
… beim Forschungsfest 
im Palais Niederösterreich, Wien

+VE DAHA FAZLASI...

und   vieles   mehr...
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WARUM VERSCHWINDET 
DER STERNENHIMMEL? 

Yıldızlı   gökYüzü 
neden kaYbolur?

Gençlik ve Çalışma 
Derneği  

Meslek hayatına girişinizi 
kolaylaştırıyoruz.

verein 
Jugend und Arbeit

Schallaburg'da 
“İSLÂM” sergisi

Günümüzde "Batı" kendini 
güvende hissetmiyor.

„islAm“ Ausstellung
in schallaburg

Doğru imha ile 
dünyayı koruyun.

Eski̇ Elektroni̇k 
Ci̇hazlar

elektro - Altgeräte
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Karriere
Sie suchen einen herausfordernden, sicheren 
Job mit guten Verdienstmöglichkeiten?

dann ist eine Tätigkeit als Justizwachebeamtin bzw. 
Justizwachebeamter in einer der österreichischen 
Justizanstalten (Gefängnisse) vielleicht genau das 
richtige!

Justizwachebedienstete kümmern sich nicht nur 
um die Ordnung und sicherheit in den öster-
reichischen Gefängnissen, sondern sind auch für 
die Betreuung und Überwachung von insassen,
etwa bei der Arbeit oder im rahmen von Fort-
bildungen, verantwortlich. Oberstes Ziel der 
Tätigkeit ist es, die insassinnen und insassen 
auf ein leben nach der haft vorzubereiten. der 

Justizwachdienst setzt eine hohe soziale und 
fachliche Kompetenz voraus, um die heraus-
forderungen, die sich im spannungsfeld von 
sicherheits- und Betreuungsleistung ergeben, zu 
meistern. der umgang mit menschen aus unter-
schiedlichsten Kulturkreisen erfordert zudem eine 
ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und oft 
auch Fingerspitzengefühl in heiklen situationen. 
Besonders gefragt sind Personen mit migrations-
hintergrund und/oder handwerklicher Ausbildung 
sowie auch Frauen! 

Die Ausbildung zur bzw. zum
Justizwachebediensteten
nach positiver Absolvierung eines fünfstufigen 
Auswahlverfahrens bestehend aus:

Berufschancen im Strafvollzug
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durumlarda çoğu zaman parmak ucu hassasiyeti 
gerektiriyor.  

Göçmen kökenli kişiler ve/veya el sanatı eğitimi 
ayrıca bayan çalışanlar rağbet görüyor!  

Gardiyanlık eğitimi
Öncelikle aşağıda sayılan kriterlerden oluşan 
beş aşamalı seçim prosedürünü başarıyla 
tamamlamak gerekiyor:

• Çoktan seçmeli sınav  
• Doktor kontrolü  
• Fizik kondisyon sınavı  
• Psikolojik bilirkişi raporu ve  
• Sözlü mülakat  

Ceza infaz görevinde çalışma fırsatı  
İddialı, güvenli ve geliri iyi bir
iş mi arıyorsunuz?

Beklide o zaman Avusturya cezaevlerinde 
gardiyanlık görevi tamda sizin içindir!  

Gardiyanlar sadece Avusturya cezaevlerindeki 
düzen ve güvenlikten sorumlu değil, aynı zamanda 
mahkûmların çalışırken veya eğitimleri esnasındaki 
bakımından ve gözetiminden de sorumludurlar. Bu 
görevin en büyük hedefi mahkûmları tutukluluk 
hallerinden sonraki yaşama hazırlamak. Gardiyanlık 
güvence ve bakım hizmetlerinde oluşacak zorlu 
görevleri başarmak için yüksek sosyal ve uzmanlık 
yetenekleri istiyor. Farklı kültürlere sahip insanlarla 
olan ilişki ayrıca keskin iletişim becerileri ve çetin 

• Multiple-Choice-Test,
• Ärztlicher Untersuchung, 
• Test der körperlichen Fitness,
• Psychologischer Begutachtung und
• Aufnahmegespräch

beginnt eine einjährige Grundausbildung zur 
Justizwachebeamtin bzw. zum Justizwache-
beamten. diese gliedert sich in theoretische 
als auch praktische Phasen und endet mit der 
Ablegung einer dienstprüfung. 

die Bewältigung der vielfältigen und heraus-
fordernden Aufgaben erfordert jedoch ein 
„lebenslanges lernen“. hierfür stehen unseren 
Justizwachebediensteten Fortbildungsmöglich-
keiten im rahmen von seminaren, Trainings, 
Workshops und zahlreichen Ausbildungs-
lehrgängen zur verfügung. 

