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ÜcretsizGratis  

Danışmanlık adı altında paranızı 
almaya çalışan fırsatçılara inanmayın!

Glauben Sie nicht an Habgierige, 
die versuchen, Ihr Geld mittels 

Beratung zu bekommen!
S.2

Aile-Bonus’u ikramiyesini 
almak için neler yapmalısınız? 
Was müssen Sie tun, um den 

Familienbonus Plus zu erhalten?

Viyana ve Aşağı Avusturya 
Enerji Desteği'nden 
kimler faydalanabilir?

S.20

Avusturya İslam 
Topluluğu'nun (IGGÖ) 
müslümanları temsil 

ettiğini biliyor muydunuz? 
Wussten Sie, dass IGGÖ 

Muslime vertritt?
S.22

TV ve Radyo için fazladan ödenen 
vergilerinizi artık geri alabilirsiniz.

Die bezahlten Mehrgebühren 
für TV und Radio können 

Sie rückerstatten. 
S.40

Anaokullarında başörtüsü 
yasağı oybirliği ile kabul edildi. 
Kopftuchverbot in Kindergärten 

einstimmig beschlossen.
S.26

 DenizBank AG, 
Üniversiteli gençlere 

kariyer imkânı sunuyor.
S.24

Avusturya'da Çifte Vatandaş olanların Çifte Vatandaşlık 
yasağından zarar görmemeleri için bilinmesi gereken cevaplar! 

Antworten, die Doppelstaatsangehörige wissen müssen, um das 
Doppelstaatsbürgerschaftsverbot in Österreich zu vermeiden! 

S.14



Alles was Sie über Familienbonus 
wissen möchten, erfahren Sie in 
10 Fragen und Antworten (BMF)

1 - Was ist der Familienbonus Plus?
Familien leisten einen großen Beitrag zur 
Entwicklung und der positiven demog-
raphischen Gestaltung für Österreich, 
in dem sie ihre Kinder erziehen und ihr 
Bestes für sie geben. Deswegen wird uns 
von Österreich eine neue Unterstützung 
per 2019 begleiten. Ab 2019 sollen be-
sonders Menschen unterstützt werden, 
die arbeiten und Kinder haben. Es wird 
von rund 950.000 Familien und genauer 
gesagt von 1,6 Mio. Kinder gesprochen. 
Bei dem Familienbonus Plus handelt 
es sich um einen Steuerabsetzbetrag. 
Durch diesen kommt es auf Wunsch zu 
einem sofortigen monatlichen Abzug der 
vorgesehenen Steuerlast, so dass Sie 
durch monatliche Gewährung von Fami-
lienbonus-Zahlungen, die Sie in Anspruch 
nehmen können, sehen werden, wie sehr 
Sie von dieser Steuerentlastung profitie-
ren werden. Anhand von Zahlen wird es 
richtig ersichtlich und spürbar sein. Die 
Absetzung dieses Betrages kann auch 
im Zuge einer Veranlagung durchgeführt 

werden. Man könnte bis zu 1.500 Euro pro 
Kind und Jahr erhalten. Bitte um Vorsicht! 
Die Familienbonus-Zahlungen können 
sich nach ihren Einkommensverhältnis-
sen variieren.  

2 - Wie viel muss man verdienen, 
damit man den Familienbonus Plus 

bekommt?
Jeder Steuereuro, den Sie zahlen, hat 
eine Auswirkung auf den Familienbo-
nus. Damit es zu einer vollständigen 
Gewährung kommen kann, muss man 
bei einem Kind, ab 1.700 Euro brutto ver-
dienen. Auf eine Netto-Umrechnung wäre 
dieser Betrag ab 1.350 €. Die Vorausset-
zung ist, dass eine Lohnsteuer entrichtet 
wird. Beispiel: Jemand, der/die nicht auf 
Vollzeit-Basis arbeitet, überwiegend auf 
Teilzeit-Basis tätig ist, wird auf dem ers-
ten Blick keinen Familienbonus gewährt 
bekommen. Wenn es sich allerdings um 
einen Alleinerzieher oder Alleinverdiener 
handelt, ändert sich das Ergebnis. Auch, 
wenn diese Personen keine Lohnsteuer 

zahlen, würden Sie für 1 Kind: 250 €, 
2 Kinder: 500 € und 3 Kinder: 750 € 
bekommen.

3 - Wer kann den Familienbonus 
in Anspruch nehmen?

 Eltern
 getrennte Eltern
 Alleinerziehende
 Alleinverdienende
 Selbstständige (nur jährlich mit L1k, ab 
Jahr 2020 möglich)!

erhalten bis zu einer jährlichen Höhe von 
1.500 € pro Kind und bis zum 18. Ge-
burtstag des Kindes den Familienbonus. 
Nach dem 18. Geburtstag besteht nur 
mehr noch der Anspruch auf einen re-
duzierten Familienbonus in Höhe von 500 
Euro jährlich, wenn für dieses Kind auch 
eine Familienbeihilfe weiterhin bezogen 
wird. 

4 - Kann er auch unter Eltern aufgeteilt 
werden, damit jede/r von dieser 

Familie
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von Ali Bestami Güngördü

Regelung etwas bekommt?
Der Familienbonus kann unter Elternteile 
aufgeteilt werden. Wenn der volle Fami-
lienbonus in Höhe von 1.500 € der Eltern 
zustehen solle, so könne dieser unter ih-
nen aufgeteilt werden. Mit 750 € zu 750 € 
pro Elternteil. Wenn nur der Partner bzw. 
die Partnerin ein Recht darauf hat, so kann 
nur diese Person einen Antrag stellen und 
den Familienbonus gewährt bekommen. 
Für Kinder ab 18 Jahren gilt die Regelung 
auch, wenn sie weiterhin Familienbeihilfe 
beziehen. Dann können die Eltern für sie 
den reduzierten Familienbonus in Höhe 
von 500 € geltend machen lassen. Dieser 
Betrag kann von einem Elternteil oder un-
ter ihnen aufgeteilt mit jeweils 250 € ver-
langt werden.

5 - Eltern, die ein geringes Einkommen 
haben bzw. die keine Steuern zahlen, 
bekommen auch den Familienbonus?

Alle Alleinerzieher und Alleinverdie-
ner werden aber trotzdem unterstützt 
und würden unabhängig von ihrem 
Einkommen mindestens 250 € bekom-
men, auch, wenn sie keinen Steuereuro 
zahlen würden. Auf ihrem Lohn bzw. Ge-
haltszettel werden Sie genau sehen, wie 
viel Steuer Ihr Arbeitgeber an das Finan-
zamt abführt. Wenn Sie ein Kind haben, 
bekommen Sie 250 €, bei 2 Kindern in-
sgesamt 500 €, bei 3 oder mehr Kindern 
würden Sie insgesamt 750 € bekommen.

Auch, wenn Sie keinen Steuereuro zahlen 
würden und von Ihrem Einkommen nichts 
abgeführt wird. Auf Ihrem Lohn- bzw. Ge-
haltszettel können Sie genau sehen, in 
welcher Höhe Ihr Arbeitgeber Lohnsteuer 
für Sie zahlt. Auch, wenn in dieser Spalte 
0 (Null) stehen sollte, so hätten Sie trotz-
dem die Möglichkeit für 1 Kind: 250 € zu 
bekommen, 2 Kinder insgesamt: 500 €, 3 
oder mehrere Kinder insgesamt: 750 €. 
Die Beträge ab 2 Kindern sind pauschal 
und nicht einzeln pro Kind zu erwarten.
 

6 - Wie funktioniert der Anspruch 
bei getrennt lebenden Eltern?

Sowohl der Elternteil, der die Familien-
beihilfe bezieht, als auch der, der den Un-
terhalt leistet, kann den Familienbonus 
geltend machen. Auch eine Aufteilung ist 

unter getrennt lebenden Eltern möglich, 
wie wir oben bei der Frage 4 beschrieben 
haben.

7 - Wenn bei getrennt lebenden Eltern 
der unterhaltspflichtige Partner, keinen 

Unterhalt für das Kind leistet, steht 
auch diesem der Familienbonus zu?

a) Der Unterhaltsverpflichteter kann den 
Familienbonus Plus nur für die Anzahl 
der Monate, an denen er auch Unterhalt 
geleistet hat, in Anspruch nehmen. Wenn 
in einem Jahr der Unterhalt vollständig 
bezahlt wird, so steht der volle Familien-
bonus Plus zu.

b) Wird der Unterhalt während eines 
Jahres nur in einigen Monaten bezahlt 
(Beispiel: innerhalb eines Jahres 3 
Monate), so steht er in einem reduzierten 
Ausmaß zu. Wenn 3 Monate tatsächlich 
Unterhalt geleistet wurde, so steht auch 
der Familienbonus begrenzt auf 3 Monate. 

c) Wenn gar kein Unterhalt bezahlt wird, 
so steht diesem Elternteil, der seine Verp-
flichtung nicht erfüllt hat, auch kein Fami-
lienbonus Plus zu. 

8 - Sind Mindestsicherungsempfänger 
oder Arbeitslose auch anspruchs-

berechtigt?
Empfänger von der Mindestsicherung, 
sowie Leistungsbezieher als Arbeitslose 
bekommen keinen Familienbonus Plus. 
Hier ist eine wichtige Regelung zu erwäh-
nen. Wenn Sie innerhalb eines Jahres 
bis 330 Tage, also 11 Monate lang, Ar-
beitslosengeld oder Mindestsicherung 
für Ihren Lebensunterhalt bezogen ha-
ben, so besteht kein Anspruch auf den 
Familienbonus. Wenn aber in dem neuen 
Steuer- bzw. Arbeitsjahr Jahr wieder lohn-
steuerpflichtige Einkünfte erzielt werden, 
so lebt dieses Recht natürlich wieder auf. 
Wenn Sie in der Vergangenheit erwähnte 
Bezüge aus dem Arbeitslosengeld und 
der Mindestsicherung in einem Ausmaß 
mit bis zu 330 Tage erhalten haben, so 
werden Sie in dem neuen Steuerjahr nicht 
bestraft, in dem Ihnen kein Familienbo-
nus mehr zusteht. Der Staat ermöglicht 
jedes Jahr wieder die Möglichkeit für die 
Gewährung. 

9 - Wenn ich diese monatliche 
Entlastung in Anspruch nehmen 
möchte, wie sollte ich vorgehen?

Wenn Sie Ihren Familienbonus monatlich 
ab Jänner 2019 erhalten möchten, so 
sollten Sie noch am besten bis Dezember 
2018 den ausgefüllten Antrag, welchen 
Sie sich vom Finanzamt holen oder der 
Webseite des Bundesministeriums für Fi-
nanzen herunterladen können, Ihrer Firma 
übergeben. Dieses Formular heißt „E30“.

10 - Wenn ich im Zuge einer jährlichen 
Veranlagung den Familienbonus Plus 
per Einmalzahlung erhalten möchte, 

wie ist der notwendige Vorgang?
Wenn Sie den jährlichen Familienbonus 
Plus auf einmal erhalten möchten, so 
müssen Sie im Jahr 2020, im Zuge der 
Veranlagung mit einer Formularbeilage 
L1k den Antrag auf Familienbonus Plus 
stellen. 

Frage: Wie sollte die vorteils-
hafte Familienbonus - Antrags-
stellung erfolgen, zählen die 
Einkünfte der beiden Elternteile?
Antwort: Es gibt eine Methode, 
die bei der Familienbonus-Berech-
nung berücksichtigt werden muss.

1. Schritt: Die Frage, die wir uns stellen 
müssen, ist diese: Arbeitet innerhalb der 
Familie nur eine Person, oder beide? 
Falls nur eine Person arbeitet, dann hat 
auch nur diese den Anspruch für die 
Antragsstellung und Gewährung. Die 
beiliegende Tabelle liefert dabei eine 

Bewertung.
2. Schritt: Wenn beide Elternteile arbe-
iten, so ist es vorteilhaft zu untersuchen, 
wer am meisten verdient. Angenommen, 
wenn der Mann am meisten verdient, ist 
es am geschicktesten, dass er ihn bean-
tragt, damit ein höherer Bonus eventuell 

geltend gemacht werden kann. 
3. Schritt: Wenn beide Elternteile in 
der ähnlichen Verdienstklasse sind, 
anders ausgedrückt, wenn beide durch 
ihre Einkünfte den in der gleichen Höhe 
zustehenden Familienbonus bekommen 
könnten, so wäre auch eine Möglichkeit, 
dass er unter Eltern aufgeteilt wird, nur, 

wenn sie es sich wünschen.
Familie 
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Die Erklärung der Tabelle:
Je mehr Ihr monatliches Nettoein-
kommen ist, desto mehr Möglichkeiten 
werden Sie haben, diese Regelung in An-
spruch nehmen zu können.

Beispiel: Jemand der/die 1.250 € Net-
toverdienst hat, bekommt unabhängig da-
von, wie viele Kinder er/sie hat, allerdings 
insgesamt 1.136 € Familienbonus. Wenn 
Sie sich die Tabelle anschauen werden, 
so ist es zu sehen, dass die angeführten 
Beträge, nicht pro Kind, sondern in Folge 
der Anzahl der Kinder als einen Gesamt-
betrag zu betrachten sind.

Sowohl von dieser Tabelle, als auch von 
den Medien und durch Kundmachungen 
hört man, dass man von der Steuerlast 
entlastet wird. Das bedeutet folgendes:

Beispiel: Jemand der/die 1.250 € netto 
verdient bekommt unabhängig davon, wie 
viele Kinder er/sie hat, 1.136 € Familien-
bonus. Da diese Höhe des Gehalts bzw. 
des Lohnes die jährliche Lohnsteuer in-
nerhalb eines Jahres entspricht, werden 
Menschen dieser Einkommenskategorie 
von der Lohnsteuer befreit. Also der Fami-
lienbonus ist in manchen Fällen sogar so 
hoch wie die Lohnsteuer.

Anderes Beispiel: Jemand hat ein Netto-
einkommen von 1.500 €. Wenn diese Per-
son ein Kind hat, dann bekommt sie 1.500 
€ und bei 2 Kindern beträgt der Familien-
bonus 2.374 €, allerdings ist dieser Betrag 
nicht pro Kind, sondern in Summe für 
beide Kinder auszubezahlen. 

Das bedeutet, dass jemand, der/
die über ein Nettoeinkommen in 
Höhe von 1.500 € verfügt und 2 
Kinder hat, ab jetzt keine Lohnsteuer 
mehr zahlen wird. Die Begründung 
dafür ist, dass jemand, der/die mit 
1.500 € Netto-Gehalt, laut Tabelle 
für den Familienbonus für 2 Kinder 
2.374 € in Anspruch nehmen kann. 
Dieser Betrag entspricht die jähr-
liche Lohnsteuer eines Steuerpf-
lichtigen mit 1.500 € netto. So-
mit können sich Menschen mit 
dieser Fallkonstellation von der jähr-
lichen Lohnsteuer verabschieden. 

Wir möchten noch einmal 
betonen: Arbeitslose und Emp-

fänger von der Mindestsicherung 
haben keinen Anspruch auf den 

Familienbonus. Das Hauptziel die-
ses Projektes ist die Unterstützung 

der Menschen, die arbeiten und 
Kinder erziehen.

Beispiel: In der Familie arbeitet eine Per-
son, der andere Elternteil verfügt über 
kein Einkommen, oder, bezieht Arbeits-
losengeld oder ist Empfänger von an-
deren sozialen Unterstützungen. In dieser 
Fallkonstellation bekommt nur der Eltern-
teil den Familienbonus, der auch arbeitet 
und Steuern zahlt.

Wenn beide Elternteile in einem lohn-
steuerpflichtigen Ausmaß arbeiten, kön-
nen sie sich den Familienbonus aufteilen. 
Auf Wunsch kann auch nur ein Elternteil 
diese Entlastung in Anspruch nehmen 

und kann die notwendigen Schritte dafür 
setzen, um diese monatliche Unterstüt-
zung zu erhalten.

Beispiel: Wenn jemand eine Sozialhilfe 
und daneben Arbeitslosengeld bekommt 
und Einkünfte in Folge einer geringfügi-
gen Beschäftigung monatlich 438,05 € 
erhält, oder erzielt werden Bezüge aus 
dem Arbeitslosengeld und nebenbei in 
Folge einer geringfügigen Beschäftigung 
monatlich 438,05 €. Besteht in beiden Fäl-
len der Anspruch auf den Familienbonus? 

(Wichtige Mitteilung, 
damit es verständlicher wird)

Frage: Warum erwähnen wir den 
Betrag in Höhe von 438,05 €? 

Antwort: Dieser Betrag ist die Gering-
fügigkeitsgrenze für das Jahr 2018. 
Der ist nicht lohnsteuerpflichtig und 
es wird auch keine Sozialversiche-
rung seitens Dienstgeber geleistet. 
Arbeitslose, können im Rahmen die-
ser Phase zur Überbrückung Ihres 
Unterhaltes mit der Option in ein 
späteres Teilzeit-/Vollzeitverhältnis 
aufgenommen zu werden in die-
sem Ausmaß nebenbei arbeiten und 
verdienen. Diese Möglichkeit der 
Arbeit steht natürlich nicht nur für 
Arbeitslose, sondern für alle offen.

Grundsätzlich ist es so geregelt, dass 
Bezieher eines Arbeitslosengeldes bzw. 
der Mindestsicherung, unabhängig da-
von wie viele Kinder sie haben, haben 
keinen Anspruch auf den Familienbonus. 
Die Tätigkeit aufgrund einer geringfü-
gigen Beschäftigung bis 438,05 € stellt 
keine lohnsteuerpflichtige Einkunft dar. 
Deswegen haben Sie kein Recht auf den 
Familienbonus, da Sie keinen Steuereuro 
zahlen. 

Das Finanzministerium berichtet folgen-
des zu diesem Thema: Menschen, die 
arbeitslos sind und ob sie nebenbei ge-
ringfügig arbeiten oder auch nicht, ändert 
nichts an der Tatsache für eine eventuelle 
Gewährung des Familienbonus. Es kann 

Familie
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allerdings im Falle einer Arbeitslosigkeit 
pro Kind täglich ein Zuschlag in Höhe von 
0,97 € beim Arbeitsmarktservice bean-
tragt werden. Berechnung: 360 Tage wird 
als Basis genommen x 0,97 € = 349,20 €. 
Monatlich umgerechnet kommt es auf 
29,10 €. Das ist der Zuschlag, von dem 
berichtet wird. Es muss kein gesonder-
ter Antrag für diesen Zuschlag gestellt 
werden. Meistens wird es mit dem Ar-
beitslosengeld monatlich ausbezahlt. 
Trotzdem können Sie genau kontrollieren, 
ob diese Zuschläge auch Ihre Bezüge 
beinhalten. 

Beispiel: Wenn jemand im Jahr 2019, we-
niger als 12 Monate (Beispiel: 3, 6, oder 9 
Monate) arbeitet und monatlich 1.500 € 
bis 1.700 € netto verdient, hat diese Person 
einen Anspruch auf den Familienbonus?

Antwort: Nach Anzahl der Kinder bzw. der 
Einordnung in der vorliegenden Tabelle, 
bekommen Sie den Familienbonus, für 
die Monate, an denen Sie auch gearbeitet 
haben. Lt. diesen Angaben, wenn jemand, 
1 Kind hat, würde ihm 1.500 € zustehen. 
Dieser Betrag wird durch 12 durchdivi-
diert und somit der Monatsbetrag ermit-
telt. 1500 / 12 = 125 €! Dieser Monatsbe-
trag wird mit der jeweiligen Monatsan-
zahl multipliziert, an denen Sie Einkünfte 
in dieser Höhe hatten. Wenn jemand 3 
Monate gearbeitet hat, wird 125 x 3 = 375 
€ gewährt. Bei einer 6-monatigen Tätig-
keit 125 x 6 = 750 €, bei 9 Monaten 125 x 
9 = 1.125 €. Sobald man Steuereuro zahlt, 
entsteht eine Möglichkeit für den Fami-
lienbonus.

Beispiel: Jemand arbeitet 6 Monate 
lang und erzielt in Folge dieser Tätigkeit 
12.600 € brutto. Nach 6 Monaten wird 
das Arbeitslosengeld in Anspruch genom-
men, da man gekündigt wird. Hat er in so 
einem Fall das Recht den Familienbonus 
zu bekommen?

Antwort: Es wird auf die Monate ge-
schaut, an denen gearbeitet wird. Lt. 
diesen Angaben würde jemand, der in-
nerhalb von 6 Monaten 12.600 € brutto 
verdient hat, monatlich 2.100 € bekom-
men. Das ergibt ungefähr einen Nettover-

dienst von 1.535 €. Lt. Tabelle sind Sie in 
der Kategorie von 1.500 €. Das bedeutet, 
dass Sie für ein Kind 1.500 €, wenn Sie 2 
oder 3, oder sogar mehrere Kinder haben 
sollten, so würden Sie, nicht für alle wei-
teren, sondern insgesamt pauschal 2.374 
€ bekommen. Dieser jährliche Betrag wird 
in Monate dividiert. Solange Sie arbei-
ten, werden Sie auch diese monatlichen 
Beträge bekommen. Bezüge aus dem 
Arbeitslosengeld oder Mindestsiche-
rung werden für den Familienbonus nicht 
gezählt, somit bekommt diese Person nur 
für den Zeitraum seiner Tätigkeit bei sei-
nem Arbeitgeber diesen Bonus. 

Beispiel: Wenn der Antrag für die monat-
liche Familienbonus-Auszahlung nicht 
im Jahr 2018 erfolgt, werde ich im Jahr 
2019 von diesem Recht keinen Gebrauch 
machen können? Warum soll im Jahr die 
Übermittlung des ausgefüllten Formulars 
im Jahr 2018 noch geschehen?

1. Möglichkeit: Wenn Sie das Formu-
lar Dezember 2018 ausfüllen und auch 
das Recht auf den Familienbonus haben, 
könnten Sie ab Jänner 2019 die monat-
liche Auszahlung beanspruchen, was 
auch den BürgerInnen verlautbart wurde. 
Nach Vorlage des Antrages dem Arbeit-
geber, erfolgt eine dementsprechende 
Vorbereitung der Buchhaltung. 

2. Möglichkeit: Wenn Sie von dieser 

Regelung nicht profitieren möchten, so 
können Sie im Jahr 2020, im Zuge Ihrer 
jähr-lichen Veranlagung für das Jahr 2019 
den kompletten Familienbonus bekommen.

3. Möglichkeit: Wie wir viele auch wissen, 
können wir im Zuge der Veranlagung zu 
den vergangenen 5 Jahren zurückkehren. 
Das heißt, wenn eine Familie den Fami-
lienbonus in den Jahren 2019, 2020, 2021, 
2022, 2023 nicht in Anspruch genommen 
hat, so kann im Zuge der jährlichen Veran-
lagung alles abgegolten werden. 

Wiederholung der Wahlmöglichkeiten:
Wenn Sie sich den Familienbonus im

Jahr 2019 monatlich auszahlen
lassen möchten

Wenn Sie die steuerliche Auswirkung 
monatlich auf ihr Einkommen spüren 
möchten, so müssen Sie das Formular 
,,E30” ausfüllen. Nach Einreichung des 
ausgefüllten Formulars an Ihrem Arbeit-
geber, können Sie die monatliche Auszah-
lung ab Jänner 2019 zu Ihrem Lohn bzw. 
Gehalt haben.

Wenn Sie den Familienbonus mittels
Veranlagung im Jahr 2020 geltend

machen möchten
Wenn Sie aber jährlich zu dem Betrag 
kommen möchten, der Ihnen zusteht, so 
können Sie im Rahmen Ihrer jährlichen 
Veranlagung, mit dem Ausfüllen der 
Beilage ,,L1k” den Familienbonus geltend 
machen.

Durch diese Wahlmöglichkeit, können 
Sie frühestens ab 2020, im Zuge der jähr-
lichen Veranlagung für das Jahr 2019 den 
Familienbonus bekommen. Während an-
dere sich durch monatliche Zahlungen im 
Jahr 2019 den Familienbonus auszahlen 
lassen werden, bekommen Sie aufgrund 
dieser Durchführung eine Einmal-Summe 
bzw. Entlastung. Die Entscheidung obliegt 
Ihnen.  

Wird man weiterhin den Kinderfreibet-
rag und die Möglichkeit für den Abzug 
der Kinderbetreuungskosten haben?

Nein, der Familienbonus hat die höhere 
Wirkung und dadurch wird nur mehr noch 
ihn geben.

