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Özel ekimizi okumayı 
unutmayın!

bruckemagazin.atAvusturya'nın Almanca ve Türkçe yayımlanan tek dergisi Ausgabe 12 2018

ÜcretsizGratis  

Göçmen işçiler için 
özel imkânlar sunan 
örnek bir işletme.
Ein vorbildliches 
Unternehmen, das 
spezielle Gelegenheiten 
für Einwanderer bietet.

Das Wiener Eltern 
Kind Zentrum sucht 
nach freiwilligen muslimischen 
Pflegefamilien.
S.16

Viyana Aile ve 
Gençlik dairesi 
gönüllü Müslüman 
koruyucu aileler arıyor.

Viyana MA 13’ün “Gençlere yönelik 
sosyal hizmetler” ile ilgili tarafsız 
bir araştırma talebi maalesef yerini 
bulmadı. Tarafsız olmayan sonuçlar 
toplumda ayrışmalara sebep oldu.
Leider wurde die Anfrage auf eine 
neutrale Recherche der „Sozialen 
Dienste für junge Leute“ MA13 in 
Wien nicht bearbeitet. Nicht-neutrale 
Ereignisse sind die Ursache für die 
gesellschaftliche Zersetzung.
S.10

AMS Viyana Genel Müdürü 
Mag.a Petra Draxl, 
“Ayrımcılık yapıyor” 
iddialarını cevapsız 
bıraktı.
Mag.a Petra Draxl, 
Geschäftsführer vom 
AMS Wien, ließ die 
Behauptungen für die 
„Diskriminierung“ 
unbeantwortet.
S.28

Andreas Mailath-Pokorny, 
Avusturya-Göçmen medyaları 
arasındaki eşitsiz reklam 
dağılımlarından rahatsız 
değil.
Andreas Mailath-Pokorny ist 
von der unausgeglichenen 
Werbung der Migranten 
Zeitschriften nicht gestört.
S.32
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SHT - der kompetente
Großhandelspartner
Die SHT Haustechnik zeichnet sich im
österreichischen Großhandel mit Sanitär 
und Heizungsprodukten durch Regionaliät, ein 
bestens  ausgebautes Vertriebsnetz und moderne, 
innovative Lösungen in der Kundebetreuung aus.
Der Markt ist in kontinuierlicher Bewegung. 
Getrieben durch die Welle der digitalen Trans-
formation werden diejenigen Unternehmen an 
der Spitze stehen, die verstehen welche Be-
dürfnisse sich daraus für ihre Kunden ergeben.
SHT  ist als eigenständige Marke ein-
gebunden in die starke  Unternehmens-
struktur der Frauenthal Handel Gruppe.

MEHR AMBITION
Die SHT hat die
ambitioniertesten Berater 

MEHR PRÄZISION
Die SHT hat das
präziseste Logistikservice 

MEHR FAIRNESS
Die SHT ist ein
fairer Partner für alle
Installateure

WER WIR SIND

Als Großhandels Experte begeistert SHT In-
stallateure mit einer kompletten Rundum-
betreuung. Der Großhändler versteht die 
Arbeitswelt seiner Kunden und bietet schon 
heute Lösungen für zukünftige Herausforde-
rungen. So setzt SHT immer stärker auf per-
sonalisierte Angebote. Schlüsselthemen sind 
dabei SmartData und differenzierte Weban-
gebote. Parallel dazu bildet die SHT Innovati-
onsstrategie die Basis für erfolgreiche E-Com-
merce-Aktivitäten. Als junge und dynamische 
Marke reitet SHT gemeinsam mit Kunden und 
Mitarbeitern in ganz Österreich weiter auf der 
Erfolgswelle.

1A-INSTALLATEURE

Als 100%-Tochter der SHT bietet die 1a-In-
stallateur MarketingsberatungsGmbH ihren 
Mitgliedsfirmen unter der bekannten Dach-
marke „1a-Installateure“ Marketingdienstleis-
tungen wie Werbekampagnen oder Seminare 
auf höchstem Niveau.

Sie wollen mehr wissen?

www.sht-gruppe.at
www.mySHT.at
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SHT, IHR STARKER PARTNER

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

EXTERNER SCHAURAUM FÜR INSTALLATEURE

Die neuen Bad & Energie Schauräume sind das perfekte 
Bindeglied zwischen Installateuren, Ihren Kunden und den 

-
raum, einer Erweiterung Ihres Geschäftes mit Mitarbeitern, 
die für Sie Beratung und Planung übernehmen, Konsumen-

-
tive Bühne für ihre Produkte.

Technik erleben und spüren

2017 wurde in Brunn am Gebirge ein Bad & Energie Schau-
-

wirklicht wurde. Hier verschmelzen auf 1.350 m2 Ausstel-

Haustechnik zu einer Einheit. Neben der kompetenten Be-
ratungsarbeit durch bestens geschulte Mitarbeiter wird 
Technik spür- und erlebbar gemacht. 

www.badundenergie.at
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Wir bieten -
die Power

der Branche!

Alanımızda 
size güç 

veriyoruz! 

 

 

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

• Ein unvergleichliches Produktsortiment  

• Ein starkes Servicenetz und 
kundenorientierte Infrastruktur 

• Kundenorientierte, top-moderne 
IT-Lösungen 

• Vorsprung bei der Logistik

Tesisat, ısıtma ve montaj 
teknolojilerinde bir numaralı iş ortağınız! 

• Eşsiz bir ürün çeşitliliği   

• Güçlü bir servis ağı ve 
müşteri odaklı altyapı 

• Müşteri odaklı, en modern 
bilgi işlem çözümleri  

• Lojistik üstünlük 

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



Wir bieten -
die Power

der Branche!

Alanımızda 
size güç 

veriyoruz! 

 

 

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

• Ein unvergleichliches Produktsortiment  

• Ein starkes Servicenetz und 
kundenorientierte Infrastruktur 

• Kundenorientierte, top-moderne 
IT-Lösungen 

• Vorsprung bei der Logistik

Tesisat, ısıtma ve montaj 
teknolojilerinde bir numaralı iş ortağınız! 

• Eşsiz bir ürün çeşitliliği   

• Güçlü bir servis ağı ve 
müşteri odaklı altyapı 

• Müşteri odaklı, en modern 
bilgi işlem çözümleri  

• Lojistik üstünlük 

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



SHT - toptan satışta 
uzman İş ortağınız 

DAHA ÇOK ÇALIŞMA
SHT en çalışkan 
danışmanlara sahip 

DAHA ÇOK KESİNLİK
SHT en dakik lojistik 
servise sahip  

DAHA ÇOK DOĞRULUK
SHT tüm tesisatçılar 
için doğru iş ortağı 

BİZ KİMİZ? 1A-INSTALLATEURE

Daha fazla bilgi için:

www.sht-gruppe.at
www.mySHT.at

SHT Yapı, yerelliği, en iyi şekilde yapılanmış 

servis ağı ve müşteri hizmetlerindeki yenilikçi 

çözümleri sayesinde, Avusturya tesisat ve ısıtma 

ürünleri toptan pazarında önemli bir rol oynuyor. 

Pazar sürekli değişim halindeyken, dijital değişim 

dalgası karşısında sadece, müşterilerinin ihtiyaç-

larını anlayan işletmeler ayakta kalacaklar. SHT, 

bağımsız bir marka olarak, Frauenthal Handel 

Gruppe’nin güçlü şirket yapısı kapsamındadır. 

Toptan satış uzmanı olarak SHT, her konuda 
eksiksiz danışma hizmetleri ile tüm tesisatçı-
lara ilham veriyor. Toptancı, müşterilerinin iş 
dünyasını anlar ve bugünden gelecekte doğa-
bilecek problemler için çözüm önerilerinde 
bulunur. SHT de kişiselleştirilmiş hizmetlere 
büyük önem vermektedir. Ana hizmet konu-
ları SmartData ve farklı web hizmetleridir. 
Bunlar ile birlikte SHT, başarılı E-ticaret faali-
yetleri için yenilikçi stratejiler oluşturmakta-
dır. Genç ve dinamik bir marka olarak SHT, 
müşterileri ve çalışanları ile Avusturya gene-
linde başarılarını sürdürecektir. 

SHT’nin alt şirketi olan 1A-Tesisatçı 
Pazarlama Danışmanlık Ltd. üyelerine 
“1a-Installateure” markası altında, 
internet reklam kampanyaları ya da 
ileri seviye seminerler gibi pazarlama 
hizmetleri sunmaktadır. 
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SHT, GÜÇLÜ İŞ ORTAĞINIZ 

Bad&Energie Showroomları ile bütün bunlara yeni 
bir boyut getiriyoruz.  

TESİSATÇILAR İÇİN HARİCİ SHOWROOM

Yeni Bad & Energie Showroomları, tesisatçılar ve 
müşterileri ile üreticiler arasında mükemmel bir 
bağlantı sağlamaktadır. Profesyoneller, danışma 
ve planlama hizmetlerini üstlenen çalışanları olan, 
kendi dükkânlarının devamı niteliğindeki harici bir 
showroomdan faydalanırlar, tüketiciler ilham alır 
ve üretici marka da ürünlerini sergileyeceği çekici 
bir alana sahip olur. 

Teknolojiyi yaşayın ve hissedin 

www.badundenergie.at

SHT ile günlük zorluklarla başa çıkmak daha kolaydır. 
Tüm tesisatçıların güçlü iş ortağı olarak biz, başarılı 
olma yolunda nelere gerek duyulduğunu iyi biliyoruz. 
Avusturya’nın her yerinde hizmetlerimize güvenebilir-
siniz. En geniş lojistik servis ağını kullanan, 80’den 
fazla servis noktası ve teslim noktaları ile her zaman 
yakınınızda olan ve neye ihtiyaç duyduğunuzu bilen, 
konusunda uzman kadroya sahip bir iş ortağı. 

2017 yılında Brunn am Gebirge’de, içinde tamamen 
yeni bir konseptin uygulandığı bir Bad&Energie 
showroomu açıldı. Burada 1.350 m2’lik bir alanda 
ve tek çatı altında en modern ve en teknolojik banyo 
planlama seçenekleri sergilenmektedir. Konusunda 
uzman çalışanlarımızın sunduğu danışmanlık hizmet-
leri eşliğinde teknoloji hissedilir ve yaşanır hale geti-
rilmektedir. 
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Gezielte Förderung – 
hohe Wirkung

• Alle Kinder und Jugend-
lichen, die dem Unterricht 
auf Grund unzureichender 
Sprachkenntnisse nicht 
folgen können, werden ab 
dem Schuljahr 2018/19 in 
eigenen Deutschförderklas-
sen unterrichtet.

• Die Zuteilung in eine 

Vorzüge des neuen 
Modells

• Erhöhte Treffsicherheit 
bei der Feststellung des 
Status „außerordentliche 
Schülerin“ bzw. „außer-
ordentlicher Schüler“ auf 
Grund österreichweit ein-
heitlicher, standardisierter 
Testverfahren

Deutschförderklasse er-
folgt auf Basis österreich-
weit einheitlicher, stan-
dardisierter Testverfahren.

• Der Deutschunterricht 
in diesen Klassen beträgt; 
15 Stunden in der Volks-
schule, 20 Stunden in der 
Sekundarstufe I

• Die Deutschförderklas-
sen erhalten einen eigenen 

• Mehr und gezieltere För-
derung für jene Kinder und 
Jugendlichen, die unzu-
reichende Kenntnisse der 
Unterrichtssprache auf-
weisen.

- Bisher wurden diese 
Schülerinnen und Schüler 
mit max. 11 Stunden pro 
Woche gefördert.

Lehrplan, der den raschen 
Erwerb der Deutschkennt-
nisse pädagogisch in den 
Mittelpunkt rückt.

• Nach einem Semester 
wird das Sprachniveau der 
Schülerinnen und Schüler 
erneut getestet.

• Können die Kinder und 
Jugendlichen dann be-
reits dem Unterricht fol-

- Zukünftig werden die 
Kinder in der Deutsch-
förderklasse der Volks-
schule mit 15 Stunden 
gefördert, in der Sekundar-
stufe I mit 20 Stunden.

• Neuer Lehrplan mit päda-
gogischem Schwerpunkt 
zum Spracherwerb in 
Deutsch

gen, verlassen sie die 
Deutschförderklasse und 
nehmen am Regelunter-
richt teil. Dort können sie 
mit 6 Zusatzstunden wei-
terhin gefördert werden.

• Kinder, die dem Unter-
richt noch nicht folgen 
können, bleiben in der 
Deutschförderklasse und 
werden am Ende des Schul-
jahrs neuerlich getestet.

• Einheitliche Sprachstands-
überprüfung nach jedem 
Semester und damit semes-
terweise Übertrittsmöglich-
keit in den Regelunterricht.

• Gezielte Begleitung nach
dem Übertritt in den Regel-
unterricht durch Deutsch-
förderkurse im Ausmaß von 
6 Stunden/Woche.

ODER

Deutschförderklassen

Deutschförderklassen: Das Modell

Schuleinschreibung 
bzw. Schulantritt

Fehlende Sprach-
kenntnisse werden 
festgestellt. Es scheint 
nicht gewährleistet, 
dass dem Unterricht 
gefolgt werden kann. 

Deutschförder-
klasse 1. Semester

Gezielte Förderung 
in der Unterrichts-
sprache Deutsch:
-15 Stunden VS
-20 Stunden Sek.I 

Eigener Lehrplan mit 
Förder-schwerpunkt 
Gemeinsamer Unter-
richt mit Kindern an-
derer Klassen (z.B. 
Sport, Musik, Kreati-
vität,…)

Standardisierter 
Test

Alle in Frage kom-
menden Kinder und 
Jugendlichen werden 
nach einem einheit-
lichen Verfahren ge-
testet. Erst auf Basis 
dieser Test-ergebnis-
se erfolgt die Ent-
scheidung, ob ein 
Kind bzw. Jugendli-
cher eine Deutsch-
förderklasse besucht.

Test Ende 1. 
Halbjahr

Österreichweit ein-
heitliche Überprüfung, 
welche Kinder bzw. 
Jugendlichen dem Un-
terricht bereits ausrei-
chend folgen können.

Internationale Erfah-
rungen zeigen, dass 
bis zu 50% der Kinder 
die Deutschförder-
klasse wieder verlas-
sen können.

Deutschförder-
klasse 1. Semester

Weiterhin Besuch der 
Deutschförderklasse

Teilnahme am Re-
gelunterricht

inkl. weitere För-
derung in einem 
Deutschförderkurs (6 
Stunden/Woche par-
allel zum Unterricht)
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Amaç odaklı destek – 
yüksek etki 

• Yetersiz Almanca dil bil-
gisi nedeniyle dersleri takip 
edemeyen tüm çocuk ve 
gençler, 2018/19 eğitim 
ve öğretim yılından itiba-
ren kendi Almanca destek 
sınıflarında öğrenim gö-
receklerdir.

• Avusturya genelinde 

Yeni modelin faydaları 
nelerdir

• Avusturya genelinde 
gerçekleştirilecek tek tip 
ve belli standartlara bağ-
lı sınav sayesinde, özel 
statüdeki öğrencilerin 
belirlenmesinde daha 
yüksek kesinlik

yapılacak tek tip ve stan-
dartlara bağlı bir sınav 
sonucunda öğrencilerin 
sınıflara dağıtımı gerçek-
leşecektir.

• Bu sınıflarda ilköğretim 
seviyesinde 15 saat, orta 
öğretim seviyesinde ise 20 
saat Almanca dersi veri-
lecektir.

• Almanca destek sınıfla-

• Ders verilen dilde yeter-
siz olan çocuk ve gençler 
için daha fazla ve sonuç 
odaklı destek 

- Bugüne kadar öğrenci-
ler haftada en fazla 11 
saat dil bilgisi desteği 
almışlardır. 

- Gelecekte ise bu sınıf-

rına özel hazırlanacak 
müfredatın odak noktası, 
eğitsel olarak en kısa sürede 
Almanca dili bilgisinin 
kazandırılması olacaktır. 

• Yarıyıl sonunda öğ-
rencilerin Almanca dil bilgi-
si seviyeleri tekrar test edi-
lecektir.

• Dersleri takip edebilen 
çocuk ve gençler Almanca

larda eğitim alacak çocuk-
lar ilköğretimde 15 saat, 
orta öğretimde ise 20 
saat dil bilgisi desteği 
alacaklardır.

• Eğitsel odağı Almanca 
dili öğrenimi olan yeni 
müfredat 

• Her yarıyıl sonunda 

destek sınıfından ayrılıp
düzenli eğitime katıla-
caklardır. İlave 6 ders ile 
burada da destek sürdürü-
lecektir. 

• Dersleri takip edemeyen
çocuklar ise Almanca 
destek sınıfında kalacak 
ve eğitim ve öğretim yılı 
sonunda tekrar sınava 
alınacaklardır.

tekrarlanan tek tip dil 
bilgisi seviye tespit sı-
navı ve bunun sonucun-
da her yarıyıl sonunda 
düzenli eğitime geçiş 
imkânı

• Düzenli eğitime geçiş 
sonrasında da haftada 6 
saat Almanca kursu ile 
devam eden destek süreci  

VEYA

Almanca destek sınıfları

Almanca destek sınıfları modeli

Okula kayıt ve 
başlangıç 

Derslerin takip edi-
lebilmesi için gerekli 
Almanca dil bilgisi 
yetersiz ise tespit 
edilir. 

Almanca destek 
sınıfı I. Yarıyıl

Ders dili olan Alman-
ca’da hedeflenen 
destek: İlköğretimde 
15 saat - Orta öğretim-
de 20 saat 

Destek odaklı özel 
müfredat
Diğer sınıf öğren-
cileriyle ortak dersler 
(örneğin spor, müzik, 
yaratıcılık dersi…)

Standart bir 
sınav    

İlgili çocuk ve gençler 
tek tip bir sınava tabi 
tutulur. Bu sınav so-
nucuna göre, çocuk 
ya da gencin Alman-
ca destek sınıfında 
eğitim görüp görme-
yeceğine karar verilir. 

I. Yarıyıl sonunda 
sınav

Avusturya genelin-
de yapılacak tek tip 
bir sınav ile dersleri 
yeterli seviyede takip 
edebilen öğrencilerin 
belirlenmesi

Uluslararası verilere
göre çocuklar, %50’ye
varan oranlarda Al-
manca destek sınıf-
larından ayrılabilmek-
tedir.  

Almanca destek 
sınıfı II. Yarıyıl

Almanca destek sı-
nıfında eğitim ve 

öğretime devam 

Düzenli eğitime 
katılım 

Derslere paralel olarak 
haftada 6 saat Alman-
ca destek kursu şek-
linde ilave destek veril-
meye devam edilir.  
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Kommentar
Viyana MA 13’ün “Gençlere yönelik 

sosyal hizmetler“ ile ilgili araştırması 
maalesef tarafsız olmayan sonuçlarla 

toplumda ayrışmalara sebep oldu
11/2014 – 02/2015 tarihleri 
arasında 14-24 yaş grubundaki 
gençlerle birlikte 30 farklı beledi-
ye kurumunda bir anket yapıldı. 
Anket arkadaş çevresi, aile, köken, 
siyasal görüş, dini inanç gibi 
konuları kapsıyordu. Araştırma 
niteliksel ve niceliksel yapıda 
olduğundan ağırlıkla ucu açık 
sorularla yer verildi. Caroline Nik 
Nafs ve Kenan Güngör`ün MA 13 
ün talebiyle yönettiği araştırma 
sonucunda ülke genelinde “radi-
kalizm ve karşı önlemler” konulu 
bir çalışma ağı kuruldu.

Araştırmadaki katılımcıların 
%44’ü İslam inancına sahip genç-
lerdir. Bu durumda araştırmayı 
yürütenler için katılımcılar ara-
sında Müslüman gençlerin diğer 
gruplara oranla ağırlıklı olduğunu 
biliyorlar mı yoksa kasıtlı olarak 
mı ayarlanmış sorusu akıllara 
gelmektedir.

Türk kökenli gençler okulu 
bitirmek ya da iş bulmak gibi ko-
nularda endişelerini en çok dile 
getiren grup olsa da gelecekleri
ile ilgili iyimser düşünceleri mev-
cuttur. Dini inançlarının ya da 
kökenlerinin kabul görülmemesi 
de onları en çok endişelendiren 
konular arasında yer almaktadır.

Viyana’da Mısır, Somali, İran ya 
da Afganistan gibi Müslüman ül-
kelerinden gelen gençlerin %58’i, 
ten renkleri sebebiyle en az bir 
kere ayrımcılığa uğradıklarını 
belirttiler. Müslüman gençlerin 

3/5inden fazlası, dini inançları 
yüzünden kamu binaları, okullar, 
toplu taşıma araçları ve parklarda 
ayrımcılığa uğramışlar. Bu sebep-
lerden dolayı özellikle mülteci 
Müslümanlar Avusturyalı olarak 
tanımlanamadıkları duygusuyla
topluma entegre olmakta zor-
lanmaktadır.

Araştırma sonuçlarında Müslü-
man kökenli gençler şiddet karşıtı 
ve ılımlı bir İslam anlayışıyla 
dinine en bağlı grubu olusturu-
yor.%27 oranıyla yüksek tehlike 
altında olan ISID sempatizanları 
batı ve demokrasi karşıtı şiddet 
yanlılarıdır. Güngör´e göre “Farklı 
etnik kökenlere sahip arkadaş 
çevresi olan Müslüman gençler 
daha az tehlike altındalar.“

İstatistik, koyu dindar olun-
duğunda radikalleşme tehlike-
sinin ne kadar büyük olduğunu 
gösteriyor. Yüksek risk altındaki 
grup neredeyse sadece erkek ve 
koyu dindar gençlerden oluşuyor. 
Aynı verilere göre, Türk kökenli 
gençler, Çeçen gençlere göre cid-
di oranda daha az tehlikedeler.

Araştırmaya katılan gençlerin 
yaklaşık 1/5inin eski Yugoslavya 
ülkelerinden göç ettiği görülüyor. 
İkinci büyük grup, %22’lik payla 
Katolik Hristiyan inanca sahip 
gençlerdir. Ortodoks Hristiyan 
inanca sahip olanlar ise %14 
ile üçüncü sırada yer alıyorlar. 
Katılımcı gençlerin sadece %6’sı 
hiçbir dine mensup değil ya da 

bu konu hakkında bilgi vermedi-
ler. Katolik gençlerin çoğunluğu 
Avusturyalı ya da diğer Avrupa 
Birliği ülkelerinden geliyorlar. Eski 
Yugoslavya’dan gelen gençlerin 
yarısından fazlası %52 ile Orto-
doks Hristiyan inanca sahiptir.

Din Ortodoks ve Katolik Hristi-
yan gençlerin hayatında önemli 
bir rol oynamıyor. Ortodoks 
Hristiyan inanca sahip gençler 
%50 ile homofobik tutum sergi-
leyenler arasında Katolik genç-
lere oranla (%24) daha büyük 
bir paya sahipler. Müslüman 
kökene sahip gençlerin (%47) Ya-
hudi karşıtı tutuma sahip olduğu 
sanılıyor. Araştırmaya katılan 
Müslümanların %59’u, özellikle 
erkek olanlar, homoseksüelliği 
küçümsüyor. Müslüman genç-
lerin az bir bölümü ise (%35) de-
mokrasi karşıtı.

Katolikler arasında %36, Orto-
dokslar arasında ise 48% oranla 
diğer gruplara karsı ırkçı tutum 
sergilenmektedir. Ortodoks Hris-
tiyan gençlerin %27’si, Katolik 
gençlerin ise %7’si Yahudi 
düşmanlığı eğilimlidir. Sayılar 
bize, Müslüman olmayan genç-
lerin de diğer gruplara karşı 
güçlü bir negatif tutum içinde 
olduklarını göstermektedir.

Avusturya gençliği yüksek bir 
oranla köken, kültür ve dini 
inançları sebebiyle en az bir defa 
ayrımcılığa uğradıklarını beyan 
ettiler.

von Mustafa Delice
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entegre olmak zor, çünkü 
çoğunda Avusturyalı olarak 
tanınmadıkları duygusu ha-
kim. 

