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Düşünce özgürlüğünden 
dolayı alınan bir 

ihtarname!
Gazetemizin 12. baskısında “AMS 
Viyana Genel Müdürü Mag.a Petra 
Draxl, ayrımcılık yapıyor iddialarını 
cevapsız bıraktı” başlıklı makale-
mizi yayınlamıştık. Kısa bir süre 
önce AMS´in vekilliğini üstlenen 
bir hukuk bürosu tarafından bir 
ihtarname ile karsı karsıya kaldık. 
İhtarnamenin içeriği ise, yalan ve 
kişinin onurunu rencide edici iddia-
larda bulunmaktan kaçınmamız 
gerektiğidir.

Farklı sebeplere dayalı olan açık-
lamalarımızın AMS tarafından, 
hangi sebeplere istinaden onuru 
rencide edicidir, sormak istiyoruz? 
Bizim tarafımızdan önem taşıyan 
bir konudur ki, birçok defa AMS´in 
yetkilileri ile farklı yollardan iletişim 
sağlamaya çalışmış ve görüşme 
sorularımızı kendilerine iletmiş 
bulunmaktayız.

Fakat ne yazık ki, görüşme dene-
melerimiz, Avusturya - Türk top-
lumunun da bilgi hakkına sahip 
olmasına dayanarak, olumsuz 
olarak dikkate alınmamıştır. 

Avusturya’da yaşayan göçmen-
leri, iki dil ile yayınlanan bir medya
tarafından talep, hizmet ve proje-
ler ile ilgili konular hakkında bil-
gilendirmenin daha basit bir yol 
olduğunu düşünmekteyiz.

Bizim acımızdan söylenmesinin
önem taşıdığı başka bir konu ise, 
bizlerin bir Göçmen - Medyası 
olarak çeşitli konularda AMS Viya-
na ile çalışmaya hazır olmamızdır. 
Gazetecilik olan işimizi yapmamıza 
ve bir hedef kitleyi bilgilendirme 
cabalarımıza rağmen, bu şekilde 
suçlu gösterilmeyi üzücü bul-
maktayız.
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Franz Skribanygasse 3/C/3 

2340 Mödling 
EINSCHREIBEN 
 
vorab per E-Mail: 
office@delice.at 
 
 
Wien, 18. Juni 2018  
AMSREC-17 - 171.docx 

HK/JB 
 
 
AMS Wien  
 

 

Sehr geehrter Herr Delice! 

 

Wie Ihnen bereits bekannt ist, hat uns das AMS Wien mit seiner rechtsfreundlichen 

Vertretung beauftragt.  

 

Unsere Mandantschaft übergibt uns einen Ausdruck des von Ihnen verfassten und online 

abrufbaren Artikels im „Brücke Köprü – Magazin für Vielfalt“ mit dem Titel „Mag.a Petra 

Draxl, Geschäftsführer vom AMS Wien, ließ die Behauptungen für die 

„Diskriminierung“ unbeantwortet“. 

 

Sie behaupten in dem obig angeführten Artikel unter anderem wörtlich, dass „das AMS 

gegenüber den Türken und Muslimen nicht die gleiche Vertrautheit und Privilegien 

anwendet wie bei den Austro-Serben“ und „das AMS den Abbau der Arbeitslosigkeit im 

Austro-Türkischen Sektor nicht befürwortet und demnach eine Institution sei, die aus 

Arbeitslosigkeit gespeist wird“. Außerdem stellen Sie sinngemäß die Behauptung auf, 

dass „das AMS Wien einen Werbevertrag für jährlich EUR 60.000,00 mit einer serbischen 

und kroatischen Zeitschrift hätte“.  

 

Die von Ihnen aufgestellten Behauptungen sind natürlich allesamt unrichtig, sind aber 

auch geeignet, den guten Ruf und das wirtschaftliche Fortkommen unserer 

Mandantschaft zu gefährden, insbesondere da Sie Ihre Äußerungen nicht nur als 

von Mustafa Delice



Sayın Delice,
Bildiğiniz üzere AMS Viyana bizi kanuni temsilcileri olarak atadı. Müvek-

kilimiz bize,  tarafınızca hazırlanan ve online olarak da okunabilen 

“Brücke Köprü – Çeşitlilik İçin Dergi ”de “AMS Viyana’nın yöneticisi Petra 

Draxl “ayrımcılık”la ilgili iddiaları yanıtsız bıraktı” başlığıyla yayımlanmış 

makalenin bir baskısını tarafımıza iletti. 

Yukarıda bahsi geçen makalede harfiyen şöyle denilmektedir: “AMS, 

Avusturyalı Sırplara gösterdiği yakınlığı ve ayrıcalığı Türklere ve Müs-

lümanlara göstermemektedir”, “AMS, Avusturyalı Türkler arasındaki 

işsizliğin azaltılması için destek olmamaktır, bu anlamda işsizlikten 

beslenen bir kurumdur”.  Yine benzer şekilde  “AMS Viyana’nın Sırp-

Hırvat bir dergi ile 60.000 Avro değerinde bir reklam anlaşması olduğu”  

iddiasında bulunulmaktadır. Tarafınızca ortaya atılan iddiaların tamamı 

gerçek dışıdır. Bu memnuniyetsizlik ifadelerinin kişisel ortamlarda değil 

de özellikle kamuya açık online bir dergide yayımlanan bir makalede yer 

alması müvekkilimizin itibarının ve ekonomik gelişiminin zarar görme-

sine neden olmaktadır.  

Avusturya Medeni Kanunu’nun 1330 no.lu maddesine göre müvekkilimiz, 

hukuka aykırı ihmalin kabulünü, tekzip ve tekzibin yayınlanmasını isteme 

haklarına sahiptir. Bu nedenle sizden ekte bulunan ihmal kabul beyanını 

imzalamanızı ve imzalı nüshayı beş gün içinde tarafımıza iletmenizi ta-

lep ediyoruz (Avukatlık büromuza, scan edip önce e-posta yoluyla da 

gönderebilirsiniz). Ekte bulunan ihmal kabul beyanı belirtilen süre içinde 

tarafımıza iletilmediği takdirde, aleyhinizde hukuki süreci başlatmak 

üzere yetkilendirildiğimizi bildiririz. 

Saygılarımızla,
Michael Pilz 
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 UNTERLASSUNGSERKLÄ
RUNG 

 

 

Ich, Mustafa Delice, erkläre gegenüber dem Arbeitsmarktservice Wien,  

 

1. es ab sofort zu unterlassen, die unwahren und/oder ehrenbeleidigenden 

Behauptungen, dass  

 

 „das AMS gegenüber den Türken und Muslimen nicht die gleiche 

Vertrautheit und Privilegien anwendet wie bei den Austro-Serben“ und  

 „das AMS den Abbau der Arbeitslosigkeit im Austro-Türkischen Sektor nicht 

befürwortet und demnach eine Institution sei, die aus Arbeitslosigkeit 

gespeist wird“ und  

 „das AMS Wien einen Werbevertrag für jährlich EUR 60.000,00 mit einer 

serbischen und kroatischen Zeitschrift hätte“ sowie  

 sinngleiche Behauptungen, aufzustellen oder zu verbreiten 

 

2. meine Behauptungen, das Arbeitsmarktservice Wien würde „gegenüber den 

Türken und Muslimen nicht die gleiche Vertrautheit und Privilegien anwenden wie 

bei den Austro-Serben“, „das AMS würde den Abbau der Arbeitslosigkeit im 

Austro-Türkischen Sektor nicht befürworten und demnach eine Institution sein, 

die aus Arbeitslosigkeit gespeist wird“ und „das AMS Wien hätte einen 

Werbevertrag für jährlich EUR 60.000,00 mit einer serbischen und kroatischen 

Zeitschrift“ gegenüber den Leserinnen und Lesern des Online-Magazins „Brücke 

Köprü – Magazin für Vielfalt“ als unwahr zu widerrufen und den entsprechenden 

Widerruf für zumindest 4 Wochen in normaler Schriftgröße, in einem Rahmen 

gesetzt und mit fett und gesperrt gedrucktem Wort „Widerruf“, auf der Website 

des Online-Magazins „Brücke Köprü – Magazin für Vielfalt“ abrufbar zu halten.  

 

3. über die Verpflichtung gemäß den Punkten 1 bis 3 dieser Unterlassungserklärung 

einen gerichtlichen Unterlassungsvergleich zu schließen, dessen Kosten ebenso 

wie die Kosten des Einschreitens der Freimüller/Obereder/Pilz Rechtsanwält_Innen 

GmbH in der Höhe von insgesamt € 1.850,00 von mir übernommen werden. 

 

 

Wien, am ____________          

                   __________________ 

Mustafa Delice 

Kommentar
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Sehr geehrter Herr Delice! 
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Unmutsäußerungen im privaten Kreise sondern im Rahmen eines Artikels in einem 

Online-Magazin der Öffentlichkeit zugänglich gemacht haben. 

 

Gemäß § 1330 ABGB hat unsere Mandantschaft Anspruch auf Unterlassung, Widerruf und 

Veröffentlichung des Widerrufs. Wir haben Sie daher aufzufordern, die beiliegende 

Unterlassungserklärung zu unterfertigen und uns binnen fünf Tagen in 

unterschriebener Version (einlangen in unserer Kanzlei, wobei vorab ein E-Mail-Scan 

ausreichend ist) zukommen zu lassen.  

 

Sollte die beiliegende Unterlassungserklärung innerhalb der erbetenen Frist nicht bei uns 

einlangen, sind wir bereits jetzt beauftragt, ohne weitere Aufforderung gerichtliche 

Schritte gegen Sie einzuleiten. 

 

 

 
Mit vorzüglicher Hochachtung 

 

 

 
Mag. Michael Pilz 

 
 
 
 
 
 
 
Beilage: 
Unterlassungserklärung 

İhtarnamenin Türkçe metni



Kurz: "Tabii ki anayasaya 
uygun"

Viyana/Mauerbach – Hükümet, 
beklendiği üzere Mauerbach 
çalıştayının sonunda, asgari 
geçim ödeneği ile ilgili bir re-
form üzerinde anlaştı. Hedef, 
tüm eyaletlerde ödemelerin 
aynı oranda olması. Bunun için 
büyük ailelere daha az ödeme 
yapılacak, yabancılar için de 
asgari geçim ödeneğini almak 
zorlaşacak. Somut olarak söy-
lemek gerekirse, asgari geçim 
endeksine göre bu tutar 863,04 
Avro olarak öngörülüyor. Ödeme 
alabilmek için bazı şartları yeri-
ne getirmek gerekiyor. 
 
Öncelikle 863 Avro ödenecek 
en yüksek miktar. Uygulamayı 
altı ay içinde hayata geçirmek 
zorunda olan eyaletler, barınma 
giderlerinde esnekliğe sahip-
ler, yani daha düşük bir tavan 
belirleyebilirler. Model geniş 
ölçüde, Aşağı Avusturya Eya-
leti Asgari Yardım Kanunu’nun 
Anayasa Mahkemesi tarafından 
iptal edilmesinden sonra, 
ÖVP meclis grubu ve eyaletler 
arasında müzakere edilen mo-
dele benzediğinden, eyaletlerin 
karşıt bir tutum sergileyecekleri 
düşünülmüyor. Her şey hükü-

metin planladığı gibi giderse, 
öngörülen tutarda 300 Avro’luk 
bir çalışma yeterliliği bonusu 
(Arbeitsqualifizierungsbonus) 
da dahil olacak. Bu bonusu 
alabilmek için koşul, zorunlu 
eğitimi tamamlamış olmak, 
yani fiilen her Avusturyalının 
bonus ödemesine hakkı olacak. 
Bahsi geçen madde göçmenleri 
hedef alıyor, bonus ödemesi 
almanın diğer bir yolu da B1 
seviyesinde Almanca ya da 
daha yüksek seviyede, yani C1 
seviyesinde İngilizce bilmek. 
Diğer koşullarsa, entegrasyon 
sözleşmesini imzalamak ve 
Avusturya değerleri kursunu 
tamamladığını belgelemek. Ta-
lep edilen bu koşulları sağlamak 
üzere göçmenler için kurs-
lar açılması da öngörülüyor. 
Fiziksel ya da ruhsal olarak bu 
koşulları sağlayacak durumda 
olmayanlar ise muaf tutula-
caklar. 

İleride asgari geçim 
ödeneğinin tamamını almak 

için “anahtar” Almanca 
Mauerbach’ta gerçekleştirilen 
hükümet çalıştayından sonra 
düzenlenen basın toplantısında, 
Şansöliye Sebastian Kurz’un 
(ÖVP) belirttiği üzere ileride as-
gari yardım almak için anahtar 

Asgari geçim indirimi tüm eyaletlerde aynı şekilde uygulanacak – 
tabii hukuka uygunluğu tartışmaya açık. 
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Hükümet, asgari geçim ödeneği 
(Mindestsicherung) konusunda yeni bir 
anlaşmaya vardı: En fazla 863 Avro ve 
yabancılar için dezavantajlar söz konusu
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geçim ödeneğinin azami 
tutarına, çocuklar için yapılan 
ek ödemeler azaltılarak ancak 
ulaşılıyor. İlk çocuk için asgari 
geçim ödeneğinin %25’inin, ikin-
ci çocuk için %15’inin, üçüncü 
çocuktan itibaren ise %5’inin 
ek ödeme olarak yapılması 
öngörülüyor. Tek başına çocuk 
büyüten bir ebeveynin durumu 
daha iyi, ilk çocuk için 100 Avro, 
ikinci çocuk için 75 Avro, üçüncü 
çocuk için 50 Avro, sonraki her 
çocuk için de 25 Avro alacak. 
Koalisyonun hesaplamalarına 
göre, iki çocuklu Avusturyalı 
tek başına çocuk büyüten bir 
ebeveyn gelecekte 1.174 yerine 
1.383 Avro alacak. Örnek başka 
bir hesaplamaya göre de altı 
yıldır Avusturya’da yaşayan beş 
çocuklu Çeçen bir aile 2.460 
Avro yerine artık 1.684 Avro 
alacak. 

Aile ile birlikte yaşayan reşit 
çocuklar içinse %70 ek ödeme 
öngörülüyor. Asgari geçim 
ödeneğini hak eden üçüncü 
yetişkinden itibaren, kişi ailenin 
başka bir ferdinin bakımına 
ihtiyaç duyuyorsa ya da bu ihti-
mal dâhilinde ise, öngörülen ek 
ödeme oranı %45’tir. Esas olarak 
Avrupa Birliği vatandaşları ile 
diğer ülke vatandaşlarının beş 
yıllık bir hak etme süresinden 
sonra asgari geçim ödeneği 
almaya başlamaları isteniyor. 
Bugüne kadar, belli istisnalar 
dâhilinde belirtilen süreden 
önce de asgari geçim ödeneği 
almak mümkündü. 

Hukukçular yeni modeli 
hukuka aykırı buluyor 

En önemli soru şu: Yeni model 
anayasaya ve Avrupa Hukuku’na 
uygun mu? 

Sonuç olarak, hükümet, Anaya-
sa Mahkemesi’nin Aşağı Avus-
turya kanunlarında iptal ettiği 
1.500 Avro tutarındaki asgari 
geçim indirimi tavanı maddesini 

Almanca olacak. Almanca dil 
bilgisi seviyesi Avusturya Enteg-
rasyon Fonu (ÖIF) tarafından 
kontrol edilecek. Sosyal Güven-
lik Bakanı Beate Hartinger-
Klein’ın (FPÖ) açıkladığı üzere, 
Almanca dil bilgisi şartı sadece 
sosyal güvenlik sistemine yeni 
dâhil olacaklara uygulanmaya-
cak, hali hazırda sosyal güvenlik 
sisteminde olanlardan da kade-
meli olarak talep edilecek. 

Şansöliye yardımcısı Heinz-
Christian Strache (FPÖ) artan 
masraflar nedeniyle reformun 
kaçınılmaz olduğu açıkladı. 
2012 yılından beri görülen %60 
oranındaki artışa işaret eden 
Kurz,  asgari geçim ödeneği 
alanların sayısının geçen yıllarda 
muazzam bir artış gösterdiğini 
belirtti. 

Asgari geçim ödeneği, tüm 
sosyal yardımlar göz önüne 
alındığında küçük bir orana 
sahip. Avusturya İstatistik Ens-
titüsü ve Çalışanlar Odası 
hesaplamalarına göre, 2016 
yılında ödenen 924 Mil-
yon Avro tutarındaki asgari 
geçim ödeneği, toplam sos-
yal yardımların %0,9’unu 
oluşturuyor. 

Şansöliye için bu ödeneğin 
dağılımı "korkutucu": ödeme-
lerin %50’den fazlası Viyana’da 
yapılıyor, bu oranın yarısını 
da yabancılara yapılan öde-
meler oluşturuyor. Kurz’un 
açıklamasına göre amaç işe 
başlamayı ve çalışmayı teşvik 
etmek, aynı zamanda da "sos-
yal güvenlik sistemimize olan 
göçle mücadele etmek." Strache 
de "Avusturya’ya göç eden-
lerin daha ilk günden asgari 
geçim ödeneğinin tamamını 
almamaları gerektiğini“ söyledi.  

Çocuklar için yapılan ek 
ödemeler de kesintiye uğruyor 
Aileler için öngörülen asgari

ve mültecilerin durumlarının 
kötüleşmesine sebep olacak 
maddeyi günden dışı bıraktı.  

Linz Üniversitesi Avrupa Hukuku 
uzmanı Franz Leidenmühler, 
açıklanan modelin bazı bölüm-
lerinin hukuka aykırı olduğu 
görüşünde. STANDARD ile 
yaptığı söyleşide, asgari geçim 
ödeneğinin tamamını almak 
için Almanca dil bilgisi şartı 
aranmasının, Avrupa Birliği yö-
nergelerine aykırı olduğunu, bu 
yönergelere göre mültecilerin  
„ülke vatandaşları gibi“  gerekli 
sosyal yardımları almaya hakları 
olduğunu söyleyen Leidenmül-
ler, sözlerine şu şekilde devam 
etti: " Mültecilere Almanca dil 
bilgisinin belgelenmesi gibi bir 
koşul konarak ayrımcılık uygu-
lanamaz."

Buna karşı Şansöliye Kurz, 
yaptığı açıklamada öngörülen 
asgari geçim ödeneği modelinin 
"tabii ki anayasayla uyumlu" bir 
çözüm olduğu görüşündeydi. 
Bahsi geçen modelin "anayasa-
ya uygun, aynı zamanda da adil 
bir sistem" olduğunu belirtti, 
fakat ekledi : "Biz Anayasa Mah-
kemesi değiliz." 