Familie 
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Aile-Bonus’u hakkında bilmeniz 
gerekenleri 10 soru ve yanıtları 

ile öğreneceksiniz 
1 - Aile-Bonus’u Plus nedir?

Aileler çocuklarının bakımı için elle-
rinden gelenin en iyisini yapmanın yanı 
sıra, Avusturya’nın gelişimi ve pozitif 
demografik şekillenmesi için de büyük 
bir katkıda bulunmaktadırlar. Bu se-
bepten dolayı Avusturya tarafından 
yeni bir destek programı 2019 ile biz-
lere eşlik edecektir. 2019’dan itibaren 
çalışan ve çocukları olan insanlar daha 
özel bir şekilde destekleneceklerdir. 
Bu kapsamda tam 950.000 aile ve 1,6 
milyon çocuktan söz edilmektedir. Aile-
Bonus’u ödeyeceğiniz vergi meblağsının 
azalması anlamına gelmektedir. Bu 
kapsamda dilerseniz, aylık ödemeler ile, 
bunlar maaşınıza yansıtılarak, daha az 
vergi ödemeniz söz konusu olup, bun-
dan sonra ödemenizin gerektiği vergi 
oranı düşecek, hatta bazı kişiler gelir 
vergisinden muaf bile olmuş gibi bir 
etkiyi, rakamlar ile göreceklerdir. Diler-
seniz de yıllık vergi beyannamenizde 
Aile-Bonus’u talebinizi beyan ederek 
bir kerelik bir ödeme şeklinde bu maddi 
desteği talep edebilirsiniz. Çocuk başına 
1.500 Euro’ya kadar alabilirsiniz. Lütfen 
dikkat edin, bu çocuk başına olan öde-
meler gelir düzeyinize göre değişkenlik 
göstermektedir.

2 - Ne kadar maaş almalıyım, 
Aile-Bonus’u alabilmek için?

Her vergi için ödemiş olduğunuz 
Euro’nun Aile-Bonusu’na bir etkisi vardır. 
Komple hakkınız olan en yüksek Bonus’u 
alabilmeniz için, 1 çocuklu bir ailede bir 
kişinin 1.700 Euro’dan başlayan brüt 
maaş kazanması gerekmektedir. Net 
olarak 1.350 Euro’ya tekabül ediyor. 
 
Ön koşul ise burada, her hâlükârda aylık 
gelir vergisi (Almancası: ,,Lohnsteuer’’) 
ödenmesidir. Örneğin tam zamanlı 

çalışmayan, daha çok part-time zamanlı 
(yarım zamanlı) çalışanların birçoğu bu 
brüte ulaşamadıklarından, 1 Euro dahi 
gelir vergisi ücreti bu kazançlarına göre 
ortaya çıkmadığından, ilk bakışta Aile-
Bonusu almaya hak kazanamazlar.

Ama söz konusu bu çalışanlar, 
çocuklarını yalnız büyütenler, ya da 
evde tek çalışan kişi statülerindeyseler, 
durumlar değişiyor. Örneğin gelir aylık 
gelir vergisi dahi ödemeseler (Lohn-
steuer’’),  1 çocuk için 250 €, 2 çocuk 
için toplam 500 € ve 3 çocuk için toplam 
750 € hak ederler. 

3 - Aile-Bonusu’nu kimler 
almaya hak kazanır?

 Aileler
 Ayrı aileler
 Çocuğunu yalnız büyütenler
 Ailede tek çalışanlar
 İşletme sahipleri & Serbest meslek 
icra edenler (sadece yıllık L1k eki ile, 
2020 yılından itibaren geçerli)

è Çocukların 18. yaş gününe kadar 
yılda 1.500 Euro’ya varan bu Bonus’dan 
yararlanabilirler.

Çocukların 18. yaş gününden itibaren, 
hala çocuk parasını hak ediyorlarsa, 
azaltılmış şekli ile, yani yıllık 500 Euro’ya 
kadar bu uygulama kapsamında talep 
edebilirler. 

4 - Eşler arasında bu Bonus 
bölüşe bilinir mi?

Eşler arasında bu Bonus bölüşe bilinir. 
Örneğin: Komple Aile-Bonus’u olan 
1.500 Euro’yu eşlerin ikisi de hak edi-
yorlarsa bölüşe bilinir. Sadece taraflar-
dan birinin maaşı buna müsaade edi-
yorsa bu uygulamanın gereği, o zaman 

sadece o taraf bu hakkı beyan eder ve 
almaya hak kazanır. Ya 1.500 € olarak 
bir kişi tarafından, ya da bölüşülmüş 
şekilde her iki kişi tarafından 750’şer 
€ olarak beyan ve talep edile bilinir. 18 
yaşından büyük çocuklar, çocuk parası 
almayı hala hak ediyorlarsa, o za-
man azaltılmış Aile-Bonus’u olan 500 
Euro ya bir kişi tarafından ya da yine 
bölüşülmüş şekilde 250’şer Euro olarak 
eşler tarafından talep edile bilinir.

5 - Geliri az olan ya da hiç vergi 
ödemeyen kişilerde Aile-Bonus’u 

almaya hak kazanırlar mı?
Çocuklarını yalnız büyüten & çalışan 
anne veya babalar, ya da aile içerisinde 
tek çalışan hanımlar veya bey-
ler, her hâlükârda gelir düzeylerine 
bakılmaksızın azami 1 çocuğa 250 
Euro, 2 çocuğa 500 Euro, 3 çocuğa ise 
toplamında 750 Euro alabilirler.

Hiçbir Vergi Euro’su dahi ödemeseler, 
yani maaşlarından vergi kesilmese 
bile. Aylık kağıtlarınız da (maaş 
bordolarınızda) iş vereninizin sizin için 
hangi yükseklikte vergi dairesine aylık 
gelir vergisi ödediğini görebilirsiniz. 
Bu kısımda sıfır (0) dahi yazsa, azami 
tek çocuk için 250 Euro, 2 çocuğunuz 
varsa toplam 500 €, 3 veya daha fazla 
çocuğunuz varsa toplam 750 €, çocuk 
başı değil, toplamında hak edebilirsiniz.

6 - Ayrı ailelerde bu talep 
nasıl gerçekleşir?

Hem çocuk için çocuk parası alan 
tarafta, çocuklarına nafaka ödeyen 
tarafta, Aile-Bonus’undan faydalanabi-
lir. Aile-Bonus’u dağıtımı için, 4. Soru ve 
yanıt kısmındaki bölüştürme yönetimi 
yine ayrı ailelerde de aynı şekilde söz 
konusudur. 
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7 - Eğer ayrı olan ailelerde, 
nafaka ödemesi gereken taraf bu 

yükümlülüğünü yerine getirmezse, 
bu durumda Aile-Bonus’u 
almaya hak kazanır mı?

a) Nafaka ödeyen kişi, bir yılın içersin 
de sadece aylık ödediği nafaka sayısına 
orantılı bir şekilde bu Bonus’dan yarar-
lanabilir. Eğer bir yılın içerisinde her 
ay düzenli nafaka ödenmiş ise ve 
eklediğimiz tabloya göre nafaka ödeyen 
kişi Aile-Bonus’unu hak ediyorsa, bu 
haktan yararlanabilir. 

b) Eğer nafaka sadece belirli aylarda 
ödenmiş ise (örneğin bir yılın içerisinde 
3 ay), bu hallerde daha azaltılmış mik-
tarda Aile-Bonus’u alınır. (3 ay nafaka 
ödenmiş ise, 3 aylık Aile-Bonus’u hakkını 
elde ederler). 

c) Eğer nafaka ödemesi gereken taraf, 
hiçbir şekilde nafaka ödemezse, o taraf 
kesinlikle Aile-Bonus’u uygulamasından 
yararlanamaz. 
 
8 - Sosyal yardım veya işsizlik maaşı 

alanlar Aile-Bonus’u alabilirler mi?
Sosyal Yardım ve İşsizlik parası elde 
eden kişiler, Aile-Bonus’u alamazlar. 
Burada şunu vurgulamanın çok önemli 
olduğunu söylemeliyiz. Eğer bir yılın 
içerisinde 330 güne kadar, yani 11 ay 
boyunca, işsizlik maaşı ve ya hayatınızı 
idame ettirebilmek adına sosyal yardım 
aldıysanız, bu hallerde Aile-Bonus’u 
hakkınız ortadan kalkar. Yeni vergi & 
çalışma yılınızda aylık gelir vergili maaş 
elde ettiğiniz bir işiniz olursa, bu hak yine 
sizin için doğar. Geçmiş yıllarda sadece 
bu saydığımız yardımları alan kişiler, 
yeni vergi yılında herhangi bir şekilde 
cezalandırılmazlar. Burada devlet, her 
yeni yıl herkese yine Aile-Bonus’undan 
yararlanma hakkını sunuyor.

9 - Aylık vergi avantajının 
uygulamasını başlatabilmek 

için ne yapmalıyım?
Eğer Aile-Bonusu’nu, Ocak 2019’dan 
itibaren, aylık maaşınıza yansıtılmasını 
istiyorsanız, iş vereninize Aralık 2018’e 
kadar, vergi dairesi üzerinden ya da 

maliye bakanlığı sitesi üzerinden indirip 
çıktısını alacağınız ,,E 30’’ isimli formu 
doldurup iş vereninize ibraz etmelisiniz. 

10 - Eğer Aile-Bonusu’nu yıllık 
bir kerelik ödeme ile elde etmek 

istiyorsam, ne yapmalıyım, 

bu işlem nasıl olmalıdır?
Aile-Bonusu’nu bir kerelik bir meblağ 
olarak almayı talep edersiniz, o zaman 
2020 yılında, yıllık vergi beyannamesi 
kapsamında, ek olan ,,L1k’’ formunu 
doldurarak, bu hakkınızdan yararla-
nabilirsiniz.

Soru: En kârlı şekli ile Aile-Bonus’una nasıl başvuru yapılmalı, 
evde yaşayan eşlerin toplam gelirleri mi hesaplanır?

Yanıt: Aile Bonus’unda dikkat edilmesi gereken bir hesaplama metodu var. 

1. aşama: Kendimize sormamız gereken soru şudur: Aile içerisinde tek taraf mı 
çalışıyor, yoksa her iki taraf da mı? Tek bir taraf çalışıyorsa, o zaman o çalışan 
taraf zaten bu yardımı sadece beyan eder ve almaya hak kazanır. Yayınlanan gelir 
tablosu incelenerek bu değerlendirme yapılır.

2. aşama: Eğer her iki taraf çalışıyorsa, o zaman kimin daha çok maaş aldığına bak-
makta fayda var. Örneğin evin beyi daha yüksek maaş alıyorsa, kendisinin bu dilek-
çeyi içeriye vermesi daha mantıklı olur, daha yüksek bir Aile-Bonus’u ortaya çıkar.

3. aşama: Her iki taraf da aynı gelir düzeylerindeyseler, ya da başka tabir ile, her iki 
taraf da gelir düzeylerinden dolayı aynı yükseklikteki Aile-Bonus’unu hak ediyorlar-
sa, o zaman bu sözü geçen Aile-Bonus’unun aileler paylaşabilirler, eğer dilerlerse.

Tabelanın anlatımı ve Örnekler
Net geliriniz ne kadar yüksek olursa, o kadar daha çok bu uygulamadan faydalan-
ma imkânınız yükselir.

Örneğin 1.250 € net maaş alan biri, kaç çocuğu olursa olsun, sadece bir toplam 
bonus alır, oda 1.136 €’dur. Tabela’ya baktığınızda, her çocuk sayısı için yazılan 
meblağ, çocuk başına alınmaz, çocuk sayısının toplamında total de ortaya çıkan 
miktar olmaktadır.

Gerek bu tabela da gerekse de basın ve bakanlık duyurularında da gelir vergisi 
muafiyetinden de yazılıyor ve çiziliyor. Bunun alamı ise şudur:

Örneğin 1.250 € net maaş alan bir kimse, kaç çocuğu olursa olsun, 1.136 € Aile 
Bonus’unu bir kere elde edeceğinden dolayı, buda aşağı yukarı bu gelir düzeyinde 
ki birinin maaşından 1 yıl içeresinde komple kesilen yıllık gelir vergisine tekabül 
ettiğinden dolayı, artık bu kişilere, gelir vergisi ödemedikleri söylenmektedir. Çünkü 
verilen Aile-Bonus’u, neredeyse gelir vergisi kadardır.
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Başka bir örnek: Net geliri 1.500 € olan 
biri, 1 çocuğu varsa 1.500 €, 2 çocuğu 
varsa 2.374 € elde eder toplamında, 
çocuk başı değil! Listeye bakarsınız 
eğer, hem 2 hem de 3 çocuk için aynı 
meblağ yazıyor. Bunun anlamı ise, 
2 çocuktan itibaren kaç çocuğunuz 
olursa olsun, toplamında, yani çocuk 
başı değil, komple 2.374 € almaya hak 
kazanırsınız, gelir düzeyiniz bu yazmış 
olduğumuz şekilde olursa eğer.

 Net geliri 1.500 € olan birinin 
2 çocuğu varsa eğer, bu saatten 
itibaren gelir vergisini hiçbir 
şekilde ödemeyecektir. Sebebi ise, 
bu gelir düzeyinde olan birinin en 
az 2 çocuğu var diye, tabela’ya 
göre, 2.374 € elde etmeye hak 
kazanır. Buda normalde bu gelir 
düzeyinde olan birinin yıllık gelir 
vergisine tekabül eder (maaşından 
kesilen), böylelikle, bazı gelir 
düzeyinde olanlar ve en az belirli 
çocukları olanlar bu listeye göre 
artık yıllık gelir vergisine veda 
ederler.

Bir daha belirtmek istiyoruz: 
İşsiz statüsünde olanlar, sosyal 
yardım alanlar, çalışmadan bir 

devlet kurumundan destek alanlar, 
Aile-Bonus’u talebinde buluna-

mazlar. Projenin ana hedefi hem 
çalışan hem de çocuk büyüten 

insanları desteklemektir. 

Örnek: Aile’de biri çalışıyor, diğer kişinin 
hiçbir geliri yok ise ya da iş bulma 
kurumundan ya da devletten sosyal 
yardımlar elde ediyorsa, bu durumda, 
sadece çalışan ve gelir vergisi ödeyen 
taraf Aile-Bonusu’ndan yararlanabilir. 

Her iki taraf aylık gelir vergisi ödeyecek 
kapsamda çalışıyorsa, ister Aile-
Bonus’unu bölüşebilirler, dilerlerse de 
sadece tek bir taraf bu uygulamadan 
faydalanabilir ve maaşına bu maddi 
yardımın yansıtılması için gerekenleri 
yapabilir. 

Örnek: Bir kişi sosyal yardım, beraberin-
de işsizlik parası ve aylık bir iş yerinden 
438,05 € alıyorsa, ya da sadece işsizlik 
parası alıp yanı sıra aylık 438,05 €’ya ka-
dar bir iş yerinden ek gelir kazanıyorsa, 
Aile-Bonus’u almaya hak kazanır mı?

(Önemli not, konunun 
iyi anlaşılması için) 

Soru: Neden 438,05 € 
miktarını belirtiyoruz? 

Yanıt: Bu meblağ (2018 yılı için 
olan 438,05 €) yasalar gereği gelir 
ücret vergisine tabii olmayan ve 
sosyal sigortalar primi ödenmeyen 
bir düzeydir. Yani işsizler, işsizlik 
parası aldıkları sürelerde, geçici 
olarak, hayatlarını daha iyi idame 
ettirebilme adına, ek icra ettikleri 
işlerden, en fazla aylık 438,05 
€ kazanabilirler. Bu kapsamda 
çalışanlar çoğu zaman daha 
sonrasında yarım zamanlı ya da 
tam zamanlı bu şekilde çalıştıkları 
yerlere alınabilirler. Sadece 
işsizler için değil, herkes için 
açık olan bir çalışma şeklidir bu.

Genel olarak sosyal yardım ve/veya 
işsizlik parası alan kişiler, bu yardımları 
aldıkları sürece Aile Bonus’undan 
yararlanamazlar. Bu durumdaki bir 
vatandaşın kaç çocuğu olursa olsun, 
Aile Bonus’undan yararlanamaz. 438,05 
€’ya kadar olan gelirde vergilendirilme-
yen bir gelir olduğu için, bir kuruş dahi 
Vergi Euro’su ödenmediğinden dolayı 
hak talep edilemez. 

Maliye Bakanlığı bu konuya ilişkin 
yaptığı açıklamalarda şunu bildirmiştir. 
Bu gibi durumda olan vatandaşlar Aile 
Bonus’undan yararlanamazlar, vergi 
ödemedikleri için. Ancak çocukları 
olan ve işsizlik parası alan vatandaşlar 
yıllardır mevcut olan çocuk başına gün-
lük 0,97 € İş Bulma Kurumu tarafından 
talep edebilirler. Bu ek ücret uygulaması 
ile yıllık ortalama 360 gün baz alınıyor 
x 0,97 € = 349,20 €’ya varan bir hakka 

sahiplerdir. Aylık 29,10 Euro’ya tekabül 
ediyor. Sözü geçen ek ödeme bu oluyor. 
Aile Bonus’u almasalar da işsiz insanlar 
bu uygulamadan faydalanabiliyorlar. Bu 
dilekçeyi bağlı bulundukları İş Bulma 
Kurumuna vermeleri gerekmektedir. 
Genellikle işsizlik paralarına bu ücret 
otomatikman eklendiği için ek bir forma 
gerek olmuyor. Yine de kontrol etmenizi 
tavsiye ederiz.

Örnek: Bir kişi 2019 yılında 12 aydan 
eksik çalışmış olursa, örneğin 3, 6, 9 
ay gibi ve örneğin 1500 € ile 1700 € 
arasında net maaş almışsa, bu kişilerde, 
Aile-Bonus’undan yararlanabiliyorlar 
mı?

Yanıt: Çocuk sayısına ve tabloda 
bulunduğunuz Aile-Bonus’u kategorini-
ze göre uygulamadan yine faydala-
nabilirsiniz. Örneğin 1500 € ile 1700 € 
arası gelirden dolayı (tabloya göre) 1 
çocuğu olan biri, 1 çocuğu için 1.500 
€ hak ediyor, bu meblağ 1.500 / 12 = 
125 €! ortaya aylık çıkan bu miktarı, 3 
ay ile çarparsanız 125 x 3 = 375 € al-
maya hak kazanırsınız. 6 ay çalışmışlık 
durumlarında 125 x 6 = 750 €, 9 ay 
çalışmışlık durumlarında ise 1.125 € 
olmaktadır. Her vergi Euro’su ödediğiniz 
ay için bu haktan yararlanabilirsiniz.

Örnek: Biri kişi 6 ay çalışıyor ve açıklanan 
bu tabloya göre Aile-Bonus’unu hak 
ediyorsunuz. 6 ay içerisinde toplam 
12.600 € brüt kazanılıyor.  Ancak 6 ay 
sonra çıkışınız veriliyor ve işsizlik maaşı 
alıyorsunuz. Bu gibi durumlarda Aile-
Bonus’u hak edebiliyor muyum? 

Yanıt: Çalışmış olduğunuz aylara 
bakılarak, hak etmiş olduğunuz Aile-Bo-
nusu hesaplanır. 6 ay içerisinde 12.600 
€ brüt maaş alan biri, aylık 2.100 € brüt 
maaş almıştır. 2.100 € brüt maaş orta-
lama 1.535 € net maaştan oluşmaktadır. 
Bu duruma göre listeye baktığımızda, 
1.500 € kategorisine düşmekteyiz. Yani 
1. çocuk için 1.500 €, 2 ya da 3, ya da 
fazla çocuğunuz varsa bu kategorilerin 
hepsinde toplamında, çocuk başı değil 
2.374 € almaya hak kazanırsınız. Hak 
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ettiğiniz bu meblağ aylara bölünür ve 
kaç ay çalışmışsanız, o kadar ay için bu 
Bonus’dan yararlanabilirsiniz. İşsizlik ve 
benzeri devlet tarafından alınan maddi 
desteklerin hiçbiri Aile-Bonus’u kate-
gorisi tespiti için sayılmaz! Bu sebepten 
dolayı hesaplama bazı olarak sadece 
12.600 €’yu alıyoruz.

Örnek: 2018 yılında Aile-Bonus’u aylık 
ödeme talebi 2019 için gerçekleşmezse, 
2019’da bu hakkımı yitirir miyim? 2018 
yılında neden aralık ayında özelikle 
gerçekleşmeli bu form doldurup ve iş 
verene tebliğ etme işlemi?

1. Seçenek: 2018 aralık ayında Aile-
Bonus’u formunu doldurursanız, eğer 
Aile-Bonus’una hakkınız varsa, Ocak 
2019’dan itibaren aylık şekli ile bu öde-
meleri talep edebilmeniz için bu tarihler 
kamuoyuna duyurulmuştur. Bu sunulan 
dilekçelere göre çalıştığınız iş yerinin 
muhasebe birimi gerekli düzenlemeleri 
yapacaktır. 

2. Seçenek: Eğer bu imkanınızı 
kullanmazsanız, 2020 yıllında, 2019 yılı 
için hak etmiş olduğunuz komple Aile-

Bonus’unuzu yıllık vergi beyannameniz 
kapsamında talep edebilirsiniz. 

3. Seçenek: Yıllık vergi beyannamele-
rinden de bir çoğumuzun bildiği gibi, 
son 5 yıla dönüş yapıla biliniyor. Örneğin 
2019, 2020, 2021, 2022, 2023 yılları Aile-
Bonus’unu içeride bırakan bir aile 2024 
yılı vergi beyannamesi kapsamında 
bunların hepsini talep edebiliyor. 

Seçeneklerin tekrarı: 
2019’da Aile Bonus’unu aylık

almak isteyenlerin izleyeceği yol
Her ay Aile-Bonus’unun maaşınıza 
yansıtılmasını istiyorsanız ,,E30’’ isimli 
formu doldurmalısınız. Bu formu dol-
durup iş vereninize daha aralık ayı 
içeresinde sunduğunuz takdirde, Ocak 
2019’dan itibaren maaşınızda bu farkı 
göreceksinizdir. 

2020 yılın da Aile Bonus’unu toptan
almak isteyenlerin izleyeceği yol

Yılda bir kere toplam hak ettiğiniz bu 
meblağ ya ulaşmak için ise, yıllık vergi 
beyannameniz kapsamında ek olarak 
,,L1k’’ formunu doldurmanız yeterli 
olacaktır. Bu şekil uygulama ise hemen 

şimdi mümkün olmayıp, en erken 2020 
yıllından itibaren gerçekleşebilecektir. 
2020 yıllında, 2019 yılı için vergi beyan-
namenizi vergi dairesine sunabilirsiniz. 
Diğer kişiler 2019 da aylık bu meblağlara 
ulaşmış olmuşken, sizlerde 2020 yılın-
da bu meblağlara toptan kavuşabilme 
tercihine sahipsiniz. Bu konuda karar 
sizlerin.

Çocuk başına vergi muafiyeti 
(Kinderfreibetrag) ve çocuk bakımı/

okul sonrası bakım giderleri 
(Kinderbetreuungskosten) hala yıllık 

beyannamede mevcut olacak mı?
Hayır, onların yerine Aile-Bonus’u dev-
reye girerek çok daha etkili bir vergi 
muafiyeti etkisi gösterecektir. 

E 30 Formu

Aylık Aile-Bonusu ödeme talebi için

L1k (Vergi beyannamesi eki)

Yıllık bir kerelik ödeme talebi için

Başvuru Formu Rehberi ilerleyen sayfalarda!
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E 30, Seite 2, Version vom 05.10.2018 

2. Alleinerzieherabsetzbetrag      Ich 

beanspruche den Alleinerzieherabsetzbetrag 
Der Alleinerzieherabsetzbetrag steht zu, wenn Sie mehr als sechs Monate im 
Kalenderjahr nicht in einer Partnerschaft (Ehe, Lebensgemeinschaft, eingetragene 
Partnerschaft) leben und während dieses Zeitraumes Familienbeihilfe für mindestens 
ein Kind erhalten. 

Für Punkt 1 und 2: Angaben zu Kindern gemäß § 106 Abs. 1 
Einkommensteuergesetz 1988 
Voraussetzung für die Berücksichtigung des Alleinverdiener-
/Alleinerzieherabsetzbetrages ist, dass im Kalenderjahr für das jeweilige Kind für 
mindestens sieben Monate Familienbeihilfe bezogen worden ist (durch 
Antragstellerin/Antragsteller oder Partnerin/Partner). Bei Wegfall bitte die Meldepflicht 
beachten! 