Dindarlık
Din, Müslüman kökenli genç-
ler arasında çok önemli bir 
değere sahip, fakat kesinlikle 
Avusturya kanunlarından 
daha yüksek değil! Müslü-
man gençler için önemli olan, 
dini vecibelerini yerine getire-
bilmek; oruç tutmak ya da 
namaz kılmak gibi ibadetleri 
çoğu sürekli olarak yerine ge-
tiriyor. Müslüman gençlerin 
yarısından fazlası haftada 

Viyana’da Müslümanların 
karşı karşıya kaldığı 
ayrımcılık
Mısır, Somali, İran ya da Af-
ganistan gibi Müslüman 
ülkelerden gelen gençlerin 
%58’i, ten renkleri sebebiyle 
en az bir kere ayrımcılığa 
uğradıklarını belirttiler. Müs-
lüman gençlerin 3/5’inden 
fazlası, dini inançları yüzün-
den kamu binalarında, 
okullarda, toplu taşıma 
araçlarında ve parklarda 
ayrımcılığa uğramışlar.  Bu 
sebeplerden ötürü Müslü-
man gençler için (özellikle 
mülteciler için) topluma 

bir ya da daha fazla namaz 
kıldığını, bunlardan 2/5’i 
de her zaman oruç tuttu-
ğunu ifade etti. Araştırma 
sonuçlarına göre, Müslü-
man inanca sahip gençlerin 
yarısından fazlası koyu din-
dar ve büyük farkla dinine en 
bağlı grubu oluşturuyorlar. 
Müslüman kökenli gençler-
in yaklaşık %90’ının kendi 
kimliğini İslam ve geldikleri 
yer ile tanımlaması ise dikkat 
çekiyor. 

Radikalleşme tehlikesi
Araştırmaya katılan Müs-
lüman kökenli gençlerin 

çoğunluğu dindar fakat teh-
like altında değiller (%42), 
açıkça şiddete karşılar ve 
ılımlı bir İslam anlayışına sa-
hipler.  Bunların yaklaşık üçte 
biri az – orta seviyede tehlike 
altında, aykırı ve kısmen Batı 
karşıtı bir tutum sergiliyorlar. 
Araştırmaya göre, %27 ile 
yüksek tehlike altında olan 
grup IŞİD sempatizanı, Batı 
karşıtı, örtük şiddet yanlısı ve 
kısmen demokrasi karşıtı. 

Gençlerin radikalleşme teh-
likesinin ne kadar büyük 
olduğu, araştırmaya göre, 
cinsiyet, köken, dindarlık se-

12 BrückeKöprü Magazin für Vielfalt

Bildung

Bildung

Araştırmaya katılan toplam 401 gençten 
İslam inancına sahip 214 tanesi ağırlıklı 
çoğunluğu oluşturuyor.  Aynı zamanda Vi-
yana Gençlik kurumlarında da en büyük dini 
gruplar. Müslüman gençlerin yarısı Türk 
göçmeni. Araştırmaya katılan gençlerden 
2/5’i ise diğer İslam ülkelerinden göç eden-
ler, örneğin Hindistan, Pakistan ya da Af-
ganistan, %8’i ise Çeçenistan’dan. Burada da 
görülüyor ki, araştırmaya katılan Müslüman 
inanca sahip gençler, diğer gruplara göre 
sayıca daha fazlalar. 

Bu durumda ciddi bir şekilde yanıtlanması 
gereken soru şu: Araştırmayı yürütenler, 
araştırmaya katılan Müslüman gençlerin 
sayısının diğer gruplara göre sayıca fazla 
olduğunu biliyorlar mıydı yoksa bu kasıtlı 
olarak mı bu şekilde ayarlandı? Sonuçları 
gençler içinde ayrışmaya sebep olabilecek 
bu şekilde bir yayının yapılmış olmasını 
doğru bulmuyoruz.

Bu araştırma ile ilgili sizlerinde bilgi sahibi 
olabilmesi için bazı bölümleri aşağıdan takip 
ederek okuyabilirsiniz.

Kasım 2014’ten Şubat 2015’e kadar, genç-
lere yönelik sosyal hizmet verilen 30 farklı 
belediye kurumunda 14-24 yaş aralığındaki 
gençlerle anket yapıldı. Viyana Şehri MA 
13 tarafından talep edilen araştırmayı ya-
zarlar Caroline Nik Nafs ve Kenan Güngör 
yönetti. Araştırma sırasında, çocuk ve 
gençlik avukatları Ercan Nik Nafs (Caro-
lin Nik Nafs’ın eşi) ve Monika Pinterits, 
yayımlandığı ana kadar sonuçları henüz 
belli olmayan araştırma ile ilgili harekete 
geçerek ülke genelinde „radikalizm ve karşı 
önlemler“  konulu bir çalışma ağı kurdular. 

Sonuçlara göre, araştırmaya katılan genç-
lerin %44’ü, yani neredeyse yarısı (hangi et-
nik gruba mensup olurlarsa olsunlar) diğer 
gruplara karşı orta – güçlü şiddette bir tu-
tuma sahipler. 

“Gençlere yönelik sosyal hizmetler“ 
Müslüman ve Müslüman olmayan 

gruplar arasındaki farklar



viyesi ve arkadaş çevresi ile 
yakından alakalı.  Gizli tehlike 
altında olan Müslüman genç-
ler arasında şiddete eğilim 
oranı da yüksek görünüyor. 
Güngör’ün söylediğine göre 
“Farklı etnik kökenlere sahip 
arkadaş çevresi olan Müslü-
man gençler daha az tehlike 
altındalar.”

Cinsiyet ve kökene göre 
radikalleşme tehlikesi
İstatistik, koyu dindar 
olunduğunda radikalleşme 
tehlikesinin ne kadar büyük 
olduğunu gösteriyor. Yüksek 
risk altındaki grup neredeyse 
sadece erkek ve koyu dindar 
gençlerden oluşuyor. Aynı 
verilere göre, Türk kökenli 
gençler, Çeçen gençlere göre 
ciddi oranda daha az tehlike-
deler.  

Araştırmaya katılan genç-
lerin yaklaşık 1/5’inin eski 

Yugoslavya ülkelerinden göç 
ettiği görülüyor; buna karşın 
%10’u Avrupa Birliği ülkele-
rinden geliyor. Gençlerin ya-
rısından fazlası eski Yugos-
lavya ülkeleri ile ilgili bir göç 
geçmişine sahip.  

Araştırmaya katılanlar ara-
sında ikinci büyük grup,  
%22’lik payla Katolik Hris-
tiyan inanca sahip gençler. 
Ortodoks Hristiyan inanca 
sahip olanlar ise %14 ile 
üçüncü sırada yer alıyorlar. 
Katılımcı gençlerin sadece 
%6’sı hiçbir dine mensup 
değil ya da bu konu hakkında 
bilgi vermediler. Katolik genç-
lerin çoğunluğu Avusturyalı 
ya da diğer Avrupa Birliği 
ülkelerinden geliyorlar. Eski 
Yugoslavya’dan gelen genç-
lerin yarısından fazlası 52% 
ile Ortodoks Hristiyan inanca 
sahip. 

Ortodoks ve Katoliklerde 
zayıf dindarlık
Din, Ortodoks ve Katolik Hris-
tiyan gençlerin hayatında 
önemli bir rol oynamıyor. 
Araştırma bulgularına göre 
kiliseye gitmiyorlar ya da 
oruç ve dua gibi dini veci-
beleri yerine getirmiyorlar.

Ortodoks ve Katoliklerin 
sergilediği küçümseyici 
tutumlar
Şekilde görüldüğü üzere, 
Ortodoks Hristiyan inanca 
sahip gençler %50 ile ho-
mofobik tutum sergileyenler 
arasında Katolik gençlere 
oranla (%24) daha büyük bir 
paya sahipler. Diğer gruplara 
karşı ırkçı tutum sergileyen-
ler, Katolikler arasında %36, 
Ortodokslar arasında ise 
(genel olarak Sırplar) 48%. 
Ortodoks Hristiyan gençle-
rin %27’si, Katolik gençlerin 
ise %7’si Yahudi düşmanlığı 
eğilimli. Sayılar bize, Müslü-
man olmayan gençlerin de 

diğer gruplara karşı güçlü 
bir negatif tutum içinde 
olduklarını gösteriyor. 

Yeteri kadar entegre 
olunamadığı görülüyor
Eski Yugoslavya’dan gelen
gençler (%74), Viyana Şehri’ne
ait park ve özellikle okul 
gibi kamu alanlarında ay-
rımcılığa uğradıklarını belirt-
tiler. Eski Yugoslavya’dan 
gelen bu gençler yaşadıkları 
ayrımcılığın sebebinin köken-
leri olduğunu ifade ettiler. 
%39’u ten renkleri yüzün-
den ayrımcılık yaşadıklarını 
düşünüyor. Avrupa Birliği 
üyesi 27 ülke ve Avusturya 
gençliği, sırayla %70 ve %67 
oranında kökenleri ya da 
kültürleri ile ilgili ayrımcılık 
yaşadıklarını beyan ettiler, bu 
sayılar çok yüksek. 

En az bir kez ayrımcılığa 
uğradıklarını ve sebebin dini 
inançları olduğunu ifade 
eden gençlerin oranı Kato-

likler arasında %21, diğer 
inançlara mensup gruplar 
içinde ise %14. 

İkinci jenerasyon Balkan 
gençlerinin maruz kaldığı 
ayrımcılık %65 ile, Türk 
kökenlilere (%46) ve farklı 
kökene sahip başka gruplara 
(%13) oranla çok daha fazla. 
Sonuç olarak, Ortodoks Hris-
tiyan ya da Katolik Hristiyan 
inanca sahip olan gençler de, 
dini vecibelerini ne sıklıkla 
yerine getirdiklerinden ba-
ğımsız olarak, kimliklerini 
toplumla ve Viyanalı olmakla 
tanımlayamıyorlar. 

Kaynak: think-difference.com
Bildung
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Dini inançlar sebebiyle küçümseme

Cinsiyete ve belirli kökene sahip gruplara göre 
radikalleşme tehlikesi
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Endişeler ve maruz kalınan 
ayrımcılık
Okulu bitirmek ya da iş 
bulmak gibi konularda 
endişelerini en çok dile geti-
ren grup olsa da, Türk kökenli 
gençler gelecekleri ile ilgili 
iyimserler. Dini inançlarının 
ya da kökenlerinin kabul 
görmemesi de onları en 
çok endişelendiren konular 
arasında. 

Müslüman gençlerin 3/5’in-
den fazlası, dini inançları 
yüzünden kamu binalarında, 
toplu taşıma araçlarında 
ve parklarda ayrımcılığa 
uğramışlar. Türk kökenli
katılımcıların 2/5’i ise 
ayrımcılığa maruz kaldıkları 
tecrübeler yaşadıklarını ve 

sebebini kökenleri olarak 
gördüklerini ifade ettiler. 

Dindarlık
Araştırmanın belirttiğine gö-
re, Müslüman kökenli genç-
ler arasında dinin büyük bir 
önemi var. Gerçekten de, 
Müslüman gençlerin çoğu 
oruç tutmak ya da namaz 
kılmak gibi ibadetleri yerine 
getiriyor. Müslüman gençle-
rin yarısından fazlası haftada 
bir ya da daha fazla namaz 
kıldığını, bunlardan 2/5’i de 
her zaman oruç tuttuğunu 
ifade etti. Yine araştırma 
sonuçlarına göre, Müslü-
man inanca sahip gençlerin 
yarısından fazlası koyu din-
dar ve büyük farkla dinine en 
bağlı grubu oluşturuyorlar. Bu 

Anket, arkadaş çevresi, aile, köken, siyasal görüş, 
dini inanç, aidiyet gibi konuları kapsıyordu ve 
araştırma hem niteliksel hem de niceliksel yapıda 
olduğundan ağırlıklı olarak ucu açık sorularla yer 
verildi. Sonuç olarak araştırmaya katılan Müslüman 
gençlerin ¼’ünden fazlasının gizli radikalleşme teh-
likesi altında olduğu görüldü. Tüm katılımcıların ise 
%44’ünün diğer gruplara karşı orta-yüksek seviyede 
küçümseyici tutumu mevcut. 

Araştırmaya katılan toplam 401 gençten İslam 
inancına sahip 214 tanesi ağırlıklı çoğunluğu 
oluşturuyor.  Aynı zamanda Viyana Gençlik ku-
rumlarında da büyük arayla en büyük dini gruplar. 
Müslüman gençlerin yarısından fazlası (%56) Türk 
göçmeni. Avusturya’da doğan ve ikinci jenerasyon 
olan gençlerin neredeyse yarısının ebeveynleri 
Türkiye’den göç etmiş.

Gençlere yönelik sosyal hizmet 
verilen 30 farklı belediye kurumun-
da 14-24 yaş aralığındaki gençlerle 
anket yapıldı. Belediyenin talebi 
doğrultusunda gerçekleştirilen 
araştırma 2014 kışında başlayıp 
2015 yılında sona erdi. Araştırma 
verileri, görüşmelerde sorulan
soru ve yapılan gözlemlerin de-
ğerlendirilmesi ve analiz edilme-
siyle sağlandı. 

“Gençlere yönelik sosyal hizmetler“ 
Müslüman gençler arasında 

radikalleşme tehlikesi
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gençlerin yaklaşık %90’ının 
kendi kimliğini İslam ve gel-
dikleri yer ile tanımlaması ise 
dikkat çekiyor. 

Radikalleşme tehlikesi
Araştırmaya katılan Müs-
lüman kökenli gençlerin 
çoğunluğu dindar fakat teh-
like altında değiller (%42), 
açıkça şiddete karşılar ve li-
beral bir İslam anlayışına sa-

hipler.  Bunların yaklaşık üçte 
biri az – orta seviyede tehlike 
altında, aykırı ve kısmen Batı 
karşıtı bir tutum sergiliyorlar. 
Araştırmaya göre, %27 ile 
yüksek tehlike altında olan 
grup Cihat sempatizanı, Batı 
karşıtı, örtük şiddet yanlısı ve 
kısmen demokrasi karşıtı.

Küçümseme oranlarına 
göre radikalleşme tehlikesi 

Bu tablo bize, gizli tehlike 
altında olanların -büyük farkla- 
az tehlike altında olanlara gö-
re daha güçlü negatif tutuma 
sahip olduklarını gösteriyor. 

Araştırma aynı zamanda, 
Müslüman kökene sahip, 
İslam dininin vecibelerini 
yoğun bir şekilde yerine 

getiren ve koyu dindar 
olan gençlerin daha büyük 
bir radikalleşme tehlikesi 
altında olduklarına işaret 
ediyor. Etnik kökenleri kar-
ma olan arkadaş gruplarına 
sahip Müslüman gençlerin 
ise açıkça daha az tehlike 
altında oldukları sanılıyor. 
Müslüman gençlerden yük-
sek radikalleşme tehlikesi
altında olanların, diğer grup-
ları küçümseyici tutumları 
oldukça güçlü. Radikalleşme 

tehlikesi ne kadar büyükse, 
şiddet eğilimi de o kadar
artıyor.  Araştırma sonuç-
larına göre, yüksek dere-
cede tehlike altında olan 
Müslüman gençlerin şiddet 
eğilimli oldukları, dolayısıyla 
şiddet uygulayabilecekleri 
vurgulanıyor.  

Küçümseyici tutumlar 
Müslüman kökene sahip
gençlerin neredeyse yarı-
sının (%47) Yahudi karşıtı tu-
tuma sahip olduğu sanılıyor. 
Araştırmaya katılan Müslü-
manların %59’u, özellikle
erkek olanlar, homosek-
süelliği küçümsüyor. Müslü-
man gençlerin az bir bölümü 
(%35) ise orta-yüksek dere-
cede demokrasi karşıtı. 

Cinsiyete ve belirli 
kökene sahip gruplara 
göre radikalleşme tehlikesi 
Grafik, koyu dindar olun-
duğunda, radikalleşme teh-
likesinin ne kadar yüksek 
olduğunu gösteriyor. Erkek 
Müslüman gençlerin, kızlara 
oranla ne kadar fazla Cihat 
sempatizanı oldukları fark 
ediliyor. 

Ayrıca Türk kökenli gençlerin, 
diğer milletlere oranla ne ka-
dar az radikalleşme tehlikesi 
altında oldukları da aynı 
tabloda görülüyor. 

Kaynak: think-difference.com

von Mustafa Delice und Esin Karahan

Küçümseme oranlarına göre 
radikalleşme tehlikesi 

Cinsiyete ve belirli kökene sahip gruplara göre 
radikalleşme tehlikesi



veynleri desteklemek" 
sloganıyla, Viyana Çocuk 
ve Gençlik Yardım Daire-
si, çocuklar, gençler ve 
aileler için bilgi edinme, 
danışma, yardım ve destek 
ile ilgili geniş bir hizmet yel-
pazesine sahiptir. Aileleri 
sorunlarına uygun çözüm-
ler geliştirme konusunda da 
destekler. 

Önlemler
Ebeveynler çocuk bakımı 
ve eğitimi sırasında çeşitli 
sorumluluklar ve zorluklarla 
karşı karşıya kalmaktadırlar. 
Viyana Çocuk ve Genç-
lik Yardım Dairesi’nin aile 
merkezlerinde görevli per-
sonel sosyal hizmetler, sos-
yal pedagoji, psikoloji ve hu-
kuk alanlarında bilgi edin-

MA 11 – Viyana 
Çocuk, Gençlik 
ve Aile  Yardım 

Dairesi Avusturya’daki en 
büyük çocuk koruma kuru-
mudur. Çocukları korur ve 
ailelere çocuklarının uygun 
ve şiddetsiz bir ortamda 
yetişmeleri için destek verir. 

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

"Çocukları korumak - ebe-

Viyana Aile ve Gençlik Dairesi (MAG ELF) 24 Mayıs Perşembe günü 
düzenleyeceği "Koruyucu Ailelik" konferansında siz değerli Müslüman aileleri 
de aralarında görmek istiyor. Viyana Çocuk, Gençlik ve 
Aile  Yardım Dairesi faaliyet ve etkinlik alanları ile ilgili 
detaylı bilgileri yazının devamında okuyabilirsiniz.

me, destek ve danışma 
hizmetleri sunmaktadır.
Konular; doğum, çocuk 
yetiştirme, çocuklarla ile-
tişim ile ilgili tüm sorular 
ve ayrılık, boşanma, vela-
yet soruları ile finansal ya 
da konut sorunlarıdır. Aile 
merkezlerinde sunulan tüm 
danışma hizmetleri ücret-
sizdir! 

Aile merkezlerinde, bebek
bekleyen ebeveynler do-
ğumdan önce Eltern-Fit 

Viyana Çocuk 
Gençlik  ve Aile 

Yardım Dairesi’nin 
düzenleyeceği 

konferansın tarih ve 
adresi:

Perşembe 24.5.2018
saat: 18.00 - 20.00

  Eltern - Kind - 
Zentrum in 1060,  
Mollardgasse 8

Giriş: 
Richard Waldemar Park

programları çerçevesinde 
bilgi edinebilir, Viyana 
Şehri’nin hediyesi olan be-
bek bakım çantasını alabilir, 
doğumdan sonra ise Baby-
treff - bebek buluşmasında 
ya da küçük çocuk grup-
larında diğer ebeveynler ile 
tanışabilirler. 

Evlat edinme 
ve koruyucu aile olma
Evlat edinme ile koruyucu 
aile olma arasındaki fark iyi 
anlaşılmalıdır. 

Evlat edinmede, öz ebe-
veynler çocuklarının evlat 
edinileceğini kabul eder 
ve çocuğun hayatından 
çekilirler. Evlat edinen ebe-
veynler çocuğun tüm hak 
ve yükümlülüklerini taşırlar.
 
Koruyucu ebeveynler ise, 
çeşitli sebeplerden ötürü 
(ihmal, şiddet, ebeveyn-
lerin kronik hastalıkları...
vb.) tehlike altında olan ve 
öz ebeveynleri ile daha fa-
zla birlikte yaşayamayacak 
olan çocukların bakımını 
üstlenirler. Evlat edinmeden 
farklı olarak, bu durumda 
bazı haklar (örneğin iletişim 
kurma hakkı) ve yüküm-
lülükler (örneğin nafaka 
ödenmesi) öz ebeveynlere 

Viyana 
Aile ve Gençlik Dairesi
Müslüman çocukları 
ailelerinden zorla almıyor 
Aksine Viyana Aile ve Gençlik dairesi (MAG ELF) 
gönüllü Müslüman koruyucu aileler arıyor. Ve 
üstelik Koruyucu ailelere çocuk bakım masrafları 
için yardımda bulunuyor.  
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Bazı çocukların hızlıca evden 
ayrılmaları gerekir.  Viyana Şehri 
onlar için anlayışlı aileler arıyor. 
Bazen ailelerde her şeyin raydan çıkmasına 

sebep olan olaylar gelişir. Böyle durumlarda 

çocukların birkaç saat içinde sevgi dolu aile-

lere alınmaları gerekir. Çocuklarla arası çok 

iyi olan, sabırlı insanların yanına. 

Acil durum koruyucu 
ebeveynlerinin yaptıkları

 

Acil durum koruyucu ebeveynleri kısa ve 

belirli bir zaman dilimi için bir çocuğun 

bakımını üstlenirler. Çocuklarla iletişim 

konusunda uzmandırlar, zor durumlarda 

destek olurlar ve bakımlarını sağlarlar. 

Birkaç hafta sonra, çocuklar öz ailelerine 

ya da başka bir koruyucu aileye yerleştiril-

diklerinde onlardan ayrılabilirler. 

Acil durum korumanız sayesinde daha fazlası yapılabilir.

Acil koruma gereken 
çocukların ihtiyaçları

Çokça anlayış ve hoşgörü

Yaralı bir çocuk kalbiyle 

kurulan empati
Çocuğun aile fertleriyle iletişiminde 

yüksek hassasiyet

Daha fazla bilgi için :

MAG ELF hizmet telefonu 4000 8011 
www.pflegemama.at 

veya

 

www.pflegepapa.at

Evlatlık ve Koruma Altındaki Çocuklar 

Birimimizdeki uzmanlarla görüşmek için 

4000-90770 no.lu telefondan randevu 

alabilirsiniz.

Her şeyden önce 
çokça anlayışa 
ihtiyacı var.

Masraflar karşılanır

Çocukları sevmek kolaydır. 
 

Acil durum koruması zordur. MAG ELF bunu destekliyor.

 

 

Hazırlık 

Acil koruma gereken bir çocuğu almadan önce, 

koruyucu kişinin uygunluğu Çocuk ve Gençlik 

Yardım Dairesi tarafından incelenir. 

3 ile 6 ay arası bir zamanda kişisel, sosyal, 

sağlık ve ekonomik durum ile ilgili şartlar göz 

önüne alınarak acil durum koruyucu anne ya da 

baba olup olamayacağınıza karar verilir.  

Evlatlık ve Koruma Altındaki Çocuklar Birimi 

tarafında verilen ve farklı modüllerden oluşan 

hazırlık eğitimi, motivasyonunuzu gözden ge-

çirmenize ve acil durum koruyucu anne ya da 

babası olarak sizden beklenenleri karşılayabil-

menize imkân sağlar. 

Emeklilik, hastalık, kaza ve işsizlik 

sigortasını içeren, asgari yaşam şartları 

düzeyinde aylık gelir

Zorunlu “Grup idaresi ve belgelemesi” 

eğitimi (Haftada 5 saat)

Acil koruma gereken bir çocuğu 
alabilmeniz için beklenenler…

Çocuk yetiştirmede ve bakımında tecrübeli 

olmak

Yeterli zamanı olmak ya da çalışmıyor 

olmak

Esnek olmak ve yeni durumlara hızlıca 

uyum sağlayabilmek

Geldiği aileye dönmesinde ya da koruyucu 

aileye yerleştirilmesinde çocuğu etkin bir 

şekilde destekleyerek ona eşlik etmeye hazır 

olmak

Tüm ailenizin acil koruma gereken bir 

çocuğu almayı kabul etmesi

Acil koruma gereken çocuğun öz ebeveyn-

lerine karşı tutumunuzun olumlu olması

MAG ELF sosyal hizmet görevlileri ile yoğun

bir işbirliğine hazır olmak

Acil durum koruyucu ebeveynlerine 

masrafları için aylık ödeme yapılmaktadır. 

