
Ausbildugschancen 
bei der Bundespolizei!
Polis teşkilatında 
eğitim fırsatları!
Du willst auch Polizistin oder
Polizist werden?
Sende polis olmak istiyor musun?

Das neue 
Kindergeldkonto!
Yeni çocuk 
parası hesabı!
Es gilt für Geburten ab 1. März 2017
1 Mart 2017'den sonra gerçekleşen 
doğumlar için geçerli

Die Messe für „Beruf, Studium 
und Weiterbildung“, kurz BeSt3

"Meslek, tahsil ve eğitim" fuarı, 
kısaca BeSt3

Best3 Wien!

+und   vieles   mehr...

VE DAHA FAZLASI...
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du willst auch Polizistin oder Polizist werden?
Du suchst einen Beruf in dem du für die Gesellschaft 
Verantwortung übernehmen, hohe menschliche 
Kompetenz einbringen und dir großen Herausforderungen 
stellen kannst? All dies und noch viel mehr bietet dir 
der krisensichere Polizeiberuf. Die Wiener Polizei wird 
2017 neue weibliche und männliche Vertragsbedienstete 
aufnehmen und für die künftige Verwendung im 
Exekutivdienst ausbilden.
Nach der zweijährigen bezahlten, theoretischen 
und praktischen Ausbildung bestehen vielfältige 
Einsatzmöglichkeiten, sowohl in Zivil als auch in 
Uniform, in den unterschiedlichsten Dienststellen der 
Wiener Polizei. Sie haben auch die Chance - durch 
weitere Ausbildungen - bei der Polizei Karriere zu machen.

die Ausbildung zum Polizisten bzw. Polizistin
Die Grundausbildung für den Polizeidienst ist umfangreich, 
vielseitig und dauert 24 Monate (davon 19 Monate 
theoretische Fachausbildung sowie 5 Monate praktische 
Einführung in den Dienstbetrieb auf einer Polizeiinspektion).
Die theoretische Fachausbildung findet in einem 
Bildungszentrum der Sicherheitsexekutive statt.

Wofür steht die österreichische Bundespolizei ein?
Die Bundespolizei schätzt und achtet die Menschen-
rechte die ihr gesamtes Handeln und auch den 
Umgang miteinander innerhalb der Bundespolizei 
bestimmen. Sie schaffen für alle Vertrauen und 
Sicherheit. Sie sorgen für die Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Ordnung und sind rund um die Uhr für die 
Menschen da. Die Bundespolizei bietet in Gefahren-
situationen Schutz und Unterstützung.
Sie treten allen Menschen mit Respekt gegenüber und 
bewahren auch in Ausnahmesituationen kühlen Kopf. 
Ihre Stärken sind sowohl ihre fachliche als auch ihre 
soziale Kompetenz. 
Die Bundespolizei unterstützt sich gegenseitig und 
haltet auch in schwierigen und gefährlichen Situationen 
zusammen, begegnen einander wertschätzend, offen 
und mit Respekt, den sie auch von anderen erwarten. 

Was du alles erfüllen musst?
Du bist engagiert, flexibel, magst Herausforderungen, 
arbeitest gerne mit Menschen zusammen, identifizierst 
dich mit den Leitsätzen der Polizei und erfüllst folgende 
weitere Voraussetzungen:

Ausbildugschancen bei der Bundespolizei!
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Sende polis olmak istiyor musun?
Toplum adına sorumluluk üstleneceğin, yüksek 
becerilerini gösterebileceğin ve büyük görevlere yelken 
açacağın bir meslek mi arıyorsun? Polislik mesleği sana 
bunların hepsini ve hatta daha fazlasını sunuyor. Viyana 
Polisi 2017'de yeni kadın ve erkek sözleşmeli memurlar 
alacak ve geleceğin polisleri olarak yetiştirecek. İki 
yıllık eğitim sürecinde memurlar maaşları alırken teorik 
ve pratik eğitimden geçecek ve bu iki yılın sonunda 
Viyana polis teşkilatında farklı bölümlerde sivil veya 
üniformalı polis olarak görev alacaklar. Ayrıca daha fazla 
eğitim alarak polislikte kariyer yapma fırsatını da elde 
edebilirsiniz. 

Polislik eğitimi
Polislik görevi için istenilen, 24 ay süren (19 ay teorik 
uzmanlık eğitimi ve herhangi bir karakolda 5 ay süren 
ve genel işlevlerin öğretildiği pratik eğitim) çok geniş ve 
çok yönlü temel eğitimdir. Teorik uzmanlık eğitimi 
güvenlik teşkilatının eğitim merkezlerinde veriliyor. 

Avusturya Federal Polisi ne için var?
Federal Polisin bütün kurumsal işlemlerini ve aynı 
zamanda polis teşkilatı içerisindeki bütün ilişkilerinde 
de büyük önem arz eden, insan hakları belirliyor. İnsan 
hakları herkes için bir güven ortamı sunuyor. 

Polisler kamu düzeninin korunmasını sağlıyor ve 
insanlar için gece gündüz hazır bekliyorlar. Tehlikeli 
durumlarda insanları koruyor ve destek oluyorlar. 

Bütün insanlara saygıyla yaklaşıyor ve olağan üstü 
hallerde de soğukkanlılıklarını koruyorlar. Onları güçlü 
kılan hem uzmanlıkları hem de soysal becerileridir. 
Birbirine her zaman destek olan polisler aynı zamanda 
zor ve tehlikeli görevlerde de birbirlerine bağlılıklarını 
koruyor, birbirlerine değer vererek, açıkça ve saygıyla 
muamele ediyor ve karşılarındakilerden de aynılarını 
bekliyorlar. 

Federal Polisin görevleri
Polislik görevi iddialı, çok yönlü ve çeşitlidir. Polisler 
en doğru muhatap, iyi bir çatışma yöneticisi ve iyi bir 
danışman, ama aynı zamanda yasaları yürürlüğe 
koyan, insan haklarının garantörü ve toplumu 
suçlulardan koruyan ve gözeten olmalıdır. 
Onlar günün her saati güvenliği sağlar. 

Polislik mesleği için neler gerekli?
Kendini işine veren, zorlukları seven, insanlarla 
birl ikte çalışmayı tercih eden, polislik i lkelerini 
kendi ilkesi olarak gören ve aşağıdaki ön şartlara 
uygun kişiysen, Polislik seni bekliyor: 

Polis teşkilatında eğitim fırsatları!
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• Österreichische Staatsbürgerschaft
• Volle Handlungsfähigkeit
• Mindestalter von 18 Jahren
• Charakterliche Eignung, einwandfreier Leumund 
(z. B. keine Vorstrafen, Fahrerflucht)
• Persönliche, fachliche und geistige Eignung für die 
Erfüllung der Aufgaben im Polizeidienst
• Abgeleisteter Präsenzdienst oder Zivildienst bis zum 
vorgesehenen Aufnahmetermin bei wehrpflichtigen 
Bewerbern
• entsprechende körperliche Eignung
• bis zum Beginn der Ausbildung eine 
Lenkberechtigung für die Klasse B
• Erfolgreiche Ablegung der Eignungsprüfung

du erfüllst bisher alle voraussetzungen, dann 
geht es weiter mit dem Aufnahmeverfahren!
• Sicherheitsüberprüfung
• Schriftlicher Aufnahmetest
• Aufnahmegespräch
• Ärztliche Untersuchung
• Sehleistung
• Tätowierung
• Sporttest

Bewerbungsunterlagen notwendige 
Formulare und dokumente:

• Bewerbungsformular
• Ärztlicher Fragebogen
• Augenfachärztlicher Befund 
(nur bei Sehschwäche oder rot-grün-Farbsinnschwäche)
• Sicherheitserklärung (ohne Merkblatt)
• Lebenslauf (handschriftlich unterschrieben)
• Dokumente (Kopien):
      • Staatsbürgerschaftsnachweis
      • Geburtsurkunde (Geburtsurkunde der Kinder)
      • Heiratsurkunde
      • Führerschein (Vorder- und Rückseite)
      • letztes Schulzeugnis bzw. Lehrabschlusszeugnis
      • Reifeprüfungszeugnis
      • für Männer: Bescheinigung über den    
      geleisteten Grundwehrdienst / Zivildienst (Zeitraum)

Willst du näheres wissen, 
dann siehe unter:

http://www.polizei.gv.at/wien/ 

Landespolizeidirektion Wien 
Büro Organisation, Strategie und 
Dienstvollzug Aufnahme - VB/S
Marokkanergasse 4 1030 Wien

Außerdem nähere Auskünfte unter 
der Telnr. 01/31310/76225 oder 

per Mail unter 
aufnahme-wien@polizei.gv.at 
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• Avusturya vatandaşlığı
• Reşit olmak (18 yaşını doldurmuş olmak) 
• Polislik mesleğine uygun bir karakter, hiç bir sabıka 
kaydı olmayan
• Polislik hizmetini uygulamak için kişisel, mesleki ve 
zihinsel yetenek 
• Askerlik yükümlüsü adayların planlanan kayıt tarihine 
kadar askerlik yada sivil hizmeti yerine getirmiş olması 
• Fiziksel uygunluk 
• Eğitimin başlama tarihine kadar B sınıfı ehliyete sahip 
olmak 
• Yetenek testini başarıyla geçmesi 

Bu ön şartların tamamını yerine getirdiğin takdirde 
kayıt sürecine devam etmek hakkı kazanıyorsun! 
• Güvenlik soruşturması 
• Formlar ve talimatlar
• Yazılı ve Sözlü giriş sınavı
• Doktor kontrolü 
• Görme testi (renk körlüğü)
• Dövme kontrolü
• Spor testi 

Başvuru için gerekli olan formlar ve belgeler:
• Başvuru formu 
• Tıbbi anket 
• Emniyet beyanı 
• Özgeçmiş  (el yazısı ile ve imzalanmış şekilde) 
• Göz doktoru raporu (sadece görme zayıflığı veya 
kırmızı - yeşil renk görme zayıflığı varsa gereklidir)

• Aşağıdaki belgelerin fotokopisi: 
     • Vatandaşlık belgesi
     • Doğum belgesi
     • Evlilik cüzdanı
     • Ehliyet (ön ve arka sayfası)
     • En son alınan karne veya çıraklık sertifikası 
     • Matura 
     • Üniversite diplomasi veya doktora belgesi
     • Erkek adaylar için: 
       Tamamlanmış askerlik veya sivil hizmet belgesi 
       (askerlik  veya sivil hizmet süresini belirtmesi gerekir) 

Daha fazla bilgi edinmek istiyor musun?
http://www.polizei.gv.at/wien/ 

Ayrıca daha ayrıntılı bilgi için 01/31310/76225 
telefon numarasından veya elektronik posta aracılıyla 

aufnahme-wien@polizei.gv.at 
mail adresinden ulaşabilirsiniz.
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AusBildung bis 18 
Das Sozialministeriumservice

unterstützt dich mit coolen Angeboten

Und wo gibt´s Unterstützung?

persönlichen Fähigkeiten kennen, findest deine 
beruf l ichen Interessen heraus und erhältst 
Informationen über mögliche weitere Schulen und 
Ausbildungsvarianten.

Die Produktionsschule ist ein Angebot für 
Jugendliche und junge Erwachsene nach Beendigung 
ihrer Schulpflicht, die Unterstützung für ihre weitere 
schulische oder berufliche Ausbildung suchen. Die 
Produktionsschule bietet dir Training im Verhalten bei 
der Arbeit und im Umgang mit anderen Menschen. 
Mit der Teilnahme an der Produktionsschule sollst 
du an den für dich am besten geeigneten nächsten 
Ausbildungsschritt herangeführt werden.

Die Berufsausbi ldungsass istenz  beg le i te t 
Auszubildende im Rahmen einer verlängerten Lehre 
oder Teilqualifikation bis zum erfolgreichen Abschluss 
der Ausbildung.

Die Arbeitsassistenz kann dich z.B. bei der 
Arbeitsplatz oder Lehrstellensuche, in der 
Einarbeitungsphase, bei der Abklärung beruflicher 
Perspektiven und beim Aufzeigen von Alternativen 
unterstützen. Sie hilft dir auch bei der Bewältigung von 
Krisen.

Mit dem Jobcoaching können deine Stärken mehr 
herausgearbeitet und am konkreten Arbeitsplatz 
trainiert werden.

Und das Coole daran: Alle Angebote werden vom 
Sozialministeriumservice finanziert und sind für 
dich kostenlos.

mit neBA kannst du deine Chancen am 
Arbeitsmarkt verbessern! 
Infos unter: www.neba.at

Für Fragen zur AusBildung bis 18 schreib ein Mail an 
info@AusBildungbis18.at, ruf einfach an: Telefon: 
0800 700 118 oder besuche uns auf der BeSt3-Messe 
(2.-5.3.2017, Wiener Stadthalle)

schon was von der AusBildung bis 18 gehört?
Mit der AusBildung bis 18 sollen alle Unter-18-Jährigen 
eine über den Pflichtschulabschluss hinausgehende 
Ausbildung abschließen. Wenn deine Schulpflicht mit 
dem Schuljahr 2016/17 endet, dann gilt die AusBildung 
bis 18 für dich.

ht tps : / /www.ausb i ldungb i s18 .a t /  o d e r
https://www.facebook.com/AusBildungbis18
Die meisten Jugendlichen machen nach der 
Pflichtschule eine Lehre oder gehen weiter in die 
Schule. Einige Jugendliche aber brechen die Schule 
oder Lehre ab, machen eine Hilfsarbeit oder einfach 
gar nichts. Vielleicht hast du mit der Schule schlechte 
Erfahrungen gemacht oder weißt einfach nicht, was du 
machen sollst? Dann bekommst du Unterstützung. 

NEBA-LEISTUNGEN

JUGENDCOACHING

JOBCOACHING

PRODUKTIONSSCHULE

BERUFSAUSBILDUNGS-
ASSISTENZ

ARBEITSASSISTENZ
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18 yaşına kadar eğitim
Sosyal politikalar bakanlığı müthiş 
hizmetleriyle sana destek oluyor

18 yaş ına kadar  eğit im' i  duydun mu?
18 yaşına kadar eğitim ile 18 yaş altı herkes mecburi 
eğitimden daha fazlasını elde edebilir. Eğer senin de 
mecburi eğitimin 2016/17 eğitim döneminde sona 
er iyorsa,  sen de 18 yaşına kadar eğit im'den 
faydalanabilirsin.

https ://www.ausbi ldungbis18.at/  v e y a
https://www.facebook.com/AusBildungbis18
bu konuya dair daha fazla bilgi edinebilirsin.

Birçok genç mecburi eğitimden sonra ya okul hayatına 
devam ediyor yada çıraklığı seçiyor. Ama nadiren de 
olsa gençlerin bir kısmı eğitimlerini yarıda bırakıp 
yardımcı isçi olarak devam ederken, bir kısmı da 
tamamen her şeyden vazgeçip hiç bir şey yapmıyorlar. 
Belki sen de okulda kötü tecrübeler edindin ve şimdi 
ne yapacağını bilmiyorsun? İşte tam bu durumda sana 
destek oluyoruz!

Mesleki eğitim asistanı, eğitim görecek kişiyi 
genişletilmiş çıraklık veya kısmi yeterlilik çerçevesi 
içerisinde diplomasını alana kadar eşlik ediyor. 

Mesleki eğitim asistanı sana örneğin iş yeri veya çıraklık 
yeri aramanda, yeni iş yerine alışma döneminde, 
mesleki perspektifleri belirlemede ve farklı alternatifleri 
göstermede yardımcı oluyor. Aynı zamanda krizleri 
aşmanda da destek oluyor.

Meslek koçluğu sayesinde güçlü yönlerini öne çıkarabilir 
ve belirlenmiş iş yerinde tecrübe kazanabilirsin. 
Bütün bu sana sunulan yardım olanaklarında harika 
olan bir şey daha var: 
Bütün bu imkânları sosyal politikalar bakanlığı 
hizmetleri finanse etmesi, senin için hepsinin ücretsiz 
olduğu anlamına geliyor.

NEBA ile iş dünyasındaki fırsatlarını artırabilirsin.
www.neba.at 
internet sayfasında daha fazla bilgi bulacaksın.

18 yaşına kadar eğitim'e dair soruları mail yoluyla 
info@AusBildungbis18.at iletebilir veya direkt bizi 
arayabilirsiniz. Telefon numaramız: 0800 700 118.

Ayrıca 2  Mart – 5  Mart 2017 arasında 
Viyana Stadthalle'de düzenlenecek olan 
BeSt3 fuarında bizi ziyaret edebilirsin.

Nerden yardım alabilirsin?
Mesleki asistanlık ağı (NEBA) 
sana müthiş teklifler sunuyor.

Gençlik koçluğu gençlerin 
mecburi eğitimlerinin sonunda 
veya okul hayatını sonlandırmak 
istediklerinde devreye giriyor.  
Sana sunulan bu yardım 

sayesinde kendi kişisel becerilerini keşfedebilir 
ve mesleki ilgi alanlarını bulabilirsin. Ayrıca değişik 
okullar ve eğitim varyasyonları hakkında çok değerli 
bilgiler elde edebilirsin.

Üretim okulu mecburi eğitimlerini bitirdikten sonra okul 
veya meslek eğitiminde destek arayan gençlere ve genç 
yetişkinlere sunulan bir yardım olanağıdır. Üretim okulu 
iş hayatında ve diğer insanlara karşı davranışlarında 
sana bir antrenman alanı sunuyor. 

Üretim okuluna katılımın, sana en uygun eğitim 
alanındaki bir sonraki adımını kolaylaştırıyor.

NEBA-LEISTUNGEN

GENÇLİK KOÇLUĞU

MESLEK KOÇLUĞU

ÜRETİM OKULU

MESLEKİ EĞİTİM 
ASİSTANİ

MESLEKİ EĞİTİM 
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Bleib top im Job!
Bildung ist die Antwort darauf, was heute am 
Arbeitsmarkt gefordert wird. Eine fundierte Ausbildung 
ist der erste Schritt, aber Weiterbildung garantiert, 
auch Schritt zu halten. Vor 20 Jahren kam der Computer 
in der Lehrausbildung noch nicht vor, Social Media 
waren vor 10 Jahren noch ein Fremdwort. 

Doch es ist noch lange nicht Schluss: die Digitalisierung 
und zunehmende Vernetzung schreiten voran, alles 
ändert sich immer schneller. Auch Arbeitsplätze werden 
zukünftig völlig anders aussehen. In der Wirtschaft, in 
unserem Land brauchen wir Menschen mit kreativen 
Köpfen und fleißigen Händen.

der nÖ Weiterbildungsscheck
Fachkräfte werden immer weniger und sind gesucht. 
Das Land NÖ unterstützt mit dem NÖ Weiter-
bildungsscheck ArbeitnehmerInnen, die nur wenige 
Qualifikationen haben und sich beruflich weiterbilden 
wollen. Der Nutzen? ArbeitnehmerInnen können 
ihren Job sicher behalten und die Betriebe haben 
jene gut ausgebildeten Fachkräfte, die sie brauchen.