Hali hazırda asgari geçim 
ödeneği alanlar da, ödemenin 
tamamını almaya devam ede-
bilmek için, kademeli geçiş süre-
ci sonunda Almanca dil bilgile-
rini ispat etmek zorundalar. 

Mikl-Leitner yeni modeli 
destekliyor

Hükümetin basın toplantısı 
sırasında, Aşağı Avusturya 
Eyalet Başkanı Mikl-Leit-
ner de (ÖVP), yeni modeli 
desteklediğini kaydetti. Anaya-
sa Mahkemesinin Aşağı Avus-
turya modelini iptal etmesin-
den hemen sonra yeni öneriler 
getirildiğini belirterek sözlerine 
devam etti: "Açıkça görülüyor 
ki, bu yeni öneriler hükümetin 

bugünkü kararları almasında et-
kili oldular."

Mikl-Leitner için en önemli 
konu: "Çalışanlar enayi yerine 
konmamalı." Hükümetin Mauer-
bach çalıştayından sonra 
verdiği akşam yemeğine de 
katılan Eyalet Başkanı, hedefinin 
her zaman ülke genelinde 
geçerli olabilecek bir sistem 
oluşturmak olduğunu, bu sebep-
ten ötürü de hükümetin kararını 
desteklediğini açıkladı. 

Kurz’a göre, turkuaz-siyah ko-
alisyon Yukarı Avusturya ve 
Aşağı Avusturya Eyaletleri mo-
dellerinden esinlenerek anaya-
saya uygun yeni bir model or-
taya çıkardı.  ÖVP Meclis grubu 
üyesi ve müzakerecisi August 
Wöginger, büyük ailelere ge-
tirilen kesintiler konusunda, 
Anayasa Mahkemesi’nin ka-
rarına uygun olarak, bir tavan 
belirlemek yerine kademeli 
olarak azalan bir ödeme düzen-
lemesine gidildiğini söyledi. 
Wöginger çalışanlara seslene-
rek "Biz burada yeni bir sosyal 
adalet getiriyoruz." diye ekledi. 
Sosyal Güvenlik Bakanı’na göre 
de güncel sistem çalışmanın ve 
para kazanmanın önüne geçiyor. 

Eyaletlerdeki kaos bitecek 
Hartinger-Klein,  yeni kanunla 
birlikte çalışma teşvikleri ve 
yaptırımlarının son derece farklı 
düzenlendiği eyaletlerdeki kao-
sun sona ereceğini söylüyor. 
Etkili bir kontrol ve yaptırım 
mekanizması hayata geçiri-
lecek. "Sonunda yamalar-
dan kurtulacağız" diyen Kurz, 
yöneltilen sorular üzerine, eya-
letlerin isterlerse azami tutarı 
düşürebileceklerini de ekledi.  

Kanun tasarısının en geç Hazi-
ran ayı sonunda tamamlanması, 
tartışmaya açılıp sonbaharda da 
reformun parlamentoda kabul 
edilmesi öngörülüyor. 

Familie
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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  

rentwickelt und startet 2018 mit 
mySHT2.0 voll durch. mySHT 
war schon ein Meilenstein am 
Markt, aber mySHT2.0 ist nun 
ein wahres Feuerwerk an nütz-
lichen Innovationen: Es ist 
smart, treffsicher, interaktiv, 
maßgeschneidert und viel mehr. 
Die Online-Plattform unterstützt 
Installateure beim Suchen, In-
formieren und Bestellen, ist 
individuell auf den Benutzer 
abgestimmt und praktisch im 
Alltag.

Als führender Großhan-
dels-Experte sorgt SHT 
bei ihren 3.500 Installa-

teur-Kunden für eine perfekte 
Rundum-Betreuung. So setzt 
SHT immer stärker auf persona-
lisierte Angebote, weil unter-
schiedliche Kundengruppen 
unterschiedliche Lösungen ver-
langen. 

Online-Plattform
Der Branchenleader SHT hat 
seine Online-Plattform weite-

Abholmärkte
Über 80 Abholmärkte (ISZ) 
stehen SHT Kunden über ganz 
Österreich zur Verfügung. So 
ist immer einer in der Nähe. So 
ergeben sich viele Vorteile:

Mehr Tempo:
Zeit ist Geld. Daher kauft man 
Produkte für den täglichen Be-
darf in den ISZ Märkten einfach
rascher. Sie sind gleich ums Eck, 
die Ware ist  übersichtlich geg-
liedert und es gibt ausreichend 

Parkplätze. So ist man schneller 
wieder auf der Baustelle. Und 
das freut den Auftraggeber.
Mehr Beratung:
ISZ Mitarbeiter sind top ausge-
bildet, kennen sich aus und wis-
sen, was Installateure brauchen, 
um erfolgreich zu sein. Wer über 
Neuheiten Bescheid weiß, punk-
tet bei seinen Kunden.
Unser Tipp:
ISZ-Thekentage besuchen und 
Produkt-News sowie Montage-
tipps holen.

Die SHT Haustechnik zeichnet sich als Markt- und Leistungsführer im Großhan-
del mit Sanitär- und Heizungsprodukten durch Regionalität, ein bestens aus-
gebautes Vertriebsnetz und innovative Lösungen in der Kundenbetreuung aus. 

SHT Haustechnik  - Der Nummer 1 
Partner für alle INSTALLATEURE
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Teslimat noktaları:
SHT,  tüm Avusturya’da 80’den 
fazla teslimat noktası (ISZ) ile 
hizmet vermektedir, yani her za-
man yakınınızda bir tane bulabi-
lirsiniz. Bu sayede avantajlarınız: 

Daha çok zaman:
Vakit nakittir. Günlük işlerinizde 
ihtiyaç duyduğunuz ürünleri 
ISZ mağazalarında hızlıca satın 
alabilirsiniz. Mağaza hemen 
yakınınızdadır, mağaza içindeki 
ürünler kolay bulunacak şekilde 
sergilenmektedir, yeteri kadar 
park yeri mevcuttur. Böylece 
ihtiyacınızı karşılayıp hemen 
işinizin başına dönebilirsiniz ve 
müşterileriniz daha memnun 
olur. 

Daha fazla danışma hizmeti: 
ISZ çalışanları son derece bil-
gilidirler. Tesisatçıların, işlerinde 
başarılı olmaları için tam olarak 
neye ihtiyaçları olduğunu bilirler.

Im Bereich der 1a-Installateure wurde 
der Onlineshop zu einer umfassenden 
Vermittlungsplattform weiterentwickelt: 
Unter www.mein1a-installateur.at können
Endkunden mit regionalen 1a-Installateuren
Kontakt aufnehmen, sich über das Ersatz-
teilservice informieren, eine Online-Bera-
tung bei der Bad-Planung erhalten und auf 
einen Shop inklusive Montageleistungen 
zugreifen.

Bad & Energie Schauräume
NEUER NAME, NEUER LOOK, NOCH MEHR 

SERVICE

Toptan pazardaki lider 
uzmanlığıyla, 3500 
tesisatçı müşterisine her 

konuda en iyi desteği sağlar. 

Farklı müşteri gruplarının farklı 
çözümlere ihtiyaçları olduğunu 
bilen SHT her zaman müşteriye 
özgü çözümler üretir. 

Online-Plattform
Sektör lideri SHT online plat-
formunu daha da geliştirerek 
2018’e SHT2.0 versiyonu ile hızlı 
başladı. mySHT pazarda zaten 
dönüm noktalarından biriydi, 
mySHT2.0 de eklenen yenilikler: 
akıllı, hedef odaklı, interaktif, 
müşteriye özel ve daha fazlası ... 

Online platform, tesisatçılara 
ürün arama, bilgi edinme ve 
sipariş verme konularında 
destek olur, kullanıcıya özeldir 
ve kullanımı kolaydır.  

Mehr Auswahl:
In allen ISZ Märkten wird das Angebot stark 
erweitert. Das heißt noch mehr Auswahl: 
So finden Profis garantiert die passenden 
Produkte für ihre Baustellen.

1a-Installateure 
Als 100%-Tochter der SHT bietet die 1a-
Installateur Marketingberatungs GmbH 
ihren Mitgliedsfirmen unter der bekannten 
Dachmarke „1a-Installateure“ Marketing-
dienstleistungen wie Werbekampagnen 
oder Seminare.

Yenilikleri takip edenler, müş-
terileri tarafından daha çok ter-
cih edilirler. 

Önerimiz: 
ISZ-Thekentage’ı ziyaret ederek 
yeni ürünler hakkında bilgi ala-
bilir, montaj önerilerimize göz 
atabilirsiniz. 

Daha çok seçenek: 
Tüm ISZ mağazalarında ürün 
yelpazemiz daha da genişledi. 
Bu daha çok seçenek anlamına 
geliyor: Böylece profesyoneller 
yapı işlerine en uygun ürünleri 
bulabilirler. 

1a-Installateure 
SHT’nin yan kuruluşu olarak 1a-
Installateur Marketingberatungs 
GmbH, ünlü markası „1a-Instal-
lateure“ sayesinde müşterilerine 
reklam kampanyaları ya da 
seminer gibi hizmetler sunar.

Einfach naheliegend: 10 Bäderparadiese in 
Österreich waren eine tolle Sache. Und jetzt 
gibt es noch mehr! 27 Schauräume. Und 
wenn diese neben Bad, Wellness & Co auch 
das heiße Thema Heizung und Energie um-
fassen, wird es sogar noch besser.

1a-Installateure sayesinde 
online satış kanalımız aynı za-
manda aracı olarak geliştirildi: 
www.mein1a-installateur.at 
adresinde müşteriler kendile-
rine en yakın „1a-Installateure“    
tesisatçılarıyla irtibat kurabi-
lirler, yedek parça hizmetleri 
hakkında bilgi edinebilirler, ban-
yo planlama hakkında online 
danışmanlık hizmeti alabilirler 
ve montaj hizmetleri de dahil bir 
mağazaya erişimleri olur. 

Bad&Energie showroomları 
YENİ İSİM, YENİ GÖRÜNÜM, 

DAHA FAZLA HİZMET

Hemen yanıbaşınızda: Şimdi 
Avusturya genelinde 10 Bä-
derparadies  mağazamızdan 
daha fazlası var! 27 Showroom!  
hem de banyo ve wellness 
dışında son günlerin en popüle-
ri ısıtma ve enerji ürünlerini de 
kapsıyorlar.  

SHT Yapı, yerel olması, en iyi şekilde yapılanmış servis ağı ve 
müşteri hizmetlerindeki yenilikçi çözümleri sayesinde, 

tesisat ve ısıtma ürünleri toptan pazarında liderdir. 

SHT Yapı – Tüm tesisatçılar için 
bir numaralı iş ortağı 
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açıklıyor: ödemelerin %50’den 
fazlası Viyana’da ikamet eden-
lere yapılıyor, bu oranın yarısını 
Avusturya pasaportuna sahip 
olmayanlar alıyor. 

Asgari yardım harcamaları 2016 

Koalisyon üyeleri, "yeni bir 
sosyal adaletten", "sos-
yal güvenlik sistemine 

göçten" ve "artan masraflar-
dan" bahsediyorlar. Şansöliye 
Sebastian Kurz, devletin en 
son verilere göre (2016 yılı) 
asgari geçim ödeneği olarak 
yılda neredeyse 1 milyar Avro 
harcadığını belirtiyor. 

Sosyal yardım harcamaları 
Avusturya 2016

En çok sosyal yardım har-
camasının nerede yapıldığını da 

Kısaca, ÖVP ve FPÖ yıllardır 
asgari geçim ödeneğinin gerek-
li olduğunu, fakat bahsi geçen 
sebeplerden ötürü yeni bir re-
form yapılması gerektiğini sa-
vunuyordu. Viyana yakınlarında, 
Mauerbach’ta gerçekleştirilen 

hükümet çalıştayı sonrasında 
koalisyon üyeleri eylem 
planlarını açıkladılar: ihtiyaç 

gereği asgari geçim ödeneğinin 
Avusturya genelinde tek tip bir 
uygulama haline getirileceği bir 
konsept uygulanacak. 

Soru: Asgari yardım alan sıradan 
bir kişinin eline ne kadar para 

geçecek? 
Cevap: Şu anda çoğu eyalette 
ödenen kadar. Turkuaz-siyah 
modeli, tek başına asgari geçim 
ödeneği alan bir kişi için ayda 
863,04 Avro öngörüyor, bu da 
asgari geçim endeksi ile uyumlu 
– en düşük emekli aylığı gibi. 
Aynı evde yaşayan iki yetişkin 
için, kişi başına yukarıda be-
lirtilen tutarın %70’i hesaplana-
cak. Üçüncü yetişkin kişi itibari

Yeni ve daha ağır şartlara sahip asgari geçim 
ödeneği (Mindestsicherung) neler getiriyor? 
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Hükümet son derece ciddi ve eyaletlere asgari geçim ödeneği konusunda
yeni bir sistem dayatıyor. Kim ne kazanıyor, ne kaybediyor? 
Mültecilerin durumu ne? Ve en önemlisi, yeni model önceki

planlara göre gerçekten de hukuka uygun mu? 

Quelle - Statistik Austria/Arbeiterkammer
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25 Avro. Hükümetin örnek 
hesaplamalarından biri: 
Tek başına çocuk yetiştiren 
Avusturyalı, iki çocuk sahibi bir 
ebeveyn artık 1.174 Avro yerine 
1.383 Avro alacak, buna karşın 
altı yıldır Viyana’da ikamet eden, 
beş çocuk sahibi yabancı bir çift 
ise 2.460 Avro yerine artık 1.684 
Avro alacak.

Soru: Aslında hükümet asgari 
yardım tutarı için aylık 1.500 
Avro gibi bir tavan belirlemek 

istiyordu. Bu neden gündem dışı 
bırakıldı? 

Cevap: Çünkü Aşağı Avusturya 
Eyaleti böyle bir düzenleme 
getirdi, fakat Anayasa Mah-
kemesi bu düzenlemeyi iptal 
etti. Hükümet, hukuki neden-
lerden ötürü, mültecilerin ve 
onlara bağlı kişilerin durumunu 
kötüleştirebilecek maddelerden 
vazgeçti. 

Soru: Bunun yerine ne 
öngörülüyor? 

Cevap: Mültecilere daha az 
ödeme yapmak amacıyla 
hükümet çalışma yeterliliği bo-
nusu "Arbeitsqualifizierungs-
bonus" adı altında kavram or-
taya attı. Bu 300 Avro’yu, yani 
öngörülen ana tutar olan 863 
Avro’nun tamamını alabilmek 
için esas olarak Avusturya’da 

ile, eğer bu kişi evdeki başka bir 
kişinin bakımına muhtaçsa ya 
da olma ihtimali varsa,  tutarın 
%45’i hesaplanacak. 

Soru: Çocuklar için ne kadar 
ödeme yapılacak?

Cevap: İlk çocuk için, ana tutar 
olan 863 Avro’nun %25’i ek 
ödeme olarak hesaplanıyor, bu 
oran şu anda birçok eyaletin 
verdiğinden daha fazla. Fakat 
sonrasında oranlar birden 
düşüyor. İkinci çocuk için ana 
tutarın %15’i, üçüncü çocuk 
itibarıyla da çocuk başına ana 
tutarın %5’i öngörülüyor – yani 
alınan toplam ödenek büyük 
aileler için önemli derecede ke-
sintiye uğruyor, özellikle çocuk-
lar için daha büyük oranda ek 
ödemelerin yapıldığı Viyana’da. 
Şu anda da çoğu eyalette 
kademeli olarak düşen oran-
lar söz konusu, fakat ödenek 
miktarının bu kadar hızlı bir 
şekilde azalması hiçbir yerde 
görülmüyor. 

Tek başına çocuk yetiştiren eb-
eveynlere uygulanan kesintilerin 
etkileri, yine kademeli olarak 
azalan bir bonus ile dengeleni-
yor: ilk çocuk için ilave 100 Avro
daha veriliyor, ikinci için 75 
Avro, üçüncü çocuk için 50 
Avro, dördüncü çocuk içinse 

zorunlu eğitimi tamamlamış 
olma koşulu getirildi. Bu 
sağlanamadığı takdirde ise, B1 
seviyesinde Almanca dil bilgi-
sine – A1 ve A2’den sonra gelen 
seviye – ya da C1 seviyesinde 
İngilizce dil bilgisine sahip 
olunduğu belgelenmeli. Bu şart, 
hali hazırda Avusturya’da as-
gari geçim ödeneği alan herkes 
için geçerli olacak, tabii daha 
belirlenmesi gereken kademeli 
geçiş süreci sonunda. 

Soru: Bu uygulama hukuka 
uygun mu?

Cevap: Hükümet öyle olduğunu 
düşünüyor, fakat Linz Üniver-
sitesi profesörlerinden Franz 
Leidenmüller karşı görüşte. 
STANDARD ile gerçekleştirdiği 
söyleşide, sosyal bir yardım ile 
Almanca dil bilgisi arasında 
bağlantı kurulmasının, gerekli 
sosyal yardımlar konusunda 
mültecilere "ülke vatandaşları 
gibi " davranılmasını öngören 
Avrupa yönergeleri ile çeliştiğini 
belirten Avrupa Hukuku pro-
fesörü Leidenmüller sözlerine 
şöyle devam ediyor: "Bu yö-
nergeler nedeniyle mülteciler, 
Almanca dil bilgilerini belgele-
meleri şartı konarak ayrımcılığa 
maruz kalamaz ve haklarından 
yoksun bırakılamazlar" Leiden-
mühler ayrıca Avrupa Birliği 
vatandaşları için de öngörülen 
kısıtlamaların Avrupa hukukuna 
aykırı olduğu görüşünde.  

Soru: Hükümetin yapmak 
istediği tam olarak nedir? 

Cevap: Asgari geçim ödeneği 
alabilmek için, mülteci olma-
yan Avrupa Birliği dışındaki 
ülke vatandaşı yabancılar gibi, 
Avrupa Birliği ülke vatandaşı 
olan yabancılar için de beş 
yıl Avusturya’da ikamet etmiş 
olma şartı getiriliyor. Aslında 
böyle bir süre şartı şu an-
daki düzenlemede de mevcut, 
fakat istisnalara izin veriliyor. 

Kısa süreli bir işte çalışmak – 
örneğin Viyana’da 1 ay – işten 
ayrılma durumunda kişinin 
altı ay boyunca asgari geçim 
ödeneği alması için yeterli. Bu-
nun dışında, az saat (gering-
fügig) çalışan Avrupa Birliği 
vatandaşları, daha ilk günden 
az olan gelirlerini asgari geçim 
ödeneği ile yükseltebiliyorlar, 
bunun için haftada sadece 5.5 
saat çalışmak yeterli. Hükümet 
bunlara mani olmak istiyor. 

