhangi bir 

şikâyeti ya da belli bir belirtisi bulunmayan ve 
aileden gelen bir risk taşımayan kadınlara yönelik 

düzenlenmiştir. 

Belli bir şikâyetiniz var mı? O zaman derhâl özel 
hekiminize başvurmanızı rica ediyoruz.

Riskler
Dikkat çekici bir bulgu raporu geçici olarak 
bir huzursuzluğa yol açabilir – ilerleyen 
muayenelerde bulguların zararsız olduğu 
ortaya çıksa bile. 

Oldukça yavaş büyüyen, veya hiç büyümeyen 
bazı tümör türleri vardır ki, bunlar asla dikkat 
çekmeyebilir. Mamografi sırasında böylesi bir 
tümöre rastlandığında, yine de kural olarak bir 
tedavi önerilir.

Mamografi muayenesi sırasında kullanılan 
röntgen ışınları olabildiğince düşük bir 
yoğunlukta tutulur.

Faydalar
Meme kanseri engellenemez, fakat erken teşhis 
edilebilir.

Erken teşhis sayesinde uygulanan tedaviler 
daha hafif geçer, iyileşme şansı ise yükselir.

Uzun vadede meme kanserine bağlı ölümlerin 
azaltılması hedeflenmektedir.

Kimler Katılabilir?

Muayeneye öncelikle; 45 – 69 yaş aralığında olan 
kadınların katılması önerilmektedir. 

Eğer siz de 45 ila 69 yaş aralığında 
bulunuyorsanız,  
e-kartınız otomatik olarak her iki yılda bir meme kanseri 
erken teşhis muayenesi için onaylanacaktır. 

Eğer yaşınız 40 ila 45 arasında ya da 70 yaş ve 
üzerinde 
ise ve meme kanseri erken teşhis muayenesine girmek 
istiyorsanız, o hâlde internet ortamında veya telefon 
yoluyla başvurabilirsiniz. 

Bu konuyu özel hekiminizle görüşmenizi veya çevrim 
içi www.frueh-erkennen.at sayfası üzerinden bilgi 
edinmenizi öneriyoruz.

Muayeneye karar vermeden önce şunu da 
bilmelisiniz ki…

… her tıbbi uygulamada olduğu gibi, erken teşhis muayenesi 
faydaların yanında riskler de barındırabilmektedir. 
Muayeneye girmek isteğe bağlıdır.

BilgilenmeHatırlatma Mektubu Düşünüp, 
Karar Verme Aşaması

Randevu Alımı Muayene Teşhis TUR
e-kart getirilecektir
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Ich mach’s!
Mir zuliebe.

Untersuchung mit hoher Qualität

Sie können sich darauf verlassen, dass die Qualität der 
Mammografie laufend überprüft und verbessert wird.  
Eingesetzt werden strahlungsarme, digitale Geräte, die 
regelmäßig kontrolliert werden. Alle Radiologietechno-
loginnen/Radiologietechnologen sowie Radiologinnen/
Radiologen sind speziell geschult und verfügen nach-
weislich über entsprechende Erfahrung. Wenn es medi-
zinisch notwendig ist, wird zusätzlich zur Mammografie 
auch eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt.

Mammografie in Zahlen

Brustkrebs-Früherkennung: Alle zwei Jahre

Internationale Studien empfehlen ein Zwei-Jahres-In-
tervall für die Brustkrebs-Früherkennung. Dieses gilt 
auch in Österreich.

Einen Termin vereinbaren

Bei jeder Radiologie-Einrichtung, die am Brustkrebs-
Früherkennungsprogramm teilnimmt, können Sie einen 
Termin für die Mammografie vereinbaren. Eine Liste der 
Radiologie-Einrichtungen in Ihrem Bundesland liegt dem 
Erinnerungsbrief bei, den Sie von der Sozialversicherung 
bekommen. Alle Radiologie-Einrichtungen österreichweit 
sind auf www.frueh-erkennen.at zu finden.

Den Befund erhalten Sie per Post oder direkt bei Ihrer 
Radiologie-Einrichtung. Auch Ihre Vertrauensärztin/Ihr 
Vertrauensarzt erhält den Befund, wenn Sie das möchten.
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Medieninhaber und Herausgeber: Wiener Gebietskrankenkasse, 1100 Wien, Wienerberg-
straße 15–19; Koordinierungsstelle des Österreichischen Brustkrebs-Früherkennungs-
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durchführen

erhalten einen unau�älligen 
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erhalten die Diagnose 
Brustkrebs

Kostenlose Telefon-Serviceline:

0800 500 181  
(Mo - Fr 8:00 - 18:00 Uhr)

Mehr Informationen auf:

www.frueh-erkennen.at

www.facebook.com/frueherkennen.oesterreich

 Die Österreichische Krebshilfe empfiehlt eine Teilnahme am 
Österreichischen Brustkrebs-Früherkennungsprogramm!

Bei Auffälligkeiten und Beschwerden ist 
die ärztliche Zuweisung zur Mammografie 
jederzeit und altersunabhängig möglich.

Bitte nehmen Sie unbedingt Ihre  
e-card zur Untersuchung mit. 

!
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Abwägen und EntscheidenBrustkrebs-Früherkennung

Worum geht es?

In Österreich erkranken jedes Jahr rund 5.000 Frauen an 
Brustkrebs. Die Mammografie ist ein Bruströntgen und 
gilt derzeit als die am besten geeignete Methode Brust-
krebs früh zu entdecken. 

Daher bietet die Sozialversicherung Frauen ein kosten-
freies Brustkrebs-Früherkennungsprogramm.

Die Brustkrebs-Früherkennung richtet sich an 
Frauen, die keine Beschwerden oder erkennbaren 
Anzeichen einer Brustkrebs-Erkrankung und kein 

familiär bedingtes Risiko haben. 

Haben Sie Beschwerden?  
Wenden Sie sich bitte umgehend an Ihre 
Vertrauensärztin/Ihren Vertrauensarzt. 

Risiken
Ein auffälliger Befund führt zu vorübergehender 
Beunruhigung, auch wenn sich der Befund bei 
nachfolgenden Untersuchungen als unauffällig 
herausstellt. 

Es gibt Tumore, die langsam oder gar nicht 
wachsen und nie auffällig geworden wären. 
Werden diese bei der Mammografie entdeckt, 
wird trotzdem in der Regel eine Behandlung 
empfohlen.

Bei der Mammografie werden Röntgenstrahlen 
eingesetzt. Diese werden so gering wie möglich 
gehalten.

Nutzen
Brustkrebs kann nicht verhindert,  
aber früh erkannt werden.

Durch die Früherkennung sind die Therapien  
schonender und die Heilungschancen besser.

Langfristig soll die Brustkrebs-Sterblichkeit  
gesenkt werden.

Wer kann teilnehmen?

Die Teilnahme wird vor allem für Frauen zwischen 45 und 
69 Jahren empfohlen. 

Sie sind zwischen 45 und 69 Jahre  
Ihre e-card ist automatisch alle zwei Jahre für die 
Brustkrebs-Früherkennung freigeschaltet. 

Sie sind zwischen 40 und 45 Jahre,  
70 Jahre oder älter 
Sie möchten zur Brustkrebs-Früherkennung gehen, dann 
können Sie sich online oder telefonisch anmelden. 

Wir empfehlen eine Teilnahme mit Ihrer 
Vertrauensärztin/Ihrem Vertrauensarzt zu besprechen 
oder sich online auf www.frueh-erkennen.at  zu 
informieren.

Bevor Sie entscheiden, ob Sie teilnehmen, 
sollten Sie noch wissen, …

… dass die Früherkennung wie jede andere medizinische 
Maßnahme neben Nutzen auch Risiken haben kann. Die 
Teilnahme ist freiwillig.

InformierenErinnerungsbrief Abwägen und
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Termin-
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e-card mitnehmen
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Ben de  
katılıyorum.
Sağlığım için.

Yüksek Kaliteli Muayene

Mamografi kalitesinin sürekli olarak kontrol edildiğinden 
ve geliştirildiğinden emin olabilirsiniz.  Muayenede; 
düzenli olarak kontrol edilen, ışın yoğunluğu düşük, 
dijital cihazlar kullanılmaktadır. Radyoloji teknisyenleri 
ile radyoloji uzmanlarının tamamı; özel bir eğitime ve 
belgelenmiş geniş deneyimlere sahip olmaktadırlar. 
Tıbbi olarak gerekli görüldüğü durumlarda, mamografiye 
ek olarak ultrason incelemesi de gerçekleştirilir.