Koruma altındaki çocuk parası, çocuğun 

bakım ve yetiştirilmesine bağlı masrafları 

karşılamaktadır. Viyanalı acil durum koruyucu 

ebeveynleri farklı şekillerde görevlendirilebilirler.

MODEL 1:

MODEL 2:

Emeklilik, hastalık, kaza ve işsizlik 

sigortasını içeren ortalama 1350,- EUR 

aylık gelir. 

Aynı anda 2 çocuğa bakmaya hazır olma

Yaşça daha büyük çocukları alabilme 

imkânı

Zorunlu “Grup idaresi ve belgelemesi” 

eğitimi (Haftada 12 saat)

Görev planına göre ulaşılabilir olma 

zorunluluğu

Viyana’da ikamet etme

Acil durum koruyucu ebeveynlerine 
tam destek  

Uzmanlar tarafından verilen danışma ve 

destek hizmetleri

Ayda 1 kez acil durum koruyucu ebeveynleri 

toplantısı

Ücretsiz ileri eğitim imkânları

Çocuklarla iletişim ile ilgili sorunlarda 

psikolojik danışmanlık

Öz aile fertleri ve doğabilecek problemlerle 

başa çıkmada profesyonel destek

Ali’nin 
misaf ir 
yatağınızdan 
fazlasına 
ihtiyacı var.  
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gözden geçiren aileler, 
aileye katılacak çocuk ile 
beraberliği öğrenebilirler. 
Tüm sorular ve endişeler 
detaylı bir şekilde ele alınır. 
Aday koruyucu ailelerin 
hazırlığı birkaç modülden 
oluşmaktadır ve 3-6 aylık 
bir dönemde toplamda 51 
saatte tamamlanır.  

Koruyucu aile ve çocuk 
konularında daha fazla 
bilgiye aşağıdaki linkten 
ulaşabilirsiniz:
www.wien.gv.at/men-
schen/kind-familie/
pflegefamilie/

Çocukların akrabaları tara-
fından korumaya alınması
Bir çocuğun, Çocuk ve 
Gençlik Yardım Dairesi 
eliyle çekirdek ailesinden 
ayrılması gerekiyorsa, tabii 
ki öncelikle yakın akrabalar 
arasında çocuğun bakımını 
geçici ya da uzun süreli 
olarak üstlenecek bir kişi-
nin olup olmadığına bakılır. 
Kökeni ve dini farket-
meksizin, korunmaya ve 
bakıma muhtaç tüm çocuk-
lar için koruyucu aileler 
arıyoruz. Bu çocukları 
sadece şartları uygun olan, 
eğitimlerini tamamlamış 
ve çocuğu almaya hazır 
ailelere yerleştirebiliriz. 

aittir. Ebeveynler – karşı bir 
karar yoksa – çocuklarıyla 
kişisel iletişim kurmaya 
devam edebilirler ve etme-
lidirler. Bu çocukların, ken-
dilerini koruyan ve kollayan, 
sevgi dolu geçici bir aileye 
ihtiyaçları vardır: koruyu-
cu aileler belirsiz bir süre 
boyunca öz ebeveynlerin 
görevlerini üstlenirler. 

Koruyucu aile 
olma koşulları 
Koruyucu anne ve baba 
olmak için MAG ELF iz-
nine ihtiyaç vardır. Bu-
nun için kişisel, sosyal, 
sağlık ve ekonomik durum 
ile ilgili şartların yerine 
getirilmiş olması gerekir. 
İzin sürecinde bu şartlara 
uygunluk incelenecek ve 
evde yaşayan diğer aile 
fertleri de sürece dahil 
olacaklardır. Bunlara ek 
olarak kişisel görüşmelerde 
ailenin uygunluğu değer-
lendirilecektir. Bu süreç altı 
ay kadar sürebilir. 

Koruyucu aile 
olmaya hazırlık 
Aday koruyucu aile için 
temel eğitimler şartlara 
uygunluğun incelenmesi 
aşamasında başlar. Ver-
ilen seminer sayesinde 
kendi motivasyonlarını 

Müslüman koruyucu 
ailelerimiz olmadığı için şu 
anda din konusu dikkate 
alınamamaktadır. 

Çocuklar ne zaman 
korumaya alınırlar
Koruma kelimesi çok geniş 
bir anlama sahip! Burada da 
geçici koruma ile kalıcı önle-
mi (bu, çocuğun ailesinden 
alınması anlamına gelmek-
tedir) ayırt etmek gerekiyor. 

Biz koruma sağlıyoruz
Ailelere destek olmak - 
çocukları korumak 
Aileler için Sosyal Hizmet 
Bölge Bürolarındaki sosyal 
hizmet görevlileri ve sosyal 
pedagoglar çocuklar için 
varlar; ebeveynler, çocuk-
lar, diğer aile fertleri ve 
farklı alanlardaki uzmanlar 
ile işbirliği içindedirler. Biz, 
şiddet uygulamadan çocuk 
yetiştirmeleri, çocuklarını 
dikkate almaları ve destek-
lemeleri için ailelere 
yardımcı oluyoruz.  Alanda-
ki uzman bilgimiz, tecrübe-
miz, kişisel çabalarımızla ve 
aileler ile birlikte, çocukların 
olumlu gelişimleri için uy-
gun ortamı sağlamak bizim 
sadece görevimiz değil, 
aynı zamanda en önemli 
amacımızdır. 

Acil durum 
müdahalesini önlemek
Ufak problemlerin büyüme-
sini önlemek için :
• Problemlerin daha da 
derinleşmemesi için, aile-
lere çocuk yetiştirme ile il-
gili her konuda danışmanlık 
hizmeti veriyoruz. 
• Çocukların güvenli bir 
şekilde, şiddet görmeden 
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Çocukların korunmasını 
ciddiye alıyoruz
Olası bir tehlike bize 
bildirildiğinde, konuyu her 
zaman ciddiye alıyoruz. 
Olası bir tehlikenin belirlen-
mesinde önem taşıyan 
tüm bilgileri topladıktan 
sonra, çocukla ve ailesi ile 
iletişime geçiyoruz. Önem-
li bilgileri genel olarak ço-
cuğun çevresinden edini-
yoruz. (Örneğin anaokulu, 
okul, doktorları… vb.) Bu ku-
rumlardaki kişiler aşağıdaki 
durumlarda bize mutlaka 
haber vermelidirler: 
• Ebeveynler çocukları ile 
yeteri kadar ilgilenmiyor-
larsa (yetersiz beslenme 
ya da bakım, bağırmasına 
ilgisiz kalmak, özen göster-
memek, yalnız bırakmak, 
çocukla oyun oynamamak, 
çocuğu desteklememek…)
• Çocuk zarar görmüş, 

kendi ailelerinin yanında 
yaşamaya devam etmeleri 
için de, kriz anlarında 
ailelere destek oluyoruz. 
• Tüm destek çabalarımıza 
karşın, çocuğun aile-
sinin yanında güvenliği 
sağlanamıyorsa, çocuğu 
acil durum koruyucu ebe-
veynlerinin yanına yer-
leştiriyoruz. Sürekli ko-
ruyucu aile gerekiyorsa, 
acil durum merkezlerine 
ya da ortak yaşam evlerine 
yerleştirerek güvenliğini 
sağlıyoruz. 

Çocukların kanuni olarak 
korunmaya ve çocuklara 
uygun bir şekilde büyüm-
eye hakları vardır. İhmal, 
ruhsal, bedensel ya da 
cinsel şiddet kadar, ebev-
eynler arasındaki şiddete 
tanık olma da çocukların 
gelişimini etkilemektedir. 

endişeliyse ya da bir şekilde 
davranışlarında dikkat çe-
ken değişiklik varsa ve/veya 
ailedeki bir şiddet olayından 
bahsediyorsa
• Çocuk ebeveynleri tara-
fından hakir görülüp aşa-
ğılanıyorsa. 

Tehlike incelemesinin 
başlaması 
Toplanan bilgiler ışığında, 
ailedeki çocuğun aldığı 
riskleri değerlendiriyoruz, 
aynı zamanda da aile 
ile ortak bir çalışmaya 
başlıyoruz. Tehlike incele-
mesi sırasında, çocuk ailesi 
yanında güvende değilse, 
onu geçici olarak yakın 
akrabalarının yanına, acil 
durum merkezine ya da acil 
durum koruyucu ebeveyn-
lerin yanına yerleştiriyoruz. 
Bu durumda çocuğu en az 
etkileyecek, fakat durumun 

çözülmesi için de gerekli 
olan en uygun müdahaleyi 
seçmeye gayret ediyoruz. 
(en uygun çözüm ilkesi) 

Ebeveynler hemfikir olma-
salar da, her zaman bu al-
anda önceden belirlenmiş 
kurallara sadık kalarak (4 
göz ilkesi), çocuğu korumak 
için geçici önlemler alabili-
riz. Sonrasında, velayetin 
tekrar değerlendirilmesi 
için adli yola başvurulur 
ve mahkeme tarafından 
alınacak karara kadar, 
aldığımız önlem geçerli ol-
maya devam eder. 

Tehlike incelemesi sonu-
cunda, çocuğun ailesi ya-
nında yeteri kadar güvende 
olmadığına kanaat geti-
rilirse, “en uygun çözüm 
ilkesi” gereği çocuğun 
yetiştirilmesi için aşağıdaki 
yardım seçeneklerini su-
nuyoruz: 
                            
Çocuk yetiştirmeye destek 
Bu durumda çocuğun 
ebeveynleri ile birlikte bir 
yardım planı hazırlanarak 
gerekli yardımları konu 
alan yazılı bir anlaşma 
yapılır. Bu anlaşmada, aile-
deki durumun değişmesi 
ve çocuğu etkileyen teh-
like faktörlerinin ortadan 
kaldırılması için gerekli 
amaçlar ve takip edilecek 
adımlar belirlenir. Son 
olarak ebeveynlere, yardım 
planını hayata geçirmede 
destek olunur, gerekirse 
ilave yardımlar ayarlanır 
(terapi, danışmanlık…) 
ve anlaşmaya ne kadar 
uydukları kontrol edilir. 

Tam koruma
Tam koruma, çocuğun 
koruyucu aile yanında ya 
da ortak yaşam evlerinde

19Ausgabe 12 2018

Familie



20 BrückeKöprü Magazin für Vielfalt

Familie

Familie

etmeden önce, çocuğun 
güvenliği için kesinlikle 
gerekli eylemleri net bir 
şekilde belirler. (en uygun 
çözüm ilkesi) 

Çocukların refahının 
ölçülmesindeki kriterler:
• Özellikle beslenme, 
sağlık ve hijyen, yaşam 
alanı konularında uygun 
bir bakım ve çocuğun 
yetiştirilmesinde gösterilen 
özen
• Konfor, güvenlik, çocuğun 
bedensel ve ruhsal 
bütünlüğünün korunması
• Çocuğun tehlikeden uzak 
tutulması, şiddete maruz 
kalmaması, en yakınındaki 
kişilerin uğradığı şiddete 
tanık olmaması 
• Ebeveynleri tarafından 
çocuğa değer verilmesi ve 
çocuğun kabul görmesi
• Çocuğun yetenekleri, 
eğilimleri ve gelişim 
imkanlarının teşvik edilmesi 
• Çocuğun algısına bağlı 

yaşaması anlamına gel-
mektedir. Buna paralel 
olarak, çocuğun ailesine 
dönebilmesi ve sağlıklı, 
şiddetsiz bir ortamda 
büyümesi için, ailenin ço-
cuk yetiştirme becerilerinin 
iyileştirilmesi amacıyla 
çalışmalara devam edilir. 
Başarılı olunamazsa, çocuk 
kendi ayakları üzerinde du-
rana kadar koruyucu aile 
yanında ya da ortak yaşam 
evlerinde kalır. 

Kısaca ilkelerimiz 
ve görevlerimiz
• Çocuk ve Gençlik Yardım’ın 
tüm karar ve eylemlerinin 
odağında çocuk yer alır. 
• Çocuk ve Gençlik Yardım’ın 
görevi, çocukların aileleri 
ile birlikte en iyi şekilde 
büyümeleri için ailelere 
destek olmaktır. Bu konuda 
ailelerin gösterdiği işbirliği 
büyük öneme sahiptir. 
• Çocuk ve Gençlik Yardım, 
ebeveynlere müdahale 

olarak fikrinin dikkate 
alınması ve fikirlerinin 
geliştirilmesi 
• Çocuğun kanuni haklarının 
ve çıkarlarının korunması

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

Şiddetsiz bir eğitim için
Çocukların şehrimizde iyi, 
güvenli ve şiddetten uzak 
bir şekilde büyümeleri için 
Viyanalı tüm yetişkinler 
olarak sorumluluk taşı-
yoruz. MAGELF sosyal 
hizmet görevlileri ancak bir 
çocuğun olası bir tehlike ile 
karşı karşıya kaldığından 
haberdar olurlarsa, çocu-
ğun iyiliği için müdahale 
edebilirler. 

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

Çocukların ailelerinden 
alınma sebepleri 
Biz, çocukları sadece evle-
rinde tehlikede olduklarında 
– bizdeki adıyla – „tam 
korumaya“ alıyoruz. Teh-
likeden kasıt ihmal, be-
densel, ruhsal ya da cinsel 
şiddettir. 

Kaynak ve İçerik: MAG ELF



Koruyucu anne ve babalara tam 
destek veriliyor.

Uzmanlar verdiği danışma ve destek hizmeti

Ücretsiz ileri eğitim imkanları 

Çocuk yetiştirme ile ilgili konularda psikolojik 

danışmanlık, koruyucu ebeveyn koçluğu

Öz aile fertleri ve doğabilecek problemlerle 

başa çıkmada profesyonel destek

Koruyucu Ebeveyn olmak gerçek 
bir iştir ve bu çabanın karşılığı 
gereğince karşılanmaktadır.  
Tüm koruyucu aileler finansal olarak kendilerine 

yetiyor olmalıdırlar. Aylık ödenen koruma altın-

daki çocuk parası yapılan masraflar içindir. 

Daha fazla bilgi için :

MAG ELF hizmet telefonu 4000 8011 
www.pflegemama.at veya

 

www.pflegepapa.at

Evlatlık ve Koruma Altındaki Çocuklar 

Birimimizdeki uzmanlarla görüşmek için 

4000-90770 no.lu telefondan randevu alabilirsiniz.

MODEL 1: 

 Her yaştan çocuğu alma

 

 Zorunlu eğitim ve grup idaresi

MODEL 2:
Daha önce hiç görev almayan kişinin 

görevlendirilmesi

 

3-6 yaş arası bir çocuğu alabilme

 

6 ay süreli, emeklilik, hastalık, kaza ve 

işsizlik sigortasını içeren, brüt yaklaşık 

1350,- EUR aylık gelir (artı prim) 

Zorunlu eğitim ve grup idaresi, koruyucu 
ebeveyn koçluğu

Viyanalı koruyucu ebeveynleri farklı 
şekillerde görevlendirilebilirler. 

Emeklilik, hastalık, kaza ve işsizlik 

sigortasını içeren, asgari yaşam şartları 

düzeyinde aylık gelir

MODEL 3:
Görev dahilinde ve kanuni hakkı olan doğum 

iznini kullanıyorsa, koruyucu kişinin finansal 

olarak desteklenmesi, 

3-6 yaş arası bir çocuğu alabilme

6 ay süreli, yaklaşık net 1350,- EUR 
(prim yok) aylık destek

Zorunlu eğitim ve grup idaresi, koruyucu 
ebeveyn koçluğu

Onu yine de 
alır mısınız?

Bazı çocuklar için hayat hiç kolay değil

Bazı çocuklar kendi ebeveynleri ile kalamıyorlar. 

Örneğin ihmal edildiklerinde ya da ruhsal, beden-

sel ya da cinsel şiddete maruz kaldıklarında. 

Koruyucu ebeveynler zor zamanlarda 
yardımcı olurlar

Birçok çocuk ve genç kısa ya da uzun bir zaman 

dilimi için öz aileleri dışında bakılmalıdırlar. Bu 

acil durum merkezlerinde, toplu yaşanan daireler-

de ya da koruyucu ailelerde sağlanmaktadır. Tabii 

çocukların gelişimi için son derece önemli olan duy-

gusal bağ en çok bir aile ortamında sağlanabilir. 

Bu nedenle , her yaştan çocuk ve tabii birlikte kal-

ması gereken kardeşler için acil bir şekilde koruyucu 

anne ve babalara ihtiyaç vardır. 

Kendi ebeveynleri ya da vasileri tarafından tehli-

keye maruz bırakılan çocukları Çocuk ve Gençlik 

Yardım Dairesi korur. Bu kurum belirsiz bir süre 

boyunca öz ebeveynlerin görevlerini üstlenecek 

uygun ebeveynler arar. Bu ebeveynler diğerleri 

gibi olan, fakat yaşadıkları kötü  tecrübeler nede-

niyle büyük eksiklikleri olan çocukların bakımını 

sağlarlar.  Çocukların geri kazandırılmaları için 

koruyucu ailelerin çokça anlayış, sevgi ve sabır 

göstermeleri gerekir. 

Koruma altındaki çocukların ihtiyaçları

Olası olumsuz tavır ve davranışlar için 

anlayış ve hoşgörü

Yaralı bir çocuk kalbiyle kurulan empati

Çocuğun aile fertleri ile iletişiminde  hassasiyet

Koruma gereken bir 
çocuğu alabilmeniz için 
sizden beklenenler… 

Çocukları sevmek kolaydır. 
 

Koruma altındaki çocuklar ikinci bir şansı hak ediyorlar. Siz hazır mısınız?  
Koruyucu ailelerin yükümlülükleri, 
aynı zamanda da belli yetkileri vardır

Koruyucu anne ve babaların yetkileri vardır:

 

Okul, kreş ve finans kurumlarında koruma 

altındaki çocuğu temsil etme

Tıbbi müdahalelere onay verme

Çıraklık sözleşmesi imzalama

 

Koruma altındaki çocuk için vatandaşlık 

belgesi talep etme

Koruma altındaki çocuk için pasaport 

talep etme

Hazırlık 
Viyana Çocuk ve Gençlik Hizmetleri Dairesi 

tarafından uygunluk onayı verilmesi için kişisel, 

sosyal, sağlık ve ekonomik durum ile ilgili şart-

ların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. 

Koruyucu anne ya da baba olarak uygun olup 

olmadığınızı belirlemek için yapılan incelemeler  

yaklaşık 6 ay ile bir yıl arasında sürmektedir. 

Evlatlık ve Koruma Altındaki Çocuklar Birimi  

tarafından verilen ve modüllerden oluşan hazır-

lık eğitimi, aday koruyucu anne ve babalara bek-

lentileri ile yüzleşme ve motivasyonlarını gözden 

geçirme fırsatı sunmaktadır. 

Çocuk yetiştirme ve bakımında 

tecrübe

Yaşam biçiminiz ve evin çocuğa 

uygun olması

Hayatınızda stres yaratan, örneğin 

finansal ya da başka unsurların 

olmaması

Sakin ve güvenilir  olmak

Tartışma ve fikir ayrılıklarını 

çözebilmek

Koruma altındaki bir çocuğun eve 

gelmesinin evde yaşayan tüm aile 

fertleri tarafından istenmesi

Aile ortamınızın uyumlu, çocuklara 

karşı da şefkat ve anlayışın 

hakim olması 

Başarılı bir gelişim için daha fazla 

zamana ve  desteğe ihtiyaç duyan 

bir çocuğa yardımcı olabilmek

Koruma altındaki çocuğun öz ailesi 

ile iletişim hakkı karşısında  olumlu 

tutum sergileyebilmek

Çocuğun öz ailesine dönmesi halinde 

ona eşlik edebilmek  

MAG ELF’in sosyal hizmet görevlileri

ile yoğun bir işbirliği halinde olmayı 

kabul etmek

Koruma altındaki çocukların bakım ve yetiştirilme 

sorumluluğu, Viyana Çocuk ve Gençlik Yardım 

Dairesi tarafından koruyucu anne ve babalara 

verilir. Koruyucu ebeveynler böylelikle koruma 

altındaki çocuğun bakım yükümlülüğünü üstle-

nerek belli haklara da sahip olurlar. Bunlardan 

biri koruma altındaki çocuk için kararlar almak 

ve yasal vasisi olarak onu devlet kurum ve ku-

ruluşları ile okulu nezdinde temsil etmektir. 

Ayşe (6) 
zor bir 
çocuk. 

21Ausgabe 12 2018

Familie



von Dr.med.Ata Eyüp Kaynar   

22 BrückeKöprü Magazin für Vielfalt

Gesundheit 

Gesundheit 

Mucize mantar Kef ir
Kefir, mayalanmış, fer-

mente edilmiş hafif ekşi 
bir süt ürünüdür, az mik-

tarda karbonik asit ve Etanol 
içerir. Kefirin ilk kullanıldığı 
yer orta Asya ve Kafkasya’dır. 
5000 seneden beri sağlıklı bir 
yaşam için kullanılmakta olup 
birçok hastalığa iyi geldiği de 
bilinmektedir. Kefir de aynı 
yoğurt gibi bir mayalama ve 
fermantasyon sonucu oluşur, 
bu mayalama esnasında lak-
tik asit bakterileri ve çeşitli 
yararlı mantar çeşitleri ürer-
ler. Kefiri mayalamak için 
pastörize edilmiş inek sütü, 
keçi sütü, koyun sütü veya 
çiğ süt kullanılabilir, çiğ sütün 
önce kaynatılıp soğutulması 
önerilir. Soya sütü, yulaf sütü 
ve pirinç sütü de kefir maya-
larken kullanılabilir. Düşük 
ısılarda mesela buzdolabında 
mayalanma süresi daha 
uzundur, oda sıcaklığında ve 
daha yüksek sıcaklıklarda bu 
süre çok daha kısadır, laktik 
asit oluşumu da daha çoktur. 

Kefir ist ein dickflüssiges 
Milchprodukt mit ei-
nem kleinen Anteil an 

Kohlensäure und Ethanol, 
stammt aus Kaukasus und 
Zentralasien, wird dort seit 
5000 Jahren für Gesundheit 
und Wohlbefinden konsu-
miert, auch als Naturmedizin 
bei vielen Erkrankungen ist 
Kefir bekannt. Wie Joghurt 
entsteht Kefir durch eine Fer-
mentation (Gärungsprozess) 
bei der neben Milchsäurebak-
terien auch verschiedene He-
fearten entstehen die für ein 
gesundes Leben von Vorteil 
sind. Für die Herstellung kann 
pasteurisierte Kuh-, Ziegen- 
oder Schafsmilch und auch 
Rohmilch verwendet werden, 
Rohmilch sollte vorher lieber 
abgekocht und abgekühlt 
werden. Sojamilch, Hafer-
milch oder Reismilch können 

Mayalanma süresi ne kadar 
uzun olursa kefirin tadı da o 
kadar ekşi olur. Mayalama 
ve saklama için cam kava-
nozlar tercih edilmelidir. Kefir 
mantarı ceviz büyüklüğüne 
kadar ulaşabilir, sonra 
bölünüp tekrar büyüyebilir. 
Kefir mayası eczanelerden ve 
organik ürün satan dükkân-
lardan da temin edilebilir, bu 
durumda tipik kefir mantarı 
görünümü oluşmaz, yine de 
sağlık açısından faydalıdır. 
Marketlerde satılan hazır kefir 
içecekleri laktoz içerdiğinden 
laktoz alerjisi olanlar için uy-
gun değildir, evde yapılan kefir 
ise laktoz içermez. 
İçerikleri: Laktik asit bakterile-
ri, sirke asidi bakterileri, man-
tarlar, laktik asit, karbonik asit, 
etanol, polisakaritler (kom-
pleks şekerler), vitaminler: A, 
B1, B2, B6, B12, D, folik asit, 
Niasin, Kalsiyum, Demir, iyot, 
magnezyum, mayalamada 
keçi sütü kullanıldığında ami-
no asit dengesi özellikle çok 

genauso für die Herstellung 
verwendet werden. Bei tiefe-
ren Temperaturen zB.im Kühl-
schrank verläuft die Fermen-
tation wesentlich langsamer, 
bei Zimmertemperatur und 
höheren Temperaturen ist 
der Fermentationsprozess 
schneller, es entsteht auch 
mehr Milchsäure dabei. Je 
länger die Fermentation 
desto säuerlicher ist der Ge-
schmack.  Fermentierung 
und Aufbewahrung soll lieber 
in Glasbehältern stattfinden. 
Kefirknollen können bis zu 
Walnussgröße wachsen dann 
zerfallen sie in kleinere Teile 
um wieder weiterzuwachsen. 
Kefirferment kann auch in 
den Apotheken und Reform-
häusern gekauft werden, in 
diesem Fall entstehen bei 
der Fermentation keine Knol-
len, dennoch ist der gesund-

değerlidir:  lösin, lisin, glutamik 
asit, valin, triptofan.

