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Nach der unabdingbaren Voraussetzung für Demokratien, dem Grundsatz der Pressefreiheit haben wir 

auch in dieser Ausgabe die Themen ausgewählt, die Sie, Werte Leser und Leserinnen des Brücke-Magazins 

mit Vergnügen lesen und informiert werden können.

Wir schreiben weiterhin nach unseren Prinzipien, ohne unsere Haltung gegen den, auch in den Weltmedien 

allgemein auf Akzeptanz stoßenden Gedanken, „Partei zu sein, kein Risiko einzugehen und Meinungslos 

weiter zu senden“ zu beeinträchtigen. Im November stehen wieder einmal die Wahlen auf unserer Tage-

sordnung, sowohl die Landtagswahlen der Steiermark als auch die Wahlen der Wirtschaftskammer. Nach 

einer Auswertung der letzten Wahlstatistik im September stellte sich bedauerlicherweise heraus, dass 

die Beteiligungsquote der Austro-Türken weiterhin niedrig ist. Die Teilnahme von Austro-Türken an den 

Wahlen ist bedeutend, denn das Verhältnis der Stimmen türkischer Einwanderer kann die Wahlergebnisse 

tatsächlich beeinflussen. Es ist von großer Bedeutung, dass unsere Werten Leser und Leserinnen, die mit 

vielen kleinen und größeren Unternehmen ihren Beitrag zur österreichischen Wirtschaft geleistet haben 

und weiterhin leisten, ihr Stimmrecht ausüben und den Einfluss von Einwanderern auf die Wahlen zeigen 

zum einen und Kandidaten unterstützen, die für sie am vorteilhaftesten sind zum anderen.

Solange wir als Einwanderer passiv blei-

ben, unsere Stärken nicht zeigen und unsere 

Stimmen nicht erheben werden Verbote, 

Beschränkungen und diskriminierende Prak-

tiken kontinuierlich zunehmen. Aus diesem 

wichtigen Grund sollten wir bei jeder Wahl 

ohne zu zögern oder in Faulheit zu geraten 

unsere Stimmen abgeben, vor allem in Abwä-

gung der Bedeutung auch für die nächsten 

Generationen.

Wir wünschen Ihnen liebe Leser und Lese-

rinnen einen angenehme, glückliche und 

friedliche Herbsttage an denen uns die Natur 

ein visuelles Fest bietet.
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JACKPOT CASINO
LUST AUF EIN SPIEL?

JACKPOT CASINO
KÄRNTNER STRASSE 41 

Eingang Casino Wien
Täglich von 9:00 bis 4:00 Uhr

GRATIS
EINTRITT

KEINE 
BEKLEIDUNGS-
VORSCHRIFTEN

GRATIS
SOFTDRINKS

SPIELEN
AB 5 CENT

Eintritt ins Casino ab dem vollendeten 18. Lebensjahr im Rahmen der Besuchs- und Spielordnung der Casinos Austria AG. Amtlicher 
Lichtbildausweis erforderlich. *Sichern Sie sich bis 30.12.2019 bei Ihrem Erstbesuch Spielguthaben im Wert von € 30,– um nur € 20,–

JACKPOT CASINO

€ 10,–
 BONUS!*
Jetzt sichern auf
jackpotcasino.at

CA JPC-Wien Anz 105x148 winp26v5 Brücke.indd   1 30.09.19   12:21

Chefredakteur 
Mustafa Delice
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Kommentar

Unterscheidet die Stadt 
Wien innerhalb der 
ethnischen Medien?
Die Unterstützung in Bezug auf die In-
tegration und Emigranten lässt keinen 
Zweifel. Wieso aber werden ethnische 
Medien nicht nach dem gleichen Prinzip 
unterstützt? In Österreich existieren als 
reine Druckmedien in türkische Sprache 
sechs Monatszeitungen und sechs un-
regelmäßig erscheinende Zeitungen und 
Magazine. Wir gehen davon aus, dass die 
Werbungsvergabe der Stadt Wien infor-
mative Zwecke hat, wie beispielsweise zu 
den Veranstaltungen die von Instituten 
im Rahmen der Stadt Wien stattfinden, 
mit dem Ziel ihrer Vorstellung, Image-
festlegung sowie zur Hervorhebung der 
sozialen Stellung der Institute. Wir gehen 
lediglich davon aus, denn die Fehlnutzung 
der Quellen in Bezug auf diese Angele-
genheiten steht fest. Hält sich die Stadt 
Wien, welche kontinuierlich Reportagen 
mit serbischen Medien

führt, auch hinsichtlich dieser Thematik 
von türkischsprachigen Medien fern? Rät-
selhaft ist, aus welchem Grund innerhalb 
türkischer Medien exakt jenes Medium 
eine Werbung erhält, welche lediglich ei-
nige Male im Jahr veröffentlicht somit 
unregelmäßig verteilt wird und maximal 
30-40 Standorte innerhalb Wiens erreicht.  

Aus einer genaueren 
Betrachtung der 

Transparentlisten aus 
den Jahren 2018 und 

2019 geht hervor, dass 
sich die Stadt Wien 

vermehrt für Medien 
kroatischer und serbischer 

Sprache entschied. An 
beide Medien gingen 

Zahlungen in Höhe von
115.715, 98 Euro. 

Innerhalb der 
Transparentliste ist es 

möglich, Zahlungen über 
5.000 Euro herauszulesen.

Im Lichte dieser Erkenntnisse geht der 
Gedanke einer negativen Einstellung 
gegenüber einer Kooperation mit türki-
schen Medien, welche die Grundlage der 
Informationsweitergabe an eine in Öster-
reich beträchtliche Bevölkerungszahl von 
Austro-Türken bilden, hervor. Die Einnah-
mequellen der Visuellen Medien sowie der 
Printmedien bestehen zum Großteil aus 
Werbungen und die Bekanntheit eines 
Instituts innerhalb der Bevölkerung ist 
ebenfalls stark von den Werbungen ab-
hängig. Erachtet die Stadt Wien ihre

Bekanntheit und den Weg zum Verständ-
nis innerhalb der Austro Türkischen Ge-
meinde als irrelevant? Ebenfalls werden 
Medien, die Kritik gegenüber der Stadt 
Wien äußern bestraft indem Werbeko-
operationen dauerhaft abgelehnt werden. 

Die Presse ist unabhängig! Eine Demo-
kratie ohne der Pressefreiheit ist stark 
zum Zusammenbruch verurteilt. In einem 
Staat wie Österreich, der die Demokratie, 
die Gleichheit und die Gerechtigkeit als 
Grundprinzip angenommen hat, verletzt 
eine Ausgrenzung seitens staatlicher In-
stitutionen die angenommenen Prinzipi-
en und Werte, dementsprechend kann 
der daraus resultierende „Schaden“ groß 
sein. Wenn sich die Erwartungen in Bezug 
auf Werbevergaben dahingehend stellen, 
dass Medien keine gesunde Skepsis ein-
bringen, keine Kritik anbringen und keine 
Meinungen abgeben müsste dieser Um-
stand tatsächlich ernstgenommen und 
Infrage gestellt werden. 

Wir hoffen, dass dieser Artikel eine An-
regung für die Personal- und Presseab-
teilungen der Stadt Wien darstellt, insbe-
sondere in Bezug auf die Vorgehensweise 
und die Unterstützung in gleicher Weise 
der ethnischen Medien und Journalisten, 
die berechtigt sind im Namen des öffent-
lichen Interesses zu informieren.
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Zwei Serbisch 
& Kroatische 
Medien

Zwei Serbisch 
& Kroatische 
Medien

Ein Austro 
Türkische 
Medium 

67.140,98

Zwei Serbisch 
& Kroatische 
Medien
30.260

Zwei Serbisch 
& Kroatische 
Medien
9.900

8.415,00

5.664,80

5 Monatszeitung +
2 Viertel und 2 Jährliche Medium
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Zwei Serbisch 
& Kroatische 
Medien
34.844,48

Zwei Serbisch 
& Kroatische 
Medien
16.830

Zwei Serbisch 
& Kroatische 
Medien
16.8301,2.Quartal 2019

68504,48

Austro Türkische Medien
0,00€

Aus welchem grund interessiert sich 
die zuständige Pressestelle der wiener 
Landesregierung nicht für Austro-Türken?
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Karriere

Wir sind eines der 
größten Unternehmen 
Österreichs mit einer 
langen Lehrlingstradition. 
Der erste Lehrling wurde 
1895 als Kesselschmied 
ausgebildet. Inzwischen 
werden jährlich rund 500 
neue Lehrlinge in den 
verschiedensten 
Lehrberufen ausgebildet.

Entdecke die Vielfalt - 22 Lehrberufe 
bei den ÖBB

Wir sind einer der größten Lehrlingsausbil-
der in Österreich und bieten Top-Ausbildun-
gen in vielen Berufen. Von kaufmännischen 
Lehrberufen, wie Speditionskaufmann/-frau 
oder die Ausbildung im  Bereich Mobili-
tätsservice, bis hin zu technischen  Lehr-
berufen wie Gleisbautechnik, KFZ-Technik 
und  Systemelektronik oder Metall- und 
Elektroberufen ist alles dabei. Auch die 
Lehre mit Matura ist möglich - und damit 
steht der Weg zu Universitäten und  Fach-
hochschulen offen.

Lehre und Matura

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

Die Lehre und Matura bietet eine praxis-
orientierte Ausbildung mit zweifachem 
Abschluss, Lehrabschluss und Matura. 
Sie kann bei jedem Lehrberuf auf eigenen 
Wunsch nebenbei gemacht werden. Da-
mit verfügst du sowohl über theoretische 
als auch praktische Kenntnisse, die in der 
Berufswelt verstärkt gefragt sind. Wenn 
du die Lehre und Matura in der Tasche 
hast, kannst du viele Karrierewege ein-
schlagen:

• Du kannst eine Fachhochschule oder 
Universität besuchen.

• Du kannst dich bei uns höher qualifi-
zieren.

Wir bieten dir dafür interessante Möglich-
keiten, über-nehmen im Rahmen der Aus-
bildung teilweise die Kosten und fördern 
gute Schulleistungen durch Prämien.

Du kannst die Matura auch in Form einer 
Abend-HTL machen. Die Rahmenbedin-
gungen hängen in diesem Fall auch von 
der jeweiligen Ausbildungseinrichtung ab.. 

So bewirbst du dich

Das brauchst du für einen Ausbildungs-
platz

• Du hast die 9-jährige Schulpflicht erfüllt.

• Du hast die Pflichtschule positiv ab-
geschlossen.

• Du hast sehr gute Schulleistungen bzw. 
erfüllst die Qualifikationen lt. Informa-
tionsblatt.

• Du hast ein einwandfreies Vorleben.

• Du hast gute Kenntnisse der deutschen 
Sprache.

Diese Eigenschaften bringst du mit!

• Du kannst Herausforderungen anneh-
men und willst dich weiterbilden.

• Du bist zuverlässig und genau.

• Du arbeitest selbstständig und zeigst 
Eigeninitiative.

• Du kannst dich in ein Team einfügen.

• Du bist kontaktfreudig und hast gute 
Umgangsformen.

• Du erkennst logische Zusammenhänge. 

Lehrlingsausbildung 
bei den ÖBB
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Der Klima- und Energiefonds unterstützt Private 
bei der Anschaffung von Elektro-Fahrzeugen.
Diese Initiative ist Teil der gemeinsamen Förderungs-

aktion der österreichischen Bundesregierung, der 

Autoimporteure, der Zweiradimporteure und des 

Sportfachhandels.