Sayılarla Mamografİ Görüntüleme

Meme Kanseri Erken Teşhis Muayenesi:  
Her İki Yılda Bir Olmalı

Uluslararası araştırmalara göre; meme kanseri erken 
teşhis muayenesi için iki yıllık bir zaman aralığı 
önerilmektedir. Bu tavsiye Avusturya için de geçerlidir.

Randevu Alımı

Mamografi randevunuzu; meme kanseri erken 
teşhis programına katılan her radyoloji merkezinden 
alabilirsiniz. Sizin eyaletinizde hizmet veren radyoloji 
merkezlerinin listesini, sosyal sigorta kurumunun 
göndereceği hatırlatma yazısında bulacaksınız. Avusturya 
genelinde hizmet veren radyoloji merkezlerinin tamamını 
ise; www.frueh-erkennen.at sayfasında bulabilirsiniz.

Teşhisiniz size posta yoluyla gönderilecektir veya radyoloji 
merkezinde bizzat teslim edilecektir. İsteğinize bağlı 
olarak teşhis raporu özel hekiminize de iletilecektir.

Künye

Medya sorumlusu ve yayıncı: Wiener Gebietskrankenkasse, 1100 Wien, 
Wienerbergstraße 15–19; Avusturya Meme Kanseri Erken Teşhis Programı Koordinasyon 
Merkezi. Yeniden basımı veya çoğaltılması için, WGKK‘nın açık onayının alınması 
zorunludur. 5’nci baskı 2018.

Medya Kanunu’nun 25’nci maddesi uyarınca beyan edilmiştir. Bakınız:  
www.frueh-erkennen.at Avusturya Meme Kanseri Erken Teşhis Programı; Federal 
Hükümet, Sosyal Sigorta Kurumu, Eyaletler ile Avusturya Tabipler Odası‘nın ortak bir 
girişimidir.

www.frueh-erkennen.at

1.000 kadın

970 kadının

mamogra� muayenesi 
yaptırıyor

bulguları temiz çıkıyor

30 kadın

24‘ünde

ileri muayene için 
davet ediliyor

Bu kadınların

meme kanseri yoktur

6 kadına
meme kanseri 
teşhisi konuluyor

Ücretsiz Bilgi Hattı:

0800 500 181  
(P.tesi-Cuma: 08.00 ila 18.00 saatlerinde)

daha fazla bilgi için:

www.frueh-erkennen.at

www.facebook.com/frueherkennen.oesterreich

Avusturya Kanser Hastaları Yardım Derneği; Avusturya Meme 
Kanseri Erken Teşhis Programına katılımı tavsiye etmektedir!

Herhangi bir belirti veya şikâyet ortaya çıkarsa, 
yaşınızdan bağımsız olarak hekim yönlendirmesiyle 

derhâl mamografiye girebilirsiniz.

Muayeneye giderken e-kartınızı mutlaka yanınızda 
bulundurmanızı rica ediyoruz. 

!
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Düşünüp, Karar Verme AşamasıMeme Kanserinde  
Erken Teşhis

Konu Nedir?

Avusturya’da her yıl 5.000 kadın meme kanserinden 
hastalanmaktadır. Bir göğüs röntgeni olan mamografi, 
günümüzde meme kanserinin erken teşhisinde en uygun 
yöntem olarak kabul edilmektedir. İşte bu yüzden sosyal 
sigorta kurumu kadınlara; ücretsiz bir meme kanseri 
erken teşhis programı sunmaktadır.

Meme kanseri erken teşhis muayenesi, göğüs 
kanseri hastalığına işaret edebilecek herhangi bir 

şikâyeti ya da belli bir belirtisi bulunmayan ve 
aileden gelen bir risk taşımayan kadınlara yönelik 

düzenlenmiştir. 

Belli bir şikâyetiniz var mı? O zaman derhâl özel 
hekiminize başvurmanızı rica ediyoruz.

Riskler
Dikkat çekici bir bulgu raporu geçici olarak 
bir huzursuzluğa yol açabilir – ilerleyen 
muayenelerde bulguların zararsız olduğu 
ortaya çıksa bile. 

Oldukça yavaş büyüyen, veya hiç büyümeyen 
bazı tümör türleri vardır ki, bunlar asla dikkat 
çekmeyebilir. Mamografi sırasında böylesi bir 
tümöre rastlandığında, yine de kural olarak bir 
tedavi önerilir.

Mamografi muayenesi sırasında kullanılan 
röntgen ışınları olabildiğince düşük bir 
yoğunlukta tutulur.

Faydalar
Meme kanseri engellenemez, fakat erken teşhis 
edilebilir.

Erken teşhis sayesinde uygulanan tedaviler 
daha hafif geçer, iyileşme şansı ise yükselir.

Uzun vadede meme kanserine bağlı ölümlerin 
azaltılması hedeflenmektedir.

Kimler Katılabilir?

Muayeneye öncelikle; 45 – 69 yaş aralığında olan 
kadınların katılması önerilmektedir. 

Eğer siz de 45 ila 69 yaş aralığında 
bulunuyorsanız,  
e-kartınız otomatik olarak her iki yılda bir meme kanseri 
erken teşhis muayenesi için onaylanacaktır. 

Eğer yaşınız 40 ila 45 arasında ya da 70 yaş ve 
üzerinde 
ise ve meme kanseri erken teşhis muayenesine girmek 
istiyorsanız, o hâlde internet ortamında veya telefon 
yoluyla başvurabilirsiniz. 

Bu konuyu özel hekiminizle görüşmenizi veya çevrim 
içi www.frueh-erkennen.at sayfası üzerinden bilgi 
edinmenizi öneriyoruz.

Muayeneye karar vermeden önce şunu da 
bilmelisiniz ki…

… her tıbbi uygulamada olduğu gibi, erken teşhis muayenesi 
faydaların yanında riskler de barındırabilmektedir. 
Muayeneye girmek isteğe bağlıdır.

BilgilenmeHatırlatma Mektubu Düşünüp, 
Karar Verme Aşaması

Randevu Alımı Muayene Teşhis TUR
e-kart getirilecektir
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Bezahlte Werbung
flächendeckendes und um-
fassendes Paket für alle 
Niederösterreicherinnen und 
Niederösterreich entwickelt: von 
Businessplan bis Online Marke-
ting, von Auftritts-Training bis 
Kundengewinnung. Das riz up 
Angebot deckt dabei ein breites 
Spektrum ab: Gründung, Wach-
stum, Finanzierung, Personal, 
Standort bis hin zu Export. 
Digitale Info-Clips haben seit 
heuer auch online das Angebot 
erweitert, kompakte Blocksemi-
nare bringen einen zusätzlichen 
zeitlichen Spielraum, Veranstal-
tungen bieten Information und 
Vernetzungsmöglichkeiten.

einfach starten, sicher wach-
sen. Das ist das Motto von riz 
up. Viele Unternehmen sind 
schon erfolgreich gestartet und 

Aşağı Avusturya Eyaleti, riz up 
danışma ve seminer hizmetleri 
ile Aşağı Avusturyalılar için 
geniş kapsamlı ve tam bir paket 
geliştirdi: iş planı oluşturmaktan, 
online pazarlamaya, sunum 
hazırlama çalışmalarından, 
müşteri kazanmaya kadar. Riz 
hizmetleri tüm bunlarla geniş bir 
yelpazeyi kapsıyor: işletmenin 
kuruluşundan, büyümesine, 
finansmanına, personeline, ye-
rine ve ihracatına kadar. 

E in Unternehmen zu grün-
den oder auch sein eigenes 
Unternehmen weiter zu 

entwickeln, das alles sind sehr 
bewusste Schritte. Das Haupt-
motiv dabei ist nach wie vor der 
Wunsch, eigene Ideen umsetzen 
und eigenständige Entscheidun-
gen treffen zu können. Da geht 
es zum Beispiel um die Eröff-
nung eines eigenen Geschäftes 
oder das Aufsetzen einer über-
regionalen Plattform. Egal, um 
welche Geschäftsidee es sich 
handelt: riz up, die Gründer-
agentur des Landes Niederös-
terreich, begleitet mit maßge-
schneiderter Beratung – vor Ort 
und kostenlos! 