Was wird gefördert?
Das Land Niederösterreich fördert mit Unterstützung 
des Europäischen Sozialfonds (ESF) berufliche Weiter-
bildungsmaßnahmen für Erwerbstätige. 
Denn Menschen ohne formalen Berufsabschluss 
sind besonders gefährdet, arbeitslos zu werden. 
Weiterbildung hilft und kann vor Arbeitslosigkeit 
schützen. Insbesondere wird gefördert, 
• wenn berufliche Abschlüsse (v.a. Lehrabschlüsse) 
nachgeholt werden, 

• wenn eine Umschulung gemacht wird, die zu einer 
Höherqualifizierung führt, 
• wenn sich eine Person berufsbezogen weiterbildet,
• 13 Wochen vor und bis 1 Tag vor Kursbeginn kann der 
Antrag eingereicht werden.

Wie wird gefördert?
Mindestens 10 % der Kurskosten sind als Selbstkosten-
beitrag bei der Bildungseinrichtung selbst zu zahlen. 
Die restlichen geförderten Kurskosten werden direkt 
zwischen dem Land Niederösterreich und der Bildungs-
einrichtung verrechnet.

Wie hoch ist die Förderung?
Bis zu 90 % der Kurskosten und Prüfungsgebühren, 
max. € 3.000,--.

Für wen ist die Förderung gedacht?
• ArbeitnehmerInnen mit max. Pflichtschulabschluss
• Personen mit maximal Pflichtschulabschluss, die als 
Ein-Personen-Unternehmen tätig sind
• ArbeitnehmerInnen mit einem formal nicht anerkannten 
beruflichen Abschluss im Ausland, die als Hilfskräfte 
tätig sind.

voraussetzungen:
Um den NÖ Weiterbildungsscheck erhalten zu können, 
benötigen Sie einen Bildungsplan, den Sie im Vorfeld 
bei einer anerkannten, anbieterneutralen Bildungs-
beratung erarbeiten (z.B. Netzwerk Bildungsberatung 
NÖ, Bildungsberatungen von gesetzlichen Interessens-
vertretungen oder mit IBOBB-Zertifizierung).
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 İşinde en iyi olarak kal! 
İş piyasasında ne gerektiğinin cevabı eğitimdir. Atılan 
ilk adım esaslı bir öğrenim olsa da eğitim bu adımı 
korumanın garantisidir. 20 yıl önce çıraklık eğitiminde 
bilgisayardan bahsedilmiyor, sosyal medya bundan 10 
yıl önce yabancı bir kelime olarak geçiyordu. 

Ama şuanda bir sonuca da ulaşılmış sayılmayız; 
dijitalleşme ve artan ağ oluşumu her geçen gün 
gelişiyor ve her şey daha da çabuk değişime uğruyor. 
İş yerleri de gelecekte çok daha farklı olacak. Ülkemizin 
ekonomi sektöründe, yaratıcı kafalara ve çalışkan ellere 
sahip insanlara ihtiyacımız var. 

Aşağı Avusturya Eğitim Çeki
İhtiyaç duyulan uzman personel gittikçe azalıyor. Aşağı 
Avusturya eyaleti "Aşağı Avusturya Eğitim Çeki" 
sayesinde sadece birkaç niteliğe sahip ve kendini 
mesleğinde ilerletme isteği duyan işçileri destekliyor. 
Faydası ne mi? Çalışanlar için işlerini güvende tutar ve 
işletmelerde o çok ihtiyaç duydukları uzman personeli 
elde ederler.

Neler destekleniyor?
Aşağı Avusturya eyaleti Avrupa sosyal Fonu'nun (ESF) 
desteğiyle çalışanlara yardım ediyor. Çünkü resmi olarak 
bir meslek elde edememiş kişiler özellikle işsiz kalma 
riskini taşırlar. Eğitim yardımcı olur ve işsizlikten korur. 

Özellikle aşağıda sayılan durumlarda yardımcı olunuyor:
• Eğer mesleki mezuniyet (özellikle çıraklık mezuniyeti) 
sonradan yapılırsa, 
• Eğer daha yüksek nitelikler kazanarak yeni bir meslek 
edinilirse 
• Eğer kişi mesleki yönden kendini eğitirse 
• Kurs başlangıcından 13 hafta önce ve başladıktan   
1 gün sonra başvuru ibraz edilebilir.

Destek nasıl sunulur?
Kurs ücretinin en az %10'u maliyet payı olarak eğitim 
kurumuna ödenir. Teşvik gören kurs ücretinin geri kalan 
kısmı direk aşağı Avusturya eyaleti ve eğitim kurumu 
arasında hesaplanır.

Ne kadar teşvik alınabilir? 
Kurs ücretinin en fazla %90'ı ve sınav ücreti, toplamda 
en fazla 3.000 € 

Teşvik kimin için geçerlidir?
• En fazla mecburi eğitimi bitiren çalışanlar için 
• Tek kişilik kuruluşlarda çalışan ve en fazla mecburi 
eğitimi bitiren kişiler için 
• Ülkemizde resmi olarak tanınmayan yurt dışında 
edinen mesleklere sahip ve yardımcı işçi olarak görev 
alan çalışanlar için 

Koşullar:
Aşağı Avusturya Eğitim Çeki elde edebilmek için 
önceden kabul görmüş tarafsız eğitim danışmanlarının 
yardımıyla hazırlanmış bir eğitim planı gerekiyor. 
(örneğin: Aşağı Avusturya eğitim danışmanlık ağı 
(Netzwerk Bildungberatung NÖ), yasal lobilerin veya 
IBOBB Sertifikasına sahip eğitim danışmanlıkları)

ARBEITSLAND
Ausbilden. Beschäftigen. Fördern.
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Diese Maßnahme wird aus Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds fi nanziert

DER NÖ WEITERBILDUNGSSCHECK

*Bis zu 90% Ihrer Kurskosten und Prüfungsgebühren in einer Gesamthöhe von bis zu EUR 3.000,– 

MACHT BERUFLICHE (WEITER-)BILDUNG FAST GRATIS, ABER NICHT UMSONST

Jetzt Hotline 02742/9005-9555 anrufen oder www.noe.gv.at/bildungsfoerderung 
aufrufen und Abschluss bzw. Weiterbildung machen. 

DAS LAND NÖ ÜBERNIMMT BIS ZU 90% IHRER KOSTEN UND GEBÜHREN*

✃

AZ_AL_WEITERBILDUNGSSCHECK_Redesign_DieBruecke_210x47_RZ.indd   1 07.02.17   16:00

Daha fazla bilgi ve 
detaylar için: 

www.noe.gv.at/bildungsfoerderung 
internet sayfasını tıklayın veya 

Aşağı Avusturya iletişim 
hattını arayın: 

02742/9005-9555 
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Best3 Wien!
www.bestinfo.at

www.bestinfo.at

Ein Name, der mittlerweile im ganzen Land bekannt 
ist: Die Messe für „Beruf, Studium und Weiterbildung“, 
kurz BeSt3. Jährlich im März findet die BeSt3 in Wien 
statt und so auch 2017.

vom 2. - 5. märz ist es wieder soweit! 
Beruf - studium - Weiterbildung: 
Das sind die großen Schwerpunkte der BeSt³

Die Möglichkeiten sind so vielfältig wie die Besucher-
Innen - ob Schüler, ob Studentenabsolvente, ob 
Lehrstellen oder Arbeitsuchende: die BeSt3 ist auch 
dieses Jahr bereit eine große Vielfalt zu garantieren, 
denn es ist für jeden etwas dabei! 
Die Veranstalter der BeSt³ sind das Bundesministerium 
für Bildung, das Bundesministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft sowie das Arbeitsmarktservice 
Österreich.

dazu wird auf der Best³ einiges geboten: 
Beratungseinrichtungen, die genau dafür geschaffen 
worden sind und auf der BeSt3 selbstverständlich 
kostenlos (wie alle Angebote!!) informieren.
universitäten & hochschulen, die BeStens geschulte 
MitarbeiterInnen an den Ständen haben, um über die 
Chancen und über die Tücken eines Studiums zu 
informieren. 
einrichtungen, die über Lehrberufe informieren, 
gleichgültig ob über eine Lehre mit Maturaabschluss 
oder über eine Lehre nach der Matura.
sprachschulen, die Kurse, Reisen und Praktika in 
verschiedensten Ländern anbieten.
Botschaften, die durch ihre Spezialeinrichtungen wie 
British Council oder Französisches Kulturinstitut über 
Studien- und Arbeitsmöglichkeiten in ihren Ländern 
informieren.
Kursanbieter, die Weiterbildungen in Bereichen 

anbieten, von denen viele nie gewusst haben, dass es 
sie gibt.

Dazu gibt es natürlich Fakten, Broschüren, Kurzinfos, 
Überblicksinfos, ungezählte Hinweise und Verweise auf 
Homepages, Gesprächsvereinbarungen für vertiefende 
Kontakte, Anforderungen von weiterem Material etc.

Planung spart Zeit:
Eine bereits vorher zusammengestellte „Laufliste“ 
kann helfen. Ein ausführliches Schlagwortverzeichnis im 
Katalog und auf der Website www.bestinfo.at  
unterstützt die gezielte Suche. Aber man sollte auch 
dem Zufall eine Chance geben. Viele der angebotenen 
Ausbildungen sind neu oder unbekannt. 
Es heißt also vor allem anderen: 
Fragen! Fragen! Fragen!

die Best³ 2017 wartet mit einigen 
sonderprogrammen auf:
Ein Bewerbungs-Check bietet die Möglichkeit, die 
eigenen Bewerbungsunterlagen von Fachleuten 
kritisch durchschauen zu lassen. BeSt international 
Spezial versammelt englischsprachige Universitäten 
für jeweils einen Tag (bitte unbedingt ins Programm 
schauen!)

Die BeSt3 bietet diverse Workshops und 
Veranstaltungen zu den Themen Trends am 
Arbeitsmarkt oder Studienförderung, aber auch 
Vorstellungen von Studiengängen, Berufsfeldern 
oder Tipps zu Aufnahmetests.
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D i e  g r o ß e  B i l d u n g s m e s s e

www.twitter.com/bestinfo_at

www.facebook.com/bestinfo.at

Wiener Stadthalle
9 bis 18 Uhr, 5. März bis 17 Uhr
Eintritt frei

w w w . b e s t i n f o . a t

20172017
2. bis 5. März

Best3 Viyana!
Bütün ülkeye ün salmış bir isim: "Meslek, tahsil ve 
eğitim" fuarı, kısaca BeSt3. Yer sene Viyana'da Mart 
ayında düzenlenen BeSt3 2017'de de yine aynı şekilde 
yer bulacak. 

Zamanı geldi! 2 – 5 Mart arasında düzenlenecek! 
Meslek – tahsil – eğitim: Bunlar BeSt³'in temel 
öncelikleri. 

İmkânlar da ziyaretçiler kadar çeşitlidir. İster öğrenci, 
ister üniversite mezunu, ister çıraklık yeri veya iş yeri 
arayanlar: BeSt3 bu yıl da çeşitliliğin garantisini 
veriyor, çünkü burada herkes için bir şey mevcut! 
Federal Eğitim Bakanlığı; Bilim, Araştırma ve Ekonomi 
Bakanlığı ve Avusturya Kamu İstihdam Hizmeti BeSt³'in 
organizatörleridir.

Ayrıca Best birçok şey sunuyor:
Tamda bunun için oluşturulmuş ve elbette ücretsiz 
olan (sunulan her imkânın olduğu gibi) danışmanlık 
hizmetleri.
En iyi eğitilen görevlileri ile üniversite eğitiminin 
sunduğu fırsatlar ve dezavantajlar hakkında 
bilgilendirmek için Üniversiteler ve Yüksek okullar.
Matura (Lise bitirme sınavı) ile sonuçlanan veya Matura 
gerektiren çıraklık meslekleri hakkında bilgilendiren 
kurum ve kuruluşlar.

Kurs, seyahat ve farklı ülkelerde staj imkânları sunan
dil okulları.
İngiliz elçiliği veya Fransız Kültür enstitüsü gibi özel 
kurumları sayesinde kendi ülkelerindeki tahsil ve iş 
imkânları hakkında bilgilendiren elçilikler.
Çoğu kişinin varlığından haberdar olmadığı farklı 
alanlarda eğitim imkânları ile kurs veren kurumlar.

Elbette bunlara ek olan olgular, broşürler, kısa 
bilgilendirmeler, genel bilgiler, sayısız ipuçları 
ve internet sayfalarına yönlendirmeler, tanışmaları 
sağlamlaştırmak için görüşme randevuları, daha fazla 
materyal talep etme fırsatı vs.

Planlama zaman kazandırır:
Önceden hazırlanmış bir "Koşu listesi" yardımcı 
olabilir. Katalogda bulunan ayrıntılı bir fihrist ve 
www.bestinfo.at internet sayfası, hedeflenen 
aramada yardımcı oluyor. Ama yine de tesadüflere de 
fırsat tanımak lazım. Sunulan birçok eğitim olanakları 
ya çok yeni ya da yeterince tanınmamışlar. 
Bundan dolayı her şeyi başkalarına: 
Sorun, Sorun ve yine Sorun!

BeSt³ 2017 bazı özel programlar ile
sizleri bekliyor:
Müracaat Çeki, size kendi başvuru belgelerinizi 
uzmanlar tarafından kritik bir şekilde inceletme fırsatı 
sunuyor. Özel uluslararası BeSt birer günlüğüne 
İngilizce eğitim veren üniversiteleri bir araya getiriyor. 
(lütfen programa mutlaka bakınız!)
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Der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) ist ein 
Fonds der Republik Österreich und ein Partner des 
Bundesministeriums für Europa, Integration und 
Äußeres sowie zahlreicher Verantwortungsträger 
im Bereich Integration und Migration in Österreich.

Förderungen im ÖiF 
Mit seinen Förderprogrammen, Stipendien und 
Preisen unterstützt der ÖIF sowohl Einzelpersonen als 
auch Organisationen in verschiedenen Bereichen. Vor 
allem auf dem Gebiet der Sprachförderung hat der ÖIF 
sein Angebot erweitert.

deutschkursförderung für einzelpersonen
Der ÖIF vergibt ein Sonderkontingent in der Höhe von 
6 Millionen Euro für Sprachkurse für Asyl- und subsidiär 
Schutzberechtigte und fördert damit insbesondere 
die Sprachniveaus von A2 bis B2. Die Niveaustufen 
Alphabetisierung und A1 werden primär mit dem 
"Startpaket Deutsch & Integration" abgedeckt. 

Beratungstermin im integrationszentrum vereinbaren
Die ÖIF-Beratungsstellen in Ihrer N ähe informieren 
Sie über die verschiedenen Möglichkeiten zur Sprach-
förderung beim ÖIF. Vereinbaren Sie jetzt einen 
Beratungstermin!
Für Förderanträge im Rahmen des Sonderkontingents 
sind folgende Dokumente mitzubringen:
• Konventionspass; 
• Karte für Asylberechtigte bzw. subsidiär 
Schutzberechtigte, Asylbescheid; 
• Meldezettel sowie Kostenvoranschlag für 
Ihren Deutschkurs; 
• wenn vorhanden AMS-Terminkarte.

Förderung Berufsanerkennung
Im 50 Punkte-Plan zur Integration von Asylberechtigten 
und subsidiär Schutzberechtigten ist eine erfolgreiche 
Arbeitsmarktintegration als Voraussetzung für die 
Selbsterhaltungsfähigkeit festgeschrieben. Ziel der 
in dieser Förderrichtlinie definierten Unterstützungs-
leistungen ist es, langfristig die qualifikationsadäquate 
Beschäftigung von Personen, die ausländische 
Bildungsabschlüsse oder Berufsqualifikationen 
erworben haben, am österreichischen Arbeitsmarkt 
zu unterstützen und deren Integration am Arbeitsmarkt 
zu fördern.

in seiner Tätigkeit richtet sich der ÖiF an:
• Asylberechtigte, subsidiär Schutzberechtigte und 
Drittstaatsangehörige 
• Menschen mit Migrationshintergrund 
• Institutionen, Organisationen und Multiplikator/
innen im Integrations-, Sozial- und Bildungsbereich 
• Die österreichische Gesellschaft

Angebote im Überblick:
• Integrationsworkshops
• Deutschkurse
• Deutsch für NostrifikantInnen
• Deutschkurs für Imame und SeelsorgerInnen
• Schulungen für Muslimische Frauen
• Deutschkurs "Einstieg in die Pflege"
• Vorbereitungskurs für Polizei und Justizwache
• Werte und Orientierungskurse
• Alle Deutschkurse auf einen Blick auf 
www.sprachportal.at!

Alle Kontaktdaten zu den ÖIF-Beratungsstellen finden Sie hier: 
www.integrationsfonds.at/integrationszentren

Der Österreichische 
integrationsfonds (ÖiF)

Integrationszentrum Wien
Landstraßer Hauptstraße 26

1030 Wien
+43 1/715 10 51

wien@integrationsfonds.at
Öffnungzeiten:

Mo. - Do.: 7:30 bis 18:30 Uhr
Fr.: 7:30 bis 15:30 Uhr

Integrationszentrum Niederösterreich
Kugelgasse 8

3100 St. Pölten
+43 2742 26527 - 190

niederoesterreich@integrationsfonds.at
Öffnungzeiten:

Mo. - Mi.: 8:30 - 16:30
Do.: 8:30 - 18:30 Fr.: 8:30 - 13:00
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Avusturya 
Entegrasyon Fonu (ÖIF) 

Avusturya Entegrasyon Fonu (ÖIF) Avusturya 
Cumhuriyetinin bir fonudur ve aynı zamanda ÖIF, 
entegrasyon ve göç alanındaki Avrupa, Entegrasyon 
ve Dışişleri Bakanlığı gibi sayısız kurum ve kuruluşların 
ortağıdır. 

ÖIF'in sunduğu yardımlar 
Yardım programları, burslar ve fiyatlarla ÖIF hem 
bireyleri hem de farklı alanlardaki kuruluşları destekliyor. 
ÖIF özellikle dil öğrenim desteğinde sunduğu fırsatları 
genişletmiş durumda. 

