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Eşit muamele için 
yardım eden kuruluş! 

Kendinizi ayrımcılığa uğramış 
mı hissediyorsunuz?

leitbild der Gleich-
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ÖBB’de Çıraklık 
Fırsatı sizi bekliyor! 

Çeşitliliği keşfedin - 
ÖBB’de 22 mesleki eğitim
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Karriere
Wir sind eines der größten unternehmen Österreichs 
mit einer langen lehrlingstradition. der erste lehrling 
wurde 1895 als Kesselschmied ausgebildet. inzwischen 
werden jährlich rund 500 neue lehrlinge in den 
verschiedensten lehrberufen ausgebildet.

Entdecke die Vielfalt - 22 Lehrberufe bei den ÖBB
Wir sind einer der größten lehrlingsausbilder in 
Österreich und bieten Top-Ausbildungen in vielen
Berufen. von kaufmännischen lehrberufen, wie 
speditionskaufmann/-frau oder die Ausbildung im 
Bereich mobilitätsservice, bis hin zu technischen 
lehrberufen wie Gleisbautechnik, KFZ-Technik und 
systemelektronik oder metall- und elektroberufen ist 
alles dabei. Auch die lehre mit matura ist möglich 
- und damit steht der Weg zu universitäten und 
Fachhochschulen offen.

Lehre und Matura
nach 3 bis 4 Jahren hast du eine fundierte Ausbildung, 
auf die du stolz sein kannst. Wenn du aber jetzt schon 
weißt, dass du immer weiter kommen willst, dann stell 
dir die folgenden Fragen: Bist du motiviert, zeigst du 
leistungsbereitschaft, lernwille, Weitblick und bist du 
praktisch veranlagt? dann ist die lehre und matura 
genau das richtige für dich.

die lehre und matura bietet eine praxisorientierte 
Ausbildung mit zweifachem Abschluss, lehrabschluss 
und matura. sie kann bei jedem lehrberuf auf eigenen 
Wunsch nebenbei gemacht werden. damit verfügst du 
sowohl über theoretische als auch praktische Kennt-
nisse, die in der Berufswelt verstärkt gefragt sind. Wenn 
du die lehre und matura in der Tasche hast, kannst du 
viele Karrierewege einschlagen:
• Du kannst eine Fachhochschule oder Universität besuchen.
• Du kannst dich bei uns höher qualifizieren.
Wir bieten dir dafür interessante möglichkeiten, über-
nehmen im rahmen der Ausbildung teilweise die 
Kosten und fördern gute schulleistungen durch Prämien.
du kannst die matura auch in Form einer Abend-hTl 
machen. die rahmenbedingungen hängen in diesem 
Fall auch von der jeweiligen Ausbildungseinrichtung ab.

So bewirbst du dich
Das brauchst du für einen ausbildungsplatz
• Du hast die 9-jährige Schulpflicht erfüllt.
• Du hast die Pflichtschule positiv abgeschlossen.
• Du hast sehr gute Schulleistungen bzw. erfüllst die 
Qualifikationen lt. Informationsblatt.

• Du hast ein einwandfreies Vorleben.
• Du hast gute Kenntnisse der deutschen Sprache.

Diese Eigenschaften bringst du mit!
• Du kannst Herausforderungen annehmen und willst 
dich weiterbilden.
• Du bist zuverlässig und genau.
• Du arbeitest selbstständig und zeigst Eigeninitiative.
• Du kannst dich in ein Team einfügen.
• Du bist kontaktfreudig und hast gute Umgangsformen.
• Du erkennst logische Zusammenhänge.

ın 4 schritten zu deinem lehrplatz:
1. informiere dich unter lehrberufe auf einen Blick über 
deine  möglichkeiten. schicke dann deine vollständig 
ausgefüllten Bewerbungsunterlagen per e-mail oder 
Post an die entsprechende Kontaktadresse.
2. du absolvierst das weitere Auswahlverfahren und 
eine berufsspezifische Eignungsuntersuchung.
3. du überzeugst uns in einem vorstellungsgespräch.
4. du unterschreibst den lehrvertrag.

Lehrlingsheime

Wir betreiben an vier standorten moderne lehrlings-
heime mit umfangreichen Freizeitmöglichkeiten 
und pädagogischer Betreuung. die Gesamtkapazität 
beträgt zurzeit 287 Betten für weibliche und männliche 
lehrlinge.

Jede Menge Freizeitangebote
Deine berufliche Ausbildung ist wichtig. Deine Persönlich-
keitsentwicklung natürlich ebenso. das gemeinsame 
leben in der Gruppe fördert die Teamfähigkeit, stärkt 
das selbstbewusstsein und erweitert den horizont. Was 
wir dir also anbieten? Besuche kultureller veranstaltungen
wie musicals, Theater, Kabarett und museen, aber 
genauso sportliches wie Fußball, volleyball, Billard, 
Kegeln usw. Abhängig vom jeweiligen standort 
stehen darüber hinaus Koch-, mal- und Bastelkurse am 
Programm.

Dein weiteres zuhause
Wichtig ist uns, dass du dich hier wohl fühlst. Wenn du 
dich engagierst und viel mit den anderen unternimmst, 
wirst du hier richtig spaß haben. natürlich funktioniert 
ein lehrlingsheim nicht ohne erwachsene, die gern 
mit Jugendlichen arbeiten. Für eine durchgehende 
Betreuung durch pädagogisch geschulte mitarbeiter-
innen ist gesorgt.

lehrlingsausbildung bei den ÖBB
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• ÖBB’de daha yüksek nitelikler kazanabilirsin. 
Bunun için sana enteresan fırsatlar sunuyoruz ve eğitim 
kapsamındaki masrafları kısmen üstleniyoruz ve okul 
başarılarını primlerle teşvik ediyoruz. Matura’yı Yüksek 
Teknik Eğitim Kurumu’na akşamları (Abend-HTL) giderek
yapabilirsin. Böyle bir durumda genel koşullar ilgili 
eğitim kurumuna bağlıdır. 

Bu şekilde başvurabilirsin!
Mesleki Eğitim Yeri için senden beklenenler
• 9 yıllık mecburi öğrenimi tamamlamış olman.
• Zorunlu eğitimini başarıyla bitirmiş olman.
• Derslerinde başarılı olman veya bilgilendirme 
broşüründeki nitelikleri taşıyor olman.
• Kusursuz bir yaşam sürdürmüş olman.
• Almancaya hâkim olman.

Bu nitelikler sende mevcut!
• Zorlukları kabullenebiliyorsun ve kendini geliştirmek 
istiyorsun.
• Güvenilir ve özenlisin.
• Bağımsız çalışıyorsun ve kendi inisiyatifini 
kullanıyorsun.
• Bir ekibe entegre olabiliyorsun. 
• Girişkensin ve görgü kurallarına sahipsin.
• Mantıksal bağlamları fark ediyorsun. 

4 adımda Mesleki Eğitim Yerine:
1. Sana sunulan fırsatlar hakkında bilgiye „Lehrberufe
auf einen Blick“ üzerinden ulaşabilirsin. Sonra-
sında eksiksiz doldurulmuş başvuru belgelerini 
e-posta veya posta yoluyla ilgili irtibat adreslerine 
gönderebilirsin. 

ÖBB’de Çıraklık Fırsatı sizi bekliyor! 
Biz Avusturya'nın köklü çıraklık geleneğine sahip olan 
en büyük şirketlerinden biriyiz. İlk çırağımız 1895 yılında 
kazancılık eğitimini almıştır. Şimdilerde ise yılda yaklaşık 
500 yeni çırak farklı mesleki eğitimler almaktadır. 

Çeşitliliği keşfedin - ÖBB’de 22 mesleki eğitim
Avusturya’nın en büyük çırak eğitmenlerinden biriyiz ve 
birçok meslek için de en iyi eğitimleri sunmaktayız. Bu 
eğitimler nakliye komisyoncusu veya müşteri hizmetleri 
gibi ticari mesleklerden demiryolu yapım teknolojisi, 
otomotiv teknolojisi, sistem elektroniği veya metal ve 
elektro meslekleri gibi teknik eğitimlere kadar her şeyi 
kapsamaktadır. Çıraklık eğitimi Matura (lise bitirme 
sınavı & diploması) ile de mümkündür. Böylece üniver-
sitelerin ve meslek yüksekokullarının yolları da açıktır. 

Çıraklık ve Matura
3, 4 yıl sonra gurur duyabileceğin temel bir eğitim almış 
olacaksın. Eğer şimdiden daima ilerlemek istediğini 
biliyorsan, o zaman kendine şu soruları sormalısın: 
İstekli misin, çalışma isteği gösteriyor musun, öğrenme 
arzusu, ileriyi görme yetisi ve pratik yatkınlığın var mı? 
İşte o zaman çıraklık ve Matura senin için en doğru 
olandır. 

Çıraklık ve Matura iki diplomalı pratik odaklı bir eğitim 
sunmaktadır. (Meslek eğitimini tamamlama ve Matura). 
Matura kişisel istek üzerine her mesleki eğitimin yanı 
sıra ek olarak yapılabilir. Böylece iş dünyasında gider-
ek aranan hem teorik hem de pratik bilgilere sahip 
olabilirsin. Çıraklık ve Matura diplomanı aldığında, 
birçok kariyer yolunu seçebilirsin:
• Meslek yüksekokuluna veya üniversiteye gidebilirsin.
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2. Diğer seçim süreçlerini ve mesleğe özgü yeterlilik 
sınavını tamamlıyorsun.
3. Mülakatta bizi ikna ediyorsun.
4. Çıraklık sözleşmesini imzalıyorsun.

Çırak yurtları

Boş zamanlarını değerlendirme olanakları ve pedagojik 
destek ile dört yerde modern çırak yurtları işletmekteyiz. 
Hâlihazırda kadın ve erkek çıraklar için toplam yatak 
kapasitesi 287’dir. 

Boş zamanları değerlendirme
Mesleki eğitimin önemlidir. Elbette kişilik gelişimin de. 
Ekip ile birlikte yaşamak ekip çalışmasını destekler, 
özgüveni arttırır ve ufku genişletir. Peki, sana neler 
vadediyoruz? Müzikal, tiyatro, kabare ve müze gibi 
kültürel ve futbol, voleybol, bilardo, bowling vs. gibi 
spor etkinliklerine katılmayı. Bunların ötesinde bazı 
yurtlarda yemek, boyama ve el işi kursları programda 
yer almaktadır. 

Senin bir diğer evin
Senin burada kendini iyi hissetmen bizim için önemlidir.
Eğer sorumluluklar üstlenirsen ve diğer öğrencilerle 
birçok aktivitede bulunursan, o zaman burada ger-
çekten eğlenirsin. Tabi ki bir çırak yurdu gençlerle 
çalışmayı seven yetişkinler olmadan yürümez. Daimi 
destek ise pedagojik eğitimi almış çalışanlar sayesinde 
sağlanmaktadır. Fo
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Die Zukunftschancen unserer Kinder entscheiden sich in den Klassenzim-
mern von heute. Um allen Wiener SchülerInnen optimale Rahmenbedin-
gungen zu bieten, werden heuer rund 106 Millionen Euro für den Ausbau 
bzw. die Sanierung bestehender, sowie für den Neubau von Schulen inves-
tiert, wie etwa für den Bildungscampus „Attemsgasse“. Dort ist nicht nur 
konzentriertes Arbeiten möglich, sondern auch Zeit um Ruhe zu finden 
oder seiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Und sollte zusätzlich zum 
Unterricht die Notwendigkeit bestehen, schulisches Wissen zu festigen 
bzw. Stoff nachzuholen, bietet die Stadt Wien mit der Gratis-Nachhilfe ein 
zusätzliches Förderangebot. Das spart Eltern und Erziehungsberechtigen 
jährlich rund 600 Euro.  

Also: die Tür ist offen. Jetzt liegt’s an Ihnen!

JETZT LIEGT’S AN IHNEN!

Bezahlte Anzeige

Infos unter:
www.schulen.wien.at

INS_21_PID-Schule_210x148.indd   1 29.08.17   09:45



Alle Infos auf oebb.at

IMMER IN BEWEGUNG. Damit wir auch in Zukunft Land und Leute bewegen können,
bilden wir die Fachkräfte von morgen schon heute in mehr als 20 Lehrberufen selbst aus. 
Mit frischen Ideen und Tatendrang bringen 1.700 Lehrlinge die Zukunft der ÖBB auf Schiene.

ENTWICKELN HEUTE DIE 
MOBILITÄT VON MORGEN.

LEHRLINGE
1.700
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Wissen macht 
Mut, Bildung zahlt sich aus!

Sie möchten beruflich etwas Anderes machen, wissen 
aber noch nicht was?
sie überlegen, sich selbstständig zu machen und 
grübeln, ob sich das risiko lohnt? 
sie fragen sich, wo ihre stärken liegen und wie sie 
diese in ihrem jetzigen Beruf besser einsetzen können?
Sie wollen beruflich weiterkommen?

Wenn sie sich einen Anstoß wünschen oder endlich 
eine entscheidung treffen wollen, dann kontaktieren 
sie noch heute die Bildungsberatung in Wien.
Klären sie ihre Fragen ganz individuell telefonisch,
online, per skype oder bei einem persönlichen 
Beratungsgespräch - kostenlos! 

Oder besuchen sie einen unserer kostenfreien 
Workshops!

die Bildungsberatung in Wien wird gefördert vom 
Bundesministerium für Bildung und vom europäischen 
sozialfonds.

Kontakt:
Beratung und information: 
Gratis-Tel.: 0800 20 79 59 
info@bildungsberatung-wien.at 
skype: bildungsberatung.wien 
Online: www.bildungsberatung-online.at

Workshop Termine und informationen: 
www.bildungsberatung-wien.at

Copyright: Videostill aus dem Imagefilm der Bildungsberatung in Wien 2013
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ile iletişime geçin. Sorularınızı bireysel olarak telefon  
ile online, Skype üzerinden veya özel danışma 
görüşmesiyle açıklığa kavuşturun. Veya ücretsiz 
Workshoplarımızı ziyaret edin!

Viyana Eğitim danışmanlığı Eğitim Bakanlığı ve 
Avrupa Sosyal Fonu tarafından destekleniyor.

İletişim bilgileri:
Danışmanlık ve Bilgilendirme: 
Ücretsiz telefon hattı: 0800 20 79 59 
info@bildungsberatung-wien.at 
Skype: bildungsberatung.wien 
Online: www.bildungsberatung-online.at
Workshop randevuları ve bilgilendirme: 
www.bildungsberatung-wien.at

Bilgi cesaretlendirir, 
Eğitim zahmete değer!

Mesleki açıdan farklı bir şeyler yapmak istiyor, fakat 
tam olarak ne olduğunu bilmiyor musunuz?
Kendi işinizi yapmayı düşünüyorsunuz ve bu riske 
değeceği konusunda kararsız mısınız?
Yeteneklerinizin ne olduğunu ve bunları şimdiki 
mesleğinizde en iyi nasıl kullanabileceğinizi kendinize 
soruyor musunuz?
Meslekte ilerlemek mi istiyorsunuz?

Eğer bir teşvik arzuluyor ve bir karara varmak
istiyorsanız, hemen bugün Viyana Eğitim danışmanlığı 



die integrationsstelle des landes niederösterreich 
übernimmt zusammen mit dem integrationsbeauftragten 
auf den Bezirkshauptmannschaften die drehscheiben-
funktion zwischen ehrenamtlichen, Gemeinden, 
dem Österreichischen integrationsfonds, vereinen zur 
integration und den diversen Förderungsnehmern. 
Ziel ist es menschen mit migrationsbiographie, welche 
legal in Österreich leben, bestmöglich unter dem 
Aspekt des Forderns und Förderns zu integrieren. 
dies umfasst unter anderem Bildungsmaßnahmen, 
die eingliederung in die Gesellschaft und die unter-
stützung um auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen zu können.

Angebote für Ehrenamtliche (Deutschlehrer) im 
Rahmen der Integration
die unterstützung der ehrenamtlichen ist eine 
Grundpfeiler der integration in niederösterreich. 
Aus diesem Grund fördert das land niederösterreich 
das Projekt des BhW „Blickpunkt deutsch“. das 
Projekt umfasst Workshops für ehrenamtliche aus den 
unterschiedlichsten Bereichen und betreut eine hotline 
für ehrenamtliche deutschlehrer (02742 / 311 337 - 153 bzw. 152)
mehr zu diesem Thema erfahren sie auf der Website der 
BHW Bildungs- und Heimatwerk niederösterreich GmbH.

Deutschkurse in Niederösterreich
deutsch stellt eine wesentliche Grundlage der integration
dar. das land niederösterreich fördert deshalb deutsch-
kurse für Asylwerber bestimmter herkunftsländer, Asyl-
berechtigte und subsidiär schutzberechtigte. in diesem 
Zusammenhang ist auch auf das starterpaket deutsch 
und die individualförderung des Österreichischen 
integrationsfonds hinzuweisen. eine Übersicht über 
diese Angebote finden Sie auf der Plattform: 
www.bildungsangebote.at/Bildungsangebote_-_
sprache_und_Werte

Förderungen
es können niederösterreichweit integrationsprojekte zu 
schwerpunkten, wie zum Beispiel
• Interkultureller Dialog,
• Bildungsmaßnahmen, 
• Zusammenleben, 
• Freiwilligkeit,
• internationale Kulturveranstaltungen 

bei der integrationsstelle des landes niederösterreich 
zur Förderung eingereicht werden. die erforderlichen 
Dokumente finden Sie weiter unten auf dieser Seite im 
downloadbereich.

eine wichtige voraussetzung ist, dass diese Projekte 
von menschen mit und ohne migrationshintergrund 
getragen werden. das gegenständliche Projekt wird 
dementsprechend von der Fachabteilung geprüft. 

Integrationsplan 2016 bis 2018

Für niederösterreich wurde ein integrationsplan erstellte, 
der die Arbeitsgruppen 
• Wohnen, 
• Sprache und Werte, 
• Soziales, 
• Gesundheit, 
• Arbeit/Beruf/Kindergarten/Schule und 
• Gesellschaft/Freizeit 
umfasst. 

diese Arbeitsgruppen treffen sich laufend, um die 
aufgezählten Themen zu erläutern und Konzepte zu 
erarbeiten, wodurch die herausforderungen bestmöglich
gelöst werden können.
 
das Amt der nÖ landesregierung ist bemüht alle 
menschen, welche einen gültigen Aufenthaltstitel 
haben, zu unterstützen, damit sie sich bestmöglich 
in niederösterreich integrieren können. Auf jeder 
Bezirkshauptmannschaft gibt es einen integrations-

ıntegration in niederösterreich

karriereIntegration
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Aşağı Avusturya'da Almanca Kursları
Almanca dili entegrasyon adına en önemli unsurlardan 
biridir. Bundan dolayı Aşağı Avusturya eyaleti belirli 
ülkelerden gelen iltica talebinde bulanlar, geçici 
koruma altında olanlar ve iltica talebi kabul edilmiş 
kişiler için Almanca kurslarını destekler. Bu hususta 
Avusturya entegrasyon fonunun sunduğu Almanca 
başlangıç paketi ve özel destekleri de belirtilmelidir.
Sunulan fırsatlara www.bildungsangebote.at/Bildungs-
angebote_-_Sprache_und_Werte adresinden ulaşabilirsiniz. 