Soru: Sosyal yardımlar konusun-
da özerk olan eyaletler bu düzen-

lemeye uymak zorunda mı? 
Cevap: Bunun için genel bir 
kanun çıkarılması gerekiyor, 
haziran sonu kanun taslağının 
oluşturulması planlanıyor.  
Hükümet, eyaletlere yine de bir 
hareket alanı bırakmak istiyor –
tabii daha aşağıya doğru: Hükü-
metin belirlediği azami tutardan 
daha fazla yardım yapılamaz, 
daha azı tabii ki mümkün, yani 
ana tutar olan 863 Avro daha 
da düşürülebilir, örneğin bölge-
deki barınma masrafları daha 
düşükse. 

Soru: Eyaletler bu düzenlemeye 
karşı çıkacaklar mı?

Cevap: ÖVP eyaletlerinden en 
baştan övgüler geldi. Viyana, 
Kärnten ve Burgenland’taki  
kırmızı yöneticiler genel yöneti-
min tek başına hareket et-
mesini eleştirmekle beraber 
kanun kesinleşmeden, içeriği 
değerlendirme konusunda çe-
kimser davranıyorlar. 

Michael Landau aynı fikirde 
değil. Dil kurslarını azaltmanın, 
aynı zamanda da dil seviyesini 
sosyal yardımların bir koşulu 
haline getirmenin anlamsız 
olduğunu belirten Caritas 
Başkanı ekliyor: "Çok çocuklu 
bir ailenin durumu kötüleşirse, 
emeklilerin durumu onlardan 
daha iyi olmaz." 

Familie
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Türkler, Almanlar ve Lüksem-
burglular günde 7 dakika oku-
yorlar. Fransa’da ise bu zaman di-
limi sadece 2 dakika ile sınırlıdır.

Bu ankete göre, Türklerin 
10%’unun okumanın kültürel 
bir aktivite olarak algılamalarını 
açıklamaktadır.

Okumanın, boş zamanımızı ka-
liteli bir biçimde şekillendiren 
ve yoğun güncel hayattan 
uzaklaşmak için ruhumuzu 
dinlendirdiğimiz bir liman 
olduğuna inanırım. Hayal 
dünyamızı renklendiren ve 
pratik düşünmeyi beynimize 
işleyen bir küçücük kitap, fizik-
sel ebatları sebebi ile her yere 
taşınır olması ile adeta mucizevi 
bir armağandır bizlere.

Dünya kitap okuma günü 
sebebi ile EuroStat ta-
rafından gerçekleştirilen 

kitap okuma alışkanlığı anketi-
ne göre, Türkler günde 7 dakika 
ile birçok Avrupa’daki ülkelere 
göre kitap okumak ile daha 
çok zaman geçirmektedirler. 
Bu sonuç 2008 ve 2015 yılları 
arasındaki istatistikler baz 
alınarak ortaya çıkmıştır.

Günlük ortalamaya göre 
sadece 5 Avrupa ülkesinde 
Türkiye’ye göre daha çok kitap 
okunuyor. Ülkeler: Birinci ülke 
günlük 13 dakika ile Estonya 
ile oluşmaktadır. Ardından Po-
lonya, Finlandiya ve sonrasında 
Macaristan ve Yunanistan 
gelmektedir.

Kırgız Yazar Cengiz Aytamtov 
ne güzelde söylemiş:

sen kitabı açarsın, 
oda seni açar.

Okumak Alzheimer’i önler:
Yapılan araştırmalara göre, 
beynini çok zorlayan, rutin 
işlerin dışında, zihinsel efor sarf 
eden, sürekli okuyarak, yeni 
bilgiler öğrenerek, insanların 
yaşlılıklarında da zihinsel an-
lamda fit kaldıkları görülmek-
tedir.

Okumak stresinizi azaltır:
Zaman zaman hepimizin 
hayatında yoğun fırtınalar 
eser ve stresli hayatımızı ve 
ruhumuzu dindirmenin en iyi 
ilacı okumaktan geçer. Fan-

tezi ve hayal dünyasına bir 
kısa uçuş yapmamıza vesile 
olan kitaplar ve okumak, karşı 
karşıya kaldığımız hareketli 
zamanlarımıza mesafe koy-
mamıza yardımcı olurlar.

Kelime hazinenizin 
geliştirilmesi:

Sürekli okumanın kelime hazi-
nesinin gelişmesine ilişkin ciddi 
bir pozitif etkisi vardır. Özelikle 
sesli okuduğunuzda, kelimeler 
aktif bir şekilde daha kolayca 
kelime hazinemize önemli bir 
yatırım olarak eklenir.

Okumanın yazma 
becerilerine yardımı:

Kaliforniya Üniversitesinin
yapmış olduğu araştırmaların 
soncunda, roman okumanın, 

 “
 ”
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Okumak hayal dünyanızı 
ve gücünüzü destekler:

Fantezilerin ve hayal dünyasının 
en yoğun yaşandığı bir ortamdır 
okuduğumuz yazılar. Sinema’da 
sesler ve resimlerin birleşmesi 
sonucunda bize bir film 
sunulurken, kitap okumakta 
ise, okuduğumuz yazılara göre 
sadece biz o resimleri akli 
gözümüz ile görürüz. Çocuk-
lara okumanın ne kadar büyük 
zenginlik kattığı, okuduklarından 
sonra, kurdukları hayaller ve 
düşledikleri masallar ile nasılda 
güzel görülür. Okumak bizlere 
birçok şeyi daha yoğun hayal 
etmeyi, daha derin algılamayı 
ve farklı bakmayı öğretir. Hayal 
gücünüz, fikir ayrılıklarınız ve 
tartışmalarız olduğunda da size 
hızlı çözüm yolları bulmanızda 
da yardımcı olur.

Okumak ufkunuzu açar:
Okumak sizi bir seyahate 
çıkartır. Kültürleri, merak 
ettiğiniz yerleri ve insanları 
tanırsınız, başkalarının yaşam 
tarzları hakkında kafa yorar ve 
birçok açıdan hayata bakmayı 
öğrenirsiniz. Gitmek istediğiniz 
uzaklarda bulursunuz kendinizi.

      Okumak ve 
konsantrasyon:

O k u m a k , 
odaklan-

mayı, 

okuyucunun yazı stilini etkile-
diğini ve bu stil doğrultusunda 
renkli yazılar yazdığını or-
taya çıkartmıştır. Okuyucu 
çeşitli yazı tekniklerinden 
esinlenip, bilinçaltına bu in-
cilerin yerleşmesi üzerine, gü-
zel yazılar yazma becerilerini 
kazanmaktadır.

Okumak uykuya 
dalmanıza yardımcı olur:

Birçoğumuzun uyku sorunları 
olabiliyor. Hayat akışınız, 
kaygılarınız, endişeleriniz ve 
sindiremediğiniz hususlar 
olduğunda, uykusuzluğunuz 
size yoldaş olur. Kendinizi rahat 
bırakamadığınız zamanlarınız-
da olabilir. Hangimizin olmuyor 
ki? Her gece uykuya dalmadan 
önce, ister oturarak, dilerseniz 
de mis kokulu yatağınıza 
uzanarak, ruhunuzu okşayacak 
bir kitap ya da makale okuyun.

Okumak sosyal 
becerilerinizi destekler:

Yine New York, New 
S c h o o l ’ d a 

yapılan 

bir
a r a ş -
tırmaya gö-
re, okumanın 
empati duygularını 
geliştirdiğini bildirilmek-
tedir. Okuyucular, okudukları 
çeşitli yazılarda, kendilerini 
okudukları karakterlerin iç 
dünyasına büründürüp, onları 
anlamaya çalıştıklarını ve bunun 
beraberinde başkalarının ya-
şamlarını daha iyi anlayabilme 
kabiliyetlerinin geliştirmesine 
yönelik bir sonuç elde ettiklerini 
açıklamışlardır.

düşünmeyi 
ve yoğunlaşmayı öğretir bize, 
biz fark etmeden. Günümüzün 
büyük sorunlarından biri olan 
odaklanma ve konsantrasyon 
eksikliği bu şekilde çözülür ve 
verimli bir konsantrasyon or-
taya çıkar.

von Nisan Kılıç
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İşsizlik maaşlarıyla ilgili yeni düzenleme, uzun zamandır işsiz 
olanların sadece asgari geçim ödeneği almalarını öngörüyor. 

Sosyal güvenlik sisteminden çıkar sağlamaya çalışanlar 
masraflarını artık kendileri karşılamalılar. 

Acil durum ödeneği (Notstandshilfe)  
Hükümet, sosyal güvenlik sisteminden 

çıkar sağlayanlardan para istiyor  

Schelling, 2016 yılında Alman 
Hartz-IV modelinin Avusturya’da 
hayata geçirilmesi hakkında bir 
araştırma yaptırmıştı. 

İşsizlik maaşı ve acil durum 
ödeneği hakkında kısa 

bilgiler: 

1. İşsizlik maaşı 
▪ Hak kazanma: İşsizlik maaşı 
almaya hak kazanmak için 
kişinin, son iki yılda en az 52 
hafta zorunlu işsizlik sigortası 
öngören bir işte çalışmış olması 
gerekir.
▪ Ödeme süresi: İşsizlik maaşı 
20 hafta için ödenir. Bu süre 
kişinin yaşına ve çalışma süre-
sine göre 52 haftaya kadar 
uzatılabilir. 
▪ Ödenen tutar: Bugüne ka-
dar elde edilmiş net gelirin 
%55’ine tekabül eder. Avusturya 
İstatistik Enstitüsü verilerine 
göre 2016 yılında günde yaklaşık 
31 Avro idi. 
▪ Ödeme alanlar: 2016 yılında 

ÖVP-FPÖ koalisyon 
hükümeti acil durum 
ödeneğini (Notstandshil-

fe) tamamen kaldırmak istiyor, 
bu da kişilerin belirli süre için 
ödenen işsizlik maaşı ile yetin-
meleri anlamına geliyor. Uzun 
zamandır işsiz olanlara da artık 
sadece asgari geçim ödeneği 
(Mindestsicherung) verilmesi 
planlanıyor. 

Son rakamlara göre, bu düzen-
lemeden Avusturya’da 167.000 
kişi etkilenecek. Avusturya 
İstatistik Enstitüsü’nün ve İş 
Kurumu AMS’nin 2016 yılı veri-
lerine göre bu kişilerin büyük 
çoğunluğu erkek (101.500).

Acil durum ödeneğinin kal-
dırılması ve Alman Hartz-IV ben-
zeri bir modelin Avusturya’da 
hayata geçirilmesi konusu, 
FPÖ ile yapılan koalisyon 
görüşmelerinden önce de ÖVP 
içinde dile getiriliyordu. Hatta 
eski Maliye Bakanı Hans Jörg 

146.000 kişi işsizlik maaşı aldı, 
yine 2016 yılında AMS işsizlik 
maaşı olarak 1,9 milyar Avro 
harcadı.  
▪ Yeni düzenleme: Hükümet 
programı, esas itibarıyla işsizlik 
maaşının kademeli olarak 
azalan bir yapıda olmasını 
öngörüyor. Kişi ne kadar uzun 
süre işsiz kalırsa, işsizlik maaşı 
da kademeli olarak aynı oranda 
azalacak. 

2. Acil durum ödeneği (Not-
standshilfe) 
▪ Acil durum ödeneği: İşsizlik 
maaşı ödeme süresi dolduktan 
sonra alınabilir. 
▪ Ödeme süresi: Bu yardım 
ödemesi en fazla 52 hafta sürer. 
Sonrasında yeni bir başvurunun 
yapılması gerekir. 
▪ Ödeme tutarı: Acil durum 
ödeneği olarak, daha önce 
alınan işsizlik maaşının %92’si 
ödenir. İşsizlik maaşı tek başına 
yaşayanlar için hesaplanan as-
gari geçim endeksinden (aylık 

909 Avro) düşükse, bu oran %95 
olarak değişir. 
▪ Ödeme alanlar: 2016 yılında 
167.000 kişiye acil durum 
ödeneği verildi, bunların 
135.200’ü asgari geçim en-
deksinin altında olduğundan 
daha az ödeme aldı, yani eş ya 
da çocuklar için öngörülen ek 
ödemeler dâhil ayda yaklaşık 
880 Avro. 2016 yılında AMS acil 
durum ödeneği olarak 1.6 milyar 
Avro harcadı. 
▪ Yeni düzenleme: Acil durum 
ödeneği yerine artık sadece 
asgari geçim ödeneği öngörü-
lüyor, bununla birlikte artık 
malvarlığına dokunulması da 
söz konusu. 

Yeni düzenlemeye eleştiriler 
Muhalefet - SPÖ ve Pilz lis-
tesi - uygulanması planla-
nan yeni sistemi eleştiriyor. 
Vorarlberg Eyalet Başkanı 
ÖVP’li Markus Wallner, acil du-
rum ödeneğinin asgari geçim 
ödeneğine dönüştürülmesine 
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açıkça karşı çıktığını söyledi. 
Wallner, Voralberg eyalet mec-
lis oturumundan sonra, yeni 
sistemin uygulanmasının söz 
konusu olamayacağını belirtti 
ve öngörülen kesintilerle kâr 
sağlamayacağını, aksine, har-
cama tutarının aynı kalacağını 
ama farklı paylaştırılacağını 
sözlerine ekledi. Sistemdeki bu 
değişikliğin asıl sebebinin, şu 
anda acil durum ödeneğinin ge-
nel yönetim tarafından, asgari 
geçim ödeneğinin ise eyaletler 
tarafından finans edilmesi 
olduğunu söyledi. 

Yine ÖVP’li, Yukarı Avustur-
ya Eyalet Başkanı Thomas 
Stelzer de yeni düzenlemeye 
karşı çıktı. Yeni planı hemen 
reddetmediğini, fakat kabul 
edilebilmesi için net şartlar 
gerektiğini öne sürdü ve ekledi: 
"Eğer genel yönetim tarafından 
finanse edilen bir sosyal hizmet 
eyaletlere devredilecekse, eya-
letlere ek bütçe verilerek bu 

Acil durum ödeneği alanlar 
2016 yılı ortalaması

Acil durum ödeneği alanların büyük çoğunluğu Avusturyalı, 
1/3’ü 50 yaş üstü ve işgücü piyasasında zorlukla istihdam edilebilenler.
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Der deutsche Text ist auf www.bruckemagazin.at
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borç danışmanları arasında teh-
like çanlarının çalmasına neden 
oldu. İşsizlik durumunda artık 
malvarlığına dokunulması müm-
kün olacak. 

Bu madde özellikle, sosyal 
güvenlik sistemine kısa süre 
prim ödemiş ve bundan çıkar 
sağlamak isteyen kişiler için 
geçerli olacak. 

Hükümetin küçük ortağı FPÖ 

değişiklik finansal olarak da 
mümkün kılınmalı."

ÖVP - Meclis grup başkanı Au-
gust Wöginger ve FPÖ hükümet 
koordinatörü Norbert Hofer’e 
göre, hükümetin işsizlik maaşı 
ve acil durum ödeneğinin, asgari 
geçim ödeneğine kaydırılması 
ile ilgili yeni planlarında, bazı 
durumlarda malvarlığına do-
kunulması gerekecek. Bu 
açıklama özellikle Volkshilfe ve 

kanadında konuyla ilgili bir 
uzlaşma görülmüyor. Tirol 
Başkanı Markus Abwerzger 
malvarlığına erişim maddesine 
karşı çıkıyor, bu tutumu “amaca 
yönelik” bulmuyor. Yine FPÖ 
partili Sosyal Güvenlik Bakanı 
Beate Hartinger de, geçtiğimiz 
günlerde mal varlığına 
dokunulmasının söz konusu 
olamayacağını belirtmişti. 

Yoksulluğa sebep 
olacak kararlar

Avusturya Volkshilfe Başkanı 
Erich Fenninger uyarıyor: "Acil 
durum ödeneğinin kaldırılması 
ve asgari geçim ödeneğine 
geçiş yapılması, özellikle uzun 
sigortalılık sürelerince birikim 
yapmış yaşça büyük işsizler 
için büyük bir tehlike anlamına 
geliyor. Bu kişiler bir taraftan 
bin bir zorlukla biriktirdikleri 
tasarruflarından olacaklar, diğer
taraftan da asgari geçim öde-
neğiyle yaşamlarını sürdüre-
bilmeleri mümkün görünmüyor.”

İşsizlik şimdiden, açık ara farkla 
en sık görülen borçlanma nedeni: 
Devlet tarafından tanınan borç 
danışmanlarının müşterilerinin 
%37’si işsizlik ya da gelirlerinin 
önemli derecede azalması 
nedeniyle borç sarmalına giri-
yor. Devlet tarafından tanınan 
borç danışmanlarının çatı orga-
nizasyonu ASB Schuldnerbera-
tungen GmbH’nin yöneticisi Cle-

mens Mitterlehner uyarıyor: “Acil 
durum ödeneğinin kaldırılması, 
günlük harcamaların karşı-
lanamamasına, dolayısıyla da 
daha fazla borçlanmaya neden 
olacak. Bu da aileleri kalıcı 
yoksulluğa sürükleyecek.”  Borç-
lar ve buna bağlı maaş hacizleri 
işgücü piyasasına girişte engel 
oluşturuyorlar, çünkü Avus-
turya hukukuna göre işveren, 
üçüncü şahıs olarak haciz süre-
cince borca taraf oluyor. Mit-
terlehner “Borçlu kişiler sıklıkla 
borçlarından kurtulduklarında 
tekrar işe başlıyorlar.” diyor ve 
sözlerine devam ediyor, “Bu 
dönemde, zaten az olan işsizlik 
maaşı geliri daha da azalırsa, 
borçların geri ödenmesi nere-
deyse hiç mümkün olmaz.”

Aşırı borçlanmayı önlemek 
açısından da, işsizlik maaşından 
asgari geçim ödeneğine geçişi 
öngören bir sistem kesinlikle 
ideal bir sistem olamaz. Cle-
mens Mitterlehner soruyor: “Borç 
danışmanlığı 20 yıldan daha 
uzun süredir finans eğitiminde 
yer alıyor. Öğretilen temel il-
kelerden biri şu: Beklenmedik 
harcamalar için bir kenara para 
ayrılması gerekir. Acil durumlar 
için kenarda durması gereken 
bu paranın bile işsizlikte ellerin-
den alınabileceğini, okullardaki 
gençlere nasıl açıklayabilirim?“

Quelle: Trend.at



Ablenkung  am  Steuer  kann  
tödlich  sein!