Bewerbungsvoraussetzungen?
Aufnahmekriterien:

• Österreichische Staatsbürgerschaft
• Abgeschlossene Berufsausbildung oder Schulab-
schluss (Ahs-matura, Abschluss einer allgemein 
berufsbildenden schule)
• Mindestens 18 Jahre 
• Führerschein der Klasse B 

• Wehr- oder zivildienstpflichtige Männer müssen 
den Grundwehr- oder Zivildienst abgeleistet haben
• Zum Zeitpunkt der Bewerbung darf weder ein 
straf- oder diszipl inarverfahren laufen, noch 
gerichtliche vorstrafen oder schwerwiegende 
disziplinäre verurteilungen vorliegen
• Ausreichende Rechen- und Rechtschreib-
kenntnisse
• EDV-Kenntnisse erwünscht
• Körperliche Eignung 
• Unauffälliges Belastungs-EKG
• Ausreichende Sehleistung 
• Gepflegtes Erscheinungsbild bzw. keine 
auffallenden künstlich gesetzten veränderungen 
des Körpers (z.B. großflächige Tätowierungen, 
nicht abnehmbare Piercings)

Sie suchen noch weitere Informationen? 
Diese finden Sie hier:
www.justiz.gv.at/justizwache-onlinebewerbung

Außerdem erhalten Sie nähere Auskünfte im

Aufnahmezentrum Wien
Justizanstalt Wien-Josefstadt
1082 Wien, Wickenburggasse 18-20
Tel.: +43/1/40 403
e-mail: jawien-josefstadt.personal@justiz.gv.at
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• Fiziksel uygunluk  
• Dikkat çekmeyen yüklemeli EKG  
• Yeterli görme yeteneği  
•  Bak ıml ı  d ış  görünüş veya vücutta  göze 
çarpmayan yapay değişiklikler 
(örn. Büyük dövmeler, piercingler)  

Daha detaylı bilgiye aşağıdaki internet adresi 
üzerinden ulaşabilirsiniz.  
www.justiz.gv.at/justizwache-onlinebewerbung  

Ayrıca daha fazla bilgiyi buradan olabilirsiniz:  

Viyana kabul merkezi  
Justizanstalt Wien-Josefstadt
1082 Wien, Wickenburggasse 18-20
Tel.: +43/1/40 403
E-Posta: jawien-josefstadt.personal@justiz.

Daha sonra bir yıllık gardiyanlık temel eğitimi 
başlıyor. Bu teorik ve pratik bölümlere ayrılır ve 
bir vazife sınavı ile tamamlanır.  
Fakat çeşitli ve zorlu görevlerin üstesinden 
gelmek "hayat boyu öğrenmeyi" gerektiriyor. 
Bunun için gardiyanlara mesleği geliştirmek için 
eğitim olanakları, seminerler, antrenmanlar, work-
shoplar ve sayısız eğitim kursları olarak sunuluyor.  

Başvuru şartları?
Kayıt kriterleri:  
• Avusturya vatandaşlığı  
• Tamamlanmış meslek eğitimi veya okul mezuniyeti 
(AHS-Matura, genel mesleki eğitim veren okul 
mezuniyeti)  
• En az 18 yaş 
• B sınıfı ehliyet  
• Erkekler için askerlik görevini tamamlamış olmak  
• Başvuru zamanında herhangi bir cezai veya 
disiplin soruşturmasının, yargısal sabıka veya ağır 
disiplin cezalarının mevcut olmaması  
• Yeterli hesaplama ve yazma yeteneği  
• Bilgisayar kullanımı avantaj sağlar  
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DIE ÖSTERREICHISCHE JUSTIZ
STRAFVOLLZUG

Justizwache. Mehr als nur eine Schlüsselfunktion.

Jetzt bewerben:  www.justiz.gv.at/justizwache-onlinebewerbung

DIE ÖSTERREICHISCHE JUSTIZ
STRAFVOLLZUG

Jetzt bewerben:  www.justiz.gv.at/justizwache-onlinebewerbung

Aufnahme- und Ausbildungs zentrum Graz
Justizanstalt Graz-Karlau
Tel.: +43/316/2705
E-Mail: jagrazkarlau.personal@justiz.gv.at

Aufnahme- und Ausbildungs zentrum Stein
Justizanstalt Stein
Tel.: +43/2732/890
E-Mail: jastein.personal@justiz.gv.at

Aufnahmezentrum Wien
Justizanstalt Wien-Josefstadt
Tel.:+43/1/40-403
E-Mail: jawien-josefstadt.personal@justiz.gv.at

Aufnahme- und Ausbildungs zentrum Linz
Justizanstalt Linz
Tel.: +43/57/601 21 0
E-Mail: jalinz.personal@justiz.gv.at

Justizwache. Mehr als nur eine Schlüsselfunktion.

Besonders gesucht: 

 Personen mit Migrationshintergrund 

 Personen mit handwerklicher Ausbildung 

 Frauen
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Bildung

Bildung
„Behindertenpass, Parkausweis, 

Pflegeunterstützungen, …“

Erfolgt die Pflege im Rahmen einer 24-Stunden-
Betreuung, ist ein monatlicher Zuschuss durch das
sozialministeriumservice möglich.

im Falle der erforderlichen vertretung pflegender 
Angehöriger kann das sozialministerium die 
Ersatzpflege fördern.

Sozialentschädigungen
im rahmen der sozialentschädigung werden schäden
abgegolten, 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 wahrzunehmen 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 vielen 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-
ministeriumservice eine schlichtung beantragt werden.         

Weitere infos unter;
www.sozialministeriumservice.at

Sozialministeriumservice hat Angebote für viele 
Personengruppen. 