Aşağı Avusturya'da Entegrasyon
Aşağı Avusturya eyaletinin entegrasyon merkezi enteg-
rasyon görevlisi ile birlikte kaymakamlık gönüllüleri, 
belediyeler, Avusturya Entegrasyon fonu, entegrasyon 
dernekleri ve yardım talebinde bulunanlar arasındaki 
bağlantı merkezini oluşturuyor. Hedef, Avusturya'da 
yasal olarak yaşamını sürdüren göçmen kökenli 
insanların en iyi şekilde teşvik ederek ve destek sunarak
entegre etmektir. Bu eğitim olanaklarını, topluma 
kazandırılmalarını ve iş piyasasına ayak basmalarındaki 
desteği kapsar.

Gönüllülere (Almanca öğretmenleri) 
entegrasyon konulu fırsatlar
Gönüllülere sunulan destekler Aşağı 
Avusturya'daki entegrasyonun temel 
direklerinden biridir. Bu sebepten dolayı 
Aşağı Avusturya eyaleti BHW'nin 
projesi olan 'Almanca bakış açısını' 
destekliyor. Bu proje gönüllülerin farklı 
alanlardaki workshoplarını kapsar ve  
gönüllü Almanca öğretmenleri için 
bir servis telefonu (02742 / 311 337 - 153 
veya 152)  ile hizmet verir. 

Bu konu hakkında daha fazla bilgiye 
der BHW Bildungs- und Heimatwerk 
Niederösterreich GmbH'nin internet 
sitesinden ulaşabilirsiniz.

werteundorientierung@integrationsfonds.at

Ihre Kontaktstelle des Landes für Integration
Amt der NÖ Landesregierung
Abteilung Staatsbürgerschaft und Wahlen Landhausplatz 
1, Haus 93109 St. Pölten

E-Mail: post.ivw2@noel.gv.at
Tel: 02742/9005 - 12589 / 
Fax: 02742/9005 - 12777

Kontakt:
BHW Bildungs- und Heimatwerk Niederösterreich 
GmbH, Linzer Straße 7, 3100 St. Pölten
Telefon: 02742-311337 / Fax: 02742-311337-18
E-Mail: bildung(at)bhw-n.eu 
Website: www.bhw-n.eu 

Kontakt:
Bildungsangebote.at - die Bildungsdatenbank für 
Niederösterreich
FEN  - Forum Erwachsenenbildung NÖ
Neue Herrengasse 10 3100 St. Pölten

Geschäftsführung:
Mag. Manuela Gsell
manuela.gsell@fen.at
+43 02742 9005 17990

beauftragten, der der direkte Ansprechpartner vor Ort 
in den Bezirken ist. 

Werte- und Orientierungskurs des Österreichischen 
Integrationsfonds
Der Österreichische Integrationsfonds bietet in 
Zusammen arbeit mit der Landesregierung 
Niederösterreich Werte- und Orientierungskurse für 
Asylberechtigte, subsidiär Schutzberechtigte sowie 
Asylwerber an. Zentrale Bestandteile der Kurse sind 
die Grundwerte der österreichischen Verfassung, wie 
Gleichberechtigung von Mann und Frau, Menschen-
würde und demokratische Prinzipien. 

Die Kurse vermitteln außerdem wichtige Voraus-
setzungen des Lebens in Österreich, wie die Bedeutung 
von Deutschkenntnissen und Bildung sowie Alltagswissen
zu Geschichte und Geografie, Gesundheitssystem sowie
Wirtschaft und Arbeit. Die Kurse werden in Gruppen 
von 8 bis maximal 30 Personen durchgeführt und dauern 
8 Stunden (plus 1 Stunde Mittagspause bei Ganztages-
kursen). Eine Teilung in 2 Tage ist möglich. Da nur ein 
Dolmetscher anwesend sein wird, müssen diese Gruppen 
sprachlich homogen sein. 

Der Österreichische Integrationsfonds führt gerne auch 
bei Ihnen einen Werte- und Orientierungskurs durch. 
Anfragen richten Sie bitte an: 

Integration
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Aşağı Avusturya eyaletinin idare dairesi geçerli 
oturum izni olan bütün insanları Aşağı Avusturya'ya en 
iyi şekilde entegre olmaları için desteklemeye çalışıyor. 
Her kaymakamlıkta direk bölgedeki konuyla ilgili olan 
bir entegrasyon sorumlusu çalışır. 

Avusturya Entegrasyon Fonu'nun sunduğu değerler 
ve yönlendirme kursu
Avusturya Entegrasyon fonu Aşağı Avusturya 
hükümetiyle olan işbirliği ile iltica başvurusu kabul 
edilmiş, koruma altında olan ve iltica başvurusunda 
bulunan kişiler için Değerler ve Yönlendirme kursu 
sunuyor. Kursların ana konusu Avusturya ana yasasının 
kadın-erkek eşitliği, insan haysiyeti ve demokratik 
prensipler gibi temel değerleridir. 

Kurslar bunun yanı sıra Almanca dil bilgisinin önemi, 
eğitim ve günlük yaşamda gerekli olan tarihi, coğrafik, 
sağlık düzeni, ekonomik ve çalışma hayatı hakkındaki 
bilgileri kapsayarak Avusturya'daki yaşam adına önemli 
bir koşul oluşturur. Kurslar 8 ile en fazla 30 kişilik 
gruplar halinde verilir ve 8 saat sürer (tam günlük 
kurslarda artı 1 saat yemek molası). Kursu 2 güne 
bölmekte mümkündür. Sadece bir tercüman olacağı 
için grupların dilleri ortak olmalıdır. 

Avusturya Entegrasyon fonu sizin kendi yerleşiminizde 
de Değerler ve Yönlendirme kursu sunar. Taleplerinizi 
lütfen werteundorientierung@integrationfonds.at 
e-posta adresine yönlendirebilirsiniz.

Yardımlar
Aşağı Avusturya çapında şu alanları kapsayan entegrasyon 
projeleri destek görür:
• Kültürler arası diyalog
• Eğitim olanakları
• Birlikte yaşam
• Gönüllülük
• Uluslararası kültür organizasyonları

Aşağı Avusturya Entegrasyon merkezine yardım 
taleplerinizi iletebilirsiniz. Gerekli evrakları internet 
sayfa üzerinde 'Download' bölümünde bulabilirsiniz. 
Bu projelerin göçmen kökenine sahip olan veya 
olmayan insanlar tarafından talep edilmesi önemli 
bir koşuldur. Sunulan proje ona göre ilgili merci 
tarafından değerlendirilir. 

2016 - 2018 entegrasyon planı
Aşağı Avusturya entegrasyon planı aşağıda belirtilen 
çalışma ekiplerini kapsar: 
• İkamet etme
• Dil ve değerler
• Sosyal yaşam
• Sağlık
• Çalışma hayatı/ Meslek/ Anaokulu / Okul ve
• Toplum / Boş zaman

Bu çalışma ekipleri belirtilen hususları açığa kavuşturma 
ve konseptlerini düzenleme adına sürekli toplanır ve 
görevleri en iyi şekilde tamamlar. 
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Studie zu Einstellungen von 
Muslimen in Österreich

Filzmaier: suriye'den, Afganistan'dan,
 Çeçenistan'dan ve somali'den ama 
aynı zamanda Boşnak ve Türk kökenli 
1.000 Müslümanın görüşleri alındı. 
Krems'de bulunan donau Üniversi-
tesinin düzenlediği "Avusturya'da 
müslüman gruplar. mültecilerin,
göçmenlerin ve Avusturya'da 
doğan Müslümanların görüşleri 
kıyaslanıyor." yeni araştırma ile 
Peter Filzmaier ve Flooh Perlot 
mültecilerin, göçmenlerin ve 
Avusturya'da doğan Müslümanların 
din anlayışına, topluma, siyasete, 
aileye ve antisemitizme olan 
görüşlerini analiz altına alıyor.

Bu araştırma Aralık 2016 ile Mayıs 
2017 arasında 1.129 Müslüman 
ile birlikte Avusturya  entegrasyon
fonu tarafından desteklenerek 
gerçekleşmiştir. Türk ve Boşnak 
kökenli Müslümanlar ama aynı 
zamanda suriye, Afganistan, irak, 
İran ve Somali ve Çeçenistan gibi 
ülkelerden gelen müslüman mülte-
ciler (makalenin devamında  kısaca 
mülteci olarak adlandırılmıştır) de 
araştırmaya dâhil olmuştur.

Farklı Müslüman grupları 
arasındaki büyük farklılıklar

Şu anda yaklaşık 700.000 
Müslüman, Türk ve Boşnak 
kökenliler ağırlıklı olarak, 
Avusturya'da yaşıyor. Son yıllarda 
suriye, Afganistan ve irak'tan 
gelen, çoğunluğu Müslüman olan, 
mültecilerin sayısı da yüksek oranda
arttı. Araştırma yazarı Profesör 
Filzmaier bu araştırmanın farklı 
Müslüman gruplarının din 

yaşantısına farklı yaklaştıklarını 
gösterdiğini vurguluyor: "Özellikle 
Somali'den gelen katılımcılar 
kendilerini çok dindar olarak 
adlandırıyor, Çeçenistanlılarda 
da bu oran ortalamanın çok 
üstünde. Türk kökenli ve suriyeli 
katılımcılarda kendini dindar olarak 
görenler çoğunlukta iken, İranlı ve 
Boşnak kökenli insanların yarıdan 
fazlası kendini fazla dindar olarak 
görmüyor. 

Mültecilerin yarısı ve 10 türk 
kökenli katılımcıdan 4'ü tokalaş-
mayı reddetmeye saygı duyuyor

Toplumdaki İslam rolü başlığı adı 
altında her 10 mülteciden 7'si 
kendi aile hayatlarında daha fazla
rol almasını arzuladığını vurguluyor.
İslam'ın toplumda daha fazla rol 
almasını mültecilerin 1/4'ü çok 
isterken, yüzde 20'si destekliyor. 
Mültecilerin yaklaşık 2/3'si ve Türk 
kökenli katılımcıların yaklaşık yarısı 
dini kuralların gündelik hayatta 

daha fazla yer bulmasını arzuluyor 
veya destekliyor. Aynı zamanda 
mültecilerin yarıdan fazlası ve 
Türk kökenli katılımcıların yüzde
40'dan fazlası erkeklerin kadınlara 
tokalaşmak amacıyla ellerini
uzatmamalarına çok veya 
çoğunlukla saygı duyuyorlar.

Mültecilerin dörtte biri İslami 
kuralların dikkate alınmasını istiyor

Boşnak kökenli katılımcıların 3/4'ün-
den fazlası ama aynı zamanda Türk 
kökenlilerin 2/3'si ve mültecilerin 

avusturya'daki Müslümanların 
davranışları hakkında araştırma

karriereIntegration
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yarısı Avusturya yasalarının inanan
Müslümanlar açısından uygun 
olduğunu düşünüyor. Ayrıca 
mültecilerin dörtte biri İslami 
kuralların dikkate alınmasını istiyor. 
Özellikle Çeçenistan ve Afganistanlı 
katılımcılar bu fikri destekliyorlar. 
Genellikle din için ölmeye hazır 
olma fikri açık olarak reddediliyor 
(yüzde 58 kesinlikle hayır). Ülkelere 
göre ayırırsak, Somalililerde, 
suriyelilerde ve Türk kökenli 
insanlarda bu fikir daha yüksek 
oranda destekleniyor. Fakat her 
grupta çoğunluk bu fikri açık ara 
reddediyor.

Mültecilerin 1/3'i aile namusunu 
şiddetli korumadan yana

her 10 mülteci ve Türk kökenli 
katılımcının 8'den fazlası kendi 
ailelerinin namusunu çok ve 
çoğunlukla önemli buluyor, 
özellikle Somalili ve Çeçenistanlı 
katılımcılarda bu oran çok yüksek. 
Bosnalı katılımcılar bu konuya en 
az değer verenlerden. Mültecilerin 
1/3'i i le namusunu şiddet ise 
korumadan yana. Özellikle somalili 
ve Çeçenistanlılarda bu oran çok 
yüksek. Türk katılımcılarda ise bu 
oran yaklaşık 1/3. Namus cinayeti
konusunu mültecilerden ve Türk 
kökenli katılımcılardan yüzde 
10'dan daha azı destekliyor. 
Bosnalı katılımcıların tamamı namus 
cinayetini reddediyor.

Her 10 türk kökenli katılımcıdan 
4'ü evlenirken kadınların bakire 
olmasını istiyor

Türk kökenli katılımcıların yüzde 
40'ı ve mültecilerin 1/3'i kadınların 
her halükârda bakire olarak 
evlenmelerini istiyor. Bu oran 
Bosnalı katılımcılarda yaklaşık 
1/10'dur. mültecilerin (özellikle 
Somalili ve Çeçenistanlı) 2/3'si için 
eşlerinin de Müslüman olması çok 
ve çoğunlukla önem arz ederken, 

Türk kökenli katılımcılarda bu oran 
yarıdan fazladır. Kız - Erkek ortak 
beden eğitimi ve yüzme dersini her 
5. mülteci kesinlikle reddediyor.

Mültecilerin ve türk kökenli
katılımcıların 3/4'üne göre İslam
hakkında olan fıkralar yasaklanmalı

Dinler arası eşitlik bütün gruplar 
tarafından yüzde 80'den daha 
fazla bir oran ile destekleniyor. 
mültecilerin ve Türk kökenli 
Müslümanların yaklaşık yüzde 
60'ı kamuya açık alanda İslam 
hakkında fıkralar anlatılmasının 
yasaklanmasını arzuluyor ve buna 
ek olarak yaklaşık yüzde 20'side 
bu fikri destekliyor. Boşnak kökenli
katılımcıların ve mültecilerin 
neredeyse yüzde 60'i İslamin 
Avrupa'nın geleneklerine ve 
kültüre ayak uydurması gerektiğini 
düşünürken, Türk kökenli 
katılımcılarında yaklaşık yarısı bu 
fikri destekliyor.

İsrail kısmen Müslümanların 
düşmanı olarak görünüyor

Kendini dindar olarak 
adlandıranların yaklaşık yarısı 
İsrail'in bütün Müslümanların 
düşmanı olduğunu düşünüyor. 
Bu oran özellikle somalililerde ve 
Suriyelilerde aşırı 
yüksek durumdadır. 
Toplamda mülteci-
lerin ve Türk kökenli 
katılımcıların 1/3'i bu 
fikri desteklerken, yine 
aynı grubun yarıdan 
fazlası bu fikri reddedi-
yor. Yahudilerin dünyada 
çok fazla güce sahip 
olduğu fikrini Suriyeli-
lerin 1/3'i desteklerken 
bu oran Türk köken-
lilerde 1/4'i buluyor
ve buna ek olarak 1/3'i 
ise kesinlikle doğru 
olduğunu düşünüyor.

türk ve afgan kökenliler 
kendilerine karşı haksızlık 
uygulandığını düşünüyor

Mültecilerin 2/3'si ve Boşnak 
kökenli katılımcıların 3/4'ü 
inançlarından dolayı Avusturya'da 
herhangi bir haksızlığa 
uğradıklarını düşünmüyorlar. 
Türk ve Afgan kökenlilerin 
yarısında ise bazen daha kötü 
davranışlara maruz kaldıklarını 
düşünenler bulunmakta. Kendini 
dindar olarak adlandıranlarda 
ise bu oran yaklaşık yüzde 40'dir.

Integration
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eksiksiz sıralamasına websitesi üzerinden veya yıllık 
basılan avantaj kataloğundan temin edebilirsiniz. (her 
yıl haziran ayında) 

Belirtilen indirimler aile kartına kayıtlı kişilerin beraberce 
olan kullanımında veya herhangi bir hizmetin aile kartı 
sahibi tarafından talep edilmesinde geçerlidir. Aile kartı 
siparişten önce gösterilmelidir. 

Ailelere sunulan yardımlar
Aile çalışmaları Aşağı Avusturya'da çoktandır odak 
noktası halindedir. Aşağı Avusturya eyaleti yıllardır belirli 
olanaklar söz konusu olduğunda bütün Avusturya'nın 
yön belirleyicisi olarak adlandırılmaktadır. Aile ve çalışma 
hayatının birleşimi günümüzün aileleri için büyük bir 
sorun oluşturmakta. Bundan dolayı Aşağı Avusturya'da
olağanüstü ve geniş kapsamlı çocuk bakımı merkezleri 
mevcuttur ve bu imkânlar sürekli olarak düzenlenir ve 
geliştirilir. Ayrıca çocuk bakımına maddi destek sunulur 
ve maddi durumu elverişli olmayan aileler teşvik edilir. 

Ailelere sunulan imkânlar
Aşağı Avusturya'da aile kartı sahipleri için indirim ve 
avantaj sağlayan sayısız etkinlik sunulur. Güncel ve cazip 
fırsatların bazıları şöyledir;

schlossOrtH ulusal park merkezinde 
Kamp ateşi
17 eylül pazar günü sonbahara uygun 
kamp ateşi, romantizm ve avluda canlı 
müzik cezbediyor! 

aile kartı ile yazın keyfini çıkar! 
Belirtilen indirim kartları ile % 50'ye kadar 
indirim elde edebilirsiniz. Hemen çıktısını 
alın ve yazın keyfini çıkarın! 

Yaz tatilinde uygun fiyata Westbahn 
seyahatleri
Aşağı Avusturya aile kartı sahibi olarak 
Westbahn ile 1 Temmuz - 10 Eylül arası 
yapacağınız seyahatlerde özel indirimlerden
faydalanabilirsiniz. 

Yaz tatilini linz saray müzesinde geçirin 
8 Temmuz'dan 10 eylül'e kadar yaz tatilinde
(her gün, pazartesi hariç) bütün eyaletlerden
aileler (Aile kartını göstererek) Linz saray 
müzesini ücretsiz olarak ziyaret edebilirler.

Familie
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aşağı avusturya aile Kartı
Niederösterreichischer Familienpass

Aşağı Avusturya aile kartı Aşağı Avusturya'da yaşayan 
ailelere ve çocuklarla severek zaman geçirmek için 
etkinliklere katılmak isteyen herkese direkt olarak akraba 
olmasa bile (Ailelerin onayı ile) birçok avantaj sağlar. 

Aşağı Avusturya'da yaşayan herkes ücretsiz olarak 
Aşağı Avusturya aile kartını talep edebilir. Tek koşul en 
az 1 yetişkin veya 1 çocuğun Aşağı Avusturya'da ikamet 
etmesidir. Aile kartı çocuk 18 yaşını tamamlayana kadar 
geçerlidir. 

Ailelere sağladığı avantajlar
700'den fazla Aşağı Avusturya aile kartı ortak işletmecisi 
ailelere cazip indirimler sunuyor. Avantaj sağlayanların 



2017 Kremsmünster Yukarı avusturya 
eyalet bahçe sergisi
Çiçek cennetinde oyun ve eğlence, 
Yukarı Avusturya eyalet bahçe sergisinde 
21 Nisan - 15 Ekim arası dolu dolu bir 
program sizi bekliyor! 

aşağı avusturya Eyalet sergisi 2017 
Aşağı Avusturya eyalet sergisi 'Hak olan 
her şey' 1 Nisan - 12 Kasım 2017 tarihleri 
arası sizi bekliyor!

legoland 2017 indirim kuponu 
1 defalık ücretsiz giriş kuponu 5 Kasım 
2017'ye kadar geçerlidir. 

Maria theresia: 300. Doğum günü sergisi 
Hof sarayında ve Niederweiden sarayında, 
imparatorluğa ait Schönbrunn sarayında 15 
Mart - 29 Kasım 2017 arası gerçekleşmekte 
olan büyük kraliçenin 300. Doğum günü sergisi.