Hallo Leben. Eine Initiative der 
ASFINAG für mehr Verkehrssicherheit.



Brücke: Derneğinizin bundan 
sonraki hedefi nedir? 

OPÖD: Engelli vatandaşlarımızın 
önemli bir eksikliğini gidermeye 
yönelik “Huzurevi, Eğitim ve Re-
habilitasyon Merkezi"nin haya-
ta geçirilmesi adına çalışmalar 
yapmaktayız. Bununla ilgili
projelerimizi tamamladık. Başla-
tacağımız yardım kampanyası 
ile projemizi hayata geçirmeyi 
planlamaktayız. Dernek olarak 
yasal hakların kazanılması adına 

Ortopedik Özürlüler 
Dayanışma Derneği örnek 
projeleri ile engellilere 

umut oluyor.

Brücke: Sayın Kemal Bey 
derneğiniz kaç senesinde ku-
ruldu ve ne kadar üyesi var?

OPÖD: Ortopedik Özürlüler 
Dayanışma Derneği olarak, 
1992 yılından beri engelli 
vatandaşlarımızın sorunlarını 
tespit etmeye, imkânlar 
ölçüsünde çözüm bulmaya 
çalışmaktayız. Bugüne kadar 
çıkarılmasına katkı sağladığımız 
yasalar ile on binlerce engelli 
vatandaşlarımızın hayatlarında 
önemli değişikliklerin ya-
şanmasına katkı sağlayan 
derneğimiz, bugün hala bini 
aşkın engelli üyesine hizmet 
vermektedir.

Brücke: Derneğinizin şuan 
üyelere ilişkin ne gibi 

faaliyetleri vardır? 

OPÖD: Müzik, bilgisayar kursları, 
iş edindirme kursları düzenle-
mekteyiz. Sorunları gündemde 
tutmak adına yemekler ve kon-
serler tertip etmekteyiz. İhtiyaç 
sahip lerine imkânlarımız ölçü-
sünde yardımlar yapmaktayız.

mücadele vermekle beraber, 
imkân sahibi kişileri, ihtiyaç sa-
hibi kişilerle buluşturmaktayız. 
Dernek faaliyetlerimizi sürdüre-
bilmek, daha iyi hizmet 
verebilmek adına ciddi an-
lamda maddi desteğe ihtiyaç 
duymaktayız.

Ortopedik Özürlüler Dayanışma 
Derneği örnek faaliyetlere 

imza atıyor
Ortopedik Özürlüler Dayanışma 
Derneği engelli üyelerin 

ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla halk konseri düzen-
liyor. Buna ek olarak dernek 
Müzik, bilgisayar kursları, iş 
edindirme kursları düzenle-
mekte. İhtiyaç sahiplerine im-
kânlar ölçüsünde yardımlar 
yapmaktadır.

Dernek olarak yasal hakların 
kazanılması adına mücadele 
vermekle beraber, imkân sahibi 
kişileri, ihtiyaç sahibi kişilerle 
buluşturmaktadır.

Maddi destek ve yardımlar için:
Hesap No: 16000002

IBAN: TR95 0001 2009 3880 0016 0000 02
Halkbankası Ulus şb Mithatpaşa CD. 30/32 

Yenişehir Kızılay / Ankara Tel: (0312) 434 1716

Umutların Tükenmediği 
Engellerin Kalktığı Bir Dünya 
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“Her sağlıklı insan bir engelli adayıdır.”
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40 imam sınır dışı edilebilir. 
Strache başka tedbirlerin de alınacağını söyledi.

Hükümet Avusturya’da 
yedi camiyi kapatıyor!

ait cami ile Arap Dini Topluluğu 
tarafından idare edilen altı cami 
daha mevzu bahis: Camilerin 
dört tanesi Viyana’da, iki tanesi 
Yukarı Avusturya’da, bir tanesi 
ise Kärnten’da bulunuyor. 
 
Neden olarak camilerden birinin 
temsilcisi tarafından sarf edilen 
Selefilik yanlısı ifadeler gösteri-
liyor. Arap Dini Topluluğu tama-
men lağvedilecek. IGGÖ’ye göre, 
izni olmadığı için Antonplatz’
taki “gri kurtlar”a ait cami za-
ten yasa dışı. İtiraz hakları ol-
makla beraber, camilerin hemen 
kapatılması öngörülüyor. 

Türkiye, Avusturya hükü-
meti tarafından açıklanan 
camilerin kapatılması 

ve imamların sınır dışı edilme-
sini öngören kararı sert bir dille 
eleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın sözcüsü 
Twitter’da, bu davranışın “ül-
kede hâkim olan islamofobiye 
ve ırkçı, ayrımcı yapıya” işaret 
ettiğini belirtti. 

Bu durumu “politik çıkar 
sağlamak” amacıyla  “Müslüman 
camiaya karşı bilinçli bir saldırı” 
olarak nitelendirdi: Hüküme-
tin “ideoloji yüklü” faaliyetleri, 
temel hukuki normlar, sosyal 
entegrasyon politikaları, azınlık 
hakları ve “birlikte yaşama 
etiği”  ile çelişiyor. “İslamofobiyi 
normalleştirme” çabaları, aynı 
ırkçılık gibi “hiçbir şekilde” kabul 
edilemez. 

Yedi cami kapatılıyor 
ATIB’e yakın dernek ve camile-
rin incelenmesinden sonra, 
Turkuaz-Siyah hükümet ön-
lemler aldı.  Şansölye Sebas-
tian Kurz (ÖVP) ve yardımcısı 
Heinz-Christian Strache’nin 
(FPÖ) açıklamalarına göre yedi 
cami kapatılacak.  Bir tanesi 
Viyana-Favoriten Antonplatz’ta 
bulunan aşırı sağcı “gri kurtlar”a 

Düzenlenen basın toplantısında 
Sebastin Kurz "bu yetkiyi ilk 
defa kullandıklarını" kaydetti. 
Şansölyelik bünyesinde faaliyet 
gösteren Kültür Bakanlığı’nın, 
endişe verici gelişmelere mü-
dahale etmeye yetkili olduğunu, 
fakat bugüne kadar bu yetkile-
rin yeteri kadar kullanılmadığını 
söyledi. 

40 kadar imam 
sınır dışı edilecek

Yurtdışından finansman 
sağlamayı yasaklayan İslam 
Kanunu gerekçe gösterilerek 
ATIB derneğine bağlı 40 kadar 

imamın oturma izinleri iptal 
edilebilir. 

İçişleri bakanı Herbert Kickl, 
Kültür Bakanlığı’nın ATIB 
derneğindeki usulsüzlükleri 
İçişleri Bakanlığı’na bildirdiğini, 
buna binaen de görevli imam-
ların incelendiğini kaydetti.  
Konu ile ilgili yetkili makamın 
da Yabancılar ve İltica Dairesi 
(BFA) olduğunu sözlerine ekledi.  
İncelenen imamların oturma 
izinlerinin uzatılması “İslam 
Kanunu’na aykırı”. On bir imam 
aleyhinde dava açıldı, bunlar-
dan iki tanesi imamlar aleyhine 
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Bu nedenle Ersoy, hükümetin 
aslında ATIB’i “güçlü bir or-
tak olarak kazanabileceğini”, 
derneğin onlarca yıldır 
“toplum yararına, harika işler” 
başardığını söylüyor. Ayrıca 
ATIB’in, imamların iç kaynak-
lar tarafından finanse edilmesi 
için de çalışmalara başladığını 
sözlerine ekliyor. “fakat bu 
karşılıklı olmalı”.

ATIB’e bağlı ibadet yerlerinde 
siyasi mesajların verildiği ile 
ilgili iddiaya karşı çıkan Ersoy, 
IGGÖ’nün bir üyesi olarak, ATIB’e 
bağlı hiçbir camide yabancı bir 
ülkenin seçimleri ile ilgili kam-
panya yürütülmediğini savundu.  
"Böyle bir şey yok“

Uzun zamandır eleştirilerin 
odağında

"Avusturya’da kültürel ve sosyal 

sonuçlandı. Kickl, bu kişilerin 
ülkeyi terk etmeleri gerektiğini, 
aksi halde kalan son seçeneğin 
sınır dışı edilmeleri olduğunu 
söyledi ve ekledi: itiraz hakları 
mevcut. 

ATIB eğitimi öne sürüyor
ATIB de Avusturya’daki 
imamların yurtdışından finanse 
edildiğini teyit etti. Dernek 
sözcüsü Yaşar Ersoy Ö1 öğle 
haberlerinde, Avusturya’da 
imamlar için uygun bir eğitim 
olmaması nedeniyle bunun 
gerekli olduğunu savundu. 
Türkiye’de eğitim gören ve 
sonrasında Avusturya’da görev 
alan imamlar maaşlarını oradan 
alıyorlar. 

Kaç imamın ülkeyi terk et-
mesi gerektiği incelenecek. 
Eleştirilerin odağında İslam 
Kanunu için bir geçiş süresi 

işbirliği için Türk-İslam“ derneği, 
kısaca ATIB, uzun zamandır Türk 
ırkçılığı şüpheleriyle eleştirile-
rin odağında yer alıyor.  ATIB, 
Avusturya’daki 60’dan fazla 
derneği temsil eden bir nevi çatı 
dernek olarak faaliyet gösteri-
yor. Son olarak, Viyana’da ATIB’e 
bağlı bir camide üniformalı 
çocukların bir savaş sahnesini 
canlandırması manşetlerde yer 
almıştı. ATIB’in lağvedilmesi için 
dava hala sürüyor. 

Avusturya İslam İnancı 
Topluluğu (IGGÖ) henüz hükü-
metin kararı ile ilgili tepki gös-
termedi.   

"Daha yolun başındayız"
İncelemeler, Kültür Bakanı Ger-
not Blümel (ÖVP) talimatıyla 
Bakanlık tarafından yürütüldü. 
İncelemeler sırasında IGGÖ 
ile yakın bir işbirliği içinde 

olunduğunu kaydeden Blümel: 
“aynı anda inançlı bir Müslü-
man ve gururlu bir Avusturyalı 
olmak bir çelişki değildir.” dedi. 
Özellikle entegrasyon konusun-
da “din, çözümün bir parçası 
olmalı, problemin değil.” ifade-
sini kullandı. 

Kurz da inanç özgürlüğünün 
önemli bir değer olduğunu, bu-
nunla birlikte hukuk devletinin 
korunması gerektiğini belirtti. 
“Paralel topluluklar, siyasal 
İslam ve radikalleşmenin bi-
zim toplumumuzda yeri yok”. 
Strache başka tedbirlerin de 
alınacağını belirtti: “Daha yolun 
başındayız (...) Şansölye Kurz ve 
ben bütün bakanlıklara, kararlı 
bir şekilde devam etmeleri için 
direktif verdik. Bu yeterli olmaz-
sa, bazı kanun değişiklikleri söz 
konusu olabilir“.

Quelle: Die Presse

Der deutsche Text ist auf www.bruckemagazin.at



20 BrückeKöprü Magazin für Vielfalt

Integration

Integration

tavırlar entegrasyonlarına engel 
teşkil ediyor. Her öğretmenin 
yakından tanık olduğu bu prob-
lemler maalesef uzun zamandır 
yüksek sesle dile getirilmiyordu.”

Tekkal: “Eleştiren herkes proble-
min bir parçası haline geliyor.”

Almanya’nın Avrupa Hareketi 
tarafından 2018’de “Yılın Avrupalı 
Kadını” ödülüne layık görülen 
Alman gazeteci Düzen Tekkal, 
birçok röportajında, çoğunlukla 
göçmenlerin devam ettiği prob-
lemli okullara dikkat çekti: 
”Bazı Müslüman öğrencilerin 
entegrasyonu konusunda kar-
şılaşılan problemleri açıkça 
konuşmalıyız. Bununla birlikte 
siyasal İslam propagandası 
yapan bazı derneklerin etkile-
rini de dile getirmeliyiz. Siyasal 
İslam’ın etkilerinin artmasıyla, 
kimlik problemlerinin de çoğaldığı 
görülüyor. Birçok koyu Müslü-
man dini kuralları anayasanın 
üstünde tutmaya başladı. Bu 
nedenle toplumsal birlik sorun-
ları acil olarak ele alınmalı. Özgür 
irade ya da eşitlik gibi bizi bir 
arada tutan değerler nerede? 
Bu değerlerle gurur duymalıyız 
ve onları korumalıyız!”  Tekkal’e 
göre kadınlar, özellikle de anneler, 
entegrasyon sürecinde kilit bir 
role sahipler. “Başarılı bir enteg-
rasyon aynı zamanda kadınların 
toplumda eşit bir yer edinmesi de-
mek. Kadınlar genellikle, ataerkil 

Avusturya Entegrasyon Fonu’nun 
(ÖIF) 8 Mayıs 2018 tarihinde 
düzenlediği “Okul ve İslam” 
konulu panelde, problemli okul 
nedir, Müslüman öğrencilerin en-
tegrasyonunda karşılaşılan prob-
lemler, eğitim karşıtı tutumların 
ve ataerkil davranışların okul 
hayatına etkileri gibi konular ele 
alındı. 

“Almanya tehdit altında. Neden 
değerlerimizi korumalıyız.” isimli 
kitabın yazarı, gazeteci Düzen 
Tekkal, İslam dini eğitimi pro-
fesörü Mouhanad Khorchide, 
NMS okul öğretmeni Susanne 
Wiesinger ile hukukçu ve                
HEP BERABER: AVUSTURYA ini-
siyatifinin entegrasyon sözcüsü 
Yeliz Kondul panelde söz aldılar. 

Wiesinger: “Eğitim karşıtı 
tutumlar artıyor ve entegrasyonu 

engelliyor.” 
Viyana Favoriten ilçesinde görevli 
NMS okul öğretmeni Susanne 
Wiesinger, okulda her gün çok 
sayıda zorlukla uğraştığını 
anlatıyor: “Çalıştığım okuldaki 
öğrencilerin çoğunluğu Türk, 
Boşnak, Çeçen, Suriyeli ya da 
Afgan göçmen çocukları ya da 
çingene ailelerden geliyorlar. 
Eğitim karşıtı tutumların son 
yıllarda arttığını fark ediyoruz. Ço-
cukların okul içinde yaşadıkları 
özgür dünya aileler tarafından 
gittikçe daha fazla tehdit olarak 
algılanıyor. Bu nedenle çocuklar 
müzeye düzenlenen bir okul gezi-
sine daha az katılım sağlıyorlar ya 
da örneğin çıplak insan figürlerinin 
bulunduğu biyoloji kitapları gibi 
„haram“ görülen kitapları okuldan 
eve götürmüyorlar. Bu çocuklar 
öğrenmek istiyorlar, fakat evde 
maruz kaldıkları eğitim karşıtı 

kuralların geçerli olduğu ev hayatı 
ile içinde var olmak zorunda 
oldukları yeni ve özgür bir toplum 
arasında sıkışıp kalıyorlar. Tabii 
eski düşünce yapılarının sınırı 
geçerken değişmediği de açık. 
Başarabileceklerini anlatmak için 
kadınlara imkân tanınması gereki-
yor! Annelere açıkça anlatılmalı: 
çocuklarınızın eğitim görmesin-
den başka çıkar yol yok, buna 
yardım etmelisiniz!”

Khorchide: “Başörtüsü takmak 
çocukların aklına gelmez.”

Münster Üniversitesi’nde din 
eğitimcisi Mouhanad Khorchi-
de, Avrupa görüşüne uygun bir 
İslam anlayışının güçlendirilmesi 
gerektiğini ifade etti: “İslam’ın 
kendisi değil, bazı yorumları prob-
lem yaratıyor. İhtiyacımız olan, 
eğitimin önemini vurgulayan, okul 
faaliyetlerine katılımın önemli 
olduğunu belirten ve devlet ka-
nunlarının geçerli olduğunu sa-
vunan, aydın bir İslam anlayışıdır.” 
Aynı zamanda devletin görevinin, 
beraber yaşamayı zorlaştıran 
paralel güç söylevlerini farkına 
vararak etkisiz hale getirmek 
olduğunu belirten Khorchide 
ekledi: „Uzun süredir iktidarın 
ana muhatabı, siyasal İslam 
yanlısı dernekler ve temsilci-
lerdi.” Anaokulunda ve ilkokulda 
başörtüsüne karşı olduğunu da 

açıkça belirten Khorchide, söz-
lerine devam etti: “Bu yaştaki 
çocukların aklına başörtüsü tak-
mak gelmez, çünkü bu boyutta bir 
algıya sahip değiller. Bunun için 
gönüllü bir seçimden bahsetmek 
mümkün değil.”  

Kondul: “Birçok Türk kızı çifte 
hayat sürüyor.”

Hukukçu ve entegrasyon sözcüsü
Yeliz Kondul, HEP BERABER: 

AVUSTURYA inisiyatifi çer-
çevesinde ziyaret ettiği okul-
lardan bahsetti: “Öğrencilerle 
gerçekleştirdiğimiz sohbetlerde, 
kimlik ve aidiyet sorularının özel-
likle kız öğrencileri çok daha fazla 
meşgul ettiğini gördük. Ebeveyn-
lerin kurallarının ve yasaklarının 
hâkim olduğu hayatla, sınıf 
arkadaşlarıyla paylaşılan hayat 
arasında yaşamanın ne kadar 
zor olduğunu kendi tecrübelerim-
den de biliyorum. Birçok Türk 
kızı çifte hayat sürüyor. Ben de 
ebeveynlerimin istediği her şeyi 
yapmaya çalışıyordum, fakat 
genelde sinemaya ya da bir şeyler 
içmeye gidemediğim için, içinde 
yaşadığım toplumun parçası 
olamıyordum.” Kondul “Hikâyemle 
onları cesaretlendirmek ve motive 
etmek istiyorum, eğitim benim 
hayatımı değiştirdi.” diye sözlerini 
tamamladı. 

Gazeteci Düzen Tekkal, din eğitimcisi Mouhanad Khorchide, NMS okul 
öğretmeni Susanne Wiesinger ve entegrasyon sözcüsü Yeliz Kondul 
problemli okullarda entegrasyon ve siyasal İslam’ın etkilerini tartıştılar. 