Der Schwerpunkt des Sozialministeriumservice liegt im 
Bereich der beruflichen Integration von Menschen
mit Behinderung und/oder Benachteiligung. Doch 
das Sozialministeriumservice hat noch weitere 
Aufgabengebiete, die nicht unmittelbar am Arbeits-
markt angesiedelt sind.

Behindertenpass und Parkausweise
das sozialministeriumservice ist zuständig für die 
Ausstellung von Behindertenpässen und Parkausweisen 
gemäß § 29b der Straßenverkehrsordnung.

der Behindertenpass ist ein lichtbildausweis (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 voraussetzungen 
auch Zusatzeintragungen im Behindertenpass möglich.

die Zusatzeintragung „Unzumutbarkeit der Benützung
öffentlicher Verkehrsmittel wegen dauerhafter mobilität-
seinschränkung aufgrund einer Behinderung“ ist u.a. 
voraussetzung für den Bezug einer kostenlosen Auto-
bahnvignette durch das sozialministeriumservice und 
der Ausstellung eines Parkausweises, der das Parken auf
gekennzeichneten Behindertenparkplätzen ermöglicht.

Pflegeunterstützungen
Im Bereich der Pflegeunterstützungen ist das Sozial-
ministeriumservice für:
• das Pflegekarenzgeld
• die 24-Stunden-Betreuung und
• die Unterstützung Pflegender Angehöriger zuständig.

Durch das Pflegekarenzgeld soll bei den betroffenen
Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen eine doppel-
belastung vermieden werden. dies gilt zur Organisation
der Pflegesituation im Falle eines plötzlich auftretenden 
Pflegebedarfs naher Angehörigen oder auch zur 
Entlastung der pflegenden Angehörigen bei bereits 
länger bestehendem Pflegebedarf.
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“Engelli Kartı, Park Kimliği, 
Bakım desteği, …”

Sosyal hizmetler bakanlığı birçok kişi için fırsatlar 
sunuyor.

Sosyal hizmetler bakanlığının asli görevi engelli veya 
mağdur kişilerin mesleki entegrasyonudur. 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 ücretsiz otoban 
pulu hakkı ve belirlenmiş engelli park yerlerinde 
park etmeyi sağlayan park kimliği için "Engeli 
sebebiyle kalıcı hareket kısıtlılığından dolayı toplu 
taşıma 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 durum yakınların aniden bakım 
ihtiyacı duyduğunda bakım durumunun organizesi 
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 devletin ön 
gördüğü tedbirler esnasında (örneğin zorunlu 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 hizmetlerin eyalet merkez-
lerinde uzlaşma talebinden bulunabilir.
  
Daha fazla bilgiye www.sozialministeriumservice.at 
üzerinden ulaşabilirsiniz. 
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750 Mio. € für den Ausbau von Ganztagsschulen
• Mehr Schule bedeutet mehr Chancen für unsere Kinder. 
daher wollen wir den Anteil ganztägiger schulen in 
ganz Österreich erhöhen. Die Betreuungsquote soll von 
ursprünglich 20 Prozent auf 40 Prozent im Jahr 2025 
gesteigert werden. dafür steht eine Gesamtsumme von 
750 Millionen Euro zur Verfügung.
• Ferienbetreuung: die schulische infrastruktur kann 
auch in den sommermonaten optimal genutzt werden 
und wir helfen eltern bei ihrem alljährlichen Betreuungs-
problem
• Ganztagsschulen bringen eine Entlastung der Familie. 
Berufstätige eltern kommen nach hause und müssen 
sich nicht mehr sorgen um die erledigung der haus-
aufgaben machen. es bleibt endlich mehr Zeit für ein 
Familienleben, Zeit für spielen und spaß, weil das lernen 
bereits in der schule stattgefunden hat. Beruf und Familie 
sind leichter unter einen hut zu bringen - besonders für 
Alleinerziehende!
• Für Kinder aus sozial schwachen Familien bringt die 
Ganztagsschule eine neue Betreuungs- und Ausbildungs- 
qualität. Bildungsfernere eltern können ihre Kinder oft 
nicht ausreichend beim lernen unterstützen. Beiträge 
für Betreuung werden sozial gestaffelt, denn das 
einkommen der eltern darf nicht ausschlaggebend 
für die Bildungschancen der Kinder sein.
• Der internationale Vergleich zeigt, dass Ganztagsschulen 
der Regelfall sind. Belgien, Frankreich, Finnland, 
niederlande, norwegen, Großbritannien - alle diese 
Länder haben bereits flächendeckende Betreuungs-
angebote 

Ziel:
• Neues Gesetz soll qualitätsvolle schulische Betreuung 
bringen
• flächendeckendes Angebot an schulischer Tages-
betreuung in einem Umkreis von maximal 20 km zum 
Wohnort
• Betreuungsquote von 20 auf 40 Prozent bis 2025 
verdoppeln

Die wichtigsten Fakten auf einen Blick
• Inkrafttreten des Gesetzes am 1.9.2017
• Laufzeit von Schuljahr 2017/18 bis 2024/25
• Gefördert werden öffentliche und mit dem Öffentlich-
keitsrecht ausgestattete private Pflichtschulen und AHS 
unterstufen
• Flächendeckendes Angebot an schulischer Tages-
betreuung auch in verschränkter Form in einem 
Umkreis von max. 20 Kilometer zum Wohnort