Mit dem Beratungs- und Semi-
narangebot hat das Land Nie-
derösterreich mit riz up ein 

B ir işletme kurmak ya da 
sahip olunan işletmeyi 
geliştirmek çok bilinçli 

adımlardır. Bununla birlikte ana 
hedef, sahip olunan fikirleri 
hayata geçirmek ve bağımsız 
seçimler yapabilmektir. Örneğin 
bir dükkân açmak ya da ülke 
genelinde büyümek. Hangi iş 
fikri olursa olsun: riz up, Aşağı 
Avusturya Eyaleti’nin start up 
ajansı, işletmeye özel danışma 
hizmetleri ile yanınızda – 
yakınınızda ve ücretsiz!

nun dabei, mit dem eigenen Un-
ternehmen zu wachsen: Durch 
die Aufnahme von Mitarbeiter-
Innen oder der Eröffnung einer 
neuen Filiale. Und für diesen 
Wachstums-Prozess kann man 
wieder auf die persönliche Be-
gleitung durch riz up setzen: 
Die BeraterInnen stehen jeder-
zeit zur Verfügung, spezielle 

Online bilgilendirme videoları 
sayesinde bu yıl online 
hizmetlerimiz genişledi, hız-
landırılmış yoğun seminerler 
zaman kazandırırken, düzenle-
nen organizasyonlar da bilgi ve 
network imkanı sağlıyor. 

Kolay başlayın, güvenli büyüyün. 
Riz up’ın sloganı budur. Yeni 
çalışma arkadaşlarını işe alarak 
ya da yeni bir şube açarak, 
birçok işletme şimdiden başarılı 
bir şekilde işe başladı, mevcut 

Wachstums-Workshops und Ve-
ranstaltungen schulen bei den 
Themen, die nun wichtig sind: 
Finanzierung, Personal, Export 
und viele mehr. 

Termin gleich vereinbaren 
unter www.riz-up.at oder 
Tel. 02622/26326.

işletmeler de büyümeye devam 
ediyor. Bu büyüme sürecinde 
de riz up’tan yanınızda olmasını 
isteyebilirsiniz: Danışmanlar her 
zaman size eşlik ederek, bü-
yüme ile ilgili workshop ve or-
ganizasyonlarda önemli konular 
hakkında eğitim vermeye devam 
ediyorlar: finansman, personel, 
ihracat ve daha fazlası. 

www.riz-up.at web adresinden 
randevu alın veya 02622/26326 
Telefon numarasını arayın.

riz up 
Aşağı Avusturya Eyaleti Start-Up Ajansı
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nun tanımlaması ise paylaşım 
fonksiyonudur.

3) Toplum ve ekonominin 
yönetimi ve idaresinin yerine 
getirilmesi de fonksiyonlardan 
biridir. Bunun tanımlaması ise 
yönetme fonksiyonudur. 

Vergi dairesinin kısa bir 
tanıtımını yapmak gerekirse

Enformasyon merkezi

Vergi dairesinin ilk ve önemli ye-
ridir. Buraya geldiğinizde ilk bu 
bölümün çalışanları tarafından 
karşılanırsınız. Bu merkez birçok 
görevi yerine getirmekle bera-
ber, bilgi almak istediğiniz tak-
dirde ilk başvuracağınız yerdir. 
Çeşitli alanlardaki talepleriniz 
ile ilgilenirler: Yıllık vergi iadesi 
beyannamesi, çocuk paraları, 
şikâyetleriniz, şirket kuruluşları, 
teslim etmek veya doldurmak 
istediğiniz formlar ve internet 

Avusturya’nın vergi ida-
resi birçok ülke için 
çalışma şekli ve yapısı 

ile iyi bir örneği teşkil etmekte-
dir. Vergi ödeyen kişilerin hep-
sinin motivasyonu aynı düzeyde 
olmasa da şunu söylemek ge-
rekir ki, organizasyonu stabil 
olmayan bir vergi idaresi ile bir 
ülkenin sağlam olması ve pozitif 
gelişmesi mümkün değildir.

Vergilerin hangi 
fonksiyonları vardır?

Vergiler üç önemli fonksiyonu 
yerine getirirler:

1) Devlet bütçesinin finanse 
edilmesini. Bu şekilde devlet 
görevlerinin yerine getirilmesi 
gerçekleşir.

2) Her bir vergi ödeyen kişinin 
maddi katkısı ile devlet büt-
çesi güçlendirilir. Şahıstan 
devlete destek şeklinde. Bu-

vergi dairesi uygulaması olan 
internet kodlarını temin etmek 
ve benzeri. Bu ekibin çalışanları 
telefon ile de ulaşılır olup, birçok 
çözülmesi gereken konularda 
yardımcı olurlar.

Çalışanlar Yıllık Vergi 
Beyannamesi Bölümü

Yıllık vergi beyannameleri hem 
internet üzerinden hem de elle 
doldurulmuş olan şekilleri ile 
bu bölüm tarafından işleme 
alınırlar. Bu beyannameler karar 
çıkmadan, ön karar kontrolü 
diye adlandırdığımız şekilde 
incelenirler. Bazıları ise belirli 
kriterlere ve tesadüf prensi-
bine göre daha özenle bir kont-
rolden geçerler. Bu kontrollerin 
aşamasında gerekli durumlar 
da vatandaşlar tarafından bazı 
belgeler ve faturalar istenebilir.

Şirketlerin Yıllık Vergi 
Beyannamesi ve Şirket 

Denetimi Bölümü

Şirketlerin vergi beyannameleri 
bu bölüm tarafından işleme 
alınır. Bu bölümün çalışanları 
hem vergi dairesinde iç hem 
de dışarı hizmetleri şeklinde 
görevlerini icra ederler. Olurda 
bazı evraklar ve gerekli dosya-
lar olduğu takdirde, şirketler 
bu bölüm tarafından bunların 
ibrazı konusunda vergi dairesi 
tarafından gerek telefon ile ge-
rekse de yazılı şekilde haberdar 
edilirler. Bu bölüm tarafından ge-
rekli incelemeler ve denetimler 
de bizzat şirketlerde gerçekleşir. 
 

Vergi Güvenliği Bölümü

Bu bölümde vergi hesaplamaları 
yapılmasının yanı sıra, vergi 
borçlarının maliyedeki vergi 
hesabına ödenip ödenmediği 
takip edilir. Ön görülen vergi 
borcunun ödenmediği veya bu 
borcun neden ödenemediğine 
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2017 DEVLET VERGİ GELİRLERİ

gelirlerinin vergilendirmesi 
ücret vergisi ile gerçekleşir. Bu 
vergi türü işveren tarafından 
hesaplanıp, her işçi için mali-
yeye havale edilir. 2020 yılına 
kadar en yüksek vergi oranı 55% 
olup, 2020’den sonra ise 50% 
oranlarında seyir edecektir. 

3) Kurumlar vergisi: Anonim ve 
limitet gibi büyük şirketler, yıllık 
kazançlarının 25% oranında ver-
gilendirmelidirler.

(Nokta 1-3’ün kısmen alındığı kitap: 

Politik und ihre wirtschaftspolitischen 

Handlungsspielräume von Alfred Germ 

und Thomas Hellmuth, Politische Bildung 

Bd. 22, Inssbruck - Wien - Bozen 2010)

4) Sermaye Gelirleri Vergisi: 
Gelir vergisinin özel bir kesinti 
şeklidir sermaye gelir vergisi. 
Yurt içinde elde edilen sermaye 
geliri direk kesinti yolu ile ver-
gilendirilir. Örneğin elde edilen 
faizlerde ya banka ya da öde-

ilişkin bir açıklama yapılmadığı 
takdirde, vergi güvenliği ekibi 
kapınıza dayanır ve sizden 
orada ödemenizi bile talep ede-
bilir. Bazı eşyalarınızın haciz 
işlemlerine kadar gidebilir bu 
durum. 

Şirketlerin maddi açıdan sorun-
lar yaşayıp ödeme zorlukları 
çektiklerinde, acil olarak vergi 
dairesi ile bağlantıya geçme-
lerinde yarar vardır. Ödeme 
kolaylığı ya da vergi borcunuzun 
dondurulmasına ilişkin dilekçe 
sunma hakkına sahipsiniz. 

Önemli Vergiler

1) Katma değer vergisi: Ürün-
lerin ve hizmetlerin fiyatları içe-
risinde olan ve genellikle 20% 
oranlarında ki bir vergi türüdür. 
Yiyecek, kitaplar ve bazı başka 
ürünlerde ise 10% oranındadır. 