 Düzen Tekkal “Okul ve İslam“ 
konulu ÖIF panelinde konuştu 
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Araştırmalarda, migrenin 
en çok yanlış teşhis konu-
lan hastalıklardan biri 

olduğu belirlenmiş: “Kadınlarda 
daha fazla görülen migreni adet 
dönemi daha çok tetikler. Geri-
lim tipi baş ağrısının yaygınlığı 
ise yüzde 90’larda görülmek-
tedir. Bu da migren gibi insan 
hayatını oldukça etkileyen bir 
ağrı. Başın sızlaması, sıkılması 
gibi hissediliyor. Stres ve uyku-
suzluk bir numaralı tetikleyi-
cileri. Travma sonrası stres 
bozukluklarının tedavisinde 
kullanılan EMDR yönteminin, 
migren hastalarının sorunlarını 
hafiflettiğini tespit edildi. Bu ko-
nuda yeni bir proje geliştirerek 
migren hastaları üzerinde 
EMDR yöntemini uygulayıp baş 
ağrısının şiddetini, süresini veya 
sıklığını azaltmayı başarıldı.” 
“EMDR" yöntemi travma teda-
visinde kullanılan çok etkili bir 
teknik.

Madde bağımlılığının ve fib-
romiyaljinin de bu yöntemle 
tedavi edilebildiğini vurgula-
mak gerek. “Travma sonrası 
psikoloji sorunların çözümü 
için kullanılan EMDR yöntemi 
migren, gerilim tipi baş ağrısı 
gibi birincil baş ağrısı çekenlerin 
derdine çare oluyor. Kronik gün-

lük baş ağrısı olan kişilere uygu-
lanan EMDR yöntemi sayesinde, 
hastalardaki ağrı şiddeti, sıklığı, 
süresi ve alınan ilaç miktarında 
ciddi düşüşler oldu. Bu yöntem-
le yapılan, geçmişte yaşanan ve 
güne taşınan bazı olay ve anıları 
elden geçirmektir. Bunların 
yol açtığı hoş olmayan duygu-
lar veya bedensel duyguları 

zayıflatmak, acı vermeye devam 
etmesini önlemektir. EMDR‘de 
kişi, acı veren anısıyla, güvenli 
bir ortamda yüz yüze geliyor. 
Bu şekilde onun üzerine gide-
bilme ve üstesinden gelmek 
için harekete geçme cesareti 
buluyor. Mevcut stres fak-
törünü tetikleyen uyarana karşı 
duyarsızlaştırılıyor.”

Ağrı 4 ile 72 saat arasında süre-
bilir. Baş ağrılarında en yaygın 
olanlarının, migren, gerilim tipi 
ve küme tipi ağrılardır. Migrenin 
genetik yatkınlığı da var, ancak 
ortaya çıkmasının genellikle bir 
olayla tetikleniyor. Genellikle 
migrene, mide bulantısı, aşırı 
ışık ve ses duyarlılığı eşlik edi-
yor.

Migren hastalarına yeni umut, Travma sonrası stres bozukluklarının 
tedavisinde kullanılan göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve 

yeniden işleme (EMDR yönteminin migren hastalarının 
sorunlarını hafiflettiği belirlendi.

Migren hastalarına yeni umut: 
EMDR Terapisi

von Psikog Dr. Ziya Ünlütürk
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in Zeitungsständern: Aycan Supermärkte, Bema Supermärkt, 
Birlik Supermärkte, Bizim Supermärkt, Cansever Supermärkte, 
Congar Supermärkt, Etsan Supermärkte, Halley Supermärkte, Huda 
Supermärkte, Hürpas Supermärkte, Köroglu Supermakrt, Macro 
Group, Devpack, Pamukkale Supermarkt, SE&PAS Supermärkte, 
Sultan Supermarkt, Yenbo Supermärkte 
 
Belegexemplare:
Zielgruppenspezifische Vereine in Wien, Niederösterreich 
und Burgenland: ATIB Vereine (Türkisch Islamische Union), 
UIKZ Vereine (Union Islamischer Kulturzentren in Österreich), 
ATF Vereine (Türkische Föderation Österreich), ALEVITISCHE 
Vereine in Österreich, ALEVI Vereine (Alevitische Glaubensgemein-
schaft in Österreich), AABF Vereine (Föderation der Alevitenge-
meinden in Österreich), GiR-DER (Avusturya Giresunlular Derneği), 

OR-DER Verein, Türkisch Islamischer Kultur- und Erziehungsverein 
- Avusturya Nizam-i Alem Ocagi, 

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

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

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

Vertrieb 115x: Wien, Niederösterreich und Burgenland

115x115x



Birçoğumuz dişimiz ağrı-
dığında diş doktoruna git-
meyi düşünürüz. Hepimiz 

tarafından bilindiği üzere, her 
doktorun diş ağrılarına yaklaşımı 
değişik olmaktadır. Ağrılı dişler ve/
veya diş etleri, ilaç tedavileri ve 
gerektiğinde antibiyotik ile müda-
hale edilirken, bazen de kanal teda-
vileri, çeşitli cerrahi müdahaleler bu 
süreç de bizleri iyileştirmek amaçlı 
gerçekleşmektedir.

Bu müdahalelerin hiçbiri yanıt
vermezse, diş çekiminin gerçek-
leşmesi doğru bir karar mıdır?

Dilerseniz bu soruların hepsine, 
konuğumuz olan değerli bir hanım 
efendi ile gerçekleştirdiğimiz 
söyleşi ile yanıtlar bulalım. Hanım 
efendi çocukluğundan bu yana 
diş ağrılarından muzdarip. O za-
manlar arkadaşları ile bir çocuk 
parkında oynarken yere düşüyor 
ve ön dişleri kırılıyor. İltihaplanma 
ile başlayan kâbus dolu günler 
dişlerin çekilmesi ile son buluyor. 
Çocuk yaşlarda birçok müdaha-
lenin de yapılamaması sonucunda 
ve iyi tıbbi değerlendirmelerin 
gerçekleşmemesinden dolayı her 
geçen gün bir ıstırap içeresinde 
geçiyor.

Hanım efendi, çocukluğunuzdan bu 
yana çektiğiniz bu ağrılı süreçleri 

bizimle paylaşıp, diş ağrıları, implant 
tedavileri, çene cerrahisi müda-

haleleri konusundaki deneyim ve 
hikayelerinizi dinlemek üzere sözü 

size bırakıyoruz.
Öncelikle herkese sağlık diliyorum. 
Sağlıklı olduğunuz zaman zihin-
sel ve ruhsal gücünüzü zorlayıp 
güzel işler ortaya çıkartırsınız. Bu 
yoğun ve yorucu geçtiğim yollar-
dan, benim gibi geçen insanlara 
küçük bir destekte bulunmak iste-
dim. Onlar yalnız değiller. Bizim 
durumumuzda olan nice insan-
lar var maalesef. Ama çaresini 
aramak için pes etmemek gerek. 
Yeni tanışmış olduğum Trigeminal 

nevralji teşhisini anlatacağım. Ama 
bu safhaya gelene kadar yaşamış 
olduklarımda bir o kadar önemli ve 
bu teşhis ile bağlantılı. Bu sebepten 
dolayı çeşitli aşamaları izninizle 
sizinle paylaşacağım.

Bundan 7 yıl önce gece yarısı 
Avusturya’daki bir hastaneye git-
tim. Üst çenemde şiddetli ağrılarım 
ve iltihaplı bir dişim vardı. Uzun bir 
bekleyişten sonra bir Çene cerrahı 
geldi ve diş etime bir kesik atarak 
birikmiş olan iltihabı çıkarmaya 
yönelik bir işlem gerçekleştirdi.

Kendinizi nasıl hissetiniz bu 
müdahaleden sonra?

Ağrılarımın bir nebze olsa birkaç 
saat hafiflediğini hissettim. Daha 
sonrasında şiddetli ağrılarım 
tekrar bana eşlik etmeye başladı. 
Tekrar hastaneye gittiğimde ise, 
bir diş hekimine gidip, gerekiyorsa 
dişlerimi çektirmemi söylediler. 
Çok kısa bir zaman sonra bir diş 
hekimine göründüm, üst çenem-
deki bir dişimi çekti, ağrılar dinmedi, 
daha sonrasında üst çeneden diğer 
dişlerimi çekmeye başladı. Dişler 
çekildikçe bir iyileşme göremedim, 
ağrılarım her geçen gün daha çok 
çoğalıyordu ve sorunların sadece 
bir diş ağrısı olmadığını anladım.

Bu aşamada peki kimlerden destek 
aldınız hangi hekimler ile yola 

devam ettiniz?
Hekimlerden çok, oğlum en büyük 
destekçimdir. Sürekli hekimleri 
araştırıyor ve bizzat bağlantılar 
kurup durumum konusunda 
görüşmeler sürdürüyordu. Sonra 
Türkiye’ye gitmeye karar verdim. 
Türkiye’de bir diş kliniğinde 
sıkıntılarım konusunda detaylı 
görüşmeler yapıldı. Ağrılarımdan 
kurtulabilmek için bir tedavi planı 
düzenlendi.

Ön çene bölgesinde kemik 
genişletme işlemi yapıldı. Bu 
işlemde kemik tozu da kullanılıyor 

ve sizin kendi kemiğinizle ka-
rıştırılıyor. Zahmetli bir cerrahi 
müdahale. Sonrasında yaklaşık 5 
ay sonra implantlar yapıldı üst çe-
neme.

Peki, nasıl bir sonuç ortaya çıktı?
Defalarca İstanbul’a gittim. 
Yapılan cerrahi müdahaleler iyi bir 
sonuç vermedi. Ciddi iltihaplan-
malar oldu. Tedavilerin yapıldığı 
kliniğe‘de güvencimi yitirmiştim. 
Zaten hassas bir yaklaşımları da 
kalmamıştı. Yurt dışında yapılan 
işlemlere Avusturya’da bir hekimin 
kafa yorması neredeyse imkânsız. 
Yaptırdığınız yere gidin diye 
cümleleri duymanız artık en çok 
duyduğunuz ifadelerden biri haline 
geliyor.

Sonrası…?
Kulak Burun Boğaz, Nöroloji ve Be-
yin Cerrahi Bölümleri ile görüşmeler 
başladı. Çeşitli yüz, beyin ve benzeri 
tomografiler çekildi. Ve o gün ilk 
defa Trigeminal Nevralji teşhisi ve 
deyimini duydum.

Trigeminal Nevralji nedir?
Ani şiddetli yüz ağrısı olarak bi-
linen bir teşhistir. Genellikle ani 
bıçak saplanır gibi olan ağrı 
tanımlamasıdır. Soğuk hava, klima 
ve benzeri temaslar bu ağrıları 
tetikler. Bu ağrıların kökenine 
baktığımızda tam olarak hangi se-
beplerden dolayı ortaya çıktığı bilin-

mese de, bazı veriler bulunmaktadır. 
Örneğin, Avusturya’da benim üst çe-
neme yapılan kesik esnasında sinir-
lerin zedelendiği düşünülmektedir. 
Diş çekimlerinde, kanal tedavilerde 
ve benzeri müdahalelerde sinir-
lere zarar verile biliniyor. Bu tabir 
ettiğimiz şeklin dışında da farklı 
benzeri ağrılar olabilir. Nöropatik, 
sinirlerden dolayı olan ağrılar söz 
konusu olabilir. Dişimiz ağrıyor 
diye düşünürken, belki de ağrılı diş 
bölgesindeki sinirlerde bir sorun 
olabilir. Diş çektirmeden önce, soru-
nun ne olduğunu araştırmakta ciddi 
bir fayda var.

Önemli Notlar:
• Gerek Türkiye’de gerekse Avustur-
ya veya başka yerde, implant ve 
benzeri müdahaleleri yaptırmadan 
önce, bu işlemi yapan hekimin 
sadece diş doktoru değil, aynı za-
manda çene cerrahı oluğuna dikkat 
edilmeli. Her diş hekimi belirli semi-
nerleri yaptıktan sonrada implant 
uygulaması yapabiliyor. Uygun imp-
lant kampanyalarına aldanmadan 
önce bu müdahalelerin kimler 
tarafından yapıldığı araştırmalı. Bir 
ağız diş ve çene cerrahı, aynı za-
manda diş doktoru olduğu takdirde, 
çenenin anatomisini iyi bilmektedir 
ve çenenize yapacağı işlemleri çok 
daha büyük başarı ile yapacaktır, 
eğitimi ve deneyimi gereği.

• Her dişiniz ağrıdığında çektirme-
yin. Diş hekimleri yeterli açıklamalar 
yapamıyorlarsa, KBB (Kulak Burun 
Boğaz) uzmanları, çene, burun ve 
nefes boşluklarınızı kontrol etsin-
ler. Buda yeterli sonuç vermiyorsa, 
Nöroloji ve/veya Sinir ve Beyin Cer-
rahi uzmanlarına başvurulup yüz 
sinirlerinizi inceletin.

• İnternet üzerinden yoğun hekim
araştırmaları yapın. Örneğin 
Avusturya’daki hekimler için, bir-
çoğunun bulunduğu www.doc-
finder.at platformundan çok 
bilgiler toparlayabilirsiniz.
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Gesundheit

Gesundheit

Trigeminal Nevralji 
(Yüz ağrım mı, yoksa diş ağrım mı var?)

von Ali Bestami Güngördü 
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Tasavvuf yolunda aydınlanmış, 
dünyayı güzelleştiren şahsiyet.

Mevlana Celaleddin-i Rumi
Konya ilimizin yetiştirmiş 

olduğu düşünürlerin en 
tanınmışı şüphesiz Mev-

lana Celaleddin Rumi'dir. Günü-
müzde insanlığın en çok ihti-
yaç duyduğu barış, kardeşlik 
ve uzlaşı mesajlarını dünyaya 
yayan Mevlana, yaşadığı cağdan 
başlayarak Osmanlı kültürü 
ve uygarlığı içinde ağırlıklı 
olarak yer edinmiş bir isimdir. 
Mevlana’nın bugüne kadar geniş 
kitleleri etkilemesi şüphesiz 
onun fikir özgürlüğü ile alakalıdır. 
Onun eserlerinde dile getirdiği 
öğretileriyle açmış olduğu 

hoşgörü kapısından nice dünya 
insanı içeri girmekte, insanı 
ve insanlığı keşfetmektedir. 
Mevlana'nın Türk Edebiyatına et-
kisi konusunda yazılmış makale-
lerde de, Mevlana’yı tanımadan 
Anadolu’da teşkil eden ede-
biyatımızı anlamanın mümkün 
olmadığı; edebiyatımızın kuruluş 
dönemlerinde en büyük âmilin 
Mesnevi olduğu tespitleri yer 
almıştır. Tabii ki Mevlana'nın 
tesiri sadece edebiyatımızla 
sınırlı kalmamış, kültürümüzün 
ayrılmaz bir parçası olan güzel 
sanatlar ve musikide de isimlerini 

günümüze kadar taşıyan değerli 
isimler yetiştirmiştir. Mevlana'nın 
şiir dünyasına ve hissiyatına açık 
delil olan düşünceleri, asırlar 
boyu insanlığın çekmektedir. 
Dolayısıyla hiç şüphesiz benzer-
siz bir şair ve yol gösterici bir 
düşünürdür.

Mevlana'nın doğum yılı olan 30 
Eylül 1207 tarihi oluşu dolayısıyla 
Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim 
ve Kültür Kurumu (UNESCO) 
800’üncü doğum yılı olan 2007 
yılının “Mevlana Yılı" olarak 
anılmasını kararlaştırmıştı.

Mevlana, İslam ve gayrı İslam 
bütün insanlıkça beğenilmiş 
bir sanat adamıdır. Fikir ve 
kişi özgürlüğüne olağanüstü 
değer vermiş, insanı adeta 
kutsal bir varlık derecesine 
yükseltmiştir. Sonsuz derecede 
hoşgörülüdür. Büyük bir Türk 
şairi ve mutasavvıfı, bilgin ve 
fikir adamıdır. En kötü insanı 
bile, bağışlanmaya, sevmeye laik 
görür.

Bir gönül eri olan Mevlana, 
sevgiyi insanların yaratılışındaki 
zararlı unsurları tasfiye eden 
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bir iksir kabul ederek, sevgiyle 
aydınlanan gönüllerin bütün 
insanlığa açılmasını, temin 
etmiş; insanları daima bu yolla 
iyiliğe, güzel ahlak sahibi olmaya 
davet etmiştir. Bu yüzden mes-
nevi edebi bir şaheser, tasavvufu 
bir abide olmak yanında âhlaki 
alanda da temel bir kaynak olma 
özelliğine sahiptir. Tüm eserle-
rinde insanlığın üstün özellikleri-
ni öne çıkarıp, gerçek anlamda 
insan olma şuurunu; kendisiyle, 
yaratıcısıyla ve toplumla barışık, 
güzel ahlak sahibi, mutlu insan 
olma reçetesi vermiştir.

“Bir mum diğerini tutuşturmakla 
ışığından bir şey kaybetmez" di-
yen Mevlana nice sıralara lisan 
ve nice hakikatlere beyan vermiş 
bir üstün insandır. İşte İslam’ın 
başka insana yaklaşma şekli bu-
dur. Kimin insana değer verdiği 
kimin vermediği ise ortadadır. 
Mevlana'nın insana verdiği bu 
kıymet, insanın aynı zamanda 
ilâhi varlığı, idrake en elverişli bir 
duyuş ve düşünüş imkânına  sa-
hip olmasındandır.

Günümüzde evrenselliği dünya-
ca kabul edilmiş bu veli, sekiz 
asır boyunca Anadolu insanına 
rehberlik etmiş, Türk toplumuna 
dinamizm kazandırmış, eser-
lerindeki düşüncelerle asırlar 
boyunca milletimizin beslendiği 
temel bir kaynak olmuştur. Mev-
lana, Mesnevi’de pratik ahlaka 
dair öğütlerini, geleneğe uyarak, 
herkesin rahatlıkla anlamasına 
ve zihinlerde yer etmesine im-
kân tanıyacak şekilde hikâyelerle 
ele almıştır. Hacmi, muhtevası, 
şöhreti ve tesirleri bakımından 
yalnızca Türk edebiyatında değil, 
dünya edebiyatlarında da seçkin 
bir yere sahiptir. 

Batı Dünyasındaki Etkileri
Avrupa’da çok iyi tanınan bir isim 
olan Mevlana, batı dünyasından 
pek çok sanat ve edebiyat 
insanını etkiledi.

1818’'de Avusturyalı ünlü Jo-
seph Von Hammer yazdığı 
kitapta Mevlana'nın Mesnevi 
ve Divanı'ndan örnekler verdi. 
Ünlü şair Goethe'de ‘Poems 
East and West' isimli eserinde, 
Mevlana'dan bir kaç beyiti ile 
bahsetti. 

Frederick Hegel, sonradan 
geliştirdiği ‘Dialectic of History' 
adlı kitabında Mevlana'nın ne ka-
dar çok etkisinde kaldığını yazdı.
Mesnevi, 1881 yılında Sir William 
tarafından Redhouse'da geniş bir 
şekilde yayınlandı.