• Außerschulische Betreuungsangebote während der 
Ferien
•    Insgesamt 750 Mio. Euro: davon werden 500 Mio. 
durch das Bildungsministerium vergeben (fixer Anteil), 250 
Millionen werden durch die Länder vergeben (flexibler Anteil)
• Vergeben wird wie bisher für den Freizeitbereich im 
rahmen der schulischen Tagesbetreuung
• Jedenfalls bis 16 Uhr und bei Bedarf bis 18 Uhr und 
von 7 uhr bis unterrichtsbeginn als Frühbetreuung
• Übertragungsmöglichkeit nicht verbrauchter Gelder 
bis 2025 jeweils in das nächste und übernächste Jahr
• In den Schuljahren 2017/18 und 2018/19: ausschließlich 
Projekte, die keine 15a-Mittel erhalten
 
Das Ziel: Ein Angebot für jedes Kind

Quelle:www.bmb.gv.at

Chancengerechtigkeit für alle: 
Ausbau der Ganztagsschule 
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Hedef:
• Yeni yasa kaliteli okulsal bakım getirmeli 
• İkamet edilen yerin en fazla 20 km çevresinde 
kapsamlı okulsal günlük bakım hizmetleri  
• 2025'e kadar bakım oranının yüzde 20'den yüzde 
40'a çıkarmak 
Önemli konular
• Yasanın 1.9.2017 tarihinde yürürlüğe girmesi 
• Süresinin 2017/18'den 2024/25 okul yılına kadar 
olması 
• Kamusal ve kamu hukukuna uygun tedarikteki özel 
mecburi okullar ve AHS'in ilk 4 yılı destekleniyor.  
• Kapsamlı okulsal günlük bakımın kısıtlanmış şekliyle 
de ikamet edilen yere en fazla 20 kilometre çevresinde 
bulunması 
• Tatillerde de okul dışı bakım hizmetleri 
• Toplamda 750 milyon Euro: bunun 500 milyonu 
eğitim bakanlığı tarafından (sabit pay), 250 milyonu 
ise eyaletler tarafından (esnek pay) karşılanacak.  
• Okulsal günlük bakım çerçevesi içerisinde bulunan 
boş zaman aktivelerine bugüne kadar olduğu gibi 
yatırımlar yapılacak  
• Saat 16'ya kadar gerektiğinde ise saat 18'e kadar 
her halükarda ve saat 7'den ders başlangıcına kadar 
erken bakım hizmeti olarak 
• Kullanılmayan paraların 2025'e kadar bir sonraki 
yıla aktırılma olanağı  
• 2017/18 ve 2018/19 okul yıllarında: sadece 15a 
fonundan yararlanmayan projeler 

Ana Hedef: Her çocuğa bir fırsat

Herkes için Fırsat eşitliği: 
Tam günlük okulun geliştirilmesi 

Tam günlük okulun geliştirilmesine 
750 Milyon € harcandı 
• Daha fazla okul çocuklarımız için fırsatların 
çoğaltılması anlamını taşıyor. Bundan dolayı bizler 
tam gün okullarının Avusturya'daki  sayısını yükseltmek 
istiyoruz. Şuandaki yüzde 20'lik bakım oranı 2025 
yılında yüzde 40'a yükseltilmesini hedefliyoruz. 
Bunun için toplam 750 milyon Euro kullanıma sunuldu. 
• Tatil aktiviteleri: okulsal altyapı, yaz aylarında da 
elverişli halde kullanılabilir ve bununla birlikte bizler 
ailelere yıllık bakım problemlerinden yardımcı 
olabiliyoruz.  
• Tam gün okullar ailelerin sorumluluklarını hafifletiyor. 
Çalışan ebeveynler eve geldiklerinde ev ödev-
lerinin halledilmesi konusunda endişe etmek zorunda 
kalmıyorlar. Aile yaşantısına, oyun oynamaya ve 
eğlenmeye artık daha fazla zaman ayırabilecekler, 
çünkü öğrenmek okulda vuku bulmuş olacak. Meslek 
ve Aile artık bir çatı altına daha kolay sığacak - 
özellikle çocuklarını yalnız yaşayarak yetiştirenler için!  
• Sosyal açıdan zayıf ailelerin çocukları tam gün 
okullardan yeni bir bakım ve öğrenim kalitesine 
ulaşıyor. Eğitimsiz ebeveynler çoğu zaman çocuklarına 
okul derslerinde yeterince yardımcı olamıyor. Yemek 
ve bakım paraları sosyal derecelendirilir, ebeveynlerin 
gelirleri çocukların eğitim olanaklarında belirleyici 
olmamalıdır.  
• Uluslararası kıyaslamalar tam gün okulların genelde 
yaygın olduğunu gösteriyor. Belçika, Fransa, Finlandiya, 
Hollanda, Norveç, Büyük Britanya - bütün bu ülkeler 
kapsamlı bakım hizmetleri sunuyorlar.  
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Kimler bu hizmetten faydalanabilir?
• Reşitlik (18 yaşını dolduran kişiler)  
• Göçmen kökenli kişiler  
• 10 yıldan daha uzun süreli olmayan, Avusturya için 
geçerli ve süresiz oturum sahipleri
• Sınırsız çalışma izni  
• Matura, çıraklık diplomasi veya daha yüksek bir eğitim  
• En az B1 seviyesinde Almanca dil bilgisi  
• Angajman ve ataklık  

Eğer bir rehber olarak farklı kültürlere sahip insanlar
ile tecrübe edinmek istiyorsanız, daha fazla bilgiyi  
www.wko.at/mentoring internet sitesinde bulabilirsiniz.   