Klimawandel und 
Energiewende: 
Wir handeln,
Sie profitieren! Einreichung und Informationen zur Förderung 

„E-Mobilität für Private 2019/2020“ unter: 

www.klimafonds.gv.at
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In 4 Schritten zu deinem Lehrplatz:

1. Informiere dich unter Lehrberufe auf 
einen Blick über deine  Möglichkeiten. 
Schicke dann deine vollständig ausge-
füllten Bewerbungsunterlagen per E-Mail 
oder Post an die entsprechende Kontakt-
adresse.

2. Du absolvierst das weitere Auswahl-
verfahren und eine berufsspezifische 
Eignungsuntersuchung.

3. Du überzeugst uns in einem Vorstel-
lungsgespräch.

4. Du unterschreibst den Lehrvertrag.

Lehrlingsheime

Wir betreiben an vier Standorten moder-

ne Lehrlings-heime mit umfangreichen 
Freizeitmöglichkeiten und pädagogi-
scher Betreuung. Die Gesamtkapazität 
beträgt zurzeit 287 Betten für weibliche 
und männliche Lehrlinge. 

Jede Menge Freizeitangebote

Deine berufliche Ausbildung ist wichtig. 
Deine Persönlichkeitsentwicklung natür-
lich ebenso. Das gemeinsame Leben in 
der Gruppe fördert die Teamfähigkeit, 
stärkt das Selbstbewusstsein und er-
weitert den Horizont. Was wir dir also 
anbieten? Besuche kultureller Veranstal-
tungen wie Musicals, Theater, Kabarett 
und Museen, aber genauso Sportliches 
wie Fußball, Volleyball, Billard, Kegeln usw. 

Abhängig vom jeweiligen Standort  stehen 
darüber hinaus Koch-, Mal- und Bastel-
kurse am Programm. 

Dein weiteres Zuhause

Wichtig ist uns, dass du dich hier wohl 
fühlst. Wenn du dich engagierst und viel 
mit den anderen unternimmst, wirst du 
hier richtig Spaß haben. Natürlich funk-
tioniert ein Lehrlingsheim nicht ohne 
Erwachsene, die gern mit Jugendlichen 
arbeiten. Für eine durchgehende Betreu-
ung durch pädagogisch geschulte Mit-
arbeiter-Innen ist gesorgt.

Quelle: oebb.at
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Sozialministeriumservice hat Angebote 
für viele Personengruppen. 

Der Schwerpunkt des Sozialministerium-
service liegt im Bereich der beruflichen 
Integration von Menschen mit Behinde-
rung und/oder Benachteiligung. Doch das 
Sozialministeriumservice hat noch weite-
re Aufgabengebiete, die nicht unmittelbar 
am Arbeitsmarkt angesiedelt sind. 

Behindertenpass und Parkausweise

Das Sozialministeriumservice ist zustän-
dig für die Ausstellung von Behinderten-
pässen und Parkausweisen gemäß § 29b 
der Straßenverkehrsordnung.

Der Behindertenpass ist ein Lichtbildaus-
weis (bei Neuanträgen seit Ende 2016 
im Scheckkartenformat). Anspruch auf 
einen Behindertenpass haben Personen 
mit einem Grad der Behinderung von 
mindestens 50 %, die in Österreich ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
haben.

Auf Antrag sind bei Vorliegen der Voraus-
setzungen auch Zusatzeintragungen im 
Behindertenpass möglich. Die Zusatzein-
tragung „Unzumutbarkeit der Benützung 
öffentlicher Verkehrsmittel wegen dauer-
hafter Mobilität seinschränkung aufgrund 
einer Behinderung“ ist u.a. Voraussetzung 
für den Bezug einer kostenlosen Auto-

bahnvignette durch das Sozialministe-
riumservice und der Ausstellung eines 
Parkausweises, der das Parken auf ge-
kennzeichneten Behindertenparkplätzen 
ermöglicht.

Pflegeunterstützungen

Im Bereich der Pflegeunterstützungen ist 
das Sozial-ministeriumservice für:

• das Pflegekarenzgeld

• die 24-Stunden-Betreuung und

• die Unterstützung Pflegender Angehö-
riger zuständig.

Durch das Pflegekarenzgeld soll bei den 
betroffenen Arbeitnehmern und Arbeit-
nehmerinnen eine Doppel-belastung ver-
mieden werden. Dies gilt zur Organisation 
der Pflegesituation im Falle eines plötz-
lich auftretenden Pflegebedarfs naher 
Angehörigen oder auch zur Entlastung 
der pflegenden Angehörigen bei bereits 
länger bestehendem Pflegebedarf. Erfolgt 
die Pflege im Rahmen einer 24-Stunden 
Betreuung, ist ein monatlicher Zuschuss 
durch das Sozialministeriumservice mög-
lich. Im Falle der erforderlichen Vertretung 
pflegender Angehöriger kann das Sozial-
ministerium die Ersatzpflege fördern.

Sozialentschädigungen

Im Rahmen der Sozialentschädigung wer-
den Schädenabgegolten, die Personen 
im Zusammenhang mit Maßnahmen des 
Staates (z.B. die allgemeine Wehrpflicht),  
erlitten haben. 

Aber auch in Belangen, in denen der Staat 
eine  besondere Verantwortung wahrzu-
nehmen hat, (z.B. bei Impfschäden oder 
für Opfer von Verbrechen) werden vom 
Sozialministeriumservice Leistungen aus 
der Sozialentschädigung zuerkannt.

Behindertengleichstellung

Das Behindertengleichstellungspaket 
verankert den Diskriminierungsschutz 
für Menschen mit Behinderungen in vie-
len Bereichen des täglichen Lebens. Das 
Behinderten- gleichstellungsrecht bietet 
Schutz vor Diskriminierung aufgrund einer 
Behinderung.

Bei einer vorliegenden Diskriminierung 
wegen einer Behinderung kann bei den 
Landesstellen des Sozial-ministeriumser-
vice eine Schlichtung beantragt werden.         

Weitere Infos unter;

www.sozialministeriumservice.atüze-
rinden ulaşabilirsiniz. 

Behindertenpass  
Parkausweis  
Pflegeunterstützungen,
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Arbeit

 WÄHL’ DIE NEOS 

 IN DEN LANDTAG 

NEOS Vorsitzende und

Nationalratsabgeordnete

 BEATE 
MEINL-REISINGER

NEOS Spitzenkandidat

und Grazer Gemeinderat

NIKO SWATEK

24.11.

WEIL’S ZEIT IST
IMPRESSUM NEOS Steiermark, Annenstraße 34a, 8020 Graz    FOTO Kerstin Frühwirth   

Sie sind arbeitslos 

und nehmen an 

einem Kurs oder einer 

arbeits¬markt¬politischen 

Maßnahme teil. Dann 

können Sie für diese Zeit 

eine Beihilfe zur Deckung 

des Lebensunterhaltes 

(DLU) bekommen, falls Ihr 

Arbeits¬losen¬geld oder 

Ihre Notstandshilfe nicht 

ausreichen. 

Welche Bedingungen erfüllt sein müssen:

• Die Beihilfe gibt es nur, wenn Sie arbeits-
los sind und Ihr Kurs oder Ihre Maßnahme 
länger als eine Woche und mehr als 16 Wo-
chenstunden dauert.     

• Ob und wie viel Sie als Beihilfe bekommen, 
hängt davon ab, wie viel Sie an anderen 
Leistungen beziehen. Das AMS geht von 
Mindeststandards aus, also Mindestbe-
trägen für die Existenzsicherung (für Ju-
gendliche bis 18 Jahren 11,08 Euro pro Tag, 
für Erwachsene 17,99 und 25,60 Euro pro 
Tag). Liegt Ihr Leistungsanspruch unter 
diesen Mindeststandards, erhalten Sie die 
Differenz zum Mindeststandard als Beihilfe.                              

• Wenn Sie höhere Leistungen als diese 
Mindeststandards beziehen, gibt es für 
Sie keine Beihilfe zur Deckung des Lebens-
unterhaltes. Wenn Sie gar keine Leistung 
beziehen, bekommen Sie den vollen Min-
deststandard.

Achtung!
Beihilfe zur Deckung des 
Lebensunterhaltes gibt 
es nur, wenn diese vor 
einem Kurs zwischen 

Ihnen und Ihrer BeraterIn 
beim Arbeitsmarktservice 

vereinbart wurde. Reden Sie 
rechtzeitig mit Ihrer Beraterin 

oder Ihrem Berater!

Zusatzbetrag für die Dauer der

Teilnahme 

Sie sind arbeitslos und nehmen an einer 

Nach- oder Umschulung oder an einer 

Wiedereingliederungsmaßnahme im Auf-

trag des AMS teil? Dann gebührt Ihnen 

während dieser Zeit ein Zusatzbetrag zum 

Arbeitslosengeld von täglich 2,04 Euro.

Quelle: AK-Salzburg

Beihilfe zum 
Lebensunterhalt
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WEIL’S ZEIT IST
IMPRESSUM NEOS Steiermark, Annenstraße 34a, 8020 Graz    FOTO Kerstin Frühwirth   
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Durchschnittlich erhielten zehn-tausend 
Austro-Türken seit eineinhalb Jahren 
einen Brief mit dem Zweifel einer Dop-
pelstaatsbürgerschaft. Die Wählerliste 
dient als Beweis für den Zweifel einer 
Doppelstaatsbürgerschaft verwendet.

Und wie verläuft der Prozess tatsäch-
lich? Wie ist die Vorgehensweise? Was 
muss beachtet werden?

Die MA35 verlangt nach lediglich einem 
Dokument in den versendeten Briefen. 
Nach dem Personenstands- Familien-
re-gisterauszug. Personen, die einen 
solchen Brief erhalten gehen verständ-
licherweise zur türkischen Botschaft 
sowohl für den Auszug als auch für 
Information. Zu vermerken ist jedoch, 
dass dieses Dokument nur türkischen 
Staatsbürgern vorbehal-ten ist. Bei Ab-
erkennung der türkischen Staatsbürger-
schaft wird der Personenregister seitens 
türkischer Behörden nicht mehr geführt. 
Die MA35 erkennt keine Dokumente, 
außer dem Personenregisters als Be-
weis an. Aufgrund dessen kam es nach 
den ersten Briefen zu Versendung der 
zweiten Briefe und anschließend kam 
es zu einem Bescheid.

Vor der Berichterstattung trafen wir 
zahlreiche, von diesem Prozess betrof-
fene Personen. Beinahe jede Erzählung 
gleicht der anderen. Natürlich gibt es 
unter diesen Personen auch welche, die 
kraft eigener Entscheidung die türkische 
Staatsbürgerschaft wieder annahmen. 

Der Großteil jedoch war nach der 
Aber-kennung der türkischen Staatsbür-
gerschaft nicht mehr in der Botschaft 
und bei jedem Türkei-Besuch wurde ein 
Visum beantragt. Bis zum Erhalt des ge-
nannten Briefes hatten sie keine Zweifel 
in Bezug auf ihre Staatsangehörigkeit.

Die MA35 besteht auf die Wählerliste als 
Beweis und Personen, die einer Doppel-
staatsbürgerschaft beschuldigt werden 
sind verzweifelt und unruhig. 

Was müssen sie tun,  wenn sie diesen 
Brief erhalten?