19.yüzyılın basında Cambrige ve 
Oxford üniversitesindeki oryan-
talistler Mevlana ile ilgilenmeye 
başladı. Bunlardan Edward Gran-
ville Brown, R.A.Nicholson ve 
A.J.Arberry, Mevlana'dan bazı 
tercümeler yaptılar. 

1922 yılında ise Mevlana hayranı 
düşünür Annemarie Schimmel, 
ünlü düşünür ile ilgili gerçek 
anlamda İngilizce ve Almanca 
yayınlar yaptı.

“Hamdım, piştim, yandım.” 
Yaşamını bu sözlerle özetleyen 

Mevlana; ölüm gününü yeniden 
doğuş olarak kabul ediyordu. O 
olduğu zaman sevdiğine, yani 
Allah'a kavuşacaktı. Onun için 
Mevlana ölüm gününe düğün 
günü manasına gelen “Şeb-i 
Arûs" diyordu ve dostlarına ölü-
münün ardından ah - vah edip 
ağlamayın diyerek vasiyet edi-
yordu. 

“ Ölümümüzden sonra 
mezarımızı yerde aramayınız! 

Bizim mezarımız âriflerin 
gönüllerindedir."

von Nisan Kılıç

Hz. Mevlana'nın Yedi Öğüdü 
1 - Cömertlik ve yardım etmede 

akarsu gibi ol.
2 - Şefkat ve merhamette 

güneş gibi ol.
3 - Başkalarının kusurunu örtmede 

gece gibi ol.
4 - Hiddet ve asabiyette 

ölü gibi ol.
5 - Tevazu ve alçak gönüllülükte 

toprak gibi ol.
6 - Hoşgörülükte deniz gibi ol.

7 - YA OLDUĞUN GİBİ GÖRÜN, 
YA GÖRÜNDÜĞÜN GİBİ OL.
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Pro International isimli dernek 
gerçekten kültürlerarası bir 
iş hayatını amaçlıyor mu?

Bu sorunun cevabını bulmak belirgin ol-
mayan hizmetlere bakıldığı zaman zor 
değil. Avusturya Türk dernekleri Pro Inter-
national tarafından göz ardı edildiklerini 
düşünmektedir. Bu düşüncenin sebepleri 
ise bu derneğin amaçlarını yeterince takip 
etmemesi olarak görülmektedir, örnekler 
arasında iş hayatında kültürlerarasılığı 
teşvik etmek ile fırsat eşitliği bulunmaktadır. 
Dikkatlerden kaçmayan bir başka olay ise, 
bu derneğin hiç bir Avusturyalı-Türk kuruluş 
ile çalışmamasıdır.

Pro International kendi verdiği hizmetlerin
dışında, mesela göçmenlerin yurt 
dışında tamamladıkları eğitimleri ile il-
gili danışmanlık, aracı olarak ortak 
organizasyonların (ÖGB, AK, BFI, vb.) 

hizmetlerini de sunmaktadır. Bu hizmetler 
arasında dil kursları, iş kursları, çeşitli pro-
jeler ve çeşitli konulara ilişkin danışmanlık 
hizmetleri yer almaktadır. Akıllarda soru 
işaretine sebep olan konu ise, bu derneğin 
tam olarak hangi konuda çalışmalarını 
sürdürdüğüdür, zira aracılık işleri farklı 
şekillerde de tamamlanabilir, ayrıca 
Avusturya’daki işçi kısmı iş sendikalarının 
hizmetleri hakkında yeterli bilgiye sahipler-
dir bundan mütevellit aracılık işlerine ihti-
yaç duyulmamaktadır.

Bu dernek göründüğü kadarı ile sadece 
aracılık işleri ile ilgileniyor, AK ve BFI´nin aile, 
kadınlar, iş, dil vb. gibi birçok konuya ilişkin 
projeleri mevcuttur. İş ve ilgi sendikaları 
tarafından düzenlenmiş olan bir aile festiva-

ERNST ORHAN

GESCHÄFTSFÜHRER

ALI CICEK

VORSTANDSMITGLIED / SEKRETÄR 
GEWERKSCHAFT VIDA

SENOL ALIC

VORSTANDSMITGLIED / SEKRETÄR IN 
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WILHELM FISCHER

VORSTANDSMITGLIED / 
SEKRETÄR BAU HOLZ
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li, aile konularına istinaden işler yapıldığını 
göstermek için yetersiz kalmaktadır. 
Pro international`in Türk dernekleriyle 
çalışmalarını kamuya yayınlamamasının 
ardında hangi sebepler bulunuyor? Bel-
ki de hiç bir çalışma bulunmadığı için 
yansıtılamıyordur. Bu duruma bağlı olan tes-
pitimiz, bahsedilen derneğin Avusturya’da 
göçmenler için sadece kâğıt üzerinde bir 
yardım amacı olduğudur.

İş sendikaları tarafından desteklenen bir 
dernektir Pro international. Bahsedilen 
destekler maddiyata kadar dayanmaktadır 
ki, işçi sendikalarının üyeleri tarafından 
ödenen miktarlar ile finansal acıdan 
işletilmektedir. Bu derneğin sadece kâğıt 
üzerinde iş yaptığını düşünürken, harcanılan 

miktarların neler için kullanıldığına dair soru 
açık kalmaktadır. Ayrıca bilinmeyenlerde yer 
alan konular içerisinde, derneğin işleri kim-
ler tarafından yapıldığı ve internet sitesinde 
yayınlanan çalışanların kim olduğudur, 
zira bu kişilerin bu işi nasıl aldıkları ve asıl 
işlerinin ne olduğu meçhuldür. Kuruluşundan 
itibaren bugüne kadar hiç bir senelik raporu 
bulunmayan bu derneğin, sadece bu konu-
da değil, işlerinden hizmetlerine kadar hiç 
bir sayı bilinmiyor. Web sitesinde yararlı 
bilgilere ulaşmanın mümkün olmaması gibi, 
derneğin var oluş sebebi de cevaplanama-
yan sorularımız arasında yer almaktadır. 
Son olarak eklenecek şeyler ise, derneğin 
şeffaflığa ve bu sorunların çözülmesi için 
kamunun yapılan işlere dair ispata ihtiyaç 
duymasıdır.

von Mustafa Delice

"Pro International" faaliyetleri ve derneği 
aşağıdaki gibi tanımlamaktadır:

Pro International Derneği olarak hedefimiz, yabancı 
uyruklu çalışanlara iş dünyasında en iyi şekilde destek 
olmaktır. Bunun için partner kuruluşların (AK Niederös-
terreich, ÖGB NÖ, BFI NÖ vb.) sunduğu hizmetlere aracı 
oluyoruz ve kendi bünyemizde de etkinlikler düzenliyo-
ruz. Faaliyetlerimizin başarıya ulaşmasındaki en etkili un-
sur, iş komiteleri, sendika yöneticileri ayrıca uluslararası 
derneklerle yürüttüğümüz yoğun işbirliğidir. Bunun ha-
ricinde, devasa boyuttaki zorlukları tartışmak ve birlikte 
çalışmayı ve yaşamayı mümkün kılmak için çözümler 
bulmak üzere uzmanları ve organizasyonları davet edi-
yoruz.

Pro International kimlere hitap ediyor:
• İş komiteleri ve sendika yöneticileri 
• Entegrasyon ve göç konularıyla ilgili 
   organizasyonlar ve uzmanlar 
• Oda yöneticileri
• AK ve ÖGB üyeleri
• Uluslararası dernekler

“İş ve entegrasyon” forumuna üyeyiz 
Forum, firmaların ya da genel olarak sektörde çalışanların 
temsilcileri ile bu alanda faaliyet gösteren organizasyon, 
dernek ve uzmanları bir araya getirerek ortak stratejiler, 
yöntemler ve önlemler üzerinde çalışmayı hedeflemek-
tedir.  

Kontakt: Babenbergerring 9b (im ÖGB Haus 2 Stock Tür Nr.: 8) A-2700 Wiener Neustadt
+43 676 5842400 (Büro: Montag – Donnerstag 8:30 – 13:30 Uhr) +43 660 3082006 (Ernst Orhan) office@pro-international.at
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Der deutsche Text ist auf www.bruckemagazin.at
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zu nutzen“. St. Pölten habe sich 
als Wirtschafts-, Wissenschafts- 
und Bildungsstandort und auch 
als Kulturstadt „hervorragend 
entwickelt“, so Mikl-Leitner. Mit 
der Bewerbung gehe „ein Ruck 
durch die Stadt und die Region“. 
Um sich voll und ganz der Weit-
erentwicklung St. Pöltens und 
der möglichen Austragung als 
Kulturhauptstadt widmen zu 
können, werde die Landesaus-

“yüzyılda bir gelen bu şansı” 
kullanmaktır dedi ve ekledi: St. 
Pölten ekonomi, bilim, eğitim, 
aynı zamanda da kültür kenti 
olarak kendini “olağanüstü bir 
biçimde geliştirdi”. Bu adaylık ile 
“şehirde ve bölgede bir hareketli-
lik başlayacak”.

Eyalet Başkanı aynı zamanda, 
St. Pölten’in daha da gelişmesi 

Im St. Pöltener Voith-Werk 
fand gestern Abend eine Infor-
mationsveranstaltung dazu 

statt. Im Mittelpunkt standen 
Entwicklungsperspektiven und 
Leitlinien für die Stadt und die 
Region.

Landeshauptfrau Mikl-Leitner 
bezeichnete die Bewerbung als 
„richtig und wichtig“. Nun gelte 
es, diese „Jahrhundertchance 

Konu hakkında St. Pöltener 
Voith-Werk’de bir bilgilen-
dirme toplantısı düzen-

lendi. Odak noktasında şehrin ve 
bölgenin gelişmesi için öngörü-
lenler ve yönergeler yer aldı.  

Eyalet Başkanı Mikl-Leitner 
şehrin adaylığını “doğru ve 
önemli” bir hamle olarak 
tanımladı. Üzerimize düşen 

stellung im Weinviertel (Arbeits-
titel „Wunderwelt Natur“ im 
Schloss Marchegg) im Jahr 
2022 stattfinden, betonte die 
Landeshauptfrau.

Thomas Karl, Leiter des Kul-
turamtes St. Pölten, erinnerte 
an die positive Entwicklung 
der Landeshauptstadt in den 
vergangenen 25 Jahren und 
bezeichnete die Bewerbung St. 

ve Kültür Başkenti olabilmesi 
için kendilerini tam anlamıyla 
bu işe adadıklarını belirterek 
2022’de Weinviertel’da (Mar-
chegg kalesinde - proje adı 
“Wunderwelt Natur”) bir Eyalet 
Sergisi açılacağını da duyurdu. 

St. Pölten Kültür Dairesi yöneti-
cisi Thomas Karl da şehrin son 
25 yılda gösterdiği gelişime 

Pölten als Kulturhauptstadt 
2024 als „historische Chance“.

Michael Duscher als Geschäfts-
führer und Rudolf Scheuvens 
als Raumplaner der Betriebsge-
sellschaft für die Erarbeitung 
der Bewerbung präsentierten 
anschließend die inhaltliche und 
programmatische Ausrichtung 
der Bewerbung anhand sechs 
konkreter Arbeitsfelder.

vurgu yaparak St.Pölten’in 2024 
Kültür Başkenti adaylığını “tarihi 
bir şans” olarak niteledi. Son 
olarak Kültür Başkenti Adaylık 
Çalışmaları Ajansı yürütme ku-
rulu başkanı Michael Duscher 
ve çevre planlamacısı Rudolf 
Scheuvens şehrin adaylığı ile 
ilgili altı farklı alanda yürütülen 
çalışmaların içeriği ve program 
hakkında bir sunum yaptı. 

LH Mikl-Leitner: Diese Jahrhundertchance nutzen

Eyalet Başkanı Mikl-Leitner: Yüzyılda bir gelen bu şansı kullanmamız gerekiyor.

Die Bewerbung St. Pöltens und der Region als 
Kulturhauptstadt Europas 2024 nimmt Fahrt auf. 

St. Pölten ve bölgesinin 2024 Avrupa Kültür 
Başkenti adaylık çalışmaları hız kazanıyor. 

Foto: Vizebürgermeister Matthias Adl, Michael Duscher, Rudolf Scheuvens, 
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Jakob Redl und Thomas Karl (v.l.n.r)
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gel Luzifer ein Theater des Bösen 
erschaffen: Gott (Helmut Bo-
hatsch) und Luzifer (Kajetan Dick) 
treffen aufeinander, um in die Ab-
gründe und die lichten Höhen der 
Menschen zu blicken; die Premiere 
beginnt um 20.15 Uhr. Folgeter-
mine: 15., 22., 29. und 30. Juni, 12., 
13., 19., 27. und 28. Juli sowie 2. 
und 4. September, jeweils ab 20.15 
Uhr. Nähere Informationen und 
Karten unter 02752/540 60, e-mail 
office@wachaukulturmelk.at und 
www.wachaukulturmelk.at

yatrosu yaratıyor: Tanrı (Helmut 
Bohatsch) ve Şeytan (Kajetan 
Dick) insanın derinliklerine ve 
yüceliklerine bakmak için bir 
araya geliyorlar; prömiyer  saat 
20:15’te başlıyor. Sonraki tem-
sil tarihleri: 15., 22., 29. ve 30. 
Haziran, 12., 13., 19., 27. ve 28. 
Temmuz, ayrıca 2. ve 4. Eylül, her 
zaman saat 20:15’te. Daha faz-
la bilgi ve bilet satış için telefon 
numarası: 02752/540 60, e-posta: 
office@wachaukulturmelk.at ve 

Vorhang auf heißt es diese 
Woche für das Theaterfest 
Niederösterreich 2018, des-

sen 20 Festspielbühnen heuer 
insgesamt 24 Premieren präsen-
tieren. 

Den Auftakt macht morgen, Don-
nerstag, 14. Juni, „Luzifer“ bei 
den Sommerspielen Melk (Regie: 
Intendant Alexander Hauer). In 
der Wachauarena lässt Autor 
Bernhard Aichner dabei in seinem 
Auftragswerk den gefallenen En-

Bu yıl 20 farklı sahnede 
toplam 24 prömiyerin 
sahneleneceği 2018 Aşağı 

Avusturya Tiyatro Festivali 
perdelerini açıyor. 

İlk temsil  “Luzifer” Melk yaz 
oyunları kapsamında sahne-
lenecek. (Yönetmen: Alexan-
der Hauer). Yazar Bernhard 
Aichner, eserinde bahsedilen 
cennetten kovulan şeytan için 
Wachauarena’da bir kötüler ti-

Wer wissen möchte, wie und 
warum Weihnachten heuer im 
Hochsommer stattfinden muss, 
den lädt der Kultursommer Laxen-
burg ab Sonntag, 17. Juni, zu ei-
nem weihnachtlichen Summer-
Special von Christian Deix und 
Olivier Lendl unter dem Titel „Stille 
Nacht“; die Premiere beginnt um 
16.30 Uhr. Gespielt wird in der 
Franzensburg unter der Regie 
von Intendant Adi Hirschal bis 
19. August, jeweils Samstag und 
Sonntag ab 16.30 Uhr. Nähere 

www.wachaukulturmelk.at

Laxenburg Kültürel Yaz etkinliği, 
Noel’in nasıl ve niçin yazın 
ortasında kutlanması gerektiğini 
merak eden herkesi, 17 Haziran 
pazar gününden itibaren, Chris-
tian Deix ve Olivier Lendl’in “Sessiz 
Gece” isimli yaza özel Noel oyu-
nuna davet ediyor. Adi Hirschal’ın 
yönettiği oyun 19 Ağustos’a ka-
dar cumartesi ve pazar günleri, 
16:30’da Franzenburg’ta sahne-

Informationen und Karten un-
ter 02236/73640 und www.kultur-
sommerlaxenburg.at

Nähere Informationen und Karten 
für alle Produktionen des Thea-
terfestes Niederösterreich auch 
bei der gemeinsamen Ticket-Line 
01/96096-111 und im Internet 
unter www.theaterfest-noe.at, 
wo zudem die kostenlose Prog-
rammbroschüre bestellt werden 
kann.

lenecek. Daha fazla bilgi ve bilet 
satış için: 02236/73640 ya da  
www.kultursommerlaxenburg.at

Aşağı Avusturya Tiyatro Festi-
vali kapsamındaki tüm oyunlar 
hakkında bilgi edinmek ve bilet 
satın almak için ortak bilet hattını 
arayabilir 01/96096-111 ya da 
www.theaterfest-noe.at adresini 
ziyaret edebilirsiniz, aynı şekilde 
ücretsiz program broşürü de 
sipariş verebilirsiniz.

Erste Premieren in Melk und Laxenburg

İlk prömiyerler Melk ve Laxenburg’ta 

Auftakt zum Theaterfest Niederösterreich 2018

2018 Aşağı Avusturya Tiyatro Festivali başlıyor 
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tet werden, wobei unter ande-
rem großer Wert auf die Balance 
zwischen der Erhaltung einer in-
takten Natur und einer positiven 
wirtschaftlichen Entwicklung 
gelegt werden soll. Niessl und 
Eisenkopf ist es wichtig, dass 
bei der Erarbeitung dieser Stra-
tegie alle wesentlichen Organi-
sationen, Institutionen (NGOs), 

bir strateji geliştirilecek. Bu 
süreçte doğanın bütünlüğünün 
korunması ile ekonomik 
gelişim sağlamak arasında bir 
denge kurulması en önemli 
unsur. Niessl ve Eisenkopf 
için önemli olan, ilgili tüm 
organizasyonların, sivil toplum 
örgütlerinin, tüm tarafların, 

Befragung in 27 Gemein-
den gestartet – Teilnahme 
auch online unter www.

burgen land.at /masterp lan 
möglich.

In den nächsten eineinhalb 
Jahren soll eine gemeinsame 
Strategie für die Entwicklung der 
Region Neusiedler See erarbei-

27 ilçede anket çalışması 
başlatıldı www.burgen-
land.at/masterplan ad-

resindeki online ankete katılmak 
da mümkün.  

Önümüzdeki bir buçuk yıl 
içinde, Neusiedler Gölü ve 
çevresinin gelişimi için ortak 

Akteure, Verantwortungsträger 
und auch die Bevölkerung der 
Region bestmöglich eingebun-
den werden. 

24.500 Haushalte bekommen in 
diesen Tagen Fragebögen zuge-
sandt – eine Teilnahme ist auch 
online unter www.burgenland.
at/masterplan  möglich (bis 

idari sorumluların ve tabii bölge 
halkının strateji belirleme süre-
cine en yüksek oranda katılım 
sağlaması. 