Sağlık açısından değeri: 
Kefirin sindirimi inek sütü-
ne göre çok daha kolaydır, 
çok daha iyi tolere edilir ve 
daha iyi değerlendirilir. Süt 
şekeri(laktoz) mayalanma 
sürecinde tamamen laktik 
aside dönüştüğü için kefir 
genellikle laktoz alerjisi olan 
kişiler tarafından da tüketile-
bilir.  Kefir bağırsaklardaki 
hastalık yapıcı zararlı bak-

heitliche Wert vorhanden. Im 
Handel erhältlicher Kefir ent-
hält noch Lactose weshalb 
dieser bei Lactoseunver-
träglichkeit wenig geeignet 
ist, selbsthergestellter Kefir 
ist weitgehend Lactose frei.

Inhaltsstoffe: Milchsäurebak-
terien, Essigsäurebakterien, 
Hefen, Milchsäure, Kohlen-
säure, Ethanol, Polysaccha-
ride (Mehrfachzucker), Vita-
mine: A , B1, B2, B6, B12, D, 
Folsäure, Niacin, Calcium, 
Eisen, Jod, Magnesium, 
Aminosäuren bei Fermenta-
tion mit Ziegenmilch sind 
besonders ausgewogen:  Leu-
cin, Lysin, Glutaminsäure, Va-
lin, Tryptophan.

Gesundheitlicher Wert: Ke-
fir ist wesentlich leichter 
verdaulich als normale Kuh-

milch, wird deshalb besser 
vertragen und verwertet. Der 
Milchzucker(Lactose) wird 
bei der Fermentation von den 
Milchsäurebakterien weitge-
hend in Milchsäure umge-
wandelt deshalb wird Kefir 
auch bei der Lactoseunver-
träglichkeit meistens gut ver-
tragen. Kefir hat die Fähigkeit 
die krankmachende Bakterien 
im Darm weitgehend zu un-
terdrücken, wirkt im Immun-
system mit und schützt vor 
vielen Krankheiten. Es gibt 
auch Hinweise dass Kefir ge-
gen Übergewicht und Adiposi-
tas wirken kann. In manchen 
Gewichtsreduktionsprogram-
men wird er gezielt eingesetzt.

Trinken Sie täglich nach dem 
Aufstehen ein halbes Glas Ke-
fir, bleiben Sie gesund, fit und 
schlank.  

terileri etkisiz hale getire-
bilir, savunma sistemini 
güçlendirici etkisi vardır ve 
birçok hastalıktan korur. Ke-
firin şişmanlığa ve fazla kilo-
lara karşı koruyucu etkisinin 
olduğu bazı araştırmalarda 
belgelenmiştir. Birçok zayıf-
lama programında kefir aktif 
olarak kullanılmaktadır.

Her sabah yarım bardak kefir 
içerek sağlıklı ve aktif kalabilir, 
zarif bir bedene sahip olabi-
lirsiniz.

Wunderknolle Kefir



in Zeitungsständern: Aycan Supermärkte, Bema Supermärkt, 
Birlik Supermärkte, Bizim Supermärkt, Cansever Supermärkte, 
Congar Supermärkt, Etsan Supermärkte, Halley Supermärkte, Huda 
Supermärkte, Hürpas Supermärkte, Köroglu Supermakrt, Macro 
Group, Devpack, Pamukkale Supermarkt, SE&PAS Supermärkte, 
Sultan Supermarkt, Yenbo Supermärkte 
 
Belegexemplare:
Zielgruppenspezifische Vereine in Wien, Niederösterreich 
und Burgenland: ATIB Vereine (Türkisch Islamische Union), UIKZ 
Vereine (Union Islamischer Kulturzentren in Österreich), Islamische 
Föderation in Österreich (IFW), ATF Vereine (Türkische Föderation 
Österreich), ALEVITISCHE Vereine in Österreich, ALEVI Vereine
(Alevitische Glaubensgemeinschaft in Österreich), AABF Vereine
(Föderation der Alevitengemeinden in Österreich), GiR-DER 

(Avusturya Giresunlular Derneği), OR-DER Verein, Türkisch Islamischer
Kultur- und Erziehungsverein - Avusturya Nizam-i Alem Ocagi, 

Zielgruppenspezifische und Einzelhandelsfilialen: Bellona 
Möbel, Bizim Ev Möbel, Doğtaş Möbel, Hane Möbel, Homextra 
Möbel und Küchenstudio, Istikbal Möbel, Maas Home, Maas Möbel,
Modeco Möbel, Rüya Möbel, Saloni Möbel

Zielgruppenspezifische Filialen: DenizBank, VakifBank und 
Akin Travel, Marti Reisen 

Zielgruppenspezifische Restaurants: Kent Restaurante, 
Liman Restaurante, Diwan Restaurante, Etap Restaurante, 
Şehzade Restaurante, Levante Restaurante, Türkis Restaurante, 
Lale Restaurante

Vertrieb: Wien, Niederösterreich und Burgenland
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Heinisch: “Siyasal İslam 
Avusturya camilerinde 
de yayılıyor”

Heiko Heinisch “Entegras-
yon sürecinde caminin rolü” 
isimli araştırmasında, Viyana 
camilerindeki görüntüyü in-
celemiş ve en çok ziyaret edi-
len camilerde verilen vaazla-
rın içeriğini analiz etmiştir. 
Avusturya camilerinde gün 
geçtikçe daha da yayılan si-
yasal İslam’a dikkat çekiyor: 
”İncelediğimiz camilerin üçte 
birinden fazlasında, etkin bir 
şekilde inananların toplu-
ma entegrasyonun önüne 
geçilmektedir. Buralarda kök-
tendinciliğe doğru olan eği-
limler, belirgin bir milliyetçilik 
ve Avusturyalı çoğunluğun 
ve değerlerinin reddedildiğini 
görüyoruz. Bu kavramlardan 
hiçbirinin maneviyat ya da din-
le ilgisi yok, bunlar tamamen 
siyasal ve Müslümanların 
Avusturya’daki entegrasyo-
nunu engellemeye yönelik.” 
Heinisch, siyasal İslam’ın 
daha da yayılmasını önlemek 
için kısıtlama getirilerek, ge-
rekli kontrollerin yapılmasını 
öneriyor. 

Schröter: “Entegrasyon 
sadece camilerin dışa 
açılmasıyla mümkün” 
Frankfurt Goethe Üniver-
sitesi Etnoloji Enstitüsü’nde 
görevli Profesör ve Frank-
furt Küresel İslam Araştırma 
Merkezi (FFGI) yöneticisi 
Susanne Schröter, 2016 
yılında yayımlanan kitabı 
“Şahdamarından daha yakın 
Tanrı: Almanya’daki dogmatik 
Müslümanlar”  için Almanya 
Wiesbaden’deki cami ce-
maatlerini ve Almanya’daki 
muhafazakâr Müslümanların 

inançlarını ve günlük 
yaşantılarını incelemişti. 
Schröter’in belirttiğine göre: 
“Müslümanların entegras-
yonu sadece ılımlı bir İslam 
anlayışı temelinde başarıya 
ulaşabilir.” Bireylerin topluma 
entegrasyonunun sağlanması 
için camilerde etkili şeyler 
yapılmıyor. “Buralarda genel-
likle İslami kimlik vurgulanıyor 
ve birleştirici olmaktan çok 
ayrıştırıcı bir üslubun hâ-
kim olduğu görülüyor. Be-
raber yaşayabilmek için en 
önemli faktör, Müslümanların 
öncelikle Avrupa toplumu-
nun vatandaşları olduklarını 
farkına varmalarıdır.”  Cami 
dernekleri üyeleri için geniş 
kapsamlı serbest zaman akti-
viteleri düzenliyor ve böylelik-
le günlük yaşamlarına müda-
hil oluyorlar. “Müslümanların 
kendi içlerinde yaşamaları 
ise entegrasyon için bir engel 
teşkil ediyor. Entegrasyonun 
sağlanması için camiler ken-
dilerini dışa açmalıdırlar.”

Schreiber: “Olumsuz gelişme-
leri tartışmaya açmalıyız”
ARD Haber sunucusu ve mül-
teciler hakkındaki “Merhaba 
– Almanya’ya gelmek” isimli 

programıyla 2016 Grimme 
ödülüne layık görülen, geçen 
yıl yayımlanan ve en çok 
satanlar listesinde yer alan  
“İslam’ın içyüzü” isimli kitabı 
için Almanya camilerinde 
incelemelerde bulunmuştu: 
“Yerinde dinlediğim bazı 
Cuma vaazları beni hayrete 
düşürdü. Bazı camilerde vaaz-
lar sadece manevi konularda 
verilirken, vaazlarında genç-
leri kendi içlerinde kalmaya, 
Batı hayat tarzını ve Avrupa 
değerlerini reddetmeye teşvik 
eden de çok sayıda cami var.  
Bu durumun entegrasyonu 
sağlamakla hiçbir ilgisi yok.”
 
Schreiber camilerdeki eksik-
liklerin açıkça konuşulması 
gerektiğini belirterek ekliyor: 
“Toplumla ilgili her alanı – 
örneğin okul ya da dernekleri 
- ciddiye almalı ve camilerde 
olup bitenlerle ilgili gerekeni
yapmalıyız. Manevi içerikli 
vaaz vermek yerine, Batı 
toplumunun hayat tarzına 
karşı uyarılarda ve siyasi söy-
lemlerde bulunan camilere 
müsamaha gösteremeyiz.”, 
Schreiber, mülteci entegras-
yonunda etkin olan bu türde 
çok sayıda cami olduğunun 

ve bunların ülkeye yeni gelen-
lere en başından çok prob-
lemli bir tablo sunduklarını 
belirterek bu zeminde gerçek 
bir entegrasyon sürecinin 
başarılı olamayacağı konu-
sunda uyarıyor. 

Memic: “IGGÖ değişim istiyor”
IGGÖ Başkan Yardımcısı 
ve Karintiya İslam inancı 
topluluğu yöneticisi Esad
Memic camilerin Müslüman-
ların hayatında ciddi bir rol
oynadığını ve çok iyi çalış-
tıklarını belirtiyor ve ekliyor: 
“Tabii bazı camiler ve imamları 
ile ilgili sorunların varlığından 
haberdarız. Vaaz içeriklerine 
net koşullar ve kurallar getir-
mek için, ayrıca imam eği-
timini sağlamlaştırmak için 
çalışıyoruz.” Memic ayrıca 
IGGÖ’nün, imamlık kriterlerini 
ve camilerin kalitesini güven-
ce altına almak için yapılması 
gerekenleri tanımlayan “cami 
ve imamlar kriterler kataloğu” 
isimli çalışmadan bahsetti. 
Müslümanların Avusturya’yı 
ve liberal değerlerini tanıma-
ları gerektiğine katıldığını da 
ekledi. 

Kaynak ve İçerik: www.oeif.at
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Avusturya İslam İnancı Topluluğu 
(IGGÖ) değişim istiyor 

Der deutsche Text ist auf brückemagazin.at

Tarihçi Heinisch, yazar Schreiber, İslam uzmanı Schröter ve 
Avusturya İslam İnancı Topluluğu - IGGÖ Başkan Yardımcısı Memic 

Müslümanların entegrasyonunda camilerin rolünü tartıştılar. 
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B ir süredir üstü kapalı
devam eden bu tartış-
mada, önceliğimizin 

çocukların refahı olduğunu 
birçok kez yineledik. Müs-
lüman toplumu içindeki 
söylemlerimizde, yıllardır 
tekrarladığımız üzere, bu
karmaşık konu ancak 
çocukların refahı açısından 
ele alındığında açıklığa 
kavuşabilir. 

Aslında İslami kurallara uy-
gun başörtüsünün sürekli 
örtülmesi konusu, kişi dini 
olgunluğa ulaştıktan sonra 
tartışılmalıdır. Bu kavram 
bedensel ve ruhsal olgun-
luk olarak tanımlanabilir, 
yani oldukça kişiye özgü 
bir süreçtir. Bu konuda, 
genç kızların ve kadınların 
özgür iradelerine her za-
man saygı gösterilmesi 
gerektiği ve herhangi bir 
zorlama olamayacağı uzun 
zamandır Müslümanlar 
arasında kabul görmekte-
dir.  

Sözde „koruma“ için bir 
yasak getirilmesi gibi oto-
riter bir anlayışı, tam da bu 
nedenle amaca aykırı olarak 
değerlendiriyoruz. Örneğin 
eğitim alanında da olgun-
luktan ve bunun görünür 
olmasından bahsedilir. 
Yasaklama politikaları ise 
bu kavrama taban tabana 

zıt ve çelişkili bir durum 
ortaya koyarak gereksiz 
cepheleşmelere sebep 
olmaktadır, ayrıca eğitim 
hakkı ve din özgürlüğü 
gibi temel haklar ve in-
san hakları kapsamında 
da sorun teşkil etmekte-
dir. Kimse, çocukların kip-
pa giymelerini ya da haç 
taşımalarını yasaklama fik-
rini ciddi bir şekilde ortaya 
atmak istememektedir. 
 
Burada, Müslümanlar ara-
sında yıllardır üzerinde 
etraflıca düşünülen ve 
tartışılan, aslında ikinci 
derece öneme sahip bir 
konu hakkında polemik 
yaratılmaktadır. 

Anaokulu çağındaki çocuk-
ların başörtüsü takmaları 
Avusturya’da rastlanan bir

durum değildir. İlkokullarda
ise, her vaka kendi çerçe-
vesinde değerlendirilme-
lidir; kız çocuğunun, istediği 
için bu tür bir kıyafeti seç-
miş olabileceği göz önüne 
alınmalıdır. 

IGGÖ olarak biz tüm birim-
lerimizde kızların özgür 
iradelerinin teşvik edilmesi
ve kişiliklerinin sağlamlaş-
tırılması için uğraşmakta-
yız. Yasaklama getirmek-
tense bu yöntemin uygu-
lanmasının, bahsi geçen kız 
çocukları açısından daha 
etkili olduğu açıktır. 

Güncel politikalar, farklılık-
ları ortadan kaldırmaktan-
sa, toplumsal alanda deği-
şime ve ayrışmalara sebep 
olarak kaygı ve kızgınlık 
yaratmaktadır, ayrıca İslam 

dininin görüntüsüne zarar 
vermektedir, bu da dindarlık 
derecelerinden bağımsız 
olarak, Müslümanlar ara-
sında rahatsızlığa ve en-
dişeye neden olmaktadır. 

Toplumun bir parçası 
olarak biz, hükümetin yapıcı 
olmasını ve tarafsız bir 
şekilde gerçek sorunların 
peşine düşmesini istiyoruz.  

Çocuklar üzerinden popü-
list politikalar yürütülme-
melidir. Biz her zaman 
diyalogdan yanayız. Bu an-
lamda, politik konularda, 
Müslümanları doğrudan il-
gilendiren sorunlara müda-
hil olmayı istiyoruz. 

Kaynak ve İçerik: 
www.derislam.at
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Avusturya İslam İnancı Topluluğu:
"Çocuklar üzerinden popülist 
politikalar yürütülmemelidir." 

Der deutsche Text ist auf brückemagazin.at

Avusturya İslam İnancı Topluluğu IGGÖ, bakanlar 
kurulunda gündeme gelen, hükümetin anaokulu ve ilkokullarda 

başörtüsünü yasaklamaya yönelik yasal düzenleme 
hazırlığına kararlılıkla karşı çıkıyor. 



Nasıl ortaya çıktı?
Avusturya’da genelinde Avus-
turya'daki Türkiye kökenli göçmen-
leri huzursuz eden gelişme, geçen yıl 
yapılan anayasal değişikliği referan-
dumundan kısa bir süre sonra ortaya 
çıktı.

Aşırı sağcı FPÖ, kimliği belirsiz 
kişilerce Avusturya'da oy kullanan 
95 bin Türk seçmenin isimlerinin 
yer aldığı bir liste gönderildi. FPÖ, 
bu listede aynı zamanda Avusturya 
vatandaşı da olan seçmenlerin bulu-
nup bulunmadığını öğrenmek istedi.
Çünkü Avusturya'da çifte vatandaşlık 
yasak. FPÖ, listeyi Göçmenlik Büro-
su'na gönderdi.

Yapılan araştırmada Türkiye kökenli 
seçmenlerin oturma iznine sahip 
olduğu, 18 bin 500'ünün de Avus-
turya pasaportu taşıdığı belirlendi.

Sınır dışı edilme tehlikesi
Avusturya makamlarına göre bu 
kişiler muhtemelen çifte vatandaş.

Göçmen Bürosu ise, 30 Türkiye köken-
li göçmenin çifte vatandaş olduğunu 
belgeledi. Şimdi sağcı hükümet, 
Avusturya pasaportuna sahip bu 
onbinlerce kişiden "Türk vatandaşı 
olmadıklarını" kanıtlamalarını istiyor.

Bunu resmî olarak kanıtlayamayanlar 
Avusturya vatandaşlığını kaybede-

cek ve sınır dışı edilme riskiyle karşı 
karşıya kalacak.

'Kanıtlamak neredeyse imkansız'
Gazeteye göre, çifte vatandaşlığa 
sahip Türklerin varlığı bir sır değil. 
Avusturya vatandaşı olmak için 
başvuran herkes, önceki uyruğundan 
vazgeçmek zorunda.

Ancak Türkiye'deki yasalar, vatan-
daşlıktan çıkan kişilerin bir süre 
sonra yeniden Türk vatandaşlığına 
başvurmasına izin veriyor.

Birçok Türkiye kökenli göçmen, mi-
ras ve mülk edinme gibi konularda 
sorun yaşamamak için Avrupa ülke-
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On binlerce 'Avusturyalı-Türk' 
sınır dışı edilme tehlikesiyle 

karşı karşıya
Avusturya'da yaşayan 18 bin 500 Türkiye kökenli göçmen, 

sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya.

Hükümet ortağı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ), bu kişilerden 
"Türk vatandaşı olmadıklarını" kanıtlamalarını istiyor.
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lerinde vatandaşlık elde ettikten sonra 
yeniden Türk vatandaşlığına geçiyor.

Sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı 
karşıya kalan göçmenlerin davasına 
bakan Viyanalı avukat Kazım 
Yılmaz, Türk vatandaşı olmadığını 
kanıtlamanın neredeyse imkansız 
olduğunu söylüyor. Türkiye'nin, 
"vatandaş değildir" diye bir belge 
vermediğini belirten Yılmaz'a göre, bu 
kişiler sadece Avusturya vatandaşı.

Binlerce Türkiye kökenli göçmenin 
panik içinde olduğunu söyleyen 
Yılmaz, bu kişilerin sınır dışı edilmesini 
beklemiyor. 

Bunların birçoğunun Avusturya doğum-
lu olduğuna işaret eden avukata göre, 
bu yüzden oturma izni alabilecekler.

Ancak Avusturya pasaportunun iptali 
ile binlerce kişinin Avrupa Birliği'ndeki 
haklarını da kaybedeceğini vurgula-
yan Yılmaz, "Müşterilerimden ikisinin 
yaptığı iş, Avusturya vatandaşı olmayı 
zorunlu kılıyor. Eğer vatandaşlığı kay-
bederlerse, bütün her şeyleri gidecek" 
diyor.

27Ausgabe 12 2018

Integration

Göçmenleri kültürel tehdit olarak gören ülkeler

Grafik Kaynak: Alman Friedrich Ebert Vakfı Haber Kaynak: BBC
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Der deutsche Text ist auf brückemagazin.at
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Das AMS (Wien) möchte keine 
zusätzliche Anstrengung zur 

Senkung der Arbeitslosenquote 
der Austro-Türken leisten.

Die Arbeitslosenquote in Ö scheint in letzter 
Zeit nicht besonders sinken zu wollen. Ins-
besondere in Wien steht das AMS, welches 
effektive Beratung an Arbeitslose gibt, mit 
vielen Zuwanderergruppen in Kontakt. Es 
ist traurig zu sehen, dass 
die Austro-Türken an erster 
Stelle der Arbeitslosenan-
zahl stehen. Wir verteidigen 
aber die Meinung als Brücke 
Magazin, dass mit einer effi-
zienten Zusammenarbeit mit uns diese Rate 
gesenkt werden könnte. Wir haben aber in 
Verhandlungen mit dem AMS erfahren, dass 
sie gegenüber den Türken und Muslimen 
nicht die gleiche Vertrautheit und Privilegien 
anwenden wie bei den Austro-Serben. Als 
Austro-Türken besitzen keine Vorurteile ge-
genüber Andersgläubige oder Menschen an-
derer ethnischer Identität. Zusammenlebend 
für Frieden in Österreich legen wir im Gegen-
teil viel Wert auf Respekt kultureller Werte. 
Organisationen wie das AMS verursachen 
leider durch Ausübung falscher Aktivitäten 
künstliche Diskriminierung zwischen den Ge-
meinden.

Angesichts der aktuellen Arbeitslosenrate 
ist es beispielsweise ersichtlich, dass das 
AMS, unter den österreichische Migranten-
Medien, mit einer serbischen und kroatischen 

Zeitschrift aktiv zusammenarbeitet. Natürlich 
halten wir es für notwendig, um die Arbeits-
losigkeit zu reduzieren, mit Migranten-Me-
dien zu arbeiten. Laut einer serbischen und 
kroatischen Zeitschrift, welche nicht an Ge-

bieten der österreichisch-
türkischen Einwanderer 
aufzufinden ist, soll das 
AMS in Wien eine Zeitschrift 
mit türkischen Inhalten für 
türkische Zuwanderer her-

ausgebracht haben. Die Gerüchteküche be-
hauptet, dass diese mit dem AMS einen Wer-
bevertrag für jährlich 60.000 € hat. Wie ethisch 
dies sowohl vom AMS als auch von den serbi-
schen und kroatischen Medien ist, kann man 
diskutieren. Denn das AMS Wien bevorzugt 
eine diese Medien-Extension, welche nicht im 
Alltag der türkischen Migranten aufzufinden 
ist. Obwohl, die österreichisch-türkischen Me-
dien die Kraft hätten die Arbeitslosenquote 
der Austro-Türken zu reduzieren.

Es scheint so als, ob das AMS den Abbau der 
Arbeitslosigkeit im Austro-Türkischen Sektor 
nicht befürwortet. Also ist das AMS eine Insti-
tution, die aus Arbeitslosigkeit gespeist wird.
Unsere Interviewanfragen mit dem AMS Wien 
führten zu einer Ablehnung. Unten teilen wir 
mit Ihnen die unbeantworteten Fragen, im 
Namen des Zugangs zur Informationsfreiheit.

Wenn wir uns die ethnische Identität 
der Arbeitslosen in den letzten 3 Jahren 
anschauen, stehen die Türken an erster 

Stelle und die Serben an zweiter. 
(2016 Türken 5.438, Serben 4.954 – 
2017 Türken 5.421, Serben 4.990 – 
2018 Türken 4.993, Serben 4.609)
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Interviewfragen
• Ist seit den letzten drei 
Jahren österreichweit die 
Rate der Anfragen für Ar-
beitslosengeld gestiegen 
oder gesunken? Wie hoch 
ist die aktuelle Zahl der Ar-
beitslosen, können Sie uns 
informieren?

• Welche Lösungsansätze 
hat das AMS damit sich Mig-
ranten schnellmöglichst an 
das Arbeitsmarkt anpassen 
können, die jedoch über un-
ausreichende Deutschkennt-
nisse verfügen und auch hin-
sichtlich einer Berufsausbil-
dung ungenügend sind?
• Die Arbeiterkammer unter-
stützt in den verschiedenen 
Ländern Migranten ohne 
ausreichenden Deutsch-
kenntnissen durch Dolmet-
scher. Gibt es auch im Rah-
men des AMS derartige 
Hilfsmaßnahmen? Wenn 
nicht, gibt es für Migranten 

die neu nach Österreich 
gezogen sind Informations-
leistungen auf der jeweiligen 
Muttersprache?