Familien- oder Nachname und Vorname des Kindes 3) Versicheru
ngsnumme
r lt. e-card 

Geburtsdatum 
(TTMMJJ) 

Wohnsitzstaat 
2) 

    

    

    

    

    

    

1) Haben Sie gleichzeitig mehrere Dienstverhältnisse, dürfen Sie die Erklärung nur bei einer Arbeitgeberin/einem 
Arbeitgeber bzw. nur einer pensionsauszahlenden Stelle abgeben. 

2) Geben Sie für den Wohnsitzstaat das internationale Kfz-Kennzeichen an - z. B. für Österreich A 3) Sollen mehr 
als sechs Kinder berücksichtigt werden, geben Sie ein weiteres Formular E 30 ab. 

E 30-PDF Bundesministerium für Finanzen 
3.  Familienbonus Plus (ab 2019) 
     Beachten Sie bitte: 
• Der Familienbonus Plus kann für jedes Kind höchstens einmal zur Gänze berücksichtigt werden. 
• Wurde ein Familienbonus Plus berücksichtigt, obwohl die Voraussetzungen nicht vorlagen oder ergibt sich, dass ein zu hoher 

Betrag berücksichtigt wurde, führt dies zu einer Pflichtveranlagung! 
• Wenn Sie eine Steuererklärung (L 1, E 1) abgeben, vergessen Sie nicht, den Familienbonus Plus zu beantragen. Andernfalls 

kommt es zu einer Nachversteuerung, wenn er bereits während des Jahres berücksichtigt worden ist. Sie können bei der 
Veranlagung auch eine andere Aufteilung beantragen. 

Wenn Sie Familienbeihilfenbezieher oder (Ehe)Partnerin/(Ehe)Partner 1) des Familienbeihilfenbeziehers sind, ist nur 
Punkt 3.1 für Sie relevant. Wenn Sie Unterhaltszahler sind, ist nur Punkt 3.2 für Sie relevant. 

3.1 Familienbonus Plus beim Familienbeihilfenbezieher oder (Ehe)Partner 5) des Familienbeihilfenbeziehers: 
Wenn Sie Familienbeihilfenbezieherin/Familienbeihilfenbezieher sind, beachten Sie bitte: 

Wenn Sie für das Kind keine Unterhaltszahlungen (Alimente) erhalten, gilt Folgendes: 
• Sie können erklären, dass der ganze Familienbonus Plus bei Ihnen in der Lohnverrechnung berücksichtigt werden soll; in 

diesem Fall darf Ihre (Ehe)Partnerin/Ihr (Ehe)Partner keinen Familienbonus Plus bei seinem/ihrem Arbeitgeber 
beanspruchen. 

                                                           
1 ) (Ehe-)Partner im Sinne des Familienbonus Plus ist eine Person, mit der der Familienbeihilfenberechtigte verheiratet ist, eine 

eingetragene Partnerschaft nach dem Eingetragene Partnerschaft-Gesetz - EPG begründet hat oder für mehr als sechs Monate im 
Kalenderjahr in einer Lebensgemeinschaft lebt. 

Çocuklarını tek büyüten, 
anne veya babalar aylıklarına 
yansıtılmış bir meblağ 
görebilirler. Bize göre, bu 
gibi yardımları yıllık 
beyannamenizde yaparsanız 
toplu bir meblağ çıkar ve 
sizin için daha iyi olur. Bu 
kısımları doldurmayın, biz 
bilgilenin diye açıklama 
yapıyoruz, bu kısımları 
doldurma zorunluluğunuz 
yok, tek büyüten olsanız 
dahi!  
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Evde tek çalışan kişi varsa ve eşi yıllık gelir sınırı 
olan 6.000 Euro’yu aşmadıysa artı çocuk parası alan 
kişiler bu ek yardımdan yararlanabilirler. Burayı 
karalamayın yıllık beyannameniz kapsamında 
yaparsanız aylık değil topluca bir seferlik daha 
yüksek meblağ alabilirsiniz. 

Eğer Aile-Bonus’unu her ay maaşınıza yansıtılmış şekilde 
isterseniz ,,E 30’’ isimli bu formu doldurup Aralık 2018’e 
kadar iş vereninize tebliğ edin! Bu şekilde Ocak 2019’dan 
itibaren maaşınıza yansıtılan bu meblağları alma hakkına 
kavuşursunuz!  

Yılda bir kez toptan yapılmasını dilerseniz bu 
ödemelerin, 2020 yılında, ilk talebinizi, vergi 
beyannameniz kapsamında ek form olan 
,,L1K’’ ile yapabilirsiniz 

E 30 FORMU 
Bei der Arbeitgeberin/dem Arbeitgeber/der pensions- 
auszahlenden Stelle eingelangt am

An Zutreffendes bitte ankreuzen!

Name/Bezeichnung der Arbeitgeberin/des Arbeitgebers/der pensionsauszahlenden Stelle 

İŞ VERENİN ’İN BİLGİLERİ & ŞİRKET ADI BU KISMA YAZILACAK 

Erklärung zur Berücksichtigung beim Arbeitgeber: 
1. Alleinverdienerabsetzbetrag 1)

2. Alleinerzieherabsetzbetrag 1)

3. Familienbonus Plus
4. Behinderungsbedingte Freibeträge für außergewöhnliche Belastungen 1)

5. Erhöhter Pensionistenabsetzbetrag 1)

Achtung: Dieses Formular darf nur von Peronen verwendet werden, die in Österreich einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
haben 

DİLEKÇE SAHİBİNİN BİLGİLERİ BU KISMA YAZILACAKTIR 

Angaben zur Antragstellerin/zum Antragsteller 
Familien- oder Nachname und Vorname (in Blockschrift) 

SOY İSİM VE İSİM 
Versicherungsnummer lt. 

e-card

Geburtsdatum (TTMMJJ)

Postleitzahl 

POSTA 
KODU 

Wohnanschrift 
ADRESİNİZ 

1. Alleinverdienerabsetzbetrag   Ich 

beanspruche den Alleinverdienerabsetzbetrag 

Der Alleinverdienerabsetzbetrag steht zu, wenn Sie mehr als sechs Monate im Kalenderjahr in einer bestehenden Partnerschaft (Ehe, 
Lebensgemeinschaft, eingetragene Partnerschaft) leben und wenn Sie oder Ihre Partnerin/Ihr Partner für mindestens sieben Monate während 
dieses Zeitraumes für mindestens ein Kind Familienbeihilfe erhalten. Die Einkünfte der Partnerin/des Partners dürfen nicht mehr als 6.000 Euro 
betragen. Sie und Ihre Partnerin/Ihr Partner müssen unbeschränkt steuerpflichtig sein. Bitte tragen Sie die Kinder in die Tabelle unter Punkt 
2 ein.  

Familien- oder Nachname und Vorname der 
Partnerin/des Partners

Versicherungsnummer 
lt.      

e-card
Geburtsdatm (TTMMJJ)

Meine Partnerin/Mein Partner bezieht Einkünfte von höchstens 6.000 Euro im Kalenderjahr. Wir (ich oder meine Partnerin/mein Partner)  
 beziehen für mindestens sieben 
Monate im Kalenderjahr Familienbeihilfe. 

SİGORTA NO VE DOĞUM TARİHİ

EŞİNİZİN ADI, SİGORTA BİLGİLERİ BU KISIMA GELECEK, EĞER TEK ÇALIŞAN KİŞİ VERGİ DESTEĞİNİ AYLIK 
DİLERSENİZ. YILLIK ALACAKSANIZ BİZİM SİZİNLE PAYLAŞTIĞIMIZ GİBİ, BURAYI BOŞ BIRAKABİLİRSİNİZ.   

EŞİNİZİN SİGORTA NUMARASI OLURDA 
TEK ÇALIŞAN KİŞİ OLARAK AYLIK 
YARDIMI ALMAK İSTERSENİZ.  BİZE 
GÖRE BU KISIMLARI BOŞ BIRAKIN 
YILLIK TALEP EDİN! 

EŞİNİZ 1 YIL İÇERİSİNDE EN FAZLA 6.000 € MAAŞ KAZANDI İSE VE 
EN AZ 7 AY ÇOCUK PARASI ALINDI İSE BURAYI KARALAYIN. YILLIK 
VEGİ BEYANNAME KAPSAMINDA YAPARSINIZ ÇOK DAHA İYİ 
OLACAKTIR. SADECE BİLGİLENDİRME İÇİN DETAYLARI 
PAYLAŞIYORUZ 
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2. Alleinerzieherabsetzbetrag      Ich 

beanspruche den Alleinerzieherabsetzbetrag 
Der Alleinerzieherabsetzbetrag steht zu, wenn Sie mehr als sechs Monate im 
Kalenderjahr nicht in einer Partnerschaft (Ehe, Lebensgemeinschaft, eingetragene 
Partnerschaft) leben und während dieses Zeitraumes Familienbeihilfe für mindestens 
ein Kind erhalten. 

Für Punkt 1 und 2: Angaben zu Kindern gemäß § 106 Abs. 1 
Einkommensteuergesetz 1988 
Voraussetzung für die Berücksichtigung des Alleinverdiener-
/Alleinerzieherabsetzbetrages ist, dass im Kalenderjahr für das jeweilige Kind für 
mindestens sieben Monate Familienbeihilfe bezogen worden ist (durch 
Antragstellerin/Antragsteller oder Partnerin/Partner). Bei Wegfall bitte die Meldepflicht 
beachten! 

Familien- oder Nachname und Vorname des Kindes 3) Versicheru
ngsnumme
r lt. e-card 

Geburtsdatum 
(TTMMJJ) 

Wohnsitzstaat 
2) 

    

    

    

    

    

    

1) Haben Sie gleichzeitig mehrere Dienstverhältnisse, dürfen Sie die Erklärung nur bei einer Arbeitgeberin/einem 
Arbeitgeber bzw. nur einer pensionsauszahlenden Stelle abgeben. 

2) Geben Sie für den Wohnsitzstaat das internationale Kfz-Kennzeichen an - z. B. für Österreich A 3) Sollen mehr 
als sechs Kinder berücksichtigt werden, geben Sie ein weiteres Formular E 30 ab. 

E 30-PDF Bundesministerium für Finanzen 
3.  Familienbonus Plus (ab 2019) 
     Beachten Sie bitte: 
• Der Familienbonus Plus kann für jedes Kind höchstens einmal zur Gänze berücksichtigt werden. 
• Wurde ein Familienbonus Plus berücksichtigt, obwohl die Voraussetzungen nicht vorlagen oder ergibt sich, dass ein zu hoher 

Betrag berücksichtigt wurde, führt dies zu einer Pflichtveranlagung! 
• Wenn Sie eine Steuererklärung (L 1, E 1) abgeben, vergessen Sie nicht, den Familienbonus Plus zu beantragen. Andernfalls 

kommt es zu einer Nachversteuerung, wenn er bereits während des Jahres berücksichtigt worden ist. Sie können bei der 
Veranlagung auch eine andere Aufteilung beantragen. 

Wenn Sie Familienbeihilfenbezieher oder (Ehe)Partnerin/(Ehe)Partner 1) des Familienbeihilfenbeziehers sind, ist nur 
Punkt 3.1 für Sie relevant. Wenn Sie Unterhaltszahler sind, ist nur Punkt 3.2 für Sie relevant. 

3.1 Familienbonus Plus beim Familienbeihilfenbezieher oder (Ehe)Partner 5) des Familienbeihilfenbeziehers: 
Wenn Sie Familienbeihilfenbezieherin/Familienbeihilfenbezieher sind, beachten Sie bitte: 

Wenn Sie für das Kind keine Unterhaltszahlungen (Alimente) erhalten, gilt Folgendes: 
• Sie können erklären, dass der ganze Familienbonus Plus bei Ihnen in der Lohnverrechnung berücksichtigt werden soll; in 

diesem Fall darf Ihre (Ehe)Partnerin/Ihr (Ehe)Partner keinen Familienbonus Plus bei seinem/ihrem Arbeitgeber 
beanspruchen. 

                                                           
1 ) (Ehe-)Partner im Sinne des Familienbonus Plus ist eine Person, mit der der Familienbeihilfenberechtigte verheiratet ist, eine 

eingetragene Partnerschaft nach dem Eingetragene Partnerschaft-Gesetz - EPG begründet hat oder für mehr als sechs Monate im 
Kalenderjahr in einer Lebensgemeinschaft lebt. 

Çocuklarını tek büyüten, 
anne veya babalar aylıklarına 
yansıtılmış bir meblağ 
görebilirler. Bize göre, bu 
gibi yardımları yıllık 
beyannamenizde yaparsanız 
toplu bir meblağ çıkar ve 
sizin için daha iyi olur. Bu 
kısımları doldurmayın, biz 
bilgilenin diye açıklama 
yapıyoruz, bu kısımları 
doldurma zorunluluğunuz 
yok, tek büyüten olsanız 
dahi!  
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von Ali Bestami Güngördü
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Çocuğun ismi ve soy isimi Sigorta no ve doğum tarihi Ö 

Çocuk parasını siz 
alıyorsanız burayı karalayın 
Eşiniz, Partneriniz çocuk 
parası alıyorsa burayı 
karalayın Tüm Aile-Bonus unu siz 
alacaksanız sadece burayı 

Yarım Aile-Bonus unu talep ediyorsanız burayı karalayın, eşiniz, ya 
da boşandığınız eşiniz de Aile Bonus unu talep edecekse ekstra bir 
E 30 dilekçesi ile Yarım Aile-Bonus unu aynı şekilde dolduracak. 
Bu yöntem ile Aile-Bonus’u bölüşülebilecek. Detaylarını 
makalemizden okuyun! 

Çocuğunuz için çocuk parasını alan 
siz ya da eşiniz ise, bu kısmı karalasın 

• Sie können erklären, dass der halbe Familienbonus Plus bei Ihnen in der Lohnverrechnung berücksichtigt werden soll; in 
diesem Fall kann Ihre (Ehe)Partnerin/Ihr (Ehe)Partner ebenfalls den halben Familienbonus Plus bei seinem/ihrem 
Arbeitgeber beanspruchen. 

Wenn Sie für das Kind Unterhaltszahlungen (Alimente) erhalten, gilt Folgendes: 
• Sie können erklären, dass der halbe Familienbonus Plus bei Ihnen berücksichtigt werden soll; in diesem Fall kann der/die 

Unterhaltsverpflichtete ebenfalls den halben Familienbonus Plus bei seinem/ihrem Arbeitgeber beanspruchen, sofern er/sie 
den Unterhalt auch tatsächlich leistet. 

• Bei Einvernehmen mit dem anderen Elternteil können Sie erklären, dass der ganze Familienbonus Plus bei Ihnen 
berücksichtigt werden soll; in diesem Fall darf der/die Unterhaltsverpflichtete keinen Familienbonus Plus bei seinem/ihrem 
Arbeitgeber beanspruchen. 

• Sollten Sie eine neue (Ehe)Partnerschaft eingegangen sein, kann Ihre (Ehe)Partnerin/Ihr (Ehe)Partner keinen Familienbonus 
Plus beanspruchen. 

Wenn Sie (Ehe)Partnerin/(Ehe)Partner des Familienbeihilfenbeziehers sind, beachten Sie bitte: 
• Sie können keinen Familienbonus Plus beantragen, wenn für das Kind Unterhaltszahlungen (Alimente) geleistet werden. 

• Sie können erklären, dass der ganze Familienbonus Plus bei Ihnen in der Lohnverrechnung berücksichtigt werden soll; in diesem Fall darf die 
Familienbeihilfenbezieherin/der Familienbeihilfenbezieher keinen Familienbonus Plus bei ihrem/seinem Arbeitgeber beanspruchen. 

• Sie können erklären, dass der halbe Familienbonus Plus bei Ihnen in der Lohnverrechnung berücksichtigt werden soll; in diesem Fall kann 
die Familienbeihilfenbezieherin/der Familienbeihilfenbezieher ebenfalls den halben Familienbonus Plus bei ihrem/seinem Arbeitgeber 
beanspruchen. 

    Ich beanspruche den Familienbonus Plus für ein Kind, für das ich oder meine (Ehe)Partnerin/mein         
(Ehe)Partner 5) die Familienbeihilfe beziehe 

 
Der Nachweis über den Familienbeihilfenanspruch liegt bei. Für dieses Kind wurde von mir bei keinem 
anderen Arbeitgeber ein Familienbonus Plus beansprucht.  
Hinweis: Die Bestätigung über den Familienbeihilfenanspruch erhalten Sie über Finanz-Online oder bei Ihrem zuständigen 
Finanzamt 
  
 
 

 
 
 
3) Geben Sie für den Wohnsitzstaat das internationale Kfz-Kennzeichen an - z. B. für 
Österreich A 4) Sollen mehr als sechs Kinder berücksichtigt werden, geben Sie ein weiteres 
Formular E 30 ab. 
3.2 Familienbonus Plus beim Unterhaltszahler 

Wenn Sie Unterhaltsverpflichtete(r) sind, beachten Sie bitte: 
• Der Familienbonus Plus kann nur für ein Kind berücksichtigt werden, für das Familienbeihilfe bezogen wird. 
• Der Familienbonus Plus setzt voraus, dass Sie für das Kind den gesetzlichen Unterhalt in der vorgeschriebenen Höhe leisten. 

Er steht Ihnen für das gesamte Kalenderjahr nur zu, wenn Sie auch für das gesamte Kalenderjahr den vollen gesetzlichen 
Unterhalt leisten. 

• Sie können erklären, dass der halbe Familienbonus Plus bei Ihnen berücksichtigt werden soll; in diesem Fall kann der/die 
Familienbeihilfenberechtigte ebenfalls den halben Familienbonus Plus bei seinem/ihrem Arbeitgeber beanspruchen. 
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Sizinle aynı evde yaşamayan ve nafaka ödediğiniz çocuğunuzun bilgilerini buraya 
yazın ve burayı karalayın

Çocuğun sigorta numarası 
ve doğum tarihi

Yarım Aile-Bonus u için 
burayı karalayın

Tüm Aile-Bonus u için 
burayı karalayın

FORMU DOĞRU DOLDURABİLMEK İÇİN MAKALEMİZE GÖZ ATIN

• Bei Einvernehmen mit dem anderen Elternteil können Sie erklären, dass der ganze Familienbonus Plus bei Ihnen
berücksichtigt werden soll; in diesem Fall darf der/die Familienbeihilfenberechtigte keinen Familienbonus Plus bei
seinem/ihrem Arbeitgeber beanspruchen.

  Ich beanspruche den Familienbonus Plus für ein nicht haushaltszugehöriges Kind, für das Familienbeihilfe        
bezogen wird und bestätige, dass ich den vollen gesetzlichen Unterhalt (Alimente) für dieses Kind leiste

Der Nachweis über die Unterhaltsleistung liegt bei (zB Zahlungsnachweis über bisherige Unterhaltszahlungen). Für 
dieses Kind wurde von mir bei keinem anderen Arbeitgeber ein Familienbonus Plus beansprucht.

Familien- oder Nachname und Vorname des Kindes 4) Versicherungs- 
nummer lt. e-card

Geburtsdatum 
(TTMMJJ)

Wohnsitzstaat 
3)

Ganzer 
Familienbonus 

Plus

Halber 
Familienbonus 
Plus

ÇOCUĞUN İSMİ VE SOY İSMİ YAZILACAK
ek olarak: nafaka ödediğinize dair 
ödeme belgesi ekleyin!

 Ö

siz faydalanabilirsiniz, eğer eşinizin maaşı 6.000 Euro’yu geçmiyorsa, Tek Ç
(Çocuk parası alıyorsanız). Bize göre buraları hep yıllık vergi beyannameniz kapsamında talep ederseniz bu konu 
ile alakalı, toplu bir meblağ hesaplama sonucu ortaya çıkar. BURAYI KARALAMAYIN  

4. Behinderungsbedingte Freibeträge für außergewöhnliche Belastungen

  Ich beanspruche die Berücksichtigung behinderungsbedingter Freibeträge für außergewöhnliche
Belastungen meiner Partnerin/meines Partners bei einer pensionsauszahlenden Stelle 

Die Berücksichtigung behinderungsbedingter Freibeträge für außergewöhnliche Belastungen können Sie geltend machen
• wenn Ihnen der Alleinverdienerabsetzbetrag zusteht oder
• wenn die Einkünfte Ihrer Ehepartnerin/Ihres Ehepartners oder Ihrer eingetragenen Partnerin/Ihres eingetragenen Partners

höchstens
 6.000 Euro im Kalenderjahr betragen. 

 

Sollen mehr als sechs Kinder berücksichtigt werden, geben Sie ein weiteres Formular E 30 ab.
Österreich AGeben Sie für den Wohnsitzstaat das internationale Kfz Kennzeichen an z. B. für3)

4)
--

Tek çalışan iseniz, eşiniz çalışmıyorsa, bizim önerimiz iş 
vereniniz üzerinden değil de yıllık vergi beyannameniz 
kapsamında tek çalışan olarak alacağınız meblağyı talep 
etmenizdir. Eğer iş vereninize tek çalışan olarak 
bildirdiyseniz kendinizi, bu bilgiyi oradan sildirip, yıllık 
beyannameniz kapsamında talep edebilirsiniz. Böylece 
gelecek meblağ toplu olacaktır!  

ÖNEMLİ NOT: Aile-BONUSU Kısımını ve Kişisel Bilgiler 
Kısımını doldurup, Tarih ve İmza ekleyerek bu 
dilekçenizi iş vereninize sunabilirsiniz. Diğer kısımları 
sizler için açıkladık sadece, bu belirttiğimiz yerleri 
doldurmanız kafidir. 

Tarih ve İmza 

Datum, Unterschrift



Mustafa Delice

Köprü Dergisi olarak 16. sayımızda 
ele aldığımız Avusturya’da Çifte 
Vatandaşlıkla yazımızın devamını 

siz okuyucularımızla paylaşmak istiyo-
ruz. Merak ettiğiniz soruların cevaplarını 
yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

Soru: Hangi durumlarda 
Çifte Vatandaşlık hakkı doğar? 

Cevap: Avusturya Kanunlarına göre, 
öncelikli olarak Avusturya Vatandaşlık 
Kanunu 7. madde 1. fıkrası uyarınca; 
Evlilik birliği içinde doğan ve bu sırada 
anne veya babasından (ebeveyn) biri 
Avusturya vatandaşı olan çocuklar, 
nerede doğdukları ya da diğer ebevey-
nin vatandaşı olduğu ülke dikkate 
alınmaksızın Avusturya vatandaşı olur-
lar.  Yani bu durumda çocuklar her 
hâlükârda Avusturya vatandaşıdırlar. 

Diğer ebeveynin vatandaşı olduğu 
ülke hukukunda da soy bağı nedeni 
ile vatandaşlık ilkesi mevcutsa – yani 
çocuk doğumuyla kanunen o ülke 
vatandaşlığını da kazanıyorsa – çocuk 
çifte vatandaş sayılır. 

Türkiye Kanunlarına göre, aynı para-
lelde Türkiye Vatandaşlık Kanunu 44. 
madde uyarınca; Herhangi bir nedenle 
yabancı bir devlet vatandaşlığını ka-
zanan kişilerin, bu durumlarına ilişkin 
belgeleri ibraz etmeleri ve yapılacak 
inceleme sonucunda kayden aynı 
kişiler olduklarının tespiti halinde, nü-
fus aile kütüklerindeki kayıtlarına Çok 
Vatandaşlığa sahip olduklarına dair 
açıklama yapılır.

Yani Avusturya pasaportuna sahip 
çocuklarınızı eğer eşlerden biri Türkiye 
vatandaşı ise soy bağı kapsamında 
Türkiye Konsolosluğu aracılığıyla 
nüfus aile kütüğüne Çok Vatandaş 

olarak kaydını gerçekleştirerek resmi
yollar ile çocuklarının çifte vatandaşlık 
hakkını korumuş olursunuz. 

Soru: Avusturya vatandaşı ile 
evli olan Türk vatandaşı eş, 

bu durumdaki çocuğuna 
Mavi Kart alabilir mi?

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

Soru: Avusturya ve Türkiye 
vatandaşlık kanunlarında Çifte 
Vatandaş olanların 18 yaşından 
sonra vatandaş kalacağı ülkeyi 
seçme zorunluluğu var mıdır? 