Bireylere Almanca kursu desteği
ÖIF iltica başvurusu kabul edilmiş ve geçici koruma 
altına alınan kişilere 6 Milyon Euro değerinde Almanca 
kurslarında özel bir kontenjan sunuyor ve bununla 
özellikle A2 den B2'ye kadar olan dil seviyelerini 
destekliyor. A1 seviyesi ile okuma - yazma seviyesi 
birincil olarak "Almanca & Entegrasyon başlangıç 
paketi" ile gideriliyor. 

Entegrasyon merkeziyle danışma randevusu
ayarlayın
Yakınınızda bulunan ÖIF-Danışmanlık bürosu sizi ÖIF'in 
sunduğu dil öğrenim destekleri konusundaki farklı 
seçenekler hakkında bilgilendiriyor. Sizde hemen bir 
danışmanlık randevusu ayarlayın! 
Özel kontenjan çerçevesindeki destek başvuruları için 
aşağıda belirtilen belgeleri getirmeniz gerekir: 
• Mülteci pasaportu 
• İltica başvuru kabul kartı veya geçici koruma altına 
alınma kartı, iltica kararı 
• İkametgâh belgesi ve Almanca kursunuzun maliyet tahmini 
• varsa AMS randevu kartı 

Meslek tanıtma desteği 
İltica başvurusu kabul edilmiş ve geçici koruma altına 
alınmış kişilere yönelik olan 50-Nokta-Planında, iş ve 
işçi piyasasındaki başarılı bir uyum kendi kendini 
korumak için bir koşuldur. 
Bu teşvik çizgisinde belirlenen destekleme yardımlarının 
amacı kişilerin yurt dışında kazandıkları diplomaların ve 
mesleki yeterliliklerin onlara verdiği niteliklere göre bir 
iş bularak Avusturya iş ve işçi piyasasında bu kişileri 
desteklemek ve onların iş ve işçi piyasasına entegre 
olmasını sağlamaktır. 

ÖIF faaliyetleriyle aşağıda sayılan hizmetleri
sunmaktadır:
• İltica başvurusu kabul edilmiş kişiler, geçici koruma 
altına alınanlar ve üçüncü ülke vatandaşları 
• Göçmen kökenli insanlar 
• Entegrasyon, sosyal hizmetler ve eğitim alanlarında 
çalışan bütün kurum ve kuruluşlar 
• Avusturya toplumu 

Sunulan hizmetler:
• Entegrasyon atölyesi 
• Almanca kursları 
• Mesleğini veya tahsili Avusturya'da resmi olarak 
tanıtmak isteyenlere Almanca kursu 
• İmam ve rahipler için Almanca kursu 
• Müslüman kadınlara Almanca kursu 
• "Bakım hizmetlerine giriş" Almanca kursu 
• Polisliğe ve adli zabıtalığa hazırlık kursları 
• Değerler ve uyum kursları 
• Bütün Almanca kurslarını www.sprachportal.at 
internet sayfasında bulabilirsiniz. 

© ÖIF
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Das neue Kindergeldkonto!
das neue Kindergeldkonto bringt mehr Flexibilität, 
Wahlfreiheit, Fairness und individualität für junge 
Familien. es gilt für Geburten ab 1. märz 2017 und 
stellt ein partnerschaftliches Familienmodell in den 
Fokus. 

Sie lieben ihre Arbeit, Ihre Aufgaben! Zugleich möchten 
Sie Zeit mit Ihrem neugeborenen Kind verbringen?

Wie kann das funktionieren? 
Das bmfj gibt Ihnen mehr Zeit für Ihr Kind! 
„Die individuelle Ausgestaltung liegt in ihren Händen. 
Denn jede Familie ist anders und weiß genau, was sie 
braucht", betont  Familienministerin Sophie Karmasin.

Für Geburten ab dem 01.03.2017 gibt es das neue und 
flexible Kindergeldkonto, dass Partnerschaftlichkeit 
stützt und Freiräume für Ihre Familie erschafft.  Das 
bedeutet, die Summe des Kindergeldes ist immer 
gleich, egal wie lange Sie sich Zeit für Ihr Kind nehmen. 
Sie legen die Dauer selbst fest.

Die bisherigen vier Pauschalvarianten verschmelzen 
zu einem Kindergeldkonto mit einer fixen Summe pro 
Kind, die von der Bezugsdauer unabhängig ist. Die 

Bezugsdauer kann flexibel zwischen 456 bis 1.063 
Tagen gewählt werden. Bezieht nur ein Elternteil 
Kinderbetreuungsgeld, so kann eine Bezugsdauer 
zwischen 365 bis zu 851 Tage gewählt werden.

Je nach gewählter Dauer bedeutet das 14,53 Euro bis 
33,88 Euro täglich. „Mit Hilfe des Kindergeld-Rechners 
kann jeder einfach mit ein paar Klicks sein persönliches 
Bezugsmodell errechnen", so die Familienministerin.

Zudem wird ein
Partnerschaftsbonus eingeführt:
Teilen sich die Elternteile die Kinderbetreuung 50 zu 
50 oder 60 zu 40 auf, bekommen sie zusätzlich 1.000 
Euro. Neu ist auch der bezahlte Familienzeitbonus 
direkt nach der Geburt des Kindes. 

Als Vater möchten Sie gerade den ersten Monat  mit 
Ihrem Kind und Ihrer Partnerin verbringen! Der neue 
Familienmonat bietet Ihnen einen Bonus von 700 Euro 
und zwar Pensions- und Krankenversichert.

Sie haben die maximale Freiheit und können die 
Bezugsdauer flexibel gestalten und anpassen.
es ist Zeit.
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Yeni  çocuk parası hesabı!
Yeni çocuk parası hesabı genç ailelere daha fazla 
esneklik, seçme özgürlüğü, adalet, kişiye özgü 
hesaplamalar getiriyor. 1 Mart 2017'den sonra 
gerçekleşen doğumlar için geçerli olan çocuk parası 
hesabı özellikle eşit haklara sahip aile modeline 
odaklanıyor.

İşinizi ve görevlerinizi seviyor, ama aynı zamanda 
yeni doğmuş olan çocuğunuzla zaman mı geçirmek 
istiyorsunuz? 

Buna nasıl ulaşabilirsiniz? 
Aile ve gençlik federal bakanlığı (bmfj) size çocuğunuz 
için daha fazla zaman ayırma hakkı tanıyor. 
Aile bakanı Sophie Karmasin şu şekilde vurguladı: 
"Bu özel şekillendirme ailelerin kendi ellerinde, 
çünkü her aile farklıdır ve neye ihtiyaç duyduklarını en 
iyi kendileri bilir." 

Aile içindeki ortaklığa dayanan yeni ve esnek çocuk 
parası hesabı 01.03.2017 tarihinden sonra gerçekleşen 
doğumlar için geçerlidir. Ayrıca bu özel şekillendirme 
aileniz için boş zaman oluşturuyor. Sizin çocuğunuza 
ne kadar zaman ayıracağınızdan bağımsız olarak, 
çocuk parasının toplamının her halükarda aynı kalacağı 
anlamına gelir. Süresini kendiniz belirleyebiliyorsunuz.

Bu zamana kadar geçerli olan dört paket seçeneği, 
çocuk başına sabit bir ücrete tabii olup ve maaş 
süresinden bağımsız bir çocuk parası hesabında 
birleşiyor. Maaş süresi esnek bir şekilde 456 ile 1063 
gün arasında seçilebiliyor. Eğer sadece bir ebeveyn 
çocuk bakım parası alırsa o zaman 365 ile 851 gün 
arası bir süre seçilebiliyor. Seçilen süreye bağlı olarak 
günlük 14,53 Euro ile 33,88 Euro arası bir ücret alınacağı 
anlamına gelir. 
Aile bakanı: "Çocuk parası hesap makinesi ile herkes 
kolay bir şekilde bir kaç tık sonunda kendine özgü maaş 
modelini hesaplayabilir."
 
Buna ek olarak bir birliktelik ikramiyesi sunuluyor: 
Eğer ebeveynler kendi aralarında çocuk bakımını yarı 
yarıya veya %60 - %40 oranında bölüşürlerse bir de 
1.000 Euro ikramiye elde edecekler. Direkt çocuğun 
doğumundan sonra olan aile zamanı ikramiyesi de 
yenilikler arasında. 

Bir baba olarak tamda doğumun ilk ayında çocuğunuzla 
ve eşinizle zaman geçirmek istiyorsunuz! 
Yeni aile ayı size 700 Euro değerinde üstelik emeklilik ve 
sağlık sigortasını da kapsayan bir prim vadediyor. 

Maksimum özgürlüğe sahip olarak maaş süresini 
esnekçe şekillendirebilir ve ayarlayabilirsiniz. 

Tam zamanı.

Mehr Info und den neuen online Rechner 
finden sie unter:
Daha fazla bilgi ve yeni hesap makinesini 
aşağıdaki internet sayfasında bulabilirsiniz:

www.bmfj.gv.at 
Bundesministerium für Familien und Jugend
Untere Donaustraße 13-15, 1020 Wien
Tel: +43-1/71100-0 
E-Mail: office@bmfj.gv.at

Regina Aigner:BKA
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Die AMA-Marketing bestimmt die 
Qualität und Sicherheit  

der lebensmittel
die AmA-marketing
Die Agrarmarkt Austria Marketing GesmbH (kurz 
AMA Marketing) ist die größte Plattform für Qualitäts-
sicherung von Nahrungsmitteln in Österreich. Die 
AMA-Marketing hat einen gesetzlichen Auftrag: 
Qualitätssicherung und Verbraucherinformation. 
Sichtbare Zeichen dafür sind das AMA-Gütesiegel und 
das AMA-Biosiegel.

Die AMA-Marketing GesmbH ist eine hundert-
prozentige Tochter der Marktordnungsstelle AMA, 
einer juristischen Person öffentlichen Rechts. 
Hauptaufgabe ist es, den Absatz agrarischer 
Erzeugnisse, sowohl aus konventioneller als auch aus 
biologischer Landwirtschaft zu fördern. Damit unter-
stützt sie die Vermarktung und erfüllt wesentliche 
Aufgaben in der Werte-Kommunikation in Richtung der 
Verbraucher.

Finanziert wird die AMA-Marketing zum großen Teil 
durch verpflichtende Marketingbeiträge von Land-
wirten und Verarbeitern, durch Gebühren der Lizenz-
nehmer und durch EU-Mittel zur Unterstützung 
ausgewählter Marketingmaßnahmen.

Qualitäts-, informations- und marktstrategie sind die 
drei wesentlichen strategiefelder der Ama-marketing

Qualitätsstrategie: Eine zentrale Rolle für die praktische 
Umsetzung kommt der Qualitätssicherung zu. Sie 
integriert alle Erzeugungs-, Verarbeitungs- und 
Handelsstufen. Ihr Ziel ist die Erhöhung der 
Lebensmittelsicherheit und Nachvollziehbarkeit. 

Besondere Bedeutung kommt den Marken der AMA 
zu. Das AMA-Gütesiegel und das AMA-Biosiegel sowie 
die zwei Gewährleistungszeichen AMA-Handwerksiegel 
und AMA-Gastrosiegel haben gemeinsam mit den 
Herkunftskennzeichnung- und Registrierungssystemen 
die Aufgabe, Konsumenten klare Orientierungen zu 
bieten. Eines der Registrierungssysteme ist beispielsweise 
bos. Es legt die Basis für die Nachvollziehbarkeit von 
Rindfleisch vom Stall bis ins Regal.

informationsvermittlung: Die Informationsstrategie 
der AMA-Marketing verfolgt das Ziel, die Wertschätzung 
von Landwirtschaft, Lebensmitteln und die Freude am 
Kochen und Genießen zu fördern. Die Maßnahmen 
reichen von klassischer Werbung usw.

marktstrategie: Das Ziel der Marktstrategie ist das 
Stärken des Marktes für Frischeprodukte und das Absatz 
zu fördern. Strategische Allianzen mit Absatzmittlern 
sowie Exportmarketing auf definierten Auslandsmärkten 
spielen eine wichtige Rolle.

die Qualitätssicherungsprogramme sind:
AmA-Gütesiegel: Wo immer Sie dieses Zeichen sehen, 
können Sie sicher sein: Hier handelt es sich um ein 
hochwertiges, streng kontrolliertes Nahrungsmittel, 
dessen Herkunft zu 100% nachvollziehbar ist. Das AMA-
Gütesiegel ist ein behördlich anerkanntes Gütezeichen.
 
AmA-Biosiegel: Das AMA-Biozeichen dürfen nur 
biologisch erzeugte Lebensmittel tragen.

rot-Weiss-rot steht für Österreich: Rot-weiß-rot 
bedeutet beim AMA-Gütesiegel: Sämtliche 
landwirtschaftlichen Zutaten stammen ausschließlich 
von heimischen Bauernhöfen. 

Kontrolle auf allen stufen: Die Produktion wird auf 
allen Stufen überprüft: vom Feld und Stall bis ins 
Geschäft. Neben den regelmäßigen Eigenkontrollen 
der Betriebe gibt es regelmäßige Kontrollen durch 
unabhängige Prüfer. 

Kontakt:
Agrarmarkt Austria
Marketing GesmbH.
Dresdner Straße 68a 
A-1200 Wien
www.amainfo.at
Mail: office@ama.gv.at
Tel. +43/1/33151 
Fax +43/1/33151-499



Karriere Gesundheit

Ausgabe 2 2017

Karriere Gesundheit

AMA-Marketing 
gıda maddelerinin kalite ve 

güvenilirliğini belirliyor 
AMA-Marketing
Avusturya tarım piyasa pazarlama GesmbH (kısaca AMA 
Marketing) Avusturya'daki besin maddelerinin kalite 
güvenliği için faaliyet gösteren en büyük platformdur. 
AMA-Marketing 'in yasal sorumlulukları: kalite güvenliği 
ve tüketici bilgilendirmesidir. Bunların görünür işaretleri 
ise AMA-Kalite mührü ve AMA-Organik damgasıdır. 

AMA Marketing GesmbH kamu alanında tüzel kişi olan 
AMA piyasa yönetmeliğine %100 bağlı bir şirkettir. 
Ana görevi hem geleneksel hem de biyolojik tarım 
ürünlerinin sürümünü desteklemektir. Bununla 
beraber pazarlamaya yardımcı olur ve belirlenen 
değerlerin tüketiciye bildirimindeki başlıca görevini 
yerine getirmiş olur. 

Çiftçiler ve İşletmeciler tarafından ödenen pazarlama 
aidatları ile büyük bir bölümü finanse edilen AMA-
Marketing, ayrıca lisans alanların ödediği harçlar ve 
AB tarafından belirli pazarlama tekniklerine sunulan 
desteklerle de yine finanse ediliyor.

AMA-Marketing'in başlıca strateji alanları kalite,
enformasyon ve piyasa stratejileridir.

Kalite stratejisi: Kalite stratejisine pratikte önemli bir rol 
veriliyor. Bütün üretim, işlem ve pazarlama aşamalarını 
kapsayan bu stratejinin hedefi gıda güvenliğini 
sağlayabilmek ve kanıtlayabilmektir. 
AMA markalarına özel bir anlam veriliyor. AMA-Kalite 
mührü ve AMA-Organik damgası aynı zamanda bir 
kefalet işareti olan AMA-Zanaat damgası ve AMA-
Gastro damgası menşe şahadetnamesi ve kayıt 
sistemleriyle birlikte tüketicilere net bir oryantasyon 
sunmayı görev biliyor. Kayıt sistemlerinden biri
de örneğin bos'dur. Bu sistem dana etinin ahırdan 
raflara olan yolcuğunun kanıtlanabilirliği için bir temel 
oluşturuyor. 

Enformasyon aracılığı: AMA-Marketing'in enformasyon 
stratejisinin hedefi çiftçilerin, gıda ürünlerinin ve 
yemek yapmanın ve tatmanın değerinin bilinmesi ve 
geliştirilmesidir. Klasik reklam vasıtasıyla buna ulaşılıyor. 

Piyasa stratejisi: Piyasa stratejisini hedefi balık 
ürünlerinin piyasasının güçlendirilmesi ve satışının 
desteklenmesidir. Pazarlama ajanları ve tanımlanmış 
yurt dışı piyasalarına ihraç ile bir stratejik ittifak içinde 
olmak önemli bir rol oynamaktadır. 

Kalite Güvenliği Programları şunlardır:
AMA-Kalite Mührü: Bu işareti nerde görürseniz görün, 
şuna güvenebilirsiniz: Bu menşei %100 kanıtlanabilen çok 
değerli ve kati kontrollerden geçmiş bir gıda ürünüdür. 
AMA-Kalite mührü resmi tanınmış bir kalite işaretidir. 

AMA-Organik Damgası: AMA-Organik Damgasını 
sadece organik olarak üretilen üründe bulabilirsiniz. 

Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Avusturya'ya işaret eder: 
AMA-Kalite Mühründe bulunan Kırmızı-Beyaz-Kırmızı'
nın anlamı bütün zirai malzemelerin sadece yerli çift-
likler tarafından üretildiğidir. 

Her Aşamada Kontrol: Üretim, bütün aşamalarda 
kontrol edilir: tarladan ve ahırdan dükkânlara kadar. 
İşletmelerin düzenli bir şekilde olan kendi kontrollerinin 
yanı sıra bağımsız denetçilerde düzenli olarak 
kontrollerde bulunuyorlar. 
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Startklar 
in Favoriten

haben sie Fragen zu:
• Mutter-Kind-Pass
• Richtiger Ernährung
• Geburt
• Spital
• Stillen
• Impfungen
• Unterstützungsmöglichkeiten (psychisch, sozial) etc.

dann rufen sie uns an, wir helfen ihnen gerne weiter!

Wenden sie sich an unsere starthelferinnen:
• Deutsch/Türkisch/Englischsprachige Beratung: 
0650/ 583 66 14
• Deutsch/Arabisch/Englischsprachige Beratung: 
0650/ 330 12 04
• Deutsch/Russisch/Tschetschenischsprachige Beratung: 
0650/ 330 11 32

Unsere mehrsprachigen starthelferinnen informieren 
Sie über Angebote der Geburtsvorbereitung ebenso 
über Angebote für junge Mütter bzw. Eltern und bieten 
bei Bedarf auch Begleitung - insbesondere zur Geburts-
anmeldung und zu speziellen Kontrollterminen - an.

suchen sie Austausch und vernetzung mit an-
deren müttern?
Wir laden Sie gerne in unser elterncafé in Kooperation 
mit den wohnpartnern im Karl-Wrba-Hof in Favoriten 
ein. Jeden letzten Donnerstag im Monat von 9-12 Uhr 
geben (muttersprachliche) Referentinnen inhaltliche 
Impulse und anschließend können Fragen gestellt 
werden - inkl. Kinderbetreuung.