Beim Erhalt des zweiten Briefes wird 
Ihnen eine Einspruchszeit von 14 Tagen 
eingeräumt, beim dritten Brief beträgt 
diese Zeit einen Monat. Darüber hinaus, 
werden Sie mit dem letzten Brief auch 
zur Zahlung des Betrages in Höhe vom 
€ 30 an das angegebene Konto auf-
gefordert.

Besonders wichtig ist es, im Rahmen 
der eingeräumten Einspruchszeit auch 
einen Einspruch zu erheben, ansonsten 
erhalten Sie einen Brief, in dem vermerkt 
wird, dass Ihre Rechte in Bezug auf die-
se Angelegenheit erloschen sind.

Als Beispiel können wir von drei Perso-
nen berichten, die sich telefonisch mit 
uns in Verbindung gesetzt haben. Eine 
dieser Personen hat einen Einspruch 
mit einem Tag Verspätung erhoben, 
doch leider konnte man aufgrund der 

verspäteten Rückmeldung dem Verlust 
der Rechte nicht entgegenwirken. In den 
anderen zwei Fällen haben die Personen 
die Verständigung über die Hinterlegung 
eines behördlichen Dokuments nicht 
im Postfach aufgefunden und konnten 
somit nicht im gewünschten Zeitraum 
agieren. Auch in diesem Fall wurden 
diesen Personen sämtliche Rechte in

 Bezug auf die österreichische Staats-
bürgerschaft entzogen. Natürlich kann 
man auch in diesem Fall ein gerichtli-
ches Verfahren einleiten, doch die Wie-
dererlangung der Rechte wird deutlich 
sch-wieriger.

Im Lichte dieser Beispiele bitten wir Sie 
um Aufmerksamkeit hinsichtlich be-
hörd-licher Dokumente und ebenfalls 
um Abholung und um Rückmeldung 
innerhalb der angegebenen Frist. Re-
levant ist nicht, wie gut Sie schreiben 
sondern in welchem Zeitraum Sie Ein-
spruch erheben. In Beispielen die wir 
erhalten haben, gibt es sowohl seiten-
lange Einsprüche, als auch sehr kurze. 
Im Endeffekt erhielten alle Einsprüche 
die Rückmeldung vom MA35, dass der 
Einspruch abgelehnt wurde. Einige 
Staatsbürger, die den Druck und den 
Stress des Prozesses nicht aushalten, 
geben auf anstatt ihre Rechte geltend 
zu machen. Auch hier ist unser Rat an 
der Sache festzuhalten und nicht auf-
zugeben.

Was kommt auf Personen zu, welche 

Wie können Geschädigte hinsichtlich der Doppelstaatsbürgerschaft, 
dessen Verfahren fortgesetzt werden vorgehen?
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Mag. Dietmar Hudsky: BMI 
zu Ihrer gegenständlichen Anfrage kann seitens der für Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftswesen zu-ständigen Fachab-
teilung des Bundesministeriums für Inneres Folgendes mitgeteilt werden:

Wie bereits in der Korrespondenz im Oktober 2018 ausgeführt, ist die Vermeidung der mehrfachen Staatsangehörigkeit eines 
der Grundprinzipien des österreichischen Staatsbürgerschaftsrechts. Österreich kommt damit einer sich aus der Europa-rats-
konvention über die Vermeidung der Fälle mehrfacher Staatsangehörigkeit entstehenden Verpflichtung nach. An die-ser Stelle 
muss jedoch klargestellt werden, dass eine Beschuldigung allein nie zum Verlust der Staatsbürgerschaft führt. Die zuständigen 
Behörden haben die Frage des Verlusts im Rahmen eines rechtstaatlichen Verfahrens zu klären. Dieses Verfahrens schließt 
selbstverständlich eine Stellungnahmemöglichkeit des Betroffenen (Grundsatz des Parteiengehörs) ebenso wie Rechtsmittel 
(zunächst zum Landesverwaltungsgericht, dann im Rahmen einer Revision zum Verwaltungsgerichtshof oder Beschwerde 
zum Verfassungsgerichtshof) mit ein. In diesem Zusammenhang darf auch auf die Entscheidung des Verfassungsgerichts-
hofes vom 17.12.2018, E 3717/2018, hingewiesen werden. 

Das Bundesministerium für Inneres nimmt die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs selbst-verständlich zur Kenntnis. Es 
ist darauf hinzuweisen, dass der Vollzug des Staatsbürgerschaftsgesetzes gemäß Art. 11 B-VG in die Kompetenz der Länder 
fällt, diese führen daher Staatsbürgerschaftsverfahren selbständig im eigenen Wirkungsbereich. Dem Bundesministerium für 
Inneres kommen weder Weisungs- noch Kontrollrechte zu. 

Die Staatsbür-gerschaftsbehörden der Länder haben daher die Auswirkungen des VfGH-Erkenntnis auf die dort anhängigen 
Verfahren selbst zu beurteilen.

die österreichische Staatsbürger-
schaft aberkennt und somit ihre Rech-
te als Staatsbürger verloren haben?

Auch hier möchten wir gerne über einige 
Fälle berichten, in denen wir kontaktiert 
wurden.

Die Rechte in Bezug auf das AMS, So-
zialleistungen und Versicherung wurden 
bei einer Person, die das behördliche 
Dokument bei der österreichischen Post 
nicht abgeholt hat eingestellt. Diese 
Person gilt zur Zeit als staatenlos, weil 
sie weder die österreichische, noch die 
türkische besitzt. Weitere Informationen 
sind und nicht bekannt, da der Prozess 
neu begonnen hat.

In einem anderen Fall, hat ein zwi-
schenzeitlich staatenloser die türkische 
Staatsbürgerschaft angenommen und 
musste ein Visum und eine Arbeits-
erlaubnis beantragen, damit die Per-
son das Leben in Österreich fortführen 
kann. Die Erlangung des Visums kos-
tete der Person ein Jahr und in dieser 
Zeit durfte er das Land nicht verlassen. 
Des Weiteren möchten wir unser Volk 
auch darüber aufklären, dass wir die 
Information erhalten haben, dass es 

inzwischen auch Personen gibt, die 
sich einen wirtschaftlichen Nutzen aus 
dieser Lage erzielen. Uns ist zu Ohren 
gekommen, dass einige Personen be-
reit sind, das von der MA34 geforderte 
Dokument gegen Entgelt, auszustellen. 
Die türkische Botschaft bestätigte die 
Lage über die Ausstellung eines Per-
sonenstands- Familienregisterauszug, 
welche demnach le-diglich türkischen 
Staatsbürgern zusteht. Zudem ist das 
System nicht geeignet dieses Dokument 
auszustellen. Auszüge, die durch illegale 
Wege erhalten werden, können behörd-
lich nicht geltend gemacht werden. Wir 
bitten Sie ebenfalls um Vorsicht in Be-
zug auf dieses Thema.

Not: Inwiefern kann die laut MA34 
„amt-liche“ Wählerliste, über welche 
verfügt wird als Beweis dienen? Wurde 
diese Thematik auch schon vom tür-
kischen Staat nachgeforscht? Jahre-
lang wurde auch in der Türkei über die 
Wählerliste einen schlechten Eindruck 
verbreitet. Häufig kam es zu Problemen 
wie das Hinzufügen von Menschen in 
die Liste, die es gar nicht gibt bzw. es 
wurden Personen nicht in die Liste ge-
setzt, obwohl sie ein Wahlrecht hätten. 

Als Beispiel kann man nennen, dass bei 
den Wahlen im März 2014 ein regelwid-
riger Wählerkreis in einem Gebiet fest-
gestellt wurde, wobei diese Anzahl 16% 
der Gesamtwählerliste ausmacht. Reicht 
nicht sogar dieses Beispiel dafür aus, 
dass das Beweisstück als nicht sicher 
eingestuft werden kann? Aus welchem 
Grund auch immer, sollte ein unsicheres 
Beweisstück, dessen Wahrheit Jahre-
lang nicht bewiesen werden kann, nicht 
als Tatsache dienen, insofern auch nicht, 
als das die Betroffenen die geforderten 
Dokumente nicht bekommen können, 
weil diese nur den türkischen Staatsbür-
gern gewährt wird. Diese Sachlage wird 
das Problem definitiv nicht lösen, im 
Gegen-teil, es wird zu großer Hilfs- und 
Lösungs-losigkeit führen. Kann man ein 
solches Anliegen, welches eine große 
Wirkung auf die Lebensweise von sehr 
vielen Menschen ausüben wird, nicht in 
Kooperation mit türkischen Behörden 
lösen? Schlussendlich handelt es sich 
hierbei um zahlreiche Menschen die 
Kraft eigener Entscheidung die türkische 
Staatsbürgerschaft aberkannt und die 
österreichische anerkannt haben.

Wichtige Antworten an die zuständigen österreichischen
Behörden zu unserem Artikel über die doppelte 
Staatsbürgerschaft



Damit die Lebens-
qualität steigt. Und 
nicht die Miete.



Kolumne: Selma Yildirm

Nationalrätin Mag.a Selma Yildirim wurde 
1969 in Istanbul geboren. Nach einer Aus-
bildung zur kaufmännischen Angestell-
ten hat sie 14 Jahre lang im Zentrum für 
MigrantInnen in Innsbruck gearbeitet und 
berufsbegleitend Rechtswissenschaften 
studiert. Sie ist seit 2007  beim Finanzamt 
Innsbruck tätig. 

Die Landesfrauenvorsitzende der SPÖ 
Tirol ist seit 2017 Abgeordnete im öster-
reichischen Parlament. Weitere Schwer-
punkte sind Finanz-, Verfassungs- und 
Justizpolitik.

Ihr Lebensweg, so Yildirim, spiegelt sich 
in ihrer Arbeit wider: „Gerechtigkeit, Chan-

cengleichheit und dass sich Stärkere für 
Schwächere einsetzen, das sind Gründe, 
warum ich mich politisch engagiere. Poli-
tik muss so gestalten, dass möglichst vie-
le Menschen profitieren – unabhängig von 
ihrer ethnischen und sozialen Herkunft.“ 

SPÖ Nationalrätin

So vielseitig ist die #Steiermark ...

Klick’ dich durch die 
besten Seiten der
Steiermark:

>  Informationen – 
>  Diskussionen – 
>  Impressionen.

Die Steiermark und du – 
werden wir Freunde!
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Noch mehr Steiermark gibt es auf
www.steiermark.at  |  www.steiermark.com
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Zubereitung
Zwiebeln schälen und würfeln. In einem 
Bräter das Teebutter erhitzen und 
die Zwiebeln darin bei schwacher bis 
mittlerer Hitze goldbraun schmoren. 
Dabei regelmäßig umrühren. In der 
Zwischenzeit das Rindfleisch in große 
Würfel schneiden. 
Knoblauch schälen und zusammen 
mit dem Kümmel fein hacken. 
Paprikapulver und Tomatenmark 
verrühren und zu den Zwiebeln gießen. 
Das gewürfelte Fleisch, Lorbeerblätter, 
Knoblauch, Kümmel und Wasser 
zufügen. Deckel auflegen und das 
Gulasch bei schwacher bis mittlerer 
Hitze 2 Stunden kochen. 
Das Gulasch mit Salz und Pfeffer 
abschmecken und die Lorbeerblätter 
entfernen.