2) Ücret vergisi: Çalışan işçilerin 

meyi yapacak taraftan sermaye 
gelir vergisini kesinti yolu ile 
kendilerinde tutulur ve vergi 
dairesine yönlendirir. Böylelikle 
banka faizlerinin vergi beyan-
namesi ile bildirilmesine gerek 
kalmaz. (www.help.gv.at)

2017 Devletin Vergi Gelirleri

2017 yılında 84,4 milyar Euro 
gelir elde edildi. Aşağıdaki 
grafikte de görüldüğü gibi, vergi 
gelirlerinde birinci sırayı 34% 
oranı ile katma değer vergisi 
(KDV) alıyor. Daha sonrasında 
ise 30% oranı ile ücret vergisi ve 
bu gelirleri 9% oranı ile kurumlar 
vergisi takip ediyor.

Hangi gelir çeşitleri vardır? 
(Alıntı: www.bmf.gv.at)

Avusturya Vergi Yasalarına göre 
7 gelir çeşidinden oluşmaktadır. 
Eğer bu 7 gelir çeşidinden birine 
uymuyorsa elde ettiğiniz gelir, o 

zaman gelirinizi vergilendirme 
yükümlülüğü üzerinizden kalkar. 
Maliye Bakanlığının web sitesi 
üzerinden vergi hukuku ile yeni-
likleri takip edebilir ve en güncel 
bilgilerle ulaşabilirsiniz. 

Gelir çeşitleri şu 
şekilde oluşmaktadır:

1. Tarım ve ormancılık gelirleri
Örnek: Çiftçi, balık yetiştiriciliği, 
ormancılık, arı yetiştiriciliği, 
üzüm üreticiliği;

2. Serbest meslek gelirleri
Örnek: serbest meslekler, dok-
tor, avukat, sanatkâr, yazar, bi-
lim adamı, portföy idarecisi;

3. Ticari işletme gelirleri
Örnek: klasik işletmeler, maran-
goz, çilingir, ticari işletmeler

4. Bağımlı bir işten elde edilen 
gelirler
Örnek: Bir iş yerinde veya bir 
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Soru ve Cevaplar ile Vergi Sistemi
Soru: Loto’dan bir ikramiye kazandım. Maliye benden vergi ödememi bekler mi?

Cevap: Hayır, ikramiyeler, yasalarda sıralanan vergilendirilmesi gereken 7 gelir çeşidinin kategorisine girmiyor.

Soru: Vergi dairesi bazı evrakları benden talep ediyor. 
Ancak istenilen sürede bunları temin etmem mümkün değil, ne yapmalıyım?

Cevap:  Vergi dairesi ile bağlantıya geçip ve temin edilmesi gerekilen belgeler için 
bu sürenin uzatılmasını talep etmelisiniz.

Soru: Çalıştığım firmanın yanı sıra, hafta sonları başka bir firmada da çalışıyorum. 
Ek olarak vergi ödemem gerekiyor mu?

Cevap: Ek bir firmada kayıtlı olup çalışarak vergilendirilecek toplam geliriniz yükselir ve bu nedenle yeni 
bir hesaplama gerçekleşir. Yıllık vergi beyannamenizi gönüllü bir şekilde vergi dairenize sunmamanız 

durumunda, onlar bunu sizden talep edeceklerdir. İki işte çalışanların zorunlu bir şekilde yıllık 
beyannamesini yapmaları gerekmektedir. 

Soru: Çalıştığım alana uygun, iş saatlerimi etkilemeyen bir üniversite eğitimi yapmak istiyorum. Bu üniversite 
yerleşkesine arabam ile gitmem gerekiyor. Vergi hukuku nezdinde bana sunulan kolaylıklar var mı?

Cevap: Eğitiminiz için olan üniversite harçlarını, kitap masraflarını, yol paralarını (kilometre başı ücretleri) 
yıllık vergi iadesi beyannameniz kapsamında bir kısmını geriye alabilirsiniz. Önemli olan tüm evrak ve 

faturalarınızı düzenli bir şekilde saklamanız. Gerektiğinde yine hazırlanmış şekilde sunabilmeniz adına. 
Elektronik bilgi işlem giderlerinizi de bilgisayar, laptop, yazıcı, vb. gibi beyannameniz kapsamında gider 

olarak gösterebilirsiniz. Şahsi ve üniversiteniz için kullandığınız kulanım oranını hesaplayıp, bu oranı vergi 
dairesine bildirebilirsiniz. Böylelikle kısmi olarak giderlerinizi geriye alabilirsiniz.

Wirtschaft
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Benim vergi param ile neler yapılıyor?
2011 yılına ait olan aşağıdaki grafik, aylık geliri 1.500 €, 2.500 € ve 4.000 € olan kişilerin, ödemiş oldukları 
vergiler ile nelerin bu ülkede yapıldığına ilişkin bir göstergeyi bize anlatmaktadır. Ödemiş olduğunuz ver-
gilerin büyük kısmı eyaletlere ve belediyelere dağıtılıyor. Diğer kısımları ise sosyal refah, sağlık, emek-
lilik kurumları, eğitim, sanat, kültür, devlet borcunun faizi ve benzeri giderler için planlanıyor.

Vielfalt, die das Leben in der Stadt in vielerlei Hinsicht bereichert, hat in Wien eine lange Tradition. Um auch in Zukunft einen 
sozialen Zusammenhalt zu sichern, fördert die Stadt den Austausch. Die Schaffung von „Bildungsgrätzl“ – also die Vernetzung 
von Bildungseinrichtungen in Stadtteilen – sowie Projekte in den Bezirken und die vielfältigen Angebote in den  Gemeindebauten 
spielen dabei eine wesentliche Rolle, die Wohn- und Lebensqualität für Alt und Jung zu erhalten.

Infos unter www.bildung.wien.at sowie www.wohnen.wien.at

Wir  
stärken 
den  
Zusammenhalt. 

Bezahlte Anzeige

INS_30_Schwung_Zusammenhalt_210_148_5mm.indd   1 12.09.18   12:37

kurumda çalışanlar, emekliler;

5. Sermaye varlıklarından elde 
edilen gelirler
Örnek: tasarruf mevduatı biri-
kimlerinin faizleri, menkul değer-
ler, sermaye şirketlerindeki 
hisselerin kâr payı dağıtımı ve 
hisse fonları;

6. Kira gelirleri
Örnek: arsa/arazi kiralaması, 
bina ve ev kiralaması (kiracının 
bir başka kiracıya  k i r a l a m a s ı 
dâhil)

7. Diğer gelirler
Şahsi arsa satışları (1 Nisan 
2012’den itibaren 30% oranında 
vergilendirme yükümlülüğü; bu 
kesinti gayrimenkul gelir vergisi 
ile gerçekleşir. Altın ve Gümüş 
alındıktan 1 yıl içerisindeki za-
man zarfında satılması sonu-
cunda da vergilendirilir.
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Öneriler ve düşüncelerimiz
-) Avusturya’nın mali idaresi çok güzel broşürler düzenliyor. Bunlar her zaman çok bilgilendirici 

ve detaylı açıklamalı. Ancak bu broşürleri başka dillerde bulamıyoruz. Belirli bir düzeyde 
Almanca bilgileriniz olsa da vergi hukuku içeriği çok zor anlaşılıyor. 

-) Özelikle okullarda, gençleri daha küçük yaşlarda seminerler ile eğiterek, onlara Vergi Hukuku’nu 
anlamanın önemini ve neden vergi ödedikleri konusunda aydınlatmanın çok önemli olduğunu 

düşünüyoruz. Ancak böyle dürüst vergi ödeyenleri baştan destekler ve motive edebiliriz.

-) Bizim görüşümüze göre, Maliye Bakanlığı, kamuoyunda daha çok 
ortaya çıkıp ve vergi ödeyenleri motive etmeli.