Adresse: BewohnerInnen-Zentrum Klub KW im 
Karl-Wrba-Hof (Bibliothek/Turnsaal),
Neilreichgasse 113/38/R1, 1100 Wien

Aktiver 
türkischer 

Frauenverein
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Bizi arayın, size destek olmaya hazırız!
Bu konularda:

Mutter-Kind-Pass (Anne-çocuk-pasosu), doğru beslenme,

 emzirme, doğum, aşılar, psikolojik ve sosyal konularda destek

Lütfen „Starthelferin“ olarak çalışan 
uzmanlarımıza baş vurun!

Almanca/Türkçe/ İngilizce danışmanlık:
M: 0650/583 66 14

im Kaiser Franz Josef-Spital
Sozialmedizinisches Zentrum Süd

Kundratstraße 3, A-1100 Wien
T: (0043-1) 60 191-5201

www.fem.at

G esundheitszentrum 
H ealth Centre

Centre pour la santé
SSaa ll ııkk  MM eerrkkeezzii

Zdravstveni Centar
ğ

Mutter-Kind-Pass

Do$ru beslenme
Hastane

Do$um

Emzirm
ek

Stres

A#ılar

Türkisch

startklar !

startklar-Freecard-türkisch_Layout 1  29.03.16  09:56  Seite 1
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internationaler Frauentag
Verhinderung von Armut bedeutet auch Verhinderung 
von Gewalt. Frauenhäuser appellieren für eine finanzielle 
Absicherung von Frauen und fordern die Mindest-
sicherung.

mindestsicherung ist voraussetzung für ein 
leben ohne Gewalt
Finanzielle Abhängigkeit zählt neben der emotionalen 
Abhängigkeit zu einem der Hauptgründe, warum sich 
Frauen,die von häuslicher Gewalt betroffen sind, nicht 
trauen, sich vom Gewalttäter zu trennen. Nicht zu 
wissen, wovon man selbst und oftmals auch die eigenen 
Kinder leben sollen, sind Gedanken, die den Weg aus 
einer Gewaltbeziehung versperren. Eine ausreichende 
Mindestsicherung (Bedarfsorientierte Mindestsicherung 
- BMS) ist daher eine Grundvoraussetzung, damit sich 

Frauen aus einer Gewaltbeziehung befreien können.

mindestsicherung besonders wichtig für 
Alleinerzieherinnen und ältere Frauen
Frauen flüchten oftmals mit ihren Kindern aus Gewalt-
beziehungen. Als Alleinerziehende zählen sie dann zur 
am häufigsten von Armut betroffenen Gruppe. Rund 90 
Prozent der Alleinerziehenden sind Frauen. Nach der 
Trennung und Scheidung vom gewalttätigen Partner 
sind sie oftmals auf die Mindestsicherung angewiesen  
- auch wenn sie erwerbstätig sind. Denn aufgrund der 
Kinderbetreuung können Alleinerzieherinnen oft nur in 
Teilzeitbeschäftigungen tätig sein. Erschwerend kommt 
hinzu, dass viele Alleinerzieherinnen, die sich von ihrem 
gewalttätigen Partner getrennt haben, monatelang 
auf die Auszahlung der Unterhaltsbeiträge durch den 
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Kindsvater warten müssen. Beide Faktoren erschweren 
die Existenzsicherung der Frauen und ihrer Kinder. 
Aber auch für ältere Frauen mit geringer Pension 
oder ohne Pensionsanspruch wäre eine Trennung vom 
gewalttätigen Partner ohne die Mindestsicherung nicht 
möglich. Die Mindestsicherung greift hier als wichtige 
Unterstützung.

mindestsicherung muss existenz sichern
Die Mindestsicherung muss die Existenz sichern. Eine 
ausreichende Mindestsicherung ist eine wichtige 
Voraussetzung dafür, dass Frauen mit geringem oder 
keinem Einkommen mit ihren Kindern aus einer 
Gewaltbeziehung flüchten und sich ein unabhängiges 
Leben frei von Gewalt aufbauen können.

„Eine ausreichende Mindestsicherung hilft gewalt-
betroffenen Frauen - vor allem in Zeiten der Trennung 
und Scheidung“, betont Maria Rösslhumer, Geschäfts-
führerin des Vereins Autonome Österreichische 
Frauenhäuser - AÖF. Trennung und Scheidung ist ein 
starkes Armutsrisiko. Verhinderung von Armut bedeutet 
auch Verhinderung von Gewalt, so Maria Rösslhumer 
weiter.

Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser, AÖF 
www.aoef.at
informationsstelle@aoef.at 

Frauenhelpline gegen Gewalt, 0800/222 555 
www.frauenhelpline.at
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Dünya Kadınlar Günü
Yoksulluğun önlenmesi, şiddetin önlenmesi anlamına 
gelir. Kadın evleri, kadınların maddi güvence altına 
alınması gerektiğinin çağrısını yapıyor ve bir asgari gelir 
talep ediyorlar. 

Şiddetsiz bir yaşam için asgari ücret önkoşuldur. 
Maddi bağımlılık duygusal bağımlılığın yanı sıra evde 
şiddet gören kadınların neden onlara şiddet uygulayan   
kişiden ayrılmaya cesaret edemediklerinin ana 
sebeplerinden biridir. Kendinin ve çoğu zaman 
çocuklarının da ne ile geçineceğini bilmemek, şiddet 
ilişkisinden kurtulabilme yolunu kapatan düşüncelerdir. 
Bu sebepten dolayı kadınların şiddet ilişkisinden 
kurtulabilmeleri için yeterli seviyede olan bir asgari 
ücret (ihtiyaca bağlı bir asgari ücret - BMS) bir temel 
şarttır.
 
Çocuğunu yalnız yaşayarak yetiştiren kadınlar ve 
yaşlı kadınlar için asgari ücret özellikle önemlidir. 
Kadınlar çoğu zaman çocuklarıyla birlikte şiddet 
ilişkisinden kaçıyorlar. Çocuğunu yalnız yetiştiren 

kadınlar ise yoksulluğa maruz kalanlar grubunda en 
sık görülenlerdir. Eşlerinden ayrılan veya boşananlarda 
genellikle asgari ücrete muhtaç olurlar – çalışsalar 
bile. Çünkü çocuğunu yalnız yetiştiren kadınlar çocuk 
bakımından dolayı çoğunlukla yarı zamanlı işlerde 
çalışıyorlar ve şiddet uygulan eşten ve aynı zamanda 
çocuğun babasından, ayrıldıktan sonra aylarca onun 
nafaka ödemesini beklemekte bu durumu zorlaştırıyor. 
Her iki durumda kadınların ve çocukların yaşam 
mücadelesini zora sokuyor. Ama hiç veya çok az 
emekli maaş alan kadınlar içinde, şiddet uygulayan 
eşten ayrılmak asgari ücret olmadan mümkün değildir. 
Burada asgari ücret önemli bir yardım olanağıdır.
 
Asgari ücret yaşamayı garantilemeli. 
Yeterli seviyede bir asgari ücret dar gelirli veya hiçbir 
geliri olmayan kadınların ve onların çocuklarının şiddet 
ilişkisinden kurtulmaları ve kendilerine, içerisinde şiddet 
olmayan bağımsız bir hayat kurabilmeleri için önemli bir 
koşuldur. 

AÖF - Avusturyalı bağımsız kadın evleri dernek başkanı 
Maria Rösslhumer: "Yeterli seviyede bir asgari ücret 
şiddete maruz kalan kadınlara yardım eder - özelliklede 
ayrılık ve boşanma zamanlarında. " diye vurguladı. 
Maria Rösslmüller ayrılık ve boşanmanın büyük 
yoksulluk riski taşıdığını ve yoksulluğu engellemenin 
aynı zamanda şiddetin engellenmesi anlamına geldiğini 
belirtti. 

Avusturyalı bağımsız kadın evleri derneği, 
AÖF 
www.aoef.at; 
Informationsstelle@aoef.at 

Şiddete karşı kadın 
yardım hattı: 
0800/222 555 
www.frauenhelpline.at
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Eine Lehre läuft nicht immer reibungslos und stellt 
Lehrling und Lehrbetrieb schon mal vor Probleme. Du 
hast das Gefühl, dass manche Dinge bei deiner Arbeit 
besser laufen könnten? Viel besser sogar.
Manche kann man selber lösen, doch manchmal 
braucht es Unterstützung von außen. Das Lehrlings-
Coaching unterstützt dich bei allen Herausforderungen 
rund um die Lehrausbildung, sei es im Privatleben, 
im Ausbildungsalltag oder in der Berufsschule. 
Österreichweit und gratis.

das lehrlingscoaching bietet:
• Unterstützung beim Auftreten von Problemen 
während der Lehre, im Ausbildungsbetrieb oder in der 
Berufsschule
• Mediation zur Bewältigung von Konflikten während 
der Ausbildung
• Coaching zur Lösung von Problemen im persönlichen 
Umfeld
• Begleitung bei der Bewältigung schulischer Probleme; 
Organisation von Nachhilfe
• Beratung zur beruflichen Neuorientierung nach 
dem Verlust der Lehrstelle sowie Hilfestellung beim 
Auffinden einer neuen Lehrstelle

Wie läuft so ein Coaching Prozess ab?
Der erste Kontakt zum Coach erfolgt entweder über 

• eine unverbindliche Anmeldung zum Erstgespräch 
(bis zu 90-minütiges gratis Beratungsgespräch im 
Rahmen eines persönlichen Treffens) 
• oder über
• eine formale Anmeldung zum Coaching (zeitlich 
unbegrenzt und weiterhin gratis; die Treffen können 
persönlich und telefonisch stattfinden). 

Wer ist förderfähig?
Das Angebot können Lehrlinge nutzen, die förderfähig 
sind. Zu dieser Zielgruppe zählen Lehrlinge 
• im öffentlichen und privaten Sektor, 
• mit einem aufrechten Lehrverhältnis oder
• jene, deren Lehrverhältnis vor nicht mehr als  6 Monate 
durch Lehrabbruch oder Ablauf der regulären Lehrzeit 
beendet wurde.

Ausgenommen sind Lehrlinge in der überbetrieblichen 
Lehrausbildung bzw. in verlängerter Lehrzeit und 
Teilqualifikation.

Auch Lehrbetriebe und Kleinst- und Kleinbetriebe in 
spe. können das Angebot gratis in Anspruch nehmen, 
sowie jene Betriebe, die jungen Frauen in für sie 
untypischen Lehrberufen eine Ausbildung ermöglichen 
wollen. 

lehre statt leere
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Çıraklık, her zaman sorunsuz bir şekilde ilerlemez ve 
çırağın kendisine olduğu kadar eğitim aldığı firmaya da 
problemler çıkarır. İşinde bazı şeylerin daha iyi yürümesi 
gerektiğini mi düşünüyorsun? Hatta çok daha iyi mi? 
Bazılarını kendin çözebilirsin ama bazen de dışardan 
destek gerekir. Çırak koçluğu çıraklık eğitiminle alakalı 
karşına çıkan bütün zorluklarda sana yardımcı oluyor, 
ister özel hayatında, ister eğitimin olağan akışında veya 
meslek okulunda. Avusturya çapında ve ücretsiz. 

Çırak koçluğu aşağıdaki hizmetleri sunuyor:
• Çıraklık sürecinde, mesleki eğitim işletmesinde veya 
meslek okulunda karşılaşabileceğin problemlerde 
destek 
• Eğitim esnasında önüne çıkacak anlaşmazlıklarda ara 
buluculuk 
• Kendi çevrende oluşan problemlerin çözümünde 
koçluk hizmeti 
• Okulda oluşan problemlerini aşarken ve özel ders 
organizasyonunda eşlik etmek 
• Çıraklık eğitim yerini kaybettiğinde mesleki açıdan 
olan yeni yönelişlerde danışmanlık veya yeni bir çıraklık 
eğitim yeri bulmanda yardım 

Koçluk süreci nasıl ilerliyor?
Koç ile ilk görüşme ya... 
• İlk görüşme için bağlayıcı olmayan bir kayıt 

sonucunda ( kişisel bir buluşmada 90 dakikaya kadar 
ücretsiz danışmanlık hizmeti ) 
•  Veya 
• Koçluk hizmeti için resmi bir başvuru vasıtasıyla 
(sınırsız zaman, buluşma kişisel veya telefon üzerinden 
gerçekleşebilir ve yine ücretsiz) 

Kimler destek alabilir?
Destek alan çıraklar bu fırsatlardan yararlanabilirler. 
Bu hedef grup aşağıda sayılan çırakları içerir: 
• Kamu veya özel sektörde çalışan çıraklar 
• Aralıksız bir çıraklık eğitimi gören veya 
• Çıraklık eğitimleri 6 aydan fazla sürmeyerek çıraklık 
eğitimi durdurulan veya sona eren kişiler 

Şirket dışı çıraklık eğitimi alan veya uzatılmış çıraklık 
süresi ve kısmi nitelik sahibi çıraklar buna dahil 
değillerdir. Çıraklık eğitimi veren işletmeler ve mini 
ve küçük iş yerleri ve aynı zamanda genç kadınlara 
kendileri için tipik olmayan mesleklerde eğitim görme 
hakkı tanıyan işletmeler de bu tekliften ücretsiz 
yararlanabilirler.

Çırak koçluğu ile 
deneyimli çıraklık yapın

Koordinationsstelle 
Lehrlingscoaching + 

Lehrbetriebscoaching

www.lehre-statt-leere.at

Wiedner Hauptstraße 120 | 1050 Wien
T +43 (0)5 90 900-[3147]
F +43 (0)5 90 900-[113147]



neu ab 2017: antragslose 
Arbeitnehmerveranlagung - einfach und automatisch
 
neden dilekçesiz vergi iadesi?
Vatandaşlara çok fazla bürokrasi olmadan, hak 
ettikleri vergi iadelerini geri alabilmeleri düşüncesi 
ile 2017 ikinci yarısı itibariyle dilekçesiz vergi iadesi 
imkanı sağlanacak. Bu tarihten itibaren vergi ödeyen 
her vatandaş, dilekçesiz vergi iadesi kanunundan 
faydalanacak. Buna göre 2017 yılında, 2016 yılı için 
vergi iadesi müracaatında bulunmamış ancak içerden 
alacaklı olan kişiler için Temmuz 2017 itibari ile otomatik 
vergi iade sistemi yürürlüğe girecek.

ne zaman dilekçesiz vergi iadesi olacak?
• 30 Haziran 2017´ye kadar 2016´nın vergi iadesi, 
formlu olarak vergi dairesine vermeyenlere
• Vatandaşların Gelir  vergisinden  alacakları  belirlendiğinde
• Vatandaşların şu giderleri olmadığında: Çocuk vergi 
indirim (Kinderfreibeträge), Reklam maliyetleri,
Ek masrafları, İstisnai yükler, nafaka ödemediği sürece 
tek ebeveyn

Gelir vergisinden alacaklı olduğunuzdan nasıl 
haberdar olursunuz?
Vergi dairesi 2017 ikinci yarısında tüm vergi ödeyen 
vatandaşlara bir bilgilendirme gönderecektir. Bu 
bilgilendirmede sizin vergi dairesinde kayıtlı olan 
Banka Hesap numaranız yazacaktır. Bu hesap numarasını 
kontrol etmeniz rica olacaktır. Hesap numaranızda bir 
değişiklik varsa dört hafta içinde bunu vergi dairesine 
bildirmeniz gerekecektir.

Kimler, vergi iadesi hakkı olduğu 
halde veri iadesini alamayacaklar?
• Vergi dairesine vergi borcu olanlar
• Vergi dairesinde hesap 
numarasını bildirmeyenler (IBAN)

Otomatik vergi iadesi 
istemeyenler ne yapabilir?
• Vergi iadesini elektronik 
olarak (Finanzonline) yapabilir
• Vergi iadesi L1 formunu 
doldurup vergi dairesine verebilir 
(bunu 5 yıl içinde yapabilirsiniz - 
yani 2016 vergi iadesi 2021 
sonuna kadar yapılabilir)

Vergi  iadesi  otomatik  olarak  vergi  dairesinden  yapıldı 
fakat sizin ek gelirleriniz varsa ne yapabilirsiniz?
Gelir vergisi formu EA1´i doldurmanız gerekecektir veya 
elektronik olarak (Finanzonline) bunu yapabilirsiniz.

ek giderlerinizi vergi dairesine online bildirmeniz 
vergi iadesinin otomatik olarak vergi dairesinden 
yapılmasına neden olabilir mi?
Evet, ama bu ilk olarak 2017 yılında olabilir, çünkü 
vatandaşlar 2018´den itibaren bazı ek giderleri (misal 
Camii veya Dernek yardımları, bağışları) vergi 
dairelerine otomatik olarak bildirilmek zorunda olacak. 
Ek giderleri vergi dairesine online gönderdiğiniz 
taktirde vergi iadeniz formsuz vergi dairesi tarafından 
otomatik olarak yapılacaktır. 
Bunun hakkındaki yenilikleri: Vergi dairesinin internet 
sayfasından (www.bmf.gv.at) okuyabilirsiniz.

emeklikler için bilgi:
Emekliler otomatik olarak yılın ikinci yarısında vergi 
iadelerini geri alacaktır. Bu tüm 2014 ve 2015 yıllarında 
vergi iade formu doldurmayan ve vergi iade hakkı olan 
Emekliler için geçerlidir. Otomatik olarak ödedikleri, 
sosyal sigortadan en fazla 110,- Euro geri gelecektir. 
2017 Temmuz ayında vergi dairesinden gelen 
bilgilendirmede sadece hesap numaralarını kontrol 
etmeleri yeterli olacaktır.

2017 Temmuz sonrası, otomatik 
ve uğraşmadan vergi iadesi
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Der waff (Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds) 
ist seit 1995 eine Einrichtung der Stadt Wien und 
fördert die Wiener ArbeitnehmerInnen mit Information, 
Beratung und finanzieller Unterstützung beim Weiter-
kommen im Beruf. Ziel ist es, Ihre Chancen auf eine 
stabile Beschäftigung und ein hinreichendes Ein-
kommen zu verbessern. An das waff können sich alle 
beschäftigten WienerInnen wenden, die sich beruflich 
weiterentwickeln wollen. 

Für den waff ist die Zusammenarbeit aller wichtigen 
Institutionen im Bereich Arbeitsmarkt-, Bildungs-, 
Integrations- und Wirtschaftspolitik eine wesentliche 
Voraussetzung für mehr Beschäftigungschancen am 
Wirtschaftsstandort Wien. Nicht zuletzt aus diesem 
Grund haben die Wiener Sozialpartner in den Organen 
des waff eine tragende Rolle.