Zutaten 
(für 4 Portionen)

• 4 Zwiebeln

• 1 kg Rindfleisch

• 2 EL Paprika Pulver, edelsüß

• 2 EL Tomatenmark

• 1 EL Tee Butter

• 1 Knoblauchzehe 

• 2 Lorbeerblätter

• 1 TL Kümmel

• 1 Liter Wasser

• Salz, Pfeffer

Wiener Gulasch

Kulunarik
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Geçim Yardımını 
Nasıl 
Alırsınız

S: 11

Çifte Vatandaşlıkta 
Sorunlar Bitmedi,
Ne 
Yapmalısınız

Şiddetsiz
Yaşam

GEWALTFREI LEBEN

Frauenhelpline gegen Gewalt
www.gewaltfreileben.at

KAMPAGNE ZUR VERHINDERUNG VON GEWALT AN FRAUEN UND KINDERN

Frauenhelpline gegen Gewalt
0800 222 555

S: 8

Steiermark Eyalet 
Seçiminde Oy 
Hakkımızı 
Kullanalım

S: 15 S:12

S: 4

Viyana Belediyesi 
Etnik Basın Arasında 
Ayrımcılık mı 
Yapıyor?

ÖBB’de Çıraklık 
Fırsatı Sizi 
Bekliyor!

S: 6
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Tüm Asagı Avusturya’da ücretsiz
danısma ve seminerler!
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Bezahlte Anzeige



Demokrasilerin vazgeçilmez koşulu  “Bağımsız Basın” ilkesi ile devam ettiğimiz yayıncılık anlayışı ile bu 

sayımızda da, siz değerli okurlarımıza keyifle okuyacağınız ve bilgileneceğiniz konular seçtik sevgili Brücke 

Magazin okuyucuları.

Dünya medyasında da yaygın olarak kabul gören ”taraf olma, risk almama, etliye sütlüye bulaşmadan 

yayın hayatına devam etme” anlayışına karşı duruşumuzu hiç bozmadan, bağlı olduğumuz ilkelerle yayın 

yapmaya devam ediyoruz.

Kasım ayı içinde yine seçimler gündemimizde. Staiermark eyaleti  parlamento seçimleri ve Wirtschafts-

kammer seçimi. 

Geçtiğimiz Eylül ayı seçim istatistiklerini değerlendirdiğimizde, Türkiye kökenli Avusturya vatandaşlarının 

seçime katılma oranının hala çok düşük olduğunu üzülerek gözlemledik. Oysaki Türkiye kökenli göçmen-

lerin oy oranı,  seçim sonuçlarına etki edecek kadar çoktur. İrili ufaklı binlerce ticari işletme ile Avusturya 

ekonomisine hatırı sayılır katkıda bulunan siz değerli okurlarımızın, oy haklarını kullanıp, kendileri için en 

faydalı olacağına inandıkları adayları destek-

lemeleri ve göçmenlerin seçime etki gücünü 

göstermeleri büyük önem arz etmektedir. 

Zira bizler pasif kaldıkça, gücümüzü göster-

medikçe ve sesimizi çıkarmadıkça yasaklar, 

kısıtlamalar, ayrımcı uygulamalar artarak 

devam edecektir.

Bu yüzden her türlü seçimde, erinmeden, 

tembellik yapmadan, vereceğimiz her bir 

oyun hem bizler hem de gelecek nesil için 

ne kadar önemli olduğunun farkında olarak 

oylarımızı kullanmalıyız.

Sonbaharın son demlerinin yaşandığı, doğa-

nın bizlere görsel bir şölen sunduğu Kasım 

ayında siz değerli okurlarımıza huzurlu, ke-

yifli ve mutlu günler dileriz.

www.riz-up.at

   Kolay basla, ,
güvenle büyü.

Asagı Avusturya
Eyaleti Startup Ajansı

,

)

Tüm Asagı Avusturya’da ücretsiz
danısma ve seminerler!

,

,

)

3Ausgabe 24 2019

S
ym

b
o

lf
o

to

JACKPOT CASINO
LUST AUF EIN SPIEL?

JACKPOT CASINO
KÄRNTNER STRASSE 41 

Eingang Casino Wien
Täglich von 9:00 bis 4:00 Uhr

GRATIS
EINTRITT

KEINE 
BEKLEIDUNGS-
VORSCHRIFTEN

GRATIS
SOFTDRINKS

SPIELEN
AB 5 CENT

Eintritt ins Casino ab dem vollendeten 18. Lebensjahr im Rahmen der Besuchs- und Spielordnung der Casinos Austria AG. Amtlicher 
Lichtbildausweis erforderlich. *Sichern Sie sich bis 30.12.2019 bei Ihrem Erstbesuch Spielguthaben im Wert von € 30,– um nur € 20,–

JACKPOT CASINO

€ 10,–
 BONUS!*
Jetzt sichern auf
jackpotcasino.at

CA JPC-Wien Anz 105x148 winp26v5 Brücke.indd   1 30.09.19   12:21

Chefredakteur 
Mustafa Delice

Kommentar
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Entegrasyon ve 
göçmenlerle ilgili 
çalışmalara farklı 
şekillerde destekler 
veren Viyana 
Belediyesi, etnik 
basına eşit destek 
vermiyor neden?
Avusturya’da yazılı basın olarak Türkçe 
dilinde  yayın yapan 6 adet aylık, 4 adet 
de senede birkaç kere dağıtılan dergi ve 
gazeteler var.

Belediyenin reklam vermekte amacının,  
bünyesinde bulunan kurumların  faaliyet-
lerini ve kendilerini tanıtmak, kurumsal 
imajı ortaya koymak, kuruluşun sosyal 
alanda duruşunu belirtmek gibi sebepler 
olduğunu var sayıyoruz. Var sayıyoruz 
çünkü görüyoruz ki belediye bu hedeflere 
yönelik kaynakları doğru kullanmıyor. 

Sırp medyasına devamlı röportajlar veren 
belediyenin bu konuda da Türkçe yayın ya-
pan medyadan özellikle mi uzak duruyor?  

Türkçe yayın yapan gazete ve dergiler 

içinde reklam seçimini, senede birkaç 
kere çıkan, Viyana’da taş çatlasın 30-40 
noktaya bırakılan, doğru düzgün dağıtımı 
bile yapılmayan gazetelerden yana yapmış 
olması bizim açımızdan anlaşılır bir durum 
değildir.

2018-2019 Transparens 
listeyi incelediğimizde, 

Viyana Belediyesi’nin etnik 
basın reklam tercihini 

Hırvat’ça ve Sırp’ça yayın 
yapan iki gazeteden yana 
kullandığını görüyoruz. 
Bu iki gazeteye toplam 

115.715,98 EURO ödeme 
yapılmış. Bu listede 5.000 
EURO’nun üzerinde yapılan 
ödemeleri görmek mümkün.

Bu veriler ışığında Avusturya’da hatırı 
sayılır bir çoğunluğu oluşturan Türkiye’li 
göçmen halka yayın yapan medyanın Vi-
yana Belediye’si tarafından reklam ver-
mek adına pek de önemsenmediği fikri 
oluşuyor.

Gerek yazılı, gerekse görsel medyanın gelir 
kaynağı reklamlardır. Bir kurumun kendisi-

ni halka tanıtmasının yolu da reklamlardır. 
Viyana Belediyesi Türkiye’li göçmen hal-
klara kendisini tanıtmayı, anlatmayı önem-
li görmemekte midir? 

Belediye kendisini eleştiren yazılar yazmış 
olan basını da yine reklam vermeyerek bir 
nevi cezalandırmaktadır.

Basın bağımsızdır, bir ülkede bağımsız 
medya olmadan sağlıklı demokrasinin 
devamı da mümkün değildir. Avusturya 
gibi demokrasi, eşitlik ve adaleti temel 
ilke edinmiş bir ülkede, resmi kurumların  
bu tarz ayrımcı davranışlarının ne tür za-
rarlar verebileceğini herkes az çok tahmin 
edebilir. Eğer medyadan beklenen, etliye 
sütlüye dokunmadan, sorgulamadan, 
eleştirmeden habercilik yapmaları ve 
karşılığında da vaad edilen,  devamlılığını 
sağlamaları için ihtiyacı olan reklamları 
vermek ise  bu zihniyet ciddiyetle ele alınıp 
sorgulanmalıdır.

Bu yazımızın Viyana Belediyesi Basın 
Halkla ilişkiler ve basın departmanına , 
kamu yararı adına yayın yapma hakkına 
sahip etnik  gazete ve gazetecilere ,eşit 
mesafede yaklaşımlarını destekleyici fikir 
vermesini umut ediyoruz.
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Viyana Eyalet Hükümetinin Halklarla Sorumlu 
Basın Dairesi, Viyanada Yaşayan
Türklere Neden Çok Az İlgi Gösteriyor.

Quelle: www.rtr.at
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Stadt W
ien

Zwei Serbisch 
& Kroatische 
Medien

Zwei Serbisch 
& Kroatische 
Medien

Ein Austro 
Türkische 
Medium 

67.140,98

Zwei Serbisch 
& Kroatische 
Medien
30.260

Zwei Serbisch 
& Kroatische 
Medien
9.900

8.415,00

5.664,80

5 Monatszeitung +
2 Viertel und 2 Jährliche Medium

Austro Türkische Medien     
0,00

2018
115.715,98

Stadt W
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Zwei Serbisch 
& Kroatische 
Medien
34.844,48

Zwei Serbisch 
& Kroatische 
Medien
16.830

Zwei Serbisch 
& Kroatische 
Medien
16.8301,2.Quartal 2019

68504,48

Austro Türkische Medien
0,00€
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Biz Avusturya‘nın köklü 
çıraklık geleneğine 
sahip olan en büyük 
şirketlerinden biriyiz. İlk 
çırağımız 1895 yılında 
kazancılık eğitimini 
almıştır. Şimdilerde ise 
yılda yaklaşık 500 yeni 
çırak farklı mesleki 
eğitimler almaktadır. 

Çeşitliliği keşfedin - ÖBB’de 22 mesleki 
eğitim

Avusturya’nın en büyük çırak 
eğitmenlerinden biriyiz ve birçok mes-
lek için de en iyi eğitimleri sunmaktayız. 
Bu eğitimler nakliye komisyoncusu veya 
müşteri hizmetleri gibi ticari mesleklerden 
demiryolu yapım teknolojisi, otomotiv tek-
nolojisi, sistem elektroniği veya metal ve 
elektro meslekleri gibi teknik eğitimlere ka-
dar her şeyi kapsamaktadır. Çıraklık eğitimi 
Matura (lise bitirme sınavı & diploması) ile 
de mümkündür. Böylece üniversitelerin ve 
meslek yüksekokullarının yolları da açıktır. 

Çıraklık ve Matura

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

Çıraklık ve Matura iki diplomalı pratik 
odaklı bir eğitim sunmaktadır. (Meslek 
eğitimini tamamlama ve Matura). Matura 
kişisel istek üzerine her mesleki eğitimin 
yanı sıra ek olarak yapılabilir. Böylece iş 
dünyasında giderek aranan hem teorik 
hem de pratik bilgilere sahip olabilirsin. 
Çıraklık ve Matura diplomanı aldığında, 
birçok kariyer yolunu seçebilirsin:

• Meslek yüksekokuluna veya üniversiteye 
gidebilirsin.

• ÖBB’de daha yüksek nitelikler kazana-
bilirsin. 