WEstbahn'nın ev tarifesinde %5 indirim 
Aile kartı sahibi ve en fazla 3 yetişkin 
kişi internet üzerinden alınan biletlerde 
WESTbahn'nın ev tarifesine  %5 indirim 
hakkı elde ediyor.  

sadece nÖ aile kartı sahiplerine özel 
cazip kaza sigortası paketleri 
Aileler için veya bireysel olarak dünya 
çapında geçerli kaza sigortası.

salzburger Verkehrsverbund'da indirimler 
Aşağı Avusturya Aile kartı ile Salzburg 
eyaletinde en uygun fiyata otobüs ve tren 
yolculuğu yapabilirsiniz! 

Internet Sayfası: 
http://familienpass.at/aktionen-und-gutscheine/

Aileler için daha fazlası
Aşağı Avusturya Aile Eyaleti GmbH'nın hedefi aileleri, 
belediyeleri ve dernekleri aşağıda belirtilen konularda 
desteklemektir. 

ailelere sunulan hizmetler
Çocuk bakımı, eyaletin sunduğu farklı teşvikler veya aile 
ile alakalı özel sorunlarınızda bilinçli başvuru merkezi 
olarak hızlı ve kolayca gerekli bilgilerle yardımcı oluyoruz. 
Aile hizmetleri ekibine Pazartesi'den Cuma'ya saat 
08:00 ile 16:00 arası 02742 9005 19001 telefon numarası 
üzerinden ulaşabilirsiniz.

Hareket ve buluşma merkezleri 
Oyun parkları tüm jenerasyonlar için değerli buluşma 
noktalarıdır. Genç ve yeni taşınan aileler için çoğu kez 
arkadaşlıkların başlangıç noktasıdır. Çocukların ikamet
ettikleri bölgede ve okullarının yakınlarında onları 
harekete teşvik edecek ve bütün duyularını ve birlikte 
oynamayı uyandıracak mekânlara ihtiyaçları vardır. 

Oyun parkı proje ekibi belediyeleri, okulları ve aileleri 
bir katılım projesi ile ihtiyaçlarına ve doğaya uygun 
oyun parkları veya okul serbest alanlarını hayata 
geçirilmelerinde yardımcı oluyor. 

aile ve Çalışma hayatının birleşimi 
Özellikle çocuk bakımı sorumluluğu ailelere büyük 
engel teşkil ediyor. Bu konuda ailelerin yükünü 
hafifletecek geniş kapsamlı ve iyi fırsatlar daha fazla 
önem kazanıyor. Bunun için destek olanakları ve yeni 
imkânlar geliştirmek bizim ana görevlerimizden biridir. 
Aşağı Avusturya belediyelerinin cazip iş ortağı olarak 
bütün Aşağı Avusturya'da kaliteli ve okul içi öğleden 
sonra bakım hizmeti ve uygun fiyatlı, kaliteli tatil bakımı 
sunuyoruz. 

aile düşünce atölyesi 
Aşağı Avusturya Aile eyaleti GmbH'nın önemli bir 
görev alanı geleceğe bakıştır. 'Aile düşünme atölye-
si' ile bilindik ve güncel konulara yeni sorular sormak 
istiyoruz. Hedefimiz insanlarla olan diyaloglarda 
geleceğin konseptlerini oluşturmak ve ailelerin hayatına 
dokunacak kullanılabilir projeleri değerlendirmek adına 
cevaplar ve başlangıç noktaları keşfetmektir. 

Projelerimiz hakkında daha fazla bilgiyi web sitemizde 
bulabilirsiniz: www.noe-familienland.at

karriere Familie
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Familie in Wien 
in Wien ist das magistrat 11 (nachfolgend auch als mAG 
elF bezeichnet), beauftragt, Familien zu unterstützen 
und sowohl Kinder als auch Jugendliche zu schützen. 
Außerdem steht es als serviceeinrichtung für Familien
mit seinen beratenden Angeboten zur verfügung. 
dabei verfügen das professionelle mitarbeiterinnen 
der mAG elF im sozialbereich in Zusammenarbeit mit 
Familien, unterschiedlichen Organisationen, regierungs-
stellen, gemeinnützigen einrichtungen und privaten 
initiativen über viel erfahrung und Wissen, welches 
auch ständig erweitert und angewandt wird. 

Adoption, Pflegefamilien & DEFT
Adoption
Auch, wenn Kinder manchmal das wichtigste im leben 
sind, so kann es doch passieren, dass es manchen 
eltern nicht möglich ist, ihr Kind selbst zu erziehen oder 
gar keine Kinder auf den biologischen Wege bekommen 
zu können. in solch einem Fall braucht man sich aber 
auf keinen Fall schämen, denn auch hier unterstützt 
die mAG elF: im Falle einer gewünschten Adoption ist 
es die Aufgabe des Referats für Adoptiv- und Pflege-
kindern (kurz rAP), für Adoptivkinder die am besten 
geeignete Pflegefamilie zu finden. Wenn Frauen 
während der schwangerschaft zu entscheiden, ihr Kind 
nach der Geburt zur Adoption freizugeben, unterstützt 
ebenfalls das Referat für Adoptiv- und Pflegekinder. 

Pflegekinder, Pflegemamas & Pflegepapas
Gerade in Krisensituationen, häusliche Gewalt im spiel 
ist, Alkohol- oder drogenmissbrauch der eltern für die 
entwicklung des Kindes im Wege stehen, brauchen 
Kinder eine liebevolle ersatzfamilie. dabei übernehmen 
Pflegeeltern für eine unbestimmte Zeit die Aufgaben 
der leiblichen eltern und werden dabei von der mAG 
elF unterstützt. dies kann in Krisenzentren, Wohngemein- 
schaften oder bei Pflegeeltern sein, damit sie in dieser 
schwierigen situation unterstützt und betreut werden. 
das Ziel dabei ist stets die rückkehr zu der eigenen 
Familie, allerdings nur, wenn es dem Kind auch wirklich 
gut geht! 

DEFT
die mAG elF kümmert sich auch um die eu-konforme 
Ausbildung zu Pflegeeltern, welches unter dem Namen
deFT (developing europe's Fostering Training / entwicklung
der europäischen Pflegeelternausbildung) läuft. Mit 
einer flexiblen Ausbildung bekommen die Teilnehmer-
innen das deFT-Kurshandbuch, eine schulung ihrer 
Aufgabengebiete, sechs Grundmodule zu je drei stunden,
sowie diverse Wahlmodule zur vertiefung. dabei sind 
die bisherigen Bewertungen der geschulten Pflegeeltern
ausgezeichnet, da die Auszubildenden wie Trainer 
gleichermaßen davon profitieren. 

Kontakt: Referat für Adoptiv- und Pflegekinder (RAP) 
| schlagergasse 8, 1090 Wien | Telefon: +43 1 4000-
90770 | e-mail: kanzlei-rap@ma11.wien.gv.at 

Alles rund ums Baby
Für die Betreuung während der schwangerschaft, 
bei und nach der Geburt gewährleistet das mAG elF 
die wohl vermutlich wichtigste Phase im leben eines 
menschen. hier gibt es allgemeine Beratungen für die 
Bereiche der Amtswege, eltern-Kind-Zentren, Förderungen
und unterstützungen, diversen rechtsfragen als 
auch handlungsunterstützung bei einer ungewollten
schwangerschaft. 

Kinderschutz und Kinderrecht
Kinder müssen geschützt werden! Besonders wenn es 
um die Bereiche vernachlässigung, Gewalt und sexuellem
missbrauch geht. dabei ist es egal, ob es mädchen 
oder Jungs sind, an denen körperliche misshandlung, 
sexuelle Gewalt, seelische und körperliche vernach-
lässigung oder emotionale/ psychische misshandlung 
ist: es ist immer ein verbrechen an dem Kind! dabei 
hilft das magistrat 11, um zu erkennen, wie stark man 
in schwierigkeiten steckt und was man als Betroffener 
dagegen tun kann. 

Service für Kinder und Jugendliche
dafür hilft das Beratungsteam 4uOnly - über e-mail 
und Telefon können sich Kinder und Jugendliche bei 
den unterschiedlichsten Fragen und Themen an das 
magistrat 11 wenden. solltest du als Jugendlicher also 
jemanden zum reden brauchen, kannst du mit ihnen 
ein e-mail schreiben oder anrufen. diese e-mail kannst 
du an talkbox@ma11.wien.gv.at schicken. natürlich 
kannst du auch direkt beim servicetelefon unter 
+43 1 4000-80 11 zwischen 8 und 18 uhr anrufen, 
um dein Anliegen loszuwerden.  
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Viyana'da Aile
Viyana'da 11. Belediye Meclisi (makalenin devamında 
MAG ELF olarak adlandırılır) aileleri desteklemekle ve 
çocukları ve gençleri korumakla görevlendirilmiştir. 
Bunun yanı sıra ailelere yönelik bir hizmet müessesesi 
olarak danışmanlık imkânlarıyla da yardım sunar. Bu 
konuda MAG ELF'in profesyonel ekibi sosyal alanda 
ailelerle; farklı derneklerde, yönetim merkezlerinde, 
kamu hizmetinde olan kuruluşlarda ve özel çalışmalarda 
kendini sürekli geliştiren ve daimi olarak pratiğe dökülen 
üstün tecrübeye ve bilgiye sahiptir. 

Evlat edinme, Bakıcı Aile & DEFT

Evlat edinme
Çocuklar bazen bu hayatta en çok önem verilen unsur 
olsalar da, bazı ailelerin kendi çocuklarını yetiştirmesi 
veya tam tersi biyolojik yoldan çocuk sahibi olmaları 
mümkün olmaya biliyor.  Böyle bir durum kesinlikte
utanç vermemeli, çünkü bu konuda da MAG ELF 
desteklerini sunuyor. İsteğe bağlı bir evlat edinme 
durumunda Evlatlık verilen ve bakıma muhtaç çocuklar
dairesi (kısaca RAP) evlatlık verilen çocuklar için en 
uygun bakıcı aileyi bulma adına devreye giriyor. Eğer 
kadınlar hamilelikleri esnasında doğumdan hemen 
sonra çocuklarını evlatlık vermek isterlerse, yine aynı 
şekilde evlatlık ve bakıma muhtaç çocuklar dairesi 
görevlendiriliyor. 

Evlatlık çocuklar, bakıcı anne ve bakıcı baba
Tamda kriz anlarında, aile içi şiddet durumunda, aile içi 
alkol veya uyuşturucu madde kullanımında çocukların 
gelişimine engel olucu unsur haline geldiğinde 
çocukların sevgi dolu bir aileye ihtiyacı artar. Burada 
bakıcı aileler belirsiz bir süre için öz anne ve babanın 
yerini alır ve bu konuda MAG ELF tarafından desteklenir.
Bu kritik durumda yeterince destek sunabilmek ve 
ilgilenebilmek için destek
kriz merkezlerinde, evlerde
veya bakıcı ailelerde 
sunulur. Çocuğun durumu
gerçekten elverişli ise 
hedef her daim öz aileye 
geri dönüştür.

DEFT
MAG ELF aynı zamanda DEFT (Developing Europe's 
Fostering Training / Avrupa bakıcı aile eğitimi) olarak 
adlandırılan AB standartlarına uygun bakıcı aile eğitimi 
ile de ilgileniyor. Esnek bir eğitim ile katılımcılar DEFT 
kurs kitapçığını, görev alanları ile ilgili bir eğitimi, her 
biri üç saat süren toplamda altı temel modülü ve aynı 
zamanda detaylandırmak için farklı seçmeli modülleri 
elde ediyor. Hem eğitim alanların hem de eğiticilerin 
faydalandığı bu programı bakıcı aileler bu zamana 
kadar başarılı olarak değerlendirdi. 

İletişim: Evlatlık ve bakıma muhtaç çocuklar dairesi 
(RAP) Schlagergasse 8, 1090 Wien 
Telefon: +43 1 4000-90770 
E-Posta: kanzlei-rap@ma11.wien.gv.at 

Bebeğe dair her şey
Hamilelik süresi boyunca, 
doğumda ve doğumdan 
sonraki zamandaki bakım 
için MAG ELF bir insanın 
yaşamı boyunca olan süreçteki
en önemli yardımı sunuyor. 
Bu konuda genel danışmanlık 
hizmetleri, farklı hukuksal sorular ve 
aynı zamanda istemsiz hamileliklerde davranış 
desteği sunuluyor. 

Çocuk koruması ve çocuk hakları
Çocukların koruma altına alınması gerekir! Özelliklede 
ihmal etme, şiddet ve cinsel istismar konularında. Bu 
hususta tacize uğrayanın, cinsel şiddet görenin, ruhsal 
ve bedensel ihmalkârlık altında kalanın veya duygusal/
psikolojik tacize uğrayanın kız veya erkek olması fark 
etmez. Her defasında bir çocuğa işlenen bir suç söz 
konusudur! MAG ELF bu konularda müşkülat derecesini 
belirlemede ve bir mağdur olarak bu durumdan nasıl 
kurtulacağı hakkında yardımcı olmaktadır. 

Çocuklara ve Gençlere sunulan hizmetleri
Danışmanlık ekibi 4UOnly bu konuda yardımlarını 
sunuyor - E-Posta ve telefon üzerinden çocuklar ve 
gençler farklı konular hakkındaki sorularını 11. Belediye 
meclisine yöneltebilirler. Eğer bir genç olarak senin 
de konuşacak birine ihtiyacın varsa, sende onlara bir 
E-Posta gönderebilir veya arayabilirsin. Bu E-Postayı 
talkbox@ma11.wien.gv.at'ye gönderebilirsin. Tabiî ki 
de direkt +43 1 4000-80 11 telefon numarası üzerinden 
de saat 8 ile 18 arası arayabilir ve talebini iletebilirsin. 



WıG - Viyana sağlık Desteği Kuruluşu
Wiener Gesundheitsförderung

Viyana belediyesinin kamu yararına 
çalışan kurumu WIG, Viyanalıların 
sağlık teşviki hakkındaki soruları 
için ilk başvuru merkezidir. 
Beslenme, hareket ve ruhsal sağlık 
odak noktaları büyük oranda 
tamamlanmalı ki, Viyanalılara bu 
alanlarla destekler sunulabilsin. 
Bununla alakalı WIG'in odak 
noktaları şu şekildedir:

Beslenme odak noktası

Çeşitli ve besleyici beslenme 
için meyve, sebze, bakliyat ve 
tam tahıl ürünleri sağlıklı bir 
vücut için sağlam bir temel 
oluşturur. Böylelikle vücut gerekli
vitaminleri ve mineralleri alır. 
Bundan dolayı henüz alışveriş 
aşamasında sağlıklı beslenmeyi 
gözetmemiz gerekir. Burada 
'küçük yazıl ı olanlar' önemli 
rol oynar. Örneğin şeker veya 
yağ içeriğin ikinci noktasında 
belirti lmiş ise elinizi en iyisi o 
üründen çekin! Tuzu kolayca 
otlar ve baharatlardan da elde 
edebilirsiniz. Burada genel
olarak şundan bahsedebi l i r iz :
Menünüz ne kadar çeşit l i 
i se,  vücudunuz iç in o kadar 
faydalı. 

Hareket odak noktası

Kim bilmiyor ki? Yürüyen merdiveni
veya asansörü kullanmak yerine
hızlıca merdivenleri yürüyerek
çıkmak ve böylelikle kolayca
hareketi günlük hareket 
programınıza dâhil etmek. Metro 
yerine bisikletle veya yürüyerek 
işe gidebilir böylelikle hareket 
organlarını güçlendirebilirsiniz. 
Bu ruhu, vücudu, kan dolaşımını 
ve kalbi sevindireceksiniz. 

ruhsal sağlık odak noktası

Ruhsal sağlığı unutmamalıyız: 
Eğer psikolojiniz bir defa bir çizgi
aldı ise ve ruhsal yorgunluk 
hissediyorsanız, acil tedavi ihtiyacı 
doğmuştur! Tamda stres, kendinden
yüksek beklentiler veya farklı 
davranış beklentileri bu belirtileri
yüksel ruhsal sıkıntılara taşıyabilir. 
Her insan yukarıda belirtilen 
unsurlara farklı olarak tepki 
gösterdiğinden onun için özel 
olarak uyarlanmış tedaviye ihtiyaç 
duyar: müzikle uğraşma, yürüyüş, 
el işi yapmak, sinemaya gitmek 
veya arkadaşları ile buluşmak 
- önemli olan o kişiyi hızlıca 
iyileştirmektir! 

Sağlıklı Viyana

sağlıklı Şehir

Optimal bir sağlık teşviki adına 
viyana belediyesi en çok ihtiyaç
duyan unsuru ele alıyor: eyalette
yaşayan insanları! Bu konuda
anaokulunda, okullarda, oyun 
parklarında ve boş zaman 
mekânlarında sunulan imkânları 
iletebilmek adına farklı derneklerle
ve kuruluşlarla birlikte çalışılır. 
Katılımcı bölgeler şunlardır:  'Sağlıklı 
Leopoldstadt', 'Sağlıklı Margareten',
'Sağlıklı Mariahilf, 'Sağlıklı Favoriten',
'Sağlıklı Rudolfsheim - Fünfhaus', 
'Sağlıklı Ottakring', 'Sağlıklı Brigit-
tenau', 'Sağlıklı Floridsdorf'
 ve 'Sağlıklı Donaustadt'

sağlıklı bölge - sağlıklı çevre

Bunun için şunlar sunulur:  
'Gençlik sağlık toplantıları', 
'Buluşma noktası Dans', 'Hareketli 
Eczane', 'Ben sağlıklı kalacağım', 
'Şehrin bölgesinde etkin olmak', ve 
'Yeni yaşam - Sağlıklı yaşam'. 

Böylelikle özel olarak o çevredeki
insanların ihtiyaçları ele alına-
bilir ve insanlarla buluşarak bu 
konuları konuşma imkânları sunu-
labilir. 

karriere Gesundheit

Magazin für Vielfalt20 BrückeKöprü

Gesundheit



sağlıklı anaokulu 

Kreş ve Anaokulları Viyanalıların 
hayatlarında vazgeçilmez hale 
geldi. Bundan dolayı Viyana'da 
ücretsiz anaokulu sunulur ve 5 
yaşındaki her çocuğa çocuk bakım 
merkezinde bir yer imkânı verilir. 
Buna ek olarak anaokulu ve 
ilkokulu çocuklarında ağız 
temizliğini teşvik etmek amaçlı  
'Tipptopp - diş çürüğü durdurma' 
kampanyası yürütülür.

Ebeveynler önemli gıda maddeleri,
meşrubat çeşitleri hakkında bilgi 
edinmek ve bu bilgileri 
anaokullarının beslenme ve oyun 
günlüğü içerisinde yer alması için 
'viyana Beslenme Akademisi'nde' 
çocukları üzerinde büyük etki 
gösteren örnek davranışlarını ele 
alıyorlar. Şu anda sağlıklı anaokulu
Viyana'da altı anaokulunda MA10 
(Viyana Anaokulları) işbirliği ile 
yürürlükte: 10. Bölge laxenburger
straße 90, laimäckergasse 18, 
Haus 1 ve  Maillygasse 2/6) ve 
20.Bölge'de Bezirk (denisgasse 
39-41, hartlgasse 40 ve Kapaun-
platz 10).  