Cevap: Avusturya vatandaşlık kanun-
larına göre Çifte Vatandaş olan bir 
çocuk reşit olduğunda iki vatandaşlıktan 
birisini seçmek zorunda değildir. 
Avusturya’da doğal yollardan olan soy 
bağı ile Çifte vatandaşlık hakkı yetişkin 
olunduğunda da korunmaktadır. 

Soru: Avusturya’da 18 yaşından 
sonra Çifte Vatandaşlık hakkını 

koruyanların Gümrüklerde 
veya diğer resmi kurumlarda 

Çifte Vatandaşlıklarıyla sorun 
yaşamadan işlem yapabilmeleri 
için sahip oldukları diğer ülke 

vatandaşlığını hangi Avusturya 
makamına bildirmeleri 

gerekmektedir? 

Cevap: Yaşadıkları eyaletteki İkamet, 
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Dairesine 
(Aufenthalts-, Personenstands- und 

Staatsbürgerschaftswesen) Çifte Va-
tandaşlık durumlarını korumak istedik-
lerine dair bildirimde bulunmaları Çifte 
Vatandaşlık haklarının korunmasını 
sağlayacaktır.

Soru: Hangi durumda Çifte 
Vatandaşlık hakkı yoktur?

Cevap: Özellikle Türkiye vatan-
daşlığından çıkma izni alarak Avus-
turya vatandaşlığına geçtikten sonra 
Mavi Kart alanların kesinlikle Çifte 
Vatandaşlık hakkı bulunmamaktadır. 
Mavi Kart sahipleri sadece Mavi Kartın 
Türkiye için tanıdığı ayrıcalıklardan fay-
dalanabilirler.

Soru: İstisnai olanlar dışında Çifte 
Vatandaşlık hakkı neye istinaden 

kaybedilir?

Cevap: Avusturya vatandaşlığı almak 
isteyen her yabancı, o güne kadar sahip 
olduğu ülke vatandaşlığından çıkmak 
zorundadır (Vatandaşlık Kanunu 10. 
madde 3. fıkra). Bu maddeye istisna 
oluşturan durum, aynı kanunun 10. 
maddesi 6. fıkrasında açıklandığı üzere, 
kişinin gösterdiği üstün yetenekler sebe-
biyle kendisine Avusturya vatandaşlığı 
verilmesinin Avusturya Cumhuriyeti 
menfaatine olmasıdır (sporcu, sanatçı, 

Avusturya'da Çifte Vatandaşlıkla 
alakalı bilinmesi gereken cevaplar!
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Çifte Vatandaşlık yasağından zarar görmemek için nasıl bir yol izlenmeli?
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bilim adamı, yatırımcı gibi). Bu durum-
da kişi o güne kadar sahip olduğu ülke 
vatandaşlığını sürdürebilir.  

Soru: Bir Avusturya vatandaşı, 
eğer Avusturya vatandaşlığını 

sürdürmek için Avusturya 
makamlarından izin almadan, 

kendi isteğiyle yabancı bir ülke 
vatandaşı olursa nasıl bir durumla 

karşı karşıya kalır? 

Cevap: Kısa ve öz  olarak Avusturya
vatandaşlığını kaybeder. Avusturya
Vatandaşlık Kanunu’nun (1985) 10. 
maddesi 3. fıkrasında bahsedilen 
vatandaşlık koşullarında, bu ilke açık 
bir şekilde belirtilir. Yani bir Avus-
turya vatandaşı, eğer Avusturya 
vatandaşlığını sürdürmek için Avustur-
ya İkamet, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Dairesinden izin almadan önce, kendi 
isteğiyle yabancı bir ülke vatandaşı 
olursa, Avusturya vatandaşlığını kaybe-
der. Önceden izin alındığı takdirde, Avus-
turya vatandaşlığının yanında yabancı 
bir ülke vatandaşlığı da alınabilir.

Yıllardır süre gelen yanlış 
politikaların sonucunu yaşıyoruz!

1985 yılından bu yana Avusturya va-
tandaşlık kanunları net bir şekilde Çifte 
Vatandaşlık işlemlerinin nasıl ilerle-
mesi gerektiğini belirtirken Avrupa’daki
Türk soydaşlarının vatandaşlıktan 
çıkma izni ile Mavi Kart alarak Avus-
turya vatandaşlığı aldıktan sonra tek-
rardan Türkiye vatandaşı olmalarını 

engellemeyen ve geçmişten günümüze 
Türkiye dönem hükûmetleri tarafından 
oy potansiyeli olarak görülen politikalar 
yüzünden bugün 29.602 kişi mağdur 
bir şekilde Avusturya Mahkemelerinde 
Avusturya vatandaşlığını kaybetmekle 
karşı karşıya gelmiştir.

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

Vatandaşlıktan çıkarılan tüm bireylerin 
tekrardan Avusturya vatandaşlığına 
başvurma hakkı vardır. Fakat bu 
başvuruların olumlu sonuçlanması ye-
rel makamların başvuru yapan kişinin 
Avusturya menfaatine (Vatandaşlık 
Kanunu 10. madde 6. Fıkrası) olmasıyla 
birlikte yapılacak değerlendirme sonu-
cunda karar verilecektir. 

Türkiye tarafından kanunların 
uygulamasında hatalar 

yapıldıysa bunların telafisi için 
neden Avusturya’daki Türkler 

cezalandırılıyor?
Günümüz Avusturya hükümeti, bu konu-
yu sıcak tutarak kendi iktidarlarının 
devamlılığını sağlamak için Avusturyalı 

sağ seçmen üzerinden oy devşirmeye 
çalışmaktadır. Avusturya hükümetle-
rinin yakın dönemde bizler açısından bu 
konu için olumlu sonuçlar çıkaracağını 
düşünmüyoruz. Aynı şekilde Türkiye
tarafından da olumlu adımların 
atılmadığını görmekteyiz.  Bu durumun
düzelmesiyle alakalı Türkiye’nin resmi
makamları ve yetkilileri sorumluluk
almaktan kaçınıyor. 30 küsur yıldır 
Avrupa’daki Türklerin oylarıyla yeni
hükümetler kuran Türkiye’nin, 
Avrupa’daki soydaşlarını mağdur 
oldukları bu önemli  konuda kaderine 
terk etmiş olması bizleri çıkmaza 
sokmaktadır.

Avusturyalı - Türkler olarak bizlerin 
beklentisi mağdur durumda olan bu 
kadar ailenin mağduriyetlerinin gideril-
mesi için Avusturya ve Türkiye Dev-
letlerinin bürokratik yollarla bir çözüm 
ortaklığına gitmesidir. Olumlu bir so-
nuca ulaşmayan bu gidişat gelecek ne-
silleri de her iki ülke açısından olumsuz 
etkisi altına almaktadır.

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

Türkiye makamlarına ilettik. Avusturya
 İçişleri Bakanlığı, Viyana ve Aşağı 

Avusturya İkamet, Nüfus ve Vatandaşlık 
İşleri Dairesi tüm sorularımızı açık bir 
şekilde cevaplamıştır. (ilerleyen sayfa-

larda okuyabilirsiniz) Fakat Türkiye resmi 
makamlarında net cevaplar alamadığımızı 

üzülerek belirtmek istiyoruz. 
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Avusturya İçişleri Bakanlığı 
III/4 Bölümü İkamet, Nüfus 
ve Vatandaşlık İşleri Dairesin-

den Sabine Karl, Viyana MA35 Göç 
ve Vatandaşlık bölümünden Mag. 
Werner Sedlak ve Aşağı Avusturya 
Vatandaşlık ve Seçim bölümünden 
Mag. Peter Anerinhof'un konu öze-
lindeki cevaplarını siz okuyucularımız 
ile paylaşıyoruz.

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

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

nedeniyle vatandaşlık ilkesi gereği, 
çifte vatandaşlık yasağında 
muaf tutuluyorlar. Diğer bir 

deyişle, çocuklar bu durumda çifte 
vatandaş olabiliyorlar mı? 

Sabine Karl: Avusturya vatandaşlık 
hukuknun temel ilkelerinden biri 
çoklu vatandaşlığı önleme ilkesidir. 
Bu konuda Avusturya, Avrupa Kon-
seyi anlaşmalarına dayanan, çoklu 
vatandaşlığın sebep olduğu durumları 
önleme ile ilgili sorumluluğunu yerine 
getirmektedir. Vatandaşlık Kanunu’nun 
(1985) 10. maddesi 3. fıkrasında 
bahsedilen vatandaşlık koşullarında, 
bu ilke açık bir şekilde belirtilir. Buna 
göre yabancı kişi, mümkün ise ve hu-
kuken izin veriliyor ise o güne kadar 
mensubu olduğu ülke vatandaşlığından 
çıkmak zorundadır ve yabancı ülke 
vatandaşlığını sürdürmek için kasıtlı 
olarak uğraş veremez. Diğer bağlayıcı 
hükümler Va-tandaşlık Kanunu’nun 
20. maddesinde (Vatandaşlığa ka-
bul) ve 34. maddesinde (O güne kadar 
sahip olunan ülke vatandaşlığından 
çıkmak için gerekli adımları atmayan 
vatandaşın, vatandaşlıktan çıkarılması) 
yer almaktadır.  

Sedlak: Kanunlara göre,  çocuklar 
doğumları itibariyle, ebeveynleri saye-
sinde soy bağı nedeniyle farklı ülke 
vatandaşlıkları alabilirler. Bu durumda 
birden çok vatandaşlığa sahip olmak 
kanunlara uygundur. 

Anerinhof: Ana babadan biri Avus-
turya vatandaşı ise, çocuk doğduğu 
anda soy bağı nedeniyle Avusturya 
vatandaşlığı kazanır. (1985 Vatandaşlık 
Kanunu 7.Madde 1.Fıkra) Ana babadan 
biri yabancı ülke vatandaşı ise ve bu 
ülke kanunları izin veriyorsa, çocuk 
doğduğunda Avusturya vatandaşlığının 
yanı sıra diğer ebeveynin vatandaşı 
olduğu ülke vatandaşlığını da kazanır.

Brücke: Hangi istisnai durumlarda
 çifte vatandaşlık Avusturya 

makamları tarafından tanınıyor?

Sabine Karl: Avusturya vatandaşlık hu-
kuku bazı durumlarda çifte vatandaşlığa 
izin verir:  Vatandaşlık Kanunu 7. madde 
1. fıkrası uyarınca, evlilik birliği içinde 
doğan ve bu sırada ebeveyninden biri
Avusturya vatandaşı olan çocuklar, 
nerede doğdukları ya da diğer ebevey-
nin vatandaşı olduğu ülke dikkate 
alınmaksızın Avusturya vatandaşı olur-
lar.  Yani bu durumda çocuklar her 
hâlükârda Avusturya vatandaşıdırlar. 
Diğer ebeveynin vatandaşı olduğu 
ülke hukukunda da soy bağı nedeni 
ile vatandaşlık ilkesi mevcutsa – yani 
çocuk doğumuyla kanunen o ülke 
vatandaşlığını da kazanıyorsa – çocuk 
çifte vatandaş sayılır. (Avusturya’ya 
göre çocuk reşit olduğunda iki 
vatandaşlıktan birisini seçmek zorunda 
değildir – fakat diğer ülke kanunlarında 
farklı bir hüküm bulunabilir.) Çocuğun 
ebeveyni evli değilse, sadece baba 
Avusturya vatandaşı, anne yabancı ülke 
vatandaşı ise, çocuğun soy bağı nede-

niyle Avusturya vatandaşlığı kazanması 
için, doğumdan itibaren 8 hafta içinde 
Avusturyalı babanın babalığı kabul et-
mesi ya da babalığın mahkeme yoluyla 
tespiti gerekmektedir. Babalık çocuğun 
doğumundan önce de kabul edilebilir. 

Sedlak: Temel olarak, Avusturya 
vatandaşlığı almak isteyen her yabancı, 
o güne kadar sahip olduğu ülke 
vatandaşlığından çıkmak zorundadır 
(Vatandaşlık Kanunu 10. madde 3. 
fıkra). Bu maddeye istisna oluşturan 
durum, aynı kanunun 10. maddesi 6. 
fıkrasında açıklandığı üzere, kişinin 
gösterdiği üstün yetenekler sebebiyle 
kendisine Avusturya vatandaşlığı veril-
mesinin Avusturya Cumhuriyeti menfaa-
tine olmasıdır. Bu durumda kişi o güne 
kadar sahip olduğu ülke vatandaşlığını 
sürdürebilir.  Bir Avusturya vatandaşı, 
eğer Avusturya vatandaşlığını sür-
dürmek için izin almadan önce, kendi 
isteğiyle yabancı bir ülke vatandaşı 
olursa, Avusturya vatandaşlığını kaybe-
der. Önceden izin alındığı takdirde, Avus-
turya vatandaşlığının yanında yabancı 
bir ülke vatandaşlığı da alınabilir. 

Anerinhof: Avusturya Hukuku soy bağı 
ile vatandaşlık kazanılmasının yanı 
sıra, kanuna uygun şekilde bazı çifte 
vatandaşlık durumlarını da kabul eder. 
Örneğin bir Avusturya vatandaşına, 
yabancı ülke vatandaşı olmadan önce 
Avusturya vatandaşlığında kalma
izni verildiyse (Vatandaşlık Kanunu 
28.Madde)  ya da vatandaşlık baş-
vurusu yapan kişinin kendi ülke 
vatandaşlığından çıkması mümkün değil 
ise ( örneğin uluslararası anlaşmalara 
bağlı olarak mülteciler), vatandaşlık 
başvurusu yapan kişinin kendi ülke-
sinin hukukunda vatandaşlıktan çıkma 
ile ilgili herhangi bir düzenleme yoksa 
(Vatandaşlık Kanunu 10.Madde 3.Fıkra 

Avusturya İçişleri Bakanlığı, Viyana ve 
Aşağı Avusturya İkamet, Nüfus ve Vatandaşlık 

yetkililerinin Çifte Vatandaşlıkla alakalı 
sorularımıza verdikleri cevaplar

Der deutsche Text ist auf www.bruckemagazin.at
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Sabine Karl:
Bundesministerium für 
Inneres Abteilung III/4 

Aufenthalts-, Personenstands- 
und Staatsbürgerschaftswesen

Wien

von Brücke Magazin

Z1 Bendi). Ayrıca, vatandaşlık hakkı 
kazanması Avusturya’nın menfaatine 
ise, kişi o zamana kadar sahip olduğu 
yabancı ülke vatandaşlığından çıkmak 
zorunda değildir. (Vatandaşlık Kanunu 
10. Madde 6.Fıkra) Aynı şartlar, bir 
Avusturya vatandaşı tarafından evlat 
edinilen 14 yaşını doldurmamış çocuk-
lar için de geçerlidir. (Vatandaşlık 
Kanunu 11. Madde b bendi)

Brücke: Daha önce bahsettiğimiz 
üzere, 18 yaşından küçük çocuğu 

olan aileler başvuruda buluna-
bilirler mi? Ebeveyni yabancı 
ülke vatandaşı olan reşit kişi, 
çifte vatandaşlık başvurusu 

yapma hakkına sahip mi? 

Sabine Karl: Yukarıda bahsedilen şart-
larda, çocuk için Avusturya vatandaşlığı 
başvurusu yapmak gerekli değildir. 
Kayıt için vatandaşlık belgesinin ya 
da pasaportun ibraz edilmesi yeter-
lidir. Babalık kabulü ya da mahkeme 
yoluyla babalık tespiti doğumdan iti-
baren verilen 8 haftalık süre dolduktan 
sonra gerçekleşirse, çocuklar başvuru 
yoluyla, fakat daha kolay şartlarla Avus-
turya vatandaşı olabilirler. Bu durumda 
vatandaşlık kazanılması sadece başvuru 
yoluyla mümkündür, vatandaşlığa giden 
süreç kolaylaştırılmıştır. Vatandaşlık 
Kanunu’nun 12. maddesi 2. fıkrası 
uyarınca,  Avusturyalı babadan ev-
lilik dışı dünyaya gelmiş çocuğun 
vatandaşlık sürecinde, normalde gerek-
li koşulların çoğu, çocuğun 14 yaşını 
doldurmasıyla zaman aşımına uğrar. 
Bu durumda da çifte vatandaşlık müm-
kündür. 

Sedlak: Yabancı ülke vatandaşlığı 
yanında Avusturya vatandaşlığını 
sürdürmek için başvurular, reşit ol-
mayan çocukların yasal temsilcileri 
tarafından, yetişkinlerin de kendileri 
tarafından yapılabilir. 

Anerinhof: Hukuka uygun şekilde soy 
bağı yoluyla çifte vatandaş olmak için 
(Bkz. 1. sorunun cevabı) herhangi bir 
başvuru yapılması gerekli değildir. 
Kanunlara göre çocuklar doğduklarında 
otomatik olarak vatandaş olurlar. 
(Vatandaşlık Kanunu 7. Madde 1. Fıkra)

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

vatandaşı. 8 ve 10 yaşlarında iki 
çocuğumuz var. Doğduklarında 

Avusturya vatandaşı oldular. Türk 
Konsolosluğu’na başvurmadan 

önce, Avusturya vatandaşı olan bu 
çocukların çifte vatandaşlığı için 

Avusturya makamlarından 
izin alınmalı mı? 

 
Sabine Karl: Avusturya vatandaşlığı-
nın kazanılmasıyla o güne kadarki 
yabancı ülke vatandaşlığından çıkma 
şartının yegâne istisnası, Vatandaşlık 
Kanunu’nun 10. maddesi 6. fıkrasında 
düzenlenmiştir. Daha önce de bir kez 
belirtildiği üzere, Vatandaşlık Kanunu 
20. maddesinde belirtilen sebeplerle, 
yabancı ülke vatandaşlığından çıkmak 
“mümkün değilse ya da hukuken izin ve-
rilmiyorsa” ve bu kanıtlanabiliyorsa, ilgi-
li eyalet yönetimi vatandaşlığı verilirken, 
yabancı ülke vatandaşlığından çıkma 
şartını uygulamayabilir. Bu madde, 

vatandaşı oldukları ülke hukukunda 
vatandaşlıktan çıkma ile ilgili bir düzen-
leme olmayan kişiler için geçerli olabilir. 
Uluslararası sözleşmeler gereği mülteci 
statüsünde olan kişilerin de çoğunlukla 
kendi ülke vatandaşlıklarından çıkmaları 
mümkün değildir. Yabancı bir ülke 
vatandaşı olmak isteyen Avusturyalılar, 
bu ülke vatandaşlığını almadan önce, 
Vatandaşlık Kanunu 28. maddesi 
uyarınca, Avusturya vatandaşlıklarını 
da sürdürmek için başvuruda buluna-
bilirler.  Eyalet idaresi tarafından izin 
verildiği takdirde, kişi (2 yıl içinde) diğer 
ülke vatandaşlığını da alabilir. 

Sedlak: Farazi olarak aileniz örnek ve-
rilirse, çocukların doğumları itibariyle,
ebeveynlerinden dolayı, yani soy 
bağı nedeniyle kanuna uygun şekilde 
iki ülke vatandaşlığını da kazanıp 
kazanmadıklarının belirlenmesi gere-
kiyor. Eğer durum böyle değilse, Türk 
vatandaşlığı almadan önce, Avusturya
vatandaşlığını sürdürmek için ilgili 
eyalet idaresine izin başvurusunda 
bulunulmalıdır. (Bkz. 2. sorunun cevabı)

Anerinhof: Bu durumda çocuklar, 
Vatandaşlık Kanunu’nun 7. Maddesi 
1. Fıkrası uyarınca hukuka uygun 
şekilde çifte vatandaş olurlar, çünkü 
Avusturya vatandaşlığını soy bağı 
nedeniyle almışlardır, fakat doğdukları 
anda ana babadan en az birinin Avus-
turya vatandaşı olması ve bu arada 
Avusturya’dan izin almadan yabancı 
bir ülke vatandaşı oldukları için 
vatandaşlıktan çıkartılmamış olmaları 
gerekmektedir. 



bütün dünya üzerinde ciddiyetle 
durulması gereken sosyal bir olgu 
olarak ele alınmak zorundadır.

Kadının şiddeti yoğun olarak 
yaşaması, tüm toplumu etkileyen 
ağır sonuçları da beraberinde 
getirmektedir. Şiddeti yaşayan 
kadınların çocukları da ya istismar 
edilmekte ya da o şiddeti bizzat 
yaşamaktadır. Ya da en azından 
görgü tanıkları olduklarından o 
bile bir yerde onlara bir ömür yet-
mektedir. Yapılan araştırmalara 
göre bu çocukların %85´inin 
şiddetin potansiyel uygulayıcıları 
ya da kurbanları olarak yetiştikleri 
tespit edilmiştir. Görüldüğü gibi 
bu oran gerçekten ürkütücü…

Örneğin Türkiye’de bir çok yasa 
çıkarılmasına rağmen şiddetin 
önüne geçilmedi. Demokrasi-
nin kalesi olduğunu iddia eden 
Avrupa’da da aynı durum var. 
Yasalar veya dernekler elbette 

Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele Günü 
olarak kabul edilen 25 Kasım 

tarihi Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu Kararı ile 1999 yılında bu 
ismi almıştır. Bugünün hikayesi 
ise çok acı bir hikaye, Dominik 
Cumhuriyeti’nde diktatörlüğe 
karşı mücadele eden 3 kız 
kardeşin (Mirabel Kardeşlerin) 
yaşamlarını haince bir tecavüz 
ve vahşetle kaybettikleri o hikaye. 
O iğrenç günden sonra dünyanın 
dört bir tarafından kadınlar, her 
25 Kasım´da alanlara çıkıyor, 
şiddete karşı seslerini yükseltiyor.

Her gün gazete sayfalarında, 
televizyon ekranlarında ve 
diğer tüm iletişim araçlarında, 
kadınlara yönelik tacizle, eziyetler, 
sonu ölümle biten tekme tokat 
şiddetlerle dolu bir çok sayfa veya 
haber görüp okumaktayız. 

Kabul edilebilir olmayan bu durum 

önemlidir. Ama asıl dikkat edil-
mesi gereken ise bütün bunlara 
rağmen şiddetin boyutunun 
düşmemesidir. 

Günümüzde çalışan kadın hem 
iyi bir eş hem iyi bir anne hem de 
iş dünyasında başarılı bir eleman 
ya da yönetici olmak zorundadır. 
Şöyle düşünelim bir kadın ne ka-
dar iyi bir iş kadını olsa da kendi 
parçası olan çocuğunu asla ihmal 
etmeyecek, ona gerektiği tüm il-
giyi gösterecektir. Daha iyi bir ge-
lecek için annelerin çocuklarına 
sahip çıkması gerekir. Çünkü 
her kadın ya da erkek bir başka 
kadının sorumluluğu altındadır. 

Her anne bir mekteptir. “Cennet 
ayaklarının altındadır“ dediğimiz 
annelerimiz de birer kadındır. 
En azından bunu düşünerek 
davranışlarımızı ayarlayalım. 
Yüce Kitabimiz Kuran-i Kerim’de 
de kadınlar hakkında birçok 

yerde değinilmekte ve ayrım 
yapılmadan kadınlara da doğru 
düzgün davranılması gerektiği 
belirtilmektedir.

Şunu unutmayalım ki Çocuk ve 
Kadına vurulan her tokat geleceğe 
indirilen bir darbedir. Ailelerimiz 
içerisinde her kavga ve her büyük 
tartışma çocuklarımızın ruhsal 
gelişimine çok kötü bir yönde etki 
göstermektedir. Aile içerisinde 
şiddet yalnızca eşe değil çocuk-
lara da yapılmakta bununda 
toplumda derin yaralar açtığı 
gözlemlenmektedir. Kadınlarımız 
ve çocuklarımız geleceğimizdir, 
geleceğimize atacağımız her 
tokat kendi yüzümüze dönecek 
bir yumruk darbesidir bunu 
unutmayalım. 

Haksızlık kimden gelirse gel-
sin, kime yönelik olursa olsun, 
mazlumdan yana, zalime karşı 
çıkacağız. 

von Nisan Kılıç
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Viyana, yeterli geliri olma-
yan hanelere, asgari geçim 
ödeneği gibi ısınma ve 

elektrik giderleri için de bir destek 
sağlıyor. 
 
Viyana Şehri ilk kez 2013 yılında, 
enerji masraflarının sebep olabi-
leceği yoksulluğa karşı sürdürüle-
bilir ve etkin şekilde tüm yıl boyunca 
mücadele edebilmek için  ”Viyana 
Enerji Desteği“ sağlamaya karar verdi.  
 