Göçmenlere rehberlik   
"Göçmenlere rehberlik" Avusturya Entegrasyon fonu,
Avusturya ekonomi sendikası ve iş piyasası servisinin
ortak girişimidir. Hedefi, ekonominin tecrübeli 
şahsiyetlerini -rehberler- ve göçmen kökenli insanları 
-mentorlük alanları- bir araya getirmek ve Avusturya iş 
piyasasına olan entegrasyon sürecinde desteklemektir.   
Yaklaşık altı ay boyunca rehberler ve bu hizmetten 
faydalananlar iş piyasasına giriş süreci için faaliyetleri 
beraber çalışarak elde ettiler. 

Ekonomi dünyasında tanınan aktörler olarak rehberlerin 
himayesi altındaki kişilere değerli yardımlar, tavsiyeler 
ve bağlantılar sunuyorlar.    

„Mentoring für MigrantInnen“ ist eine gemeinsame 
Initiative des Österreichischen Integrationsfonds, der 
Wirtschaftskammern Österreichs und des Arbeits-
marktservice. Ziel ist es, erfahrene Persönlichkeiten des 
Wirtschaftslebens - mentor/innen - und Personen mit 
migrationshintergrund - mentees - zusammenzubringen 
und sie bei der integration in den österreichischen 
Arbeitsmarkt zu unterstützen.

rund sechs monate lang erarbeiten mentor/in und 
mentee gemeinsam Aktivitäten zum einstieg in den 
Arbeitsmarkt. Als gut vernetzte Akteur/innen des 
Wirtschaftslebens können die mentor/innen ihren 
schützlingen wertvolle hilfestellungen, ratschläge und 
Kontakte vermitteln.

Wie können Sie sich als Mentee bewerben?
Bewerbungsvoraussetzungen:
• Volljährigkeit (Vollendung des 18. Lebensjahres)
• Migrationshintergrund
• Aufrechter und dauerhafter Aufenthaltstitel in 
Österreich von nicht länger als 10 Jahren
• Unbeschränkter Arbeitsmarktzugang
• Matura, Lehrabschluss oder eine höhere Ausbildung
• Besitz von Deutschkenntnissen auf mindestens 
B1-Niveau

• Engagement und Kontaktfreudigkeit 

Wenn sie als mentor/in erfahrungen mit menschen 
mit einem anderen kulturellen hintergrund sammeln 
wollen, finden sie nähere informationen unter 
www.wko.at/mentoring.

Wien und Burgenland: 
Österreichischer Integrationsfonds 
integrationszentrum Wien 
Hannah Putz Landstraßer Hauptstraße 26, 1030 Wien 
Tel.: +43 (0)1 / 715 1051 - 302 
e-mail: mentoring@integrationsfonds.at 

Niederösterreich: 
Österreichischer Integrationsfonds 
integrationszentrum niederösterreich 
Cara Luisa Heise Kugelgasse 8, 3100 St. Pölten
Tel.: +43 2742 26527 - 103
e-mail: mentoring@integrationsfonds.at

Mentoring für Migrantinnen

KarriereIntegration
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SERVICELEISTUNGEN 
FÜR FAMILIEN

VEREINBARKEIT
FAMILIE UND BERUF

BEWEGUNGS- UND
BEGEGNUNGSRÄUME

DENKWERKSTATT
FAMILIE

Die NÖ Familienland GmbH unterstützt Familien, Gemeinden und Institutionen mit dem Ziel,
ein familienfreundliches und familiengerechtes Lebensumfeld in Niederösterreich zu gestalten.

Mit der Förderaktion „Schulhöfe und Spielplätze in Bewegung“ - eine Kooperation zwischen dem 
Land Niederösterreich, der NÖ Familienland GmbH und der Aktion „Natur im Garten“ - unterstützen 
wir Gemeinden und Schulen bei der Umsetzung von naturnahen, bedürfnisgerechten Freiräumen. 

Als aktiver Partner von NÖ Gemeinden bieten wir in ganz Niederösterreich qualitätsvolle
Schulische Nachmittagsbetreuung und leistbare, hochwertige Ferienbetreuung an.