Bunun için sana enteresan fırsatlar 
sunuyoruz ve eğitim kapsamındaki 
masrafları kısmen üstleniyoruz ve okul 
başarılarını primlerle teşvik ediyoruz. 
Matura’yı Yüksek Teknik Eğitim Kuru-
mu’na akşamları (Abend-HTL) giderek

yapabilirsin. Böyle bir durumda genel 
koşullar ilgili eğitim kurumuna bağlıdır. 

Bu şekilde başvurabilirsin!

Mesleki Eğitim Yeri için senden bekle-
nenler

• 9 yıllık mecburi öğrenimi tamamlamış 
olman.

• Zorunlu eğitimini başarıyla bitirmiş ol-
man.

• Derslerinde başarılı olman veya bilgi-
lendirme broşüründeki nitelikleri taşıyor 
olman.

• Kusursuz bir yaşam sürdürmüş olman.

• Almancaya hâkim olman.

Bu nitelikler sende mevcut!

• Zorlukları kabullenebiliyorsun ve kendini 
geliştirmek istiyorsun.

• Güvenilir ve özenlisin.

• Bağımsız çalışıyorsun ve kendi inisiya-
tifini kullanıyorsun.

• Bir ekibe entegre olabiliyorsun. 

• Girişkensin ve görgü kurallarına sahipsin.

• Mantıksal bağlamları fark ediyorsun. 

ÖBB’de 
Çıraklık Fırsatı 
sizi bekliyor!
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İklim ve Enerji Fonu, özel sektörde
elektrikli araç kullanımını destekliyor.

Bu teşvik, araba ithalatçıları, motorsiklet
ithalatçıları ve spor malzemeleri satıcılarının
ortak girişimidir.

İklim değişikliği ve
Enerji dönüşümü:
Biz harekete geçiyoruz,
siz fayda sağlıyorsunuz! “Özel sektörde E-hareketlilik 2019/2020”

teşviği hakkında detaylı bilgi ve başvuru için:

www.klimafonds.gv.at
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4 adımda Mesleki Eğitim Yerine:

1. Sana sunulan fırsatlar hakkında bilgi-
ye „Lehrberufe auf einen Blick“ üzerin-
den ulaşabilirsin. Sonrasında eksiksiz 
doldurulmuş başvuru belgelerini e-posta 
veya posta yoluyla ilgili irtibat adreslerine 
gönderebilirsin. 

2. Diğer seçim süreçlerini ve mesleğe 
özgü yeterlilik sınavını tamamlıyorsun.

3. Mülakatta bizi ikna ediyorsun.

4. Çıraklık sözleşmesini imzalıyorsun.

Çırak yurtları

Boş zamanlarını değerlendirme olanakları 

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

Boş zamanları değerlendirme

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

Senin bir diğer evin

Senin burada kendini iyi hissetmen bi-
zim için önemlidir. Eğer sorumluluklar 
üstlenirsen ve diğer öğrencilerle birçok 
aktivitede bulunursan, o zaman burada 
gerçekten eğlenirsin. Tabi ki bir çırak yur-
du gençlerle çalışmayı seven yetişkinler 
olmadan yürümez. Daimi destek ise pe-
dagojik eğitimi almış çalışanlar sayesinde 
sağlanmaktadır.

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

Kampanyanın hedefi, 2014 ve 2015 süre-
since çeşitli toplumsal alanlarda (sağlık 
alanı, medya, çocuk ve gençlik alanı gibi) 
şiddeti önleme çalışmaları yürütmek ve 
bu yolla kadın ve çocuklara yönelik şiddeti 

engellemeye katkıda bulunmaktır.

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

Yuvamız dediğimiz evimizde, maale-
sef yalnızca sevgi, güven ve uyumu 
yaşamıyoruz.

Evlerinde psikolojik, fiziksel ve/veya cin-
sel şiddet yaşayan kadınlara yardım ve 
destek bir gerekliliktir. Şiddetten koruma 
kurumlarının danışmanları gerekli yardım 
ve desteği verir.

Kadın kurumlarının oluşturduğu ağ sizi 
tutar

Avusturya’da, ücretsiz, anonim ve güvenilir 
hizmet veren güçlü bir kadın kurumları ağı 
vardır. Hukuki danışma, kriz anında mü-
dahale ve psikososyal desteğe kadar uza-
nan bir çok destek hizmeti verilir. Kadınlar 
telefonda veya şahsen gelip danışabilirler. 
Çocuklarınızla birlikte, güvende olacağınız 

bir yere ihtiyacınız varsa, kadın sığınma 
evlerine gidebilirsiniz.

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

„Şiddete maruz 
kaldığımızda kendimizi 

suçlu hissederiz. 
Aslında gerçekte biz 
diğerlerinden daha 

güçlüyüz. Başımız ve 
omuzlarımız dik, tüm 
zorluklara rağmen 

yeni bir hayata 
başlamaya hazırız.“

Karin Pfolz
„ŞiddetSİZ yaşam“ dan çıkış yolları

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

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

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

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

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

destek almak 
güçlülük 
göstergesidir.

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

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

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

Kendinizi veya çocuğunuzu tehlikede hissediyorsa-
nız hemen polisi çağırın. 

Polis İmdat 133

Avrupa Polis İmdat 112

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

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

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

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

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

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

GEWALTFREI LEBEN
ŞİDDETSİZ YAŞAM

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

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

Yolun başı - ilk adım
Şiddet gören bir çok kadına, şiddetten kurtulmak için atıl-
ması gereken ilk adım zor gelir. Maruz kaldıkları şiddetten 
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Yardıma ihtiyacınız var mı? 
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Kendileri gibi şiddet görmüş ancak şiddetten kurtulmuş 
olan kadınların var olduğunu görürler. Yardım ve destek 
almak güçlülük göstergesidir. 

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

destek almak 
güçlülük 
göstergesidir.

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

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

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

Kendinizi veya çocuğunuzu tehlikede hissediyorsa-
nız hemen polisi çağırın. 

Polis İmdat 133

Avrupa Polis İmdat 112

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

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

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

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

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

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

GEWALTFREI LEBEN
ŞİDDETSİZ YAŞAM Yuvamız dediğimiz evimizde, maalesef yalnızca 

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

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

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

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

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

destek almak 
güçlülük 
göstergesidir.

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

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

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

Kendinizi veya çocuğunuzu tehlikede hissediyorsa-
nız hemen polisi çağırın. 

Polis İmdat 133

Avrupa Polis İmdat 112

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

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

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

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

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

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

GEWALTFREI LEBEN
ŞİDDETSİZ YAŞAM

Gewaltfrei Leben 
ŞİDDETSİZ YAŞAM

Familie
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Yolun başı - ilk adım

Şiddet gören bir çok kadına, şiddetten 
kurtulmak için atılması gereken ilk adım 
zor gelir. Maruz kaldıkları şiddetten son-
ra başkalarına güvenmek, yaşadıklarını 
birisine anlatmak daha da zordur. Yalnız 
kendilerinin bunu yaşadığını sanıp, anlat-
maya utanırlar.

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

Yardıma ihtiyacınız var mı? O zaman ilk 
adımı atın.

Kendinizi veya çocuğunuzu tehlikede 
hissediyorsanız hemen polisi çağırın.

• Polis İmdat 133

Yazar ve ressam olan Karin 
Pfolz halen avukat asistanlığı 
yapmaktadır. Hayatının bir 
bölümünü kaleme aldığı bir 
kitabı vardır. „Hayat bazen 
boğuyor“ adlı romanında, 

kocasından gördüğü şiddeti ve 
ayrılık sürecini anlatır. Kitabında, 

korku, çaresizlik, cesaret ve 
özgürleşme konularını işlemiştir.

• Avrupa Polis İmdat 112

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

• 7 gün 24 saat hizmet verir, anonim ve 
ücretsizdir Almanca dışında hizmet ve-
rilen diller:

• Salı, 14 - 19 arası: Boşnakça-Hırvat-
ça-Sırpça

• Çarşamba, 8 - 14 arası: Romence

• Cuma, 8 - 14 arası: Türkçe

• Cuma, 14 - 19 arası: Arapça

• Danışmanların tümü 
İngilizce danışma verir.

Kadın Sığınma Evleri / 
Frauenhäuser

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

Avusturya’daki kadın 
s ığ ınma evler inin 
iletişim bilgilerine in-
ternet sayfasından 
ulaşabilirsiniz

www.aoef.at

0800 222 555

Şiddetten 
koruma – 
Yardıma hazırız! 

www.gewaltfreileben.at

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

Polis İmdat

Avrupa Polis İmdat

Şiddete Karşı Kadın Acil Yardım Hattı / 
Frauenhelpline gegen Gewalt

0800 222 555

133

122

KÜNYE
Yayıncı: Avusturya Bağımsız Kadın Sığınma Evleri Derneği 
(Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser)
Sicil no. 187612774
Yazarlar: Silvia Samhaber & Maria Rösslhumer 
Ağustos 2014

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

Bizi arayın. Bir çıkış yolu bulunacaktır.

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

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

Karin Pfolz „ŞiddetSİZ yaşam“ dan çıkış yolları 

Frauenhelpline 
gegen Gewalt

GEWALTFREI LEBEN
ŞİDDETSİZ YAŞAM

Şiddetten Korunma Merkezleri (Gewalt-
schutzzentren) / Müdahale Merkezleri 
(Interventionsstellen)

Şiddetten Korunma Merkezleri/ Müdahale 
Merkezleri, danışma, polis, mahkeme ve 
diğer resmi dairelere refakat hizmetleriy-
le birlikte, yasal hak ve taleplerinizi elde 
edebilmeniz için destek verir. Mahkeme-
lerde dava vekilliği ve takibi yapar, size 
eşlik eder. Hizmetler ücretsizdir ve gizlilik 
esastır.

Avusturya’daki Şiddetten Korunma Mer-
kezleri/ Müdahale Merkezleri iletişim bilgi-
lerine internet sayfasından ulaşabilirsiniz 
www.aoef.at

 

Familie



10 BrückeKöprü Magazin für Vielfalt

Sosyal hizmetler bakanlığı birçok kişi 
için fırsatlar sunuyor.

Sosyal hizmetler bakanlığının asli görevi 
engelli veya mağdur kişilerin mesleki ent-
egrasyonudur. Fakat sosyal hizmetlerin 
direkt iş piyasasına bağlı olmayan bir çok 
farklı çalışma alanları da mevcuttur. 

Engelli kartı ve park kimliği 

Sosyal hizmetler bakanlığı § 29b sayılı 
cadde trafiğini düzenleme yasasına göre 
engelli kartı ve park kimliği vermektedir.

Engelli kartı fotoğraflı bir kimliktir 
(2016‘nın sonundan itibaren yapılan yeni 
başvurularda çek kartı formatında)

En az %50 engeli bulunan ve Avusturya‘da 
yaşayan veya genellikle burada ikamet 
eden kişiler engelli kartına başvuru hakkını 
kazanırlar.

 Ön şartların uygun olması ve başvurunun 
akabinde engelli kartına ek kayıt yapılabilir.

Soysal hizmetler tarafından sunulan ücret-
siz otoban pulu hakkı ve belirlenmiş engelli 
park yerlerinde park etmeyi sağlayan park 
kimliği için „Engeli sebebiyle kalıcı hareket 
kısıtlılığından dolayı toplutaşıma aracı 
kullanımı uygunsuzluğu“ ön koşuldur.