• Welche praktischen 
Durchführungen werden 
vorgenommen um allen 
Menschen einen Anreiz zu 
geben, damit die Rate der 
Arbeitslosigkeit sinkt und die 
der Erwerbstätigkeit steigt?

• Hat das AMS spezielle 
Projekte für Frauen und ju-
gendliche? Durch welche 
Medien erreichen diese Pro-
jekte die erzielte Gruppe von 
Menschen?

• Im Jahr 2016 hat das AMS 
eine Aktivität vorbereitet um 
die österreichweite Zusam-
menarbeit mit allen Medien-
organen genauer zu planen. 
Gibt es eine solche Umset-
zungsplanung auch für das 
Jahr 2018?

• Planen Sie es mit den 
Austro-türkischen Medien 
zusammenzuarbeiten, damit 
auch türkische Migranten 
stets über aktuelle Projekte 
bzw Stellen des AMS infor-
miert werden?

• In der nationalen Presse 
wurde behauptet, dass das 
AMS kein Personal mit Kopf-
tuch beschäftigen möchte. 
Was ist Ihr Kommentar 
dazu? Beschäftigen Sie ak-
tuell Personal mit Kopftuch? 
Ist das Kopftuch ein Krite-
rium für eine Stelle beim 
AMS?

• Wir sehen die Kooperation 
des AMS mit 'bum media', 
welche Migranten anspricht, 
in Reportagen und Werbean-
zeigen. Unseres Erachtens 
ist dies seht wichtig um die 
Arbeitslosenrate zu senken. 
Wir fragen uns aber, warum 
das AMS in ein Projekt 

welches die Austro-Türken 
nicht im Visier hat jährlich 
60.000 Euro investiert. Und 
warum nicht mit Austo-
Türkischen Medien, welche 
die Kraft haben im Bereich 
dieser die Arbeitslosenrate 
zu verringern, zusammen 
gearbeitet wird. Wodurch 
entstand seit Jahren dieser 
Kommunikationsmangel?

• Dadurch dass, das AMS es 
nicht bevorzugt mit Austro-
Türkischen Medien zusam-
men zu arbeiten entstand 
leider das Gefühl einer Un-
gleichbehandlung seitens 
muslimischer Austo-Türken. 
Unsererseits brauchen wir 
Lösungen für unsere Ge-
meinschaft damit sie sich 
wertvoll fühlen, effizienter 
arbeiten und Gleichwertig-
keit Gefühl aufbauen. Gibt es 
ein Projekt welches dieses 
schlechte Image wieder kor-
rigieren könnte?

von Mustafa Delice

Mag.a Petra Draxl, 
Geschäftsführer vom AMS Wien
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Avusturya’daki işsizlik oranları son dönem-
lerde pek fazla düşüş eğilimi göstermi-
yor. İşsizlik konusunda çalışanlara etkin 
danışmanlık sunan AMS, özellikle Viyana’da 
birçok göçmen grubu ile iletişim içerisinde. 
Avusturyalı-Türklerin işsiz-
lik konusunda ilk sırada 
olması bizleri mutsuz etse 
de bu durumu düzeltmek 
adına Brücke Magazin 
olarak AMS ile verimli faa-
liyetlerde bulunarak işsizlik oranlarının 
azaltılabileceğini savunmaktayız. Fakat 
AMS Viyana ile yaptığımız görüşmelerde 
Avusturyalı-Sırplara tanıdıkları hoş görü ve 
imtiyazları aynı oranda Türk ve Müslüman-
lar için uygulamadığını tecrübe ettik. Bizle-
rin dini ve etnik kimlik olarak hiçbir kesime 
karşı ön yargımız bulunmamakla birlikte 
Avusturya’da toplum huzurunu sağlamak 
adına kültürel değerlere saygı göstererek 
dostça yaşamayı savunuyoruz. AMS Vi-
yana gibi kuruluşlar maalesef yaptıkları 
yanlış faaliyetlerle topluluklar arasında 
suni ayrımcılığa sebep olmaktadır.İşsizlik 
rakamlarındaki son durum göz önüne 
alındığında örneğin; Avusturyalı-Göçmen 
medyalar içerisinde AMS’in Sırpça ve 
Hırvatça faaliyet gösteren bir dergiyle etkin
çalışmaları yaptığını görmekteyiz. 

Avusturya’daki işsizliği azaltmak için bir 

göçmen medyası ile iletişimde olunmasını 
tabi ki doğru buluyoruz. Fakat Avusturyalı-
Türk göçmen kitlesinin günlük hayatta 
çoğunlukta bulunduğu alanlarda yer alma-
yan ve AMS Viyana’ya Türkçe içerikli dergi 

çıkararak Türk kesimine 
hitap ettiğini öne süren 
Sırp ve Hırvat medyasına 
ait bir derginin senelik 
60bin Avro’luk AMS Viya-
na ile reklam anlaşmaları 

yaptığını duyuyoruz. 

Bu durumun hem AMS hem de Sırp ve Hırvat 
medya açısından ne kadar etik olduğu 
tartışılır. Çünkü AMS Viyana, Avusturyalı-
Türk göçmen kitlesi içerisindeki işsizliği 
azaltabilecek güce sahip olan Avusturyalı-
Türk yerel medyalarıyla çalışmak yerine 
Avusturyalı-Türk göçmen kitlesinin günlük 
hayatında yer almayan bir Sırp ve Hırvat 
medyası uzantısını tercih etmektedir. 
Anlaşılan o ki AMS Viyana Avusturyalı-Türk 
kesim içerisindeki işsizliği azaltma taraf-
tarı değil. Yani AMS Viyana işsizlikten 
beslenen bir kurum halini almış durumda.

Konu özelinde AMS Viyana ile yaptığımız 
röportaj taleplerimiz olumsuz sonuçlan-
mış durumda. Cevaplanmayan röportaj 
sorularını bilgiye ulaşma özgürlüğü adına 
aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

Son 3 yıl içerisinde Avusturya
 genelindeki işsizlik maaşı alanların 

etnik kimliklerine bakıldığında 1. sırada 
Türkler, 2. sırada ise Sırplar gelmekte. 

2016 Türkler 5.438, Sırplar 4.954 
2017 Türkler 5.421, Sırplar 4.990  
2018 Türkler 4.993, Sırplar 4.609

AMS Viyana Avusturyalı-Türklerin 
işsizlik oranlarını azaltmak için ek 

çalışmalar yapmak istemiyor

Kommentar

30 BrückeKöprü Magazin für Vielfalt

Kommentar



damı arttırmak için tüm kes-
imlerden insanlara faydalı 
olacak teşvik, hibe vb. 
uygulamalarınız var mıdır?

• AMS olarak kadınlar ve 
gençler için özel çalışmalar 
yürütüyor musunuz? Bu özel 
çalışmalarınızı hangi medya 
araçlarıyla ilgili kitlelere du-
yuruyorsunuz?

• 2016 yılı içerisinde AMS, 
Avusturya geneli bütün 
medya organları ile birlikte 
çalışmayı detaylandıracak 
bir faaliyet planlıyordu. 2018 
yılı için böyle bir uygulama 
planlamanız var mıdır?

• Avusturyalı-Türk göçmen 
kitlesinin AMS’in güncel 
faaliyetlerinden haberdar 
olmasını sağlamak adına 
Avusturyalı-Türk medyası 
ile çalışmayı planlıyor mu-
sunuz?

• Ulusal basında “AMS’in 
kendi bünyesinde başörtülü 

Röportaj Soruları
• Son 3 yıl içerisinde Avus-
turya genelindeki işsizlik 
maaşı başvurularında artış 
veya azalma gerçekleşti mi? 
İşsizlik rakamlarındaki son 
durum nedir? Bizleri bilgilen-
direbilir misiniz?

• Avusturya’da genelinde 
Almancası yeterli olmayan 
ve mesleki yeterlilikleri bu-
lunmayan göçmenlerin iş 
piyasasına hızlıca adapte 
olabilmeleri için AMS olarak 
nasıl çözümler üretiyor-
sunuz?

• İşçi sendikası (AK) ey-
aletlerde Almancası yeterli 
olmayan çalışanlar için ter-
cüman desteği vermektedir. 
AMS bünyesinde aynı şekilde 
tercüman desteği var mıdır? 
Eğer yoksa Avusturya’ya yeni 
gelmiş göçmenler için ana 
dilde bilgilendirme hizmetleri 
verilmekte midir?

• İşsizliği azaltmak ve istih-

personel çalıştırmaya karşı” 
olduğuna dair iddialar or-
taya atıldı. Yorumlarınız ne-
lerdir? Ayrıca Kurumunuzda 
başörtülü çalışanlarınız var 
mıdır? Personel alımlarında 
başörtüsü AMS için bir kriter 
olarak kullanılmakta mıdır?

• AMS Viyana olarak 
Avusturyalı-Göçmen med-
yalar içerisinde ´gazete 
bum´ ile röportaj ve reklam 
çalışmaları yaptığınızı gör-
mekteyiz. Avusturya’daki iş-
sizliği azaltmak için bir göç-
men medyası ile iletişimde 
olmanızı doğru buluyoruz. 
Fakat Avusturyalı-Türk göç-
men kitlesinin günlük ha-
yatta çoğunlukta bulunduğu 
alanlarda yer almayan tek bir 
göçmen medyasıyla senelik 
60bin Avro’luk anlaşmalar 
yapıyorsunuz. Avusturyalı-
Türk göçmen kitlesi içerisin-
deki işsizliği azaltabilecek 
güce sahip olan Avusturyalı-
Türk yerel medyalarıyla 
AMS olarak neden iletişim 

içerisinde değilsiniz? Bu 
iletişim eksikliği yıllardır 
neden kaynaklanıyor?

• Üzülerek söylemek isteriz 
ki AMS’in yaptığı faaliyetleri 
duyurmak için yıllardır süre 
gelen Avusturyalı-Türk yerel 
medyaları tercih etmeyen 
duruşu, Avusturyalı-Türk 
kitle üzerinde AMS; “Müslü-
manlar ve Avusturyalı-Türk 
göçmenlere karşı ayrımcılık 
uygulamaktadır.” gibi bir 
algının oluşmasına sebep
olmuştur. Bize göre bütün
toplulukların, kendilerini de-
ğerli hissederek daha verimli 
çalışabilmeleri için herkesi 
eşitçe kapsayacak çözüm-
lere her zaman ihtiyaçları 
vardır. Etnik yapısı ne olursa 
olsun Avusturya’daki her 
bireyin eşit haklara sahip 
olduğunu göz önünde bu-
lundurarak AMS ile alakalı 
oluşan bu olumsuz algıyı dü-
zeltmek için bir çözüm pro-
jeniz var mıdır? 
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haftası, Shift, Basis.Kultur.
Wien ve Kultürgemma gibi 
kültürel girişimleri destek-
lemektedir. Spor alanında 
ise ASKÖ Viyana da özel 
olanaklar sunmaktadır: 
ASKÖ WAT Viyana, kendine 
bağlı dernekler ile birlikte 
entegrasyon konusunda 
etkin bir rol oynamaktadır. 
“Viyana’yı hareket ettiriyo-
ruz” sloganıyla, etnik köke-
ninden bağımsız olarak her 
kesimden ve tüm yaştaki 
insanlara geniş bir yel-
pazede hizmet sunuyoruz. 
Spor entegrasyon için önce-
likli bir araç olduğundan,  
farklı organizasyonlarla iş-
birliği içinde entegrasyon 
alanında mümkün olan en 
fazla sayıda insana spor 
yaptırmayı istiyoruz ve spor 
kulüplerine erişimi herkes 
için kolaylaştırmak üzere, 
kişiye özel fiyat-hizmet den-
gesi ile ilgili çözümler üreti-
yoruz. ASKÖ WAT Viyana da 
birçok önemli proje ile bu 
konuya odaklanmıştır. “Spor 
bizi birbirimize bağlıyor-

Brücke: Kısaca bize ken-
dinizi tanıtır mısınız? 

Pokorny: Adım Andreas 
Mailath-Pokorny, Kültür, 
Bilim ve Spordan sorumlu 
Eyalet Meclis üyesiyim. Bu-
nun haricinde bir kocayım, 
babayım ve hobi olarak 
sporcuyum. Hala bilgiye 
aç, okuma zevki maale-
sef zamansızlık yüzünden 
kısıtlanmış biriyim.

Brücke: Kültür, bilim ve spor 
alanında özellikle göçmenlere 
yönelik hizmetleriniz nelerdir? 
Bilgi verebilir misiniz? 
Pokorny: Öncelikli çabamız, 
tüm kültürel faaliyetleri, 
aynı şekilde sportif faa-
liyetleri de, kökeni ve aidi-
yeti ne olursa olsun tüm 
Viyanalılar için ulaşılabilir 
kılmaktır. Tabii ki farklı millet 
ve kökenden gelen gruplar 
için özel uygulamalarımız 
da mevcuttur. Kültür de-
partmanı - bölge kültürü 
ve çok kültürlülük birimi 
vasıtasıyla örneğin Viyana 

Spor Kulüpleri aracılığıyla 
entegrasyon” adlı projesi
ile, mültecilik geçmişi olan 
kişilere imkân yaratarak 
onları spor kulüplerine da-
hil ediyor. Diğer bir proje ise 
kendi camialarında hareket 
etmeyi özendirerek spor 
kulüplerinin yaygınlaşmasını 
sağlayabilecek, göçmen 
geçmişine sahip hareket 

elçilerinin keşfedilmeleri 
ve kendilerine imkân tanın-
maları ile ilgileniyor.  

Brücke: Kültür ve spor 
alanındaki aktiviteler halkları 
birbirine bağlıyor. Bu alanda, 
Viyana Eyalet yönetimi ile 
göçmen medyası arasında bir 
iletişim kopukluğu olduğunun 
farkına varıyor musunuz?  

Andreas Mailath-Pokorny, 
Avusturya-Göçmen medyaları 

arasındaki eşitsiz reklam 
dağılımlarından rahatsız değil

Viyana Eyaletinin yıllık reklam iletişimlerinde sadece tek bir göçmen 
grubunun (Sırp ve Hırvat medyası) yılda 200.000 Avro’dan fazla 
reklam gelir elde ettiğini, diğer taraftan 10 
küsür Avusturyalı-Türk medyasının ise 
toplamda bunun 1/3’ü kadar reklam 
aldığını biliyor muydunuz? ANDREAS MAILATH-POKORNY

Her iki tarafın da katılımını gerektiren 
alışveriş kelimesinin altının çizmek 

gerekiyor. Çünkü bu birlikte var olmak 
demektir.
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Pokorny: İletişim, tek bir tarafın 
sorumlu olduğu, tek yönlü bir yol 
değildir. Tabii ki tüm Viyanalılarla 
yoğun bir bilgi alışverişinde bu-
lunmak bizim sadece görevimiz 
değil aynı zamanda istediğimiz 
bir şey. Bunun için de elimizdeki 
tüm imkânları kullanıyoruz. Her 
iki tarafın da katılımını gerektiren 
alışveriş kelimesinin altının çizmek 
gerekiyor çünkü bu birlikte var ol-
mak demektir. 

Brücke: Basın departmanından da 
sorumlu olduğunuzu biliyoruz. Buna 
rağmen etkinliklerinizle ilgili haberler 
Avusturyalı göçmen medyasında çok 
az yer alıyor. MA 53 – Viyana Basın 
ve Enformasyon Servisi, Viyana Eya-
let Yönetiminin düzenlediği etkin-

likleri, yazı ya da reklam olarak Viyana göçmen medyasına yeteri 
kadar iletemiyor mu? Şu andaki iletişimden memnun musunuz? 
Pokorny: Viyana şehrinin gündeminde o kadar çok konu var 
ki, her birini her sene ya da aynı oranda, farklı yollarla du-
yurmak mümkün değil. Hedeflenen Viyanalı kitlenin dikka-
tini çekecek konusal odaklar ihtiyaca göre belirleniyor. 

Buna ilave olarak, şehir ile ilgili konularda düzenlenen basın 
toplantılarından, www.wien.at internet platformuna kadar, 
şehirdeki etkinlikler hakkında tüm yazıların yayınlandığı 
birçok bilgi kaynağı mevcut. 

Diğer belediyelere göre 
iyi yolda olduğumuzu 
düşünsem de, Viyana 
Şehri’nin kamu işlerinde de 
bir iyileştirme her zaman 
mümkün. 

Brücke: Biz, Şeffaflık Kanu-
nuna göre 5000 Euro’yu
geçen reklamların dağılım-
larını görebilmekteyiz. (www.
medien-transparenz.at si-
tesinde) Avusturya’da nüfus 
açısından neredeyse eşit iki 
büyük göçmen grubu yaşı-
yor, fakat reklam bütçelerine
bakıldığında, bir göçmen
grubunun diğerinin üç katı 
oranında daha avantajlı 
olduğu görülüyor. Bu dağı-
lımdaki haksızlığın farkında 
mısınız? Bu durumu iyileş-
tirmek için önerileriniz var mı? 
Pokorny: Bizim iletişim 
çalışmalarımızın amacı, 
Viyanalıları sunduğumuz 
hizmetlerden haberdar et-
mektir. Bu amaca ulaşmak 
için söz konusu reklam plat-
formunu ve tabii ki basılı 
medyayı araştırıyoruz ve 

analiz ediyoruz. Yayın ko-
nusunda karar almamızdaki 
etkenler, ulaşılan kitle, tiraj
ve dağıtım bölgeleridir. 
Etnik gruplara göre büt-
çe atanması söz konusu 
değildir, bu profesyonel bir 
medya çalışması için etik 
olmadığı gibi hukuki açıdan 
da uygun değildir. 

Brücke: Arada köprü kurmak 
için de, Avusturyalı-Türk seç-
menleri yararlı aktiviteleriniz 
hakkında bilgilendirmek ister 
misiniz? 
Pokorny: Viyana’da kültürel 
çeşitlilik ve uluslararasılık 
kavramları yüksek bir değere 
sahiptir. Viyana aynı zaman-
da bir göçmen şehridir, san-
at ve kültür de entegrasyon 
ve beraber yaşamak için et-
kili bir yoldur. Bu alanda yılda 
350’den fazla proje teşvik 
almaktadır. Örneğin bunlar-
dan biri,  memleketlerinin 
kültürlerini paylaşan ba-
ğımsız sanatçıları ve  bilim 
insanlarını bir araya getiren  
,,Salam.Orient" festivalidir. 

Der deutsche Text ist auf brückemagazin.at
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von Mustafa Delice und Duygu Kaleli

Viyana Eyaleti Kültür, Bilim ve Spor Bakanı 
Andreas Mailath-Pokorny



Mag.a CAROLINE HUNGERLÄNDER

Es ist davon auszugehen, dass wir 
in Regierungsverantwortung einiges 
voranbringen würden – insbesondere 

in der Integration.
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nicht effektiv genug in der 
Österreich-türkischen Com-
munity aufscheinen. Wird 
die ÖVP, um die österreich-
türkischen Wähler anzuspre-
chen, die Effizienz der Politik-
er mit österreich-türkischer 
Abstammung erhöhen?
Caroline: Politisches En-
gagement ist in erster Linie 
persönliches Engagement. 
Menschen, die sich bei uns 
engagieren wollen und mit 
den Zielen und Werten der 
ÖVP übereinstimmen, sind 
herzlich willkommen. 

Brücke: Das Bundesminis-
terium für Bildung, Wissen-
schaft und Forschung hat in 
der letzten Pressekonferenz 
bekannt gegeben, dass ein 
neuer Verfahren mit dem Na-
men Deutschförderklassen 
beginnen wird. Als Commu-
nity wissen wir nicht, wie die-
ses Verfahren ins Praktische 
umgesetzt wird. Wie werden 
die Deutschförderklassen 
ohne eine Diskriminierung 
der Immigranten funktion-
ieren, wenn man in Betracht 
zieht, dass im Moment jedes 

Brücke: Wie finden Sie 
die Integrations- und 
Bildungsarbeiten der 

Wiener Landesregierung? 
Sind diese Ihrer Meinung 
nach ausreichend?
Caroline: Leider ist die Bil-
dungs- und Integrationsar-
beit der Wiener Landes-
regierung gekennzeichnet 
durch Versäumnisse. Eine 
Erhebung im Jahr 2016 er-
gab etwa, dass 24 Prozent 
aller Wiener Jugendlichen 
nicht oder nicht sinner-
fassend lesen können. 32 
Prozent der Schülerinnen 
und Schüler mit 14 Jahren 
können mehr oder minder 
nicht schreiben, ihre Aus-
drucksfähigkeit ist extrem 
begrenzt. Diese Zahlen sind 
alarmierend und sollten zu 
denken geben. Hier gilt es 
anzusetzen und gegenzus-
teuern. Es ist zu hoffen, 
dass die Stadt Wien sich 
der Problematik bewusst 
wird. 

Brücke: Wir finden, dass die 
parteiintern aktiven öster-
reich-türkischen Politiker 

5. Kind in den Kindergärten 
und Schulen eine auslän-
dische Abstammung hat?
Caroline: Beim System der 
Deutschförderklassen ist 
ausgeschlossen, dass je-
mand diskriminiert wird – 
richtet es sich doch an alle 
Schülerinnen und Schül-
er, unabhängig von ihrer 
Herkunft. Schülerinnen und 
Schüler, die über keine aus-
reichenden Deutschken-
ntnisse verfügen, müssen 
ab kommendem Schuljahr 
verpflichtend 15 (Volks-
schule) bzw. 20 (Neue 
Mittelschule/AHS-Unter-
stufe) Wochenstunden 
eine Deutschförderklasse 
besuchen. Diese soge-
nannten außerordentlichen 
Schülerinnen und Schüler 
werden in den Deutsch-
stunden nach eigenem 
Lehrplan unterrichtet, für 
Gegenstände wie Zeichnen, 
Musik oder Turnen werden 
sie altersgemäß anderen 
Klassen zugeteilt. Nach je-
dem Semester erfolgt eine 
Überprüfung, inwieweit die 
Kinder dem Regelunterricht 
folgen können. Dann sind 
drei Varianten möglich: 
Sind die Sprachkenntnisse 
"ausreichend", kommt das 
Kind als "ordentlicher Schü-
ler" in die reguläre Klasse. 
Sind sie noch "mangelhaft", 
wechselt es als "außeror-
dentlicher Schüler" in die 
reguläre Klasse und erhält 
weiterhin Sprachförder-
ung im Ausmaß von sechs 
Wochenstunden in einem 
"Deutschförderkurs". Bei un-
genügenden Deutschkennt-
nissen verbleibt der Schüler 

bzw. die Schülerin in der 
Deutschförderklasse – je-
doch maximal vier Semester.

Brücke: Wir wissen, dass 
die Wiener Landesregierung 
mit den Österreich-Auslän-
dischen Medien zusammen-
arbeitet. Einige parlamen-
tarische Parteien kritisieren 
die Österreich-Ausländische 
Medienwerbung durch die 
Wiener Landesregierung. Ist 
das eine berechtigte Kritik? 
Was denken Sie darüber?
Caroline: Fakt ist, dass das 
Land Wien mit Abstand am 
meisten für Inserate aus-
gibt. Es stellt sich somit im-
mer die Frage, wie zielfüh-
rend diese Inserate sind. Es 
gibt wohl sinnvolle Insera-
te, doch trifft dies nicht im-
mer zu. 

Brücke: Wenn Sie regieren, 
werden Sie dann effektiver 
mit den Österreich-Auslän-
dischen Medien zusam-
menarbeiten, um die Prob-
leme anzugehen und zu 
verbessern, die für Österreich 
von Vorteil wären?
Caroline: Für eine gute 
Zusammenarbeit sind wir 
immer zu haben. Es ist da-
von auszugehen, dass wir 
in Regierungsverantwor-
tung einiges voranbringen 
würden – insbesondere in 
der Integration.

Brücke: Welche Ratschläge 
möchten Sie den österreich-
türkischen Wählern für die 
nächsten Wahlen mitgeben?
Caroline: Die Wähler sind 
mündig genug ihre eigenen 
Entscheidungen zu treffen.