Mobilpass’a sahip asgari geçim 
ödeneği alan kişiler ile asgari maaş 
alan emekliler, Sosyal Güvenlik, 
Sosyal Haklar ve Sağlık Hakları 
Dairesi (MA40) çalışanları 
tarafından yapılacak, kişiye özel 

Eyalet idaresi, sosyal 
yardıma ihtiyacı olan Aşağı 
Avusturyalılara 2018/2019 kış 

dönemi için 135,- Avro tutarında 
tek seferlik bir ısınma gideri yardımı 
yapmaya karar verdi. 

Isınma gideri yardımına 30 Mart 
2019 tarihine kadar ana ikamet 
adresinin bulunduğu yerel idari 
makamdan başvurulabilir. 

Kimler ısınma gideri 
yardımı alabilir? 

• Asgari geçim fark ödemesi alan 
kişiler
• Genel Sosyal Güvenlik Yasası’nın 
(ASVG) 293. Maddesi uyarınca 
asgari emekli maaşı alanlar
• İşsizlik/acil durum ödeneği geliri, 
asgari geçim endeksini aşmayan 
ve iş arayan olarak kayıtlı, işsizlik 
sigortasından ödeme alan kişiler
• Aile geliri asgari geçim endeksini 

bir değerlendirme sonrasında, 
”Viyana Enerji Desteği“ kapsamında 
aşağıdaki hizmetlerden faydala-
nabilirler: 

Gecikmiş enerji giderleri 
faturaları için finansal destek 

Enerji danışmanlık hizmeti ve 
hane için gerekli önlemlerin 

alınmasında finansman desteği

Enerji giderleri için destek 
Yıllık enerji faturaları beklenenden 
yüksek gelebilir ve zaten maddi 
olarak sıkıntıda olan kişilerin du-
rumunu daha da kötüleştirerek 
içinden çıkılamaz bir hale getire-
bilir. İhtiyaçların doğru bir şekilde 

aşmayan diğer gelir sahipleri   

 Koşullar:
• Avusturya vatandaşlığı
• Avrupa Ekonomik Alanı üye ülke 
vatandaşları ve aile üyeleri
• Cenevre Anlaşması kapsamında 
mülteci olarak kabul edilen kişiler
• Avrupa Birliği 2004/38/EG Yö-
nergesi 2. maddesi ve bağlantılı 
24. maddesi uyarınca, Avrupa Eko-
nomik Alanı üye ülkesi vatandaşı 

belirlenmesinden sonra, Viyana 
Şehri, örneğin gecikmiş enerji gi-
derleri faturalarının ödemesini bir 
kereye mahsus üstlenerek enerjinin 
kesilmesini önleyebilir ve sonraki 
faturaların ödenebilmesini müm-
kün kılar.
 

Enerji danışmanlığı 
Eskimiş elektrikli ev aletleri ile su 
ısıtıcıları, hava sızdıran pencereler 
vs. enerji tüketimini arttırır ve özel-
likle yeterli gelire sahip olmayan 
hanelerin bütçelerine yük olurlar.  
Bu nedenle, ihtiyaç duyulan du-
rumlarda, ”Viyana Enerji Desteği“ 
kapsamında, kişinin onayı alınıp özel 
bir görüşme gerçekleştirildikten 
sonra, hane için ücretsiz enerji 

olan kişilerin, Avrupa Birliği üyesi 
olmayan ülke vatandaşı olan aile 
fertleri 
• Ana ikamet adresinin Aşağı 
Avusturya’da olması  
• Genel Sosyal Güvenlik Yasası’nın 
(ASVG) 293. maddesi uyarınca aylık 
brüt gelirin güncel asgari geçim 
endeksini aşmaması 

Destek kapsamında olmayanlar: 
• Kendine ait hanesi bulunmayan kişiler

danışmanlığı hizmeti verilebilir. 

Enerji danışmanları kişinin evinde 
alınması gereken önlemleri belirle-
yerek enerji tüketimini kalıcı şekilde 
azaltabilirler. Viyana Şehri de bu 
önlemlerin en kısa sürede alınması 
ve finansmanı konusunda yardım 
eder. 
 
İletişim
Bilgi için Viyana Şehri Sosyal Mer-
kezleri ile iletişime geçebilirsiniz.
İlgilenen Viyanalılar, Viyana Enerji
Desteği ile ilgili soruları ve daha 
detaylı bilgi için MA 40 hizmet 
hattını arayabilirler : 
01 4000-8040

Quelle: www.wien.gv.at

• İhtiyaçları sebebiyle asgari geçim 
ödeneği alan kişiler
• Giderleri Sosyal Güvenlik tara-
fından karşılanan evlerde ikamet 
eden kişiler
• Medeni hukuk çerçevesinde evin 
ısıtılması ve yakıt temini hakkı olan, 
bu hizmetten gerçekten faydalanan 
ve ısınma gideri olmayan kişiler
• Kendine ait ısınma gideri olmayan 
diğer kişiler

Önemli bilgi: 
Bu destek hali hazırdaki bütçe 
kaynakları ile finanse edilmektedir. 
Bu destek yasada öngörülen bir 
hak değildir. 

İletişim:
Daha fazla bilgi için aşağıdaki ilgili 
numara ile iletişime geçebilirsiniz.
Tel: +43 2742/9005-9005

Quelle: www.noe.gv.at

Viyana Enerji Desteği'nden 
kimler faydalanabilir?

Kimler Aşağı Avusturya 
Isınma Gideri Yardımı alabilir?

Der deutsche Text ist auf www.bruckemagazin.at
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M üslümanlar ve diğer inanç sa-
hipleri Avusturya’da yıllarca 
dini inançlarını özgürce 

yaşamış iken günümüzde maalesef 
Müslümanlar üzerinden ayrımcı poli-
tikalar gelişmekte ve bu durum kaygı 
verici boyuta gelmiş durumda.

600.000’i geçkin Müslümanın yaşadığı 
Avusturya’da Müslüman halkları tem-
sil eden kurum IGGÖ’dür. Bu kurumun 
web sayfasını ziyaret ettiğimizde 
üzülerek gördük ki sadece Almanca 
dilde hizmet vermektedir. Oysaki bü-
tün İslam halklarına hizmet veren bir 
kurumun kendisini bu halklara en iyi 
anlatabilmesinin yolu, ana dillerinde 
yayınlar yapmaktır. Günümüzde ge-
rek negatif politikalar ve algılar, ge-
rekse kendi ülkesinden ve kültürün-
den uzak yaşayan göçmenler, özellikle 
de yeni jenerasyonun İslam dinini 
layıkıyla öğrenip, yaşamına katması 
adına IGGÖ’ye çok büyük görevler 
düşmektedir.

08.12.2018 tarihinde seçim yapılacağı 
ve yeni başkanın seçileceği IGGÖ’nün 
yazımızda kaleme alacağımız konu 
ve sorunlara Brücke Magazin olarak 
açıklık getireceği umudundayız.

Öncelikle IGGÖ Müslüman
 kesime hangi konularda 
yardımcı olmaktadır, yetki 
ve sorumlulukları nedir?

Avusturya’da Müslüman nüfus her 
geçen gün artarken, İslam ders-
lerine katılım oranı da aynı oran-
da artmakta mıdır? Buna dair bir 
araştırma yapılmış mıdır ve İslam 
eğitimi konuları, konuların işleniş 
şekilleri ve İslam öğretmenlerin per-
formans değerlendirmeleri, toplumun 
bu konudaki fikirleri merak edilmiş 
ve araştırılmış mıdır? Eğer böyle 
bir araştırma yapılmış ise sonuçlar 
nedir?

Öz kültüründen uzakta yaşayan genç-
lerimiz için, dinlerini daha iyi kavra-
yabilmeleri adına sosyal sorumluluk 
projeleri üretip uygulama fikrine nasıl 
bakmaktadırlar?

Gazetemize gelen okuyucu yo-
rumlarından edindiğimiz fikre göre, 
okullarda İslam öğretmeni ile fikir 
ayrılığına düşen halkımızın çok az 
bir kısmı eleştirilerini okullara bildir-
mekte, bir kısmı da eleştiri yapmadan 
çocuklarını İslam dersine gönder-

memektedir. Oysa ki yaşanan herhan-
gi bir sorunun kurumunuza bildirilme-
si ve IGGÖ tarafından çözüme yönelik 
çalışmalar yapılması çok daha faydalı 
olacaktır. Üzülerek  farkına vardık 
ki halkımız nerdeyse kurumunuzun 
varlığından haberdar bile değil. Bir 
sorun yaşadıklarında ilk akla gelmesi 
gereken kurum IGGÖ iken, halka uzak 
bir kurum olarak algılanmaktadır.

Avusturya’daki bütün Camiler, islami 
dernekler ve cemaatler IGGÖ çatısı 
altında toplanmıştır. Peki IGGÖ’nün  
bünyesindeki  dernek ve camilerle 
ilişkileri nasıldır? Bu konuda bir denet-
leme mekanizması işlemekte midir? 

Bu kurum 
hangi cemaatlerden 

oluşuyor? 

Avusturya hükümetinin İslam  konu-
sunda çıkarmış olduğu yasalar konu-
sundaki muhatabı IGGÖ’dür.  IGGÖ 
neden hükümetin çıkardığı kararları 
yerel Türk kökenli  basın organlarına 
duyurmamakta, bu konulara ait basın 
açıklamaları yaparak halkı gerek uygu-
lamalar gerekse sorunlar hakkında 
bilgilendirmemektedir?

Avusturya İslam 
Topluluğu'nun (IGGÖ) 

müslümanları temsil ettiğini 
biliyor muydunuz?



Avusturya Hükümetinin İslam 
konusunda çıkarmış olduğu 

yasalar ve kanunların muhatabı 
bu kurum. Peki Avusturya 

Hükümetinin çıkarmış olduğu 
kararları niçin cemaatler 
aracılığıyla ve yerel Türk 

kökenli gazetelerle 
Müslüman kesime 

bildirmiyor?

Bu kuruma bağlı cemaatler 
cami sayısı fazlalığına göre 
delege gönderiyor. Örneğin 
100 kişilik bir topluluktan 2 
delege çıkıyor yani 50 kişiye 

1 delege düşüyor. Peki bu 
delegeler bulundukları 

camilerde niçin 
tanınmıyorlar?

IGGÖ’ye bağlı cami ve dernekler üye 
sayısına göre delege gönderiyor diye 
biliyoruz. Peki bu delegelerin görev ve 
yetkileri nelerdir? Bağlı bulundukları 
cami ve derneklere karşı ne tür 
sorumlulukları vardır? Diğer üyelerin 
ya da cami cemaatinin bu delegelerin 
kimler olduğu ve görevleri konusunda 
bilgileri var mıdır?

Avusturya hükümeti İslam  
kanununu  değiştirdi. SPÖ 
ve ÖVP’li milletvekillerinin 

oylarıyla kabul edilen tasarıda, 
Müslümanların din ve 

örgütlenme özgürlüğü ile 
eşitlik haklarını ihlal eden 

maddeler bulunuyor.  
Avusturya hükümeti bu 

kanunu değiştirmeden önce 
bu kuruma yazılı olarak 

bildiri gönderdi. IGGÖ niçin 
bu bildirilere görüşünü beyan 

etmedi? Eğer görüş beyan 
etti ya da kanun tasarısı 

aşamasında müdahil oldu 
ise bu süreçte alternatif 
olarak ne tür çözümler 

önerdi?  

Gözlemlerimize göre IGGÖ hükûmet 
kanunu çıkardıktan sonra ortaya çıkıp 
itiraz etmeye başladı.

Avusturya İslam Topluluğu (IGGÖ), tasarı 
hakkında yaptığı son açıklamasında 
“İslam Cemaati için ayrı bir yasa talebi, 
diğer dini topluluklara verilen hakların 
aynısı ve dış finansman yasağının 
kaldırılmasını” talep etmişti. Bu taleple 
ilgili gelişmeler var mıdır? 

Avusturya tarihinde hiç görülmemiş 
yasaklar konuşulmaya başlandı. Hatta 
başörtü yasağı gündemde. Hükümet 
bu tarz inanç özgürlüğüne aykırı 
kanunlar çıkarmak üzere harıl harıl 
çalışırken IGGÖ kurumunun kendi 
içinde seçim ve koltuk derdine düşmüş 
olması üzüntü verici.  IGGÖ’nün bu 
tarz ayrımcı yasalara karşı hukuki bir 
süreç başlatmasını beklerken üzüle-
rek görüyoruz ki bu yasalara karşı 
açılmış davalar yok. Eğer açılmışsa da 
Müslüman kesime ait yerel gazetelere 
bir bilgi verilmiş değil. IGGÖ’nün hi-
tap ettiği ve temsil ettiği yüz binlerce 
Müslümandan bu kadar kopuk olması 
ayrıca üzüntü verici.

Şimdiye kadar görevini layıkıyla yerine 
getirememiş bu kuruma yeni seçimden 
sonra vizyon sahibi, temsil yeteneği 
ve mücadele gücü yüksek, eşitlikçi ve 
temsil ettiği insanlara maksimum se-
viyede yardımcı olmayı kendine hedef 
edinmiş bir başkan seçilmesi en büyük 
dileğimiz. Her ne kadar şu ana kadar 
adaylar seçilmeleri durumunda yap-
mak istedikleri projeler ya da hedefle-
rine dair bir açıklama yapmamış olsa-
lar da, en kısa zamanda bir açıklama 
yapacaklarını umut ediyoruz.

von Brücke Magazin
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Karriere

 DenizBank AG, Üniversiteli 
gençlere kariyer imkânı sunuyor

V iyana Başkonsolosluğu 
ve DenizBank AG 
işbirliğinde 13 Kasım’da 

DenizBank Viyana Genel 
Merkezinde gerçekleştirilen 
„Üniversiteli Gençlerle 
Küreselleşme Cağında Kari-
yer Planlaması“ başlıklı bir 
toplantı düzenlendi. 

Toplantıda Başkonsolos Asip 
Kaya göreve başladığından 
itibaren Avusturya´daki üni-
versiteli gençlerin sorunlarına 
eğildiğini, gençlerin vize ve 
konaklama sorunlarına çözüm 
bulmak açısından çalışmalarda 
bulunduğunu vurguladı. Kari-

yer Planlamasında en büyük 
etkenin dil eğitimi olduğunu 
vurgulayarak “ne yaparsanız 
yapın dil öğrenin“ tavsiyesinde 
bulundu.

DenizBank AG İcra Kurulu 
Başkanı Sayın Mesut Ersoy´un 
konuşmasında gençlere Kari-
yer Planlaması konusunda 
tavsiyesi „kendinizi sırf bir 
mesleğe adamaktan ziyade, 
diğer alanlarda geliştirmeye 
yöneltin yani; kendinize 
yatırım yapın. İnsanın en 
değerli yapabileceği işi kendi-
ne yatırım yapmaktır.“ oldu. 
Ayrıca kariyer yolculuğunun 



von Nisan Kılıç

Deniz’de nasıl başladığına 
kısa değinerek DenizBank 
AG’nin bir Türk bankası olup 
Avrupa`da başarılı bir şekilde 
çalıştığından söz etti. 

DenizBank ailesi içerisinde 
uluslararası kariyer yapmak 
adına gerçekten güzel imkan-
lar var. Avusturya’da bankacılık 
lisansına sahip DenizBank 

AG’nin Genel Müdürlüğü 
Viyana’dadır. Almanya’nın 16 
şehrinde ve Avusturya’nın da 
27 noktasında 43 şubesi ile 
hizmet veren DenizBank AG, 
EUR 9,5 milyara yakın ak-
tif büyüklüğü ile Avusturya 
bankacılık sisteminde 5. Büyük 
özel banka konumundadır. 
Sadece Viyana’da 13 şubesi 
mevcuttur. Bu haliyle siste-

min önemli bankalarından 
biri olarak Avusturya’da yük-
sek marka bilinirliğine sahip 
ve Avrupa’da 490 persone-
li ile müşterilerine hizmet 
vermektedir. Bu bağlamda 
DenizBank AG çatısı altında 
çalışan 19 farklı milliyete 
mensup personeli, 24 farklı 
ana dili ile tam bir zenginlik 
katıyor. Sadece Türkiye ile 

sinirli kalmayan bu iş imkânları 
ile tam bir kültürün buluştuğu 
çatı olma özelliğini kazanmış 
DenizBank AG, Türkiye’deki ana 
kurumundan olmak üzere, ge-
rekse DenizBank AG´nin web 
sitesinden veya ilanlardan ya da 
her şekilde insan kaynaklarına 
başvuruda bulunan uygun pozis-
yonlar için görev almak isteyen 
adaylara iş imkânları sunuyor.
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2018/19 - 2021/22 dönemi 
anaokullları için temel pe-
dagojinin niteliksel ve nice-

liksel olarak geliştirilmesi konulu, 
ulusal hükümet ile eyaletler 
arasındaki mutabakat, oybirliği 
ile kabul edilmesine rağmen, 
meclis oturumunda muhalefetin 
eleştirilerine maruz kaldı. 

15a mutabakatı ile ulusal 
hükümet, yıllık 142,5 milyon Avro 
tutarında kaynak sağlayacak, 
eyaletler de yılda 38 milyon ile 
katkıda bulunacaklar. 

Mutabakatın bir bölümü, ana-
okullarında başörtüsü yasağını 
da içeren, ayrılmaz temel hakların 
korunması ile ilgili. 

Mutabakatta yer alan diğer ko-
nular, üç yaşından küçük çocuk-
lar için bakım hizmetlerinin 
geliştirilmesi, faaliyet saatlerinin 
esnekleştirilmesi, dil desteği 
ve okul öncesi zorunlu, ücret-
siz anaokulu için ek kaynaklar 
sağlanması. 

1 Eylül 2018 tarihi itibariyle 
geçerli, geriye yürür bu anlaşma 
ile bugüne kadar yapılan, dil 
desteği, kurumsal hizmetlerin 
geliştirilmesi ve ücretsiz anaoku-
lu yılı konularını kapsayan üç adet 
15a anlaşması da birleştirilmiş 
oldu. 

NEOS Aile konuları sözcüsü 
Michael Bernhard hükümetin,
çocuk bakım birimlerinin 
geliştirilmesi ve idaresi için, 
kaynakların işlevsel bir şekilde 
kullanılmasını sağlayacak, amaç 

odaklı bir bütçe oluşturması 
yönünde bir karar almasını 
önerdi. Önerge reddedildi. JETZT 
partisi, milletvekili Daniela Hol-
zinger - Vogtenhuber aracılığıyla, 
daha küçük gruplar, bakıcı 
başına düşen çocuk sayısının 
azaltılmasını ve anaokulu 
çalışanlarına daha iyi ödeme 
yapılmasını kapsayan, ülke ge-
nelinde geçerli bir asgari stan-
dartlar düzeninin getirilmesi 
için ısrar etti, fakat muhalefetin 
oyları meclis oturumunda gerekli 
çoğunluğu sağlayamadı.  

Anaokullarında başörtüsü 
yasağı, FPÖ için memnuniyet 

verici, SPÖ için anlaşılmaz 

FPÖ genel kurul tartışmasında, 
özellikle anaokullarında başörtüsü 
yasağı açısından kanun met-

nini destekledi. FPÖ partisinden 
Ricarda Berger açıklamasında: 
„Müslüman kızların sayısı arttığı 
için, özellikle Viyana’da başörtüsü 
yasağı getirilmesi çok önemli, 
aksi takdirde paralel topluluk-
larla başa çıkmamız gereke-
cek“ sözlerine yer verdi. Parti 
çalışma arkadaşları Mühlberghu-
ber, Schmiedlechner ve Mölzer 
gibi kendisinin de, başörtüsünü 
baskının bir simgesi olarak 
gördüğünü söyledi ve devam 
etti: „Kızlar daha anaokullarında 
başörtüsüyle damgalanıp cin-
selleştirilmemeliler“. FPÖ Aile 
konuları sözcüsü Mühlberghuber 
de islami anaokullarının daha 
iyi kontrol edilebileceğini, ayrıca 
kadınlara ve genç kızlara koruma 
önerilebileceğini ifade etti. 

Bağımsız milletvekili Efgani 

Dönmez kanun hakkında yo-
rum yaparak „gerici İslam 
gruplarının yorumu yüzünden,  
küçük çocukları erken yaşta 
cinselleştirmenin toplumumuzda 
yeri yoktur“ dedi .

SPÖ’den Sandler ise, partisinin 
neden böyle bir önlem alınması 
gerektiğini anlamadığını, çünkü 
başörtüsü takmanın ancak 
ergenliğe geçiş döneminde 
mevzu bahis olduğunu, yani 
4-5 yaşındaki çocukların bun-
dan çok uzak olduğunu söyledi. 
Parti çalışma arkadaşı Kovacevic 
de anaokullarında başörtüsü 
takan bir çocuk vakası ile 
karşılaşılmadığına dikkat çekti. 
Bu konu ile uğraşmayı „boş 
içeriklerle dikkat dağıtma“ olarak 
anladığını ifade etti. 

Anaokullarında başörtüsü yasağı 
oybirliği ile kabul edildi 

Muhalefetin eleştirilerine rağmen 15a- Temel Pedagoji Mutabakatı 
Ulusal Meclis’ten geçti, muhalefetin talepleri reddedildi. 
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Avusturya Ulusal Meclisinde
7 Eylül 2018 tarihindeki 

anaokullarında başörtüsü yasağı 
ile ilgili 1606/J kayıt no.lu 

yazılı soru önergesi ve cevapları 
aşağıdaki  gibidir. 

Soru 1: Yukarıda bahsi geçen 
„başörtü yasağından“ kaç çocuk 
etkilenecek? (kesin rakamlar 
vermenizi rica ederim) 
a. Eğer elinizde kesin rakamlar 
yoksa: Yetkili makamlar tara-
fından verilebilecek tahmini bir 
rakam var mı? Var ise,  sonuç denir? 
Soru 2: Sizin ya da bakanlığın 
elinde, “anaokullarında başör-
tüsü yasağı” sayesinde, ço-
cukların daha iyi bir yaşam sü-
recekleri ve entegre olacakları 
sonucuna varılmasına sebep 
herhangi bir bilgi (araştırma so-
nucu, istatistik…vs. ) mevcut mu? 
a. Cevabınız evet ise: Bunlar 
hangi çalışmaların sonucudur? 
Çalışmalara nasıl ulaşabiliriz ve 
çıkarımları nelerdir?  
b. Cevabınız hayır ise: Neden bu 
adımın çocukların toplumumuza 
entegre olması için en iyi yol 
olduğunu düşünüyorsunuz?  
c. Cevabınız hayır ise: Politikalar, 
sembolik olmak yerine belge te-
melli olmak zorunda değil midir?

Cevap: Değerlerimize ters elbise-
lerin ve sembollerin yasaklan-
masındaki temel nokta, çocuk-
larımızın korunmasıdır. Buna, 
cinsiyet ayrımcılığı olarak değer-
lendirilebilecek ve vücudu
kapama ve saklamaya yönelik
elbiseler de dahildir. Çocuk-
larımızın engellenmeden büyü-
meleri ve gelişmeleri güvence 
altına alınmalıdır. Başörtüsü 
yasağı ile genç kızların ve erkek-
lerin eşitliği sağlanmakta, paralel 
toplulukların önüne geçilmek-
tedir. Eğitim, Bilim ve Araştırma 
Bakanlığı, pratikte bu konu ile 
muhatap makamlar ve eğitim 
kurumları ile sürekli iletişim 
halindedir. Konuyla ilgili vakalar 
incelenmektedir. Bu süreç yeni 
başlamış olup hali hazırda geçerli 
bir istatistik bulunmamaktadır. 

Muhalefet daha fazla harcama 
yapılması gerektiğini söylüyor 

SPÖ milletvekilleri Birgit Silvia
Sandler ve Christian Kova-
cevic , uzun süren müzakereler 
sonrası temelde bir mutabakata 
varılmasının oldukça sevindirici 
olduğunu, temel pedagoji için 
artık yatırım yapma zamanının 
geldiğini belirttiler. Kovacevic, ilk 
başta düşünülenin aksine, finan-
sal kaynakların azaltılmamasının 
da memnuniyet verici olduğunu, 
yine de  ayrılan bütçenin 2018/19 
– 2021/22 döneminde öngörü-
len iyileştirmeler için yetersiz 
kalacağını ifade etti. SPÖ Aile 
konuları sözcüsü Sandler de, 
örneğin dil desteği için öngörülen 
bütçenin yaklaşık iki katının ge-
rekli olacağını belirtti.   