Wofür steht waff:
• Bessere berufliche Entwicklungschancen von Wiener 
ArbeitnehmerInnen
• Abbau bestehender Benachteiligungen am Arbeitsmarkt
und Verhinderung drohender Ausgrenzung aus dem 
Beschäftigungssystem 
• Sicherstellung einer guten Berufsausbildung und 
eines erfolgreichen Berufsseinstiegs junger Menschen
• Verbesserung der Attraktivität des Wirtschafts-
standorts Wien
• Förderung der Chancengleichheit von Frauen und 
Männern am Arbeitsmarkt
• Förderung der Chancengerechtigkeit für Wiener-
Innen mit Migrationshintergrund am Arbeitsmarkt

Waff - viefalt an service:
1.service für Beschäftigte
Hier kommt Ihre Chance!
Sie wollen im Job weiterkommen? Sich beruflich verändern? 
Einen Berufsabschluss nachholen? 
Dann sind Sie hier richtig! Das waff Beratungszentrum 
für Beruf und Weiterbildung bietet Beschäftigten 
umfassende Informationen, professionelle Beratung 
und finanzielle Förderungen für ihre berufliche Zukunft.

2.service für Arbeitsuchende
Sie suchen einen neuen Job und brauchen die richtige 
Ausbildung dafür? Sie planen den Wiedereinstieg 
nach der Babypause? Sie sind neu in Österreich und 
suchen Infos zum Wiener Arbeitsmarkt? Sie möchten 
sich berufsbezogen weiterbilden und suchen nach 
finanzieller Unterstützung oder passenden Weiter-
bildungsangeboten? Ergänzend zu den Angeboten 

des AMS bietet der waff auch spezielle Angebote für 
arbeitsuchende Wienerinnen und Wiener!

3.service für Jugendliche
Kümmer-Nummer: Perspektiven in Schule, Lehre 
und Beruf. Die Kümmer-Nummer bietet kostenlose 
telefonische Beratung rund um Lehre und Beruf. 
Zusätzlich ist die Kümmernummer auch auf facebook 
vertreten:
www.facebook.com/kuemmernummer/

Zielgruppen:
• Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren ohne Lehr-
stelle oder Schulabschluss,
• Jugendliche ohne konkrete berufliche Perspektiven, 
• SchulabbrecherInnen sowie Eltern und Angehörige.
Ziel ist die Umsetzung der Wiener Ausbildungsgarantie, 
aber auch die unterstützende Begleitung beim Über-
gang von der Schule in den Beruf durch Information 
und Beratung.
Informationen und telefonische Kurzberatung unter: 
Tel: 0800 / 20 20 22

4.service für unternehmen
Qualifiziertes, gut ausgebildetes Personal für Wiener 
Unternehmen und gute berufliche Entwicklungs-
chancen für Wiener Arbeitnehmer und Arbeitnehmer-
innen. Das wichtigste Ziel des waff! Eine wesentliche 
Voraussetzung dafür sind erfolgreiche, wettbewerbsfähige 
Unternehmen am Wirtschaftsstandort Wien. 
Der Waff unterstützt Unternehmen bei!

5.service für Betriebsräte
Damit Ihre KollegInnen besser vorankommen!
Bei der Suche nach einem neuen Job oder einer 
Lehrstelle, bei beruflicher Weiterbildung, bei 
drohendem Personalabbau, beim Weiterkommen im 
Beruf. Der waff ist keine Interessensvertretung. Aber 
Partner für alle, denen die Anliegen der Arbeitnehmer-
Innen wichtig sind. Und gerade deshalb auch Partner 
der BetriebsrätInnen!

Kontakt: 
Nordbahnstraße 36 / Stiege 1 / 3. Stock 1020 Wien 
bbe@waff.at  

Mo - Do 8.00 - 17.00 Uhr  
Fr 8.00 - 15.00 Uhr
informationen unter  
01 / 217 48- 555, 
0800 86 86 86

Waff - Beratungszentrum 
für Beruf und Weiterbildung
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Waff (Viyanalı işçilerin destek fonu) 1995'den beri 
Viyana Belediyesine ait bir kuruluştur ve Viyanalı işçilere 
enformasyon, danışmanlık hizmetleri ve mesleğini 
ilerletme konusunda maddi desteklerle yardımcı 
oluyor. Hedefi sabit istihdamı sağlamak ve yeterli 
geliri geliştirmektir. Kendini mesleki yönden geliştirmek 
isteyen tüm çalışan Viyanalılar Waff'a başvurabilir. 

Waff için bütün iş ve işçi piyasası, eğitim, entegrasyon 
ve  ekonomi pol i t ikası  a lanlar ında bulunan 
müesseselerin işbirliği Viyana yerleşme bölgesindeki 
istihdam şanslarını artırmak için önemli bir koşuldur. Bu 
nedenle Viyanalı isçileri temsil eden kuruluşlar Waff'ın 
bünyesinde destekleyici bir rol oynarlar. 

Waff'ın görevleri nelerdir:
• Viyanalı işçilere daha iyi mesleki gelişim fırsatları sunmak 
•  İş ve isçi piyasasında önünüze çıkabilecek mağduriyetleri 
gidermek ve istihdam sistemindeki dışlanmayı engellemek 
• Genç insanların meslek eğitimini güvenceye almak 
ve mesleğe başarılı bir şekilde girişlerini sağlamak 
• Viyana yerleşme bölgesinin çekiciliğini geliştirmek 
• Kadınlar ve erkeklerin iş ve işçi piyasasındaki fırsat 
eşitliğini desteklemek 
• İş ve işçi piyasasındaki göçmen kökenli Viyanalılara 
yönelik fırsat adaletini desteklemek 

Waff - hizmette çeşitlilik
1.Çalışanlara hizmet 
İşte sizin fırsatınız! İşinizde ilerlemek mi istiyorsunuz? 
Mesleğinizi değiştirmek mi? Mesleki diplomanızı sonradan 
yapmak mı? O halde tamda doğru yerde bulunuyorsunuz! 
Waff meslek ve eğitim danışmanlığı merkezi çalışanlara 
geniş kapsamlı bilgi, profesyonel danışmanlık ve mesleki 
gelecekleri için maddi destek sunuyor. 

2.İş arayanlara hizmet 
Yeni bir iş arıyorsunuz ve bunun için doğru bir eğitime 
mi ihtiyacınız var? Doğum izninden sonra tekrardan 
çalışma hayatına mı döneceksiniz? 
Avusturya'ya yeni geldiniz ve Viyana iş ve işçi piyasası 

hakkında bilgi mi edinmek istiyorsunuz? Mesleki 
yönden kendinizi geliştirmek istiyor ve maddi destek 
veya uygun eğitim fırsatları mı arıyorsunuz? 
İş ve işçi bulma Kurumu'nun (AMS) imkânlarına 
tamamlayıcı olarak Waff da iş arayanlara özel fırsatlar 
sunuyor! 

3.Gençlere hizmet 
İlgilenme-Numarası: Okul, çıraklık ve mesleki perspektifler. 
İlgilenme-Numarası telefonda çıraklık ve meslek 
konularında ücretsiz danışmanlık sunuyor. 
Buna ek olarak ilgilenme numarası facebook'da da yer 
alıyor: www.facebook.com/kuemmernummer/ 

Hedef kitle: 
• Çıraklık yeri veya diploması olmayan 14 – 21 yaş 
aralığındaki gençler 
• Belirli bir meslek perspektifi olmayan gençler 
• Okulu yarıda bırakanlar ve onların aileleri ve yakınları 

Bu hizmetin hedefi Viyana eğitim garantisini 
gerçekleştirmek. Aynı zamanda bilgi ve danışmanlık 
hizmetleri sayesinde de okul hayatından meslek 
hayatına geçiş sürecinde de eşlik edici destek sunmak. 
Bilgi ve telefonda kısa süreli danışma için 0800/ 20 20 22 

4. İşverenlere hizmet 
Waff'ın en önemli hedefi! Viyana yerleşim bölgesinde
başarılı ve rekabet edebilen iş verenlerin bulunabilmesi 
koşullardan en önemlisidir. Viyanalı iş verenler için
kalifiye, iyi eğitim görmüş personel ve Viyanalı işçilere 
iyi meslek geliştirme imkânları sunmakta. 
Waff iş verenleri destekliyor! 

5. İşçi temsilcilerine hizmet 
Meslektaşlarınızın daha iyi ilerlemesi için! 
Yeni bir iş veya çıraklık yeri arayışında, mesleki eğitim 
sürecinde, personel azaltma durumunda, meslekte 
ilerlemede Waff her zaman yanınızda. Waff bir tüccarlar 
birliği değildir. İşçilerin isteklerini önemseyen herkesin 
ortağıdır. Tamda bu sebepten dolayı işçi temsilcilerinin 
de ortağı olmaktadır. 

Waff - Meslek ve 
eğitim danışmanlığı merkezi 
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AK niederösterreich holte im vorjahr 41,6 
millionen euro für Beschäftigte.

Aşağı Avusturya İşçi Sendikası geçen yıl 41,6 Milyon 
Euro çalışanlar için geri aldı. Yaklaşık 162.000 çalışan 
geçen yıl aşağı Avusturya işçi sendikasına çalışma ve 
sosyal hukuk alanlarında danıştı, bu neredeyse eyalet 
çapında her üçüncü çalışan demektir.
Aşağı Avusturya işçi sendikası ÖGB NÖ Başkanı Markus 
Wieser "Biz üyelerimiz için toplamda 41,6 milyon 
Euro geri aldık." diye belirtti. Bu Aşağı Avusturya işçi 
sendikasının sunduğu ücretsiz hukuki himayenin ne 
kadar önemli olduğunu gösteriyor.
Sadece 2016'da Aşağı Avusturya isçi sendikası 
yaklaşık 162.000 üyesi için mahkemeler tarafından ve 
mahkeme dışı 19,8 milyon Euro elde etti. Firma iflasından 
dolayı mağdur olan yaklaşık 3.700 kişi işçi sendikasının 
yardımıyla 21,8 milyon Euro açık talep hakkı kazandı. 
Aşağı Avusturya işçi sendikası ÖGB NÖ Başkanı Markus 
Wieser bunu "Çalışanların hakkı olan ve onlara çeşitli 
sebeplerden dolayı verilmeyen para" olarak açıkladı. 
Başkan sözlerine şöyle devam etti: "Eğer çalışanlardan 
daha fazla çalışmaları talep ediliyorsa, o halde bunun 
içinde yeterli dinlenme zamanı verilmesi gerekiyor. Altıncı 
izin haftası artık her zaman olduğundan daha önemli." 

Aşağı Avusturya hukuki himayesinin 25. Yılı
Aşağı Avusturya ücretsiz hukuki himayesi 1992 yılında 
başlatıldı. O zamandan bu yana 1 milyar Euro isçi 
sendikası üyeleri için mücadele edilerek elde edildi. 
İşverenler ödenmemiş maaşları sonradan ödemeleri için 
ikaz edildi; Sendika üyeleri için gerekirse olayı mahkemeye 
taşıdı ve Firma iflasından dolayı açık kalan talepleri 
iflas ücret fonlarında geçerli kıldı. Wieser bu durumu 
şöyle bilanço etti: "Aşağı Avusturya işçi sendikasının 
yardımı olmadan hiçbir şeye ulaşamayacak veya çok zor 
hak talep edebilecek 300.000'den fazla çalışan vardı. Bu 
şekilde işçi sendikası hukuki himaye gemisi başka ülke-
lerde çalışanları ürküten büyük bir engeli ortadan kaldırdı. 
İşçiler haklarını mahkeme karşında da talep edebildiler." 

Konuların seçenek yelpazesi
Aşağı Avusturya işçi sendikasının geçmiş 25 yılda 
çalışanları temsil ettiği konuların seçenek yelpazesi iş 
dünyasındaki problemleri gösteriyor: Ödenmeyen fazla 
mesai, verilmeyen yıllık izin, sebepsiz işten çıkarılma, 
sözleşmede belirtilen rakamın altında bir maaş, 
ödenmeyen maaşlar veya tazminatlar, cinsel taciz veya 
dışlanma. 

Tam olarak hukuki himaye: Tır sürücüsünü
kanuna karşı gelmediği için işten çıkarma!
Geçen yıl gerçekleşen durumda hukuki himayenin nasıl 
geliştiğini Wiener Neustadt Bölge bürosu müdürü 
Thomas Kaindl anlatıyor:"Bir yük nakliye şirketi bir tır 
sürücüsünü tırına fazla yük almayı reddettiği için işten 
çıkardı. Fakat sürücü sadece yasal zorunluluklarına 
uymuştu. Biz işverene sürücüyü işten çıkarmasının 
tamamen hukuk dışı olduğunu anlattık. Bizim 
arabuluculuğumuzdan sonra işveren açıkta olan 
yıllık izinler ve hak edilen ek ödemelerde dâhil bütün 
ödenmemiş talepleri ödedi. Bu toplamda brüt 4.000 
Euro değerindeydi." 

Her işten çıkarma haklı sebeplere dayanmıyor - 
söz konusu olan çok para 
Aşağı Avusturya işçi sendikası müdürü Doris Rauscher-
Kalod çalışanlara seslendi: "Temsil ettiğimiz birçok 
çalışan haksız yere işten çıkarıldı. Bu durum mağdurlar 
için hoş olmayan ve pahalı sonuçlara sebep oluyor. 
Bundan dolayı işçi sendikasına danışmadan hiç bir 
şey imzalanmaması gerekiyor. Çalışanlar hakkı olan ek 
ödemeleri ve eski tazminat yasasına tabii olanlar da 
neredeyse tam bir yıllık gelir miktarı olabilen tazminat 
haklarını göz arda ediyorlar. Ayrıca mağdurlar işten 
çıkarıldıktan sonra 28 gün boyunca iş ve işçi bulma 
kurumu tarafından bloke ediliyorlar. Ayrıca ödenmemiş 
yıllık izin konusunda da problemler yaşanabiliyor. 
Rauscher-Kalod: "Bir kişinin neden işten 
çıkarılabileceğine dair yasal düzenlemeler mevcuttur. 
Bazı işverenler haksız yere işten çıkarma ile sözleşmede 
belirtilen sürelere uymasını gerektiren ve açık izin 
haklarını veya örneğin bir tazminat hakkını ödemesini 
gerektiren fesihten kaçınıyorlar. " diye belirtti. 

"Bu istismarı biz 
durduruyoruz." 
(AKNÖ)

Aşağı Avusturya 
İşçi Sendikası

ASR Bilanz 2016 © Grafik, AK
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AK umfrage zeigt: 
Arbeitssuche wird zum spießrutenlauf.

İşçi sendikası anketlerine göre iş arayışı, bir sıra 
dayağı yarışı haline geliyor.
İş arayan başvurularının %40'ından fazlası dikkate 
bile alınmıyor. Bu isçi sendikasının online uyguladığı 
anketlerden sadece birinin uyandırıcı bir sonucu. İşçi 
sendikası başkanı Rudi Kaske işverenleri daha fazla 
saygı duymaya davet ediyor: "İş arayanların raporlarına 
göre iş arayışı çoğu zaman küçük düşürücü bir sıra 
dayağı yarışı haline geliyor. Mağdurlar için bu acıdan 
daha fazlası, bu insanlar genellikle ekonomik ve insani 
açıdan da zor bir durumda oluyorlar." 
Bazı personel müdürlerinin kibirli davranışları veya işçi 
temsilcilerinin "Çalışma isteksizliğinden" bahsetmeleri 
ve daha katı cezalar ve uygunluk kriterlerini artırmayı 
talep etmeleri, mağdurlar için çok hor görücü ve 
aşağılayıcı bir durum. Kaske bu konu hakkında şunu 
söylüyor: "İnsanların çalışmak istemediğinden dolayı 
değil, çok az eleman açığı olan iş yeri olduğundan, çok 
fazla işsiz var. İş arayan kişiler bir iş bulmak için birçok 
şeyi göze alıyorlar." Ne de olsa ortalama her 100 iş 
arayan kişiden 60'ı üç ay sonra tekrardan bir iş bulmayı 
başarıyor. 

Bu duruma göre sonuçlar şöyle gerçekleşiyor: 
AK FÜr sie ve wien.arbeiterkammer.at düzenlediği 
ankette 530 kadın ve erkek Ekim/Kasım 2016'da online 
ve anonim bir şekilde iş arayışında kendilerinin edindiği 
tecrübeler konusunda şu cevapları verdiler: 
• %41'i yazılı başvurularına "hiç bir zaman almadı veya 
nadiren bir cevap aldılar"
• %60'ı alacakları maaş miktarı ile ilgili "hiç bir zaman 
pazarlık yapmadı veya nadiren pazarlık yaptılar" 
• %63'üne şimdiye kadar olan tecrübelerine dayanaraktan 
daha iyi bir maaş "hiç bir zaman teklif edilmedi veya 
nadiren teklif edildi" 
• %56'sı iş görüşmesinde "hiç bir zaman veya nadiren" 
çalışma saatleriyle alakalı kendi kişisel isteklerini, 
iş eğitimini, meslek geliştirme eğitimini veya ailevi 
sorumluluklarını dile getirdi
• %48'i "çoğu zaman veya her zaman" iş arayışında 
yaşlarının bir sorun olduğu kanısına vardıklarını söylediler 
• Yaklaşık %20'si "çoğu zaman veya her zaman" 
kadın veya erkek olarak müracaatlarında dışlandıkları 
hissiyatına kapıldıklarını söylediler.

İş ararken, 
sıra dayağı yarışı!
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Die Unternehmung Stadt Wien - Wiener Wohnen 
verwaltet, saniert und bewirtschaftet die städtischen 
Wohnhausanlagen Wiens. Dazu gehören rund 220.000 
Gemeindewohnungen (davon rund 1.600 Hausbesorger-
Innendienstwohnungen und 7.500 Wohnungen in 
Fremdverwaltung), 5.400 Lokale und über 47.000 
Garagen- und Abstellplätze.

Jede/r vierte Wienerin lebt in einem Gemeindebau!
Wien ist durch den sozialen Wohnbau im letzten Jahr-
hundert stetig erneuert, verändert und weiterentwickelt 
worden. Die Stadt sieht es als ihre Aufgabe, das Grund-
bedürfnis Wohnen abzudecken. Durch den sozialen 
Wohnbau wird der Mietpreis auf dem Wohnungsmarkt 
niedrig gehalten. In Wien gibt es kaum Obdachlosigkeit, 
keine Armutsviertel oder unsichere Bezirke. Wien zählt 
weltweit zu den Städten mit der höchsten Lebensqualität.