-) Şu an var olan maliye çalışanları ya da dışardan kurulan bir ekibin güzel bir hazırlığından sonra Maliye 
Bakanlığı sembollü giysileri ile zaman zaman sokaklarda, vergilerin önemi, vergi içerikli konularla insanları 

aydınlatmanın çok isabetli bir çalışma olacağına inanıyoruz. Örneğin vergi paraları nasıl çalıştırılıyor, 
vergilerin neler olduğu ve neden vergilerin olduğu konularına ilişkin tanıtımlar gibi;

-) Birçok insan, ikinci bir işte çalışıp vergi beyannamesi kapsamında ortaya çıkan vergi borcunu 
ödediğinden dolayı cezalandırıldığını düşünüyor. Bu konuya ilişkinde bir açıklamanın yapılması bu 
karanlığa bir aydınlık doğduracaktır. Hatta bu sebepten dolayı birçok insan kaçak çalışmaya bile 

yöneliyor. Bu durumun iyileştirilmesi için resmi kurumların daha etkin adımlar atması gerekli.
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GIS-Program ücreti: 
5 yılda 300 milyon 
Avro fazla ödeme 

GIS-Programmentgelt: In fünf Jahren 
um 300 Millionen Euro zu viel bezahlt

ORF, ödeme yapanlara yaklaşık 300 milyon Avro geri ödeme yapmak zorunda.
ödeyen her GIS abonesinin risk 
almadan ve ücret ödemeden 
taraf olabileceği, toplu bir 
şikâyet davası açtık.“

Avrupa Birliği Adalet Divanı: 
Radyo-televizyon yayın 

harçlarından vergi alınamaz 
Avrupa hukuku çok açık. Avrupa 
Birliği Adalet Divanı’nın Çek 
radyo-televizyon yayın harcı 
ile ilgili benzer davada aldığı 
karara göre (eský rozhlas, karar 
no. C11/15) radyo-televizyon 
yayın harcından katma değer 
vergisi alınamaz. Radyo-tele-
vizyon yayın harcında, alınan bir 
hizmet karşılığı ödeme yapılan 
isteğe bağlı hukuki bir bağ 
mevcut değildir. Avrupa Birliği 
Adalet Divanı’na göre, radyo-
televizyon yayın harcı, hizmet 
veren ile hizmet alan arasındaki 
bir sözleşmenin temelini 
oluşturmamaktadır. Ayrıca 
alınan hizmet ve karşılığında 
ödenen para gibi doğrudan bir 
ilişki de mevcut değildir, çünkü 
harç ödeme zorunluluğu,  radyo-
televizyon yayın hizmetlerinin 
kullanılmasına değil, herhangi 

Dava finansörü AdvoFin, bu-
güne kadar Avusturya’da
görülmemiş büyüklükte

bir toplu tüketici şikâyet 
davasını başlattı. 3,3 milyon 
GIS abonesi, en azından son 5 
yılda ödedikleri program ücreti 
üzerinden tahsil edilen %10 
KDV’yi ORF’tan geri talep ede-
bilir. Son 5 yılda Avusturyalılar 
GIS’e ve dolayısıyla ORF’a 300 
milyon Avro’yu aşan tutarda 
fazla ödeme yaptılar. 

AdvoFin Prozessfinanzierung 
AG yönetim kurulu üyesi Ger-
hard Wüest : “Avrupa Birliği 
Adalet Divanı 2016 yılında 
açıkça belirtmiştir: Radyo-
televizyon yayın harçlarından 
katma değer vergisi alınamaz. 
Buna rağmen ORF’un tahsilat 
bürosu niteliğindeki GIS, ORF 
abonelerinden, önceki gibi her 
ay, program ücreti üzerinden
%10 KDV tahsil etmeye de-
vam etmektedir.  Bu durum 
Avrupa’da tek örnektir. Sadece 
Avusturya’da görülen bu duru-
mu düzeltme vakti gelmiştir. Biz 
de bu nedenle ORF’a karşı, harç 

bir radyo-televizyon alıcısına 
sahip olunmasına bağlıdır. 
Bu nedenle Avrupa Birliği 
Adalet Divanı’na göre, Avrupa 
Birliği vergi yönergelerine is-
tinaden katma değer vergisi 
alınması için yeterli koşullar 
sağlanmamaktadır. 

Avusturya, Avrupa Birliği 
içinde vergiden vergi almaya 

devam eden son ülke
AdvoFin avukatı ve Avrupa hu-
kuku uzmanı Wolfgang List: “Çek 
radyo-televizyonu için geçerli 
olan, ORF için de birebir geçer-
lidir. Ne Çek Cumhuriyeti’nde 
ne de başka herhangi bir AB 
ülkesinde tüketiciler artık radyo-
televizyon yayın harcı üzerin-
den KDV ödememektedirler. 
Avrupa Birliği Adalet Divanı 
kararına sadece Avusturya’da 
uyulmamaktadır. Burada, radyo-
televizyon yayın harcı ödeyen-
lerden her ay %10 KDV tahsil 
edilmektedir. Bu nedenle harç 
ödeyenler, ORF’tan en az geçen 
5 yıl için geri ödeme isteme 
hakkına sahiptirler.”

3,3 milyon GIS abonesi 
geçen 5 yıl için geri ödeme 

talep edebilir 
3,62 milyon GIS abonesinden 
3,31 milyonu radyo-televizyon 
yayın harcının yanında ORF 
program ücreti de ödemekte-
dir, bu da ORF denetim kurulu 
kararı doğrultusunda, 1 Nisan
2017’den itibaren geçerli ol-
mak üzere, radyo-televizyon 
yayını için ayda toplam 
17,21 Avro + %10 KDV olarak 
belirlenmiştir. 

Yani 3,31 milyon Avusturyalı, 
Avrupa hukukuna aykırı olarak 
her ay program ücretine ilave 
olarak 1,72 Avro, yani yıllık 
20,65 Avro KDV ödemektedir.  
Wüest: “ORF, dinleyicilerinden 
ve izleyicilerinden her yıl KDV 
olarak fazladan 68 milyon Avro 
tahsil etmektedir. Geri ödenme-
sini istediğimiz bu tutar verginin 
vergisi niteliğindedir. Geçmiş 5 
yıla uygulanabilir. Yani ORF’un 
üyelerine geri ödemesi gereken 
toplam tutar  300 milyon 
Avro’dan fazladır.”

Der deutsche Text ist auf www.bruckemagazin.at
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bilirler. Biz, harç üzerinden KDV 
alınmasının Avrupa Birliği vergi 
yönergelerine aykırı olduğundan 
çok eminiz. Tabii buna sadece 
Avrupa Birliği Adalet Divanı 
karar verebilir. Bu nedenle 
ORF’u, Noel’den önce bizimle 
birlikte AB Adalet Divanı’na 
başvurmaya ve durumu açıklığa 
kavuşturmaya davet ediyoruz. 
Sonuç olarak 3,3 milyon abone-
sine hukuken açıklık getirmemek 
ORF’un zararına olacaktır.”  

Bu tüketici hakları ile ilgili, 
ORF’a karşı yürütülen bir 

kampanya değil 
AdvoFin Yönetim Kurulu da 
ORF’u, tüketicileri zarara
uğratan bu hukuki durumu
en kısa zamanda AB Adalet
Divanı’nda açıklığa kavuş-
turmaya davet ediyor. Wüest: 
“GIS harcının tamamen kal-
dırılması bizi ilgilendirmiyor. 
Sadece yürürlükteki yönergele-
rin uygulanmasını ve tüketi-
cilerin haklarına kavuşmalarını 
istiyoruz. Tüketicilerin vergi 
üzerinden vergi ödemek zorun-
da olmaları kabul edilemez. 

ORF’un büyük finansal zorluk-
larla karşılaşacağının tabii ki 
farkındayız. İddiamızda haklı 

Para iadesi için: 
Havale belgesi yeterli 

GIS’e yaptığı bir ödemenin 
belgesini ibraz edebilen her-
kes, an itibariyle toplu şikâyet 
davasında taraf olabilir. Wüest: 
“GIS aboneleri web sitemiz-
den www.advofin.at  hemen 
başvurabilirler. İsim, e-posta 
adresi ve ödeme belgesinin bir 
kopyasının verilmesi yeterlidir. 

AdvoFin tüm dava masraflarını 
ve dava riskini üzerine 
almaktadır. Dava kazanıldığı 
takdirde, AdvoFin riski ve 
masrafları üstlenme bedeli 
olarak %27 oranında pay alır. 
Yani dava kazanıldığı takdirde, 
bir GIS abonesi son 5 yıldaki 
ortalama 100 Avro’luk zararının 
üzerinden, 73 Avro geri ödeme 
alacaktır. Hem de hiçbir masraf 
yapmadan ve risk almadan.”