Başlangıçtan itibaren sağlık: 
En küçükler ve en büyükler için 

sağlıklı Okul 

'Sağlıklı Okul' konusu üzerinde 
en önemli kampanyalardan biri 
'Hareketli öğrenme'dir. Burada 
öğrencilere oyunlar halinde ilk 
bilgi aktarımı gerçekleşir, üzerinde
harflerin bulunduğu bir halının
üstüne hoplaya - zıplaya, 
arkadaşlarının geometrik desenleri 
işaret dili ile anlatmasıyla veya 
kelime tahtasında cümleler 
kurarak. Viyana Sağlık Sigortası 
Kurumu ve Viyana Sağlık Desteği 
yukarıda belirtilen 'TippTopp diş 
çürüğü durdurma' kampanyasının 
yanı sıra okullarda sağlıklı imkanları 
hayata geçiriyor. Bu konuda 
özellikle beslenmeye, harekete, 
bağımlılıkların engellenmesine,
psikososyal sağlık ve okulsal
gelişime, maddi doğaya ve 
öğrencilerin güvenliğine özen 
gösterilir. 

sağlıklı boş zaman

Sağlık desteği 'Sağlıklı boş 
zaman' konusunda dernekler 
kendi boş zamanlarını kendi eline 
almak isteyen kişilerle yakından 
ilgileniyorlar. Burada bütün 
yaş gruplarını ile birlikte çalışılır 
- yani çocuklardan başlayarak, 
gençlerle, yetişkinlerle ve emekli-
lerle. Bu gençlik merkezlerinde, 
park alanlarında, 'Kafes'te' ve 
diskolar da gençler için sunulur 
ve havuzları, spor merkezlerini ve 
büyük etkinlikleri bile kapsar. 

sağlıklı yaşlanma 

Avusturya gibi birinci dünya 
ülkelerinde insanların sürekli 
yaşlanmasına eğilimli olduğu ve 
yüksek hayat beklentisine sahip
olduğu için 'yaşlanmada' en 
iyi şekilde sunulacak bakımda 
önem kazanıyor. Bu konuda WIG 
bedensel ve ruhsal fizik 
kondisyonunun bakımı, anlam
taşıyan etkinlikler ve sağlıklı 
beslenme ve sosyal bağlantıların 
güçlendirilmesinde yardımcı 
oluyor. 

İletişim
Treustraße 35 – 43, Blok 6, 1. Kat - 
1200 viyana
Telefon: (+43 1) 4000 - 76905
E-Posta: office@wig.or.at 
İnternet sayfası: www.wig.or.at
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telefonda sağlık danışmanlığı ve 
aşağı avusturya (nÖ) doktor servisi  

Bilanz: Telefonische Gesundheits-
beratung und NÖ Ärztedienst

Mikl-leitner / schleritzko / androsch:
Hastalarımız için en iyi sağlık hizmeti  

Bir basın toplantısında Eyalet 
başkanı Joahnna Mikl-Leitner 
ve eyalet meclisi üyeleri ludwig 
schleritzko ve maurice Androsch 
144 Aşağı Avusturya acil durum 
hattı genel müdürü Christof 
Constantin Chwojka ile birlikte
"1450 telefonda sağlık danış-
manlığı ve 141 Aşağı Avusturya 
doktor servisi işbirliği örneği ile 
sağlık hizmetlerinin birleştirilmesi" 
konusu hakkında St.Pölten'de 
bulunan nÖ acil durum telefon 
hattı binasında bilgi aldı.  

Eyalet başkanı Mikl-Leitner: "Bugün 
çok önemli ve merkezi bir konuyu 
ele alıyoruz, sağlık konusunu. 
herkes birden bire 'Kim bana 
yardımcı olabilir? Nenem olsa 
ne yapardı? Evde bulunabilecek 
hangi ürünler faydalı olur? Nereye 
başvurmalıyım - ev doktoruna mı, 

uzman doktora mı, acile mi veya 
hastaneye mi?' gibi farklı sorularla
karşılaşır. Bu özellikle geceleri veya 
hafta sonları büyük sorun haline 
gelebilir. hastalar özellikle bu 
gibi durumlarda desteğe ve acil 
danışmanlığa veya davranış nasiha-
tine ihtiyaç duyar." diye belirtti.  

Mikl-Leitner: " Hastalar 1450 
numaralı sağlık hattı üzerinden 
her saat yardım alabilecekler. En 
karmaşık olmayan hali ile burada 
tavsiyeler verilecek ve danışmanlık 
hizmeti sunulacaktır. Özellikle bu 
gibi durumlarda hızlı çalışmakta 
büyük önem arz ediyor. Burada
konu hastanın nereye başvurula-
bileceği ve o kurumun ne zaman 
açık olduğudur. Bu telefonda sağlık 

danışmanlığı hizmetinin direkt 
olarak acil durum hattı ile bağlantılı 
olması bu olanağa ek bir avantaj 
sağlamış oldu. Hastaların aramaları 
direkt olarak en doğru kuruma 
yönlendiriliyor - 'Best Point of 
service'. Arayanlara evde bulu-
nan faydalı maddeler hakkında 

bilgi veriliyor, ev doktoru veya 
uzman doktora gitmeleri konu-
sunda tavsiyeler sunuluyor veya 
eve ambulans gönderilmesinde 
yardımcı olunuyor - Bunlar hasta-
ların gereksiz yere farklı yollara 
başvurmalarının engelliyor." dedi.  

Telefonda sağlık danışmanlığında 
önemli bir nokta, bu hizmetin 
yerli ambulans hattı ile birlikte 
çalışmasıdır. 1450 Numarası ile 
her zaman bütün dertlerinizi 
çözebilecek bir hattı garantilemiş 
oluyorsunuz. Bunun üzerinden çok 
planlamalar yapıldı ve Nisan'dan bu 
yana hayata geçirme aşamasında 
bulunuyoruz. uzmanlar ile birlikte 
arayanı temel alarak doktorların 
ve bakım personelinin tecrübeleri 
ile bir soru kataloğu hazırlandı. Bu 
soru kataloğu A'dan Z'ye hastalarla 
birlikte nitelikli hemşireler veya 
nitelikli hasta bakıcılar tarafından 
ele alınıyor.  

Mikl-Leitner: "Bir görüşme genel-
likle 12 dakika sürüyor ve bu-
nun içerisinde arayana en iyi 
tavsiyeyi sunabilmek için bütün 
detaylar ele alınıyor. Telefonda 
sağlık danışmanlığının en iyi yanı 
her saat açık olmasıdır ve özellikle 
nitelikli ve işini bilen elemanların 
bulunması yani hemen tavsiyelerde 
bulunup yardımcı olmalarıdır. 
Gerçekten bu konuda bir 
ihtiyaç olduğu Nisan ayının 
başından beri fark edilmektedir.
Proje başlangıcından bu yana 
6.800 arayana tavsiyelerde 
bulunuldu ve önemli ve hassas
durumlarda yardım ededildi. 
Arayanların yaklaşık yüzde 
60'i saatler veya günler içinde 
uygun sağlık hizmetine iletilebildi" 
dedi.  
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Eyalet başkanı: "Telefonla olan 
geri bildirimleri ele alacak olursak 
memnuniyetin çok yüksek olduğunu 
göreceğiz. Böcek ısırığında, baş 
dönmesinde, kusmada, sırt ve karın
ağrılarında kendi kendine tedavi
hakkında olan tavsiyeler büyük 
önem arz ediyor. En çok danışmanlık 
hizmeti St.Pölten şehrinde ve 
çevresinde, Baden ve mödling'de 
veriliyor. Görüşmeler en çok 
sabahları saat 8'de ve akşamları 
saat 19'da yer buluyor" dedi.

eyalet meclisi üyesi schleritzko 
konuşmasında 1450 telefonda 
sağlık danışmanlığı hizmetinin 
başarı bilançosuna dikkat çekti: 
"Bu başarının sebebi Aşağı 
Avusturya acil durum hattının 
kalitesi ve kendini geliştirmesidir. 
Aşağı Avusturya acil durum hattı 
Avusturya çapında örnek teşkil 
edecek durumda ve  Aşağı Avusturya

sağlık hizmetinde 2003 yılındaki 
kuruluşundan beri merkezi iletişim 
merkezi haline gelmiştir. Yıllık 4 
milyon telefon görüşmesi, 220.000 
acil durum ambulans görevi ve 
yaklaşık 800.000 hasta sevkiyatı 
sağlanabildi. Son yıllarda servis 
bölümü de geliştirildi. Hedefimiz 
Aşağı Avusturya'nın bütün sağlık 
hizmetlerini nÖ acil durum 
hattı adı altında birleştirmek ve 
koordine etmektir. "  

Schleritzko: "Özel durumlarda 
sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde 
birbiriyle iç içe olması çok önemlidir
ve bunu Aşağı Avusturya acil 
durum hattı sağlıyor. Böylelikle has-
talara en iyi hizmeti sunabiliyoruz. 
Aşağı Avusturya acil durum hattı
çalışanlarının her biri uzmandır ve 
hangi bilgilerin önemli olduğunu 
ve arayanın durumunun ne 
kadar acil olduğunu bilirler ve 

değerlendirirler. Böylelikle her 
arayana bir ambulans veya 
acil doktor gerekmez ve bazen 
en iyi seçenek telefonda sağlık 
hizmetidir veya psikoloji alanında 
sosyal danışman veya bir 
terapist en uygun seçimdir. Bundan 
dolayı Aşağı Avusturya acil durum 
ekibi acil durum hattına entegre 
edilmiştir. Aşağı Avusturya acil 
durum hattı yıllardır biriktirdikleri 
tecrübe, çalışanların eğitimleri ve 
en modern teknoloji kullanımı ile 
yüksek kaliteli iş ortaya koyuyor.
Aşağı Avusturya acil durum 
hattı ile sağlık hizmetinin Aşağı 
Avusturya'da ne kadar ön görüşlü 
ve modern olduğunu kanıtlıyoruz." 
dedi.  

Eyalet meclisi üyesi Androsch: "Bu 
binadan oluşan bir kalite mevcut-
tur. hastalara yüksek kaliteli bir 
hizmet sunmak istiyoruz. en acil 
durumdan bir böcek ısırığına kadar 
hastalık durumu kolay ile karmaşık 
arasındadır. Fakat her durumda 
gerekli bilgiyi alabilmek en 
önemlisidir. hafta sonu ve gece 
görevi yapan 141 hattı da çok 
başarılıdır. Bu hatta 210 tecrübeli
doktor saat 19 ile 7 arası ve Nisan
ayından bu yana Pazartesi'den 
Pazar'a kadar görev almaktadır. 
Yaklaşık 10.000 telefon 
görüşmesinden 7.747 doktor 
görüşmesi ve 7.380 doktor ziyareti
çıkıyor. Aşağı Avusturya eyaleti 
doktorların nöbet görevleri için 
1,7 milyon kullanıma sunuyor. 
doktor ziyaretleri ve hafta sonu 
gece nöbetleri Aşağı Avusturya 
bölgesel sigorta kurumu (nÖGKK) 
tarafından karşılanıyor."  

Androsch: "Hastaların memnuniyet 
oranı ve danışmanlık hizmetinde 
ve doktor ziyaretlerindeki 
uzman niteliği oranı çok yüksektir.
Aşağı Avusturya sağlık hizmeti
vatandaşları için her olanağı 
sunmaktadır" diye vurguladı.  
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da die Anfrage auf ein zweisprachiges 
austrotürkisches magazin groß war, ist 
unser „Brücke“ magazin gegründet 
worden und erscheint seit Anfang des 
Jahres 2017 in der Österreichischen 
medienlandschaft. Als einziges migran-
tenmagazin, das zweisprachig auf-
gelegt und verteilt wird, sprechen wir 
monatlich in etwa 200.000 leserinnen 
und leser aus ganz Österreich an. Als 
magazin der vielfalt und diversität 
möchten wir eine Brücke zwischen der 
türkischen und österreichischen Kultur 
bauen und so die schönen und lebens-
werten seiten Österreichs aufzeigen, 
aber auch wichtige informationen zum 
Arbeitsmarkt und anderen Behörden 
und institutionen an unsere leserschaft
weitervermitteln. 

es ist uns schon längere Zeit ein An-
liegen, uns zu einem wichtigen Thema 
zu äußern, das Österreich sowie auch 
die eu gerade bewegt. daher haben 
wir beschlossen, dieses hier in diesen 
Zeilen niederzuschreiben, um unsere 
leser, sowie auch medienpartner und 
Kooperatoren darauf aufmerksam zu 
machen. 

viele eltern unserer leserinnen und 
leser sowie auch die eltern unseres 
Geschäftsführers sind um 1963 nach 
Österreich gekommen, in der Aus-
sicht auf Arbeit und bessere lebens-
verhältnisse, viele wurden auch 
als saison- und Gastarbeiter nach 
Österreich migriert, um bei dem 
Wiederaufbau Österreichs nach dem 
2. Weltkrieg mitzuarbeiten und die 
Wirtschaft anzukurbeln und leben hier 
nun seit 54 Jahren.

unser Geschäftsführer selbst lebt und 
arbeitet hier mit seiner Frau nun seit 
mittlerweile 33 Jahren. er ist öster-
reichischer staatsbürger, der vater von 
2 Kindern (eine Tochter mit 10 Jahren 
und ein sohn mit 7 Jahren). er selbst 
fühlt sich hier in Österreich sehr wohl, 
es ist für ihn einfach seine heimat, 
und er beschreibt dieses Gefühl, dass 
er hat als „normal“. er fühlt sich nicht 
fremd, sondern sehr willkommen und 
sieht sich als gut integriert. leider 
ist dieses Gefühl nicht bei jedem 
Austrotürken der Fall. manche mig-
ranten türkischer herkunft haben zu 
Österreich keine verbindung auf-
bauen können bzw. fällt es ihnen 
schwer zurzeit an ihrem heimatland 
Österreich festzuhalten. dies kann 
verschiedene Gründe haben, zurzeit 
ist jedoch dieser eine Grund für dieses 
unwohlsein essentiell:

viele Austrotürkinnen haben aufgrund 
der prekären situation des politischen 
streits zwischen Österreich und Türkei 
und deren Folgen Probleme, als öster-
reichische staatsbürger betrachtet zu 
werden. seit dem referendum in der 
Türkei und den machtzugeständnissen
an Präsident erdogan, die viele 
Interessenskonflikte zwischen 
Österreich und der Türkei bez. einer 
demokratisch fragwürdigen Politik 
hervorgebracht haben, fühlen sich 
viele türkischstämmige Österreicher 
mit den einwohnern aus dem ex-
heimatland in einen Topf geworfen 
und pauschalisiert. dies bekommen 
unsere austrotürkischen mitbürger 
auch immer mehr im Alltag zu spüren: 

viele austrotürkische unternehmen 
berichten von umsatzeinbrüchen und 
Beendigungen von verträgen und 
Zusammenarbeiten, ohne der Angabe 
weiterer Gründe. die österreichischen
Betriebe, Behörden und institu-
tionen sind im umgang mit ihren 
austrotürkischen mitbürgern einfach 
misstrauisch und vorsichtig geworden, 
da ein Fehltritt des Kooperations-
partners auch negative Folgen für ihr 
Geschäft haben könnte. die Wahrheit 
ist jedoch, dass sich kaum ein Austro-
türke bzw. eine Austrotürkin mit der 
Politik, die in der Türkei betrieben 

wird, identifiziert. Unsere Mitbürger-
innen kennen selbstverständlich ihre 
Wurzeln und werden sich mit dem 
land selbst immer verbunden fühlen. 
ihre heimat ist jedoch Österreich und 
viele wollen einfach nur in Frieden 
leben und Ihren Pflichten nachkommen.

es wurde hier einfach vonseiten beider 
staaten vergessen und ignoriert, zu 
berücksichtigen, dass die ehemaligen 
Türkinnen kein interesse an der Politik 
in der Türkei haben und damit auch 
nicht in verbindung gebracht werden 
wollen. 

Für uns ist es daher auch wichtig zu 
erwähnen, dass sich das „Brücke“ 
magazin als solches ganz klar von 
der Türkischen Politik und deren Art, 
ein land zu regieren, distanziert. Wir 
sehen uns als österreichisches 
migrationsmagazin und legen daher 
unseren Berichtsfokus sowie auch 
die Themenwelten ausschließlich auf 
Österreich. Wir möchten daher auch 
allen leserinnen und interessens-
partnerinnen mitgeben und sie dazu 
anhalten, die „spreu vom Weizen zu 
trennen“ und bitten, ein gegenseitiges 
verständnis zueinander aufzubauen. 
die politischen machenschaften der 
Türkei haben nichts mit den hier le-
benden Austrotürkinnen gemein, auch 
diese gehen hier, wie jeder andere 
Mitbürger, ihren Pflichten nach, zahlen 
steuern und fühlen sich als neu-
österreicher sehr verbunden mit 
ihrer heimat. Wir wünschen uns 
als „Brücke“ magazin daher nichts 
mehr, als die Gleichbehandlung aller 
migrationsgruppen als Österreicher, 
die wir sind, für all unsere mitbürger 
und, dass von der außenpolitischen 
situation abgesehen wird. es soll 
das Ziel sein, Paralellgesellschaften 
zu schwächen und aufzulösen, nicht 
diese durch eine voreingenommene 
einstellung zu fördern. Wir wollen 
erreichen, dass sich jeder Austrotürke 
als Teil der Gesellschaft fühlt mit 
allen Rechten und Pflichten, die unsere 
(Wahl)-heimat mit sich bringt. Auch 
die Kinder der Austrotürken werden 
später einen wesentlichen Beitrag zur 
Gesellschaft leisten und als echte 
Österreicher für ihr land einstehen. 
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Paralellgesellschaften bilden sich nicht 
nur, weil sich eine Gruppe ausschließt, 
sondern auch, wenn der Gruppe keine 
Chance gegeben wird, sich einzu-
gliedern. Als menschen sind wir alle 
gleich und sollten überparteilich und 

İki dilde kaleme alınan Avusturyalı-
Türk dergilerine talep fazla oldu-
ğundan bu talebin karşılanması adına 
„Brücke“ (Köprü) adlı dergimizin 
2017 yılının başında kuruluşunu 
gerçekleştirerek bu tarihten itibaren 
Avusturya medya sektöründe dergi-
mizi yayımlamaya devam ediyoruz.
İki dilde yayımlanan ve dağıtılan tek 
göçmen dergisi olarak Avusturya
çapında ayda yaklaşık 200.000 
okuyucuya hitap etmekteyiz. Çokluk
ve çeşitlilik dergisi olarak Türk ve 
Avusturya kültürü arasında bir köprü 
kurmayı ve böylelikle Avusturya’nın 
güzel ve yaşanılabilir taraflarını gös-
termeyi ama aynı zamanda da iş ve 
işçi piyasası, resmi daireler ve kurumlar
hakkında bilgileri okurlarımıza aktar-
mayı hedeflemekteyiz. 

Uzun zamandır Hem Avusturya’yı 
hem de Avrupa Birliği’ni sarsmak-
ta olan önemli bir konu hakkında 
beyanda bulunma arzusu içerisin
deyiz. Bu nedenle okuyucularımızın, 
medya ortaklarımızın ve iş birlikçile-
rimizin dikkatini çekmek için bu 
konuyu bu satırlara dökmeye karar 
verdik. 

Okuyucularımızın ve de genel 
müdürümüzün ebeveynleri iş ve 
daha iyi yaşam koşulları beklentisi 
içerisinde 1963 yılında Avusturya’ya 
gelmiş, içlerinden birçoğu İkinci
Dünya Savaşı’ndan sonra Avusturya’
nın yeniden inşasında çalışabilmek 
ve ekonomiyi harekete geçirebilmek 
için sezonluk ve misafir işçi olarak 
göç etmişler ve artık 54 yıldır burada 
yaşamaktadırlar. 