Bugünlerde 24.500 haneye an-
ket formu gönderiliyor. www.
burgenland.at/masterplan  ad-
resinden ankete online katılım 

7. Juli 2018). „Es wäre wichtig 
und es würde uns freuen, wenn 
möglichst viele Bürgerinnen und 
Bürger an dieser Befragung teil-
nehmen und damit zur richtigen 
Strategie für eine positive Ent-
wicklung der Region Neusiedler 
See beitragen“, so Niessl und 
Eisenkopf unisono.

da mümkün. (7 Temmuz 2018 
tarihine kadar). Niessl ve Eisen-
kopf bir ağızdan “Neusiedler 
Gölü bölgesinin geliştirilmesi 
amacıyla doğru bir strateji be-
lirleyebilmemiz için, mümkün 
olan en çok sayıda vatandaşın 
ankete katılması çok önemli, bu 
bizi çok mutlu eder.”

LH Mikl-Leitner: Diese Jahrhundertchance nutzen

Eyalet Başkanı Hans Niessl ve çevre korumadan sorumlu Eyalet Meclis üyesi 
Astrid Eisenkopf „Neusiedler Gölü Ana Planı“ için start verdiler. 

„Masterplan Neusiedler See“: 
Die Bürgerinnen und Bürger sind am Wort!

“Neusiedler Gölü Ana Planı”
Söz vatandaşlarda!

Foto: Mag. Peter Zinggl, LL.M., Abt. 2, Leiter 
Hauptreferat Landesplanung, Landesrätin Mag.a 

Astrid Eisenkopf und Landeshauptmann Hans Niessl 
– bei der Präsentation der Details zur Erstellung des 
„Masterplan Neusiedler See“ im April in Rust. (v.l.n.r)
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tarafından karşılandılar.
 
Ekonomik büyüme, turizm ve 
şarap sektörü gibi konuların 
konuşulduğu basına kapalı ilk 
görüşmelerde, Vali Xu Dazhe 
en çok Neusiedler Gölü kadar 
büyük bir kapalı havza gölünde, 
nasıl bu kadar yüksek su ka-
litesine sahip olunabildiğini 
ve bunun devamlılığının nasıl 
sağlandığı hakkında bilgi aldı. 

Ortaklık kurulan Hunan 
Eyaleti’nde Çin Halk Cumhu-
riyeti’ndeki ikinci büyük kapalı 
havza gölü bulunuyor.  Hunan 
yönetimi, 2.820 km2 alana sahip 
bu gölü içme suyu sağlamak için 
kullanmak istiyor ve bu amaçla 

Ekonomi ve turizm dele-
gasyonu Hunan Eyaleti
ile ortaklık anlaşması 

imzaladı. 

Çin firmaları yöneticileri ile 
gerçekleştirilen başarılı ilk 
görüşmeler sonrası, Burgen-
land ekonomi ve turizm dele-
gasyonu, ortaklık kurulan 
Hunan Eyaleti’nin başkenti 
Changsha’ya seyahat etti. Eya-
let Başkanı Hans Niessl, Eyalet 
Meclis Başkanı Christian Illedits, 
ekonomi ve turizmden sorumlu 
Eyalet Meclis üyesi Alexander 
Petschnig ve Burgenland Tu-
rizm Ajansı yöneticisi Hannes 
Anton, Hunan Eyaleti Valisi Xu 
Dazhe ve Yardımcısı WU Guiying 

Eyalet Başkanı Hans Niessl’dan 
destek istedi. Vali Xu Dazhe 
ayrıca yenilenebilir enerji, temiz 
hava sahası ve enerji verimliliği 
konularında da detaylı bilgi 
istedi. Burgenland’ın, Burgen-
land Eyalet’inde ihtiyaç duyulan 
elektriğin %150’sini temiz, ye-
nilenebilir kaynaklardan elde 
ettiği bilgisi, Xu Dazhe’yi etki-
ledi. 

Burgenland ve Hunan arasın-
daki ortaklık 2020 yılında 
karşılıklı kültürel aktivitelerle 
kutlanacak. Burgenland şarap 
üreticileri ve sektör temsilcile-
rinin son derece verimli gö-
rüşmeler gerçekleştirdiği „Hu-
nan-Burgenland Business Day“i,  

Vali Yardımcısı WU Guiying ile 
birlikte başlatan Eyalet Başkanı 
Hans Niessl, Valiyi bir dele-
gasyonla birlikte Burgenland’ı 
ziyaret etmesi için davet etti, 
Vali de bu daveti memnuniyetle 
kabul etti. 

Burgenland ile Çin arasındaki 
ilişkilerin tarihi daha eskiye 
dayanıyor. Burgenland’ın güney 
Çin’de yer alan Hunan Eyalet’i ile 
ortaklığı Eyalet Başkanı Karl Stix 
zamanında başlamıştı. Bu konu 
ile ilgili 1999 yılında bir anlaşma 
imzalandı. Karşılıklı ilişkiler, o 
zamandan beri özellikle eko-
nomi, ticaret, kültür, eğitim ve 
sağlık konularında yoğunlaştı.   

Eyalet Başkanı Hans Niessl, Vali Yardımcısı Wu Guiying ile birlikte 
„Hunan-Burgenland Business Day“i başlatıyor. 

Burgenland – Çin dostluğunun göstergesi 

Foto: Wirtschafts- und Tourismuslandesrat MMag. Alexander Petschnig, Vize-Gouverneurin Wu Guiying, 
Landeshauptmann Hans Niessl, Gouverneur Xu Dazhe, Landtagspräsident Christian Illedits und Regierungsmitglied Wang Qun (v.l.n.r)

Der deutsche Text ist auf www.bruckemagazin.at



Dolayısıyla Mavi bayraklıdır.
Denizine deniz gözlüğü ile 
bakıldığında zeminin kumu 
güneş ışıltıları ve balıklar çok net 
görülür. Sahili ise temiz ve ince 
kumu ile insanı büyüler. Bunun 
içindir ki her yıl milyonlarca 
yerli ve yapancı turist Alanya'nın 
Damlataş Caddesi ve Kleopatra 
Plajıdünyaca ünlü Kleopatra 
plajına akın ediyor. Plaj halka ve 
turiste açıktır, giriş ücretsizdir.
Fakat şezlong, plaj şemsiye 
gibi hizmetler ücretlidir.

Kleopatra plajı Alanya'nın 
tarihi Yarım adasının Batısından 
Damlataş plajının bitimi ile 
hemen başlar ve 2 kilometrelik 
bir uzunluğuna sahiptir. Kleo-
patra plajı adını M.Ö.69 -M.Ö.30 
yılları arasında yaşamış Antik 
Mısır'ın son Helenistik kraliçesi 
Kleopatra'dan almıştır. Kleopatra 
plajı; denizinin ve sahilinin altın 
renkli kumu olması, geniş bir sahil 
alanından oluşması ve berrak 
denizi 8-10 metreye kadar sığ 
olması başlıca özelliklerindendir. 

Alanya Kleopatra Plajı
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Kelebekler Vadisi
Kelebekler Vadisi, Muğla ili, 
Fethiye ilçesi Ölüdeniz belde 
sınırları içerisinde bulunan 
görkemli bir vadidir. 

Sahip olduğu endemik türler 
nedeniyle dünya mirası olarak 
korunması önerilmiş 100 
dağdan biri olan Babadağ'ın 
eteklerinde bulunan Kelebekler 
Vadisi, 8 Şubat 1995'de 1. 
derecede doğal Sit ilan edilmiş 
ve her türlü yapılaşmaya 
kapatılmıştır. 350 metreye 
ulaşan sarp kayalık duvar-
larla çevrili olan Vadi ismini, 
barındırdığı 80'den fazla kelebek 
türünden ve özellikle kaplan 
kelebeğinden almıştır. Kaynağı 
Faralya mahallesinde bulunan 

ulaşır; fakat ipli tırmanış rotaları 
ve değişken yüzeyi nedeniyle, 
bir rehber eşliğinde yapılmalıdır.

Kelebekler Vadisi'nde doğal 
yaşamı korumak ve bunun 
için gereken önlemleri alarak 
projeleri hayata geçirmek 
amacıyla bir tesis meydana 
getirilmiştir. Ziyaretçilere çadır 
ve ağaç evlerde konaklama 
imkânları sunan işletme günlük 
500 konuk kapasitesine sahiptir 
ve Kelebekler Vadisi'nin 100 
dönümlük arazisi üzerinde 
ekolojik tarım yapmanın yanı 
sıra; arıtma, deniz temizliği 
ve temiz enerji hususlarında 
projeler gerçekleştirmektedir.

ve 50 metre yükseklikten 
dökülen şelale, Vadi'nin 
ortasından geçen bir dere 
ile Akdeniz'e ulaşır.

Kelebekler Vadisi'nin özgün 
coğrafi yapısı, bitey ve direyi 
bilim çevrelerinin, özellikle 
botanikçilerin ve entomolog-
ların inceleme ve laboratuvar 
çalışmalarına konu olmakta; 
ulusal ve uluslararası çevre 
örgütlerinin ve ekolojik 
oluşumların dikkatini 
çekmektedir.

Kelebekler Vadisi'ne ulaşım 
Ölüdeniz'den kalkan teknelerle 
sağlanır. Faralya (Uzunyurt) 
mahallesinden bir patika Vadi'ye 

von Uğur Karahan
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Pasaportunuzun geçerlilik tarihini kontrol 
edin. Sadece kendi pasaportunuzun değil, 

sizinle birlikte yolculuk edecek tüm aile 
fertlerinin pasaport sürelerine iyice bakın. 
Pasaportlarınız en az üç ay geçerli olmalı. 

Süresi geçmiş pasaportla sakın 
yola çıkmayın.

Aracınızın Ruhsatı (Zulassungsschein) ve 
yeşil sigorta kartını (Grüne kart) yanınıza alın. 

Yeşil sigorta kartınızda Türkiye ve Sırbistan 
kısmının açık ve süresinin dolmamış olmasına 

dikkat edin. Eğer Sırbistan kısmı kapalı ise 
sınırda sigorta yaptırmak durumunda kalabi-
lirsiniz. Türkiye kısmı açık değilse, Kapıkulede 

veya İpsala’da sigorta yaptırmanız gerekir.

Araç başkasına veya Firmaya yada 
Kendi Firmanıza aitse, mutlaka vekalet 

almalısınız. Vekâleti onaylı olarak, Avustur-
ya Otomobil Kulübü (Öamtc), noterlik ya da 

Başkonsolosluklardan alabilirsiniz. Araç 
kendi şirketinize bile ait olsa, yine vekâlet 
almak zorundasınız. Yada Firmanın size 
ait olduğunu gösteren bir belge (Türkçe-

İngilizce). Başkasına ait araçla vekaletname 
olmadan yabancı ülkelere seyahat edemez-

siniz, Türkiye’ye de giriş yapamazsınız!

Türkiye gümrük mevzuatına göre yabancı 
plakalı araç Türkiye’de bir yılda en fazla 185 
gün (6 ay) kalabilir. 185 gün sonra aracınızla 

çıkış yapmak zorundasınız. Araçla tekrar 
Türkiye’ye giriş yapabilmeniz için yurtdışında 

185 gün kalmış olmanız şart. Yeni bir araç 
almış olsanız bile, 185 günü yurt dışında 

doldurmanız gerekiyor.
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Araba ile Türkiye yolculuğunda 
dikkat etmeniz gerekenler!



Yabancı ülkeler için hastalık ve Sağlık 
sigortası yaptırın. Bağlı bulunduğunuz 

sağlık sigortasından seyahat sağlık belgesi 
almayı unutmayın. Seyahat sağlık belgesini 
Türkiye’de SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) da 
ücretsiz olarak Türkçeye tercüme ettirin ve 

onaylatın, Devlet hastanelerinde tedavi 
ücreti ödemesiniz.

Uzun Yola çıkmadan önce mutlaka bir Yol 
yardımı veya Otomobil Kulübüne üye olun. 

Üyesi olduğunuz otomobil kulübünün üyelik 
kartını yanınızda bulundurun. Üyeliğinizin 

hangi şartları kapsadığına dikkat edin, mut-
laka Avrupa genelinde hizmet alabileceğiniz 

paket üyelikleri seçin.

Sürücü belgenizi yanınıza almayı unutmayın! 
Otoyollarda uyulması gereken kurallar her 
ülkenin sınırından girdikten 20-50 metre 

sonra levhalarla belirtilmiştir. Bazı ülkelerde 
(Macaristan, Sırbistan, Makedonya, Yunanis-
tan) farlarınızı 24 saat açmanız gerektiğini 

unutmayın. Hız Kurallarına uyun!

Yola çıkmadan önce aracınızın bakımını 
yaptırın. Uzun yol için bir CHECK-UP 

yaptırmakta fayda var, camsuyu, frenlerini-
zi motor yağınızı ve suyunuzu kontrol edin, 
lastiklerinizin profillerine bakın en az 5 mm 
olmalıdır. Aracınızı yüklediğinizde lastikleri-
nize hava basmanız gerekmektedir. Gereki-

yorsa yola çıkmadan rot balans ayarı yaptırın, 
yanınızda yedek lastik bulundurun.
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Ülkelere giriş yapacak veya transit geçecek 

her 18 yaşını doldurmuş yolcunun 
10 bin Euro nakit ve 430 Euro değerinde Altın 

taşıma hakkı vardır. 10 bin Euro’dan fazla 
para taşıyorsanız beyan etmek zorundasınız. 
Beyan edilmeyen para bulunduğu zaman pa-

raya el konuluyor. Parayı geri almak ise müm-
kün değil.Ülkelere giriş yapacak veya transit 
geçecek her 18 yaşını doldurmuş yolcunun 

10 bin Euro nakit ve 430 Euro değerinde Altın 
taşıma hakkı vardır. 10 bin Euro’dan fazla 

para taşıyorsanız beyan etmek zorundasınız. 
Beyan edilmeyen para bulunduğu zaman 
paraya el konuluyor. Parayı geri almak ise 

mümkün değil.

Yola çıkmadan önce yanınıza yeteri miktarda 
bozuk para alın, Yaklaşık 100-200 Euro'yu 
gidiş-dönüşe yetecek şekilde 10-20’lik, bi-

razda 1-2 Euro ve 0,50 Cent olarak bozdurun. 
Otoyol ücretleri, Tuvalet vs. için gerekecektir.

Yakıt alışverişlerinizi EC-Maestro Banka 
Kartı ve Kredi Kartı ile yapın. Çünkü benzin 
istasyonları Euro ile ödemelerde çok düşük 
kurdan hesap ediyor ve benzin çok pahalıya 
geliyor. Yakıtlarınızı OMV, LUK Oil, Shell gibi 

Benzinliklerden alın, Buralarda bedava 
WİFİ internet kullanma 

imkânınızda vardır.

AVUSTURYA
Vignette 

10 gün - 8,90 € 
2 ay - 25,90 € 

1 sene - 86,40 €

MACARİSTAN
E-Vignette 

10 gün - 14 € 
1 ay - 16 € 

1 sene - 140 €

SIRBİSTAN 
Subotica - Belgrad 2,50 € 

Sid - Belgrad 3,00 € 
Belgrad - Niş 6,50 € 
Niş - Presevo 0,50 €

BULGARİSTAN 
Vignette 

7 gün - 8 € 
1 ay - 15 € 

1 sene - 50 €

MAKEDONYA 
Kumanovo - Miladinovci 1.5 € 

Miladinovci - Skopje 1.5 € 
Skopje - Gradsko 1.5 €

YUNANİSTAN 
3 defa 2.5 €

TÜRKİYE
Hızlı Geçiş Sistemi

Birçok ülkede otoyolları kullanmak için Vinyet almak zorunludur. Aksi takdirde ağır cezalar ödeyebil-
irsiniz. Macaristan’da elektronik vinyet veriliyor ve cama yapıştırılmıyor. Bu yüzden plakanızın doğru 
yazıldığından emin olun ve kontrol edin. Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan’da Vinyet (Vignette) 

diğer Ülkelerde ise Otoyol gişelerinde ödeme yapıyorsunuz.

HGS “Hızlı Geçiş Sistemi” Türkiye’de köprü ve otoyollardan alınan geçiş ücretinin tahsili için kullanılan 
sistemdir. Türkiye’ye girince veya 15 gün içerisinde herhangi bir PTT Şubesinden aracınızın 

ruhsatıyla etiket veya kart şeklinde HGS alıp içerisine bakiye yükleyerek kullanabilirsiniz.



ROTA 1 
VİYANA - KAPIKULE

1300 km
Güzergah üstündeki geçilecek ülkeler

AVUSTURYA
Wien

MACARİSTAN
Budapest, Szeged

SIRBİSTAN
Novi-Sad, Belgrad, Niş, Pirot

BULGARİSTAN
Sofia, Plovdiv, Svilengrad

TÜRKİYE
Kapıkule

Güzergah üstündeki geçilecek ülkeler
AVUSTURYA

Wien
MACARİSTAN

Budapest, Szeged
SIRBİSTAN

Novi-Sad, Belgrad, Niş
MAKEDONYA

Skopje, Demir Kapija 
YUNANİSTAN

Evzoni, Thessaloniki, Kavala, Kiopi 
TÜRKİYE

İpsala

ROTA 2 
VİYANA - İPSALA

1600 km

*Her iki rota üzerinde paralı yollar bulunmaktadır.
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Marmaris
Türkiye'nin güneybatı sahilinde 
Ege ve Akdeniz'in kesiştiği 
noktada Muğla iline bağlı bir 
liman kentidir. Muhteşem 
denizi, koyları ve plajları, gece 
hayatı, alışveriş imkanları, 
restoranları, su ve doğa sporları 
ve güzel konaklama imkanları 
ile Türkiye'nin en önemli 
turizm merkezlerinden biri olan 
Marmaris, aynı zamanda Ege 
kıyılarının da en büyük tatil yeri 
konumundadır. Her yıl yüzbin-
lerce yerli ve yabancı turist 
Marmaris'e akın etmektedir.
Marmaris'in muhteşem plajları 
ve denizinde güzel bir gün 
geçirmek, Marmaris'İn aqua 
ve su parklarında eğlenceli 
bir gün geçirmek, Marmaris 
gece hayatı, Dalyan'a tekne 
turuna katılmak, Cip Safari 
turu, günübirlik tekne turlarına 
katılmak, su sporları yapmak, 
dağ bisikleti ile Marmaris ve 
çevresini gezmek, Marmaris Köy 
Turu'na katılmak ve Marmaris'in 
güzel restoranlarında yeme 
içme keyfi sürmek, Marmaris'te 
yapılabilecek en iyi 10 aktivite

likleri ile Marmaris tatilinizde 
mutlaka görülmesi gereken 
yerlerden birisidir. Dalyan, 
dünya çapında meşhur bir tatil 
beldesidir. İztuzu plajı, caretta 
caretta deniz kaplumbağaları, 
çamur banyosu, kaya mezarları 
ve Kaunos antik kenti ile 
ziyaretçilerine güzel imkanlar 
sunmaktadır. Kleopatra adası ve 
plajı, Marmaris'e yaklaşık 16 km. 
mesafededir ve asıl adı Sedir 
Adasıdır. Kleopatra Adası, antik 
kenti ve muhteşem Kleopatra 
plajı ile ünlüdür ve Marmaris 
tatilinizde mutlaka görmeniz 
gereken yerlerden bir tanesidir. 
Kızkumu plajı da yine bölgenin 
popüler ve güzel plajlarından 
birisidir. Marmaris'e yaklaşık 28 
km. mesafede yer alan Orhaniye 
beldesinde bulunan Kızkumu 
plajı Marmaris'te mutlaka 
görmeniz gereken yerlerden 
birisidir.