Her hâlükârda 
ödemeye devam edin

AdvoFin avukatı Ulrich Sal-
burg GIS harcı ödeyenlere, GIS 
faturalarını geldiği gibi, %10 
KDV dâhil olarak ödemeye de-
vam etmelerini tavsiye ediyor: 
“Tüketiciler taleplerini belirtip 
toplu davamıza taraf olarak 
kendilerini en iyi şekilde koruya-

sayılırsak, ORF tabii ki mah-
sup edilen KDV’nin büyük bir 
kısmını kaybedecek. Fazladan 
tahsil ettiği KDV’yi maliyeden 
geri talep edecek, fakat maliye 
mahsuplaşma sonrası tahsil 
ettiği oranda bir iade yapabilir.” 
Böylece ORF’un bütçesinde 
%7’lik, yani neredeyse 70 milyon 
Avro tutarında bir açık oluşacak. 
Wüest açıklamasına şöyle devam 
etti: “Bu ORF için oldukça sıkıntılı 
bir durum, fakat AB karşıtı ve 

tüketici zararına bir tutum daha 
da kötü.  Kimse harç ödeyenlere 
gerçeği anlatmadığı için, siyasi 
tarafların ve ORF’un yıllardan 
beri AB hukukuna açıkça aykırı 
davranması kabul edilemez: 
Bağımsız bir radyo-televizyon 
yayını isteyenler, her ne şekilde 
olursa olsun bunu finanse de et-
melidirler. Fakat kesinlikle Avru-
pa hukukuna aykırı bir şekilde ve 
tüketici zararına, vergi üzerinden 
vergi alarak değil.“    Kaynak:OTS

Geri Ödeme Talepleriniz İçin Başvuru Yapabileceğiniz Şirket
AdvoFin hakkında

AdvoFin 2001 yılında Avusturyalı dava finansörü bir şirket olarak 
kurulmuştur ve güçlü sermayeli kurumsal yatırımcılar tarafından 
finanse edilmektedir. Tarafsız ve avukatlık temelinde çalışma 
AdvoFin’in ilkesidir. AdvoFin finansman sağlayıcılarını bağımsız 
olarak seçer ve dava sürecinde karşı tarafın güçlü olmasından ya 
da baskıdan etkilenmez. Bugün AdvoFin Avusturya’daki en büyük 
bağımsız dava finansörüdür. Geçmişinde ortalama 24.000 mü-
vekkilini temsil ettiği davalarda çoğunlukla çok güçlü olan karşı 
taraftan yaklaşık 260 milyon Avro tutarında dava kazanmıştır.  
AMIS, Immofinanz ve Meinl Bank bu davalardan birkaçına örnek-
tir. Şu anda AdvoFin diğerlerinin yanında, hayat sigortasından 

cayma ile ilgili binlerce şikâyet davasını finanse etmektedir. 
Daha fazla bilgiye www.advofin.at web sitesinden ulaşılabilir. 



Avrupa’nın ortasında 
bir Bektaşi Türbesi: 

Gül Baba 
Macaristan’ın başkenti 

Budapeşte’nin merkezin-
de bulunan, Osmanlı’nın 

en güçlü döneminde Fatih Sultan 
Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve 
Kanuni Sultan Süleyman’ın sefer-
lerine katılan Gül Baba’nın Türbe-
si, Budin Beylerbeyi Mehmet Paşa 
tarafından 1548’de yaptırılmıştır. 
Türk Caddesi ve Gül Baba 
Sokağının kesiştiği yerde bulu-
nan ve şehri tepeden gören tür-
benin inşa edildiği alan, Macarlar 
tarafından Rozsadomb (Gül Tepe-
si) olarak anılıyor. Orta Avrupa’da 
fonksiyonunu yitirmeden türbe 
olarak kalan önemli bir Türk eseri
olan Gül Baba Türbesinin en dik-
kat çeken özelliği, sandukanın 
bulunduğu alandaki gül kokusu. 
Ziyaretçileri türbenin girişinde Gül 
Baba heykeli karşılarken, Türk kül-
türünde önemli bir yeri bulunan 
iki çeşme de türbenin bulunduğu 
bahçede yer alıyor. 

Adını sarığında taşıdığı gülden 
alan Gül Baba; Macarların saygı 
duyduğu ve hoşgörüyle bahsettiği 
başlıca tarihi figürlerden birisi 
olmaya devam ediyor. Maca-
ristan Budin’de türbesi bulunan 
meşhur Türk mücahidi ve dervişi 

askeri olan Ebusuud Efendi, 2 Eylül
1541 tarihinde cenaze namazını 
kıldırmış, bu namazda Kanuni Sul-
tan Süleyman ve yüz bini aşkın bir 
cemaat hazır bulunmuştur. 

Çiçekler içerisinde en çok 
beğenilen hiç şüphesiz ki güldür. 
Gül, İslam tasavvuf felsefesinde 
mazmun olarak Allah’ın birliğini, 
merhum olarak Hz. Peygamberi 
çağrıştırır. Divan Edebiyatında ise 
tazelik, incelik, narinlik ve nazlılık 
özellikleriyle adlandırılır. 

“Utanmasını bilen yüz 
kızarır, gül rengini alır. 
Gül, ar ve hayâ sahibini 

çağrıştırır.”

hakkındaki ilk bilgiler, Evliya 
Çelebi’den. Çelebi’nin naklettiğine 
göre Gül Baba, Merzifonlu bir 
Bektaşi dervişidir. Evliya Celebi, 
elinde büyük bir kılıçla savaşlara 
katılan Gül Baba’ya bu lakabın 
verilmesine, külahında daima bir 
gül taşımasının sebep olduğunu 
da belirtmiştir. Fatih Sultan 
Mehmet devrinden Kanuni Sultan 
Süleyman devrine kadar birçok 
gazalarda bulunmuş, Budin’nin 
fethine katılmış ve bu sırada şehit 
düşmüştür. O zaman Rumeli kaz-
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Macaristan´da 
restorasyonu tamamlanan Gül
Baba Türbesi’nin açılışını 
gerçekleştirdi. Ziyaret kapsa-
mında iki ülke hükümetlerinin 
eşgüdümü ve Türk İşbirliği 
ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığının (TIKA) desteğiyle 
restore edilen Gül Baba Tür-
besinin açılışını Macaristan 
Başbakanı Viktor Orban ile 
birlikte yaptı. 

Açılışta konuşan Erdoğan, Gül 
Baba Türbesi ile ilgili şunları 
söyledi: “Zamana meydan oku-
yan bu türbeye bize sadece 
ortak tarihimizi hatırlatan ata 
yadigârı olarak bakamayız. 
Gül Baba geçmişten daha çok 
bugünle ve gelecekle ilgilidir. 
Gül Baba kendisini ziyaret 
edenlere, adeta tarihin derin-
liklerinden seslenerek, insan-
lığın bekasının farklı kültür-
ler arasında karşılıklı saygı, 
anlayış ve dostluktan geçtiğini 
hatırlatır.”
 
Gül Baba Türbesi, 2014 yılında 
imzalanan Türk-Macar ortaklığı
ile restore edilmiştir. Türbenin

onarımı, iç mekân ile çevre dü-
zenlemesi yapılırken, ayrıca yeni
Gül Baba Müzesi de türbenin 
yanına inşa edildi. Gül Baba 
Müzesi’nin kültür merkezi olarak 
sürekli yaşayan bir mekân olması
amacıyla ziyaretçiler için kafeter-
ya ve çeşitli etkinlik toplantıları-
nın düzenlenmesi için çok amaç-
lı toplantı salonları hazırlandı. 

Gül Baba’nın adı birçok eserde 
geçiyor. Yabancı müzisyenler ve 
yazarların, Gül Baba’dan ilham 
alarak önemli eserler ürettiği 
biliniyor.

von Nisan Kılıç
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Sayısız anlam yüklenen bir kumaş parçası 
yine sıcak tartışmalara sebep oluyor: 

Dindar kadınların başlarını, yüzlerini ve 
bazen tüm vücutlarını örttükleri bir kumaş. 

Kadınların başlarını örtme zorunluluğu 
yüzyıllardan beri Avrupa kültürünün de 

bir parçası. Bu hikâye Hristiyanlığın 
başlangıcından günümüze kadar uzanıyor.

Başörtüsü!

18.10.2018 
26.02.2019

Sergi hakkında 
Hristiyanlar için örtü 
saygınlığın, namusun ve 

bekâretin sembolü. Havari Aziz 
Paulus kadınlardan, Tanrı ile 
konuştuklarında yüzlerini bir örtü 

anavatanı ve geleneği temsil ediyor. 

1950’li yıllarda ise başörtüsü 
lüksü, şıklığı ve özgürlüğü temsil 
eden bir moda aksesuarı sayılıyor. 
Kadın - erkek arasındaki güç 
dengeleri adım adım değişiyor. 
Avusturya’da erkeğin aile reisi 
sayılması, eşitlik ve beraber-
lik ilkesi gereği ancak 1976’da 
kanunen iptal ediliyor. 