Das Kompetenzzentrum für Familienarbeit setzt Projekte für und mit Familien um.

www.noe-familienland.at
„Familie ist dort, wo Menschen füreinander Verantwortung übernehmen.“

FAMILIENSERVICE
MO-FR 08:00 bis 16:00 Uhr I Tel. 02742 9005 19001
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Termine: 18.06.2017    Familientag Grafenegg
25.-27.08.2017   NÖ Kindersommerspiele, 
und 01.-03.09.2017    Stift Herzogenburg



Familie
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Förderaktion "Schulhöfe und 
Spielplätze in Bewegung"

Schulhöfe und Spielplätze in Bewegung: Die aktuelle
Förderaktion des Landes Niederösterreich zur 
Gestaltung von Schulfreiräumen und Spielplätzen 
in Niederösterreich

Ausreichende und richtige Bewegung ist ein 
wesentliches Thema unserer Zeit. einerseits wissen 
wir mehr denn je über ihre Bedeutung Bescheid, 
andererseits mangelt es an ausreichender umsetzung
im Alltag, oft auch bei Kindern und Jugendlichen.

doch gerade in diesem lebensabschnitt bieten 
Bewegung und spiel die Basis für eine optimale 
entwicklung und nachhaltige Gesundheit sowie 
vielfältige lernanlässe. Beobachten wir Kinder beim 
spielen, sehen wir, wie sehr sie sich ins spiel vertiefen 
können, voll darin aufgehen und daran wachsen. 
spielerisch lernen sie mit Aufgaben und - noch viel 
wichtiger - miteinander umzugehen. 

Freiräume zum Bewegen und Begegnen

daher sind spielplätze so wichtig. und auch später, 
in der schule, sind solche Freiräume besonders 
wertvolle Orte, denn unsere Kinder verbringen 
hier immer mehr Zeit. An schulen mit schulischer 
nachmittagsbetreuung gewinnen sie essenziell an 
Bedeutung. schulen müssen Orte zum Wohlfühlen 
sein, nicht nur in der unterrichtszeit, sondern auch 
in der Freizeit. Für eltern ist das flächendeckende 
Angebot der schulischen nachmittags-betreuung 
in niederösterreich ein wesentlicher Aspekt für die 
vereinbarkeit von Familie und Beruf und sie legen
immer mehr Wert auf die Qualität - auch und beson-
ders in Bezug auf die räumlichen Gegebenheiten.

neben der ansprechenden Gestaltung der 
unterrichtsräume wird auch die lernfördernde 
und ausgleichende Gestaltung der Außenanlagen 
immer wichtiger. der schulhof soll die vielfältigsten

Bedürfnisse und Ansprüche abdecken. er muss 
raum zum lernen, spielen, sich erholen und vor 
allem auch zum Bewegen bieten. schulhöfe mit 
bedürfnisgerechter und bewegungsfördernder 
Ausstattung bilden den rahmen für die bestmögliche
Förderung der Fähigkeiten unserer Kinder.

Aktuelle Förderaktion für mehr Schulfreiräume 
und Spielplätze

dem land niederösterreich ist es daher wichtig, 
gezielt diesen Bereich zu fördern und die entstehung 
vieler schulhöfe und spielplätze unter tatkräftiger 
einbeziehung der zukünftigen nutzerinnen, vor 
allem der Kinder, zu unterstützen. sie  und ihre 
Familien sind die wahren expertinnen, denn sie
wissen am besten, was einen gelungenen spielraum 
ausmacht, da sie ihn täglich besuchen, bespielen 
und erobern.

miteinander naturnahe und bedürfnisgerechte 
spielplätze oder schulfreiräume schaffen, ist 
der leitende Gedanke der Förderaktion zur 
Gestaltung von schulfreiräumen und spielplätzen 
in niederösterreich. Gemeinsam mit Kindern und 
erwachsenen werden ideen entwickelt und durch 
professionelle Begleitung in der Planung und 
umsetzung kann das spielplatzprojekt zu einem 
erlebnisreichen Gemeinschaftsprojekt in der 
Gemeinde werden. so können neue spielräume 
geschaffen oder auch bestehende spielplätze 
revitalisiert und zu neuem leben erweckt werden. 
diese Projekte laden ein, generationenübergreifend 
aktiv zu sein, um so jenen den raum zum gemeinsamen
Toben, spielen, erforschen und entdecken zu geben,
die unsere Zukunft sind: unsere Kinder!



"Hareketli okul bahçeleri ve oyun 
alanları" Destek Kampanyası  

Hareketli okul bahçeleri ve oyun alanları: Aşağı 
Avusturya eyaletinin güncel destek kampanyası, 
Aşağı Avusturya okullarındaki serbest alanları ve 
oyun alanlarını tasarlıyor 

Yeterli ve doğru hareket günümüzün önemli 
konularından biridir. Bir yönden bunun anlamı 
hakkında hiç olmadığı kadar çok bilgiye sahibiz. 
Fakat diğer yönden günlük hayatımızda yeterince 
uygulamıyoruz, çoğu zaman çocuklarda ve 
gençlerde bile. 

Fakat tamda bu yaşam diliminde hareket ve oyun 
uygun gelişimin, uzun süreli sağlığın ve çeşitli 
öğrenme fırsatlarının temelini oluşturuyor. Çocukları 
oyun oynarken gözetleyelim, oyuna ne kadar 
daldıklarını, oyun içerisinde açıldıklarını ve onunla 
büyüttüklerini görelim. Oyunlarla görevler üstlenmeyi 
ve - daha da zoru - beraber anlaşmayı öğreniyorlar.  