Daniela Holzinger-Vogtenhuber 
(JETZT) önerisinde, çocuk bakım 
hizmetlerinin geliştirilmesiyle 
tüm ülke genelinde geçerli, as-
gari standartların oluşturulabile-
ceğini, fakat grup büyüklükleri, 
bakıcı - çocuk oranı ve eğitim 
standartlarının belirlenmesi 
talebinin çoğunluk tarafından 
desteklenmediğini belirtti. Millet-
vekili, Aile Araştırmaları Enstitüsü 
verilerine göre, Avusturya’da 
yapılan çocuk bakım hizmet-
leri harcamasının, Avrupa 
Birliği ortalamasının sadece 
bir buçuk katı olduğunu ve 15a 
mutabakatının ilerde temel peda-
goji alanına daha fazla bütçe 
ayırabilmek için gerekli bir adım 
olarak değerlendirdiğini de söz-
lerine ekledi.  

NEOS tarafından da çeşitli 
eleştiriler dile getirildi. Douglas 
Hoyos-Trauttmansdorff hükümet 
planında, örneğin ücretsiz ikinci 
anaokulu yılı gibi, daha birçok 
konuya yer verilmediğinin, daha 
geniş kapsamlı bir faaliyet planı ile 
tüm ülkede geçerli standartların 
sağlanmasının önemli olduğunun 
altını çizdi. NEOS’un aile konuları 
sözcüsü Michael Bernhard 
da, son yıllarda çocuk bakım 

hizmetleri alanında iyileştirmelere 
gidildiğini, fakat sürdürülebilir bir 
gelişmenin temel unsurlarından 
biri olan içeriğe, herhangi bir yatı-
rımın yapılmamasını eleştirdi.  
Temel çocuk bakım birimlerinin 
iyileştirilmelerinde, daha iyi bir 
planlama öngören değişiklik 
önerisi, çoğunluk tarafından red-
dedildi.

Bogner-Strauß: 
Ulusal hükümetin başlangıç 

yatırımları işe yarıyor 

Aileden sorumlu devlet bakanı 
Bogner - Strauß muhalefetin 
eleştirilerine "iyi şeyler zamanla 
olur" sözleriyle karşılık verdi. 
Eyaletlerle 15a mutabakatına 
varılmasından memnuniyet duy-
duğunu belirtti ve devam etti: 
„Üç yaşından büyük çocuklar için 
anaokulları oldukça iyi durum-
dalar, aşağı yukarı aynı sayıdaki 
çocuk anaokulu birinci ve ikinci 
sınıfına devam etmektedir, fakat 
üç yaşından küçük çocuklar için 
yeterli kontenjan mevcut değildir, 
bu nedenle bütçenin büyük bir 
kısmı buna ayrılmıştır. Öncelikli 
hedef tek başına çocuk büyüten-
lere destek olmaktır, aile ile iş 
yaşamının paralel yürümesi ön 
plandadır“.

Bakan, çocuk bakım birimlerinin 
faaliyet saatlerini daha esnek 
hale getirmeyi ve uzatmayı, erken 
yaşta verilen dil destek eğitimini 
de iyileştirmeyi planladıklarını 
söyledi. Çocuk bakım hizmetleri 
kapsamında 70.000 konten-
jan daha açılmasının, hüküme-
tin başlangıç yatırımlarının işe 
yaradığını gösterdiğini, ama tabii 
asıl sorumluluğun eyaletlerde 
olduğunu ifade etti. Bakıcı başına 
düşen çocuk oranını ülke gene-
linde zorunlu olarak azaltmayı 
istediklerini, fakat SPÖ’nün ik-
tidarda olduğu Viyana’nın bu 
görüşe katılmadığını da sözlerine 
ekledi. 

15a mutabakatı ile eyaletler
„bakıcı - çocuk oranını, 

Salzburg’daki mevcut seviyeye
getirmek“ için hükümetin 
sağladığı başlangıç kaynaklarını 
kullanabilirler. 

ÖVP milletvekilleri Norbert 
Sieber, Nikolaus Prinz ve Ange-
lika Kuss-Bergner ise hükümete 
teşekkürlerini ilettiler. Prinz, 
720 milyon Avro’nun gelecek 
yıllarda temel eğitim kurumları-
nın  güçlendirilmeleri için yeterli 
olduğunu ifade etti. Sieber ise, 
çocukların kişisel becerilerinin 
daha fazla destekleneceğini, 
düzenli eğitime geçişin daha ko-
lay sağlanacağını ve erken yaşta 
verilecek dil desteği ile eğitim 
fırsatı sağlanacağını ekledi. Kuss-
Bergner ise Avusturya’nın çocuk 
bakım hizmetleri konusunda ke-
sinlikle lider konumda olduğunu, 
atılacak bu yeni adımlarla ka-
lite standartlarının daha da 
yükseleceğini ifade etti. 

ÖVP milletvekilleri Carmen Jeitler-
Cincelli, Angela Fichtinger ve 
Martina Kaufmann, anaokulu 
faaliyet saatlerinin daha fazla 
esnekliğe sahip olması ve görevli 
bakıcı sayısının arttırılmasının, 
aile ve iş yaşamını paralel şekil-
de yürütebilmek için ne kadar 
olumlu bir adım olduğuna dik-
kat çekerek 15a mutabakatın-
dan duydukları memnuniyeti dile 
getirdiler.  

Edith Mühlberghuber (FPÖ) 
atılacak adımların bir çok açıdan, 
özellikle daha etkili bir enteg-
rasyonu sağlayacak batı kül-
türünün yön verdiği değerleri 
kapsaması açısından, kalitenin
yükseltilmesi anlamına gelece-
ğini açıkladı. Partideki çalışma 
arkadaşları Wendelin Mölzer 
ve Peter Schmiedlechner grup 
toplantısında, ders dili olan Al-
manca öğreniminin desteklen-
mesi kapsamında, anaokulların-
da, merkezi olarak dile hakimi-
yet değerlendirmesi yapılması 
gerektiğini savundular.

Quelle: www.parlament.gv.at
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Die Bund-Länder-Vereinbarung 
über den quantitativen und 
qualitativen Ausbau der Ele-

mentarpädagogik für die Kinder-
gartenjahre 2018/19 bis 2021/22 
sorgte trotz einstimmiger Abstim-
mung für kritische Anmerkungen 
der Opposition in Nationalratssit-
zung. Mit der 15a-Vereinbarung 
stellt der Bund jährliche Mittel in 
der Höhe von 142,5 Mio. € zur Ver-
fügung, von den Bundesländern 
kommen rund 38 Mio. € pro Jahr. 
Ein Aspekt der Vereinbarung ist 
die verbindliche Vermittlung der 
Grundrechte inklusive eines Kopf-
tuchverbots in Kindergärten. Wei-
tere Maßnahmen sind der Ausbau 
des Betreuungsangebots für unter 
Dreijährige, die Flexibilisierung der 
Öffnungszeiten, die sprachliche 
Frühförderung sowie die weitere 
Finanzierung des kostenlosen ver-
pflichtenden Kindergartenjahrs vor 
dem Schuleintritt. Durch diesen 
Vertrag, der rückwirkend per 1. Sep-
tember 2018 in Kraft tritt, werden 
die bisherigen drei 15a-Vereinba-
rungen (betreffend Sprachförde-
rung, Ausbau des institutionellen 
Angebots, Gratiskindergartenjahr) 
zusammengeführt.

NEOS-Familiensprecher Michael 
Bernhard forderte die Bundes-
regierung in einem Entschließung-
santrag dazu auf, einen aufga-
benorientierten Finanzrahmen 
umzusetzen, um eine wirkungso-
rientierte Verwendung der Gelder 
für den Ausbau und den Erhalt 
von Kinderbetreuungseinrichtun-
gen zu gewährleisten. Der Antrag 
wurde abgelehnt. Auch ein An-
trag der JETZT-Fraktion, in dem 
Abgeordnete Daniela Holzinger-

Vogtenhuber auf die Umsetzung 
eines bundesweit einheitlich hohen 
Mindeststandards durch kleinere 
Gruppengrößen, einen besseren 
Betreuungsschlüssel sowie eine 
angemessene Bezahlung des Kin-
dergartenpersonals drängt, fand 
mit den Stimmen der Oppositions-
parteien nicht die erforderliche 
Mehrheit im Plenum.

Kopftuchverbot in Kindergärten 
von FPÖ begrüßt, für SPÖ 

nicht nachvollziehbar

Die FPÖ-Fraktion befürwortete 
den Gesetzestext in der Plenarde-
batte vor allem in Hinblick auf das 
darin inkludierte Kopftuchverbot 
in Kindergärten. Insbesondere in 
Wien sei die Einführung eines Kopf-
tuchverbots besonders wichtig, da 
die Anzahl muslimischer Kinder 
zunehme und man Parallelgesell-
schaften entgegenwirken müsse, 
so Ricarda Berger (FPÖ). Das Kopf-
tuch versteht sie, ebenso wie ihre 
Fraktionskollegen Mühlberghuber, 
Schmiedlechner und Mölzer als 
Symbol der Unterdrückung. "Mäd-
chen dürfen nicht schon im Kin-
dergarten stigmatisiert und sexua-
lisiert werden", sagte sie. Nun habe 
man die Möglichkeit, islamische 
Kindergarteneinrichtungen besser 
zu kontrollieren und Frauen und 
Mädchen besonderen Schutz zu 
bieten, so FPÖ-Familiensprecherin 
Mühlberghuber.

Auch der fraktionslose Abgeord-
nete Efgani Dönmez sprach sich für 
die Gesetzesmaßnahme aus, denn 
"Auslegung reaktionärer Islamver-
bände, kleine Kinder in jungem Al-
ter zu sexualisieren, darf in unserer 

Gesellschaft keinen Platz haben", 
so Dönmez.

Seitens der SPÖ kann man die 
Notwendigkeit einer solchen Maß-
nahme nicht nachvollziehen, da 
das Tragen des Kopftuchs ja erst 
mit der Geschlechtsreife zum 
Thema würde, davon sei man im 
Kindergartenalter von 4-5 Jahren 
noch weit entfernt, so Sandler 
(SPÖ). Ihr Fraktionskollege Kova-
cevic gab außerdem zu bedenken, 
dass überhaupt keine Fälle über 
Kopftuch-tragende Kindergarten-
kinder bekannt wären. Die intensive 
Auseinandersetzung mit dem The-
ma versteht er als "Ablenkung von 
schwachen Inhalten".

Opposition sieht Bedarf 
für höhere finanzielle 

Aufwendungen

Man müsse grundsätzlich erfreut 
darüber sein, dass die 15a-Verein-
brung nach den langen Verhand-
lungen endlich am Tisch liege, 
meinten die SPÖ-Abgeordneten 
Birgit Silvia Sandler und Christian 
Kovacevic, schließlich sei es an der 
Zeit, die weitere Finanzierung der 
Elementarpädagogik sicherzustel-
len. Man könne letztlich froh sein, 
dass die finanziellen Mittel nicht, 
wie ursprünglich gedacht, gekürzt 
worden sind, meinte Kovacevic. 
Trotzdem würden die Mittel nicht 
für Qualitätsverbesserungen im 
Zeitraum 2018/19 bis 2021/22 aus-
reichen. Für die Sprachförderung 
etwa wäre das doppelte an finan-
zieller Aufwendung notwendig, so 
SPÖ - Familiensprecherin Sandler.

Daniela Holzinger - Vogtenhuber

(JETZT) sah in einem Ent-
schließungsantrag die Chance, für 
bundesweit einheitliche Mindest-
standards im weiteren Ausbau der 
Kinderbetreuung einzutreten. Ihre 
Forderung nach Standards wie 
Gruppengröße, Betreuungsschlüs-
sel und Ausbildungsstandards fand 
schließlich keine Mehrheit. Laut 
dem Institut für Familienforschung 
gebe Österreich bei Sachleistun-
gen rund um die Kinderbetreuung 
außerdem nur halb so viel aus 
wie der EU-Schnitt, sagte die Ab-
geordnete. Die Zustimmung zur 
15a-Vereinbarung erachtete sie als 
notwendig, um die weitere Finan-
zierung der Elementarpädagogik 
sicherzustellen.

Kritische Anmerkungen gab es 
auch seitens der NEOS. Douglas 
Hoyos-Trauttmansdorff merkte an, 
dass mehrere Punkte im Regie-
rungsprogramm, wie etwa das 
zweite Gratis - Kindergartenjahr, 
nun leider nicht umgesetzt wurden. 
Ein ganzheitlicher Maßnahmen-
Katalog und einheitliche Stan-
dards wären wichtig gewesen. 
NEOS-Familiensprecher Michael 
Bernhard kritisierte, dass in den 
letzten Jahren nur in den Ausbau, 
nicht aber in den Erhalt des Kinder-
betreuungsangebots investiert 
werde, dieser sei aber ein zentrales 
Element für eine nachhaltige Ent-
wicklung. Sein im Plenum einge-
brachter Entschließungsantrag für 
mehr Planungssicherheit beim Aus-
bau elementarer Kinderbetreuung-
seinrichtungen wurde schließlich 
mehrheitliche abgelehnt.

Quelle: www.parlament.gv.at

Kopftuchverbot in Kindergärten 
einstimmig beschlossen

15a-Vereinbarung zu Elementarpädagogik passiert Nationalrat 
trotz Oppositionskritik, Anträge der Opposition abgelehnt. 
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Daha sağlıklı bir toplum için, sağlık 
bakanlığı sürekli yeni projelere imza 
atıyor.

Gerek basından, sağlık bakanlığının resmî 
sitesi üzerinden, ya da zaman zaman 
Çalışma, Sosyal, Sağlık ve Tüketiciyi Koruma 
Bakanlığı tarafından yayınlanan çalışmaları 
takip etmek mümkün. Sağlımıza ilişkin 
çalışmaları takip edebileceğimiz, ulaşılması 
kolay olan yerlerden biride şüphesiz sosyal 
güvenlik kurumlarıdır. 

Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (Gebiets-
krankenkasse) birçok broşür ve yeni sağlık 
programları ile alakalı bilgiler bulunmaktadır.

Bazı Projeler
Sigarayı bırakma Programı:
Sigara içen birçok insan sigarayı bırakmayı 
aklından geçirmiştir. Ancak bu yola girmek-
te, bu süreci başarılı sürdürmekte ayrı 
bir mücadele. Sigarayı belki ilk aşamada 
bırakmak çok uzun vadeli bir yol gibi gelse 
de size, en azından günlük iç organlarınızın 
ve çevrenizin maruz kaldığını nikotin 
oranını azaltmaya dayalı bir çalışmayla 
başlayabilirsiniz. Bırakamasanız da siga-
rayı, en azından azaltmaya ne dersiniz?

Avusturya’daki tüm 
Sosyal Güvenlik Kurumları’nda 
profesyonel destek sunuluyor

1) Sigarayı bırak hattı’na şu telefon 
numarasından ulaşabilirsiniz: 0800 
810 013. Uzman Psikologların bir 
telefon kadar sizlere yakın olduğunu 
biliyor muydunuz?  

2) Sosyal Güvenlik Kurumları’nda bu-
lunan sağlık merkezlerinde özelikle 
sigarayı bırakabilmek için bulunan 
terapi merkezlerinden haberiniz var 
mıydı? Bu terapiler ne kadar sürerse 
sürsün, baştan sona kadar ücretsizdir.

3) Sigarayı bırakmak için 3 haftalık 
doğa ile iç içe konaklama ve te-
davi olmak üzere tıbbi rehabilitas-
yon programının Sosyal Güvenlik 
Kurumları tarafından  yine sizler için 
özel bir rehabilitasyon merkezin’de 
düzenlendiğini biliyor muydunuz? 

Yer: Grazer Josefhof 
(Bilgi ve Kayıt için: Dr. Dietmar Windisch

Telefon numarası: 01 601 22-2168)

Bugünden yarına sigarayı birçok kişi 
bırakamaz. Sizlere bu yazımızda, sigaranın 
sizlere ve çevrenize ne kadar zarar verdiğini 
anlatmak dan ziyade, bu alışkanlık ile nasıl 
mücadele edebileceğinize ilişkin birkaç 
bilgi paylaşmayı istedik. Şüphesiz, her şey 
psikolojik motivasyon ile bağlantılı. Tek 
başınıza bu karmaşadan çıkamıyorsanız, 
neden destek almayasınız? Düşünsenize, bir 
gün sigara içmiyorsunuz artık hem paranız 
cebenizde kalıyor hem de en güzeli, birçok 
hastalıkları tetikleyen nikotinden kurtuluyor 
ve en önemlisi, zor bir alışkanlığı bırakmanın 
sevincini ve mutluluğunu yaşıyorsunuz.

Göğüs Kanseri erken teşhis programı:
Avusturya Erken Göğüs Kanseri Teşhis 
Programı Sosyal Sigortalar, eyaletler ve 
Avusturya Doktorlar Odası tarafından 
düzenlenen bir çalışmadır. Bu program ile 
sistematik olarak üst kalite standartlarında 
tıbbi kontroller gerçekleştirilmektedir 
Erken teşhisin en etkili metotlarından 
biri mamografi kontrolüdür. Mamografi, 
göğüsün bir röntgen kontrolü kapsamında 
incelenmesidir. Her ne kadar Dünya Sağlık 
Organizasyonu bayanlarda 50 ile 69 yaş 
arasında mamografi kontrollerini önermiş 
olsa da Avusturya, 40 yaşından itibaren 
bu tip kontrollerin daha önemli olduğunu 
savunmaktadır. Bu sebepten dolayı 2 yılda 
bir, hiçbir sevk belgeniz olmadan, dilediğiniz 
röntgen merkezine gidip bu kontrolü ücret-
siz yaptırabileceğinizi biliyor muydunuz?

Tek yapmanız gereken sigorta kartınız 
olan (E-card)’ı yanınıza alıp bu kontrollere 
katılmanız. 

Sağlık Bakanlığı’nın bizler için 
düzenlediği programlardan 

haberiniz var mıydı?
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von Ali Bestami Güngördü

,,MedBusters’’ ücretsiz mobile
uygulamasını biliyor muydunuz?

Akıllı telefonlarınızda size kesinlikle 
eşlik etmeli bu uygulama, yapmanız 

gereken sadece telefonlarınızın 
program indirme kısmına girip 
arama kısmına ,,medbusters’’ 

yazmanızdır.

Ücretsiz, güvenilir olan ve akıllı 
telefonlarınıza indirebileceğiniz bu mobile 
uygulama Sosyal Güvenlik Kurumlarının 
önemli projelerin ’den biridir. Bir çoğumuz 
zaman zaman tıbbi konular ile ilgili 
araştırmalar yapmışızdır. Sanal dünyada 
güvenilir kaynakları bulmak, her zaman çok 
da kolay değil. Bu mobil uygulama saye-
sinde 100 % gönül rahatlığı ile sorularınıza 
yanıt bulabilirsiniz. Bilimsel kaynakların 
yer aldığı, Almanya’daki ve Avusturya’daki 
önemli enstitülerin araştırmaları ve pay-
laşımları sizlere eşlik edecektir. 

Bu mobil uygulama 8 ana kategoriden ve 
26 alt kategoriden oluşmaktadır. Bazı kate-
goriler şu şekildedir: yemek ve içmek, genç 
& yaşlı, ruh & beden, hastalıklar, beslenme, 
çocuk & aile, kalp & tansiyon ve alerjiler.

,,MedBusters’’ reklam içermeyen, ticari 
hiçbir hedefi olmayan ve sadece halka 
hizmet doğrultusunda kurulmuş olan bir 
uygulamadır. 

Sosyal Sigortalar Kurumları
Workshoplar düzenliyorlar
Workshop, her ne kadar İngilizce bir kelime 
olsa da birçok dilde çevirisi yapılmadan 

bu şekli ile kullanılıyor. Sosyal sigortalar 
düzenli bir şekilde sağlık konularının her 
alanında Workshoplar düzenliyor, yani 
bilgilendirme, enformasyon ve etkinlikler 
günlerin de çeşitli sağlık konuları ele 
alınıyor. Gerek internet üzerinden gerekse 
de size yakın kurumlar da hangi zaman-
larda ücretsiz etkinlikler gerçekleşecek-
se, öğrenip ve katılabilirsiniz. Uzmanlara 
sorularınızı sorabileceğiniz veya sizin 
gibi bir konudan mustarip olan diğer 
katılımcıların da buluştuğu etkinlikler 
yoğun şekilde düzenleniyor.

Gerçekleşecek bilgilendirme günlerini & 
etkinliklerini şu siteler üzerinden takip 
edebilirsiniz:

Viyana: www.wgkk.at 
Niederösterreich: www.noegkk.at 
Oberösterreich: www.ooegkk.at 

Burgenland: www.bgkk.at 
Salzburg: www.sgkk.at 

Steiermark: www.stgkk.at 
Kärnten: www.kgkk.at 

Tirol: www.tgkk.at 
Vorarlberg: www.vgkk.at

Bu sitelerin hepsi de benzeri şekilde 
düzenlenmiştir, bilgi ya da workshop ara-
mak için: Bulunduğunuz eyaletin Sosyal 
Sigortalar Kurumu sitesine girip, sağ üst 

arama kısmına workshop, ya da ilginizi çe-
ken konuların kelimesini yazıp gerek bilgile-
re, gerekse de bilgilendirme & enformasyon 
günlerine ulaşabilirsiniz.

Not: Sigarayı bırakma & azaltma semi-
nerleri ya da bu konuya ilişkin destek 
programları ve tedavileri hakkında 
bulunmuş olduğunuz eyalette daha 

detaylı bilgiye ulaşmak için:

1) Bulunduğunuz eyaletin Sosyal 
Sigortalar Kurumu web sitesine girin!

2) Her eyaletin web sitesinde, ara-
ma motoru yukarı sağ taraf da yer 
almaktadır! (,,Suchbegriff eingeben’’ 
yazan kısma: ,,rauchen’’ yazın. (Akıllı 
telefonlarınız ile bu siteye girerseniz, 
sayfanın üst kısmında mercek yer 
almaktadır. Ona tıkladıktan sonra 
açılan kısma ,,rauchen’’ yazın ve 
merceğe yine tıklayın! 

3) Son aşama: Bulunduğunuz eya-
letteki seminer, destek programları 
ve size sunulan tedavi imkanları 
sıralanacaktır. Üzerlerine tıklayarak 
detaylı bilgiler  alabilirsiniz.

Bir başka sayımızda sizleri yeni konularla 
bilgilendirmek üzere, hoşça ve sağlıkla kalın.
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von Dr. med. Ata Eyüp Kaynar   

Wir wissen alle dass das 
Rauchen schädlich ist, 
ich werde hier nicht 

die Krankheiten aufzählen die 
dadurch verursacht werden. Mit 
diesem Artikel möchte ich all 
jenigen Mut machen die damit 
aufhören möchten und endlich 
rauchfrei werden wollen. Ich war 
selber ein fanatischer Raucher 
und konnte mir gar nicht vor-
stellen an einem einzigen Tag 
nicht zu rauchen. Dann spürte 
ich eines Tages, dass ich mich 
davon befreien muss und dass 
ich das schaffen kann, so kam 
es auch, die ersten zwei Wochen 
waren nicht leicht und ich habe 
es gewusst, gespürt „wenn ich 
jetzt durchhalte schaffe ich es! 
das ist jetzt die große Chance 
für mich!“ Mit jedem rauchfreien 
Tag wurde es leichter nicht zu 
rauchen…

Das war ein kleiner Rückblich 
auf meine Raucherkarriere, 
nach dieser Erfahrung weiß 
ich: Jede(r) kann es schaffen! 
Alleine oder mit einer Hilfe. 
Es gibt viele Möglichkeiten 

die eine Raucherin oder einen 
Raucher auf dem Raucher(in)
karriereweg begleiten und beim 
Nichtraucher(in)werden unter-
stützen können. Manchmal hilft 
eine einzige Beratung bei einer 
Expertin oder einem Experten, 
vielleicht ein oder einige tele-
fonische Gespräche am „Rauch-
frei Telefon“ 0800 810 013 – 
www.rauchfrei.at 

Sehr gut hilft auch die Akupunk-
tur-therapie die auf individuelle 
Bedürfnisse oder auf die beson-
dere Situation jedes Einzelnen 
oder jeder Einzelnen eingehen 
kann. Eine ganz besondere 
und gut wirksame Form dieser 
Therapie ist die Laserakupunk-
tur, richtiger gesagt Laserpunk-
tur. Bei dieser Methode handelt 
es sich um eine schmerzlose 
Therapieform bei der Ohraku-
punktur mit der Laser-techno-
logie kombiniert wird. Mit einem 
Softlasergerät werden spezielle 
Punkte an beiden Ohren jeweils
15 Sekunden stimuliert danach
werden auf diese Punkte mit 
Quinoakörnern präparierte 
Pflasterstücke geklebt. Diese 
Pflasterstücke sollten, wenn 
möglich mindestens drei Tage 
lang an diesen Punkten blei-
ben und fünfmal täglich mit 
Akupressurtechnik stimuliert 
werden. Nach Vier Therapie-
sitzungen wird bei vielen 
Raucherinnen und Rauchern die 
Rauchfreiheit erreicht, manche 
brauchen eine oder zwei weitere 
Sitzungen. 