Genel müdürümüz eşiyle birlikte 33 
yıldır burada yaşayıp çalışmaktadır. 
Kendisi Avusturya vatandaşı ve 
2 çocuk babasıdır (kızı 10, oğlu 7 
yaşında). Genel müdürümüz kendini
burada iyi hissetmekte ve Avusturya’
yı kendi memleketi gibi görmekte-
dir ve kendisi sahip olduğu bu hissi 
„normal“ olarak adlandırmaktadır. 
Kendini yabancı hissetmemekte, 
bilakis hoş karşılandığını ve iyi 
entegre olduğunu düşünmektedir. 
Maalesef bu hisler her Avusturyalı-
Türk için geçerli değildir. Bazı Türk 

menschlich handeln und uns nicht 
gegenseitig in schubladen einordnen. 
Jeder von uns muss lernen, ver-
änderungen zuzulassen und offen 
für eine vielfältige Gesellschaft zu 
sein, zusammenzuarbeiten und mit-

kökenli göçmenler Avusturya ile 
bir bağlantı kuramamakta veya bu 
zamanda memleketleri Avusturya’ya 
tutunamamaktadırlar. Bunun birçok 
nedeni olabilir, ama bu rahatsızlıkların 
hâlihazırda temel nedeni:

Avusturya ve Türkiye arasındaki 
siyasi ihtilafların oluşturduğu müşkül 
durumdur ve bunun sebebiyet 
verdiği sonuçlar nedeniyle birçok 
Avusturyalı-Türk Avusturya vatandaşı 
olarak kabullenilmekte sorun yaşa-
maktadır. Türkiye’deki referandum 
ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a veri-
len güçten bu yana, Avusturya
ve Türkiye arasında birçok çıkar ça-
tışmasına veya demokratik açıdan 
tartışılabilir bir politikanın sergilen-
mesine yol açılmıştır ve Türk kökenli 
Avusturyalılar kendilerini eski mem-
leketlerindeki vatandaşlar gibi bir 
tencereye atılmış ve genelleştirilmiş 
hissetmektedirler. Avusturyalı-Türk 
vatandaşlarımız bu durumu gündelik
hayatlarında giderek daha fazla 
deneyimlemektedirler: 

Avusturyalı-Türk birçok şirket 
satışlarda düşüş yaşadıklarını ve 
herhangi bir neden belirtilmeden 
sözleşmelerinin ve iş birliklerinin 
feshedildiğini bildirmektedirler. 
Avusturyalı şirketler, resmi daireler
ve kurumlar iş birliği yaptıkları ortak-
ların başarısızlıkları kendi şirketleri
için olumsuz sonuçlar doğurabile-
ceğini düşündükleri için, Avusturyalı-
Türk vatandaşlarla ilişkilerinde daha
şüpheli ve temkinli davranmaya
başlamışlardır. Lakin gerçek şudur
ki Türkiye’de sürdürülen politika
ile çok az Avusturyalı-Türk kendini
tanımlamaktadır. Elbette vatandaş-
larımız köklerini bilmektedirler ve 
kendilerini Türkiye’ye her zaman bağlı 
hissetmektedirler. Ancak vatanları 
Avusturya’dır ve birçoğu sadece 
huzur içinde yaşamak ve yükümlülük-
lerini yerine getirmek istemektedir. 

Eski Türk vatandaşlarının Türkiye’de 
yürütülen politikaya ilgi duymadıkları 
ve bununla ilgili ilişkilendirilmek 
istemedikleri gerçeğini, iki ülke de 
göz önünde tutmayı unutmuş ve göz 
ardı etmiştir. 

einander zu reden über die Themen, 
die uns verbinden und nicht über das, 
was polarisiert und trennt.
nur so können wir zusammen alle 
als einheit und als Österreicher, egal 
welcher herkunft, bestehen.

Bu yüzden „Brücke“ dergisinin 
net olarak Türkiye’deki politikadan 
ve ülke yönetim şeklinden uzak 
durduğunu dile getirmek bizim için 
önemlidir. Biz kendimizi Avusturyalı 
göçmen dergisi olarak gördüğümüz 
için, haberlerde odak noktamız ve 
konu içeriklerimiz sadece Avusturya 
olmaktadır. Bu nedenle tüm okurlar-
dan ve ilgi ortaklarımızdan „Samanı 
buğdaydan ayırmalarını“ ve karşılıklı 
anlayış kurmalarını rica ediyoruz. 
Türkiye’nin siyasi faaliyetlerinin 
burada yaşayan Avusturyalı-Türklerle 
hiç bir ortak yanı yoktur ve onlarda
burada diğer vatandaşlar gibi 
yükümlülüklerini yerine getirmekte, 
vergilerini ödemekte ve kendilerini 
Yeni Avusturyalılar olarak vatanlarına 
oldukça bağlı hissetmektedirler. 
„Brücke“ dergisi olarak tek dileğimiz 
tüm göçmen grupların Avusturya-
lılar olarak Avusturyalılar gibi eşit 
muamele görmeleri ve dış politik 
durumlardan uzak tutulmalarıdır. 
Hedefimiz, paralel toplumları zayıf-
latmak ve dağıtmak ve bunları 
önyargılı bir tutumla desteklememek 
olmalıdır. Biz, Avusturyalı-Türklerin 
kendilerine (seçim) vatanımızın 
getirdiği tüm hak ve yükümlülükler 
ile birlikte toplumun bir parçası 
olarak hissetmelerini istiyoruz. 
Avusturyalı-Türklerin çocukları da 
ileride topluma önemli katkıda 
bulunacak ve gerçek bir Avusturyalı 
olarak ülkelerinin arkasında dura-
caklardır. 

Paralel gruplar sadece bir grup 
kendilerini dışladığı için değil, 
aynı zamanda gruba katılma şansı 
verilmediği için oluşmaktadır. İnsan 
olarak hepimiz aynıyız, partiler üstü 
ve insanca davranmalıyız ve birbiri-
mizi kategorize etmemeliyiz. her 
birimiz değişikliklere izin vermeyi,
farklı bir topluma açık olmayı 
öğrenmeliyiz ve bizi kutuplaştıran 
ve ayrımlaştıran konular yerine bizi 
birleştiren konular üzerine birlikte 
çalışmalı ve konuşmalıyız. 

Sadece bu şekilde hiçbir etnik köken 
gözetmeden birlik ve Avusturya 
olabiliriz. 
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50 yaş üstü işsizler için yeni imkânlar
„Ein starkes Signal für Arbeitslose
der Generation 50+“

1 Temmuz'dan bu yana pilot bölge 
Baden'de 20.000 Hareketi, 50 yaş 
üstü ve en az bir yıldır işsiz olanlar 
için düzenlenen bir iş piyasası 
inisiyatifi yürürlüktedir. İçerikleri 
sunmak adına eyalet başkanı Karl 
Wilfing, Baden belediye başkanı 
stefan szirucsek, ebreichsdorf 
Belediye Başkanı Wolfgang Kocevar 
ve Aşağı Avusturya AMS eyalet 
genel müdürü Karl Fakler Baden'de 
bulunan iş bulma kurumunda bir 
basın toplantısı düzenledi. 
 
Eyalet başkanı Wilfing: "Şu andaki 
istihdam sayısı 618.000'dir ve bu 
bir rekordur. Bu geçen yıla oranla
9.000 kişi daha fazladır. Güncel
olarak işsizlik oranında yüzde 
3,4'lük bir rekor kaydederek 
toplamda 9.638 boş iş imkânı 
sunabiliyoruz. Temmuz ayındaki 
gençlerin işsizlik oranında ise 
yüzde 15,6 oranında bir düşüş 
yaşandı. Fakat aynı zamanda 
20.000 Hareketi de yürürlüğe 
girdi. Çünkü 50+ yaş grubunda 
kat etmemiz gereken daha çok yol 
bulunmaktadır." dedi.  

Wilfing: "Aşağı Avusturya'da pilot
bölge olarak Baden seçildi, 
çünkü burada 20.000 hareketini 
iş dünyasına geçişte önemli bir 
atlama tahtası olarak görecek 
olanların oranı çok yüksektir. 
2016 yıllık ortalamasında Aşağı 
Avusturya'da 50 yaşında ve en az 
bir yıldır iş bulma kurumunda kayıtlı 
olan 10.162 kişi bulunmaktaydı ve 
bunların her sekizincisi Baden'de 
ikamet etmekteydi. hedefimiz bu 
Hareket ile yaklaşık 20.000 yeni 
iş imkânı yaratmaktır ve bunun
4.000'i Aşağı Avusturya'da 
olmalıdır. Bu zamana kadar
Temmuz başından bu yana 48 
kişi iş hayatına kazandırıldı." diye 
vurguladı.  

Fakler şunlara dikkat çekti: " 50+ 
yaş grubunun istihdam durumu 
Temmuz'da yüzde 5,3 oranında 
170.493 çalışana çıktı. Fakat aynı 
zamanda yine aynı gruptaki işsiz 
kişi sayısı geçen yıla göre yüzde 6,1 
oranında arttı. İstihdam rekorları 
ile işsizlik oranının birbirine zıt bu 
durumunu demografik değişimler 
ve emeklilik yaşının artışındaki 
çalışma davranışları açıklıyor. 
20.000 Hareketinde iki teşvik modeli
mevcuttur. Belediyelerde veya 
kamu hizmetinde olan kurum 
ve sosyal şirketlerde direkt iş 
bulmanın yanı sıra kamu hizmetinde
olan Aşağı Avusturya eyaleti iş 
gücü birimi olan "Gençlik ve 
Çalışma" derneği üzerinden de 
yeni bir işe başlanabilir. Kısa 
fakat derin bir hazırlık ile eyaletle, 
belediyelerle ve kamu hizmetinde
olan kurumlarla iyi işbirliğimiz 
sayesinde çok güzel hazırlandık 
ve başlayabildik. Yaklaşık 100 iş 
durumunu hedeflemekte, daha 
fazla olması halinde çok mutlu 
olacağız ve böylelikle bu Hareketin
2018'in başlangıcında Aşağı 
Avusturya genelinde yayılması 
için önemli tecrübeler kazanmış 
olacağız. "  

Baden Belediye Başkanı Stefan 
Szirucsek: "Çoktandır işsiz olan 
yaşlılar için yeni bir iş bulmak 
aşırı zordur. Uzun süreli işsizlik 
özgüven ve motivasyonun 
kaybolmasına yol açar. 20.000 
hareketi ile bizler belediye 
olarak ilgili kişilere tekrardan 
iş dünyasında ve toplumda onlara 
ihtiyaç duyulduğunu göstererek 
aktif bir şekilde katkıda bulana-
biliriz." dedi.  

Belediye Baskanı Kocevar: "Yaşlı 
işsizler bu Hareket sayesinde en 
azından süresi sınırlı bir iş imkânı 
elde edebilirler ve belediyeler 
bu konuda önemli görevleri 
hayata geçirebilir. ebreichsdorf 
belediyesi olarak biz dokuz yeni 
çalışanı göreve başlattık. Bun-
lar çocuk bakımı, idari asistanlık, 
büro, bahçe ve temizlik bölü-
münde çalışacaklar." diye belirtti.  
20.000 hareketi ile sadece 
Belediyelerde, belediye yakını 
bölgelerde, sosyal şirketlerde
ve kamu hizmetinde olan 
organizasyonlarda iş bulma
kurumu tarafından verilecek
yüzde 100'e kadar olan teşvik ile 
ortaya çıkarıldı.  
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www.noe.gv.at/wissenschaft

WARUM VERSCHWINDET 
DER STERNENHIMMEL? 

… beim Forschungsfest 
im Palais Niederösterreich, Wien

15. September 2017 
ab 15:00 Uhr
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Eşit muamele için yardım eden kuruluş!
Leitbild der Gleichbehand-
lungsanwaltschaft

Eşit muamele avukatlığına 
Hoş Geldiniz!
Kendinizi aşağıda belirtilen sebep-
lerden dolayı ayrımcılığa uğramış 
mı hissediyorsunuz?

• Cinsiyetiniz
• Kökeniniz veya ten renginiz
• Dininiz veya dünya görüşünüz
• Yaşınız
• Cinsel tercihiniz

Bunlardan dolayı hakarete mi uğradınız?
Cinsel tacize mi uğradınız?
Şirketinizde ayrımcılığa engel olmak
mı istiyorsunuz?
Engel olma adına önlemler mi almak
istiyorsunuz?

Sizin de eşit muamele hakkınız var!

Biz kimiz:
Eşit muamele avukatlığı eşit 
muamele ve eşitlik hakkının 
uygulanmasını ve ayrımcılığa 
karşı korunmayı gözeten resmi 
bir kuruluştur. Bu alanlarda biz 
bağımsız ve serbest çalışırız. 
İşimizin temelini eşit muamele 
yasası oluşturur. Eşit muamele 
avukatlığı eşit muamele ve kadın 
- erkek eşitliği ve etnik aidiyet, 
din, dünya görüşü, yaş veya 
cinsel tercih fark etmeksizin eşit 
davranmayı kapsar. 

Kimler için neler yapıyoruz:
İnsanları eşitlik haklarını uygula-
mada bilgilendiriyor ve destekli-
yoruz. Danışmanlık hizmetimiz
tamanen ücretsiz ve güvenilirdir.
Ayrımcılık mağduru kişilere 
danışmanlık hizmeti sunuyor 
ve eşit muamele haklarının 

uygulanması hakkında destek 
veriyoruz. Ayrımcılık, eşit muamele
ve eşitlik konuları hakkında bilgi-
lendiriyor ve bilinçlendiriyoruz. 
Bir uzman olarak özel ve etkin 
şekilde hukuksal standartların 
geliştirilmesini ve toplumsal 
durumun düzeltilmesini sağlıyoruz. 
Bizim sunduğumuz imkânlar 
bunların yanı sıra bilgileri halka 
ulaştıran mercilere ve ayrımcılığa 
karşı çalışmalar yürüten ve 
eşitliği savunan bütün insanlara, 
derneklere ve şirketlere yayıyoruz. 

Bunu nasıl yapıyoruz:
Hukuksal imkânlar hakkında 
kapsamlı şekilde bilgilendirerek
çözüm odaklı çalışıyoruz ve 
çözüme giden farklı yollar hakkında 
da danışmanlık sunuyoruz. Bizim 
sunduğumuz danışmanlık hizmeti 
güvenilir, bağımsız ve ücretsizdir.
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Müşterilerimiz kendileri için en 
uygun işlem şeklini seçiyorlar. Bu 
alandaki farklı kuruluşlarla olan 
işbirliği ve bağlantılar sayesinde 
sonucu en uygun hale getiriyoruz. 
Pratik ayrımcılık karşıtı ve eşitlik 
çalışmalarından oluşan bilirkişi 
raporlarımızı bağımsız araştırmalar, 
makaleler ve tavsiyeler şeklinde 
kullanıma sunuyoruz. 

Hangi değerleri temsil ediyoruz: 
Hedeflerimizi coşku ile kararlı ve 
profesyonel şekilde takip ediyoruz. 
Ayrımcılığa karşı nöbetteyiz. Eşit 
muamele için taraf tutmak işimizin 
temelini oluşturuyor.

Yayımcılık yapan müesseseleri 
nasıl destekliyoruz?
• Bilgi materyalleri sunuyoruz
• Sunumlar, Workshoplar ve Bilgi-
lendirme toplantıları düzenliyoruz
• Eşit muamele yasası çerçeve-
sinde hukuksal olanaklar hakkında 
bilgilendiriyoruz

Mağdur için tam olarak ne 
yapıyoruz?
• Danışmanlık hizmeti sunuyor, 
destekliyor ve bilgilendiriyoruz
• Mahkeme öncesi uzlaşma 
görüşmelerinde ve müzakerelerde 
eşlik ediyoruz
• Eğer ayrımcılık şüphesi güçle-

nirse, konuyu eşit muamele 
komisyonunu taşıyabilir ve bu 
konuda desteklerimizi sunarız
• Ayrımcı kavramlar içeren iş ve 
ev ilanlarını polise bildirebiliriz

Biz ne istiyoruz:
Biz ayrımcılıktan arınmış ve 
çeşitliliği zenginlik olarak gören bir 
toplum için kadın ve erkeğin eşit 
olduğu ve bütün insanlığa saygı 
gösteren bir toplum için etkin bir 
katkıda bulunuyoruz. 

Eşit muamele akıllı telefon 
uygulaması
Bu uygulama ayrımcılığın yapıldığı 
durumların hızlı, kolay ve korunaklı 
aktarımını ve kaydını sağlar. Eğer 
arzu edilirse bu aktarımlar isimsiz 
olarak kayda geçer. Bu uygulama 
ile direkt eşit muamele avukatlığına 
başvurabilir ve hukuksal danış-
manlık talebinde bulunabilir-
siniz. Uygulamada eşit muamele 
avukatlığı ve eşit muamele yasası 
hakkında bilgiler de bulabilirsiniz. 
Eşit muamele avukatlığının dergi-
sine de yine uygulama üzerinden 
abone olabilirsiniz.

İletişim:
Taubstummengasse 11 1040 Wien
Pazartesi - Perşembe saat 9:00 ile 
15:00 arası
Cuma saat 9:00 ile 12:00 arası
Tüm Avusturya'dan ücretsiz 
arayabilirsiniz: 0800 206 119
Tel.: +43 1 53 20 244 
Fax: +43 1 53 20 246
e-Posta: gaw@bka.gv.at
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Beklemeye gelmez! Bankalar fazladan 
ödenen kredi faizlerini geri ödemeli!  

Nicht zuwarten - Banken sollen 
zu viel bezahlte Kreditzinsen 
automatisch zurückzahlen!

Tüketiciler bankalardan fazla 
ödedikleri kredi Faizlerini geri 
alabilirler. Yargıtay'ın bunu yakın 
zamanda Hypo Tirol'e karşı olan 
müşterek hak davası sürecinde AK 
Tirol'e onayladı. İşçi sendikası (AK) 
Tüketici hakları başkanı Benedikta 
Rupprecht: "Bankalar ilgili tüketici-
leri en kısa sürede bilgilendirmeli
ve fazla ödenmiş olan faizleri 
aralıksız geri ödemelidirler. Daha 
fazla beklemeye gerek yok." dedi.  

Kredilerde Yargıtay'ın Faiz kararı  
Hatırlatma: Hypo Tirol - birçok 
farklı banka gibi - Kâr marjı kadar 
tek taraflı faiz alt sınırı belirleyerek 
(re finansman oranına ek olarak) 
negatif faizi iletmedi. Değişken 
faizli tüketici kredi sözleşmelerinde 
faiz oranı sözleşme ile belirlenen 
referans faiz oranına - Euro kredi-
lerinde genellikle euribor'a ve 
dövizde Libor'a - bağlıdır. Buna 
ek olarak bankanın da bir ek 
ödenek talebi bulunmaktadır. Kredi
sözleşmelerinde belirleyici referans 
faiz oranları birkaç yıldır negatife 
düştü, örneğin Mayıs 2015'in 3 
aylık Euribor'u (aylık ortalaması). 
Yargıtay'a göre bankaların her 
defasında ek ödemeyi talep 
etmeye hakkı yoktur ve negatif 
Faiz'i bu ek ödenekten düşmeleri 
gerekir.  

negatif faiz nedir?  
Örneğin: Bir kredi sözleşmesine 
mahsup kredi faiz oranı (borç 
faizi) 3 aylık Euribor artı yüzde 1,3 
oranında ek ödeme (Kâr Marjı) 
olarak hesaplanır. Böylelikle
yüzde eksi 0,3'lük bir euribor 
değerinde borç faiz oranı yıllık 
yüzde 1’dir. Negatif referans faiz 
oranını göz önünde bulundur-
mayan bankalar bu örnekte yüzde 
1,3'lük bir borç faiz oranı hesap-
larlar ve euribor'un ekside olan 

değerini matematiksel olarak 
olumsuzlaştırırlar.  