Ziel ist es, die Serviceleistungen von Wiener Wohnen in 
den kommenden Jahren stetig weiterzuentwickeln und 
die Zufriedenheit der MieterInnen zu erhöhen. Aus diesem 
Grund wurden seit 2008 insgesamt mehr als eine 
Milliarde Euro in die Sanierung von Gemeindebauten 
mit knapp 40.000 Wohnungen investiert.

Wie komme ich zu einer Gemeindewohnung?
voraussetzungen: 
Ihr Schlüssel zu einer Gemeindewohnung ist das Wiener 
Wohn-Ticket (früher: Vormerkschein). Das Wiener 
Wohn-Ticket ist die ausgestellte Bestätigung, dass 
Ihr Antrag auf eine Gemeindewohnung in Evidenz 
genommen wurde. Ihr Wiener Wohn-Ticket erhalten 
Sie, wenn Sie alle folgenden Grundvoraussetzungen 
erfüllen sowie einen begründeten Wohnbedarf 
nachweisen und Ihren Antrag mit den entsprechenden 
Dokumenten und Nachweisen bei Wiener Wohnen 
eingereicht haben.

Prüfen sie, ob diese Anforderungen auch auf 
sie zutreffen!
• Sie sind mindestens 17 Jahre alt.

• Sie dürfen folgende Einkommensgrenzen nicht 
überschreiten: Gesamteinkommensobergrenzen 
jährlich netto in Euro:
Eine Person: 44.410 €
Zwei Personen: 66.180 € 
Drei Personen: 74.900 € 
Vier Personen: 83.610 € 
Für jede weitere Person: plus 4.870 €

• Sie müssen in geklärten Familienverhältnissen leben: 
Wenn Sie verheiratet sind oder in einer eingetragenen 
Partnerschaft leben, können Sie nur gemeinsam mit 
Ihrer/Ihrem EhepartnerIn/PartnerIn eine Wohnung 
beantragen.

• Sie und alle Personen, die mit Ihnen in eine der 
Wohnungen mitziehen wollen, sind seit mindestens 
zwei Jahren in Wien an der aktuellen Einreichadresse 
(ohne Zweitmeldung) hauptgemeldet. (Die einzige 
Ausnahme sind die Kinder, die seit ihrer Geburt in 
dieser Wohnung gemeldet sind.)

• Sie haben entweder die österreichische, eine EU-, 
eine Schweizer Staatsbürgerschaft oder den Reisepass 
eines EWR-Landes außerhalb der EU (Norwegen, 
Liechtenstein, Island), sind ein anerkannter Flüchtling 
oder haben als Drittstaatenangehörige/r einen 
Aufenthaltstitel (Daueraufenthalt EU, Daueraufenthalt - 
Familienangehöriger), der Sie zu einer unbefristeten 
Niederlassung berechtigt.

sie erfüllen alle Grundvoraussetzungen und 
können einen begründeten Wohnbedarf nach-
weisen? 
Dann können Sie sich entweder persönlich bei der 
Wohnberatung Wien (Bitte vereinbaren Sie einen 
Beratungstermin unter der Service-Hotline 01/24 111) 
oder mit dem Online-Formular für Ihr Wiener Wohn-
Ticket registrieren.

Service-Nummer 05 75 75 75 
Großzügige Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do, Fr: 8–18 Uhr, Mi: 8–12 Uhr

Das Wiener Wohnen
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Viyana belediyesine ait olan Wiener Wohnen kurumu 
Viyana'nın belediye konutlarını yönetiyor, düzenliyor ve 
işletiyor. Bunların yaklaşık 220.000 belediye evi (bunun 
yaklaşık 1.600 tanesi kapıcı lojmanı ve 7.500 evde dış 
idareye ait), 5.400 lokal ve 47.000 den fazla garaj ve 
depo yeri olarak kullanıyor.
 
Her dördüncü Viyanalı bir belediye evinde yaşıyor!
Viyana, geçen yüzyılda genişleyen sosyal konularla 
birlikte sürekli yenilendi, değişti ve geliştirildi. Belediye 
bir temel ihtiyaç olan yaşamın sağlanmasını kendi 
görevi olarak görüyor. Sosyal konutlar sayesinde ev 
piyasasındaki kiralar da düşük tutuluyor. Viyana’da 
neredeyse hiç evsiz, fakir mahallesi veya güvenli olmayan 
bir bölge bulunmamaktadır. Viyana dünya çapında 
en yüksek yaşam kalitesine sahip şehirlerden biridir. 
Hedefimiz Wiener Wohnen'nin sunduğu hizmetleri 
önümüzdeki yıllarda da devamlı geliştirmek ve kiracı 
memnuniyetini yükseltmektir. Bu sebepten ötürü 
2008 yılından bu yana yaklaşık 40.000 evin bulunduğu 
belediye binalarının yenilenmesine toplamda 1 Milyar 
Euro'dan fazla para yatırılmıştır. 

Belediye evine nasıl taşınabilirim? 
Koşullar: 
Belediye evinin anahtarı Wiener Wohn-Ticket'dir. 
(önceden Vormerkschein, yani kayıt belgesi olarak 
adlandırılıyordu) Wiener Wohn-Ticket sizin Belediye 
evi için olan başvurunuza binaen düzenlenen bir 
onaydır. Aşağıda sayılan bütün temel koşulları yerine 
getirdiğinizde ve aynı zamanda makul bir sebepten dolayı 
konut ihtiyacınızın olduğunu belgelediğiniz başvurunuzla 
birlikte bu belgeleri Wiener Wohnen'e sunduğunuz 
takdirde Wiener Wohn-Ticket'i elde edersiniz.

 Bu  şartların  size uygun olup olmadığını kontrol ediniz!
• En az 17 yaşında olmak gerekliyor.
• Bu gelir sınırlarını geçmemeniz gerekiyor: 
Euro bazında yıllık toplam net gelir üst sınırları: 
bir kişi: 44.410€/ iki kişi 66.180 €/ üç kişi 74.900€/ 
dört kişi 83.610 € / Her ek kişi için artı 4.870€ 
• Belirlenmiş aile ilişkileri içerisinde yaşamanız gerekir: 
Eğer evli veya medeni birliktelik içindeyseniz sadece 
eşiniz / birlikte olduğunuz kişi ile birlikte bir ev 
başvurusunda bulunabilirsiniz. 
• Siz ve sizinle birlikte aynı eve taşınmak isteyen herkesin 
en az 2 yıldır Viyana'da ibraz edilen adreste (ikinci bir 
ikametgah olmaksızın) asli ikametgâhının bulunması 
gerekiyor. (Dünyaya geldiğinden itibaren o adreste 
kayıtlı olan çocuklar bu konudaki tek istisnadır.) 
• Sizin ya Avusturya vatandaşlığına yada AB veya İsviçre 
vatandaşlığına, veyahut Avrupa ekonomik alanında 
bulunan ve AB üyesi olmayan ülkelerden (Norveç, 
Lihtenştayn, İzlanda) birinin pasaportuna sahip olmanız 
veya resmiyette tanınmış bir mülteci veya üçüncü ülke 
vatandaşı olup süresiz oturma iznine (daimi ikametgah 
AB, aile üyesi daimi ikametgâhı) sahip olmanız gerekir. 

Bütün temel koşulları yerine getiriyor ve makul bir 
sebepten dolayı konut ihtiyacınızı belgeleyebiliyor 
musunuz?
O halde Wiener Wohn-Ticket'e kaydınızı bizzat kendiniz 
Viyana konut danışmanlığında (lütfen 01/ 24 111 iletişim 
hattından randevu alınız) veya online dilekçe vasıtasıyla 
gerçekleştirebilirsiniz. 

Servis numarası 05 75 75 75 
Geniş kapsamlı açılış saatleri: 
Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma 8-18, Çarşamba 8-12

Viyana Konutları
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Bildungsstadtrat Czernohorszky besuchte neuen 
Kindergarten Waidhausenstraße.

"Ana okulu, eğitimin başladığı baba evinin dışında 
bulunan ilk yer." 

Jürgen Czernohorszky eğitimden sorumlu belediye 
meclis üyesi sıfatıyla ilk ziyaretini,  büyüdüğü yer olan 
Viyana'nın Penzing bölgesi Waidhofenstraße'deki 
anaokuluna düzenledi. 
Geçen sene tamamlanan yepyeni bina içerisinde 
MA10'a ait 1 adet 170 çocuk kapasiteli anaokulu 
barındırıyor. Belediye bu binaya yaklaşık 4,5 Milyon 
Euro yatırım yaptı. 

Jürgen Czernohorszky "Anaokulu eğitimin başladığı
baba evinin dışında bulunan ilk yer" diye vurguladı. 
Ayrıca "Bu sebepten dolayı burada yüksek niteliklerle 
çal ış ı lması  benim iç in büyük önem taşıyor. 
Anaokulumuzdaki pedagoglar olağanüstü işler 
başarıyor. Ben bu denli emek sarf edilen bir işi 
perdelerin önüne taşımayı kendi görevim olarak 
görüyorum."dedi. Bölge kaymakamı Andrea 
Kalchbrenner: "Eğitimden sorumlu belediye meclisi 

üyesinin ilk olarak Penzing bölgesinde bulunan bir 
anaokulunu ziyaret etmesi beni sevindirdi" diye 
vurguladı. Ayrıca "Bu altyapı bölgemizde yasayan bütün 
aileler için çok önemli." diyerek sözlerine devam etti.
Waidhausenstraße 30 numarada bulunan yeni anaokulu 
toplamda 7 grup içerisinde 0 ile 6 yaş arası 170 çocuğa 
anaokulu yeri sunuyor. Buna ek olarak 1 adet hareket 
alanı ve büyük bir bahçe çocuklar için kullanıma açıldı. 
Bu yerin modern yapı tarzı, bir pedagojik plan olan 
"Serbest Çalışmanın" yürürlüğe girmesini de 
kolaylaştırdı.
 
Aktüel olarak şuanda Viyana'da hem belediye 
anaokullarında hem de özel sektörde yaklaşık 86.400 
anaokulu çocuğu (0-6 yaş arası) için yer bulunuyor. 
Bunlardan 27.400 tanesi ise küçük çocuk gruplarında 
(0-3 yaş arası) bulunmaktadır. Viyanda sürekli devam 
eden genişletme çalışmaları sayesinde üç ile altı yaş 
arası çocukların %100 den fazla bir oranda bakımı 
sağlanıyor. Viyana 0-3 yaş arasındaki çocuklarda yaklaşık 
%47 bakım oranına ulaşırken, 1-3 yaş arasındakilerde 
de yaklaşık %71’i buluyor. 

Quelle:(michaela Zlamal)

Czernohorszky'den 
yeni anaokulu ziyareti 
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60.322 einsätze der Freiwilligen Feuerwehren in 
niederösterreich.

Aşağı Avusturya'nın gönüllü itfaiyesi toplamda 
60.322 operasyon düzenledi.
Eyalet başkanı Erwin Pröll ve eyalet itfaiye komutanı 
Dieter Fahrafellner, 2016 Aşağı Avusturya operasyon 
bilançosunu açıkladı. Gelenekselleşen basın toplantısı 
esnasında eyalet itfaiye komutanı Farafellner, Eyalet 
başkanı Pröll'e "Sen bizim için çok şeyin üstesinden geldin" 
diyerek Aşağı Avusturya eyalet itfaiye birliğinin ilk şeref 
belgesini bir teşekkür göstergesi olarak takdim etti. 
Eyalet başkanı Pröll ise "98.300 itfaiye erlerine kalpten 
teşekkürlerimi sunarım." dedi.

7,9 Milyon gönüllü çalışma saati 
Eyalet başkanı: "İtfaiyecilerimiz toplamda 60.322 
operasyonun başarıyla üstesinden geldi. Ayrıca 1,2 Milyon 
eğitim saati de buna ek olarak yapıldı." diye vurguladı. 
Toplamda 7,9 Milyon gönüllü çalışma saati harcandı ve 
bunu 20 Euro saat ücreti olarak hesaplarsak, bu aşağı 
Avusturya'nın gönüllü itfaiyeciler sayesinde yaklaşık 160 
Milyon Euro tasarruf ettiği anlamına gelir. Ve bu da 
itfaiyecilerin Aşağı Avusturya'da ne kadar büyük bir anlam 
ifade ettiğini gösteriyor" diye anlattı ve gönüllü itfaiyecilerin 
"en iyi ve en hesaplı sigorta poliçesi" olduğunu da vurguladı. 

Aşağı Avusturya'nın gönüllü itfaiyesi 

          Aşağı Avusturya teleferikleri

eyalet sakinleri için güvenilir bir ortak 
Eyalet başkanı itfaiyecilerin "Eyalet sakinleri için 
güvenilir bir ortak" olduğunu belirtti. Geçen yıl 2.375 
insan kurtarıldı, 13 insan içinse yardım yerine geç ulaşıldı. 
Pröll bütün itfaiye erlerine kalpten teşekkürlerini sundu 
ve eyalet itfaiye komutanı şöyle cevapladı: "Şiddetli 
durumlarda bu denli bir ortağa sahip olmak paha 
biçilemez bir değere sahiptir." 

Geleceğin projeleri 
Eyalet itfaiye komutanı, son yıllarda operasyonlarda bir 
tekdüzeliğin fark edildiğini de sözlerine ekledi. İtfaiye 
geleceğin projeleriyle de uğraşıyor, iklim değişikliğinin 
yol açtığı doğal afetlere hazırlıklı olmak gerekir. 

niederösterreichische Bergbahnen:
Ausgezeichnete Auslastung in den semesterferien

Yarıyıl tatilinde yüksek kapasitede kullanıldı 
Ecoplus'un yan şirketi olan aşağı Avusturya teleferikleri 
katılımcı Şirketi'ne (NÖ-BBG) ait olan Annaberg, 
Hochkar, Lackenhof, Mönichkirchen-Mariense ve St. 
Corona am Wechsel yarıyıl tatilinde Viyana ve aşağı 
Avusturya'dan sansasyonel sayıda ziyaretçi ağırladı. 
Turizmden sorumlu eyalet meclis üyesi Dr. Petra 
Bohuslav " Bu yıl yarıyıl tatilinde turizm için gelenlerin 
sayısı ilk defa geçen kışa oranla yaklaşık yüzde 25 daha 
fazla oldu." diye vurguladı. 

Mönichkirchen-Mariensee kayak alanı coşkulu 
kutlama sebebi 
Eyalet meclisi üyesi Bohuslav sevinerek şunları belirtti: 
"Hatta Mönichkirchen-Mariensee kayak alanına yarıyıl 
tatilinde ilk defa gelenlerin sayısı geçen yılın aynı 
zamanına nispeten yüzde 76 daha fazla oldu. Harika pist 
koşulları, telesiyej ve güzel hava durumuna sahip olan 
Mönichkirchen-Mariensee, misafirlere muhteşem bir 
kış sporları keyfi yaşattı."Geçen yıl yeni yapılan ve FIS 
pistinin üst bölgesinde bulunan "kayak filmi güzergâhı" 

ve panorama hattının dağ istasyonunda bulunan yeni 
fotoğraf noktası da buna katkıda bulundu. 

Annaberg bölgesi yapılan yatırımlara değiyor 
Şubat ayı geleneksel olarak en çok ziyaretçi çeken aydır. 
Annabergdeki asansörler 2.543 kişi ile gelen sayısı ilk 
defa devam eden kış sezonu için en yüksek seviyeye 
ulaştı. Yeni Mathias Zdarsky yarış pisti çoğu zaman 
kayak yarışlarına ev sahipliği yaptığından çok iyi takdir 
görüyor. Ecoplus genel müdürü Mag. Helmut Miernicki: 
"Bu yıl JUFA Annaberg Bergelebnis-Resort'un pozitif 
etkisini çok güçlü hissediyoruz. Yeni dağ evinde günlük 
1.300’den fazla öğle yemeği servis edildi.

St. Corona aile arenasının yeni düzeni açılıyor 
Bir aile kayak merkezi olan St. Corona am Wechsel aile 
arenası da müthiş ilgi gördü. Bucklige Welt aile arenası 
genel müdürü Karl Morgenbesser "Kasabanın Unternberg 
bölgesindeki Corona Park'da çocuklu ailelerin isteklerine 
yoğunlaşmanın yanı sıra yeni ve muhteşem bir düzen 
haline getiriliyor. Wechsel lobisinin gastronomisi de yeni 
terasıyla çok iyi karşılandı." diyerek kış sezonunun şimdiye 
kadarki akışından duyduğu memnuniyetini dile getirdi.
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rettungswesen für die Zukunft gerüstet

Aşağı Avusturya eyaleti ve kurtarma birimleri Aşağı 
Avusturyalıların sağlık bakımı amacıyla ortak bir yol 
izleyecekler. Bu amaç için bir gece helikopteri, 
cankurtaran yapılandırmasını Ocak 2017'den itibaren 
tamamladı. 

Eyalet meclis üyesi Ing. Maurice Androsch "Önceliğimiz 
Aşağı Avusturyalılara sunulan geleceğe yönelik, yüksek 
niteliklere sahip ve geniş kapsamlı acil tıbbi ilk 
yardımının garantiye alınması. Geçtiğimiz yılın Şubat 
ayı sonunda süresi dolan acil servis doktor hizmetleri 
sözleşmesi yeniden ihaleye sunuldu. İhalenin amacı uzun 
vadeli bir ortaklığın temellerinin atılması ve bununla 
beraber gelecek yıl taraflardan her birinin finansman, 
hukuksal, ve plansal acıdan güvenli bir temel üzerinde 
Aşağı Avusturya halkının acil tıbbi bakım hizmetlerini 
yürütmesini sağlamaktır." diye belirtti. 

Cankurtaran yapılandırması 2017'den beri Aşağı 
Avusturya'nın yeni pilot projesi olan gece helikopteriyle 
tamamlanıyor. 

Eyalet meclisi üyesi Androsch bizzat kendisinin de 
bulunduğu test uçuşlarında gece uçuşlarının pilotlara 
takılan özel gözlükler sayesinde gerçekleştiği belirtti 
ve: "Bu Aşağı Avusturya için, artık geceleri de, sadece 
yerde hizmet verebilen cankurtaran arabasına başlıca bir 
destektir. Bu proje ile aşağı Avusturya bir kez daha ülke 
genelinde öncülük ediyor.” diyerek sözlerine devam etti. 

Son olarak sağlıktan sorumlu eyalet meclisi üyesi 
Androsch sözlerini şu sekilde bitirdi: "Hizmet 
kuruluşlarına, gönüllü ve görevli olarak, günbegün 
saatlerce sağlık sistemimizin korunmasını sağlayanlara 
teşekkürlerimi iletiyorum."