Egal mit welcher Methode Sie 
rauchfrei werden, es zahlt sich 
aus! Sagen Sie „nein“ zur Ziga-
rette!

Dr.Ata Eyüp Kaynar 
Arzt für Allgemeinmedizin, 

Ernährungsmedizin, 
Vorsorgemedizin

Tel : 0650/304 32 01        
Mariahilferstrasse 189 - 1150 Wien    

kaynar@chello.at 
www.kaynar.at

Hepimiz sigaranın zararlı 
olduğunu biliyoruz, bu-
rada sizlere sigaranın 

hangi hastalıklara yol açtığını 
anlatmayacağım. Bu yazı ile 
sigarayı bırakmak isteyenlere 
umut verici birkaç teknikten 
bahsedeceğim. Ben de uzun 
seneler boyunca sigara tiryakisi 
ve bağımlısı idim, bir gün bile 
sigara içmemeyi aklıma dahi 
getiremezdim. Günün birinde 
sigarayı bırakmam gerektiğini 
ve bunu başarabileceğimi his-
settim, öyle de oldu, ilk iki hafta 
kolay değildi ve biraz daha 
dayanırsam başaracağımı bili-

yordum! Bu benim için büyük 
bir şans idi. Sigarasız geçen her 
günüm bana bu yolda büyük 
destek oluyordu.

Benim sigarayı bırakma hika-
yem kısaca böyle idi. Bunu 
başardıktan sonra anladım 
ki herkes sigarayı bırakabilir 
ve sağlıklı yeni bir yaşama 
başlayabilir. Bunu ya kendiniz 
yada küçük bir destek alarak 
başarabilirsiniz. Herkese uy-
gun çeşitli metotlar ve tedavi 
olanaklarıvar. Bazen bir uzman 
ile konuşma ve danışma yeterli 
olabilir, belki de sigara bırakma 

telefon hattında bir veya birkaç 
kere danışma sizin için doğru 
olabilir: Rauchfrei Telefon: 0800 
810 013 – www.rauchfrei.at

Çok başarılı tedavilerden biri de 
akupunktur ile sigarayı bırakma 
yöntemidir. Bu yöntemde 
kişinin özel durumu da tedavi 
programında göz önünde tutu-
lur. Akupunkturun önemli ve çok 
etkili bir çeşidi olan lazerli aku-
punkturda kişi hiçbir acı hisset-
mez, bu yöntemde akupunktur 
iğneleri yerine lazer teknolojisi 
kullanılır. Akupunktur tedavisi 
için özel olarak geliştirilmiş bir 

alet ile belirli kulak noktaları 
15 saniye süreyle uyarılarak 
üzerlerine quinoa tohumu 
yerleştirilen flaster parçaları 
yapıştırılır, bunlar üç gün sonra 
çıkarılabilir. Noktalar günde beş 
kere akupresur tekniği ile stimu-
le edilir. Dört seans sonrasında 
birçok kişi sigarasız yeni bir 
hayata başlamış olur, bazen bir 
veya iki seans daha gerekebilir. 

Hangi yöntem ile bıraktığınız 
değil, sigarayı bırakmanız 
önemlidir. 

Siz de sigaraya „Hayır“ deyin!

Rauchfrei mit Laser(aku)punktur!

Lazerli akupunktur ile sigarayı bırakın !
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von Pskiyatri Dr. Mehmet Emin Kaya

Empati nedir? 
İnsanların en temel ihti-
yaçlarından birisi kuşkusuz 

ki anlaşılma isteğidir. Bir insanın 
kalbinden, ruhundan geçen duygu 
durumlarının bir kişi tarafından 
anlaşılması en büyük arzudur. Tam 
bu noktada da karşımıza empati 
kavramı çıkar. 

Empati psikolojide adından sıkça 
söz ettiren ve hakkında bir çok 
araştırma yapılan bir konudur. 
Bu araştırmalar ile bir çok bilgiye 
ulaşılabildiği gibi empati konusun-
da üzerinde uzlaşılamayan bir çok 
konu da mevcuttur. Peki araştırıldığı 
ve öğrenildiği kadarı ile nedir em-
pati? 

Empati, bir insanın kendisini 
karşısındaki kişinin yerine koyarak 
onun duygu durumunu, düşünce 
yapısını anlamasıdır. Böyle 
söylendiğinde basit gibi görünen 
ancak uygulamaya geldiğinde 
oldukça zorlandığımız bir kav-
ram olan empati denilince tabii 
ki ilk akla gelen kişi Rogers ve 
onun çalışmaları olur. Çünkü Carl 
Rogers’a göre kişiyi anlamak kadar 
anladığımızı karşımızdakine iletme 
süreci de önemlidir. Öncelikle 

karşımızdakinin bakış açısıyla olaya 
bakmaya çalışırız, onun duygu ve 
düşüncelerini onun yerine kendi-
mizi koyarak anlamaya çalışırız 
ve daha sonra da bu anladığımızı 
karsımızdakine yapıcı bir dil ile izah 
ederiz. Böylece hem anlaşılan kişi 
hem de empati yapan kişi doyum 
sağlamış olur. 

Empati ne değildir? 
Evet, empatinin ne olduğu hakkın-
da bir fikrimiz oldu ancak empati 
ile benzer bir kavram olan bir de 
sempati kavramı vardır. Benzerlik 
diyorum ama sadece kafiyesel, 
sözsel bir benzerlik. Anlamları 
tamamen farklıdır. Empati bir 
insanı anlayabilmektir. Ancak sem-
pati herhangi birine karşı duyulan 
bir duygusal yakınlıktır. Sempati 
duyduğumuz kişiyle aynı duyguyu 
yaşamak vardır. Anlamak önemli 
değildir sempatide sadece onunla 
yandaş olursunuz. Ancak empatide 
asıl amaç anlamaktır. Yani empati 
aslında iyi bir şey iken sempati her 
zaman da iyi olmayabilir. Çünkü 
karşıdaki kişiyle özdeşleşmeye 
sebep olabilir. Bu da psikolojik 
danışmalarda istenmeyen bir du-
rumdur. 

Empatinin İnsan İlişkilerindeki Yeri 
Psikolojik danışma süresince ge-
rek danışman gerekse danışan 
açısından oldukça önemli olan 
empati günlük hayatta da önem-
li bir yer edinmiştir. Dünyada 
kavganın, savaşın, insanlar arası 
anlaşmazlıkların ve suçların arttığı 
bu dönemlerde en önemli eksik-
liklerden birisi insanların birbirini 
“anlamaması” olmuştur. Em-
patik anlayış insanları birbirine 
yaklaştırır, iletişimi kolaylaştırır. 
Kişiye anlaşıldığı hissini verir ve 
kişi kendini önemli hisseder. Bu 
da bireylerdeki mutluluğu artırır ve 
anlaşmazlıktan doğan çatışmaların 
da azalmasında büyük önem arz 
eder. Empati sadece anlaşılan kişi 
için değil empati kuran kişi için de 
önemlidir. Empatik becerileri yük-
sek olan ve bu sayede insanlara 
yardım edebilen, onları anlayabilen 
kişilerinde çevresi tarafından se-
vilme ihtimalleri artar. 

Empati ve Eğitim 
Eğitim ortamlarının düzgün 
bir şekilde işleyebilmesi için 
kurumdaki herkesin birbirini 
anlaması gerekir. Öğretmenin 
öğrenciyi, velinin öğretmeni, 
müdürün veliyi anlamadığı bir 

ortamda yaşanabilecek gergin-
likleri düşünün. Bu yüzdendir ki 
eğitim ortamlarında empati kur-
mak çok önemlidir. Birçoğumuz 
öğrencilik yıllarında “bu öğretmen 
ne anlayışsız bir kere beni dinlese 
anlasa” demişizdir. Öğretmenin 
öğrenciyi sınıf içinde takip etmesi, 
empatik olması eğitimin kalitesi 
açısından oldukça önemlidir. Tabii 
ki öğrencinin de aynı şekilde 
öğretmeni anlaması  önemlidir. 
Bu durum sadece öğrenci ve 
öğretmeni değil tüm okul perso-
nelini, velileri de kapsamaktadır. 
Herkesin empatik bir anlayışa 
sahip olarak daha kaliteli eğitim 
ortamları yaratılabilir. Bu noktada 
da biz psikolojik danışmanlara 
önemli görevler düşmektedir. Okul-
lardaki öğretmenlere, öğrencilere, 
yöneticilere, velilere bu konuda 
örnek olmalı ve üzerimize düşeni 
yapmalıyız. Çalıştığımız kurum 
neresi olursa olsun kurumdaki tüm 
kişilerle mutlaka empati hakkında 
seminerler, çalışmalar, etkin-
likler yapmalıyız. Çünkü toplumu 
şekillendiren eğitimdir. İnsanların 
birbirini anlayabildiği ortamlarda 
gerginlikler azalır ve daha huzurlu 
bir ortam sağlanır. 

Empatinin insan ilişkilerindeki 
yeri ve önemi nedir? 



Seit dem Jahr 1994 wird die Arbeitsmarkt-
verwaltung aus dem Bundesministerium für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales getrennt, 

somit wurde auch das Arbeitsmarktservice als 
Dienstleistungsunternehmen ins Leben gerufen. 
Das Arbeitsmarktservice gliedert sich in eine Bun-
des-, Landes- und Regionalorganisation. In sämt-
lichen ebenen ist die Mitgestaltung der österreichi-
schen Sozialpartner (WKO, AK, ÖGB, IV) ersichtlich. 

Die wichtigste Funktion des Arbeitsmarktservice 
ist die Vermittlung von Arbeitskräften auf offene 
Stellen. Daneben fällt in den Zuständigkeitsbereich 
auch die berufliche Weiterbildung in Form von Kurs-
angeboten, die Unterstützung der Jobsuchenden 
in Ergreifung von Eigeninitiative und Beratung. 
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(Dies ist kein Interview. Dieser Artikel enthält die Ergebnisse unserer Recherche als Brücke Magazin, da AMS Wien unsere Fragen nicht beantwortet.)

Vernachlässigt das Arbeitsmarktservice 
Wien die Arbeitslosen mit türkischen
Wurzeln und die türkischen Medien?

Neuigkeiten in verschiedenen Per-
sonenkreisen? 
Antwort: Ja, bekannterweise ar-
beitet das AMS Wien mit dem 
Bum-Magazin und dem Kosmo-
Magazin zusammen. Hierbei ist zu 
nennen, dass das Bum-Magazin 
ein österreichisches Magazin in 
serbokroatischer Sprache ist und 
das Kosmo-Magazin ist ebenfalls 
ein Magazin aus dem genannten 
Sprachbereich. Dem Anschein 
nach kooperiert das AMS nicht mit 
sprachlich differenzierten Gruppen. 

Frage: Bekommen auch austro-
türkische Lokalmedien ein Inserat?
Antwort: Leider nein, seit dem Jahr 
2013 wurde kein Pressegespräch 
mit austro-türkischen Lokalmedien 
geführt.

Frage: Welche Erleichterung gibt es 
speziell für Austro-Türken? 
Antwort: Im Bereich der Be-
schäftigungsbewilligung gibt es 
eine Erleichterung, da türkischen 
Staatsangehörigen bei Erfüllung 
der Voraussetzungen des Asso-
ziationsratsbeschlusses EWG-
Türkei aus dem Jahr 1980 die 
Beschäftigungsbewilligung von 
Amts wegen erteilt oder verlängert 
wird. 

Geld, Trennung, Familie, Gewalt 
und Krankheit. 

Frage: Welche speziellen Angebote 
hat das Arbeitsmarktservice Wien 
für Drittstaatsangehörige? 
Antwort: Außer der sprachlichen 
Unterstützung kooperiert das 
Arbeitsmarktservice auch mit Mig-
rantenvereinen, welche Beratungs-
tätigkeiten aufnehmen. Mit welchen 
Migrantenvereinen speziell zusam-
mengearbeitet wird bleibt unklar. 

Frage: Fehlt es an Beratungstätig-
keiten oder an Effizienz der angebo-
tenen Sprachkurse bei Arbeitslosen 
mit Migrationshintergund? 

Antwort: Vom Hörensagen sind die 
Beratungstätigkeiten bzw. auch die 
Sprachkurse des AMS für Migran-
ten unzureichend. Die Sprachkurse 
werden genannt, weil die Arbeits-
suchenden am Ende des Kurses 
keinen großen Fortschritt machen, 
auf Grund des Sprachmangels 
können im Endeffekt weder die Be-
ratung noch die Berufskurse dem 
erwarteten entsprechen. 

Frage: Kooperiert das Arbeitsmarkt-
service Wien auch mit verschie-
denen Migrantenmedien für die 
Übermittlung von Nachrichten und 

Frage: Welche Maßnahmen trifft 
das Arbeitsmarktservice Wien für die 
rasche und erfolgreiche Integration 
von Migranten in die Arbeitswelt? 
Antwort: Zum einen werden so-
wohl Sprachkurse, in Kooperation 
mit dem Österreichischen Integra-
tionsfonds, als auch zahlreiche 
Berufskurse angeboten. Entspre-
chend den Nachrichten ist jedoch 
anzumerken, dass es seitens des 
Arbeitsmarktservice Wien immer 
wieder zu Komplikationen mit eini-
gen Migrantengruppen kommt.
 
Frage: Die Arbeiterkammer unter-
stützt in den verschiedenen Ländern 
Drittstaatsangehörige ohne aus-
reichenden Deutsch - kenntnissen 
durch Dolmetscher. Gibt es auch im 
Rahmen des AMS derartige Hilfs-
maßnahmen? Wenn nicht, gibt es 
für Migranten die neu nach Öster-
reich gezogen sind Informationsleis-
tungen auf der jeweiligen Mutter-
sprache? 

Antwort: Beratungstätigkeiten sol-
len durch Migrantenvereine auf-
genommen werden. Um welche 
Vereine es sich hierbei handelt und 
ob tatsächlich für jede in Öster-
reich bestehende Migrantengruppe 
eine Kooperation mit einem Verein 
besteht bleibt unklar, des Weite-
ren bleibtauch die Frage eines 
Dolmetschers offen, da sich diese 
Informationen der Webseite nicht 
entnehmen lassen. 

Frage: Gibt es eine 
spezielle Leistung für 
MigrantInnen in Wien? 
Antwort: Das Arbeits-
marktservice Wien 
trägt zur Vermittlung 
zu Beratungsstellen 
für GastarbeiterInnen 
und Asylberechtigte 
Frauen bei, diese 
Beratungstätigkeiten 
betreffen insbeson-
dere Themen wie 

Bu yazının Türkçesi: www.bruckemagazin.at
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Die Aktion Energiekosten-
Stop wurde 2013/2014 
vom Verein für Konsu-

menteninformation unter dem 
Motto "Gemeinsam sind wir ein 
Großkunde" ins Leben gerufen. 
Seit dem organisiert der VKI 
regelmäßig im Rahmen eines 
Bestbieterverfahrens einen Ge-
meinschaftseinkauf von Strom 
und Gas für die teilnehmenden 
Haushalte. Jede Aktion besteht 
aus jeweils vier Phasen:

1. Anmeldung: Bis 14.01.2019 
können Interessierte über ein 

Yüksek enerji giderlerine
SON kampanyası 2013 
/ 2014 arasında Tüketici 

Bilinçlendirme Derneği (VKI) 
tarafından, „Birlikte büyük bir 
müşteriyiz“ sloganıyla hayata 
geçirildi. 

O günden beri VKI, düzenli olarak 
başlattığı süreçte katılımcı hane-
ler adına en iyi fiyata, toplu 
elektrik ve doğalgaz satın alımı 
yapıyor. Her kampanya dört 
adımdan oluşuyor: 

Onlineformular auf www.ener-
giekosten-stop.at unverbindlich 
und kostenlos an der Aktion teil-
nehmen. Dazu genügen folgende 
Angaben: Name, E-Mail-Adresse, 
Postleitzahl, derzeitiger Ener-
gielieferant, ungefährer Jahres-
energieverbrauch.

2. Bekanntgabe Bestbieter: Am 
21.01.2019 gibt der VKI die Ge-
winner des Bestbieterverfahrens 
bekannt. Daran können alle Ener-
gielieferanten teilnehmen, die 
im Vorfeld den Qualitätskriterien 
zustimmen (u. a. Preisgarantie 

1. Başvuru: İlgilenenler 14.01.2019 
tarihine kadar www.energiekosten
-stop.at  adresinde yer alan online 
başvuru formunu doldurarak her-
hangi bir taahhütte bulunmadan 
ve ücretsiz olarak kampanyaya 
katılabilirler. İstenen bilgiler: isim, 
e-posta adresi, posta kodu, şu an 
ki enerji şirketi adı, yıllık yaklaşık 
enerji tüketimi bilgisi.  

2. En iyi fiyat veren firmanın 
açıklanması:  21.01.2019 tari-
hinde VKI bu süreçte en iyi fiyat 
veren firmayı beyan eder. Be-

von 18 Monaten, kein Einmalra-
batt, Ökostromangebot).

3. Benachrichtigung per E-Mail: 
Ab Ende Februar 2019 erhalten 
die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer eine E-Mail-Nachricht 
mit Detailinfos zu den Aktions-
tarifen sowie der Ersparnis, die 
durch einen Lieferantenwechsel 
voraussichtlich erzielt werden 
kann.

4. Wechseln und sparen: Nach 
dem Erhalt des Angebots haben 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

lirlenen kalite kriterlerine uyan 
(ör. 18 ay fiyat garantisi, tek se-
ferlik indirim olmaması, eko-enerji 
tedariği vs.) tüm enerji şirketleri 
bu sürece dahil olabilirler. 

3. E-posta yoluyla bilgilendirme: 
2019 Şubat ayı sonunda, kam-
panya fiyat listesi ve enerji şirketi 
değişikliği sonrası tasarruf edi-
lecek tutar gibi detaylı bilgiler, e-
posta yoluyla katılımcılara iletilir. 

4. Değişiklik ve tasarruf: 
Katılımcıların teklifi aldıktan 

rund sechs Wochen Zeit um in 
Ruhe zu entscheiden, ob sie das 
Angebot annehmen und auf den 
Gemeinschaftstarif wechseln 
möchten.

SERVICE: Informationen zu un-
serer Aktion gibt es auf www.
energiekosten-stop.at. Fragen 
zum aktuellen Energiekosten-
Stop beantwortet der VKI auf der 
kostenlosen Telefon-Hotline 0800 
810 860 (Montag bis Freitag von 
8-20 Uhr).

Anmelden:www.energiekosten-stop.at

sonra kampanyaya katılma, toplu 
tarifeye geçme konularında karar 
vermeleri için altı hafta zamanları 
vardır. 

Bilgi: Kampanyamız hakkında 
bilgiye www.energiekosten-stop.at 
adresinden ulaşabilirsiniz. Güncel 
„Yüksek enerji maliyetlerine SON“ 
kampanyası ile ilgili sorularınız 
için VKI’nin ücretsiz bilgilendirme 
hattını arayabilirsiniz 0800 810 
860 (Haftaiçi  08:00-20:00 arası) 

Başvuru:www.energiekosten-stop.at

Energiekosten -STOP- 

Yüksek enerji giderlerine -SON- 
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Tapuda hukuki güvence, bakım ve yardım 
merkezleri artık Landeskliniken-Holding 

çatısı altında olacak 
Rechtssicherheit bei Grundbucheintragungen, Pflege- und 

Betreuungszentren künftig unter dem Dach der Landeskliniken-Holding

Eyalet Başkanı ayrıca, bakım ve 
yardım merkezleri hizmetlerinin 
sürdürülmesi ve idare edilmesi 
görevinin Aşağı Avusturya
Landeskliniken-Holding’e dev-
redildiğini de bildirdi. Sağlık 
ve bakım hizmetlerinin „aynı 
çatı altında toplandığını„ bu 
iki alanda daha iyi bir koordi-
nasyon, daha fazla esneklik ve 
etkinlik sağlanacağını, böyle-
likle eyalet halkının ve eyaletin 
fayda sağlayacağını sözlerine 
ekledi. Ayrıca, bu yeni düzen-
leme ile her iki alanın paralel 
bir şekilde, daha iyi bir işbirliği 
ve iletişim içinde çalışmasının 
mümkün olacağını, klinikte 
verilen sağlık hizmetlerinden 

Bakım teminatı hakkındaki 
kanunun 1 Ocak 2018 
tarihi itibariyle yürürlükten 

kaldırılması sonrası, Aşağı Avus-
turya Eyaleti, hali hazırda tapuda 
kayıtlı şerhler hakkında açıklık 
ve hukuki güvence getirecek.

Eyalet Başkanı Johanna Mikl-
Leitner, bugün, Salı günü, Eya-
let Meclisi üyesi  Christiane 
Teschl-Hofmeister  ile birlikte 
düzenlediği basın toplantısında, 
Aşağı Avusturya Eyaleti 
tarafından tapu kayıtlarına 
konulan şerhlerin kaldırılması 
ve silinmesi ile ilgili yıl sonuna 
kadar „net ve hukuki bir çözüm“ 
bulunacağını belirtti. 

Eyalet Başkanı „Böylelikle, 
malvarlığına el koyma tamamen 
tarihe karışacak“ dedi.

Tapuda hali hazırda kayıtlı 
şerhler problemi, bakım teminatı 
hakkındaki kanunun yürürlük-
ten kaldırılmasından sonra, 
ülke hükümetinin herhangi bir 
uygulama planı belirlememiş 
olması nedeniyle muallakta 
kaldı. Gayrimenkuller ipotekli 
olduklarından satılamıyor.  Bu-
nunla beraber, varislerin, yüküm-
lülükleri ve masraflar hakkında 
bilgileri yok. Mikl-Leitner bu 
„sıkıntılı durumun“ sebep olduğu 
mağduriyetin çözülüp duruma 
açıklık getirileceğini ifade etti. 

bakım hizmetlerine geçişin de 
kolaylaşacağının altını çizdi. 

Eyalet Meclisi üyesi Christiane 
Techl-Hofmeister de, bakım 
teminatı ile ilgili kanunun yürür-
lükten kaldırılması sonrası, 
eyaletlere ulusal bütçeden bu 
yıl 340 milyon Avro ödeme 
yapılacağını, yapılan planla-
maya göre Aşağı Avusturya’nın 
yaklaşık 60 milyon Avro 
alacağını belirtti ve sözlerine 
devam etti: „Bakımevlerine olan 
talep beklendiği üzere artmıştır.  
Kasım ayı ortasına kadar 4.600 
yeni başvuru yapılmıştır, bu da 
geçen senenin aynı dönemi ile 
karşılaştırıldığında 1.300 daha 

fazla başvuru anlamına gelmek-
tedir. Özellikle mobil bakım 
hizmetlerinin de katkısıyla, 
Aşağı Avusturya Eyaleti, bakım 
hizmetlerinde karşılaşılan zor-
lukların üstesinden gelebile-
cek yeterliliktedir“. Teschl-Hof-
meister için önemli başka bir 
konu da tapuda kayıtlı teminat 
şerhlerine „hukuki açıklık“ geti-
rilmesidir. „Hukuki unsurlar“ bu-
rada „çok muğlak bir şekilde ifade 
edilmiştir“. Aşağı Avusturya’da 
yaklaşık 500 kişi ve onlara bağlı 
aile mağdur durumdadır. Hukuki 
koşullar olgunlaştığında, ilçe 
idari makamlarına başvurarak 
çözüm taleplerini iletilebilecektir. 

Quelle: www.noe.gv.at

Der deutsche Text ist auf www.bruckemagazin.at
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Avrupa Eyalet Başkanları Konferansı,  
Güney Burgenland’da düzenlendi.