Otel fiyatları ise 3 yıldızlı 
oteller için ortalama ₺224, 
5 yıldızlı oteller için ₺775 

arasındadır. Marmaris'in 
muhteşem plajları, Marmaris 
aqua ve su parkları, Marmaris 
Kalesi, Dalyan, İçmeler beldesi, 
Turunç beldesi, Kleopatra Adası 
ve Plajı,  Marmaris Müzeleri, 
Marmaris'in Çevre Köyleri ve 
Kızkumu Plajı, Marmaris'te 
gezilip görülmesi gereken en 
iyi 10 yer arasındadır.

Yakın Çevre Beldeler ve 
Popüler Gezilecek Yerler
İçmeler, Marmaris'e yaklaşık 8 
km. mesafede yer alan popüler 
bir tatil beldesidir. Daha sakin 
bir tatil isteyenler için güzel 
bir tercihtir. İçmeler'de de çok 
sayıda aktivite ve gezilecek 
görülecek yer bulunmaktadır. 
Turunç, Marmaris'e yaklaşık 
21 km. mesafede yer alan 
popüler bir tatil beldesidir. 
Yeşil dağların eteğinde güzel 
bir koyda çok daha sakin bir 
tatil isteyenler için güzel bir 
tercihtir. Turunç'ta da çok 
sayıda aktivite ve gezilecek 
görülecek yer bulunmaktadır. 
Dalyan, muhteşem doğal güzel-
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Uzungöl Trabzon
Uzungöl, Trabzon ilinin Çaykara 
ilçesine bağlı turistik mahalledir.

Sık ormanları ve doğal güzelliği 
ile iç ve dış turistleri cezbetmek-
tedir. Adını kıyısında bulunduğu 
gölden alır. Bu göl yamaçlar-

kar, yazın yağmur şeklindedir. 
Yaylalarda, iklimin her türü her 
an görülebilir. Burada 1998 - 
2008 ölçümlerine göre tespit 
edilen en düşük sıcaklık 
-12 C derecedir.

dan düşen kayaların, Haldizen 
deresinin önünü kapatmasıyla 
oluşmuştur.

Uzungöl, tipik Karadeniz ikli-
mine sahiptir. Yılın her mevsimi 
bol yağış alır. Yağışlar; kışın 

von Uğur Karahan
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KOVA (22 Ocak - 19 Şubat)

Bu ay iş hayatınızda sorumluluklarını 
yerine getirmeyen ve arkanızdan iş 

çeviren çalışma arkadaşlarınızdan dolayı zorluk-
lar yaşayabilir kızgınlıklarla kendinize zarar veren 
davranışlarda bulunabilirsiniz. Yüksek öğrenim 
görmek isteyen öğrenciler bu ay olumlu enerjiler 
bu anlamda sizleri desteklerken girişimci olmalı ve 
istemeyi bilmelisiniz. Özel hayatınızda yaşadığınız 
duygusal ya da cinsel durumları arkadaşlarınız ile 
paylaşmamanız gerektiğini öğrenmelisiniz.

BALIK (20 Şubat - 20 Mart) 

Haziran ayı boyunca hiç kimsenin 
avukatlığına soyunmamalısınız. Ki-

şisel ilişkileriniz yakınlar ya da dostlarınız ile ilgili 
pek çok doğru bildiğiniz şey yanlış çıkabilir sizin 
değerlerinizden çok uzak kişileri tanıyamamış ol-
manın hayal kırıklıklarını yaşayabilirsiniz. İş ve 
özel yaşamınızda ise aşırı bencil aşırı duygusal 
yaklaşımlar içinde olmamalısınız. Aksi takdirde bu 
durum küçük sorunların büyük meseleler haline 
gelmesiyle zor durumda kalmanıza neden olabilir.

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan) 

Bu, ay cesaretiniz her konuda 
şansınızı yükseltecektir.. Zengin-

lik bu ay maddi manevi, Kısa yolculuklarınız iş 
hayatınızda istikrarlı. Din sizin yardımınıza gele-
cek ve maddi durumunuz güçlenecektir. Akıllıca 
kararları uygulamakta tereddüt etmeden hareket 
etmeniz çok iyi sonuçlar elde etmenizi sağlayacak 
güçte. Parlak kaynaklı geçim kaynaklarıyla 
pürüzsüz maddi başarılar elde etme ihtimaliniz 
yüksektir.

İKİZLER (22 Mayıs - 22 Haziran)

Haziran, ayında da kazançlar çok 
yüksek olmayabilir, ancak makul 

ve orta düzeyde kalıcı enerjiler söz konusu. Bu 
ay sağlık sorunlarına karşı dikkatli olmalısınız. 
Üst solunum yolları ve karaciğerleriniz ile ilgili 
sağlık sorunlarına dikkat edin. Arkadaşlarınızla 
para alışverişlerinde bulunurken dikkatli olun 
ve vereceğiniz finansal desteğin geri ödeme-
sinin yapılmayacağının bilinci ile hareket edin.

YENGEÇ (23 Haziran - 22 Temmuz)

Finansal konularda dolandırılabilir 
ortak bir işte bilginiz dışında yapılan 

işlemler yüzünden kayıplar yaşayabilirsiniz. Resmi 
belge ve evraklarda yetkiniz dışında imzanızın 
kullanılmamasına her zamankinden fazla önem 
vermelisiniz. Bu ay özel yaşamınızda bitti diye 
endişelendiğiniz ilişkinizde gerçek arkadaşlardan 
gelecek öneri ve teklifleri değerlendirmeniz 
barışma ve kaldığınız yerden daha güçlü bir aşkla 
başlangıç yapabilme enerjisini sizlere sunmakta.

ASLAN (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Kariyer hayatınızda da eğitim 
hayatınızda da olağanüstü bir 

büyüme yaşanabilir. Yeni projeler beklenmedik 
kazanımlar elde etmenize finansal kaygılarınızdan 
uzaklaşmanıza yardımcı olacaktır. Güçlü insanlar-
la ile yapacağınız diyaloglar sayesinde yurt dışında 
önemli gelişmelerin içinde yer alabilirsiniz. Özel 
yaşamınızda ise eş ya da sevgilinizin ilişkinize karşı 
dürüst olmayan yaklaşımlarının ortaya çıkması ile 
güvene bağlı problemler söz konusu olabilir.

TERAZİ (23 Eylül - 22 Ekim) 

Bu ay dedikoducu arkadaşlarınız 
gerçek dostlarınız ile ilişkilerinizin 

bozulmasına neden olabilir dikkatli olun ve kimse-
nin dolduruşu ile dostlarınızı sorgular bir tutum 
içine girmeyin sonunda üzülen siz olabilirsiniz. İş 
hayatınızda ise var olan şartlarınızın kıskanıldığını 
daha da yakından anlayabileceğiniz enerjiler ile 
karşı karşıyasınız gözünüzü dört açın özellikle iş 
hayatınızda aranıza yeni katılan insanlara karşı 
dikkatli olun. 

AKREP (23 Ekim - 21 Kasım)

Bu ay kredi yatırım gibi planlarınızı 
Ay’ın ilk haftası yapmamaya özen

gösterin. Verilen sözler yerine gelmeyebilir dolan-
dırılabilir ortaklıklardan zararlar görebilirsiniz. Özel 
yaşamınızda da eş ya da sevgilinizin başına buyruk 
tavırları yüzünden sert tartışmalar yaşayabilirsiniz 
onu uyarırken Bununla birlikte, nakit problemleri 
yaşanabilir. Bu nedenle, bu ay boyunca finansal 
yönetime dikkat etmeli tasarruf planlarınızı dik-
katle yapmaya özen göstermelisiniz.

YAY (22 Kasım - 21 Aralık)

Bu ay zarfında hedeflerinize karşı çok
çalışmaya hazır olmanız gerekir. 

Çatışmalar ve karşıt fikir çatışmalarından ay bo-
yunca kaçınılmalıdır. Bu ay evli Yay’lar eşinizin 
aşırı duygu değişimi ve farklı bir mizaç sergilem-
esi sizleri şaşırtabilir ve onu anlamakta zorlanarak 
ilişkinizin gidişatından dolayı endişelenebilirsiniz. 
Ay’ın ilerleyen günlerinde eşinizle ilişkiniz dü-
zelecek ve onun iş hayatında yaşanan olumlu 
gelişmeler sizleri rahatlatacaktır.

von Ebru Karahan

Haziran Ayı

BurçlarHaziran Ayı

Burçlar
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OĞLAK (22 Aralık - 21 Ocak)

Bu ay iş ve eğitim hayatınızda 
Yeni projelere girmek değişimleri 

gerçekleştirmek için olumlu enerjiler ile karşı 
karşıyasınız iyi değerlendirin. Başarınız kayıpları 
kazanca çevirmeniz. Çevrenizdeki kıskanç 
insanları saldırgan bir tutumla harekete geçirebilir 
ve sizi zayıf karnınızdan vurmaya kalkabilirler. Dik-
kat edin. Bu ay hukuki ve resmi işlerinizde dikkati 
elden bırakmayın ve kendi işinizin takibini kendiniz 
yapın aksi takdirde üzülebilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Boğalar bu ay adeta enerjilerini şarj 
edecekler. Önceki ayın disiplinli 

enerjilerinden sonra Haziran, istikrarlı ve sağlıklı 
gelişmeleri getirecek sizlere. Özel yaşamınızda 
da eş ya da sevgilinizden gelecek maddi ve ma-
nevi destek ile birlikte olduğunuz kişi için ne kadar 
önemli olduğunuzu uzun bir aradan sonra yeniden 
hissetmeye başlayacak ilişkinizi sahiplenerek 
3ncü şahıslardan kaynaklanan sorunları tam 
anlamı ile uzaklaştırmayı başaracaksınız.

BAŞAK (23 Ağustos - 22 Eylül) 

Bu ay sizin için genel anlamı ile 
manevi bir yolculuğun idrakinde 

yenileneceğiniz ruhsal olarak arınacağınız bir 
ay olacaktır. Aile ilişkilerinizde ise özellikle üvey 
kardeşleri olan Başaklar sorunlar ve haksızlıklar 
ile karşılaşabilirler dikkatli olun ve tepkinizi yerinde 
ortaya koyun. Bu konuda haklılığınızı bilen insan-
larda sessiz kalmayacaklardır. Bu ay yerleşim 
değişikliği ya da yeni başlangıçlar içinde olma-
maya da özen gösterin.
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Kulinarik

Zutaten:
• 200 g Butter
• 450 g Mehl
• 200 g Puderzucker
• 300 g Tahin / Sesampaste
• 2 TL Vanilleextrakt
• 120 g Pistazien oder Walnüsse

Nach Wunsch:
• 50 g gehackte Pistazien
• 10 g Kakao
• 40 g Tahin

Halva mit Sesampaste 

Malzemeler:
• 200 gr tereyağı
• 450 gr un
• 200 gr toz şeker
• 300 gr Tahin / susam ezmesi
• 120 gr Antep fıstığı veya ceviz
• 2 çay kaşığı vanilya özü

İsteğe göre: 
• 50 gr doğranmış antepfıstığı
• 10 gr kakao
• 40 gr Tahin

Tahinli Helva

von Ebru KarahanKulinarik

Zubereitung:

Schmilz die Butter in einem großen 
Topf bei geringer Hitze. Füge das 

Mehl langsam hinzu und rühre nun 
die Masse bei mittelhoher Hitze für 
etwa 15 Minuten, bis sie sandfarben 
ist und leicht zu duften beginnt. Füge 
den gesiebten Puderzucker hinzu 
und rühre ihn 1 Minute ein. Nimm 
den Topf nun vom Herd herunter und 
füge langsam die Sesampaste und 
das Vanilleextrakt hinzu und rühre 
so lange, bis alles verbunden ist. 
Rühre die Pistazien oder Walnüsse 
ein. Lege eine tiefe Form (z. B. klei-
ne Kastenform oder eine Schüssel) 

mit Frischhaltefolie aus, bestreue 
sie nach Belieben mit gehackten 
Pistazien und drücke die Helva Masse 
hinein. Lasse sie bei Raumtempera-
tur abkühlen und stelle sie dann für 2 
Stunden in den Kühlschrank. 

Stürze das Helva nun aus der Form 
heraus und schneide es in Scheiben.

Tipp: Färbe die Hälfte des Helvas mit 
einer Mischung aus 20 g Kakao und 
40 g Tahin ein, um eine Kakaova-
riante herzustellen. Dieses kann dann 
marmoriert dazugegeben werden.

Hazırlanışı:

Düşük ısıda tereyağını büyük bir 
tencerede eritin. Unu yavaş 

yavaş ilave edin ve kum rengini 
alana kadar yaklaşık 15 dakika 
boyunca orta ateşte karıştırın ve 
hafifçe kokmaya başlayın. Toz 
şeker ekleyin ve 1 dakika boyunca 
karıştırın. Şimdi tencereyi ocaktan 
alın sonrasında susam ezmesi ve 
vanilya özünü yavaşça ekleyin ve 
her şey birbirine karışana kadar 
karıştırmaya devam edin. Antep 
fıstığı veya cevizleri ekleyebilir-
siniz.

Hazırladığınız helvayı streç film 
ile derin bir kalıba (örneğin küçük 
kutu şekli veya bir kâse) koyun 
ve doğranmış fıstık serpin. Oda 
sıcaklığında soğumaya bırakın ve 
2 saat buzdolabına koyun. Şimdi 
helvayı kalıptan çıkarın ve dilimler 
halinde kesin.

İpucu: Helvanın yarısını bir ka-
kao aroması oluşturmak için 20 g
kakao ve 40 g tahin karışımı ile 
zenginleştirin.
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Die Luft ist rein!

Mit dem „Pure Cool“-Luftreiniger 
setzt Dyson ein designstarkes 

Zeichen gegen Luftverschmutzung 
in Räumen. Innovative Features wie 
„360-Grad-HEPA“- und Aktivkohle-
Filter entfernen 99,95 % der Partikel 
aus der Luft.

Smartphone-Offensive

Das Flaggschiff-Smartphone „LG G7 
ThinQ“ verfügt über ein besonders 

helles Display, das eine problemlose 
Bedienung selbst bei grellem Sonnen-
licht ermöglicht. Die Kamerasoftware 
ist mit künstlicher Intelligenz ausge-
rüstet, die optimale Bildeinstellungen 
je nach Situation wählt.

Mario als Tennis-Aces

Am 22. Juni erscheint der nächste Hit 
für die Nintendo Switch. Das Game 

bietet ein buntes Sportvergnügen mit 
guter Spielbarkeit und motivierenden 

Modi. Neben einem Story-Modus 
sorgen die Mehrspieler-Optionen 

für Motivation.

Fischer E-Faltrad 20“ 36V

Das kompakte Unisex-Modell mit 
Sieben-Gang-Schaltung, Hinter-

radmotor und integriertem Akku ist 
ideal für den Stadtverkehr.
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Havalenizi DenizBank ile yapın, Türkiye’nin
81 şehrinde 4.200 noktaya anında ulaşın!

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

•  DenizBank A.Ş.’nin 700’ü aşkın şubesine 
   göndereceğiniz havaleleri bir saat içinde

Türkiye’de hiçbir ek masraf kesilmeden
memlekete gönderiyoruz.

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

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

7€
Hızlı Havale*

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

Ramazan Bayramınız 
kutlu olsun
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THEATERFEST

TICKET-LINE
Eintrittskarten für alle Veranstaltungen des 

THEATERFEST Niederösterreich erhalten Sie unter

+43 (0)1 96096-111
sowie

www.theaterfest-noe.at

FILMHOF WEIN4TEL ASPARN/ZAYA

THEATERSOMMER HAAG

FESTSPIELE BERNDORF

MUSICAL SOMMER AMSTETTEN

RAIMUNDSPIELE GUTENSTEIN

BÜHNE BADEN 

OPERKLOSTERNEUBURG

OPER BURG GARS

10. Juli – 18. August

4. Juli – 11. August

2. August – 2. september

18. Juli – 11. August

11. Juli – 5. August

23. Juni – 7. september

7. Juli – 3. August

12. Juli – 4. August

Bezahlt wird nicht

Was ihr wollt

Boeing Boeing

SCHLOSSFESTSPIELE LANGENLOIS
19. Juli – 4. August

Der Vogelhändler

Rock of Ages

Der Verschwender

Die lustige Witwe | Der Bettelstudent | Bonnie & Clyde

La Traviata

Tosca

KULTURSOMMER LAXENBURG
17. Juni – 19. August

Stille Nacht

SOMMERSPIELE MELK

THEATER IM BUNKER MÖDLING

14. Juni – 14. August

12. August – 2. september

Luzifer | Hells Bells

Karl MayBe.

NESTROY SPIELE SCHWECHAT

SOMMERSPIELE PERCHTOLDSDORF

FESTSPIELE STOCKERAU

FESTIVAL RETZ

FESTIVAL SCHLOSS WEITRA

FELSENBÜHNE STAATZ

WACHAUFESTSPIELE WEISSENKIRCHEN

SOMMERNACHTSKOMÖDIE ROSENBURG

30. Juni – 4. August

27. Juni – 28. Juli

26. Juni – 4. August 

5. – 22. Juli

6. Juli – 5. August

20. Juli – 11. August

17. Juli – 9. september

28. Juni – 5. August

Zu ebener Erde und erster Stock

Ernst ist das Leben

Viel Lärm um nichts

Die Pilger

Die Fledermaus

Les Misérables

Das Geheimnis der 3 Tenöre | Geschichten aus dem Wienerwald

Monsieur Claude und seine Töchter
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