Kurtarma birimi 
gelecek için hazır
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Beitrag für „Brücke Magazin“.

herkunft schafft vertrauen.

Erwarten wir, dass gutes Essen auf den Tisch kommt, 
wollen wir die Herkunft der Lebensmittel kennen. 
Deshalb verlangt die Landwirtschaftskammer 
Österreich eine vom Gesetz geschützte wahre 
Mitteilung zur Herkunft von Fleisch, Eiern und anderen 
Lebensmitteln.

Präsident Hermann Schultes, LK Österreich 

Herkunft 
schafft Vertrauen

"Brücke Magazin" için yazı.

Köken güven oluşturur.

Sofraya iyi bir yemek gelmesini bekliyorsak, gıdaların 
kökenini tanımamız gerekli. Bu sebepten dolayı 
Avusturya Ziraat Odası, kanunlar tarafından korunun 
etin, yumurtaların ve diğer gıdaların menşei hakkında 
doğru bir bildiri talep etmektedir.

Avusturya Ziraat Odası Başkanı, 
Hermann Schultes

Köken 
güven oluşturur
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WK Wien: schwerpunkte für das 
Tourismusjahr 2017

Turizm ve Eğlence endüstrisi bölümü sağlık turizmine 
odaklanıyor. Turizm altyapısı hızlı bir şekilde geliştirilmesi 
gerekiyor. Grießler, turizm ofisinin 100. yılını kutluyor. 

Sağlık turizmi bu yıl en üst seviyede. Grießler şöyle belirtiyor: 
"Viyana’nın bir sağlık hedefi olarak güçlendirilmesi 
gerekiyor. Bu yolda iş heyetlerinin uluslararası pazarlama 
olanaklarının da kullanılması gerekiyor." Muhteşem 
tıbbi imkânlar Viyana'da uzun bir geleneğe sahiptir. 
Ve bugün de bütün dünyadan hastalar tıbbi tedavi 
görmek için Viyana'ya geliyorlar. Grießler: "Bu alanda 
bizim artırmamızı gerektiren büyük gelişme potansiyeli 
mevcuttur. Bunun için bizim özel sağlık kuruluşlarımızın 
pazarlamasının ve aynı zamanda oluşacak ajansların 
güçlendirilmesi gerekiyor." dedi. Grießler için turizm 
altyapısı da önemli bir amaçdır. Bölüm başkanı: 
"Hemen yeni bir şehirlerarası otobüs terminalinin ve çok 
amaçlı modern bir kapalı salonunda inşasına başlanması 
gerekiyor." dedi. Şimdi bile şehirlerarası otobüslerle 
3 milyondan fazla misafir Viyana'ya geliyor. Uluslararası 
alanda da şehirlerarası turizm patlamış durumda. "Bir 
dünya şehri olarak misafirlerimize konforlu birer geliş 
ve gidiş yolculuğu vadetmemiz çok etkileyici olacaktır." 

Viyana havalimanına direk bağlantıların geliştirilmesi 
ve bilet vergisinin iptali

Altyapı konusunda Grießler Viyana havaalanına inşası 
söz konusu olan üçüncü pistin acilen gerçekleştirilmesi 
gerektiğini vurguladı. Grießler: "Bir turizm ve kongre 
şehri olan Viyana'ya bütün dünyadan çabuk, kolay 
ve rahatlıkla ulaşılması gerekiyor." dedi. Buna Viyana 
havalimanına direk bağlantıların geliştirilmesi ve bilet 
vergisinin iptali de dairdir. "Şimdiye kadar önceden 
sözünü aldığımız uçuş masraflarının yarıya indirilmesi 
bile gerçekleştirilmedi." 

Törenler
Yeni turizm ve eğlence yılının başlangıcında takdirler 
elbette kısa tutulamazdı. Sabina Kavka on yılı aşkın 
süredir Viyana uzman otelci komite üyeliği yaptı. Kavka 
2006'dan itibaren turistik konaklama sınıflandırılması 
uzmanlar komitesinde yer alıyor. Buna istinaden 
Kavka'ya bölüm gümüş madalyası verildi.  

Grießler Avusturya turizm ofisini ve onun genel müdürü 
Harald Nograsek'i 100. şirket yıldönümünde bütün 
turizm ve eğlence endüstrisini bölümü adına tebrik etti. 
Avusturya Turizm Ofisi 1917'de devlet demir yollarının 
bilet sistemini geliştirmek ve yerli turizmi desteklemek 
adına kuruldu. "Bugün Verkehrsbüro Group 
Avusturya'nın önde gelen turizm şirketleri arasında ve 
bünyesinde 300'den fazla eleman çalıştırıyor. Bu bizim 
de kalpten tebrik ettiğimiz bir başarı öyküsüdür." dedi 
Grießler. 

Viyana Ticaret Odası: 
2017 turizm yılı için 

odak noktaları
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land und Wirtschaftskammer niederösterreich - 
Gemeinsam für die Wirtschaft

Bohuslav / Zwazl: Sevindiren yüzde 1,7’lik 2017 büyüme 
tahmini - Yatırım büyütme priminin geliştirilmesi gerekiyor.
Aşağı Avusturyalı şirketlere sunulan destekler, Ziraat 
ve Ticaret Odalarının birlikte yürüttükleri sayısız 
faaliyetlerin merkezinde bulunuyor. Birlikle yurtdışı 
faaliyetlerinden ihraç piyasasındaki birliğe, yeni 
şirketlerin Aşağı Avusturya kurucu piramidi 
çerçevesinde destek sunmaktan, dijitalleşmede 
beraber sunulan hizmet önerilerinden, teknoloji ve 
hizmet ortakları sayesinde yenilenme desteğine kadar 
bu çeşitlilik uzanıyor. 
Siyasi seviyede esnek olan tahsis kurallarının 2018'e 
kadar uzatılmasında beraberce gösterdikleri angajman 
ve yaygın tır otoyol harcını birlikte engelleme cabaları 
dikkat çekti. 

Bohuslav sevindirici güncel bir konjonktür tahmininden
sonra "Ekonomik büyüme 2017'de yüzde 1,7 ile 
Avusturya ortalaması olan yüzde 1,4'ün üzerinde 
olacağı tahmin ediliyor." dedi. Ekonomiden sorumlu 
eyalet meclisi üyesi Bohuslav: " "Avrupai şirket bölgesi 
2017" ödülü birlikte yürütülen Aşağı Avusturya'ya 
ekonomi dostu olan bir bölge imajını sağlama 
konusundaki çalışmaların bir sonucudur. Bu sebepten
dolayı, denenmiş olan "Ekonomi 4.0" yoluna, 
yeni kuruluşlar veya yerli işadamları için önemli 
faaliyetler göstermeye devam edeceğiz." diye belirtti.

Yatırımlar tekrardan yürürlüğe girdi. Bohuslav sözlerine 
şöyle devam etti: "Aşağı Avusturyalı şirketler yatırımlarını 
tekrardan güçlendirdi. Geçtiğimiz yıl kabul gören teşvik 
dilekçeleri neredeyse beşte bir oranında yükseldi. 
Bununla 305 milyon Euro'luk bir proje kapasitesi 
meydana getirildi."
 
Aşağı Avusturya ticaret odası başkanı Sonja Zwazl 
öncelikle zanaatkâr ikramiyesinin uzatılmasına, 
işçilik yan giderlerinin toplamda yaklaşık yarım milyar 
Euro değerinde azaltılmasına ve küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin yatırım büyütme primine işaret ediyor. 
Yatırımları daha fazla canlandırmak adına kurumlar 
vergisinin yüzde 20'ye düşürülmesini, yeni yatırımların 
yüzde 50'sinin daha erken amortismanını ve 400 Euro ile 
1.500 Euro arasındaki cüzi değere sahip malların hemen 
amortisman edilmesini talep ediyor. 

Nakliye ekonomisinin de yeni araç alma konusunda 
yatırım büyütme priminden eksik kalmaması gerekiyor. 
Bürokrasiden arındırma adımlarının ve Aşağı Avusturyalı 
şirketlere sunulan destek olanaklarının yanı sıra 
gençlere, ebeveynlere ve okula karşı duyulan anlayışın 
da ekonomik hayat için 2017 Aşağı Avusturya Ticaret 
Odası programında bir odak nokta oluşturacak. Bunların 
arasında ebeveyn ve öğretmenleri eğitim alanlarında 
birleştirmek amacıyla detaylı bir çalışma ile ekonominin 
resmi ile çalışma dünyasının okul kitaplarında ve 
faaliyetlerinde yer alması planlanıyor.

Aşağı Avusturya 
Ziraat ve Ticaret Odaları - 

Ekonomi için birliktelik 

© wko.at/noe
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mit nintendo switch wartet eine große
unterhaltung auf sie!

Merakla beklenen Nintendo Switch 3 Mart 2017 itibariyle 
Tüm Dünya da aynı anda satışta olacak, Avrupa için fiyatı 
329,00 Euro olarak belirlendi.  
Switch hem portatif hem de TV’ye bağlanabilen yapısı ile ilk 
bakışta sadece el de ve TV de oynanabilen bir konsol olarak 
gözükse de ayrılabilir oyun kumandaları sayesinde 2 kişi 

iPhone 7 Plus 32 GB

aynı anda oyun oynayabiliyor. Toplamda 8 kişi yan yana aynı 
oyunu oynayabiliyor. Joy-Con adı verilen akıllı kumandaları, 
elinizde ki en küçük titreşime duyarlı, daha akılcı ve 
hissedilebilir oyun keyfini sizlere yaşatacak. 

TV’ye bağlanılabilen Dock sadece el konsolundaki görüntüyü 
TV’ye aktarıyor diyebiliriz.  Joy-Con oyun akıllı kumandaları ile 
kullanacağınız switch tablet şarj süresi 3 ile 6 saat arasındadır. 
Ayrıca Nintendo Switch de Bölge kilidi de olmayacak. 

nintendo Switch ile 
eğlence sizi bekliyor!

Vergleichen Karşılaştırmak

BrückeKöprü Magazin für Vielfalt
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Betriebssystem des 
Gerätes: iOS 
Prozessor: A10 Fusion 
Chip, M10 Motion 
Coprozessor 
Speicherkapazität: 32 GB 
Display: Retina HD 
Displaydiagonale in cm 
/ Zoll: 13.9 cm / 5.5 Zoll
Kameraauflösung: 
12 Megapixel 
Videoauflösung: 1080p - 4K

Betriebssystem des 
Gerätes: Android 
6.0 Marshmallow 
Prozessor: Octa Core 
Prozessor Display: QHD
Speicherkapazität: 32 GB 
Displaydiagonale in cm 
/ Zoll: 13.9 cm / 5.5 Zoll 
Kameraauflösung: 
12 megapixel 
Videoauflösung: 1080p HD 
Akku-Kapazität: 3600 mAh

Galaxy s7 edge 32 GB
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usB-Killer ist  jetzt gefährlicher!

Takıldığı cihazların yüzde 95’ini kızartma kapasitesine sahip 
olan USB Killer, daha güçlü ve yeni anonim sürümüyle çok 
çok daha tehlikeli bir hal almış durumda.

USB Killer artık Lightning ve USB-C cihazları da hedefliyor!
İçerisinde bir dizi kapasitör saklayan USB Killer cihazlar, 
takıldığı akıllı telefon, bilgisayar ve hatta araba ya da uçak 
içi eğlence sistemlerini aşırı yükleme yaparak bozma 
özelliğine sahip. USB Killer V3 adı verilen ve 50 dolara satılan 
cihazlar ise, önceki nesle göre 1.5 kat daha güçlü ve saniye 

8-12 akım verebiliyorlar. Ayrıca cihazın kendi kendini 
yakmaması için daha dirençli olduğunu da belirtelim. 
Bu arada ürünün insanlara zarar verme gibi bir durumu yok.

USB Killer cihazları daha sinsi yapan yeni yeteneğiyse artık 
anonim bir modele de sahip olmaları. Simsiyah renkte 
olan ve üzerinde hiçbir ibare taşımayan bu yeni model için 
özellikle penetrasyon testi gerçekleştirenler ile polis ve 
hükümet kullanıcıları tarafından yoğun talep alındığı ifade 
ediliyor. 

Yani USB Killer hedeflerini çoğaltmış durumda. Özetle, artık 
USB sürücülerden cihazınıza bulacak zararlı yazılımların yanı 
sıra, gelebilecek elektrik şoklarında da korkmanız gerekiyor!

USB Killer artık daha tehlikeli!

Vergleichen Karşılaştırmak
macBook Pro 15" CTO

Tecra Z50 C-11W

Betriebssystem des Gerätes: MAC OS 
Prozessor: Intel® Core™ i7-4870HQ Prozessor 

(6M Cache, bis zu 3.70 GHz) Bildschirmdiagonale 
(cm/Zoll): 39.1 cm / 15.4 Zoll Größe je Platte (GB): 

512 GB SSD Arbeitsspeicher-Größe: 16 GB 
Grafikkarte: Intel® Iris™ Pro Graphics 5200

Betriebssystem des Gerätes: Windows  
Prozessor: Intel® Core™ i7-6500U Prozessor 

(4M Cache, bis zu 3.10 GHz) Bildschirmdiagonale 
(cm/Zoll): 39.6 cm / 15.6 Zoll Größe je Platte (GB): 

512 GB SSD Arbeitsspeicher-Größe: 16 GB 
Grafikkarte: Intel® HD Graphics 520
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die auberginen abwaschen, 
trockenreiben und streifig 
schälen. Öl in einem topf 
erhitzen. auberginen darin 
zugedeckt langsam braten 
und öfters Wenden, bis sie 
weich und braun sind. das 
Hackfleisch im Öl anbraten, 
die fein gehackte Zwiebel 
und den Paprika zugeben 
und kurz mitbraten. 
tomatenmark und eine 
frische tomate in Würfelform 
dazugeben und mit Wasser 
ablöschen. mit edelsüß, Salz 
und Pfeffer würzen und 5 
minuten köcheln lassen. die 

Patlıcanları yıkayıp, kurutup, alacalı 
soyun. Derin bir tavaya sıvıyağ 
koyup, kızdırıp,  patlıcanları 
arkalı önlü kızartın. Daha sonra 
doğranmış soğanları kavurun, 
kıymayı ekleyerek bir süre 
daha kavurun. Birer adet 
biber ve küp küp doğranmış
domatesi, salçayı ve bir miktar 
su ekleyerek karıştırın. Toz 
biber, tuz ve karabiber 
ile tatlandırın ve 5 dakika 
kaynatın. Maydanozları ekleyerek 
tekrar karıştırın. Patlıcanların 

fein gehackte Petersil ie 
unterrühren, und abschmecken. 
Gegarte auberginen längs 
einschneiden, auseinander 
drücken, das Fruchtfleisch 
ebenfalls mit einem Löffel 
flach drücken, mit der Hackmasse 
füllen und in eine auflaufform 
legen. tomate  und Paprika 
waschen, in Scheiben schneiden 
und jeweils auf die gefüllten 
auberginen legen. 
tomatenmark mit Wasser 
verquirlen, zu den auberginen 
gießen. das Ganze bei 180°C 
im Backofen ca. 30 minuten 
backen.

ortalarını keserek bir tepsiye 
yerleştirin. Bu kesiklerden 
patlıcanın içine bastırarak 
iç malzemesine yer açın ve 
malzeme ile patlıcanları doldurun. 
Doldurulmuş patlıcanların 
üzerine domatesi ve çarliston 
biberi dilimleyip paylaştırın. 
Ayrı bir yerde salçayı suda 
ezerek patlıcanların aralarına 
dökün. Daha sonra 180°C'de 
ısıttığınız fırına sürerek 30 dk 
kadar pişirin.

Zubereitung: Hazırlanışı:

Zutaten: Für 4 Personen 
4 große Auberginen
500 gr Rinderhack
2 frische Tomaten
1 Zwiebel, fein gehackt
2 Spitzpaprika
1 Bund Petersilie, fein gehackt
1 Esslöffel Tomatenmark
1 Teelöffel Paprika Edelsüß
4 Esslöffel Öl
Salz, Pfeffer

Für die sauce:
2 Esslöffel Tomatenmark
1/4 l Wasser

Gefüllte Aubergine

Malzemeler: 4 Kişilik
4 büyük patlıcan
500 gr kıyma
2 taze domates
1 soğan, ince kıyılmış
2 çarliston biber
1 tutam maydanoz, doğranmış
1 yemek kaşığı salça
1 çay kaşığı tatlı toz biber
4 yemek kaşığı sıvıyağ
karabiber, tuz

Sosu için:
2 yemek kaşığı salça
1/4 l su

Karnı Yarık
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die Äpfel schälen, kerne 
entfernen und in grobe 
Würfel schneiden. dann die 
Semmelbrösel unter die 
Äpfel mischen und verrühren.
das Backrohr auf 180°C 
vorheizen. ın einer Pfanne 
Butter und rohrzucker zergehen 
lassen und die Äpfel, Zimt 
und rosinen darin anrösten. 
Beiseite stellen.
ın einem kleinen topf etwas 
Butter zum Bestreichen für 
den Strudelteig schmelzen.
ein Geschirrtuch auf die 
arbeitsfläche legen und 

Elmaları soyun, küp küp 
doğrayın ve galeta ununa 
bulayın. Tavaya esmer şeker 
ve tereyağını alın. Tereyağı 
eriyince içine elmaları, 
kuru üzümü ve tarçını atın. 
Elmalar pembeleşinceye kadar
çevirin ve oda ısısında ılımaya 
bırakın. Bir bezin üzerine 
un serpiştirin ve Baklava 
yufkalarının arasına erittiğiniz 
tereyağını sürerek üst üste 
yerleştirin.

mit mehl bestreuen. den 
Strudelteig auflegen und 
mit etwas flüssiger Butter 
bestreichen. die apfelfülle 
auf dem teig verteilen. 
mit Hilfe des Geschirrtuchs 
den Strudel einrollen, an den 
enden verschließen und mit 
eigelb bestreichen. den 
apfelstrudel vorsichtig auf 
ein mit Backpapier belegtes 
Backblech legen und 30 
minuten backen. 
mit Puderzucker bestreuen und 
servieren.

Hazırladığınız elmalı karışımı 
baklava yufkasının üzerine 
yayıp rulo şeklinde sarın. Yağlı 
kâğıt serilmiş fırın tepsisine 
yerleştirin. Üzerine yumurta 
sarısı sürün ve 180°C'de 
önceden ısıtılmış fırında 30 
dakika pişirin. Fırından çıkan 
tatlının üzerine pudra şekeri 
serperek servis edin.