Rupprecht: "Kredi alıcılarına negatif
referans faizine rağmen yüksek faiz 
oranı mahsup edilmiş ise, fazladan 
ödenmiş faizler banka tarafından 
geri ödenmelidir. Bu Yargıtay 
kararı 2015'den sonra faiz endeks-
leme planını ve ek ödemeyi içeren 
sözleşmelerde negatif referans faiz 
oranını göz önünde bulundur-
mayan bütün bankalar üzerinde 
etkisini gösterecektir." diye belirtti. 
Yargıtay bir diğer kararında 2016 
yılından itibaren yeni kredilerde 
geçerli olacak olan ve banka ek 
ödeneğini alt sınır olarak belirleyen 
kuralı da aynı zamanda herhangi bir 
üst sınır belirlenmediği gerekçesi 
ile yasakladı.

tüketiciler ne yapabilir?  
Tüyolar
• Kredi sözleşmesini elinize alın: 
Kredi sözleşmenizde faiz oranları-
nın ayarlanması bölümüne bir göz 
gezdirin. Sabit faiz oranlı krediler 
ve yapı tasarrufu ikrazı sözleşmede 
belirtilen faiz üst ve alt sınırları 

olduğu için buna dâhil değildirler.  
• Fazladan ödenmiş faizlerin geri 
alınması: Eğer bankanız banka 
ek ödeneği oranında faiz alt sınırı 
belirlemiş ise (yani: mahsup kılınan 
borç faizi oranının sözleşmede 
belirtilen ek ödemeye eşit olması
durumunda) size fazladan öde-
diğiniz kredi faizini geri vermeliler.
Mutlaka bankanızla irtibata 
geçmelisiniz.  
• "Negatif faiz" "söz konusu" oldu: 
Bankanız size bir Mektup mu 
gönderdi? veya bankadaki ilgili
memur sizinle irtibata mı geçti? 
Bunun arkasını bırakmayın ve fazla
ödenen faizleri geri talep edin. 
Eğer bir bilgiye sahip değilseniz, 
bu konuda herhangi bir bilgi içerip 
içermediğine dair kredi hesap 
dökümünüze bakınız. Daha sonra 
bankanız ile irtibata geçiniz.  

İçerde olanlar  
İşçi sendikası Euribor'lu (Euro 
kredilerinde) ve libor'lu (döviz 
kredilerinde) örnek teşkil edecek 
hesaplamalar sunuyor:  
• Euro kredileri: Yapılandırma kuralı 
ile 3 aylık Euribor'a bağlı olan 
kredilerde faiz farkı Ocak 2016 
ve Haziran 2017 arası hesaba 
katılmayan negatif faiz sebebiyle 
yüzde 0,125 ve 0,375 oranındadır. 
Bu Şubat 2011 yılında alınan 
80.000 euro'luk bir ev kredisinde 
yaklaşık 221 Euro faiz geri ödemesi 
anlamına geliyor.  
• Döviz kredileri: Nihai vadeli
İsviçre Frankı ile döviz kredisi 
(Kredi değeri 100.000 Euro) faiz 
farkı yaklaşık yüzde 0,7 ve 0,8'dir, 
bu da - Euro'ya çevrildiğinde ve 
kur farkına bakmaksızın - Nisan 
2015'den Haziran 2017 arası 
bankanın yaklaşık 1.900 Euro geri 
ödemesi gerektiği demektir. Nihai 
vadeli kredilerde faizler bütün 
vade boyunca toplamda verilen 
kredi miktarı üzerinden hesaplanır. 
Bundan dolayı banka tarafından 
geri ödenecek faizler bu tarz 
kredilerde daha yüksektir.  
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etkiler ve sağlımıza zararlıdırlar. Bu maddeleri beledi-
yenin hurda toplama merkezlerine bırakabilirsiniz. 
Özellikle inşaat sektöründe büyük oranda sorunlu 
madde atığı ortaya çıkıyor - örneğin eternit (asbestli 
çimento). Eski elektronik cihazlar çok değerli ve aynı 
zamanda çok tehlikeli maddeler içerir ve bu sebepten 
dolayı diğerlerinden ayrı bir şekilde toplanılmalıdır.  

Sorunlu maddeleri paketlerinin üzerindeki tehlike 
işaretinden de anlayabilirsiniz - kırmızı bir dörtgen 
içerisinde bulunan göze çarpan semboller (örneğin 
"çevreye zararlı", "aşındırıcı/tahriş edici" veya "yakıcı") 
sayesinde kolay fark edilir. Bütün bu sorunlu maddeleri 
en yakınınızda bulunan hurda toplama merkezlerine 
(ASZ) bırakabilirsiniz. 
 
Detaylı bilgi için: www.umweltverbaende.at  

Sorunlu madde atıklarının doğru imhası
Sorunlu madde atıkları ayrı ayrı toplanılmalı ve imha 
edilmelidirler.  

Sorunlu maddeler özel evlerde ortaya çıkan ve "bilindik"
yollar vasıtasıyla imha edilemeyen tehlikeli atıklardır. 

Örneğin:  
• Ateş ölçer  
• Bataryalar  
• Cilalar ve boyalar  
• İlaçlar  
• Sprey tenekeler  
• Otomobil yağları ve benzeri birçok şey  
 
Sorunlu madde atıkları asitler, eriyikler, kolay ateş 
alabilen materyaller veya ağır metaller gibi birçok 
tehlikeli maddeyi içinde barındırır. Bunlar doğayı kötü 

Problemstoffe müssen getrennt gesammelt und 
entsorgt werden.

die Problemstoffe sind gefährliche Abfälle, die in 
privaten haushalten anfallen und nicht über die 
„üblichen“ Wege entsorgt werden können. 

Einige Beispiele dafür sind;
• Fieberthermometer,
• Batterien,
• Lacke und Farben,
• Medikamente,
• Spraydosen mit Restinhalt,
• Öle aus dem Kfz-Bereich und einiges mehr.

Problemstoffe enthalten gefährliche stoffe wie z.B. 
säuren, laugen, leichtentzündliche materialien oder 

schwermetalle. sie belasten die umwelt und können 
die Gesundheit schädigen. sie werden im Altstoff-
sammelzentrum ihrer Gemeinde übernommen. 
Besonders im Baubereich fallen große mengen an 
Problemstoffen an - beispielsweise eternit (Asbestzement).
elektroaltgeräte enthalten wertvolle, sowie auch gefährliche
stoffe und gehören daher auch gesondert gesammelt.

Problemstoffe erkennt man auch an den Gefahren-
hinweisen auf den verpackungen - leicht erkennbar 
an den auffälligen symbolen in einem roten viereck 
(zum Beispiel „umweltschädlich“, „ätzend/reizend“ 
oder „entzündlich“). All diese Problemstoffe können in 
ihrer nähe kostenlos im Altstoffsammelzentrum (AsZ) 
abgegeben werden.

www.umweltverbaende.at

Problemstoffe richtig entsorgen
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Ferialpraktikantınnen 
schnuppern Verwaltungsluft

edinilen tecrübeler hem kendi gelişimleri açısından 
hem de iş dünyası açısından çok değerlidir." diye 
vurguladı. 
Son beş yılda (2013 – 2017) yaklaşık 600 Burgenlandlı 
eyalette veya kaymakamlıkta staj yapma imkânına 
sahip oldu. Eyalet başkanı eyaletin genç insanların 
eğitimini üzerindeki yol gösterici rolüne de dikkat 
çekti. "Eyalet ve eyalet yakınındaki şirketler 1.100'ü 
aşkın çırak ile çıraklık eğitimde örnek teşkil edici 
durumda."  

Tatilde staj ile tecrübe kazanma imkânı
Eyalet başkanı Niessl eyalet görevinde staj görenleri 
kahvaltıya davet etti. Burgenland eyalet hükümetinin 
idaresinde her yaz sayısız öğrenciye staj fırsatı 
sunuluyor. Bu yıl Temmuz'dan Eylül'e kadar Burgenlandlı 
140 genç - 60 erkek ve 80 kız - ilk mesleki deneyimini 
Burgenland eyalet görevinde kazanacak. Eyalet başkanı 
Hans Niessl: "Bence genç insanların tatillerde staj görüp 
tecrübe kazanmaları çok önemlidir. Eyalet görevi idari 
işlere iyi bir bakış sunuyor. Gençler ilerde hangi meslek 
yolunu seçerlerse seçsinler, tatilde yapılan stajlarda 

lh niessl lud Ferialpraktikantinnen im landesdienst
zum Frühstück ein. Zahlreiche schülerinnen 
und studentinnen erhalten jeden sommer die 
Chance auf ein Ferialpraktikum im Amt der 
Burgenländischen landesregierung. von Juli 
bis september werden heuer 140 junge Burgen-
länderInnen - 60 Burschen und 80 Mädchen - 
ihre ersten beruflichen erfahrungen im burgen-
ländischen landesdienst sammeln können. heute, 
mittwoch, lud landeshauptmann hans niessl 
die mitarbeiterinnen auf Zeit zum gemütlichen 
Beisammensein bei einem Frühstück im landhaus.

„ich halte es für sehr wichtig, dass junge menschen 
die möglichkeit haben, Ferialpraxis zu sammeln. 

die Arbeit im landesdienst bietet ihnen einen 
guten einblick in die verwaltungsabläufe. Welchen 
Berufsweg auch immer die Jugendlichen einmal 
einschlagen werden - die erfahrungen aus einem 
Ferialjob sind wertvoll sowohl für die entwicklung 
der Persönlichkeit als auch für die Berufswelt“, 
betonte niessl. in den letzten fünf Jahren (2013-
2017) konnten rund 600 BurgenländerInnen ein 
Praktikum in einer der Abteilungen des landes 
oder in den Bezirkshauptmannschaften absolvieren.
der landeshauptmann verwies auch auf die  
vorreiterrolle des landes bei der Ausbildung 
junger menschen. „das land und die landesnahen
unternehmen sind mit über 1.100 lehrlingen
vorbild bei der lehrlingsausbildung“.
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Avusturya'nın mutlu yaşanılan ve tatil yapılan bir 
eyalet olmasını sağlıyor." diye belirtti.  

Fakat müşteriler sadece boş vakitlerinde çiftçile-
rimizin sundukları emeklerden faydalanıyorlar. 
"Bizim yemeğimiz: Nereden geldiğini bilmek 
iyidir" faaliyeti sayesinde Avusturya'nın yerli 
ürünleri iş yerlerinin kantinlerinde ve büyük 
mutfaklarda görünür hale geldi. Schultes: "Hedefimiz 
müşteriler için menü kartlarını daha şeffaf hale 
getirmektir. Aşağı Avusturya eyaletinin büyük 
mutfakları bu inisiyatifi uygulamaya koyuldu ve 
diğerleri de bunu uygulayacaklardır." diye belirtti.  

Çiftçiler özel maceralar sunuyor  
Hayatımızın birçok alanı günümüzde çiftliklerle 
bağdaşmış durumda. Fakat bir çoğumuz çiftçilerin 
emeklerini fark edemiyor. 
  
Koşmak, bisiklete binmek, ata binmek, yürüyüş 
yapmak, tatil yapmak veya boş vaktinin tadını 
çıkarmak: Aşağı Avusturya bunların hepsi ve 
daha fazlası adına eşsiz bir kulis sunuyor. İstirahat 
arayanlar veya macera severler aradıklarını burada 
buluyorlar. Ziraat Odası başkanı Hermann Schultes: 
"Bizler bu konuda bir şeyi unutmamalıyız. Bizim 
arazimizin çoğunluğu işyeri olan çiftliklerden 
oluşmaktadır. Çiftçiler yaptıkları iş ile Aşağı 

vieles in unserem leben ist heutzutage mit dem 
Arbeitsplatz Bauernhof verknüpft. doch nicht immer 
sind uns die leistungen der Bäuerinnen und Bauern 
auch bewusst.

Joggen, radfahren, reiten, spazierengehen, urlaub 
machen oder die Freizeit genießen: niederösterreich 
bietet für all das und noch vieles mehr eine 
einzigartige Kulisse. erholungssuchende aber auch 
Abenteuerliebhaber kommen hier gleichermaßen 
auf ihre Kosten. „Wir dürfen aber eines dabei nicht 
vergessen: unsere landschaft ist in hohem Aus-
maß das ergebnis des Arbeitsplatzes Bauernhof. 
Bäuerinnen und Bauern sorgen mit ihrer Arbeit dafür, 

dass niederösterreich ein land ist, wo man gerne 
lebt und urlaub macht“, erklärt landwirtschafts-
kammer Präsident hermann schultes. 

Doch nicht nur in ihrer Freizeit profitieren Konsu-
menten von der Arbeit der Bäuerinnen und Bauern. 
mit der initiative „unser essen: Gut zu wissen, wo´s 
herkommt“ werden lebensmittel aus Österreich 
auch in den Kantinen am Arbeitsplatz und in anderen 
Großküchen sichtbar gemacht. „Ziel ist es, mehr 
Transparenz für die Kunden auf die speisekarten 
zu bringen. die Großküchen des landes nieder-
österreich setzen diese initiative bereits um und 
weitere sollen folgen“, so schultes.

Bäuerinnen und Bauern schaffen 
Erlebnisse der besonderen art
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über den 
Beschäftigungsbonus
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Zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit hat die 
Bundesregierung „eines der wichtigsten Projekte“ 
aus dem Arbeitsprogramm, den sogenannten 
Beschäftigungsbonus beschlossen.

unternehmen, die ab dem 1. Juli 2017 zusätzliche 
Arbeitsplätze schaffen, können einen Zuschuss zu 
den lohnnebenkosten über die dauer von bis zu drei 
Jahren und in Höhe von 50 % erhalten. Das betrifft 
lohnnebenkosten, die der Arbeitgeberin bzw. dem 
Arbeitgeber entstehen (dienstgeberbeiträge).

Auf www.beschaeftigungsbonus.at finden Sie 
detaillierte informationen und praktische hinweise 
zum „Beschäftigungsbonus“: von allgemeinen 
informationen über Tipps für die Antragsstellung 
bis hin zu einer sammlung von Fragen & Antworten 
(FAQs).mit der Abwicklung der Förderung wurde die 
Austria Wirtschaftsservice, die Förderbank des Bundes 
beauftragt.
 
Wer wird gefördert?
der Beschäftigungsbonus kann grundsätzlich von allen 
unternehmen, unabhängig von der Branche und der 
unternehmensgröße, in Anspruch genommen werden. 
Wichtig ist dabei, dass ihr unternehmenssitz oder ihre 
Betriebsstätte in Österreich liegt und sie zusätzliche 
Arbeitsplätze in Österreich schaffen.

Wer wird nicht gefördert?
• Staatliche Unternehmen, die von der Statistik 
Austria als staatliche einheiten mit der Kennung s.13  
klassifiziert werden. Davon ausgenommen und somit 
förderungsfähig sind staatliche unternehmen, die mit 
anderen am markt tätigen unternehmen im Wett-
bewerb stehen und keine Aufgaben der hoheits-
verwaltung ausüben.

• Unternehmen, die als Ausgründung, Umgründung 
oder neugründung bzw. durch Übernahme oder durch 
schaffung eines Treuhandmodells zur umgehung der 
Förderungsbestimmungen des Beschäftigungsbonus 
errichtet wurden.

Wie hoch ist die Förderung?
Der Zuschuss beläuft sich auf 50 % der Lohn-
nebenkosten (dienstgeberbeiträge), wird bis zu drei 
Jahre ausbezahlt und ist von der einkommenssteuer 
befreit.

rechenbeispiel 1:
Sie beschäftigen eine zusätzliche förderungsfähige 
Arbeitnehmerin bzw. einen Arbeitnehmer mit einem 
Jahresbruttogehalt von EUR 35.000,-. 

Die Lohnnebenkosten in Höhe von 30,5 % (von EUR 
35.000,- Jahresbruttogehalt) betragen EUR 10.675,- 
pro Jahr.

Diese EUR 10.675,- werden mit einem 50 %igen 
Zuschuss gefördert. 

der Zuschuss gelangt einmal jährlich im nachhinein 
zur Auszahlung. Pro Jahr bekommt das unternehmen
also eur 5.337,50 zurück. unter Berücksichtigung 
der dreijährigen Förderungslaufzeit ergibt sich eine 
Zuschusshöhe von EUR 16.012,50.

rechenbeispiel 2:
Sie beschäftigen eine zusätzliche förderungsfähige 
Arbeitnehmerin bzw. einen Arbeitnehmer mit einem 
Jahresbruttogehalt von EUR 70.000,-. 

das Jahresbruttogehalt ist mit der AsvG-höchstbeitrags-
grundlage gedeckelt. diese beläuft sich im Kalender-
jahr 2017 auf EUR 69.720,- p.a. 

Die Lohnnebenkosten in Höhe von 30,5 % (von EUR 
69.720,- Jahresbruttogehalt) betragen EUR 21.264,60 
pro Jahr.

Diese EUR 21.264,60 werden mit einen 50 %igen 
Zuschuss gefördert.

der Zuschuss gelangt einmal jährlich im nachhinein 
zur Auszahlung. Pro Jahr bekommt das unternehmen 
also EUR 10.632,30 zurück. Unter Berücksichtigung 
der dreijährigen Förderungslaufzeit ergibt sich eine 
Zuschusshöhe von EUR 31.896,90.
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İşsizlikle mücadelede federal hükümet "en önemli 
projelerden birini" masaya yatırdı ve istihdam ikramiyesi
için karar alındı. 
 
1 Temmuz 2017'den sonra ek iş imkânı sunan iş 
yerleri işçilik yan giderlerine üç yıla kadar olan 
bir süreç için yüzde 50 oranında bir ek ödenek 
alacaklar. Bu işverenin ödemesi gereken işçilik 
yan giderlerini kapsıyor. (işveren katkı payları) 

www.beschaeftigungsbonus.at üzerinden detaylı
bilgiye ve  "istihdam ikramiyesi" hakkında yardımcı 
tüyolara ulaşabilirsiniz.  

Bu teşvikin dağıtımı için ülkenin teşvik bankası olan 
Austria Ekonomi Servisi (AWS) görevlendirildi. 

Kimler bu teşvikten faydalanabilir?
İstihdam ikramiyesi sektör ve şirket büyüklüğü göz 
önünde bulundurmadan genel olarak bütün şirketler 
için geçerlidir. Önemli olan şirket yerleşkenizin veya 
çalışma yerinizin Avusturya'da olması ve Avusturya'da 
ek çalışma imkânı sunuyor olmanızdır.  

Kimler bu teşvikten faydalanamaz?
• Statistik Austria tarafından S.13 sınıfı ile belirlenmiş 
resmi şirketler. Piyasada diğer şirketler ile rekabet 
içerisinde olan ve herhangi bir milli görevde bulunmayan
 şirketler buna dâhil değildir.

• Kapatma, değiştirme ve yeni kurulma, el değiştirme  
veya vesayet modeli ile istihdam ikramiyesi teşvik 
kararlarına kendi şirketlerini uydurmaya çalışan 
kurumlar.

Ne kadar destek sunulur?
Ek ödenek işçilik yan giderlerinin (iş veren katkı payları) 
yüzde 50'sini kapsar, üç yıla kadar ödenir ve gelir 
vergisinden muaftır.  

1. Hesap örneği: 
Teşvikten faydanabilecek yıllık geliri 35.000 Euro olan 
ek bir çalışana iş imkânı sundunuz. 

İşçilik yan gideri yüzde 30,5 oranındadır (35.000 Euro 
yıllık gelire göre hesaplanır) ve yıllık 10.675 Euro yapar. 