Bakım desteği 

Bakım desteğinde sosyal hizmetler şu 
alanlardan sorumludur: 

• Bakım parası 

• 24-Saat bakım 

• Hastaya bakan yakına destek hizmetleri

Bakım parası ile mağdur olan çalışanlar 
çifte yükten kurtuluyorlar. Bu du-
rum yakınların aniden bakım ihtiyacı 
duyduğunda bakım durumunun organi-
zesi veya uzun süredir var olan bakım 
ihtiyacındaki kişiye bakan yakının yükünü 
hafifletmek için geçerlidir.  

Eğer bakım yardımı bir 24-Saat bakım 
hizmeti çerçevesinde gerçekleşiyorsa, 
sosyal hizmetler aylık ek ödeme sağlıyor.

Bakıma muhtaç kişiye bakan bir yakını 
eğer onu geçici süreliğine temsil edecek 
birine ihtiyaç duyuyorsa sosyal hizmetler 
yedek bakıcı ayarlıyor. 

Sosyal tazminat 

Sosyal tazminat çerçevesinde kişiler dev-
letin ön 

gördüğü tedbirler esnasında (örneğin zo-
runlu genel

askerlik hizmeti) herhangi bir zarara 
uğradılarsa, zayiatları için bir ücret talep 
edebilirler. 

Devletin özel olarak sorumluluk taşıdığı 
alanlarda (örneğin aşı zararlarında veya 
bir suça kurban gitme durumunda) sosyal 
hizmetler tarafından sosyal ödenek verilir.

Engellilerin eşitliği 

Engelli eşitlik paketi günlük hayatın birçok 
alanında engelli insanları ayrımcılıktan 
korur. Engelli eşitlik yasası, engelinden 
dolayı kişinin herhangi bir ayrımcılığa 
maruz kalmasını engeller.

Eğer kişi yasaya rağmen engellinden 
dolayı bir ayrımcılık yaşarsa, sosyal hiz-
metlerin eyalet merkezlerinde uzlaşma 
talebinden bulunabilir.

Daha fazla bilgiye

www.sozialministeriumservice.at

üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Engelli 
Kartı, Park 
Kimliği, 
Bakım 
desteği

Qu
ell

e: 
©

 So
zia

lm
ini

ste
riu

m
se

rvi
ce

, C
hr

ist
ian

 Tr
ew

ell
er

Familie



11Ausgabe 24 2019

von Brücke Magazin

İşsizseniz ve bir kursa 
ya da iş piyasası 
stratejik önlemleri 
kapsamında bir 
programa devam 
ediyorsanız ve işsizlik 
ödeneği ya da acil 
durum ödeneği 
yeterli gelmiyorsa, 
bu zaman diliminde 
geçiminizi sağlamak 
için bir yardıma 
başvurabilirsiniz. 

Gereken koşullar : 

• Yardım, sadece işsizseniz ve katıldığınız 
kurs ya da program bir haftadan uzun ve 
haftada 16   saatten fazla ise verilir. 

• Yardım alıp almayacağınız ve yardım 
tutarı aldığınız diğer yardımlara bağlı ola-
rak değerlendirilir. AMS asgari standartlar 
üzerinden hesap yapar, yani hayatı de-
vam ettirmek için öngörülen asgari tutar 
gözönüne alınır. (18 yaşından küçükler 
için günlük 11,08 Avro, yetişkinler için ise 
günlük 17,99 ile 25,60 Avro arası) Aldığınız 
toplam yardım miktarı bu asgari standart 
tutarın altındaysa, aradaki farkı yardım 
olarak alabilirsiniz. 

• Eğer halihazırda aldığınız yardımların 
toplamı, belirtilen asgari standartların üze-
rindeyse geçiminizi sağlamak için ayrıca 
bir yardım alamazsınız. Eğer başka hiç-
bir yardım almıyorsanız, asgari tutarın 
tamamını alırsınız. 

Önemli!
Geçim yardımı ancak 

sizin ve iş kurumundaki 
danışmanınızın 

mutabık olduğu bir 
kurs için verilebilir. 

Danışmanınızla 
zamanında konuşmayı 

ihmal etmeyin!

Kursa devam süresince ek yardım

İşsizsiniz ve AMS’nin düzenlediği bir 

yeniden eğitim ya da iş hayatına dönüş 

programına mı katılıyorsunuz? Bu zaman 

diliminde, işsizlik ödeneğine ilave olarak 

size günde 2,04 Avro ek yardım yapılır.

Quelle: AK-Salzburg

Geçim 
Yardımı

Arbeit
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Kommentar

Ortalama 1.5 yıldır on binlerce Türk 
kökenli Avusturya vatandaşının evine 
“çifte vatandaş oldukları şüphesi” ile 
mektuplar gönderiliyor. 

Bu mektuplarda ”çifte vatandaşlık 
şüphesi“ için seçmen listesi delil olarak 
gösteriliyor. 

Peki süreç nedir? Nasıl işliyor? 
Yapılması gereken nedir?

MA35 yazdığı mektuplarda tek bir bel-
ge istiyor. VukuatlI Nüfus KayIt Örneği. 
Evine mektup gelen kişiler doğal olarak 
Türk Konsolosluğuna gidiyorlar bilgi ve 
belge almak için.  Oysa ki bu belge sa-
dece Türk Vatandaşlarına verilen bir 
belgedir.  Türk vatandaşlığından çıkan 
şahısların nüfus kütüğü çıkış tarihinden 
itibaren kayda kapalı hale gelir. 

MA35 “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği” 
dışındaki hiçbir belgeyi delil olarak 
kabul etmemektedir. Dolayısı ile de ilk 
mektuplardan sonra ikinci mektupları 
ve arkasından da 3. Hamle olarak BE-
SCHEID göndermeye başladı.

Yazımızı hazırlamadan önce bu süreci 
yaşayan yüzlerce kişi ile görüştük. He-
men hemen herkesin konusu bir birine 

benziyor. Tabii ki bu kişilerin içinde ken-
di kararı ile tekrar Türk vatandaşlığına 
geçmiş insanlar da var. Fakat büyük 
çoğunluk Türk vatandaşlığından çıkış

belgesini aldıktan sonra Türk konso-
losluğuna dahi uğramamış. Türkiye’ye 
yaptıkları seyahatlerde de her seferinde 
vize almışlar. Evlerine bu mektuplar ge-
lene kadar Türk vatandaşlığına dair ne 
bilgileri ne de şüpheleri olmuş.

MA35 seçmen listesini delil olarak ka-
bul etmekte ısrarcı, çifte vatandaşlık 
şüphesi ile işlem gören kişiler huzursuz 
ve kaygılı. 

Bu mektup geldiğinde ne yapmalIsInIz?

İkinci mektupta cevap vermeniz için 
verilen süre 14 gün,  üçüncü mektupta 
ise 1 ay.  Ayrıca üçüncü mektupta bir de 
30 EURO’nun verilen hesaba yatırılması 
isteniyor.

Burada özellikle dikkat etmeniz ge-
re-ken husus itiraz için verilen sürele-
ri aşmadan muhakkak cevap verme-
niz.  Eğer süreyi geçirirseniz evinize 
haklarınızı kaybettiğinize dair bir yazı 
geliyor.

Bize telefonla ulaşan üç kişinin olayını 

örnek olarak verebiliriz. Bu şahıslardan 
biri sadece bir gün gecikme ile mektuba 
cevap yazıyor. Ama maalesef bu bir gün-
lük gecikme bile haklarını kaybettiğine 
dair yazı gelmesini engelleyemiyor. 

Diğer iki vakada ise şahıslar posta 
kutularına gelen SARI KAĞIDI görme-
dikleri için kendilerine gelen bu mektubu 
gidip teslim almamışlar. Bu iki kişiye de 
daha sonra Avusturya vatandaşlığına 
dair bütün haklarını kaybettiklerine dair 
bildiri gelmiş. Burada da tabii ki hukuki 
bir süreç başlatılabilir ama muhtemelen 
çok daha zorlu olacaktır.

Bu örnekler ışığında tekrar önemle dikka-
tinizi çekmek isteriz ki; MA35 tarafından 
size gönderilen mektupları mutlaka tes-
lim alın ve size verilen süreyi geçirme-
den itiraz cevabınızı yazın. Burada nasıl 
yazdığınızdan çok ne zaman yazdığınız 
önem kazanıyor. Bize gelen örneklerde 
sayfalarca, profesyonelce itiraz dilek-
çesi yazanlar da var, birkaç cümle ile 
itiraz maili atanlar da. Sonuçta hepsi-
ne de aynı şekilde “itirazlarının kabul 
edilmediğine” dair mektuplar göndermiş 
MA35. Bu sürecin stresine ve baskısına 
dayanamayan bazı vatandaşlarımız ise 

Çifte Vatandaşlık konusunda mağdur olan ve 
dava dosyaları devam edenler neler yapmalı?
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Mag. Dietmar Hudsky: BMI 
Talebiniz doğrultusunda sorularınız İçişleri Bakanlığı’na bağlı İkamet ve Vatandaşlık İşleri Dairesi tarafından aşağıdaki şekilde 
cevaplanmıştır:

Ekim ayındaki yazışmamızda da belirtildiği üzere, çoklu vatandaşlığı önleme, Avusturya vatandaşlık hukukunun temel ilkele-
rinden birisidir. Bu konuda Avusturya, Avrupa Konseyi anlaşmalarına dayanan, çoklu vatandaşlığın sebep olduğu durumları 
önleme ile ilgili sorumluluğunu yerine getirmektedir. Sadece ithamın hiçbir zaman tek başına vatandaşlıktan çıkarılmaya sebep 
olmayacağını açıkça belirtmek isteriz. 

Yetkili makamlar, vatandaşlıktan çıkarılmayı anayasa hukukuna dayalı bir süreçte değerlendirirler. 

Bu süreç, tabii ki davalının savunmasını (tarafların dinlenmesi ilkesi) ve yasal yolları (Eya-let İdare Mahkemesi, sonrasında 
temyiz için Ulusal İdare Mahkemesi ya da Anayasa Mahkemesine şikayet) kapsar. Bu bağ-lamda Anayasa Mahkemesi’nin 
17.12.2018 tarihli E 3717/2018 no.lu kararı örnek gösterilebilir. 

İçişleri Bakanlığı tabii ki Anayasa Mahkemesi’nin kararını tanımaktadır. Bununla birlikte, Vatandaşlık Yasası’nın icra yetkisi, 
aynı yasanın 11. Maddesi uyarınca eyaletlere verilmiştir ve eyaletler vatandaşlık ile ilgili davaları, kendi yetki alanlarında özerk 
şekilde ele almaktadırlar. 

İçişleri Bakanlığı’nın bu bağlamda talimat verme ya da denet-leme yetkisi yoktur. Eyaletlerin vatandaşlık işleri makamları, 
Anayasa Mahkemesi kararının etkilerini, yürüttükleri davalarda kendileri hükme bağlayacaklar-dır. İş piyasasına dahil olma, 
hastalık ya da işsizlik ödeneği gibi sigorta hizmetleri ve sosyal yardım hizmetleri ile ilgili sorular Çalışma, Sosyal Güvenlik, Sağlık 
ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı (BMASGK) ile eyaletlerin yetki alanındadır. Son olarak belirtmek isteriz ki İçişleri Bakanlığı’nın 

farklı dairelerine iletilen soru-larınız bu yazı ile cevaplandırıl-mış sayılmaktadır. 

mücadele etmek yerine vaz geçmeyi 
tercih etme fikrine kapılabiliyorlar. On-
lara önerimiz de bu mücadeleden vaz 
geçmemeleri yönünde oluyor.