„Europäische“ Landeshauptleutekonferenz im südburgenländischen 
Stegersbach. „Österreich der Länder. Europa der Regionen.“

Bölgelerin Avrupası 
Görüşmelerin merkezinde 2021-
2027 dönemi yapısal fonları için 
bölgesel teşvikler vardı. Niessl „De-
vam eden bölgesel kalkınmaların 
sekteye uğramaması için eyaletler
şimdiden gerekli altyapıyı hazır-
lamak istiyorlar. Bölgesel farklılık-
ların daha da artmaması için, 
uyum politikalarının ve tarımsal 
kalkınmanın kesintiye uğramasına 
engel olmalıyız.“ şeklinde devam etti. 

Viyana Eyalet Başkanı Michael 
Ludwig „Uzun süreli bir bütçe 
hazırlarken Avrupa Birliği karar 
vericilerini davet etmek çok iyi bir 
hamleydi.“ dedi. Komisyon üyesi 
Oettinger ve Eyaletler Komitesi 
Başkanı Lambertz,  eyaletlerin böl-
gesel teşvikler ile ilgili endişelerini 
büyük bir anlayışla karşıladılar.  
Eyalet Başkanı Johanna Mikl-Leit-
ner ve Eyalet Başkanı Hans Niessl 
aynı görüşü paylaşarak „Bölgele-
rin Avrupası fikrinin güçlenerek 
gelecekte de var olması açısından 
uyum fonları, eyaletler ve bölgeler 

"Eyaletler Avusturya’sı. 
Bölgeler Avrupası" 

Eyalet Başkanları Konferansı, 
Güney Burgenland’da, Ste-
gersbach şehrinde, Burgen-

land Eyalet Başkanı Hans Niessl 
yönetiminde gerçekleştirildi.  
Konferansın sloganı „Eyaletler 
Avusturyası. Bölgeler Avrupası“ 
idi. Niessl, eyalet başkanları ile 
birlikte Avrupa Birliği finanstan 
sorumlu komisyon üyesi Günther
Oettinger ve Eyaletler Kom-
itesi Başkanı Karl-Heinz 
Lambertz’i de ağırladı. Eyalet 
Başkanları Konferansı Başkanı 
açıklamasında:  „Bugün Eyalet
Başkanları Konferansı’nda 
önemli, temel konuları ele aldık.  
Bölgelerin Avrupa Birliği teşvik 
programları sayesinde daha 
da güçlendirilmeleri, yetki alanı 
belirleme ve çıraklık eğitimi 
konularının yanı sıra bir Yahudi 
soykırımı anıtının dikilmesi ko-
nusunda da öneriler ele alındı. 
Her gündem maddesinin oy birliği 
ile sonuçlandırıldığı, bugünkü 
son derece yapıcı konferans 
için tüm eyalet başkanlarına 
teşekkürlerimi sunuyorum. 
Günther Oettinger şahsında ilk 
defa bir Avrupa Birliği komis-
yon üyesinin, Eyalet Başkanları 
Konferansı’nda bulunmasından 
da ayrıca memnuniyet duydum. 
Bu, konferansın ne kadar önemli 
olduğunu da vurgulamaktadır. 
Bugünkü katılımları sebebiyle 
Eyaletler Komitesi Başkanı Karl-
Heinz Lambertz ile Devlet Bakanı 
Dr. Josef Moser’e de  ayrıca 
teşekkür ederim.“ sözlerine yer 
verdi. 

için büyük önem arz etmektedir“ 
açıklamasında bulundular. 

Çıraklık eğitiminin daha 
cazip hale getirilmesi 

Eyalet Başkanları Konferansı’nın 
gündemindeki diğer bir konu da, 
çıraklık eğitiminin cazip hale ge-
tirilmesiydi. Eyaletlerin amacı, 
çıraklık eğitimini işletmeler için 
olduğu kadar gençler için de ca-
zip hale getirmektir. Bu hususta 
eyaletlerin  alabilecekleri önlemler 
ve iyileştirmeler tartışıldı. Niessl  
„Yetişmiş iş gücüne ihtiyacı olan, 
büyüyen ekonominin durmaması 
için çıraklık büyük önem taşıyor.“ 
ifadesini kullandı. 

Ulusal hükümet ile eyaletler 
arası yetki alanı belirleme 

çalışma grubu 
Anayasa’daki yetki alanı projesi de, 
Devlet Bakanı Dr. Josef Moser’in 
de katıldığı oturumda ele alınan 
diğer bir konuydu. Anayasa’da 
değişikliğe gidileceğinden ve 
tasarı şu anda mecliste, anayasa 

kurulu tarafından tartışıldığından, 
yetki alanı konusunun bir kısmı
kapatıldı. Niessl konu hakkında: 
„Gençleri koruma ile ilgili  
sorumluluğun eyaletlere verilmesi 
için, Eyalet Başkanları Konferan-
sı’nda oybirliği ile kabul edilen üç 
maddeye dikkat çekmek isterim. 
Eyaletler sorumluluklarını en iyi 
şekilde yerine getireceklerdir.“ 
dedi ve devam etti: „Bu amaçla, 
sonradan detaylandırılabilecek,  
bir çeşit 15a mutabakatının teme-
lini oluşturmak üzere ortak fikirler 
gündemimizdeydi“.

Bir sonraki Eyalet Başkanları 
Konferansı 16.5.2019 tarihinde 

düzenlenecek
Stegersbach’taki bu konferansı 
„bugüne kadar düzenlenenler 
arasında en Avrupalı “ olarak 
betimleyen Eyalet Başkanı Dr. 
Peter Kaiser, 1 Ocak 2019 iti-
bariyle, Karintiya Eyaleti adına 
Eyalet Başkanları Konferansı 
başkanlığını devralacak. 

Quelle: www.ots.at

Der deutsche Text ist auf www.bruckemagazin.at



Avusturyalı Türklerin Basın Derneği  
+43 (0) 676 701 4223

office@atpoe.at
info@atpoe.at



GIS-Program ücreti: 
5 yılda 300 milyon 
Avro fazla ödeme 

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

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

Avrupa Birliği Adalet Divanı: 
Radyo-televizyon yayın 

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

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

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

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

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

Avusturya, Avrupa Birliği 
içinde vergiden vergi almaya 

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

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

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

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

Der deutsche Text ist auf www.bruckemagazin.at40 BrückeKöprü Magazin für Vielfalt
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bilirler. Biz, harç üzerinden KDV 
alınmasının Avrupa Birliği vergi 
yönergelerine aykırı olduğundan 
çok eminiz. Tabii buna sadece 
Avrupa Birliği Adalet Divanı 
karar verebilir. Bu nedenle 
ORF’u, Noel’den önce bizimle 
birlikte AB Adalet Divanı’na 
başvurmaya ve durumu açıklığa 
kavuşturmaya davet ediyoruz. 
Sonuç olarak 3,3 milyon abone-
sine hukuken açıklık getirmemek 
ORF’un zararına olacaktır.”  

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

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

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

Para iadesi için: 
Havale belgesi yeterli 

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

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

Her hâlükârda 
ödemeye devam edin

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

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

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

Geri Ödeme Talepleriniz İçin Başvuru Yapabileceğiniz Şirket
AdvoFin hakkında

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

cayma ile ilgili binlerce şikâyet davasını finanse etmektedir. 
Daha fazla bilgiye www.advofin.at web sitesinden ulaşılabilir. 
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KOVA (22 Ocak - 19 Şubat)

Aralık ayı sabit gelirleriniz de artışa 
neden olabilecek pozitif enerjileri 

barındırmakta. Bu ay yurt dışı seyahatleri 
gerçekleştirebilir ve özel yaşamınızda buna 
bağlı olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz yeni 
bir ilişkiye başlamak ya da eski sevgilinizle 
karşılaşarak eskiye dayanan ama kalbinizde 
varlığını sürdüren sevginin yeniden başlaması 
ile mutluğu yeniden yakalayabilirsiniz. 

BALIK (20 Şubat - 20 Mart) 

Bu ay uzun seyahat ve yolcuk 
planlarınızda sizin dışınızda 

yaşanan gecikme iptal ve aksamalar söz 
konusu olabilir. Hiç bir şeyi zorlamamalı bu 
ertelemelerin size kazandıracağı farklı dene-
yimler olabileceğini dikkate almalısınız. Bu 
ay gerek ailevi konular gerek iş hayatınızda 
keskin radikal değişimler içinde olmadan 
önce ne kazanıp ne kaybedeceğinizi iki kere 
düşünerek kararlar almalısınız. 

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan) 

Bu ay her bakımdan şans 
senden bu ay sizden yana. Bu ay 

başlayacağınız yeni bir ilişki iç uzun 
vadeli huzur verici ve kazançlı olmanızı 
sağlayacaktır. Cesaret, bilgi ve büyüme aralık 
ayına damgasını vuracak gibi görünmekte. Bu 
ay gizliliğe önem vermeli ve her türlü iş ilişki 
gibi konuları dallandırıp budaklandırmadan 
kendi içinizde yaşamaya başlatmaya özen 
göstermelisiniz.

İKİZLER (22 Mayıs - 22 Haziran)

Aralık ayında iş hayatınızda reka-
bete hazır olun. Bu sizin için ken-

dinizi yetenek ve becerilerinizi ortaya koymak için 
mükemmel bir zaman dilimi olabilir. Kendinize 
güvenin iş yaptığınız kişileri güven testinden 
geçirin ve harekete geçin uzun vadeli işlerin 
vazgeçilmez kişisi siz olabilirsiniz. Süregelen bir 
ilişkiniz varsa ilişkinize sürpriz bir şekilde evlilik 
kararı alabilirsiniz. Evli İkizler de bu ay eşinizden 
gelecek faydalarla aşkı huzuru yakalayabilirsiniz.

YENGEÇ (23 Haziran - 22 Temmuz)

İş sahipleri maddi anlamda önemli
ölçüde etkili olacak büyüme sağla-

yabilirler. İş hayatınızda Yeni arayışlara girmek 
olumlu sonuçlar doğurabilir. Düşmanlarınız, 
başarıya yaklaşımınızı engellemeye çalışabilir. 
Tedbirli olmalı güvenliğinizi önemsemelisiniz. 
Bu ay Mevsimsel rahatsızlıklar nedeniyle 
sağlık sorunları olabilir. Bu süre zarfında 
herhangi bir hukuki meseleye karışmamak 
için özenli olmalısınız. 

ASLAN (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Bu ay hukuki ve resmi işlerde 
zarar görebileceğiniz olaylar ile 

karşılaşabilirsiniz yılın ilk ayı öfke ile yaptığınız 
şeyler beklenmedik şekilde bu ay sizleri bu 
konularda zorlayabilir dikkatli davranın. Özel 
yaşamınızda aile bireylerinizin baskın tavırları 
ve sürekli eş ya da sevgilinizi eleştirmeleri 
yüzünden duygusal patlamalar ve tartışmalar 
yaşanabilir. Genel olarak, ay olumlu enerji ve 
gelişmeleri getiriyor sizlere.

TERAZİ (23 Eylül - 22 Ekim) 

Bu, ay özel yaşamınızda vaatlere 
değil gerçeklere odaklanmalı 

yapabileceğinizden fazla sözler verme-
melisiniz şimdi olmasa bile ilerleyen gün-
lerde söylediklerinizi yapamıyor olmanın 
zorlukları ile karşılaşabilirsiniz. İş 
hayatınızda ise sağ duyu size yeni kapılar 
açacaktır. Gizliliğe önem vermeli yol 
arkadaşlarınızı iyi seçmelisiniz. 

AKREP (23 Ekim - 21 Kasım)

Aralık 2018 Yılın önceki aylarında 
kaybedilen her şeyin istikrarlı bir 

şekilde iyileşmesi ile karşılaşabilirsiniz bu ay. 
Sabrınızla, sağlık maddiyat ve aşkta istikrarlı 
bir oranda kayıplar kazançlara dönebilir sizler 
için. İş hayatınızda da eğitim hayatınızda da 
sezgilerinizin sizi yönlendirdiği yolu ciddiye alın 
bakıp geçiştirmek yerine anlamaya gerçeklerin 
içinde söz sahibi olmaya bakmalısınız.

YAY (22 Kasım - 21 Aralık)

Aralık 2018 omuzlarınızda ki pek
 çok ağırlığı söküp atacak ener-

jileri barındırıyor sizler için. İş ve aşk haya-
tınızda şanslı gelişmeler ile karşı karşıyasınız. 
Bu ay aile büyükleriniz ile ilgili gelişmeler sizler için 
yorucu olabilir onların sağlık sorunları vb. Konular 
gündeminize gelebilir. Eş ya da sevgiliniz ile bağınızın 
güçlendiği sıradanlaşan ilişkinizin aşkla beslenmeye 
başlayacağı özel ve değerli enerjiler ile karşı 
karşıyasınız.

BurçlarAralık Ayı

Burçlar
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OĞLAK (22 Aralık - 21 Ocak)

Bu ay yabancı kaynaklar yurt
dışı ile ilgili eğitsel ve işinizle 

ilgili gelişmeler beklentilerinizin çok 
üzerinde ilerleyebilir ve istikrarlı bir sürecin 
kapılarını aralayabilirsiniz bu ay boyunca 
yapacaklarınızın uzun vadeli olumlu geri 
dönüşü olacağını bilmeli ve bunun bilinci 
ile ilerlemelisiniz. Bu ay ihtiyaç sahipleri 
ile yardımlaşmalarda bulunmak sizlere 
çok iyi gelecektir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bu ay eşinizin başarısını paylaşa-
cağınız sevindirici gelişmeler söz 

konusu. Bununla birlikte, Biraz ben merkezli
olarak kişisel şeylerinizi tamamlayabilirsiniz. 
İş ve eğitim hayatınızda şanslı enerjiler ile karşı 
karşıyasınız. Bu ay ek gelirler elde edeceğiniz 
başarılı girişimler gerçekleştirebilirsiniz. 
Bekar Boğalar ayın ilk günlerinde küçük 
hayal kırıklıkları olsa da ilerleyen günlerde 
AŞK galibiyetini ortaya koyacaktır.

BAŞAK (23 Ağustos - 22 Eylül) 

Bu ay kardeşleriniz ile ilgili 
gelişmeler yaşanabilir olumlu 
anlamda alacağınız ortak kararlar ile 

düşmanlarınızı bertaraf etmeyi başarabilirsiniz. 
Bilgelik ve hevesle, kendinizi her zaman hayal 
ettiğiniz toplumsal statüye eriştirecek imkanları 
doğru değerlendirerek atacağınız adımlar size 
olumlu olarakdönecektir. Bu süre zarfında, 
liderlik nitelikleri geliştirebilir ve hatta yetkili bir 
konumda çalışma fırsatı yakalayabilirsiniz.

von Brücke Magazin
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von Ebru KarahanKulinarik

Zubereitung:

Zuerst wird der Zuckerrübensirup 
gemeinsam mit dem braunen 

Zucker in einem Topf erwärmt, 
damit sich der braune Zucker etwas 
lösen kann. Bitte aufpassen, dass 
euch der Zucker nicht verbrennt. 
Butter in eine Rührschüssel geben 
und die Zuckermischung einrühren. 
Die restlichen Zutaten dazu geben 
und daraus einen glatten Teig kne-
ten. Den Teig kühl stellen. Er sollte 
mindestens für 2 Stunden in den 
Kühlschrank. Wenn es schnell ge-
hen muss, reichen auch 30 Minuten 
im Gefrierfach. Ihr könnt den Teig 
einige Tage oder Wochen lagern, 
da passiert nichts Den Teig nach 
dem Kühlen gut durchkneten und 

etwa 3 mm dick ausrollen. Das geht 
am besten mit Abstandshaltern für 
Teig, das Haus soll ja schön gleich-
mäßig werden. Wenn ihr mit den 
Ausstechern arbeitet, dann müsst 
ihr nur noch die Teile ausstechen: 2 
Mal die Hausform (Front und Rück-
seite) und 4 Mal das Rechteck (2 
Hausteile und 2 Dächer) und wer 
möchte gerne noch etwa 4 Mal die 
Schornsteinteile. Die Lebkuchen-
teile etwa 8 Minuten bei 170 °C 
backen.

Icing: Alle Zutaten mit dem 
Handrührgerät etwa 2 Minuten ver-
rühren. Das Haus zusammen set-
zen und dekorieren.

Hazırlanışı:

İlk olarak, şeker pancarı şurubunu 
kahverengi şekerle birlikte bir 

tencerede kaynatın, böylece kahve-
rengi şeker çözünebilir. Tereyağını 
bir karıştırma kabına ekleyin ve 
hazırladığınız şeker karışımı ile 
karıştırın. Kalan malzemeleri ekle-
yin ve pürüzsüz bir hamur haline 
getirin. Hamuru serin tutun. 

Buzdolabında en az 2 saat bekle-
meli. Hızlı yapmanız gerekiyorsa, 
dondurucuda 30 dakika beklemesi 
yeterlidir. Hamuru birkaç gün veya 
haftada saklayabilirsiniz, hiçbir 
şey olmuyor. Soğutmadan sonra 
hamurları iyice yoğurun ve yaklaşık 
3 mm kalınlığında yuvarlayın. Evin 

oldukça eşit olması için bu en iyi 
kalınlıktır. Eğer hamur kesici form-
lar ile çalışıyorsanız, parçaları 
kesmeniz yeterlidir: ev formunun 
(ön ve arka) 2 katı ve dikdörtgenin 
(2 ev parçası ve 2 çatı) 4 katı ve 
baca parçalarının yaklaşık 4 katını 
hazırlamış olmanız gerekir. 

Hazırlanan Zencefilli kurabiye 
formlarını 170° C'de yaklaşık 8 
dakika pişirin.

Kar için: Tüm malzemeleri el mik-
seri ile yaklaşık 2 dakika karıştırın. 
Evi bir araya getirdikten sonra 
istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.

• 150 g Zuckerrübensirup
• 100 g brauner Zucker
• 150 g Butter
• 500 g Mehl
• Backpulver
• Natron
• 2 Eier
• 0,5 TL Natron
• 0,25 TL Backpulver
• 1 Prise Salz

Lebkuchenhaus
• 1 TL Ingwer
• 2 TL Zimt
• 3 Nelken
• 0,5 TL Pfeffer

Icing:
• 250 g Puderzucker
• 1,5 EL Eiweißpulver
• 3 EL Wasser

• 150 gr şeker pancarı şurubu
• 100 gr kahverengi şeker
• 150 gr tereyağı
• 500 gr un
• Kabartma tozu
• Karbonat
• 2 yumurta
• 0,5 çay kaşığı karbonat
• 0,25 çay kaşığı kabartma tozu
• 1 tutam tuz

Zencefilli Kurabiye Evi 
• 1 çay kaşığı zencefil
• 2 çay kaşığı tarçın
• 3 diş karanfil
• 0,5 çay kaşığı karabiber

Kar için:
• 250 g pudra şekeri
• 1,5 yemek kaşığı protein tozu
• 3 yemek kaşığı su



von Uğur Karahan
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APPLE MacBook Pro 

Viele der integrierten Apps in deinem MacBook 
Pro haben eine Touch Bar Steuerung, mit der 

häufige Aktionen noch einfacher werden, wie 
E-Mails versenden oder Dokumente formatieren. 

Die Touch Bar passt sich der App an, die du gerade 
verwendest, und bringt die Kurzbefehle in den 
Fokus. Und die Apps anderer Anbieter können 

die Touch Bar ebenfalls nützen.

CANON Zoemini

Schick, schlank 
und leicht ist 

dieser kleine Drucker 
im Taschenformat 

das ideale Zubehör 
für dein Mobilgerät!

NOKIA 7.1

Android 9 Pie entfesselt das Potenzial 
der künstlichen Intelligenz, damit 

dein Nokia 7.1 Smartphone dir noch 
mehr bieten kann. Es passt sich an 
dich und die Art und Weise an, wie 
du dein Smartphone nutzt, lernt deine 
Vorlieben kennen und verbessert sich 
im Laufe der Zeit, so dass alles länger 
reibungslos läuft.

HUAWEI MateBook X Pro

Das erste Notebook von HUAWEI im FullView-
Design. Das Screen-to-Body-Ratio von 91% 

sorgt trotz der kompakten Größe für 
ein riesiges, nahezu rahmenloses Display. 

Ein revolutionäres Erlebnis. 
Ein Bildschirm, der neue 

Welten eröffnet.



BAŞKENT
SÜPERMARKT

SARAY
RESTAURANT

ASLAN
SÜPERMARKT

DEMO
MARKET 

SEVGİ 
KASAP 

Wir erreichen unsere Leser mit 
115 Zeitschriftenständen in Wien, 
Niederösterreich und Burgenland.

Wir erreichen unsere Leser mit 
115 Zeitschriftenständen in Wien, 
Niederösterreich und Burgenland.



PRODUZIERT IM AUFTRAG DES 
MEDIENINHABERS: 
Mustafa Delice 
Brücke Magazin
UID-NR: ATU 73661959
Bankverbindung: VOLKSBANK WIEN
IBAN: AT12 4300 0316 9572 5007

CHEFREDAKTEUR: 
Mustafa Delice 

REDAKTION: 
Ebru Karahan, Gürcü Ulusoy, 
Seher Malaslan, Nisan Kılıç, 
Esin Karahan, Ayşe Delice,
Duygu Kaleli, Ali Bestami Güngördü, 
Dr. Ziya Ünlütürk, Dr. Ata Eyüp Kaynar, 
Dr. Mehmet Emin Kaya

LAYOUT, SATZ, LOGO DESIGN
UND VISUELLES KONZEPT: 
Uğur Karahan

KONTAKT 
BRÜCKE - MAGAZIN FÜR VIELFALT: 
Franz Skribanygasse 3/C/3, 
2340 Mödling 
Tel: +43 (0) 676 701 4223 

EMAIL: 
office@bruckemagazin.at
info@bruckemagazin.at 
mustafa.delice@bruckemagazin.at 

INTERNET: 
www.bruckemagazin.at 
www.facebook.com/Brücke Magazin
www.twitter.com/BruckeMagazin

DRUCKPRODUKTION: 
Lapcom Zrt, Újlak u. 
4/a. 9021 Győr

Offenlegung gemäß § 25 
Mediengesetz (MedG) für die 
Print-Ausgabe des Magazins 
„Brücke - Magazin für Vielfalt“

IMPRESSUM



Havalenizi DenizBank ile yapın, Türkiye’nin 
81 şehrinde 4.200 noktaya anında ulaşın!

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

• DenizBank A.Ş.’nin 700’ü aşkın şubesine 
göndereceğiniz havaleleri bir saat içinde 
Türkiye’de hiçbir ek masraf kesilmeden 
memlekete gönderiyoruz.

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

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

7 €
Hızlı Havale*

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

€  9,99
statt € 11,99  

    Grundgebühr pro Monat*

*  Die reduzierte monatliche Grundgebühr gilt in den ersten zwei Rechnungsperioden des Mobilfunkvertrags für sämtliche Mobilfunk-Kundinnen und -Kunden.  
Für Mobilfunk-Kundinnen oder -Kunden, die innerhalb dieses Zeitraums durch Eintragung der Kundennummer im SIMfonie Kontomanager/der SIMfonie-App nachweisen,  
dass sie Strom- bzw. Erdgas-Kundin oder -Kunde der Wien Energie Vertrieb GmbH & Co KG (WEV) sind, gilt die reduzierte monatliche Grundgebühr auch über  
die ersten zwei Rechnungsperioden des Mobilfunkvertrags hinaus. Erfolgt keine Eintragung einer WEV-Kundennummer innerhalb der ersten zwei 
Rechnungsperioden des Mobilfunkvertrags oder fällt die WEV-Kundeneigenschaft der Mobilfunk-Kundinnen und -Kunden aufgrund der Beendigung des Strom- 
bzw. Erdgasvertrags weg, kann mit Beginn der dritten Rechnungsperiode des Mobilfunkvertrags bzw. ab dem Zeitpunkt des Wegfalls der WEV-Kundeneigenschaft 
die reguläre monatliche Grundgebühr für die Vertragslaufzeit des Mobilfunkvertrags verrechnet werden. SIMfonie ist ein Angebot der A1 Telekom Austria AG.

• keine Aktivierungsgebühr
• keine Bindung
• keine SIM-Pauschale Wien Energie, ein Partner der EnergieAllianz Austria. 

Jetzt 100 Prozent mehr Datenvolumen  

zum gleichen Preis!

SIMfonie SELECT.
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