Hareket etmek ve karşılaşmak için serbest alanlar 

Bu sebepten dolayı oyun alanları bu denli önemli ve 
daha sonra okulda, bu tarz serbest alanlar özel değere 
sahip yerlerdir. Çünkü bizim çocuklarımız oralarda 
sürekli daha fazla zaman geçiriyorlar. Öğleden sonrada 

bakım hizmeti sunan okullarda vazgeçilmez önem 
kazanıyorlar. Okullar rahat edilebilecek yerler  olmalı, 
sadece ders süresinde değil, aynı zamanda serbest 
zamanda da. Ebeveynler için Aşağı Avusturya'da 
okul içi öğlenden sonra bakım hizmetindeki geniş 
çaplı imkânlar aile ve çalışmanın birleşimi için 
önemli unsurlardan biridir ve kaliteye de çok önem 
verilmektedir. - alan bakımından sunulan imkânlarda 
bile - 
 
Ders odalarının cazip dizaynının ardından dış 
mekânların öğretici ve eşitleyici dizaynı gün 
geçtikçe daha fazla önem kazanıyor. Okul bahçesi 
çeşitli ihtiyaç ve talepleri karşılamalı. Öğrenmek, oyun 
oynamak, dinlenmek ve özellikle hareket etmek için 
alanlar sunmalı. Okul bahçelerinde ihtiyaca uygun 
ve hareketi teşvik eden donanımlar çocuklarımızın 
yeteneklerine gösterilen en iyi desteği içerir.  

Daha fazla okul serbest alanları ve oyun alanları 
için güncel destek kampanyası

Bundan dolayı Aşağı Avusturya eyaleti için bu bölümü 
desteklemek ve okul bahçelerinin ve oyun alanlarının 
oluşumuna geleceğin kullanıcılarıyla, özell ikle 
çocuklarla,  beraber arka çıkmak büyük önem 
taşıyor. Siz ve aileniz gerçek uzmanlarsınız, çünkü 
her gün oyun alanlarını ziyaret ettiğiniz, orada oyun 
oynadığınız ve fethettiğiniz için. Başarılı oyun alanı 
için nelerin gerektiğini en iyi sizler bilirsiniz.  

Doğanın içerisinde ve ihtiyaca uygun oyun alanlarını 
ve okul serbest alanlarını beraberce oluşturmak,
Aşağı Avusturya'daki okul serbest alanları ve 
oyun alanları destek kampanyasının en baştaki 
düşüncesidir. Çocuklar ve yetişkinlerle beraber 
fikirler geliştirilir ve planlama ve uygulanmadaki  
profesyonel rehberlikle birlikte oyun alanı projesi 
belediyenin maceralı bir birliktelik projesi haline 
gelecektir. Böylelikle yeni oyun alanları oluşturulabilir 
veya mevcut olan oyun alanlarına tekrardan yaşam 
gücü verilerek yeni bir hayata uyandırılabilir. 
Bu projeler, beraberce eğlenebilmek, oyunlar 
oynayabilmek, keşfetmek ve ortaya çıkarmak 
için kuşakları aşan aktifleşmeye davet ediyor 
- geleceğimiz olan çocuklarımız için!

Karriere Familie
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Quelle: noe-familieland.at
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Gesundheit
Girls‘ Day: Mehr Mädchen für 
technische Berufe begeistern

Am 27. April lud das Bundesministerium für Gesundheit 
und Frauen Mädchen zum Girls‘ Day und Girls‘ Day 
MINI ein. "Das Interesse am Girls‘ Day war auch 
heuer wieder sehr groß", freut sich Gesundheits- und 
Frauenministerin Pamela Rendi-Wagner.

"herrscherinnen der Blitze: Wenn elektronen laufen" 
und "Wasser: von rutschenden Teilchen, säuren, Basen 
und Flüssigkeiten, die fest sind" hießen die beiden 
Workshops, bei denen sich die mädchen, gemeinsam
mit den vermittlerinnen von science Pool, auf 
ungewöhnliche Weise mit den Themen Wasser und 
Blitze auseinandersetzen konnten. "damit wollen wir 
bei den mädchen das interesse an naturwissenschaften 
und auch an technischen Berufen wecken", erklärt 
rendi-Wagner.

Im Rahmen des Girls‘ Day MINI wurde Kindergarten-
mädchen mit lustigen spielen und spannenden 
rätseln die Welt der heimtiere näher gebracht. Anhand 
eines Berufsquiz lernten die Mädchen auf kindgerechte 
Weise die vielfalt von Berufen kennen. schülerinnen 
der hertha Firnberg schulen erklärten den Kindern 
mit spielerischen Übungen und selbstgebastelten 
schmetterlingen die Begriffe stabilität und schwerpunkt.
Mit Initiativen wie dem Girls‘ Day soll so ein 
nachhaltiger impuls gesetzt werden, der mädchen 

bei der Berufsorientierung unterstützt. erste effekte 
sind bereits erkennbar: so interessieren sich immer
mehr mädchen für Ausbildungen und Berufe im 
technischen Bereich. die lehrlingsstatistik zeigt, 
dass seit drei Jahren auch erstmals ein technischer 
Beruf, die metalltechnik, unter den zehn beliebtesten
lehrberufen der mädchen ist. Zum Abschluss gab es
für alle mädchen eine gesunde Jause.