Peki Avusturya pasaportunu iade etmiş 
ve vatandaşlık haklarını kaybetmiş 
kişiler neler yaşıyor?

Yine bize ulaşmış olan vakalardan ör-
nekler verelim.

Mektubu teslim almadığı için kaybetmiş 
olan kişinin AMS hakları, sigortası ve 
sosyal yardımları durdurulmuş. Türk 
vatandaşı da olmadığı için şu an vatansız 
durumda. Süreci yeni başladığı için neler 
yaşayacağını henüz bilemiyoruz. 

Başka bir vakada da vatansız kalan 
kişi tekrar Türk vatandaşlığına dönüp, 
Avusturya’da yaşamına devam edebil-
mek için oturum ve çalışma vizesine 
başvurdu. Vize kartını alması 1 yılını 
aldı ve bu sürede ülke dışına seyahat 
edemedi.

Ayrıca halkımızı bir konuda daha uy-
armak isteriz. Maalesef bu belge işini 
ticarete dökmüş şahıslar da bize gelen 

ihbarlar arasında. Para karşılığı MA35’in 
istediği belgeyi düzenleyebileceğini söy-
leyen kişiler olduğunu duyu-yoruz. Avus-
turya vatandaşı olan kişilerin Vukuatlı 
Nüfus Kayıt örneği alamayacağını 
konsolosluğumuz da onaylamıştır. 
Sistem zaten bu belgeyi vermeye uy-
gun değildir. Farklı yollardan ele geçiri-
len kayıtlar resmi belgeler değildir! Bu 
şekilde yardımcı olacağını iddia eden 
şahıslara karşı da çok dikkatli olmanız 
ve inanmamanız gerekiyor. 

Dip Not: MA35’in elinde bulunan ve res-
mi bir belge olduğu iddia edilen seçmen 
listesi “ne kadar sağlıklı bir delil olabilir?” 
sorgusu Türkiye resmi kurumlarından 
araştırılmış mıdır? Yıllarca Türkiye’de 
bile nerdeyse bütün seçimlerde seç-
men listeleri ile ilgili şaibeler yaşanmıştır. 
Aslında olmayan insanların listelere ek-
lenmesi, oy kullanma hakkı olan bazı 
bireylerin o listelerde bulunmaması gibi 
yanlışlıklar sıklıkla yaşanan sorunlardır. 
Örneğin; 2014 Mart ayı seçimlerinde 
sadece bir bölgede tespit edilen usulsüz 
seçmen sayısı, gerçek listenin %16’sı 
oranındadır. Sadece bu örnek bile delil 

olarak kullandığınız seçmen listesinin 
aslında gerçek bilgileri yansıtan kesin 
bir delil olamayacağının ispatı sayılmaz 
mı? Her ne sebeple olursa olsun yıllarca 
asla kesin bir gerçekliği ispatlanamaya-
cak olan bir listenin delil kabul edilme-
si, vatandaşlardan asla alamayacakları 
belgelerin istenmesi sorunu çözmek 
yerine aksine daha büyük çaresizlik ve 
çözümsüzlüğe itmektedir insanlarımızı. 
Peki, bu kadar çok insanı etkileyecek 
bu sorun ya da yanlışlık Türkiye resmi 
makamları ile bilgi alış verişi yapılarak 
çözüm yoluna gidilemez mi? En ni-
haye-tinde burada mağdur olan kişilerin 
büyük çoğunluğu kendi iradesi ile Avus-
turya vatandaşlığına geçmek için Türk 
vatandaşlığından çıkmış kişilerdir. 

Bu sorunun en kısa zamanda hem 
mağdurlar hem de Avusturya devleti 
açısından pozitif sonuçlar elde edilerek 
çözülmesi dileklerimizle.

İlgili Avusturya makamlarına Çifte Vatandaşlıkla alakalı 
gönderdiğimiz yazımıza verilen önemli cevaplar



Havalenizi DenizBank ile yapın, Türkiye’nin 
81 şehrinde 4.700 noktaya anında ulaşın!

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

• DenizBank A.Ş.’nin 700’ü aşkın şubesine 
göndereceğiniz havaleleri, Türkiye’de 

 hiçbir ek masraf kesilmeden, bir saat 
içinde ulaştırıyoruz.

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

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

7 €
Hızlı Havale*

SGK
Emeklilik

Havalesi

SGK yurtdışı 
borçlanma primlerinizi 
DenizBank AG 
şubelerinden hesaplı 
bir şekilde havale 
edin.



Kolumne: Selma Yildirm

Ulusal Meclis üyesi Selma Yıldırım (MA) 
1969 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 
Ticaret alanında aldığı eğitimden sonra 
14 yıl boyunca Innsbruck Göçmen Mer-
kezi’nde çalışmış, aynı zamanda da hukuk 
okumuştur. 2007 yılından beri Innsbruck 
Maliye’sinde görev yapmaktadır. 

SPÖ Tirol Eyaleti Kadın Grubu Başkanı, 
2017 yılından beri Avusturya Parlamen-
to’sunda milletvekilidir. Ayrıca finans, 
anayasa ve hukuk politikaları ile ağırlıklı 
olarak ilgilenmektedir. 

Yıldırım’a göre, hayata bakışı işine de 
yansımaktadır : „Siyaset yapmamın te-

mel nedenleri adalet, fırsat eşitliği ve güç-
lü olanların zayıf olanlar için mücadele 
etmeleridir. Siyaset, etnik ya da sosyal 
kökeni ne olursa olsun mümkün olan en 
çok sayıda insana fayda sağlamak üzere 
yapılandırılmalıdır“.

SPÖ Nationalrätin

So vielseitig ist die #Steiermark ...

Klick’ dich durch die 
besten Seiten der
Steiermark:

>  Informationen – 
>  Diskussionen – 
>  Impressionen.

Die Steiermark und du – 
werden wir Freunde!
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Noch mehr Steiermark gibt es auf
www.steiermark.at  |  www.steiermark.com
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Sağlıklı ve dengeli beslenmenin hastalık-
lardan korunmada ne denli önemli oldu-
ğunu hepimiz biliriz. Vücudun savunma 
sis-teminin tam kapasite ile çalışması 
halinde, bakteri ve virüslere karşı direnci 
de en üst düzeyde olur. Her yıl yeni virüsler 
ile bulaşan mevsimsel grip ve birçok diğer 
hastalık dengeli, doğal ve iyi beslenen 
kişilerde daha az görülür veya daha hafif 
şekilde atlatılabilir. Bi-linçli beslenmenin 
yanı sıra her gün içeceğiniz bir fincan zen-
cefil çayı (Ingwer Tee), bir fincan kuşburnu 
çayı (Hagebutten Tee), yemeklerinize ve 
çorbalarınıza bir çay kaşığı zerdeçal (Kur-
kuma) kullanmanız sizi sonbahar, kış ve 
ilkbaharda grip, soğuk algınlığı ve diğer 
birçok hastalıktan koruyacaktır. 

Zencefil çayı için 3 dilim taze zencefili, 1 
tek karanfil ve yarım çay kaşığı tarçın ile 
¼ litre kaynar su ile 10 dakika demleyin 
(kaynatmayın), süzün, yavaş yavaş için, 

karanfili 3 dakika kadar ağızda tutup çı-
karın. Yemeklerinizde ve çorbaları-nızda 
mutlaka iri kıyılmış soğan ve sarımsak 
kullanın, kırmızı acı biber de (chili) sizi has-
talıklardan koruyacak-tır. Lahana turşusu-
nu da yaz-kış sofranızdan eksik etmeyin. 

Sebzeli tavuk çorbası ninelerimizin ve de-
de-lerimizin enerji ve dinçlik için pişirdikleri 
doğal ilaçtır.Tavuğu bütün olarak büyük 
bir tencerede biraz tuz ile bol sulu şekilde 
iyice pişirin, sonra brokoli, havuç, pırasa, iri 
kesilmiş bol soğan ve sarımsak ilave edip 
10 dakika daha kaynatın. Ta-bağınızdaki 
çorbanıza 2 ka-şık lahana turşusu (Sauer-

kraut), 1 kaşık elma sirkesi, 1 tatlı kaşığı 
zerdeçal, 3 dilim zencefil ve maydanoz 
ilave edin, biraz da limon ile afiyet ve ke-
yif ile yiyin. Haftada iki veya üç kere bu 
çorba size sağlıklı bir enerji sağlayacak 
ve hastalıklara karşı korunmanıza katkı 
sağlayacaktır. 

Şeker, beyaz un ve beyaz undan yapılan 
ekmek ve hamur işleri vücudumuzun sa-
vunma sistemini zayıflatan ve bedenimizi 
ağırlaştıran besinlerdir, beslenmemizde 
daha az yer tutmalarına özen gösterirsek 
kendimizi daha dinç ve hafif hissederiz.

Hazır, fabrikasyon ve paketlenmiş bisküvi, 
kek gibi birçok gıda sağlığımız için zarar-
lı katkı maddeleri içerirler, şeker yerine 
kullanılan glikoz şurubu ve mısır şurubu 
özellikle çocuklarımızın sağlığını tehdit 
etmektedir. Bu maddeler çok daha çabuk 
bir şekilde obeziteye neden olmakta, vü-
cut savunma sistemini zayıflatarak birçok 
hastalığa yol açmaktadır. Şeker hastalığı, 

diğer adı ile diyabet bu hastalıkların en 
başta gelenlerindendir. Çocuklarda ve 
gençlerde bu hastalığın oranı her geçen 
gün artmakta ve toplum sağlığını tehdit 
etmektedir. Dengeli ve doğal beslenme 
ile diyabet yani şeker hastalığından da 
korunmak mümkündür. 

Ev yapımı yiyeceklerle doğal ve dengeli 
beslenme bizleri olduğu gibi çocuklarımızı 
da bir çok hastalıktan koruyacaktır, dinç 
ve genç kalmamıza katkı sağlayacaktır. 

Dengeli ve Doğal Beslenme ile 
hastalıklardan
korunun, genç kalın!

Gesundheit



17Ausgabe 24 2019

von Brücke Magazin

Hazırlanışı
Soğanlar ince ince doğranarak kavrulur. 
Bir tavada tereyağı eritilir ve soğanlar so-
telenir. O sırada etler büyük kareler halinde 
kesilir. Sarımsak ve kimyon ince kıyılır. 

Salça ve toz biber karıştırılır ve soğana 
eklenerek kavurmaya devam edilir. Daha 
sonra dilimlenmiş et, defneyaprağı, 
sarımsak  ve kimyon karışıma su ekle-
nerek 2 saat orta ateşte pişirilir.

Tuz ve karabiber ile tat  verilerek içindeki 
defne yaprakları  alınır. 

Afiyet olsun.