Die ÖVP will effektivere 
Integrationsaktivitäten 
durchführen.
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Mag.a CAROLINE HUNGERLÄNDER

İktidar sorumluluğu ile birçok 
şeyi geliştireceğimiz kesin – 

özellikle entegrasyon konusunda.
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Brücke: Viyana Eyalet 
Yönetimi’nin enteg-
rasyon ve eğitim 

ile ilgili çalışmalarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?  Yeter-
li olduklarını düşünüyor mu-
sunuz? 
Hungerländer: Maalesef 
Viyana Eyalet Yönetimi’nin 
eğitim ve entegrasyon 
ile ilgili çalışmaları eksik-
likler göstermektedir. 2016 
yılında yapılan bir ankete 
göre Viyanalı gençlerin 
%24’ü okuyamıyor ya da 
okuduğunu anlamıyor. 
14 yaşındaki öğrencilerin 
%32’si neredeyse yaza-
mıyor, kendilerini ifade etme 
becerileri ise son derece 
kısıtlı. Bu rakamlar endişe 
verici ve düşündürücü. Bu 
konuda harekete geçilmeli 
ve önlem alınmalıdır. Viya-
na Şehri’nin bu sorunu fark 

edeceğini umuyoruz. 
Brücke: Parti içinde etkin 
rol oynayan Avusturyalı Türk 
politikacıların, Avusturyalı-
Türk camiasında yeteri kadar 
göz önünde olmadıklarını 
düşünüyoruz. ÖVP, Avus-
turyalı-Türk seçmenlere hi-
tap etmek için Avusturyalı-
Türk kökenli politikacıların 
etkinliğini arttıracak mı? 
Hungerländer: Politikaya 
katılmak her şeyden önce 
kişisel bir tercihtir. ÖVP’nin 
amaçlarını ve değerlerini 
kabul ederek bizim ile birlik-
te çalışmak isteyen herkesi 
bekliyoruz. 

Brücke: Eğitim, Bilim ve 
Araştırma Bakanlığı en son 
basın toplantısında, Almanca
destek sınıfları adı altında 
yeni bir uygulamanın baş-
layacağını haber verdi. 

Camiamız bu uygulamanın 
nasıl hayata geçirileceği 
hakkında bilgi sahibi değil. 
Şu anda anaokulu ve okullar-
daki her beş çocuktan birinin 
yabancı kökenli olduğu göz 
önüne alınırsa, Almanca 
destek sınıfları göçmenlere 
karşı ayrımcılığa mahal ver-
meden nasıl uygulanacak? 
Hungerländer: Almanca 
destek sınıfları sisteminde, 
kökenlerinden bağımsız 
olarak tüm öğrencilere hitap 
edildiğinden, herhangi bir 
kişinin ayrımcılığa uğrama-
sı söz konusu değildir. 
Yeterli seviyede Almanca 
dil bilgisine sahip olmayan 
öğrenciler, önümüzdeki 
eğitim ve öğretim yılından 
itibaren ilköğretimde 
(Volksschule) haftada 15 
saat, ortaöğretimde ise 
(Neue Mittelschule/AHS-
Unterstufe) haftada 20 saat 
Almanca destek sınıfına 
katılmak zorundadırlar. 
Bahsi geçen bu özel 
statüdeki öğrenciler, Al-
manca derslerinde kendi 
müfredatlarına göre eğitim 
alacaklar, resim, müzik ya 
da beden eğitimi gibi alan-
larda ise yaşlarına uygun 
sınıflara dağıtılacaklardır. 
Her yarıyıl sonrasında, 
çocukların düzenli ders-
leri ne kadar takip edebil-
dikleri sınanacaktır. Bundan 
sonrası için de 3 seçenek 
mevcuttur: dil bilgisi 
“yeterli” ise çocuk “normal 
öğrenci” statüsünde düzen-
li eğitim sınıfına geçer. 
“Eksik” ise “özel öğrenci” 
statüsünde kalarak düzenli 
eğitim sınıfına geçer ve ila-
ve olarak haftada 6 saat 

Almanca destek sınıfında 
eğitim alır. Yetersiz Al-
manca dil bilgisine sahip 
öğrenci ise – en fazla 4 
yarıyıl olmak koşuluyla – 
Almanca destek sınıfında 
eğitim almaya devam eder. 

Brücke: Viyana Eyalet 
Yönetimi’nin Avusturyalı-
Yabancı medyayla işbirliği 
içinde olduğunu biliyoruz. 
Parlamentodaki bazı par-
tiler Viyana Eyalet Yönetimi 
üzerinden Avusturyalı-
Yabancı medya reklamlarını 
eleştiriyor. Bu adil bir eleştiri 
midir? Bu konu hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 
Hungerländer: Durum şu 
ki, Viyana Eyaleti büyük 
farkla reklama en çok para 
harcayan eyalet. Tabii rek-
lamların amaca ne kadar 
uygun oldukları sorusu 
akıllara geliyor. Başarılı 
olanlar var, fakat bu hepsi 
için geçerli değil. 

Brücke: Yönetime geldi-
ğinizde, Avusturya yararına 
olacak şekilde, sorunları ele 
almak ve iyileştirmek için 
Avusturyalı-Yabancı medya 
ile daha etkin bir işbirliğiniz 
olacak mı? 
Hungerländer: İyi bir iş-
birliği için biz her zaman
buradayız. İktidar sorum-
luluğu ile birçok şeyi geliş-
tireceğimiz kesin – özellikle 
entegrasyon konusunda.

Brücke: Önümüzdeki seçim-
ler için Avusturyalı Türk seç-
menlere önerileriniz nelerdir? 
Hungerländer: Seçmenler 
kendi seçimlerini yapabi-
lecek kadar kabiliyetlidirler. 

ÖVP, Entegrasyonla 
ilgili daha etkin faaliyetler 
yürütmek istiyor

von Uğur Karahan und Mustafa Delice
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RÜDIGER MARESCH

İnsanların özel araçları 
yerine toplu taşıma araçları ile 
yolculuk etmesi için hizmetler 

sunmak gerekiyor.
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Brücke: Kendinizi biz-
lere kısaca tanıtabilir 
misiniz?

Maresch: Adım Rüdiger 
Maresch, meclis üyesi ve 
Viyana Yeşiller Partisi’nin 
Çevre ve Ulaşım sözcü-
süyüm. 

Brücke: Kentsel Gelişim, 
Ulaşım, İklim Koruma, Ener-
ji Planlaması ve Vatandaş 
Katılımından Sorumlu Eyalet 
Bakanınız ile Yeşiller olarak 
Viyana’daki araç kullanımını 
azaltacak söylemler ve gi-
rişimlerde bulunduğunuzu 

görüyoruz. Viyana’nın gele-
cekte trafik ve çevresel so-
runlar yaşamaması adına 
sürdürdüğünüz etkin faaliyet-
leriniz var mıdır? Bunları bi-
zimle paylaşmak ister misi-
niz?

Maresch: Viyana’da toplu
taşıma ağının geliştiril-
mesi, sokakların ve mey-
danların daha çok yaya 
dostu olması ve bisiklet 
yollarının genişletilmesi 
için uğraşıyoruz. Şimdiden, 
Viyana’da ulaşımını araç 
yerine yürüyerek sağlayan 
daha çok sayıda insan var. 
Birçok ilçede hala daha 
az araç trafiği olması 
gerektiğini düşünüyoruz.  
Kısa zaman önce, bununla 
ilgili, Josefstadt’ta bulu-
nan Land Gasse’de bir pilot 
proje başlatıldı. 365 Avro 
ücretli Viyana yıllık ulaşım 
kartı ile Viyana ulaşım 
hizmetlerinde yeni bir yol-
cu rekoru kırdık: 961 mil-
yon Viyanalı toplu taşıma 
aracıyla seyahat ediyor. 

İnsan ve çevre dostu bir 
şehir isteniyorsa, insanların 
özel araçları yerine toplu 
taşıma araçları ile yolculuk 

etmesi için hizmetler sun-
mak gerekiyor. Biz de bu-
nun için uğraşıyoruz. 

Brücke: Siyah ve mavi fede-
ral hükümetinin gündemdeki 
faaliyet programlarını Yeşiller 
olarak “Geriye dönüş” diyerek 
nitelendirdiniz. Yeşiller olarak 
hükümet programına karşı 
eleştirileriniz nelerdir? Bu 
programda nelerin işleyişi 
Avusturya’ya daha çok zarar 
verecek niteliktedir?
Maresch: Bu hükümet 
birçok alanda hala 70’li 
yılların politikalarını uygu-
luyor: sigara içmek ve 
araba kullanmak teşvik 
ediliyor, asgari yaşam 
şartlarını sağlama ya da 
işsizlik yardımı gibi sosyal 
hizmetlerde kesintilere gi-
diliyor, mültecilerin enteg-
rasyon çalışmaları nerede 
ise durduruldu, insanlar 
ayrımcılığa uğruyorlar. Al-
manca kursları eksildi, bu-
na karşın sınır dışı edilenler 
çoğaldı. İklim politikaları 
hakkında sloganlar atılıyor, 
fakat eylemde bulunulmu-
yor. Eğitim politikalarında 
da geriye dönüş var, 
ilköğretimde sözlü değer-
lendirme kaldırılıyor, görü-
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Viyana'da 2020’ye kadar %40 
oranında daha az sera gazı 

salınımı hedefleniyor
2020 yılının sonuna kadar Viyana’da 1.000 
adet elektrikli araba şarj istasyonu olacak, 
yani kamu alanlarında elektrikli arabalar 
için temel şarj üniteleri ağı sağlanacak. 
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nürde 10-14 yaş arası çocukların tek 
tip okula devam etmesi planlanmı-
yor. Sağlık hizmetlerinde de devasa 
kesintilere gidildi, ayrıca özelleştirme 
gündemde. Bütün bunlar Avusturya 
için kalıcı olumsuz etkilere sebep 
olacak. 
 
Brücke: Viyana’da çevre dostu hareketli-

lik için E-Mobilite gibi önemli faali-
yetlerde bulunmanız bizleri sevindiriyor. 
0 emisyon için önemli bir nokta olan 
elektrikli araçlara sağlanabilecek özel 
projele-riniz var mıdır?
Maresch: E-mobilite şehirlerde hava 
kalitesinin iyileştirilmesi için bir çıkar 
yol. Viyanalıların sağlığı bizim önce-
likli meselemiz, bu nedenle E-mobili-

teyi ve Viyana’da toplu taşımanın 
geliştirilmesi için uğraşıyoruz.   2020 
yılının sonuna kadar Viyana’da 1.000 
adet şarj istasyonu olacak, yani kamu 
alanlarında elektrikli arabalar için 
temel şarj üniteleri ağı sağlanacak. 
Amacımız 2020’ye kadar %40 
oranında daha az sera gazı salınımı. 

Brücke: Partinizle alakalı arada bir 
Köprü olması açısından Avusturyalı-Türk 
kökenli vatandaşlara düşüncelerinizi 
ulaştırmak ister misiniz?
Maresch: Viyana’da, koalisyon 
ortağımız ile  “İlk günden itibaren en-
tegrasyon” adlı bir program üzerinde 
anlaştık. Bizim için anlamı ilk gün-
den itibaren fırsat eşitliği. Viyana’da 
yaşayan herkesin eşit fırsata sahip 
olması için her alanda çalışıyoruz: 
iş piyasasında, konutta, eğitimde. 
Ayrıca yıllardır, nereden gelirlerse gel-
sinler, göçmenlerin şehir yönetimi için 
oy kullanma hakkına sahip olmaları 
için uğraşıyoruz. 

von Uğur Karahan
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Viyana’da bilhassa zor olan çok 
sayıda kurumun bu konuda so-
rumluluk taşıması, bu şu anlama 
geliyor; ben Avusturya’ya yeni 
geldiysem, 20 farklı kurumda 
Almanca kursu alabilirim ve 
bunların her biri için farklı beledi-
ye daireleri sorumlu. Gerçek bir 
netlik ve şeffaflık için ve tabii 
hangi kurs seçeneğin daha uy-
gun olduğunu anlayabilmek için 
tek bir dairenin sorumlu olmasını 
mantıklı buluyorum. Bu, benim 
Belediye Meclisi’ne sunacağım 
bir sonraki önerim olacak, tabii 
ki diğer partilerin de bu öneriyi
desteklemesini umuyorum, fakat
maalesef önerilerimizin neredey-
se tamamı reddediliyor. 

Brücke: Belediye Meclisindeki 
Yeşiller ile ilişkiniz nasıl? Önerile-
rinizi daha çok kabul mü ediyorlar 
yoksa ret mi ediyorlar? 
Wiederkehr: Maalesef Yeşiller 
hükümetin tutsağı, sadece 
SPÖ’nün istediğini yapıyorlar. 
Sunduğumuz iyi fikirler Kırmızı 
ve Yeşiller tarafından redde-
diliyor, halbuki entegrasyon po-
litikaları konusunda yapılması 
gereken çok şey var, çünkü bu 
şehirde barışçıl bir şekilde birlikte 
yaşayabilmek çok önemli, bizim 
için de çok önemli. Yeşiller ile 
artık bir işbirliği yapamamamız 
beni çok üzüyor, ama Yeşiller de 
birçok mücadelemizi görmezden 
geliyor. 

Brücke: En son Viyana Eyalet 
Meclisi seçimlerinde, hiçbir 
Avusturyalı-Türk politikacı seçim 
listelerinde yer almadı. Bir sonraki 
seçimde, Viyana’daki Avusturyalı-
Türk seçmenlere de hitap etmek 
adına Avusturyalı-Türk kökenli 
politikacılara da listelerinizde yer 
verecek misiniz? 
Wiederkehr: Evet, NEOS olarak 
bizim için çeşitlilik çok önemli ve 
ben Viyana’da yaşayan kişilerin 

remedik. Bu isimleri tanımama-
mız sizce neden kaynaklanıyor? 
Wiederkehr: Daha sıkı bir iletişim 
içinde olmamız gerektiğine 
katılıyorum. NEOS olarak biz ay-
lardır özellikle nasıl daha fazla 
çeşitliliğe sahip olabileceğimizi, 
örneğin Türk camiası ile nasıl 
daha iyi iletişim kurabileceğimizi 
tartışıyoruz. Adaylarımız der-
neklerde boy göstermediler ve 
görüyoruz ki derneklerde, aynı 
zamanda camilerde de birçok 
şey oluyor ve oralarda temsil
edilmiyorsak farkına da varıl-
mıyoruz. Her ne kadar parti 
politikalarımızın kişilerin ötesine 
geçtiğini düşünsek de, bundan 
sonra daha etkin iletişim halinde 
olmamız gerektiğine inanıyorum. 

Brücke: Aslında mesele der-
neklerde etkin olan kişiler değil, 
adaylar, çünkü çoğu parti oy top-
lamak amacıyla listelerde göç-

Brücke: Kısaca bize partiniz-
den ve faaliyetlerinizden 
bahsedebilir misiniz? 

Wiederkehr: Adım Christoph 
Wiederkehr, NEOS Viyana’nın en-
tegrasyon ve göç sözcüsüyüm ve 
NEOS fırsat eşitliği demektir, bu 
çok önemli, her Viyanalının ger-
çekten eşit fırsata sahip olduğu 
iyi bir eğitim sistemi ve adil bir 
yönetim demek, çünkü biz artık 
vergilerimizin boşa gitmesini 
ve kalıcı hale gelmiş yolsuzluk 
istemiyoruz, Şehir’de SPÖ ikti-
darda oldukça bunları görmeye 
devam edeceğiz, biz bu gidişata 
dur diyeceğiz. 

Brücke: Viyana Eyalet yönetiminin 
entegrasyon süreci eğitim faa-
liyetlerinden memnun musunuz? 
Yönetime geldiğinizde, göçmen-
lere fayda sağlayacak konular 
üzerinde çalışıp iyileştirmelere 
gidecek misiniz? 
Wiederkehr: Şahsım adına ben 
hiç memnun değilim, çünkü 
göç geçmişi olan kişilerle Avus-
turyalılar karşılaştırdığında, göç 
geçmişi olan kişilerin diğer eya-
let ya da şehirlerdekine göre, 
özellikle eğitim sisteminde, daha 
az fırsata sahip oldukları görülü-
yor. Örneğin, Türklerin olduğu 
kadar diğerlerinin de ikinci jene-
rasyonu daha az fırsata sahip, 
bunda kişilerin suçu yok, eğitim 
sistemi kötü. Zorunlu eğitime 
daha fazla kaynak ayırarak, daha 
fazla sosyal hizmet çalışanı, daha 
fazla rehber öğretmen ile kişisel 
danışmanlık hizmeti verilmesiyle 
işe başlamak gerekiyor. 

Brücke: Peki, NEOS Partisi? Bu-
nun için NEOS Partisi ne yapıyor? 
Belediye Meclisi’nde taleplerinizi 
dile getiriyor musunuz? 
Wiederkehr: Entegrasyon ve 
eğitime büyük önem veriyoruz. 
Benim örneğin “Tek elden enteg-
rasyon“ isimli bir önerim var. 

kökenlerinin daha da çeşitli 
olacağına inanıyorum. Benim 
annem bir Fransız, babam Ma-
car, yani ben de yüzde yüz bir 
göçmenim. Belediye ve Eyalet 
Meclislerinde görünürde bu ko-
nuda sorun yok, fakat görüyoruz 
ki karşı çıkanlar da var. Her kişiyi 
ayrı ayrı ve yapmak istedikleri 
ve yapabilecekleri hakkında 
değerlendirmeliyiz. Daha çok 
Türkün bizim ile adaylığını koy-
masını dilerim. Geçtiğimiz seçim-
de iki Avusturyalı-Türk adayımız 
vardı. Seçilemediler ama aday 
oldular ve şimdi fark ediyorum ki 
daha çok kişi bize geliyor, bunu 
memnuniyetle karşılıyorum ve 
daha etkin olmalarını diliyorum. 

Brücke: Bahsettiğiniz adayların 
isimleri nelerdir? Maalesef bu 
adayların isimleri seçim listelerin-
de görünmüyor ve onları dernek-
lerde ya da yerel medyamızda gö-

"Avusturya’da bir entegrasyon 
politikası yürütüldüğünü 
görmüyorum." 
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menlere yer veriyor. Bu kişileri, 
partinizde sabit adaylar olarak 
görecek miyiz? 
Wiederkehr: Bizim için önemli 
olan kişinin ne yapabildiği, 
nereden geldiği değil. Sırf oy 
toplamak için her camiadan bir 
aday çıkartıp rol yapmıyoruz, bu 
da bizi diğer partilerden farklı 
kılıyor, bunu yapmıyoruz. Bizde 
aday listelerinin oluşturulması 
konusunda, her vatandaşın katı-
labileceği adil ve açık bir sistem 
var. Aday listeleri son derece 
şeffaf bir şekilde oluşturuluyor 
ve adil olan bu süreci korumaya 
kararlıyız. Tabii göç geçmişi 
olan kişilerin, bilinçli bir şekilde 
aday olup olmadıklarına da 
bakmamız gerekiyor. Türklerin 
sadece Türkler tarafından temsil 
edilmesinin gerekli olmadığına 
ve farklılıklar, çeşitlilik ve enteg-
rasyon kavramlarına dikkat edil-
mesi gerektiğine inanıyoruz. 

Brücke: Bildiğiniz üzere, gerçekte 
bu seçmenlere hitap eden par-
tiler, göç geçmişi olan adayları 
çıkardıkları için başarılı oluyor-
lar. Buna göre NEOS’un amaca 
ulaşması için biraz daha zamana 
ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. 
Siz de NEOS’un Türk camiası 
ile daha yakın ilişkiler kurması 
gerektiğine katılıyor musunuz? 
Wiederkehr: İlişkilerin önemli 
olduğunu düşünüyorum ve 
daha çok derneği ziyaret etme-
ye, karşılıklı konuşmaya gayret 
ediyorum, bu benim tarafımdan 
daha iyi iletişim kurabilmek 
adına atılan bir adım. Viyana’daki 
Türklerin endişelerini, taleplerini 
anlayabilmek için iletişim çok 
önemli ve ben partinin entegras-
yon sorumlusu olarak bunları 
severek dinliyorum ve yanınıza 
uğramaktan memnuniyet duyu-
yorum. Bu arada bünyemize 
katılan Türk arkadaşlarımız var 
ve bize katkıda bulunacaklarına 
eminim. 

Brücke: Eğitim ve Bilim Bakan-
lığı’nın açıkladığı üzere, eğitimde 
“Almanca sınıfları” adlı yeni bir 
süreç başlayacak. Türk camiası uy-
gulamanın gerçekte nasıl olacağı 

hakkında henüz bilgi sahibi değil. 
Bu sınıflar hakkındaki görüşünüz 
nedir? Bildiğiniz üzere, basın bül-
teninde bunun her altı ayda bir, iki 
yıla kadar uzatılabileceği söyleni-
yor. Uygulamanın nasıl olacağı 
hakkındaki görüşünüz nedir? 
Wiederkehr: Entegrasyon ko-
nusunda tasarruflara gidildiği 
için, Siyah-Mavi koalisyonunun 
süregelen faaliyetlerini eleştiri-
yoruz. Bu konuya ayrılan bütçe 
yarı yarıya azaltıldı. Bu durum, 
kaynakların azaltılması yerine, 
daha da arttırılmasına ihtiyaç du-
yan Viyana için özellikle endişe 
verici. Bakanımızın söylediği gibi, 
bahsi geçen Almanca destek 
sınıfları için ek masrafa gerek 
duyulmayacağına inanmıyorum, 
çünkü Almanca destek sınıfları 
açılacaksa, bunlar küçük sınıflar 
olmalı, küçük gruplar halinde 
kişisel ilgi gösterilmeli, bu da 
beraberinde bir maliyet getiriyor. 
Ben başarılı bir süreç olacağı ko-
nusunda iyimser değilim. Bu Si-
yah-Mavi koalisyonunun sadece 
politik bir çıkışıdır. 

Brücke: Uygulamanın içeriği hak-
kında bilgi sahibi misiniz? 
Wiederkehr: Hayır, maalesef içe-
rik hala net değil, çünkü Almanca 
destek sınıfları uygulamasının 
önündeki en büyük engel, Vi-
yana’daki okullarda mekân sı-
kıntısı olması. Hâlihazırda za-
ten sınıf eksiğimiz var, Almanca 
destek sınıfları için de ek alana 
ve eğitimci kadrosuna ihtiyaç 
duyulacak, bu da mümkün gö-
rünmüyor. Fikir Siyah-Mavi koa-
lisyonu tarafından detaylı bir 
şekilde düşünülmedi, Almanca 
destek sınıfları fikri sadece ortaya 
atıldı ve halkın memnun olması 
sağlandı, fakat fikir sağlam bir 
temele dayanmıyor.  Daha man-
tıklı olan, okullarda kişisel destek 
verilmesidir. Tabii ki birçok öğ-
rencinin ilave Almanca dersine 
ihtiyacı olduğu bir gerçektir, bu-
nun için de ek kaynak ayrılmalıdır. 

Brücke: Dışişleri Bakanlığı’nın 
göçmenlerin entegrasyonu ala-
nındaki çalışmalarını nasıl değer-
lendiriyorsunuz? 

Uygulanabilir fikirlerin ortaya 
çıkabileceğine inanıyor musunuz? 
Wiederkehr: İtiraf etmeliyim ki, 
Avusturya’da bir entegrasyon 
politikası yürütüldüğünü gör-
müyorum. Şu anda görevde 
olan Dışişleri Bakanı’nın, acil 
bir şekilde ele alınması gereken 
entegrasyon konusu ile meşgul 
olduğunu görmedim.  Biz NEOS 
olarak uzun zamandır kendini 
bu konuya vakfedecek bir En-
tegrasyon Bakanı’nın olması 
gerektiğini savunuyoruz, çünkü 
farklı kültürlerin gelecekte de bir 
arada yaşaması Avusturya için 
çok önemli ve politikaların da bu 
yönde olması gerekiyor, fakat Si-
yah-Mavi koalisyonu ile bu hiçbir 
şekilde mümkün görünmüyor. 