Zubereitung: Hazırlanışı:

Zutaten: Für 6 Portionen

1 Packung Strudelteig
50 gr Butter (zerlassen)

Für die Fülle:
3 Äpfel
60 gr Semmelbrösel
25 gr Butter
60 gr Rohzucker
100 gr Rosinen
1 TL Zimt
1 Eigelb (verquirlt, zum Bestreichen)
Staubzucker (zum Bestreuen)

Apfelstrudel 

Malzemeler: 6 Porsiyon

5 adet baklava yufkası
50 gr tereyağı, eritilmiş

İç harcı için:
3 adet elma
60 gr galeta unu
25 gr tereyağı
60 gr esmer şeker
100 gr kuru üzüm
1 cay kaşığı tarçın
 
Üzeri için Malzemeler:
1 adet yumurta sarısı
Pudra şekeri

Elmalı Strudel 
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Gewaltfrei leben

Kadına ve çocuğa uygulanan şiddetin önlenmesi için 
Avusturya çapında yapılan iki yıllık bir kampanyadır. 
Kampanya Avrupa Komisyonu tarafından finanse 
edilmektedir. Kofinansör olan Avusturya Eğitim ve 
Kadın Bakanlığının koordine ettiği bu kampanya, 
Avusturya Bağımsız Kadın Sığınma Evleri Derneği 
(Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser - 
AÖF) ile Viyana Şiddete Müdahale Merkezi (Wiener 
Interventionsstelle gegen Gewalt) ve Federal Gençlik 
Temsilciliği (Bundesjugendvertretung - BJV) işbirliğiyle 
yürütülmektedir.

Kampanyanın hedefi, 2014 ve 2015 süresince çeşitli 
toplumsal alanlarda (sağlık alanı, medya, çocuk ve 
gençlik alanı gibi) şiddeti önleme çalışmaları yürütmek 
ve bu yolla kadın ve çocuklara yönelik şiddeti 
engellemeye katkıda bulunmaktır. Bu süreçte, şiddete 
karşı kadın acil yardım hattı (Frauenhelpline) 0800 / 222 
555 Avusturya çapında tanıtılacaktır. Bu hat, şiddete 
maruz kalan kadın ve çocuklara ve onların yakınlarına, 
7 gün 24 saat hizmet verir. Danışmalar anonim ve 
ücretsiz olup, çeşitli dillerde danışma olanağı 
vardır. 

Yuvamız dediğimiz evimizde, maalesef yalnızca 
sevgi, güven ve uyumu yaşamıyoruz.
Evlerinde psikolojik, fiziksel ve/veya cinsel şiddet 
yaşayan kadınlara yardım ve destek bir gerekliliktir. 
Şiddetten koruma kurumlarının danışmanları gerekli 
yardım ve desteği verir.

Kadın kurumlarının oluşturduğu ağ sizi tutar
Avusturya’da, ücretsiz, anonim ve güvenilir hizmet veren 

güçlü bir kadın kurumları ağı vardır. Hukuki danışma, 
kriz anında müdahale ve psikososyal desteğe kadar 
uzanan bir çok destek hizmeti verilir. Kadınlar telefonda 
veya şahsen gelip danışabilirler. Çocuklarınızla birlikte, 
güvende olacağınız bir yere ihtiyacınız varsa, kadın 
sığınma evlerine gidebilirsiniz.

Yardım ve danışma hizmetlerinin çok çeşitli olması, 
kadına o anda ihtiyacı olan desteği sağlar. Kadın 
kurumlarının ağı kadınları korur.

Yolun başı - ilk adım
Şiddet gören bir çok kadına, şiddetten kurtulmak için 
atılması gereken ilk adım zor gelir. Maruz kaldıkları 
şiddetten sonra başkalarına güvenmek, yaşadıklarını 
birisine anlatmak daha da zordur. Yalnız kendile-
rinin bunu yaşadığını sanıp, anlatmaya utanırlar. 
Şiddetten koruma kurumlarının desteği ve diğer 
mağdur kadınlarla konuşmak, onlara yalnız olmadıklarını 
gösterir. Kendileri gibi şiddet görmüş ancak şiddetten 

"Şiddete maruz kaldığımızda 
kendimizi suçlu hissederiz. Aslında 

gerçekte biz diğerlerinden daha 
güçlüyüz. Başımız ve omuzlarımız 

dik, tüm zorluklara rağmen yeni bir 
hayata başlamaya hazırız." 

 
Karin Pfolz "Şiddetsiz yaşam" dan çıkış yolları

Yuvamız dediğimiz evimizde, maalesef yalnızca 
sevgi, güven ve uyumu yaşamıyoruz. 
Evlerinde psikolojik, fiziksel ve/veya cinsel şiddet yaşayan 
kadınlara yardım ve destek bir gerekliliktir. Şiddetten ko-
ruma kurumlarının danışmanları gerekli yardım ve desteği 
verir. 

Kadın kurumlarının oluşturduğu ağ sizi tutar 
Avusturya’da, ücretsiz, anonim ve güvenilir hizmet veren 
güçlü bir kadın kurumları ağı vardır. Hukuki danışma, kriz 
anında müdahale ve psikososyal desteğe kadar uzanan 
bir çok destek hizmeti verilir. Kadınlar telefonda veya 
şahsen gelip danışabilirler. Çocuklarınızla birlikte, güven-
de olacağınız bir yere ihtiyacınız varsa, kadın sığınma 
evlerine gidebilirsiniz. 
Yardım ve danışma hizmetlerinin çok çeşitli olması, kadı-
na o anda ihtiyacı olan desteği sağlar. Kadın kurumlarının 
ağı kadınları korur. 

Yolun başı - ilk adım
Şiddet gören bir çok kadına, şiddetten kurtulmak için atıl-
ması gereken ilk adım zor gelir. Maruz kaldıkları şiddetten 
sonra başkalarına güvenmek, yaşadıklarını birisine anlat-
mak daha da zordur. Yalnız kendilerinin bunu yaşadığını 
sanıp, anlatmaya utanırlar. 

Şiddetten koruma kurumlarının desteği ve diğer mağdur 
kadınlarla konuşmak, onlara yalnız olmadıklarını gösterir. 
Kendileri gibi şiddet görmüş ancak şiddetten kurtulmuş 
olan kadınların var olduğunu görürler. Yardım ve destek 
almak güçlülük göstergesidir. 

Yardıma ihtiyacınız var mı? 
O zaman ilk adımı atın. Yardım ve 

destek almak 
güçlülük 
göstergesidir.

kadına ve çocuğa uygulanan şiddetin önlenmesi için 
Avusturya çapında yapılan iki yıllık bir kampanyadır.
Kampanya Avrupa Komisyonu tarafından finanse 
edilmektedir. Kofinansör olan Avusturya Eğitim ve Kadın 
Bakanlığının koordine ettiği bu kampanya, Avusturya 
Bağımsız Kadın Sığınma Evleri Derneği (Verein Autonome 
Österreichische Frauenhäuser - AÖF) ile Viyana Şiddete 
Müdahale Merkezi (Wiener Interventionsstelle gegen 
Gewalt) ve Federal Gençlik Temsilciliği (Bundesjugend-
vertretung - BJV) işbirliğiyle yürütülmektedir.

Kampanyanın hedefi, 2014 ve 2015 süresince
çeşitli toplumsal alanlarda (sağlık alanı, medya, çocuk ve 
gençlik alanı gibi) şiddeti önleme çalışmaları yürütmek ve 
bu yolla kadın ve çocuklara yönelik şiddeti engellemeye 
katkıda bulunmaktır.

Bu süreçte, şiddete karşı kadın acil yardım hattı (Frauen-
helpline) 0800 / 222 555 Avusturya çapında tanıtılacaktır. 
Bu hat, şiddete maruz kalan kadın ve çocuklara ve onların 
yakınlarına, 7 gün 24 saat hizmet verir. Danışmalar 
anonim ve ücretsiz olup, çeşitli dillerde danışma olanağı 
vardır. 

Kendinizi veya çocuğunuzu tehlikede hissediyorsa-
nız hemen polisi çağırın. 

Polis İmdat 133

Avrupa Polis İmdat 112

Şiddete Karşı Kadın Acil Yardım Hattı / Frauenhelpline 
gegen Gewalt 0800 / 222 555 

7 gün 24 saat hizmet verir, anonim ve ücretsizdir
Almanca dışında hizmet verilen diller:
Salı, 14 - 19 arası: Boşnakça-Hırvatça-Sırpça 
Çarşamba, 8 - 14 arası: Romence
Cuma, 8 - 14 arası: Türkç
Cuma, 14 - 19 arası: Arapça
Danışmanların tümü İngilizce danışma verir.

Kadın Sığınma Evleri / Frauenhäuser 
Kendiniz ve çocuklarınız için sığınacak bir yere ihtiyacınız 
varsa, en yakınınızdaki kadın sığınma evini arayın. Kadın 
sığınma evleri, şiddete maruz kalan ve şiddetle tehdit edi-
len kadın ve çocuklarına, milliyet, din, ırk, oturum hakkı ve 
gelir ayrımı yapmadan korunma, destek ve geçici olarak 
barınma olanağı sağlar.

Avusturya’daki kadın sığınma evlerinin iletişim bilgilerine 
internet sayfasından ulaşabilirsiniz - www.aoef.at 

Şiddetten Korunma Merkezleri
(Gewaltschutzzentren) / Müdahale Merkezleri 
(Interventionsstellen) 
Şiddetten Korunma Merkezleri/ Müdahale Merkezleri, 
danışma, polis, mahkeme ve diğer resmi dairelere refakat 
hizmetleriyle birlikte, yasal hak ve taleplerinizi elde ede-
bilmeniz için destek verir. Mahkemelerde dava vekilliği 
ve takibi yapar, size eşlik eder. Hizmetler ücretsizdir ve 
gizlilik esastır. 

Avusturya’daki Şiddetten Korunma Merkezleri/ Müdahale 
Merkezleri iletişim bilgilerine internet sayfasından ulaşabi-
lirsiniz – www.aoef.at 

GEWALTFREI LEBEN
ŞİDDETSİZ YAŞAM
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na o anda ihtiyacı olan desteği sağlar. Kadın kurumlarının 
ağı kadınları korur. 

Yolun başı - ilk adım
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olan kadınların var olduğunu görürler. Yardım ve destek 
almak güçlülük göstergesidir. 

Yardıma ihtiyacınız var mı? 
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göstergesidir.
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Bakanlığının koordine ettiği bu kampanya, Avusturya 
Bağımsız Kadın Sığınma Evleri Derneği (Verein Autonome 
Österreichische Frauenhäuser - AÖF) ile Viyana Şiddete 
Müdahale Merkezi (Wiener Interventionsstelle gegen 
Gewalt) ve Federal Gençlik Temsilciliği (Bundesjugend-
vertretung - BJV) işbirliğiyle yürütülmektedir.
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Bakanlığının koordine ettiği bu kampanya, Avusturya 
Bağımsız Kadın Sığınma Evleri Derneği (Verein Autonome 
Österreichische Frauenhäuser - AÖF) ile Viyana Şiddete 
Müdahale Merkezi (Wiener Interventionsstelle gegen 
Gewalt) ve Federal Gençlik Temsilciliği (Bundesjugend-
vertretung - BJV) işbirliğiyle yürütülmektedir.

Kampanyanın hedefi, 2014 ve 2015 süresince
çeşitli toplumsal alanlarda (sağlık alanı, medya, çocuk ve 
gençlik alanı gibi) şiddeti önleme çalışmaları yürütmek ve 
bu yolla kadın ve çocuklara yönelik şiddeti engellemeye 
katkıda bulunmaktır.

Bu süreçte, şiddete karşı kadın acil yardım hattı (Frauen-
helpline) 0800 / 222 555 Avusturya çapında tanıtılacaktır. 
Bu hat, şiddete maruz kalan kadın ve çocuklara ve onların 
yakınlarına, 7 gün 24 saat hizmet verir. Danışmalar 
anonim ve ücretsiz olup, çeşitli dillerde danışma olanağı 
vardır. 

Kendinizi veya çocuğunuzu tehlikede hissediyorsa-
nız hemen polisi çağırın. 

Polis İmdat 133

Avrupa Polis İmdat 112

Şiddete Karşı Kadın Acil Yardım Hattı / Frauenhelpline 
gegen Gewalt 0800 / 222 555 

7 gün 24 saat hizmet verir, anonim ve ücretsizdir
Almanca dışında hizmet verilen diller:
Salı, 14 - 19 arası: Boşnakça-Hırvatça-Sırpça 
Çarşamba, 8 - 14 arası: Romence
Cuma, 8 - 14 arası: Türkç
Cuma, 14 - 19 arası: Arapça
Danışmanların tümü İngilizce danışma verir.

Kadın Sığınma Evleri / Frauenhäuser 
Kendiniz ve çocuklarınız için sığınacak bir yere ihtiyacınız 
varsa, en yakınınızdaki kadın sığınma evini arayın. Kadın 
sığınma evleri, şiddete maruz kalan ve şiddetle tehdit edi-
len kadın ve çocuklarına, milliyet, din, ırk, oturum hakkı ve 
gelir ayrımı yapmadan korunma, destek ve geçici olarak 
barınma olanağı sağlar.

Avusturya’daki kadın sığınma evlerinin iletişim bilgilerine 
internet sayfasından ulaşabilirsiniz - www.aoef.at 

Şiddetten Korunma Merkezleri
(Gewaltschutzzentren) / Müdahale Merkezleri 
(Interventionsstellen) 
Şiddetten Korunma Merkezleri/ Müdahale Merkezleri, 
danışma, polis, mahkeme ve diğer resmi dairelere refakat 
hizmetleriyle birlikte, yasal hak ve taleplerinizi elde ede-
bilmeniz için destek verir. Mahkemelerde dava vekilliği 
ve takibi yapar, size eşlik eder. Hizmetler ücretsizdir ve 
gizlilik esastır. 

Avusturya’daki Şiddetten Korunma Merkezleri/ Müdahale 
Merkezleri iletişim bilgilerine internet sayfasından ulaşabi-
lirsiniz – www.aoef.at 
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kurtulmuş olan kadınların var olduğunu görürler. 
Yardım ve destek almak, güçlülük göstergesidir.

Yardıma ihtiyacınız var mı? O zaman ilk adımı atın
Kendinizi veya çocuğunuzu tehlikede hissediyorsanız 
hemen polisi çağırın.
• Polis İmdat 133
• Avrupa Polis İmdat 112
• Şiddete Karşı Kadın Acil Yardım Hattı / Frauenhelpline 
gegen Gewalt 0800 / 222 555
7 gün 24 saat hizmet verir, anonim ve ücretsizdir.
Almanca dışında hizmet verilen diller:
Salı, 14 - 19 arası: Boşnakça-Hırvatça-Sırpça
Çarşamba, 8 - 14 arası: Romence
Cuma, 8 - 14 arası: Türkçe
Cuma, 14 - 19 arası: Arapça
Danışmanların tümü İngilizce danışma da vermektedir.

Kadın Sığınma Evleri / Frauenhäuser
Kendiniz ve çocuklarınız için sığınacak bir yere ihtiyacınız 
varsa, en yakınınızdaki kadın sığınma evini arayın. Kadın 
sığınma evleri, şiddete maruz kalan ve şiddetle tehdit 
edilen kadın ve çocuklarına, milliyet, din, ırk, oturum 
hakkı ve gelir ayrımı yapmadan korunma, destek ve 
geçici olarak barınma olanağı sağlar.
Avusturya’daki kadın sığınma evlerinin iletişim 
bilgilerine internet sayfasından ulaşabilirsiniz - 
www.aoef.at

Şiddetten Korunma Merkezleri (Gewaltschutz-
zentren) / müdahale merkezleri (interventionsstellen)
Şiddetten Korunma Merkezleri/ Müdahale Merkezleri, 
danışma, polis, mahkeme ve diğer resmi dairelere 
refakat hizmetleriyle birlikte, yasal hak ve taleplerinizi 
elde edebilmeniz için destek verir. Mahkemelerde 
dava vekilliği ve takibi yapar, size eşlik eder. Hizmetler 
ücretsizdir ve gizlilik esastır.
Avusturya’daki Şiddetten Korunma Merkezleri/ 
Müdahale Merkezleri iletişim bilgilerine internet 
sayfasından ulaşabilirsiniz - www.aoef.at

0800 222 555

Şiddetten 
koruma – 
Yardıma hazırız! 

www.gewaltfreileben.at

ŞiddetSİZ yaşam kampanyasıyla ilgili 
ayrıntılı bilgi için bkz.
www.gewaltfreileben.at
www.facebook.com/gewaltfreileben 
twitter.com/gewaltfreileben

Polis İmdat

Avrupa Polis İmdat

Şiddete Karşı Kadın Acil Yardım Hattı / 
Frauenhelpline gegen Gewalt

0800 222 555

133

122
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Şiddete karşı kadın acil yardım hattı 
-  7 gün 24 saat hizmet verir
- Danışma hizmeti anonim ve ücretsizdir 
- Şiddet mağduru kadın, çocuk ve gençlerin yanısıra, mağdur  
 yakınlarına da danışma hizmeti verir.

Bizi arayın. Bir çıkış yolu bulunacaktır.

„Şiddete maruz kaldığımızda kendimizi suçlu 
hissederiz. Aslında gerçekte biz diğerlerinden 
daha güçlüyüz. Başımız ve omuzlarımız dik, 
tüm zorluklara rağmen yeni bir hayata başlamaya 
hazırız.“

Yazar ve ressam olan Karin Pfolz halen 
avukat asistanlığı yapmaktadır. Hayatının 
bir bölümünü kaleme aldığı bir kitabı vardır. 
„Hayat bazen boğuyor“ adlı romanında, 
kocasından gördüğü şiddeti ve ayrılık 
sürecini anlatır. Kitabında, korku, çaresizlik, 
cesaret ve özgürleşme konularını işlemiştir. 

Karin Pfolz „ŞiddetSİZ yaşam“ dan çıkış yolları 

Frauenhelpline 
gegen Gewalt
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Yazar ve ressam olan Karin Pfolz 
halen avukat asistanlığı yapmaktadır. 
Hayatının bir bölümünü kaleme aldığı 

bir kitabı vardır. 
„Hayat bazen boğuyor“ adlı 

romanında, kocasından gördüğü 
şiddeti ve ayrılık sürecini anlatır. 

Kitabında, korku, çaresizlik, cesaret ve 
özgürleşme konularını işlemiştir.
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Alle Infos zur Lehre: 

www.spar.at/lehre

Wir zeigen dir, was wir dir bieten können:
• 17 spannende Lehrberufe
• Tolle Ausbildung
• Lehre und Matura
• Attraktive Leistungsprämien* (mehr als € 4.500,-** während der Lehrzeit)
• Gratis B-Führerschein
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