Bu 10.675 Euro yüzde 50'lik bir teşvik görür.
Bu ek ödenek yılda bir defa sonradan ödenir. Şirket 
her yıl 5.337,50 Euro geri alır. Üç yıllık teşvik süreci göz 
önünde bulundurulursa ek ödenek miktarı toplamda 
16.012,50 Euro yapar.  

 2. Hesap örneği: 
Teşvikten faydanabilecek yıllık geliri 70.000 Euro olan 
ek bir çalışana iş imkânı sundunuz. 

Yıllık gelir ASVG - üst sınır katkı payı ile kapatılmıştır. Bu 
2017 yılı için 69.720 Euro'dur.  

İşçilik yan giderleri yüzde 30,5 oranındadır (69.720 Euro 
yıllık gelire göre hesaplanır) ve yıllık 21.264,60  Euro 
yapar. 

Bu 21.264,60 Euro yüzde 50'lik bir teşvik görür.  

Bu ek ödenek yılda bir defa sonradan ödenir. Şirket her 
yıl 10.632,30 Euro geri alır. Üç yıllık teşvik süreci göz 
önünde bulundurulursa ek ödenek miktarı toplamda 
31.896,90 Euro yapar.  

İletişim: 
Austria Ekonomi Servisi GmbH 
Walcherstraße 11A 
1020 Viyana 
 
İstihdam ikramiyesi servis Hattı 
Telefon: + 43 (1) 501 75-501 
E-Posta: info@beschaeftigungsbonus.at 
  
Açılış saatleri 
Pazartesi - Perşembe : 08.00 - 17.00 saatleri arası, 
Cuma : 08.00 - 15.00 saatleri arası 
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Die kostenlosen  RIZ kompakt Seminare  
bieten Ihnen:

 - unternehmerisches Wissen kompakt 
 - Reflexion der eigenen Geschäftsidee
 - Austausch mit anderen Geschäftsleuten 

Profitieren Sie außerdem von den regel-
mäßig stattfindenden RIZ Gründerabenden

 

und RIZ Mentoring-Lounges :

 - spannende Vorträge zu aktuellen Themen
 - exklusive Einblicke in erfolgreiche  

 

  Unternehmen
 - Business Speed Datings
 - Möglichkeit, das eigene Unternehmen
   vorzustellen

Mit Wissen zum Erfolg
Ihre Unternehmensideen brauchen einen 
passenden Raum?
Das RIZ betreibt eigene Gründerzentren. 
Sie können:

 - 

passende Mietflächen  finden - 
 - moderne Seminarräume  mieten

 

Das RIZ kooperiert auch mit einigen 
Co-

-

Working Spaces in Niederösterreich, 
die gemeinschaftliche Büroräumlichkeiten 
vermieten. 

An diesen und weiteren zahlreichen 
RIZ -Standorten, sowie gerne auch bei Ihnen 
vor Ort, stehen Ihnen die RIZ Beraterinnen 
und Berater jederzeit zur Verfügung!

Raum für Ihren Erfolg

BeratungSeminare und 
Veranstaltungen

Mietflächen und 
Standorte

Im Dialog zum Erfolg
Kostenlos und niederösterreichweit  erhalten Sie – 
so oft Sie es wünschen – persönliche und individuelle 
unternehmerische Beratung rund um folgende Themen:
Unternehmensgründung Konzept & Businessplan

Marketing & Vertrieb Finanzen & Förderungen

Recht & Steuern

Unternehmensführung Standort

Betriebsnachfolge

RIZ Niederösterreichs Gründeragentur Ges.m.b.H. / © 2016
Prof. Dr. Stephan Koren Straße 10, A-2700 Wiener Neustadt
t: +43 (0)2622 / 26 3 26, kontakt@riz.co.at

Wir begleiten 

    Sie bei Ihren unternehmerischen 

    Entscheidungen!

kostenlos und 

niederösterreichweit

www.riz.at

niederösterreich ist ein land der unternehmerinnen
und unternehmer. das zeigt auch die letzt-
aktuell veröffentlichte neugründungsstatistik für 
2016: 8.487 Unternehmen wurden letztes Jahr in 
niederösterreich gegründet. dabei reicht das 
spektrum von lokalen Betrieben bis hin zu 
innovationen, die über die Grenzen des Bundeslandes 
hinaus schon bekannt sind. 

RIZ, Niederösterreichs Gründeragentur

das riZ ist als Tochterunternehmen von ecoplus, 
der niederösterreichischen Wirtschaftsagentur 
spezialisiert auf die Begleitung von nieder-
österreichischen Gründerinnen und unternehmer-
innen bei den unternehmerischen entscheidungen: 
egal ob vor, während oder nach der Gründung.

Die Services des RIZ stehen flächendeckend allen 
niederösterreicherinnen und niederösterreichern 
kostenlos zur verfügung:

• persönliche Beratungen durch zertifizierte 
Beraterinnen: die Beratungen können sowohl beim 
Kunden/bei der Kundin vor Ort als auch in einem riZ 
Beratungsbüro stattfinden. 
• RIZ kompakt Seminare zu relevanten unter-
nehmerischen Themen: Gründen kompakt, 
Businessplan kompakt, Belege und steuern 
kompakt, marketing kompakt, medienarbeit 
kompakt, sozialversicherung kompakt…
• RIZ Gründerabende (zB: Lernen Sie pitchen / Meine 
Kunden, meine Fans)  
• Mentoring: Lernen von den Erfolgreichen
• RIZ GENIUS Ideen- und Gründerpreis: Jährlicher 
Wettbewerb für innovative unternehmerische ideen 
mit Preisgeldern von gesamt ca. 50.000.- euro
• RIZ Gründerzentren (Mietflächen und Seminarräume)
• Co-Working-Spaces Kooperationen
• Weiterleitungen zu relevanten Stellen

relevante informationen und die möglichkeit zur 
Kontaktaufnahme gibt es unter: www.riz.at

ınformationen zu Unterstützung von 
Unternehmensneugründungen 
und start-Up Unternehmen in 

niederösterreich
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Die kostenlosen  RIZ kompakt Seminare  
bieten Ihnen:

 - unternehmerisches Wissen kompakt 
 - Reflexion der eigenen Geschäftsidee
 - Austausch mit anderen Geschäftsleuten 

Profitieren Sie außerdem von den regel-
mäßig stattfindenden RIZ Gründerabenden

 

und RIZ Mentoring-Lounges :

 - spannende Vorträge zu aktuellen Themen
 - exklusive Einblicke in erfolgreiche  

 

  Unternehmen
 - Business Speed Datings
 - Möglichkeit, das eigene Unternehmen
   vorzustellen

Mit Wissen zum Erfolg
Ihre Unternehmensideen brauchen einen 
passenden Raum?
Das RIZ betreibt eigene Gründerzentren. 
Sie können:

 - 

passende Mietflächen  finden - 
 - moderne Seminarräume  mieten

 

Das RIZ kooperiert auch mit einigen 
Co-

-

Working Spaces in Niederösterreich, 
die gemeinschaftliche Büroräumlichkeiten 
vermieten. 

An diesen und weiteren zahlreichen 
RIZ -Standorten, sowie gerne auch bei Ihnen 
vor Ort, stehen Ihnen die RIZ Beraterinnen 
und Berater jederzeit zur Verfügung!

Raum für Ihren Erfolg

BeratungSeminare und 
Veranstaltungen

Mietflächen und 
Standorte

Im Dialog zum Erfolg
Kostenlos und niederösterreichweit  erhalten Sie – 
so oft Sie es wünschen – persönliche und individuelle 
unternehmerische Beratung rund um folgende Themen:
Unternehmensgründung Konzept & Businessplan

Marketing & Vertrieb Finanzen & Förderungen

Recht & Steuern

Unternehmensführung Standort

Betriebsnachfolge

RIZ Niederösterreichs Gründeragentur Ges.m.b.H. / © 2016
Prof. Dr. Stephan Koren Straße 10, A-2700 Wiener Neustadt
t: +43 (0)2622 / 26 3 26, kontakt@riz.co.at

Wir begleiten 

    Sie bei Ihren unternehmerischen 

    Entscheidungen!

kostenlos und 

niederösterreichweit

www.riz.at

Aşağı Avusturya girişimcilerin eyaletidir. Bu en son 
yayınlanan 2016 yeni kuruluş istatistiğinde de kendini 
gösteriyor: Aşağı Avusturya'da geçen yıl  8.487 şirket  
kuruldu. Yelpaze yerli işletmelerden başlayarak 
yenilikçi, eyalet sınırları dışına kadar ün salmış 
şirketlere kadar uzanıyor. 

RIZ, Aşağı Avusturya'nın kurucu acentesi

RIZ Aşağı Avusturya ekonomi acentesi olan 
ecoplus'a bağlı şirket olarak,  Aşağı Avusturyalı 
kurucu ve girişimcilere aldıkları kararlarda 
eşlik etme konusunda  uzmanlaşmıştır: Kuruluş 
esnasında, öncesinde veya sonrasında farketmez! 

RIZ'in hizmetleri bölgeyi kapsayarak bütün Aşağı 
Avusturyalılara ücretiz olarak kullanıma sunuluyor: 

• Diplomal ı  danışmanlar la k iş isel  danışmanl ık 
hizmeti :  Görüşmeler hem müşter inin kendi 

yer ler inde hem de RIZ' in danışmanl ık of is inde 
gerçekleşebi l i r.  

• Önemli girişimci konuları hakkında RIZ kompakt 
Seminerleri: Şirket kurma kompakt, iş planı 
kompakt, evraklar ve vergiler kompakt, Pazarlama 
kompakt ,  medya i l i şk i le r i  kompakt ,  sosya l 
sigorta kompakt...
• RIZ Kurucu akşamları  
• Rehberlik: Öğrenmek ve başarılı olmak 
• RIZ Deha fikir ve kurucu ödülü: her yıl düzenlenen
yarışma, yenilikçi, girişimci fikirleri toplamda 
yaklaşık 50.000 Euro para ile ödüllendiriyor. 
• RIZ Kurucu merkezleri (kiralık alan ve seminer 
odaları) 
• Birlikte çalışma mekânları kooperasyonu 

Önemli bilgilere ulaşmak ve iletişime geçme fırsatı 
www.riz.at'ye tıklayınız.  

Yeni şirket kuruluşu ve 
Aşağı Avusturya Start-Up 
şirketleri hakkında bilgiler 
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"ISLAM"

Eintritt: normalpreis € 11,-

Ausstellung auf 
der schallaburg

18. mär. - 5. nov. 2017, 
mO-Fr: 09:00 - 17:00 uhr

Eintritt: von € 4.- bis € 11.-

die vergangenheit 
beginnt hier.

19. mär. - 19. nov. 2017, 
täglich: 09:00 - 17:00 uhr

300 JaHrE 
Marıa 

THERESIA
Eintritt: € 8,- bis € 13,-
15. mär. - 29. nov. 2017, 
täglich: 10:00 - 18:00 uhr

Kunst&Kultur

kunst & kultur
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KOnzErt
stınG
Eintritt: ab € 63,-
Do, 14.09.2017 - 20:00
Wiener stadthalle - Halle D, Wien

der Komponist, sänger-songwriter, 
schauspieler, Autor und Aktivist 
sting wurde in newcastle in england 
geboren.1977 zog er nach london 
und gründete dort The Police mit 
stewart Copeland und Andy summers. 
die Band veröffentlichte fünf studio-
Alben, wurde mit sechs Grammy und 
zwei Brit Awards ausgezeichnet und 
außerdem 2003 in die rock and roll 
hall Of Fame aufgenommen.

Als einer der markantesten solokünstler 
hat sting zusätzlich noch zehn Grammy
Awards, zwei Brits, einen Golden 
Globe, einen emmy, vier Oscar 
nominierungen (zuletzt für „The empty 
Chair“ in „Jim: The James Foley story“),
eine Tony nominierung, einen Bill-
board Magazine’s Century Award 
erhalten und wurde als musiCares 
Person of the Year 2004 geehrt.

er ist weiters in der songwriters 
hall Of Fame vertreten, wurde im 
dezember 2014 mit den Kennedy 
Center honors ausgezeichnet und 
erst kürzlich erhielt er The American 
music Award of merit. Während seiner
bisherigen Karriere konnte sting 
bereits an die 100 millionen Alben 
absetzen (aus den zusammen-
gerechneten verkäufen als solo-
Künstler und mit The Police).

Jetzt Karten sichern und sting in der 
Wiener stadthalle erleben!

roter halbmond und rotes Kreuz, 
ein arabisches Zimmer in Wien um 
1900, das Orientgewürz aus dem 
supermarkt: die Ausstellung „islAm“
zeigt neben religiösen Objekten 
viele überraschende exponate, die 
vom „islam in Österreich“ erzählen.

Wie findet Begegnung zwischen 
Kulturen und religionen statt? Wie 
gehen wir mit verschiedenheit um? 

maria Theresia ließ sich um 1775 
auf schloss hof ein Witwenapparte-
ment einrichten. in der Beletage des 
schlosses werden die schwierig-
keiten ihrer herrschaftsübernahme, 
Kriege und Friedensschlüsse, Gebiets-
verluste und -erweiterungen sowie der
große (außen) politische Gestaltungs-
wille maria Theresias präsentiert. 
die Ausstellung führt von maria 
Theresias regierungsantritt über 
die erbfolgekriege bis zum sieben-

in Carnuntum ist die römerzeit keine 
weit entfernte vergangenheit, die 
durch spärliche mauerreste durch-
schimmert, sondern mit allen sinnen 
erlebbare Gegenwart. Wo vor 1700 
Jahren die römischen Kaiser Welt-
geschichte schrieben, wandeln heute 
sie auf den spuren der Cäsaren. im 

im Fokus der Ausstellung stehen 
muslimische Kulturen in Österreich.

Ausgangspunkt sind Begegnungs-
räume von heute: Anhand vertrauter 
situationen im täglichen Zusammen-
leben werden aktuelle Fragen, histo-
rische entwicklungen und unter-
schiedliche sichtweisen in den mittel-
punkt gerückt. sie laden zu einer 
vertieften kulturellen Begegnung ein.

jährigen Krieg. imposante Gemälde 
von schlachten und Portraits großer 
Persönlichkeiten geben einblicke 
in den Glanz der epoche. Auch 
das elend wird thematisiert, sowie 
die versorgung von invaliden und 
Waisen. 

Weitere standorte und informationen 
zur Jubiläumsausstellung "300 Jahre 
MARIA THERESIA" finden Sie auf 
www.mariatheresia2017.at 

rekonstruierten römischen stadt-
viertel locken ganzjährig beheizte 
Thermen, die Amphitheater und die 
Gladiatorenschule entführen in die 
Welt der Gladiatoren, und im museum
Carnuntinum zeugen zeitlose schätze
von der Kultur und lebensfreude der 
einstigen Bewohner. 



taG DEr OFFEnEn 
tür 2017

Eintritt frei
Theater der Jugend 

16. Nov. 2017, 
sA: 10.30-17.30 uhr

WE arE MUsıCal

Eintritt frei

musicalfest im 
raimund Theater

09. nov. 2017, 
sA: 12.00-17.00 uhr

strEEtlıFE 
FEstıVal 

WıEn 2017
Eintritt frei

16. Nov. - 17. Nov. 2017, 
sA: 10.00-22.00 uhr, 
sO: 10.00-17.00 uhr

kunst & kultur
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Am 16. September 2017 ist es wieder
 so weit: das Theater der Jugend öffnet 
erneut die Pforten des renaissance-
theaters und bietet einen Tag lang 
Theater zum Angreifen. im rahmen
des Tag der offenen Tür haben Groß und
Klein die Gelegenheit, das Theater
aus einem anderen Blick  winkel kennen-
zulernen: Bühnentechnik, Requisite,
Kostüm, maske, licht und Ton zeigen
was in ihnen steckt, um gemeinsam 
eine Theaterwelt zu zaubern. und 
natürlich kommt auch das selber Aus-
probieren nicht zu kurz. Abgerun det
wird die veranstaltung durch eine

das Festival für stadtmenschen. 
Gustieren und Probieren - zwei Tage 
lang nach herzenslust: Flanieren, 
Tanzen, reden, sich kunstvoll fort-
bewegen und vieles mehr. mitten auf 
der straße - mitten in Wien - mitten im

sie sehen noch vor der Premiere 
exklusive szenenausschnitte aus 
unserem neuen musical i Am FrOm 
AUSTRIA, das am 16. September 
Weltpremiere feiert. hören sie erst-
mals beim musicalfest ausgewählte 
hits von rainhard Fendrich von 
unseren hauptdarstellern und dem 
ensemble neu interpretiert mit 

showprobe auf der Bühne, die einen 
einblick in die entstehung eines Theater-
stücks gewährt.

streetlife! von 17. bis 18. september
verwandelte sich die Babenberger-
straße wieder in Wiens größtes 
Wohnzimmer. 28.000 menschen haben
gefeiert und sich über urbane mobi-
lität informiert.

unserem vBW Orchester.

schminkspaß erleben die Jüngsten
mit unseren maskenbildnern beim 
Kinderschminken, beim Tanz-Work-
shop studieren sie mit unseren 
dance-Captains bekannte musical-
Choreographien ein und erleben 
musical hautnah.

KınOWElt
DUnKırK
regie: Christopher nolan

Darsteller: 
Tom hardy, 
Cillian 
murphy, 
mark rylance
land: usA

Beschreibung: 
Zu Beginn von
" D u n k i r k " 
sind hundert-
tausende bri-

tischer und alliierter Truppen vom 
Feind eingeschlossen. Am strand 
von dünkirchen haben sie sich bis 
ans meer zurückgezogen - und be-
finden sich in einer ausweglosen 
Situation. "Christopher Nolans 
Kriegsfilm erzählt über eine histo-
rische rettungsaktion, bei der 
1940 über 300.000 alliierte sol-
date, die von den deutschen 
engekesselt waren, von den 
Briten per schiff in sicherheit 
gebracht wurden."

atOMıC BlOnDE
regie: david leitch

Darsteller: 
Charlize 
Theron, 
James mcAvoy,
Sofia Boutella, 
John Goodman, 
Toby Jones, 
eddie marsan
land: usA

Beschreibung: 
" G l a s n o s t " 

und "Perestroika" bringen die Mauer
zu Fall. der eiserne vorhang und 
der kalte Krieg sind fast Geschichte. 
doch das ist nicht dieser Film... 
1989, Berlin: die Top-Agentin 
lorraine Broughton hat die Order, 
informationen höchster Brisanz zu 
besorgen. doch die geteilte stadt 
fordert von ihr das Äußerste - es geht 
buchstäblich ums nackte Überleben. 
mit Kalkül, sinnlichkeit und unerbitt-
licher härte kommt sie Zug um Zug 
ihrem Ziel näher. denn eins steht 
fest bei dieser tödlichen schach-
partie: Über Bauernopfer entscheidet
allein die blonde Königin.



Das neue Audi RS 5 Coupé 
verbindet elegante Ästhetik
mit der klassischen RS-
Performance. Der 2.9 TFSI 
V6-Biturbo mit 331 kW (450 
PS) und 600 Nm maximales 
Drehmoment verspricht 
Sportlichkeit und Power. In 
3,9 Sekunden beschleunigt 
das RS 5 Coupé von 0 auf 100 
km/h und weiter bis auf 250 
km/h. Auf Wunsch kann die 
Höchstgeschwindigkeit auf 
280 km/h angehoben werden.