Brücke: Avusturya Entegras-
yon Birimi’nin üç yıldır göç-
men medyası ile hiçbir şekilde 
işbirliği yapmadığını biliyor muy-
dunuz? Konu hakkında bilginiz 
var mı? Avusturya hükümetinin 
sunduğu Almanca kursları, polislik 
başvuruları, meslek kursları, hukuk 
personeli kursları gibi hizmetler 
göçmen medyasına servis edil-
memekte. Bu tür iletişim problem-
lerini çözmek için bir planınız var 
mı? 
Wiederkehr: Entegrasyon Birimi’
ne biz de, özellikle Almanca 
kursları hakkında bazı soru öner-
geleri verdik, fakat gördük ki iyi 
bir işleyişe sahip değiller, stan-
dartlar yüksek olmadığı için de 
kalite iyi değil. Burada da aynı 
sorun ile karşılaşıyoruz, Enteg-
rasyon Birimi’nin düzenlediği 
Almanca kursları var, ayrıca dev-
letin ve diğer kurumların, çok 
fazla seçenek türemiş, bu hiz-
metin tek kurum eliyle verilmesi 
gerektiğini savunuyoruz. Enteg-
rasyon Birimi’nin faaliyetlerini de 
yakından takip ediyoruz. 

Brücke: Avusturya’da Almanca ve 
diğer dillerdeki göçmen medyasını 
takip ediyor musunuz? 
Wiederkehr: İngilizce, Fransızca 
ya da Almanca olanları takip 
edebilirim :) Derginiz iki dilde 
yayınlanıyorsa tabii ki okuyabi-
lirim.

Brücke: Viyana Eyalet yönetiminin 
kamuya açıkladığı rakamların 
gerçeği yansıtmadığı hakkında 
bilgiler alıyoruz. Bu konu hakkında 
fikrinizi öğrenmek isteriz. Örneğin 
Şeffaflık Kanunu 2013 yılından 
beri yürürlükte, biz de Avusturyalı-
Türk Medyası sayesinde konuyu 
Eyalet Meclisinde gündeme 
getirdik. İktidara geldiğiniz tak-
dirde, Şeffaflık Kanununun uy-
gulanmasıyla ilgili faaliyetleriniz 
neler olacaktır?
Wiederkehr: Her eyaletin teşvik-
lerini kaydettiği bir Şeffaflık Veri 
Bankası mevcut, ama örneğin 
Viyana Şehri bunu yapmıyor. 
İktidarda olsaydık, hemen bunu 
yapmaya başlardık, çünkü ina-
nıyoruz ki hangi teşvikleri al-
dığımız bilgisinin kamuya açık 
olması, aynı şekilde keyfiyete ma-
hal verilmemesi çok önemli. 

Şu anda birilerini tanıyan kişiler 
teşvik alıyorlar ya da yandaş 
haber yapanlar, yine tanıdıkları 
sayesinde reklam alabiliyorlar. 
Biz, böyle bir keyfiyet yerine, 
tarafsız kriterlerin uygulanması 
için buradayız, çünkü toplanan 
vergilerin nasıl kullanıldığı şeffaf 
olunması gereken bir konudur. 

Brücke: Sadece tek bir göçmen 
grubunun yılda 5.000’den fazla 
reklam ilanı ve 200.000 Avro’dan 
fazla gelir elde ettiğini, diğer 6-10 
göçmen medyasının ise toplamda 
bunun 1/3’ünü aldığını biliyor muy-
dunuz? 
Wiederkehr: Hayır, bunu bil-
miyordum, fakat her alanda 
reklam ilanlarının, sadece Şehir 
tarafından değil, Şehir yönetimi-
ne yakın işletmeler tarafından da
son derece keyfi bir şekilde 
verildiğini biliyoruz ve reklam
ilanlarının böyle keyfi dağıtıl-
masına karşıyız. Kişileri, reklama 
onay vermesi için politikacılara 
ricacı olmak zorunda bırakma-
yan, herkesin talip olabileceği, 
tarafsız kriterlere göre, açıkça 
uygulamaya konan bir medya 
yönetimi istiyoruz, sahip olmak 
istediğimiz politika kesinlikle 
uygulamadaki değil.

von Mustafa Delice und Uğur Karahan
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bezahlte Anzeige bezahlte Anzeige

Machen Sie mit und setzen Sie 
ein Zeichen für die Umwelt! 
Unser Serviceangebot für die Vereine und Gemeinden:
Warnwesten, Handschuhe, Sammelsäcke, Müllgreifer und 
die Übernahme der Entsorgungskosten

Bize katılın ve çevreyi 
korumaya yardım edin!
Dernekler ve yerel yönetimler için sunduklarımız:
İkaz yelekleri, eldiven, çöp torbaları, çöp kıskaçları, ayrıca 
çöp bertaraf masraflarını üstleniyoruz. 
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Größte Umweltaktion in Niederösterreich

> 30.000 Freiwillige 
> 625 Sammelaktionen 
> über 210 Tonnen Abfälle 

Für eine saubere Umwelt packen die Menschen 
an, wenn sie gebraucht werden! 

Jetzt informieren und anmelden
www.umweltverbaende.at

Bilgi ve kayıt için 
www.umweltverbaende.at
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Asagı Avusturya’yı temiz tutuyoruz!
Asagı Avusturya Ilkbahar Temizligi 2018

Asagı Avusturya’daki en büyük çevre etkinligi

> 30.000 Gönüllü
> 625 çöp toplama faaliyeti
> 210 tondan fazla çöp

Daha temiz bir çevre için insanlar harekete 
geçiyor, tam zamanında!

.
. .

Der Frühling ist in Niederösterreich angekommen und mit ihm auch die Früh-
jahrsputzaktion “Wir halten Niederösterreich sauber”. 

Die von den NÖ Umweltverbänden und dem Land Niederösterreich im Jahr 
2006 gestartete Aktion ist die größte Umweltaktion in ganz Niederösterreich. 
Jährlich werden in diesen Tagen von über 30.000 Freiwilligen in 625 Aktionen 
tonnenweise Abfälle aller Art aus der Natur gesammelt und entsorgt.

Die freiwilligen Sammlerinnen und Sammler investieren ihre Kraft und viel Zeit 
in eine der zahlreichen Flurreinigungsaktionen, die von Gemeinden, Vereinen 
und Privatpersonen organisiert werden.

Die Sammeltrupps werden von den NÖ Umweltverbänden mit Hilfsmitteln wie 
Sammelsäcken, Handschuhen und Warnwesten unterstützt. Setzen auch Sie ein 
Zeichen und helfen Sie mit! 

Unter www.umweltverbaende.at kann man sich informieren und sich zu einer 
der zahlreichen Aktionen melden, um sich für eine saubere Umwelt zu enga-
gieren!

Frühjahrsputz 
“Wir halten Niederösterreich sauber”

Aşağı Avusturya’ya ilkbaharın gelmesiyle “Aşağı Avusturya’yı temiz tutuyoruz“ 
kampanyası başlıyor. 

2006 yılında Aşağı Avusturya çevre örgütleri ve eyalet yönetimi tarafından 
başlatılan kampanya, tüm eyaletteki en büyük çevre etkinliğidir. 
Her yıl bu zamanlarda 30.000’den fazla gönüllü tarafından 625 farklı faaliyetle, 
doğadan her türde tonlarca çöp toplanıyor ve bertaraf ediliyor. 

Gönüllü çöp toplayanlar, yerel yönetimler, dernek ya da özel kişiler tarafından 
organize edilen çok sayıdaki arazi temizleme faaliyetlerinden birine katılarak 
güçlerini ve zamanlarını harcıyorlar. 

Aşağı Avusturya çevre örgütleri de gönüllü ekiplere çöp torbaları, eldiven ve 
ikaz yelekleri gibi gerekli malzemeleri sağlayarak destek oluyor. Siz de bize 
katılın ve yardım edin! 

www.umweltverbaende.at adresinden bilgi edinebilir ve daha temiz bir çevre 
için çok sayıdaki faaliyetlerden birine kaydolabilirsiniz. 

İlkbahar temizliği 
“Aşağı Avusturya’yı temiz tutuyoruz“



NÖ Frühjahrsputz 2018
Wir halten Niederösterreich sauber! 

© NÖ Umweltverbände © NÖ Umweltverbände

bezahlte Anzeige bezahlte Anzeige

Machen Sie mit und setzen Sie 
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Unser Serviceangebot für die Vereine und Gemeinden:
Warnwesten, Handschuhe, Sammelsäcke, Müllgreifer und 
die Übernahme der Entsorgungskosten

Bize katılın ve çevreyi 
korumaya yardım edin!
Dernekler ve yerel yönetimler için sunduklarımız:
İkaz yelekleri, eldiven, çöp torbaları, çöp kıskaçları, ayrıca 
çöp bertaraf masraflarını üstleniyoruz. 

© NÖ Umweltverbände © NÖ Umweltverbände

Größte Umweltaktion in Niederösterreich

> 30.000 Freiwillige 
> 625 Sammelaktionen 
> über 210 Tonnen Abfälle 

Für eine saubere Umwelt packen die Menschen 
an, wenn sie gebraucht werden! 

Jetzt informieren und anmelden
www.umweltverbaende.at

Bilgi ve kayıt için 
www.umweltverbaende.at

.
.

.
. . .

Asagı Avusturya’yı temiz tutuyoruz!
Asagı Avusturya Ilkbahar Temizligi 2018

Asagı Avusturya’daki en büyük çevre etkinligi

> 30.000 Gönüllü
> 625 çöp toplama faaliyeti
> 210 tondan fazla çöp

Daha temiz bir çevre için insanlar harekete 
geçiyor, tam zamanında!

.
. .
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Die freiwilligen Sammlerinnen und Sammler investieren ihre Kraft und viel Zeit 
in eine der zahlreichen Flurreinigungsaktionen, die von Gemeinden, Vereinen 
und Privatpersonen organisiert werden.

Die Sammeltrupps werden von den NÖ Umweltverbänden mit Hilfsmitteln wie 
Sammelsäcken, Handschuhen und Warnwesten unterstützt. Setzen auch Sie ein 
Zeichen und helfen Sie mit! 

Unter www.umweltverbaende.at kann man sich informieren und sich zu einer 
der zahlreichen Aktionen melden, um sich für eine saubere Umwelt zu enga-
gieren!
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“Wir halten Niederösterreich sauber”

Aşağı Avusturya’ya ilkbaharın gelmesiyle “Aşağı Avusturya’yı temiz tutuyoruz“ 
kampanyası başlıyor. 

2006 yılında Aşağı Avusturya çevre örgütleri ve eyalet yönetimi tarafından 
başlatılan kampanya, tüm eyaletteki en büyük çevre etkinliğidir. 
Her yıl bu zamanlarda 30.000’den fazla gönüllü tarafından 625 farklı faaliyetle, 
doğadan her türde tonlarca çöp toplanıyor ve bertaraf ediliyor. 

Gönüllü çöp toplayanlar, yerel yönetimler, dernek ya da özel kişiler tarafından 
organize edilen çok sayıdaki arazi temizleme faaliyetlerinden birine katılarak 
güçlerini ve zamanlarını harcıyorlar. 

Aşağı Avusturya çevre örgütleri de gönüllü ekiplere çöp torbaları, eldiven ve 
ikaz yelekleri gibi gerekli malzemeleri sağlayarak destek oluyor. Siz de bize 
katılın ve yardım edin! 

www.umweltverbaende.at adresinden bilgi edinebilir ve daha temiz bir çevre 
için çok sayıdaki faaliyetlerden birine kaydolabilirsiniz. 

İlkbahar temizliği 
“Aşağı Avusturya’yı temiz tutuyoruz“
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Kunst & Kultur

Kunst&Kultur
MUSICAL
FALCO - DAS MUSICAL
Eintritt: Ab € 49,50 
So, 13.05.2018 - 20:00
Wiener Stadthalle - Halle F, Wien 

Über 135.000 Zuschauer besuchten 2017 
die Premierentournee der neuen Musical-

Biographie „FALCO – Das Musical“. Von 94 
Shows in rund 50 Städten waren fast die 
Hälfte ausverkauft. Am 20. Januar feierte die 
Hommage an die österreichische Pop-Ikone 
seine Uraufführung in Kempten und am 11. 
Juni – nach mehreren Tour-Verlängerungen 
und Zusatzshows – fiel in Wien das letzte 
Mal der Vorhang. 2018, zum 20. Todestag des 
Musikers, geht die Show des Produzenten und 
Tourneeveranstalters Oliver Forster (Concert-
büro Oliver Forster, COFO, Passau) erneut auf 
Tournee durch Deutschland, Österreich und 
die Schweiz. 

Am 6. Februar 2018 jährt sich Falcos Tod-
estag, der bei einem Autounfall in der Domini-
kanischen Republik starb, zum 20. Mal. „Das 
Musical kann den Menschen und den perfek-
ten Live-Performer wieder frisch ins Gedächt-
nis bringen und einiges von der Faszination 
vermitteln, die Falco damals zum Weltstar 
gemacht hat“, erklärt Horst Bork, langjähriger 
Freund und Manager Falcos.

Sichern Sie sich jetzt Ihre Karten und erleben 
Sie den Kult um die österreichische Popikone!

Auf den Wiener Blumenmärkten 
werden von 16. April bis 9. Mai 

Er gilt als einer der wichtigsten Einzel-
Interpreten der Rock-Ära, als Inkarna-

tion einer Gegenkultur und wird heute als 
einer der wichtigsten Songschreiber des 
Jahrhunderts gefeiert. Das US-Nachrich-
tenmagazin "Newsweek" bezeichnet ihn 
als für die Pop-Musik gleichbedeutend, 
wie "Einstein für die Physik". Im Dezem-
ber 2016 wurde ihm schließlich als er-
stem Musiker der Nobelpreis für Litera-
tur verliehen.

Am 31. März 2017 erschien mit "Tripli-
cate" das erste Dreifach-Studioalbum 
von Bob Dylan. Der Longplayer enthält 
dreißig neue Aufnahmen von Songs aus 
dem American Songbook. Das 38. Bob 
Dylan-Album wurde von Jack Frost pro-
duziert und ist die erste neue Musik seit 
dem Album "Fallen Angels", das Anfang 
2016 erschien und das Platz eins der 
österreichischen sowie Platz fünf der 
britischen Charts und Platz sieben der 
US-amerikanischen Charts erreichte.

Am 24. Mai 1941 im Mittleren Westen 
der USA geboren ist Bob Dylan (bürgerli-
cher Name: Robert Allen Zimmermann) 
seit über 4 Jahrzehnten in vielen künst-
lerischen Bereichen aktiv. Neben der 
Musik und dem Songschreiben, zeich-
net und malt er, hat für „Masked & 
Anonymous“ 2003 am Drehbuch mit 
geschrieben und auch die Hauptrolle 
übernommen.

2018 an insgesamt 59 Standorten in 
Wien blühende Pflanzen für Balkon 
und Garten angeboten.

Auf den Blumenmärkten können Wie-
nerinnen und Wiener direkt vor Ort 
frische, regionale Produkte für Balkon, 
Terrasse oder Garten direkt von den 
Produzentinnen und Produzenten er-
werben. Dabei stehen die Wiener Gärt-
nerinnen und Gärtner auch bei Fragen 
rund um die richtige Pflege zur Seite.

Keine dieser zahlreichen Aktivitäten 
hindern ihn jedoch daran die - inoffiziell 
als solche bezeichnete - 1988 gestar-
tete „Never Ending Tour“ mit rund 100 
Konzerten pro Jahr unermüdlich fortzu-
setzen.

Dylan, dem die Regisseure Martin Scor-
sese mit der Dokumentation „No Direc-
tion Home“ und Todd Haynes mit dem 
Spielfilm „I´m Not There“ künstlerisch 
hochkarätig Tribut zollten, ist ein Gigant 
und ein ewiges Enigma der Rock- und 
Popkultur. Ein Künstler, der sich weigert 
sich auf seinem Legendenstatus aus-
zuruhen, sich stattdessen mit seiner 
kongenialen Begleitband auf der Bühne 
Abend für Abend neu erfindet.

Er begeistert dabei mit neuen Lesearten 
von Songs, die Generationen bewegt 
und berührt haben und immer wieder 
unterschiedlichen Stücken aus einem 
Lebenswerk, das seinesgleichen verge-
blich sucht.

Jetzt Tickets sichern und Bob Dylan live 
erleben!

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

Pflanzen für 
Balkon und Garten - 
Blumenmärkte 2018

Eintritt: Gratis
16. April bis 9. Mai 2018

59 Standorte in Wien

BOB DYLAN 
WIEN KONZERT

Eintritt: Ab € 71,99
Mo, 16.04.2018 - 19:30

Wiener Stadthalle - Halle D

von Uğur Karahan

KINOWELT
AVENGERS: INFINITY WAR

Regie: Anthony 
Russo, Joe Russo
Darsteller: 
Tessa Thompson, 
Scarlett Johansson, 
Karen Gillan, Chris 
Hemsworth, Tom 
Hiddleston, Chris 
Pratt, Benedict 
Cumberbatch, 
Robert Downey Jr., 
Land: USA

Beschreibung: 

Die Avengers und ihre Alliierten sind auf 
der Mission, den mächtigen Thanos zu 

besiegen, bevor er mit seinem irren Zer-
störungsfeldzug dem Universum ein Ende 
setzt. Doch damit dies gelingt, müssen sie 
bereit sein, alles zu opfern...



Immer mehr private Kunden und Hausverwaltungen nutzen die kompetenten Leistungen der Metall-
baufirma Mödlinger Metallbau. Denn bei uns erhalten Sie alle Leistungen aus einer Hand – 

und zwar von ausgewiesenen Profis umgesetzt.

Dann hat Mödlinger Metallbau sicher etwas Passendes parat! Denn wir arbeiten – mit bestens aus-
gebildeten Facharbeitern – flexibel und richten uns zu 100 % nach Ihren individuellen Wünschen, den 
Möglichkeiten des Materials sowie an die örtlichen Gegebenheiten angepasst.

Adresse: Grenzgasse 40 Mödling 2340 Tel: +43 2236/28595-14 Email: office@moedlingermetallbau.at 
www.moedlingermetallbau.at

Egal, ob Sie sich für ein Vordach aus Metall oder Glas, 
für ein Stiegengeländer aus Edelstahl oder Glas oder für 
unsere Türen und Fenster entscheiden – bei uns passt 
alles optimal zusammen. Auch unsere professionelle 
und individuelle Beratung wird von unseren Kunden sehr 
geschätzt, denn die erhält man nur bei wenigen Metall-
baufirmen.

Da wir ein sehr breites Sortiment anbieten, decken wir auch 
viele Bereiche aus einer Hand ab. Sie haben dadurch die Si-
cherheit, dass alle Leistungen rund um Glas, Metall und 
Reparaturen optimal aufeinander abgestimmt sind. Unsere 
Spezialitäten sind Neuanfertigungen, Instandhaltungen und
 Reparaturarbeiten (Schnellreparatur, Notdienst) im Bereich 
Metallbau sowie die Betreuung von Hausverwaltungen. Ü-
berzeugen Sie sich selbst und fragen Sie einfach unver-
bindlich bei Ihrer Metallbaufirma Mödlinger Metallbau an!

BEI MÖDLINGER METALLBAU ERHALTEN 
SIE METALL, GLAS, FENSTER UND TÜREN 

AUS EINER HAND.

Sie suchen individuelle, preiswerte und hochqualitative Metallbaulösungen?

Bei Mödlinger Metallbau passt es einfach. Ihr Vorteil: unsere Vielfalt
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KOVA (22 Ocak - 19 Şubat)

Bu ay mali konularda da ra-
hatlamalar söz konusu. 

Ortak işleri olan Kova’lar ortağınızın za-
manında yapmadığı eksik işler yüzünden 
resmi kurumlar ile sorunlar yaşayabilir 
ve finansal konularda sorumluluk almak 
durumunda kalabilirsiniz dikkatli olun. 
Özel yaşamınızda ise seçimleriniz aşkın 
şekillenip kalbinizde ki yerini yeniden 
almasını sağlayacak kadar etkili olacaktır.

BALIK (20 Şubat - 20 Mart) 

Nisan ayında yavaş ama sü-
rekli ilerleme kaydedeceğiniz 

enerjiler ile karşı karşıyasınız. Size ait 
alan maddi ve manevi şeyler zarar göre-
bilir. Özel yaşamınızda ise eş ya da sev-
gilinizin önerilerine ön yargılı olmamalı 
onun fikirlerini de dikkate almalısınız. Bunu 
yaptığınız anda hem aşk hayatınız hem de 
kendi yakınlarınız ile ilgili sorunları çözüme 
kavuşturabilmenin yollarını bulabilirsiniz.

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan) 

Bu ay her konuda çaba harca-
mayı gerektiren enerjiler ile

karşı karşıyasınız. Mali kayıplardan yaşa-
mamak için her en iyi adımınızı düşünerek 
atın. Bu ay baş ağrısı, ateş, deri ve mide 
rahatsızlıklarına ay boyunca dikkat edin. 
Özel yaşamınızda ise, tutkulu beraberliklere 
adım atabilirsiniz. Evliliğinizde ise her iki 
tarafın yakınlarından kaynaklı gerginlikler 
ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs - 22 Haziran)

Nisan, sizin için iyi finansal po-
tansiyelleriniz netleşeceği bir 

ay. İş ve eğitim hayatınız ile ilgili yolculuklar 
gerçekleştirebilirsiniz. Yasal sorunlarınız 
varsa bu ay gelişmeler beklentilerinizi kar-
şılayacak enerjileri barındırmakta. Devlet 
iş ve aile işletmeleri tatmin edici sonuçlar 
verebilir. İş değişikliği görev değişikliği ya 
da yeni bir iş birliği ile gelir sağlayarak le-
hinize olacak gelişmeler yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ (23 Haziran - 22 Temmuz)

Bilginiz sakinliğiniz ve dürüst-
lüğünüzün mükafatını alaca-

ğınız bir aydasınız iyi değerlendirin. Bu ay
ailevi konularda mirasla ilgili sorunlar 
çekişmeler yaşanabilir. Hakkınızı ararken 
haksızlığa uğrayarak zor durumda kalabi-
lirsiniz. Bu süreçte kime güvenip kimden 
uzak durmanız gerektiğini iyi belirlemeniz
de fayda var. Bekar Yengeçlerin özel yaşa-
mında ise uzun bir ilişki aniden başlayabilir. 

ASLAN (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Eğitim ve aşk hayatınızda 
şans akışını yaşayabilirsiniz. 

Kişiliğiniz daha iyi yönde gelişecektir bu 
ay isyanlar yerine şükretmenin hırs yeri-
ne sakin kalabilmenin güzelliklerine idrak 
edeceksiniz ve hayatta daha cesur olabil-
menin mükafatları ile karşılaşabilirsiniz. 
Dikkat etmeniz gereken en önemli konu 
bankalar ve resmi dairelerde ki işlerinizde 
yaşanacak aksaklıklar olmalı.

TERAZİ (23 Eylül - 22 Ekim) 

Bu ay miras ya da hukuki konu-
larda beklenmedik gelişmeler 

ile haksızlıklara uğrayabilirsiniz.İş hayatı-
nızda bu ay daha iyi enerjiler söz konusu 
ayaklarınızı yere sağlam basan size gü-
venen insanların güvenini sarsmadan ha-
reket edebilmenin mükafatları ile maddi 
manevi gelişmeler yaşayabilirsiniz bu ay. 
Özellikle bekar Teraziler yeni bir şeylere 
başlamak için aceleci olmamalısınız.

AKREP (23 Ekim - 21 Kasım)

Kariyer ve iş hayatınızda ki ba-
şarınız arkadaşlarınız arasın-

da kıskançlık ve rekabetin artması ile de-
vam eder. Bunlara dikkatli olmalısınız ve 
herhangi bir tartışmadan kaçınmalısınız. 
Özel yaşamınızda ise ilişkiniz ya da evlili-
ğiniz hakkında yorumlar yapmamaya özen 
gösterin, kırgınlıkla söyledikleriniz eş ya da 
sevgilinize çok farklı bir şekilde anlatılabilir 
ve zorlukları aşmakta zorlanabilirsiniz.