Malzemeler
(4 Porsiyon)

• 4 adet soğan

• 1 kg dana eti 

• 2 yemek kaşığı kırmızı tatlı toz biber

• 2 yemek kaşığı domates salçası

• 1 yemek kaşığı tereyağı

• 1 diş sarımsak

• 2 adet defneyaprağı

• 1 çay kaşığı karaman kimyonu

• 1 litre su

Viyana Gulaşı

Kulunarik
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Telefunken D32F289M4CW LED-Fernseher (80 cm / (32 Zoll), Full HD, Smart-TV
Produkt-Name: D32F289M4CW Energieeffizienzklasse: A+ Skala Energieeffizienz-
klasse: A++ bis E Bildschirmdiagonale in Zentimeter: 80 cm Bildschirmdiagonale 
in Zoll: 32 “ Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 31 W Energieverbrauch in kWh im 
Jahr: Energieverbrauch 45 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen 
Betriebs des Fernsehgeräts an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt 
von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. Leistungsaufnahme Stand-by: 0,5 W 
Bildschirmauflösung in Pixel: 1920 x 1080 px
www.ottoversand.at

APPLE iPhone 11 128GB Siyah 
(MWM02ZD / A)
Herstellergarantie: 1 Jahr/e Be-
triebssystem: iOS Displaydiagonale in 
cm / Zoll: 15.5 cm / 6.1 Zoll Speicher-
kapazität: 128 GB Kameraauflösung: 
12 Megapixel Prozessor: A13 Bionic 
Chip, Neural Engine... Schutzart: IP68

www.mediamarkt.at

TECH-
NIK

Samsung HW-Q60R/ZG, Lautsprecher
Leistung: Musikleistung: 360 W
Kanäle: 5.1
Anschlüsse: 1x optischer Digitaleingang, 1x HDMI-Eingang, 1x HDMI-Ausgang

www.alternate.at

Technik

HUAWEI P30 Pro 256GB, Breathing Crystal
Herstellergarantie: 2 Jahr/e Betriebssystem: 
Android 9.0 Pie Displaydiagonale in cm / Zoll: 
16.43 cm / 6.47 Zoll Speicherkapazität: 256 
GB Arbeitsspeicher-Größe: 8 GB Kameraau-
flösung: 40 + 20 + 8 Megapixel Prozessor: 
Huawei Kirin 980 SoC, Octa-Core

 www.mediamarkt.at
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Terminator: Resistance [uncut Edition] (PS4)
Resistance ist ein offiziell lizenzierter Ego-Shooter, der 
während des “Future War”-Szenarios spielt, welches nur in 
den legendären Filmen von James Cameron, “THE TERMINA-
TOR” und “T2: JUDGMENT DAY” zu sehen war. Die Geschichte 
spielt in einem postapokalyptischen Los Angeles, fast 30 
Jahre nach dem Tag des Jüngsten ... 

www.gamesonly.at

SONY PlayStation 4 Slim Konsole 1 TB + Red Dead 
Redemption 2
Herstellergarantie: 1 Jahr/e inkl. Controller: 1 Datenträger: Blu-
ray Bluetooth: ja Speicherkapazität: 1 TB mitgelieferte Spiele: 
Red Dead Redemption 2 Altersfreigabe (PEGi): Ab 18 Jahren 

www.saturn.at

HP Notebook Omen 17-an190ng (4JS79EA#ABD)
Gerätetyp: Gaming Notebook Herstellergarantie: 1 Jahr/e Proz-
essor: Intel® Core™ i7-8750H Prozessor (9M Cache, bis zu 4.10 
GHz) Bildschirmdiagonale (cm/Zoll): 43.9 cm / 17.3 Zoll Größe 
je Platte (GB): 1000 GB HDD + 256 GB SSD Arbeitsspeich-
er-Größe: 8 GB Grafikkarte: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 6GB 

www.mediamarkt.at

Thrustmaster TM T-GT Gran Turismo Edition Lenkrad 
PlayStation 4, PC Schwarz inkl. Pedale
Inkl. T3PGT 3-Pedal-Set
Intensives und konstantes Feedback-System
270° – 1080° Lenkeinschlagswinkel
Passend für: PlayStation 4 / PC Farbe: Schwarz
Besonderheiten: inkl. Pedale Produkt-Art: Lenkrad 

www.conrad.at

Technik
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BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)
Tamamen güvendiğiniz yakın bir kişi, Kasım 
ayında ikilemi çözmenize yardımcı olabilir. 
Çözümü birlikte bulacaksınız ve rahatlaya-
caksınız Şu anda Boğaları tutan hiçbir şey 
yok. Kariyer alanında başka bir kader silsilesi 
sizi bekliyor. Enerjinizi eşit yayacak şekilde 
uygun bir hız ayarlayın ve gün boyunca bunu 
koruyun. Eski arkadaşlarınızı unutmayın. 

İKİZLER (22 Mayıs - 22 Haziran)
Kasım ile birlikte kariyer alanınıza pozitif 
enerji gelir. Patronunuz tarafından yapılan 
bir hata fark ederseniz, herkesin önünde 
bunu söylemeyin, daha sonra gizlilik 
içinde söyleyin. Akrabalarınızı ziyaret edin, 
neler olup bittiğini öğrenecek ve bütün 
akşam boyunca sohbet edeceksiniz.

OĞLAK (22 Aralık - 21 Ocak)
Kasım ayında bekar Oğlaklar doğru kişiyle 
karşılaşmak için büyük bir şansa sahiptir-
ler. Sadece şansınızla senkronize olmanız 
gerekir. Evde oturursanız, biriyle tanışma 
şansını kaçıracaksınız. Zaten şanslarını bul-
muş olanlar mutlu bir ilişki içinde karşılıklı 
etkileşimin ve ahengin tadını çıkaracaktır.

KOVA (22 Ocak - 19 Şubat)
Kasım’in sizi düşürmesine izin vermeyin. 
Zorluklarla mücadele etmeniz gerekecek. 
Kova, geçmiş olayları inceledikten sonra, 
eğer bunlardan öğrenmeyi başarırsa, bu 
olumsuz deneyimlerin onu daha çok olgun-
laştırabileceğini ve daha güçlü hale getirebi-
leceğini fark edecektir. Bu ay sizi gerçekten 
zenginleştirecek.

BALIK (20 Şubat - 20 Mart) 
Kasım ayında Balıklar bazı küçük tartışmalara 
ya da kavgalara karışabilirler. Bu meseleler 
önemsizdir ve bunların çok kolay üstesinden 
gelebilirsiniz. Tek yapmanız gereken önceliklerin-
izi belirlemek ve asla eski anlaşmazlıkları tekrar 
açmamaktır. Bu şekilde, ilişkilerinizde kaybolan 
uyumu bulabileceksiniz. Ne fiziksel durumunuzu 
unutun ne de spor yapmayı.

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan) 
Zor zamanlarda en yakın tanıdıklar birbirine 
destek olmalıdır. Kasım ayında bu söz, sizin için 
vazgeçilmezdir. Neyse ki Koçlar’ın çevresinde 
bunları anlayacak olan anlayışlı insanlar olacak. 
Akşam zamanınız az ise bilimsel edebiyat daha 
sonra kurgu okumalısınız. Masaj sizin için doğru 
bir faaliyettir. Bunu gerçekleştirecek olmak 
hoşunuza giderse, mutlu olacaksınız.

Kasım Ayı

BurçlarKasım Ayı

Burçlar
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AKREP (23 Ekim - 21 Kasım)
Kasım’de inat etmeyin ve yardım teklifini 
reddetmeyin. Ancak eğer diğerini küçümse-
meyecekseniz, Akrep gibi normale dönebilecek 
ve sosyal hayata yeniden girebileceksiniz. 
Korkunuzun üstesinden gelin ve çevrenizdeki 
herkesi genellemeyin. Belki kurtulmanız gerek-
en gereksiz önyargınız vardır.

YAY (22 Kasım - 21 Aralık)
Kasım’de kırılma noktası gelecek. Yay burcu 
işyerinde şimdiki yerini korumak için savaşa-
cak. Bu, kolay olmayacak. Daha önceki 
ihmaliniz nedeniyle şimdi başkaları tarafından 
düzeltilmesi gereken bazı hatalar yaptınız ve 
artık kimse açıklamanızı önemsemiyor. Belki 
adaletsizlik hissedeceksiniz. Kendiniz için her 
türlü haince sözleri tutun.

YENGEÇ (23 Haziran - 22 Temmuz)
Doğru kişilerle en büyük tanışma şansı tam 
şimdi geliyor. İyi şansınızdan yararlanın. Tüm 
Yengeçler Kasım’de gözlerini iyice açmalıdır. İlk 
izlenimlere çok fazla takılmayın. Diğer yandan, 
görünüşte içe kapalı ve utangaç olan bir şahıs, 
ikinci bakışa değecek olan doğru kişi olabilir. 
Yıldızların konumu, şu anın güç sporları ve kas 
yapmak için doğru zaman olduğunu söylüyor.

Selin Şekerci (1 Haziran 1988 - İzmir - İkizler)
Selin Şekerci, 1 Haziran 1988 yılında İzmir Karşıyaka’da doğmuştur. 
Babası Arap, annesi Azeri asıllıdır. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini 
İzmir’de tamamlamıştır. 8 yaşına kadar bale eğitimi almıştır. An-
nesinin ısrarı üzerine tiyatro kursuna katılan Selin Şekerci, İzmir’de 
özel bir tiyatroda çocuk oyunlarında oynamıştır. Ardından İzmir 
Devlet Tiyatrosu’nda oyunculuk eğitimi almıştır. Oyunculuk eğitimini 
tamamladıktan sonra 18 yaşında İstanbul’a gelmiştir. Dizi ve reklam-
larda oynarak televizyon hayatına ilk adımını atmıştır.

Onur Büyüktopçu (24 Nisan 1982 - İstanbul - Boğa)
24 Nisan 1982 tarihinde İstanbul’da doğdu. İngiltere’de  Academy 
Of Creative Training Brighton Act , London Film Academy’de eğitim 
gördü. 2015 yılında Star TV’de yayımlanan ”Kiralık Aşk” isimli dizi-
de ”Koray” karakterini canlandırmaktadır.    

Oyunculukları;Kiralık AşkTatlı Bela Fadime - Üç Tatlı Cadı - Hürmüz 
Gelin - Kavak Yelleri - Doktorlar - Fırtınalı Aşk

ASLAN (23 Temmuz - 22 Ağustos)
Yakın çevreniz, kardeşler, aile içi konular 
açısından hareketli bir ay olacak. 16 
Aralıktan itibaren ilişkiler alanınız, duygusal
konular hayatınızda hızlanacak. Bu ayı sa-
kin bir şekilde geçirmek, fevri kararlar alma-
dan yürütmek sizin için önemli olacak. İş ve 
mesleki alanlarda 23 Aralığa kadar temkinli ve 
planlı olmaya gayret etmelisiniz.

BAŞAK (23 Ağustos - 22 Eylül) 
Kasım’de uzun vadeli ilişkiler içindeki Başaklar bir 
kriz yaşayabilirler. Bu, olgunlaşmamış, pervasız 
davranış için kesinlikle bir mazeret değildir. Her 
ikiniz de yeterince gayret gösteriyorsanız, bir 
şeyleri yakında düzeltecek, barış yapabilecek-
siniz, ilişkiniz güzelleşecek ve tekrar uyumlu hale 
geleceksiniz. Tek yapmanız gereken düşünceli 
olmak ve bir uzlaşmada anlaşmaktır.

TERAZİ (23 Eylül - 22 Ekim) 
Kasım ayında özellikle aileniz ve yakın ark-
adaşlarınızdan destek bekleyebilirsiniz. Burada 
da size aynı zamanda yardım edecek olan 
anlayışı ve şefkat sözlerini bulabilirsiniz. Zor 
zamanların üstesinden geldikten sonra önce-
liklerinizi gözden geçireceksiniz ve kariyerinizde 
çok yararlı olan kişiliğiniz daha da güçlü olacak.

Ünlüler ve Burçları  
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