Das Audi 
RS5 Coupé 
des Modell-
jahres 2017    
Ab € 99.500,-

Das audi rs5 Coupé 
Performance verschärftDas audi rs5 Coupé 
Performance verschärft
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Der neue arteon
Dynamik und Design in top-Form

Begeistert nicht nur beim ersten Anblick: 
die aerodynamische Silhouette des Arteon. 
Nahtlos fügen sich die umgreifende Motor-
haube und die rahmenlosen Seitenfenster 
in das Gesamtbild ein. Das ausdrucksstarke 
Heckdesign bildet den perfekten Abschluss. 
In der Highline Ausstattung erwarten Sie 
weitere Exterieur-Highlights, die seine 
Dynamik betonen. Das charakteristische 
R-Line Logo im Kühlergrill, die C-Signatur 
im Frontstoßfänger sowie die optionalen 
20-Zoll-Leichtmetallräder  "Rosario" in Dark 
Graphite Matt ziehen alle Blicke auf sich.

Der neue 
Arteon
des Modell-
jahres 2017    
Ab € 45.540,-

Ausgabe 6 2017 41



Fo
to

 C
re

di
t -

 K
ul

tu
sm

in
ist

er
iu

m
 T

ür
ke

i

die region Kappadokien, die im norden
am Fluss Kızılırmak, im Osten an der 
Stadt Yeşilhisar, im Süden an den Hasan 
und melendiz Bergen, im Westen an der 
stadt Aksaray und im nordwesten an der 
Stadt Kırşehir grenzt, ist seit der Kupferzeit
ein fortwährendes siedlungsgebiet gewesen.
die wichtigsten Besonderheiten dieser 
region sind die durch die Tuffe von den 
erciyes und hasan Bergen, durch den 
Wind und durch das erodieren des Wassers
entstandenen außergewöhnlichen Felsen-
formen sowie die aus Felsen ausgehöhl-
ten räume, die im Winter lauwarm und 
im sommer kühl sind und somit die 
voraussetzungen für ein angemessenes 
inneres Klima für jede Jahreszeit aufweisen.  

Göreme ist vor allem durch die Ansiedlung
von Christen, die zwischen dem 7. und 
13. Jahrhundert vor unterdrückungen 
entflohen sind, zu einem wichtigen 
Zentrum des Christentums geworden. 
Zu den zum unesCO-Weltkulturerbe 
ernannten regionen zählen der Göreme 
national Park, die unterirdischen städte 
Derinkuyu und Kaymaklı, die Karain 
Taubenschläge, die Karlık Kirche, die 
Yeşilöz Theodoro Kirche und das archäo-
logische Gebiet Soğanlı.

Göreme 
nationalpark 

und 
Kappadokien 
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die prachtvollen weißen Travertine, die durch das Kalzium-
oxid enthaltende fließende Wasser am südlichen Fuß des 
Çaldağı Berges entstehen und die Rudimente aus der Zeit 
des späthellenismus und Frühchristentums machen die 
archäologische stadt hierapolis von antiken Zeiten bis heute 
zu einem der atemberaubendsten Zentren. diese region, 
die 2 km von der stadt denizli entfernt liegt, ist außerdem 
berühmt für sein heilendes Wasser, wovon geglaubt wird, 
dass es gegen unterschiedliche Beschwerden wirksam ist.  
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es wird davon ausgegangen, dass die antike stadt im 
2. Jhdt. v. Chr. von eumenes ii., einem der Könige von 
Pergamon, gegründet wurde und dass sie nach heira, der 
ehefrau von Telephos, dem Gründer Pergamons, benannt
wurde. die stadt, die nach alten Quellen für die ver-
arbeitung von metallen und steinen und für seine gewebten 
stoffe bekannt gewesen sei, soll die hauptstadt der region 
Phrygien gewesen sein und war in der Zeit unter Konstan-
tin dem Großen das Zentrum der diözese in der byzan-
tinischen Zeit. mit diesen charakteristischen eigenschaften 
ist die region Teil der liste der unesCO-Weltkulturerben. 



BOĞa (21 nisan - 21 Mayıs)
Değişim dönüşüm başarı ve keyifli bir ay 
sizleri karşılıyor. Bu ay seyahatler hem 
zevkli, hem de kazançlı olabilir sizler 
için. Eylül ayında kısa süreli bir tatil 
yapabilirsiniz. herhangi bir kronik 
sağlık sorunundan kurtulabilirsiniz. 

İKİzlEr (22 Mayıs - 22 Haziran)
Bu ay işinize finansal konulara odaklan-
malı bilmediğiniz işlerin ortaklıkların için-
de yer almamalısınız. Gelir artışının güçlü
enerjisi başarılı yatırımlar yapmanızı hız-
landırabilir. 17 Eylül 2017’den sonra haya- 
tınız da daha iyi enerjiler hakim olmakta.

OĞlaK (22 aralık - 21 Ocak)
Yetkili insanlarla yapılan anlaşmazlıklar 
bu ay başınızı derde sokabilir dikkatli
davranın ve yanlış anlaşılmaların size 
zarar vermemesine özen gösterin. 
Finansal konularda yaşanacak olumlu 
gelişmelerle yeteneklerinizi göstere-
bileceğiniz fırsatlarla karşılaşacaksınız. 

KOVa (22 Ocak - 19 Şubat)
Bu ay sağlığınıza özen göstermeli 
özellikle omurilikle ilgili bir sorunu-
nuz varsa mutlaka bir hekime danışa-
rak hareket etmelisiniz. İş hayatınızda 
9 Eylülden itibaren finansal gelirleriniz-
de önemli bir artışa, borçlarınızı kapata-
rak yeni yatırımlar yapmanıza yada 
işbirlikleri yapmanızı sağlayabilir.

BalıK (20 Şubat - 20 Mart) 
Bu ay dikkat etmeniz gereken konu hırsız-
lıklar ve gizli kalması gereken sırların 
3ncü şahıslar ile paylaşılmamasına dik-
kat etmeniz olmalı. Mideniz ve ayak 
sağlığınızı önemsemeniz gereken bir 
aydasınız. Özellikle 7 - 17 Eylül tarihleri 
arasında ani bir operasyon ve uzun süren 
bir tedavi sürecinden geçmek istemiyorsanız. 

KOÇ (21 Mart - 20 nisan) 
Bu ay, Aile anne ve erkek Koç burçları 
için eşle ilgili konularda olumlu enerji-
ler hakim. Ayın ilk 10 günü yeni bir 
gayrimenkul veya taşıt satın alabilirsiniz. 
Bu süreçte yerleşim değişimi de müm-
kündür. Ev tadilatı ve iş hayatınızda iniş 
çıkışlar yaşanabilir. 
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aKrEP (23 Ekim - 21 Kasım)
Bu ay iş ve eğitsel konularda aşırı stresli
ve başkalarına fayda size zarar getire-
cek faaliyetlerle uğraşmayın. 12 Eylül 
2017’de ve 17 Eylül 2017’den sonra 
gelişmeler aşk hayatınızda da iş hayatı-
nızda da olumlu ilerleyecektir.

YaY (22 Kasım - 21 aralık)
Bu ay finansal konularda girişimleriniz 
önem kazanıyor. Kazancınızı belli bir 
dengede tutmaya çalışmalısınız. İş 
hayatınızda iniş çıkışlar söz konusu
olabilir fakat bu süreçte paniğe kapıl-
madan hareket etmelisiniz. Bu ayın ilk 
10 günü iş ve eğitim hayatınızda ani karar-
lar vermemelisiniz. 

YEnGEÇ (23 Haziran - 22 temmuz)
Bu ay, çok fazla insanın benlik kaygısına 
bağlı ego savaşları ile mücadele vere-
bilir bazı kişiler ile yollarınızı tamamen 
ayırabilirsiniz. Duruşunuz kişiliğiniz ve 
yaklaşımınız farklılığınız ile saygınlığınızı 
arttırmanıza yardımcı olacaktır. Seyahat 
planları nedeniyle yoğun bir ay olacak 
eylül sizler için. 

Pınar altuğ (2 Eylül 1974 - İstanbul - Başak)
Ünlü oyuncu 2 Eylül 1973 tarihinde İstanbul’da 
dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitiminden 
sonra devam ettiği Saint Benoît Fransız Lisesi’nden 
1994 yılında mezun oldu. daha 17 yaşındayken 
babasını kaybeden oyuncu, l ise yıl larındayken 
manken olmayı kafasına koydu. Liseden mezun 
olduğu 1994 yılında ‘Miss Turkey’ yarışmasında 
Türkiye güzeli seçilince eğitim hayatına devam 
etmedi. 

Emre Belözoğlu (7 Eylül 1980 - İstanbul - Başak)
Ünlü futbolcu Emre Belözoğlu, 7 Eylül 1980 
tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Babasının 
futbola olan merakı sayesinde oda futbola 
merak sardı ve Zeytinburnuspor’un alt yapısında 
oynamaya başladı. 12 yaşındayken ise yeteneği 
keşfedilince özel eğitim alması sağlandı.
Kariyerinde birçok başarılar bulundurun ünlü 
futbolcu şuanda İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'
nün kaptanı olarak kariyerini sürdürmektedir.

aslan (23 temmuz - 22 ağustos)
Bu ay tembellik ve enerji düşüklüğü iş 
ve eğitim hayatınızı zora sokabilir dik-
katli davranın. Ve bu miskin halden bir 
an önce sıyrılmaya bakın aksi takdirde 
üzüleceğiniz durumlar ile karşılaşabilir-
siniz. Bu ay aşk hayatınızda yaşanacak kısa 
süreli gerginlikleri büyütmemeli kendi aranız-
da aşmaya  önem vermelisiniz.

BaŞaK (23 ağustos - 22 Eylül) 
Bu ay iyi gelirler elde edebilir ve 
sosyal hayat, kendiniz için rahat bir 
hayat yaratmanıza yardımcı olabilir. 
Sizler için sosyal çevreniz değerli ve 
ilham verici olacaktır. Kazanmanın yeni 
fırsatlarını bulacaksınız. 12 Eylül’den sonra 
heyecan verici bir iş teklifi alabilirsiniz. 

tErazİ (23 Eylül - 22 Ekim) 
Gökyüzünün bu ay sizlere mesajı Profesyo-
nellik. İşyerinde ve kişisel yaşamınızda 
keskin ve etkili kararlar alarak hayatı-
nıza yansıtabildiğiniz sürece kendi dün-
yanızı başarlı bir şekilde yapılandıracak ve
emekle ördüğünüz duvarlarınızda istikrarı 
yakalayabileceksiniz. 
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Zutaten: (12-24 Portionen)
• 500 g Strudelteigblätter (ca. 15 Blatt)
• 250 g geschmolzene Butter

Für die Füllung:
• 350 g Walnüsse, fein gehackt 
(wahlweise kann man auch gehackte 
Pistazien oder haselnüsse nehmen)

Für den Sirup:
• 1 Liter Wasser
• 600 g Zucker
• 1/4 St. Zitrone, frisch gepresst

Baklava mit 
Walnuss-Füllung

Für den sirup Wasser und Zucker 
in einem Topf ca. 15 min. kochen 
lassen. danach den Zitronensaft 
hinzufügen und den herd aus-
schalten. Butter in einen kleinen 
Topf schmelzen und zur seite stel-
len. Ofenblech einfetten. das erste
Teigblatt als Boden einlegen und
mit geschmolzener Butter hin-
reichend bestreichen. Zweites 
Blatt leicht knitterig als zweite 
schicht bis zum Blechrand be-
decken, anschließend einem Teil 
der gehackten Walnüssen gleich-
mäßig drüber streuen. Abwech-
selnd weiter machen bis die Teig-
blätter und gehackten Wallnüsse 
aufgebraucht sind. die letzten 

zwei Teigblätter vorsichtig in das 
Ofenblech schichten. das Bak-
lava vor dem Backen mit einem 
scharfen messer in gleichgroße 
quadratische oder rautenförmige 
stücke schneiden. mit der rest-
lichen Butter gleichmäßig über-
gießen. das Ganze ca. 25-30 
minuten im vorgeheizten Ofen 
bei 180°C goldbraun backen. 
das Baklava aus dem Ofen neh-
men und den erkalteten sirup 
gleichmäßig drüber geben. 
Zugedeckt ruhen lassen bis der 
sirup gut eingezogen ist und 
anschließend mit gehackten Wal-
nüssen oder Pistazien servieren.

zubereitung:

Malzemeler: (12-24 Porsiyon)
• 500 g hazır baklava yufkası 
(15 yaprak kadar)
• 250 g eritilmiş tereyağı

İç dolgusu için:
• 350 g çekilmiş ceviz 
(isteğe göre Antep fıstığı veya fındık)

Şurubu için:
• 1 Litre Su
• 600 g Şeker
• 1 çay kaşığı limon suyu

Cevizli Baklava

Fırın tepsimizi yağlıyoruz. Bakla-
vamızın şerbetini hazırlıyoruz. 
Mutfak tezgâhı üzerinde hazır
yufkalarımızı tepsimizin büyük-
lüğünde kesiyoruz. İlk hazır yuf-
kamızı tepsimizin içine seriyoruz
ve üzerine eritilmiş yağdan sürü-
yoruz. İkinci yufkamızı yerleştirip 
çekilmiş ceviz serpiyoruz. Bu 
işlemi hazır yufkalar ve cevizimiz 
bitene kadar yapıyoruz. Üzerine
kalan iki yufkayı aralarına eritil-
miş yağı sürerek üst üste koyu-
yoruz. Bütün yufkaları dizdikten

sonra üzerine istediğimiz şe-
kilde baklava dilimleri kesiyoruz. 
Kalan yağıda dilimlediğimiz 
baklavaların üzerine döküyoruz. 
Önceden ısıtılmış orta derece-
deki sıcaklığı olan fırına baklava
tepsimizi sürüyoruz ve üzeri 
kızarana kadar fırında tutuyoruz.
Fırından tepsiyi çıkarınca kenar-
da ılımış halde bekleyen şerbeti
sıcak baklavanın üzerine dökü-
yoruz. Şurubunu çekip soğu-
duktan sonra servis ediyoruz.
Afiyet olsun.

Hazırlanışı:

karriere kulinarik

46 BrückeKöprü Magazin für Vielfalt

Rezepte, die unterschiedliche Kulturen verbinden…Rezepte, die unterschiedliche kulturen verbinden…



Zutaten für 3 Portionen

• 40 g Butter
• 4 Eier
• 200 g Mehl
• 300 ml Milch
• 30 g Rosinen
• 1 Prise Salz
• 30 g Zucker
• 1 EL Vanillezucker
• 1 Prise Staubzucker zum Bestreuen

Wiener 
Kaiserschmarren

Für den Kaiserschmarren 
zuerst in einer schüssel die 
eiklar mit Kristallzucker zu 
schnee schlagen. in einer 
anderen schüssel milch, 
mehl, eidotter, vanillezucker
und eine Prise salz glatt 
rühren. schnee unter den 
Teig heben. in einer großen 
feuerfesten Pfanne etwas 
Butter erhitzen und den 
Teig eingießen. Zuerst am 

herd anbacken, wenden 
und dann beidseitig im 
vorgeheizten Backrohr bei
180 °C braun backen. Pfanne 
aus dem rohr nehmen und 
Teig mit zwei Gabeln in 
kleine stücke reißen. rosinen
einmengen, mit Kristall-
zucker bestreuen und noch-
mals kurz im rohr karamel-
lisieren. mit staubzucker 
bestreuen und auftragen.

zubereitung:

Malzemeler: (3 Porsiyon)

• 40 g Tereyağı
• 4 Yumurta
• 200 g Un
• 300 ml Süt 
• 30 g Kuru Üzüm
• 1 fiske Tuz
• 30 g Toz Şeker
• 1 YK vanilya
• Pudra şekeri 
(üzerine serpmek için)

Viyana 
Kaiserschmarren 
(hamur tatlısı)

Kaiserschmarren için önce-
likle bir kapta yumurta akları 
ve toz şekeri köpük köpük 
olana kadar çırpıyoruz. Ayrı 
bir kapta süt, un, yumurta 
sarıları, vanilya ve bir fiske 
tuzu karıştırıyoruz. Yumurta 
akını diğer karışıma ekleyip 
karıştırıyoruz. Yanmaz bir ta-
vada biraz yağ kızdırıyoruz 
ve hamur karışımını ilave 
ediyoruz. Önce ocakta biraz

pişiriyoruz ve sonra hamuru
ters çevirip 180 derece 
önceden ısınmış fırında 
pişiriyoruz. Tavayı fırından 
aldıktan sonra hamuru 
çatal ile küçük parçalara 
ayırıyoruz. Kuru üzüm ekli-
yoruz, toz şeker serpiyoruz 
ve tekrar fırında karame-
lize ediyoruz. Pudra şekeri 
serperek servise hazır hale 
getiriyoruz.

Hazırlanışı:

karriere kulinarik
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KıtCHEnaıD 
artısan COOK PrOCEssOr 5KCF0104
entdecken sie mit dem Artisan-Cook-Processor 

von KitchenAid, wie kreatives und 
müheloses Kochen gehts. 

Ab € 1.029,- von www.kitchenaid.at

MIELE
H 2267 B aCtıVE

Backofen mit Timer, Xl-Garraum und 
FlexiClip zum günstigen einstiegspreis.

Ab € 634,- von www.miele.at

sOnY
a1 | OlED | 4K Ultra HD

Betreten sie eine neue Welt mit A1.
Ab € 3.499,- von www.sony.at

nıKOn
COOlPıX W300
Wasserdicht bis zu einer Tiefe von 30 
meter, stoßfest, frostbeständig und 
staubdicht. diese Kamera begleitet sie 
überall hin. und liefert tolle Bilder, die 
zeigen, wo sie gewesen sind.
Ab € 400,- von www.nikon.at

aPPlE iPad Pro
Alles, was du machst, machst du besser.
Ab € 729,- von www.apple.com/at

TEC
HN
Ik
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GOrEnJE
KaFFEEBErEıtEr atCM730t

Kaffeeautomat für türkische 
Kaffeezubereitung.

Ab € 99,- von 
www.gorenje.at

saMsUnG
GalaXY nOtE8

entdecken sie Großes und eine 
neue Art, zu kommunizieren. mit 
dem Galaxy note8 in der hand 

erwarten sie große dinge.
Jetzt vorbestellen 

von www.samsung.com/at

OMEn BY HP 15-CE000
Wenn der Wettbewerb unerbittlich ist, erreichen die 
helden wahre Größe, die der situation gewachsen 

sind. mit leistungsstarker hardware und aggressivem 
design nimmt das Omen-notebook mobile Perfor-

mance ernst und lässt dich jede herausforderung im 
spiel meistern, ganz egal, wo du bist.

Ab € 1699,- von www8.hp.com/at

BOsCH
sErıE 8 KüHl-/GEFrıErKOMBınatıOn 

die A++ noFrost side by side Kühl-
Gefrier-Kombination mit indoor 

elektronik: spart ihnen das Abtauen - 
kühlt sehr sparsam.

Ab € 1749,- von www.bosch-home.at

CanOn 
EOs 5D MarK ıV 

vielseitig und schnell. mit beeindruckenden 
4K-videos bringen sie mit der vollformat 

eOs 5d mark iv ihre Kreativität auf 
ein ganz neues niveau.

Ab € 4.008,- von store.canon.at
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KEINE 
HALBEN 
SACHEN!
GANZTAGSSCHULE 

Die Schule von heute muss nicht nur SchülerInnen, sondern auch PädagogInnen ein 
ideales Umfeld bieten. Denn auch die besten LehrerInnen können ihre Fähigkeiten 
nur dann optimal einsetzen, wenn sie dafür zeitgemäße Bedingungen vorfi nden. 
Nur so können sie ihre SchülerInnen spielerisch auf die Welt von morgen vorbereiten. 
Das geht ganz einfach: Ganztagsschule. keine-halben-sachen.at
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