YAY (22 Kasım - 21 Aralık)

Bu ay çalışma arkadaşlarınızla 
aile bireyleriniz ile ego çatış-

maları zihinsel strese neden olabilir. Yeni ta-
ahhütlerin kabul edilmesi başvurularınızın 
olumlu sonuçlanması mümkün olacaktır. 
Evli ve bebek bekleyen bu konuda tedavi 
gören anne baba adayı Yay burçları ise dik-
katli olmaları gereken bir aydalar. En ufak 
bir rahatsızlığa zamanında yapılan müda-
hale etkili sonuçlar almanızı sağlayacaktır.

von Ebru Karahan

Nisan Ayı

BurçlarNisan Ayı

Burçlar
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Horoskop

Horoskop

OĞLAK (22 Aralık - 21 Ocak)

İş ve eğitim hayatınızla ilgili baş-
vurular yurt dışı ile ilişkiler bu ay 

önem kazanıyor. Çabalarınızın olumlu geri 
dönüşümü ile karşı karşıyasınız. Fakat özel
yaşamınızda bitmiş bir ilişki ya da evlilikle
ilgili gerginlikler haksız suçlamalar ile karşı-
laşabilirsiniz. Elinizden geleni yapın ama ken-
dinizi başkalarının yaptığı hatalardan sorum-
lu tutmayın. Maneviyat arayışında, kendinizi 
kısa bir umre yolculuğunda bulacaksınız.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bu ay, her bakımdan masraf-
ları kontrol etmeniz gereken 

bir ay. Özellikle iş ve eğitim hayatınızla 
ilişkili olarak yurt dışı seyahatleri gerçek-
leştirebilirsiniz. man gibi görünmekte. Ru-
hunuzu arındırıp negatif enerjileri kendiniz-
den ve sevdiklerinizden uzaklaştırırsınız. 
Bu ay, dostlarınız ile ilişkileriniz anlık 
kızgınlıklar ile söyledikleriniz yüzünden 
bozulabilir.

BAŞAK (23 Ağustos - 22 Eylül) 

Bu ay evli yada ilişkisi devam
eden Başaklar eş yada sev-

gilinizin yaşayacağı beklenmedik başarılar
ile sevineceğiniz gelişmeler ile karşılaşa-
bilirsiniz. Yeni kararlarını desteklemeli 
korkuyla fikirlerinizi söylememezlik et-
memelisiniz. Bu ay sizler içinde yeni iş 
başvuruları istenilen sonuçları verebilir. 
Yeni iş girişimlerinin verimli olabileceği et-
kiler hakim gökyüzünde iyi değerlendirin. 
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Kulinarik

Grundzutaten:
• 2 Kartoffeln (jeweils 400-500 g)
• ¼ TL Meersalz
• 40 g Butter
• 200 g Kashkaval Käse

Für die Füllung:
• 200 g saure Sahne
• ¼ TL Salz
• ¼ TL Pfeffer
• 1 TL getrocknete Minze
• 200 g Rindswürstchen
• 40 g Grüne Oliven
• 50 g Gewürzgurken
• 40 g Mais
• Extra Ketchup

Gefüllte Kartoffeln aus dem Ofen

Ana Malzemeler:
• 2 Patates (her biri 400-500 gr)
• ¼ çay kaşığı deniz tuzu
• 40 gr tereyağı
• 200 gr Kaşar peyniri

İçini doldurmak için:
• 200 gr ekşi krema
• ¼ çay kaşığı tuz
• ¼ karabiber
• 1 tatlı kaşığı kuru nane
• 200 gr dana sosis
• 40 gr yeşil zeytin
• 50 gr salatalık turşusu
• 40 gram mısır
• Ekstra ketçap

Kumpir

von Ebru KarahanKulinarik

Zubereitung:

Kumpir ist eine gefüllte 
Kartoffel, welche vorher 

im Ofen gegart wird. Das Be-
sondere ist die Behandlung 
mit Kashkaval Käse nach 
dem Backen. Dadurch wird 
die Kartoffel extrem cremig. 

Wasche die Kartoffeln und 
lege sie in einen großen 
Topf mit viel Wasser und 2 
EL Salz. Koche das Wasser 
auf und lasse die Kartoffeln 
darin für etwa 20 Minuten 
kochen. Lege die Kartoffeln 
dann auf ein Backblech und 
backe sie im vorgeheizten 
Ofen bei 200°C für etwa 30-
50 Minuten. Sie sollen weich 

sein und die Schale soll sich 
etwas lösen.

Reibe den Käse fein. Öffne 
die Kartoffel vorsichtig mit 
einer Gabel und zerdrücke 
das Innere. Verrühre es mit 
Käse, Butter und dem Salz. 

Verrühre die saure Sahne 
mit Salz, Pfeffer und Minze. 
Belege die Kartoffel mit sau-
rer Sahne, Rindswürstchen, 
Gewürzgurken, Mais und 
Oliven. Ketchup passen auch 
gut dazu.

Guten Appetit.

Hazırlanışı:

Kumpir için ilk önce fırında 
pişirilen bir patates ge-

rekli. Özellik pişirme sonrası 
Kaşar peyniri ile patatesin 
içerisi yoğrulur. Bu pata-
teslerin kıvamını son derece 
kremamsı yapar.

Patatesleri yıkayın ve bol 
su ve 2 çorba kaşığı tuz ile 
büyük bir tencereye koyun. 
Suyu kaynatın ve patateslerin 
yaklaşık 20 dakika boyunca 
pişmesini bekleyin. 

Patatesleri bir fırın tepsisine 
koyun ve önceden ısıtılmış 
bir fırında 200°C'de yaklaşık 
30-50 dakika pişirin. Kıvamı 

yumuşak ve kabuğu biraz 
açılmış olmalıdır.

Peyniri iyice rendeleyin. Pa-
tatesi bir çatalla dikkatlice 
açın ve içerisini ezin. Peynir, 
tereyağı ve tuzla karıştırın.

Patatesin içerisini ekşi kre-
ma, tuz, karabiber ve nane 
ile karıştırın. Patatesi ekşi 
krema, dana sosis, salatalık 
turşusu, mısır ve zeytin ile 
kaplayın. Son olarak üzerine 
ketçap sıkarak servis edebi-
lirsiniz.

Afiyet olsun.



GOD OF WAR PS4

Im vierten Teil der „God of War“-
Reihe übernehmen Spieler die 

Rolle von Kratos, der 
mit seinem Sohn im 
hohen Norden lebt. 
Die zu entdeckende 
nordische Sagen-
welt steckt voller 
Mysterien und lie-
fert die Grundlage 
für neue Waffen 
und Spielmecha-
niken. 
Release: 20. April

Faszination Labo

Die beliebte Spielkonsole 
„Nintendo Switch“ ist ab 

Ende April über „Labo“ ganz 
neu spielbar: Charmante Kar-
tonbausätze verbinden das 
digitale „Switch“-Geschehen 
mit dem analogen Leben: So 
bastelt man aus Pappe Motor-
räder, Roboter, Angeln oder 
Pianos. Diese „Toy-Con“- Mo-
delle können mit der „Switch“ 
verbunden und auf völlig neue 
Art gespielt werden: Analog-
digital! Hut ab: 
Echt cool!
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Technik

Technik von Uğur Karahan

HP Sprocket

Der Fotodrucker 
im Handyformat 

liefert selbstklebende 
Schnappschüsse in 
der Größe  5 x 7,6 cm.

SONY MP-CD1 Mobile Projector

Der handliche mobile Projektor 
„MP-CD1“ von Sony 

wiegt 280 Gramm und ar-
beitet sehr leise. Das Gerät 
bestrahlt eine 3 Meter große 
Fläche und sorgt mit einer Akku-
ladung für 120 Minuten Filmspaß.
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PAPATYALAR 
KİŞİSEL GELİŞİM KULÜBÜ
* Anne-kız folklor grubu
* Almanca kursu
* Çocuklar için Almanca destek sınıfı
* Kitap-Felsefe grubu
* NLP ve Beden dili eğitim grubu
* Anne-kız bağlama grubu

Seviyo...
Sevmiyo...
Seviyo...

Sevmiyo...
Seviyo...

ell eree

Sevmi...

Bi de papatyalara
sor bence.

Avusturya'nın 
Almanca ve Türkçe 
yayımlanan tek dergisi

Bilgi için: +43 681 20266957

acebook/Brücke Magazin

bruckemagazin.at
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Viyana'nın Papatyaları
Ausgabe 1 2018

Emre Kaya
Papatyalar için
Viyana'ya geliyor!
Koskoca 3 yılı geride bırakacak 
olmanın mutluluğu içindeyiz sevgili 
okurlar. Zaman su gibi akıp geçiyor. 
3 yılda birçok güzel işler yapmanın 
haklı gururunu yaşıyoruz. Bu sevinci-
mizi bir konserle taçlandıralım, bayan-
lar bir araya gelip eğlenelim, 3. Kuruluş 
yılımızı üyelerimizle birlikte kutlayalım 
istedik. Siz değerli okuyucularımızı 
konserimize bekleriz.

Papatyalar grubu admini
Ebru Karademir



İkiz demek farklı bir şey. Aynan, kopyan. 
İkizi olanlar bilir, canı yansa acısını ben de 
hissederim, öyle bir can bağı yani.

Liseye kadar birlikte okuduk. Daha sonra 
ben üniversite kazanıp başka bir şehre 
gittim. İkizim arada yanıma geliyor 
dertleşiyorduk. Bir erkek arkadaşı vardı ve 
evlenmek istiyordu. Yaşımız küçük olduğu 
için ailemiz de evliliği onaylamadı ve ikizim 
sevdiği adama kaçtı. Erkek tarafında ufak 
bir düğün yapmışlar haberimiz bile olmadı. 

Bu arada ben de okulumu bitirip Avus-
turya'da babamın uzaktan akrabası ile ev-
lenip buraya yerleştim. Bu arada ikizimin 
de evliliği çok iyi gitmiyordu maalesef. Bir 
de çocukları olmuştu ama ikizim çok mut-
suzdu evliliğinde. 

Onun o huzursuzluğu beni üzüyordu. 
Konuşuyorduk telefonda. "Acele ettin" 
diyordum. "Mesleğin yok, boşansan ne 
yapacaksın?" Telefonda ağlaşıyorduk.

Canı mutsuzken ben gülemiyordum. Bir 
gün pankreas kanseri olduğunu öğrendik.
Yıkıldık..

Geç kalınmıştı. 5 ay içinde canımı kaybettik.  

İnanın o toprağın altına ben de girmek 
istedim. Evlat acısı gibi bir şeydi kardeş 
acısı. İkizimi, anne karnında paylaştığım 
kardeşimi, çocukluğumu, her şeyimi kay-
bettim.

Oğlu o zamanlar 4 yaşındaydı. 
Eşiyle konuştum, kardeşimin 
bana vasiyetiydi evladını be-
nim büyütmemi, sahip çıkma-
mı, annelik yapmamı istemişti.
Sağ olsun eşi fazla zorluk
çıkarmadı. Evlat edinip Avus-
turya'ya getirdim, okuttum, 
büyüttüm, çocuklarımın abi-
si oldu. Beni yeri geldi kendi 
çocuklarım zorladı ama o hiç 

zorlamadı. Yavrum okudu bilgisayar mü-
hendisi oldu. Her fırsatta birlikte annesinin 
mezarına gider hasret gideririz. Bana sarılır 
kuzum. "Annem de sen gibi kokardı, sen 
gibi bakardı" deyip anne hasretini benimle 
giderir ağlaşırız. 

Allah yavrumun yüzünü hep güldürsün 
inşallah. Yüce rabbim kimseyi evlatlarından 
ayırmasın.

EDITORIAL

Tam da baharın geldiği, 
doğanın canlandığı, 
papatyaların çıktığı, 
kelebeklerin uçtuğu, 
güneşin her sabah büyük 
bir coşkuyla penceremiz-
den içeri aktığı bir ayda 
bizler de siz okuyucuları-
mıza sıcacık, keyifli ve 
coşkulu bir "Merhaba" 
diyoruz Papatya Magazin 
dergisi olarak.

Tam 3 yıl önce kadınlar 
arası dayanışma için 
kurulmuş olan "Viyana'nın 
Papatyaları" Facebook 
grubu önce bir kulüp, 
sonra dernek ve şimdi de 
dergi olarak karşınızda 
sevgili okuyucular.

Grubumuzun görünen 
yüzü dışında bir de arka 
planı vardı ve bugün 
hayretle fark ettim ki ne 
kadar çok papatyamızın 
hayatına dokunmuşuz, 
ne güzel işler, paylaşımlar 
ve yardımlar yapmışız.

Bu bizim ilk sayımız ve 
bizler çok heyecanlı ve 
mutluyuz. Biliyoruz ki 
yine sizlerle medyada 
da başarılı işlere imza 
atacak, el ele çığ gibi 
gelişip büyüyeceğiz.

Bizlere destek verip 
katkıda bulunan bütün 
Papatya'larımıza ve 
okurlarımıza buradan 
teşekkürlerimizi iletiyoruz. 
Bir sonraki sayımızda 
görüşene kadar sevgi, 
sağlık ve huzurla kalın.

Sevgi ve selamlarımızla.

Hanife Savaş

Merhaba Papatyalar, 
Ben Avusturya’ya gelin geldim, bir ailenin ikiz çocuk-
larından biriyim. İkizimle 9 ayı anne karnında paylaştık, 
dünyaya geldik. Her anım, her saniyem ikizimle geçti.

HAYATIM ROMAN 
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Papatyalar: Merhaba Türkan 
Hanım, kendinizi biraz tanıtır 
mısınız?
Türkan Kayra Atlam: Merhaba,
ben Türkan Kayra Atlam 33 
yaşındayım. Aslen Mersinli 
olan bir Viyanalıyım. Birleşmiş 
Milletler Uluslararası Atom 
Enerji Ajansında Proje Uzmanı 
olarak çalışıyorum. 

Papatyalar: Avusturya ile ilk 
tanışmanız nasıl oldu?
Türkan Kayra Atlam: Avustur-
ya’ya ilk kez, Buz Hokeyi ta-
kımımla geldim.  Bayanlar Buz
Hokeyi Ligi Türkiye şampiyo-
nu olmuştuk 2007 senesinde. 
Avusturya’dan Slovakya’ya 
geçip Avrupa Buz Hokeyi 
şampiyonasına katılmıştık. 
Heyecan verici bir tecrübeydi. 

Papatyalar: O dönem ki hayali-
niz neydi Avusturya ya da genel 
olarak yurtdışı ile ilgili?
Türkan Kayra Atlam: Çocuk-
luğumdan beri yurtdışında 
okumak, yaşamak, yeni ülke-
ler görmek hep hayalimdi.
Avusturya’ya gelmeden önce
de bir süre İngiltere’de kalmış-
tım. 20’li yaşlarımın başından 

beri Avrupa'da yaşıyorum. 
İtiraf etmem gerekirse, Avus-
turya’ya ilk geldiğimde ben 
bu ülkede yaşayabilirim de-
miştim ve gerçekleştirdim. 

Papatyalar: Kaç senedir 
Avusturya’dasınız? Bu dönem 
içinde bize yaptıklarınızdan 
bahseder misiniz?
Türkan Kayra Atlam: Avus-
turya’da 10. yılımı doldurdum. 
Üniversitenin son döneminde 
değişim öğrencisi olarak An-
kara Gazi Üniversitesi’nden 
Kufstein, Tirol’e geldim. O za-
man ki planlarım tek bir dö-
nem Avusturya’da kalmak ve 
Master’ım için Amerika Dela-
ware Üniversitesine geçmek-
ti. Fakat Tirol’un doğasına ve 
sıcakkanlılığına hayran kaldım, 
çok güzel anılar biriktirmiştim. 
Master’a da Avusturya’da de-
vam etmeye karar verdim. 
Uluslararası Finans ve Mu-
hasebe Master’ı yaptım Aşağı 
Avusturya eyaletinde. Okulum 
bitmeden Viyana’da bir İsviçre 
firmasında işe başladım ve 
“Schlüsselarbeitskraft” de-
nilen Anahtar İnsan Çalışma 
iznine hak kazandım. Daha 

sonra da Birleşmiş Milletlerde-
ki maceram başladı. Son 6 
senedir Birleşmiş Milletlerin 
Viyana Merkez Ofisinde iki 
ayrı organizasyonunda dört 
ayrı projede çalıştım, halen de 
çalışmaktayım. Bu arada bir 
de proje/program yöneticiliği 
üzerine doktoraya başladım. 

Papatyalar: Yoğun bir dönem 
geçirmişe benziyorsunuz. İş 
dışında neler yapıyorsunuz?
Türkan Kayra Atlam: Spor ve 
seyahat hayatımda önemli bir 
yer kaplıyor. Buz hokeyinden
 sonra Avusturya da Curling’e 
devam ettim. Bunun yanı sıra 
Tae Bo ve Muay Thai de eğit-
menlik sertifikalarım var. Tür-
kiye’de bir dönem Amerikan
Futbolu hakemliği de yapmış-
tım. Voleybol ve engelli koşu-
da uluslararası madalyalarım 
var. Yakında bir Fitness App’i 
de kurmayı düşünüyorum.

En son uzun seyahatim En-
donezya’yaydı. Bir sonrakinin 
Peru olmasını planlıyorum. 
Bir süredir İspanyolca da 
öğreniyorum. Bilim Kurgu 
okumak çok hoşuma gidiyor. 
En son hobim seramik dersleri 

ve örgü! Günün stresinden 
uzaklaşmak için birebir. 

Papatyalar: İş hayatınızla 
karşılaştırınca çok karmaşık 
gözüküyor bütün bu yaptığınız 
aktiviteler. Neden öyle?
Türkan Kayra Atlam: İş 
hayatımda çok planlı ol-
mak zorunda olunca sosyal 
hayatımı dağınık bıraktım. 
Plan yapmayı sevmiyorum. 
Biraz da maymun iştahlıyım 
sanırım. Yeni şeyler dene-
mek hoşuma gidiyor. Gün 
boyu topuklu ayakkabılarla 
toplantıdan toplantıya koşup, 
iş çıkışı boks eldivenlerimi gi-
yiyorum.   

Papatyalar: Sizin gibi Avustur-
ya’da okumak ve/veya Avusturya 
da kariyer yapmak isteyen genç-
lere tavsiyeleriniz neler olurdu?
Türkan Kayra Atlam: İyi bir 
eğitim, kariyer, yabancı bir 
ülkede kendine bir yer edine-
bilme zorlu bir mücadele ge-
rektiriyor. Sadece yolun sonu 
değil, seyahatin kendisi de 
çekici gelmeli. Mücadelenizi 
doğru belirleyin ve bu yolda 
hayırları kabul etmeyin. Bir de 
gardınızı düşürmeyin derim 

RÖPORTAJ 

Azim ve başarılarla dolu 
bir hayatın örnek ismi; 

Türkan Kayra Atlam

İyi bir eğitim, 
kariyer, yabancı bir ülkede 

kendine bir yer edinebilme zorlu 
bir mücadele gerektiriyor.

TÜRKAN KAYRA ATLAM
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Bir Papatya efsanesi 
Rote Grütze Pasta
Papatya olupta Rote Grütze
pasta yapmayan yoktur 
herhalde. İlk sayımızdaki ilk 
tarifimizin de bu pasta olması 
kaçınılmazdı doğal olarak :)

Malzemeler:
• 2 Paket Waffel
• 500 gr Mascarpone
• 2 adet Schlagobers
• Yarım su bardağı şeker
• 1 paket Sahnesteif
• 1 Paket vanilya
• Rote Grütze

Hazırlanışı:
Mascarpone, Sclagobers, 
Sahnesteif, vanilya ve şekeri 
karıştırıp krema kıvamına 
getiriyoruz. Tepsiye 1 kat 
waffel yerleştirip üzerine 
hazırladığımız kremanın 
yarısını döküp yayıyoruz. 

1 kat daha waffel üzerine 
kalan kremayı da yaydıktan 
sonra rote grütze ile taçlan-
dırıyoruz bu kolay ve lezzetli 
pastamızı.

Afiyet olsun.

AİLE ve SAĞLIK

Zor iş Ergen olmak
Önce bebek, sonra çocuk, şimdi ise yetişkinliğe 
adım atmak üzere olan ergenlik döneminin genç-
leri. Ne kadar da hızlı büyüyüp, hızlı değişiyorlar 
değil mi? Anne babaların en çok zorlandığı, ne 
yapacağını bilemediği ve 
çatışma yaşadığı dönem 
olsa gerek ergenlik.
Eyvah çocuğum artık bir ergen!
O bir ergen, peki bizim mazeretimiz ne?
Ebeveynler olarak bizim bu dönemi an-
lamamız, çocuklarımızla doğru ile-
tişimi kurmamız ve onlara bu süreçte 
destek olmamız çok önemli. Peki neler 
yapabilir ve nasıl davranabiliriz?
• Öncelikle aranızdaki iletişimi her za-
man güçlü tutmaya çalışın. Sizin değil 
daha çok onun konuşup anlattığı soh-
bet ortamları yaratın ve sizin onu ve 
anlattıklarını ne kadar ciddiye aldığınızı 
hissettirin.
• Merak ettiği konuları yargılamadan, 
suçlamadan dinlemeye ve anlama-
ya çalışın. unutmayın ki çocuğunuz 
büyüyor ve hem merakları hem de ilgi 
alanları hızla değişiyor. 
• Hormonları gereği cocuğunuzda 
anlık duygu durumu değişiklikleri ola-
biliyor. Sakinken birden sinirlenebili-
yor mesela. Zaman zaman iç dünya-
larındaki çatışmaları anne babalarına 
yansıtabiliyorlar. Sakin olun ve çatış-
maya girmek yerine anlamaya çalışın.
• Aşk ve cinsellik gibi konuları rahat-
lıkla konuşun. Hepsini bir kerede ko-

nuşmak yerine zaman zaman ko-
nusu açıldıkça, doğal gelişen soh-
betler yaparsanız çocuğunuz ihtiyaç 
duyduğunda bu konularda sizden 
yardım almaktan çekinmeyecektir.
• Tabii ki her ailenin kuralları vardır ve 
olmak zorundadır. Ergen çocuğunuza 
"hayır" demeden önce bir durup 
düşünün. Daha sonra bu kuralı 
değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Ar-
tık çocuğunuz büyüyor ve daha fazla 
özgür alana ihtiyacı var. Kontrollü bir 
şekilde sosyalleşmesi, arkadaşlarıyla 
daha fazla zaman geçirmesi, kendi
kararlarını verebilmesi ayrıca çocu-
ğunuzun da bu süreci daha sağlıklı 
atlatmasını sağlayacaktır.
• Sağlıklı alışkanlıklar kazanmasına 
destek olun. Spor yapması, sağlıklı bes-
lenmesi ve düzenli uyuması,  birlikte 
yapabilceğiniz hobiler ve sosyal faali-
yetler bu süreci daha sağlıklı yaşa-
manızı, birbirinizden uzaklaşmak yeri-
ne aksine yakınlaşmayı sağlayacaktır.

Mucize Bitki Papatya 
Yalnızca narin ve güzel kokulu değildir 
papatya, doğanın bizlere sunduğu şifa 
mucizelerinden biridir aynı zamanda.
Papatya çayı sayesinde sindirim siste-
minin rahatlaması, kadınların adet (regl) 
dönemlerindeki ağrılarının giderilmesi 
sağlanabilir. Ayrıca papatya çayı iştah 
açar, hemoroit (basur) tedavisinde de 
kullanılabilir. Bu şifalı bitkinin çayı garga-
ra yapılmak suretiyle kullanılarak boğaz 
ağrıları ve ağız yaralarının tedavisinde 
kullanılır. Diş ağrıları için ve uykusuzluğa 
karşı da çayı faydalıdır. 

Hemen her derde deva Papatya çayının 
faydaları;
• Romatizmal rahatsızlıklarda faydalıdır
• Deri döküntüsüne yol açan cilt 
hastalıklarının belirtilerini hafifletir
• Mide kasılmaları, yanması, gastrit ve 
ülsere faydalı olmakla birlikte ayrıca 
sabah bulantılarını da hafifletir
• Alerji belirtilerini azaltır
• Stresi, kaygıyı azaltır ve 
rahatlamaya yardımcı olur
• Bağırsak sorunlarını giderir, 
bağırsak iltihaplanmasında 
takviye olarak kullanılır
• Kasları gevşetir, 
krampları azaltır

Ela Eren
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