Genç Müslüman kızların bir kısmı, 
günahkar ya da basit sayılmamak 
için toplum içinde yabancılara 
karşı örtünseler de, diğer bazıları 
renk dolu, bir o kadar entere-
san ama sade bir sokak modası 
yaratıyor. 

İran’da aktivistler açık saçlarıyla 
kalabalık meydanlarda boy 

gösterip başörtüsünü şiddetle 
protesto ederken, 1950’lere 
özenen tasarımcılar Batı’da vin-
tage eşarpları koleksiyonlarına 
katıyorlar. 

"Gösterişsiz moda" din olgusun-
dan ayrı, milyarlar değerinde bir 
sektör olma yolunda. Kraliçe II. 
Elizabeth hala Hermès eşarplarını 
kişisel markasıymış gibi taşımaya 
devam ediyor - hem de sadece 
gezintiye çıkarken değil. 

Viyana Weltmuseum, bu kumaş 
parçasına yeni (hatta hiç beklen-
medik) bir bakış açısı getirecek 
başörtüsü temalı 17 bağımsız 
çalışmaya ev sahipliği yapıyor. 

Daha fazla bilgi ve bilet için: 
www.weltmuseumwien.at

ile örtmelerini istiyor. Açık saç 
yakışıksız görülüyor, sadece Ba-
kire Meryem’e bazen izin veriliyor.

Örtülü bir yüz, evli kadınların sahip 
olduğu bir imtiyaz, bir de rahibe 
geleneği. Yas tutanlar dul eşarbı 
takıyorlar. Geç dönem Ortaçağ 
Avrupasında kıyafet kuralları 
yoluyla kadınların başlarını 
ve boyunlarını nasıl sarmaları 
gerektiği belirleniyor. 

1920’lerin başında Papa, “edep-
siz” kıyafetlerle dans eden 
kadınların utanmazlıklarından 
ve umursamazlık sınırını 
aştıklarından şikâyet ediyor. 

Otoriter Avusturya Devleti ve 
Nasyonel Sosyalizm döneminde 
ise başörtüsü ve geleneksel dirndl 
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Mevlana bir aşk şarabı idi, 
Şems ona kadeh oldu!

Mevlana, Şems ile 
Konya´da buluştuğu 
zaman tamamıyla ke-

male ermiş bir şahsiyetti.

Şems, Mevlana´ya ayna oldu. 
Mevlana, Şems’in aynasında 
gördüğü kendi eşsiz güzelliğine 
hayran oldu. Diğer bir ifadeyle 
Mevlana, gönlündeki Allah aşkını 

oldu. Mevlana zaten büyüktü, 
Şems onda bir gidiş, bir neşve 
değişikliği yaptı.

Allah dostu bu iki zat, 
ayrı düşmüşlerdi…

Şems; “Artık buralarda du-
rulmaz“ dedi dostuna, acıtmaya 
başlamıştı gül bahçesini, diken-

Şems’te yaşattı.  Mevlana’nın 
Şems’e olan sevgisi, Allah´a 
olan aşkının ölçüsüdür. 

Çünkü Mevlana, Şems’te Allah
cemalinin parlak tecellilerini 
görüyordu. Mevlana açılmak 
üzere olan bir güldü. Şems ona 
bir nesim oldu. Mevlana bir 
aşk şarabı idi, Şems ona kadeh 

liklerden atılmaya başlayan 
taşlar. Şems, Mevlana’yı ateş-
ledi, ama karşısında öyle bir 
volkan tutuştu ki, alevleri içinde 
kendi de yandı.

Ve Mevlana, çıkan dedikodu-
larla Konya´dan ayrılan Şems’e 
aşağıdaki şiiri ile şöyle ses-
lendi:

von Nisan Kılıç
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Duydum ki, bizi bırakmaya azmediyorsun, etme.
Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun, etme.
Sen yad eller dünyasında ne arıyorsun yabancı?

Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun, etme.
Çalma bizi, bizden bizi, gitme o ellere doğru
Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun, etme. 

Ey ay, felek harap olmuş, ziyan olmuş senin için
Bizi öyle harap,  öyle ziyan ediyorsun, etme.

Ey, makamı var ile yokun üstünde olan 
Sen varlık sahasını terk ediyorsun, etme.

Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkara olur gamdan
Ayın da evini yıkmayı kastediyorsun, etme.
Bizim dudağımız kurur sen kuruyacak olsan
Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun, etme.
Âşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer

Aşka öyleyse ne diye hasret ediyorsun, etme.
Ey, cennetin cehennemin elinde olduğu kişi

Bize cenneti öyle cehennem ediyorsun, etme.
Şekerliğin içinde zehir dokunmaz bize

Sen zehri şeker, şekeri zehir ediyorsun, etme.
Bizi sevindiriyorsun, huzurumuz kaçar öyle

Huzurumu bozuyorsun, sen mahvediyorsun, etme.
Harama bulaşan gözüm, güzelliğinin hırsızı

Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun, etme.
İsyan et ey arkadaşım, söz söyleyecek an değil
Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun, etme.

“ETME”



KOVA (22 Ocak - 19 Şubat)

Bu ay ailevi konularda sorunlar söz 
konusu olabilir. Aile bireylerinizin 

sağlık ve finansal sorunlarına yardımcı olmaya 
çalışırken duygusal olarak gergin hissedebilir 
yapmanız gereken işlerinizi tamamlamakta zor-
lanabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise evli Kovalar 
eşinizin iş hayatında ki istikrarı sizleri finansal 
konularda rahatlatabilir yatırım planlarınızı küçük 
çaplıda olsa gerçekleştirebilirsiniz.

BALIK (20 Şubat - 20 Mart) 

Kasım 2018 manevi öğrenme 
arzunuzu yerine getirmek için 

yapacağınız yolculukları vurgulamakta. 
Bu enerji ile kendinize gelebilir yaşamınızda 
köklü ve olumlu değişimler yapma kararı 
alabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise geri dönüşler 
barışmalar karşılıklı uzlaşı bitti diye baktığınız 
ilişkinize sevgi dolu bir boyut kazandırabilir.

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan) 

Bu ay özel yaşamınızda karşılıklı 
ego savaşları içine girmeden 

hareket edin aksi takdirde haklı olduğunuz 
konularda bile üzülebilir ilişkinizde ciddi 
gerginlikler yaşayabilirsiniz. Mali konularda 
büyüme ve istikrar sizlerle ilerlerken kıskanç 
insanların kendi menfaatleri uğruna size zarar 
verme çabalarını görmezden gelmemeli tedbirli 
olmanız gerektiğinin bilinci ile ilerlemelisiniz. 
Çalışma alanınızda büyüyeceksiniz.

İKİZLER (22 Mayıs - 22 Haziran)

Bu ay her konuda pozitif düşünme-
nin mükafatlarını alabilme şansınız 

yüksek. Yeni projeler ve ittifaklara girmek için 
iyi bir zamandasınız ve kararlarınızı kontrolden 
geçirerek hızlı şekilde ilerlemek adına gayret edin. 
Bu ay hukuki konularda şansınız yaver gitmeye-
bilir iş bilmez kişilerden kaynaklı tekrar öde-
meler ve aksaklıklar yüzünden haklı olduğunuz 
bir davanızda beklenmedik aleyhe gelişen                
durumlar ile karşılaşabilirsiniz. 

YENGEÇ (23 Haziran - 22 Temmuz)

Bu ay iş ve eğitim hayatınızda 
yaptıklarınızla dikkat çekerek 

tanınabilirsiniz. İyi değerlendirin. Bu du-
rum çevrenizde ki pek çok kişi tarafından 
hazmedilemeyebilir bu kişiler ile kavgadan 
kaçınmalısınız. Yüksek öğrenim gören 
öğrenciler için devlet kurumlarından gelecek 
faydalar söz konusu. Geçtiğimiz aylarda 
gerçekleşen tıbbi bir müdahaleden kaynaklı 
sorunlar yaşayabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Bu ay, Liderlik yetenekleriniz size 
işte yeni fırsatlar getirebilir ve 

meslektaşlarınız arasında saygınlık 
kazanabilirsiniz. Eğitim hayatınızda ise 
başvuruda bulunduğunuz kurum yada 
kuruluşlardan beklediklerinizi alabileceğiniz 
enerjiler ile karşı karşıyasınız. Özel yaşamınızda 
ise aşka verdiğiniz emeğin karşılığını yine aşkla 
alabileceğiniz bir aydasınız.

TERAZİ (23 Eylül - 22 Ekim) 

Bu ay yatırım planlarınızda aksak-
lıklar ile karşılaşabilir zorluklar 

deneyimleyebilirsiniz. Yarım kalan tamamlan-
mayan işler ay boyunca yorabilir sizleri varsın 
yorsun sonunda sabrınızın da emeğinizin de 
karşılığını alacaksınız. İkili ilişkilerinizde ise yeni 
tanıyacağınız kişilerle kuracağınız sıcak bağ 
sayesinde iş ve eğitim hayatınızda beklenmedik 
destekler alabilir önemli ilklerin altına imza 
atabilirsiniz.

AKREP (23 Ekim - 21 Kasım)

Bu ay köklü değişim enerjisi sizleri 
karşılıyor tepeden tırnağa yaşam 

tarzınızdan giyiminize yenileneceğiniz etkiler 
söz konusu. Kilo aldıysanız fiziksel olarak 
kendinizi eskisi kadar beğenmiyorsanız bu 
yenilenme enerjisini iyi değerlendirin. Spora 
başlayın diyet yapın ve her şeyden önemlisi 
enerjinizi bir sünger gibi çeken enerji vampir-
lerinden uzaklaşmaya deneyin. Bu ay olumlu 
gelişmeler ile karşı karşıyasınız.

YAY (22 Kasım - 21 Aralık)

Bu ay aile hayatınızdan dolayı 
giderleriniz artabilir gelir gider 

dengesini sağlamakta zorlanabilir eşinizin 
de yardımcı olmamasından dolayı huzursuz 
hissedebilirsiniz. Kendi hatalarınızı tekrar eden 
yaklaşımlarda olmamaya özen göstermelisiniz. 
Özel yaşamınızda ise bir ilişkiniz yoksa bu ay 
hayatınıza girecek kişi tüm dengenizi alt üst 
edebilir bir anda kendinizi tutku dolu bir aşkın 
içinde bulabilirsiniz.

von Ebru Karahan

BurçlarKasım Ayı

Burçlar
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OĞLAK (22 Aralık - 21 Ocak)

Bu ay, hükümet işlerinde veya 
aile işletmelerinde çalışan 

Oğlaklar için mali kazançlar açısından 
umut verici görünüyor. Özel yaşamınızda 
ise kıskançlık duygunuzu abartmamaya 
özen gösterin aksi halde eş ya da sevgiliniz 
bu duruma dayanamayarak size karşı ciddi 
tepkiler verebilir ve uzun süren tartışmalar 
ile karşılaşabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bu ay hayatınızda İş yerinizde 
değişiklikler büyüme odaklı 

gelişmeler söz konusu olabilir. Bu, ay hiç 
kimse ile bireysel çatışmalar içinde olmamalı 
çatışmaların önüne geçmelisiniz ve işlerinize 
her zamankinden daha fazla odaklanmalısınız. 
Bu ay ateşe bağlı sağlık sorunlarınıza dikkat 
etmelisiniz. Bu ay resmi işlerinizde kolaylıkla 
sizden yana ilerleyecektir.

BAŞAK (23 Ağustos - 22 Eylül) 

Bu ay her bakımdan cesur 
olmanız için destekliyor 
gökyüzü sizleri. İş ve özel yaşamınızda 

doğru kararlar alabilir yarım kalan şeyleri 
tamamlama cesaretini ortaya koyabilirsiniz. 
Bu ay yaptığınız işe bağlı olarak şöhretiniz 
artabilir daha popüler olmayı başarabilirsiniz. 
Bu ay boyunca çocuk sahibi Başaklar onlar ile 
iletişim kurmakta zorlanabilir fikir ayrılıkları ve 
çatışmalar yapabilirsiniz.
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Kulinarik

Zutaten  für 8-10 Tassen Tee:
• 4 EL Schwarztee

• abgekochtes Wasser

Türkischer Tee 
Malzemeler (8-10 bardak çay için):

• 4 çorba kaşığı siyah çay
• Kaynamış su

Türk Çayı

von Ebru KarahanKulinarik

Zubereitung:

Wasser in der Teekanne auf-
kochen lassen. Den Tee abmes-

sen und in die kleine Karaffe einfüllen 
und mit kaltem Wasser abspülen, 
abgießen. Das Wasser kurz stehen 
lassen, damit es nur noch etwa 95°C 
heiß ist. Dann die Teeblätter mit dem 
Wasser übergießen, bis die Teeblät-
ter im Wasser schwimmen. Nun den 
unteren Teil der Teekanne mit Wasser 
füllen und aufkochen lassen. Dann 
den Herd auf Stufe 2-3 Stellen und 
nur noch leicht köcheln lassen.

Der Tee sollte etwa 15 Minuten ziehen, 
bevor er getrunken wird. Nach 15 
Minuten wird der Tee nicht abgegos-
sen, die Teeblätter bleiben in der 
Teekanne. Nun kann der Tee serviert 
werden. Dafür etwas Teeekonzentrat 
aus dem oberen Teil der Teekanne 
in ein Teeglas füllen und mit dem 
heißen Wasser auffüllen.

Nach Belieben mit oder ohne Zucker 
und gerne mit einer Zitronenscheibe 
genießen.

Hazırlanışı:

Önce çaydanlıktaki suyu 
kaynatın. Küçük bir sürahiyi 

soğuk su doldurun ve demle-
necek çayları yavaşça durulayın. 
Çaydanlıktaki su kısa bir süre 
sonra 95°C sıcaklığa gelecek-
tir. Ardından demlenecek çayları 
demliğe koyarak su içinde kalana 
kadar üzerine su dökün. Şimdi 
çaydanlığın alt kısmını suyla doldu-
run ve kaynatın. Ardından ocağınızı 
kısık bir sıcaklığa ayarlayın ve kısık 
ateşte pişirin.

Çay, içilmeden önce yaklaşık 
15 dakika iyice demlenmesi ve 
çayların çökmesi için beklemeye 
bırakılmalıdır. 15 dakika sonra çay 
çöker ve çay yaprakları demlikte 
kalır. Şimdi çay servis edilebilir. 
Bunu yapmak için, demlikten çay 
bardağı içine istediğiniz sertlikte 
çay demi dökün ve sıcak su ile 
doldurun. Şeker ile veya şekersiz 
sevdiğiniz gibi ve bir dilim limon ile 
tadını çıkarın.

Schwarztee wird aus den getrockneten Blättern 
des Teestrauchs gewonnen. Schwarztee enthält 

Koffein, daher sollten Kinder keinen Schwarz-
tee konsumieren. Der Schwarztee sollte nicht in 

Verbindung mit eisenhaltigen Lebensmitteln kon-
sumiert werden, weil durch den Schwarztee die 
Eisenaufnahme in den Körper erschwert wird.

Siyah çay, çayın kurutulmuş yapraklarından 
elde edilir. Siyah çay kafein içerir, bu nedenle 

çocuklar siyah çay tüketmemelidir. Aynı 
zamanda Siyah çay, demir içeren gıdalarla 

birlikte tüketilmemelidir, çünkü siyah 
çay, vücuttaki demir emilimi 

zorlaştırmaktadır.
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APPLE Watch Series 4

Die „Apple Watch Series 4“ 
bietet ein großes Display, 

das flotte „watchOS 5“- 
Betriebssystem und neue 

Aktivitäts-, Kommunikations- 
sowie Gesundheits funktionen 

inklusive Sturzerkennung.

RED DEAD REDEMPTION 2

In „Red Dead Redemption 2“ schlüpft 
man in die Rolle des Outlaws Arthur 

Morgan, der mit der Van-der-Linde-
Bande auf der Flucht vor Justiz und 
Kopfgeldjägern ist. Das Spiel bietet 

eine riesige offene Welt und ist 
zeitlich vor seinem Vorgänger 

angesiedelt.

HUAWEI Mate 20 Lite

Das schlanke „Huawei Mate 20 lite“ 
liegt nicht nur gut in der Hand, am 

Gerät sitzen hinten und vorne auch 
jeweils zwei Kameras. Die 24- und 
2-Megapixel-Selfie-Linsen erzeugen 
gemeinsam einen realistischen Bokeh-
Effekt. Die AI sorgt für eine brilliante 
Optimierung innerhalb der acht 
Szenenkategorien.

NIKON Coolpix P1000

Mit der „Nikon COOLPIX P1000“ 
holt man selbst weit entfernte 

Motive heran. Sie besticht durch 
einen 125-fachen Zoom.
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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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Kostenlose Beratung und Seminare 
in ganz Niederösterreich!

www.riz-up.at

   einfach starten, 
sicher wachsen.

Die Gründeragentur
des Landes Niederösterreich
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