Quelle: bmgf.gv.at



Girls' Day: Kızları teknik mesleklere 
daha fazla yönlendirmeli 

27 Nisan'da sağlık ve kadın federal bakanlığı, kızları 
Girls' Day'e ve Girls' Day MINI'ye davet etti. Sağlık ve 
kadın bakanı Pamela Rendi-Wagner: "Girl's Day bu yıl 
da büyük ilgi gördü" diyerek sevincini belirtti.  

Kızlara, Science Pool tarafından yönlendirilen aracılarıyla 
birlikte alışılmışın dışında su ve şimsek  konuları üzerinde 
çalışmalar yaptıkları iki workshop sunuldu: "Şimşeklerin 
hükümdarları: Elektronlar işletilirse" ve "Su: kayan 
sert  parçalar, asitler, bazlar ve sıvılar". Rendi- Wagner: 
"Böylelikle kızların doğa bilimlerine ve teknik mesleklere 
olan ilgilerini uyandırmak istiyoruz" diye anlattı.

Girls'Day MINI çerçevesi içerisinde anaokuluna giden 
kız çocuklarına eğlenceli oyunlar ve heyecan verici 
bulmacalarla birlikte yerli hayvanların dünyası anlatıldı. 
Bir meslek bulmacası sayesinde kızlar yaşlarına uygun 
şekilde meslek çeşitlerini öğrendi. Hertha Firnberg 
okullarının öğrencileri çocuklara oyunlarla ve kendi
yaptıkları kelebeklerle dayanıklılık ve yer çekimi 
kavramlarını anlattı.  

Girls'Day gibi inisiyatifler ile kızları meslek seçimlerinde 
destekleyen sürdürülebilir bir atılım başlatılıyor. İlk 
etkileri şimdiden görülüyor: Böylelikle daha fazla 
kız çocuğu teknik alanda eğitim ve mesleklere ilgi 
duymaya başladı. Çıraklık istatistiği üç yıldan beri ilk 
defa kızlar tarafından en çok tercih edilen on meslek 
arasında  bir teknik meslek olan metal tekniğinin yer 
aldığını gösteriyor. Son olarak katılan bütün kızlara 
sağlıklı bir ara öğün sunuldu.

HALLO, MEHR SICHERHEITSABSTAND.
HALLO, NÄHER ZUSAMMENRÜCKEN.
Man weiß es und macht‘s oft trotzdem nicht: aufs Tempo achten, rechts 
fahren oder sich beim Lenken nicht ablenken lassen. Ändern wir unser 
Verhalten und machen Österreichs Straßen sicherer! Jeder kann seinen 
Beitrag leisten, damit wir gemeinsam sagen können: Hallo, Leben! 
Mehr auf halloleben.at

HALLOLEBEN

as17007_HalloLeben_FAM_210x148_5abf_ICv2_BRUeCKE.indd   1 24.05.17   18:01

en
tg

el
tlic

he
 e

in
sc

ha
ltu

ng



Karriere Gesundheit

Magazin für Vielfalt18 BrückeKöprü

Der Hauptverband Der Österreichischen
Sozialversicherungsanstalt

Allgemeines über den Hauptverband
der hauptverband der österreichischen sozialversicherungs-
anstalt (svA) kümmert sich als dachträger um den 
einheitlichen Auftritt der gemeinsamen interessen 
und Koordination der Tätigkeiten der einzelnen sozial-
versicherungsträger.

Organisation der SVA
die Organisation dahinter gliedert sich in drei einzelne 
Bereiche, die entweder in einem sozialversicherungsträger 
oder gesondert durchgeführt werden. im engeren sinn 
kann man die leistungen der svA in folgende Punkte 
zusammenfassen:
• Unfall-
• Kranken- &
• Pensionsversicherung

Aufgaben der SVA
Zu den Aufgaben der svA zählen die Wahrnehmung der 
allgemeinen und gesamtwirtschaftlichen interessen , den
rechtsschutz , der vertretung gegenüber ausländischen 
einrichtungen der sozialversicherungsträger, sowie die 
Öffentlichkeitsarbeit genauso wie die Publikation des 
magazins “soziale sicherheit” und der Organisation von 
diversen veranstaltungen .

die zusätzlichen Aufgaben der svA beinhalten die 
Trägerkonferenz , den verbandsvorstand und das dazu-
gehörige management , sowie die allgemeinen Bestimmun-
gen und das beratende Organ des hauptverbandes.

die Trägerkonferenz ist gesetzlich vorgeschrieben und 
besteht aus den Obmännern und je einem Obmann-
stellvertreter der versicherungsträger sowie drei senioren-
vertretern. dabei kümmern sie sich um die Budgetierung; 
dem verfassen des Jahresberichts; der satzung, muster-
satzung, musterkrankenordnung und mustergeschäft-
sordnung, um die einhaltung der richtlinien sowie der 
Zielsteuerung zur Koordinierung des verwaltungshandelns 
der sozialversicherungsträger und ist das leitbild für den 
hauptverband.

Bei dem verbands-
vorstand kümmern sich 
die 12 Mitglieder um 
die Trägerkonferenz 
über den vorschlag der 
entsandten interessens-
vertretungen. dieser 

ist das geschäftsführende 

Organ und ihm obliegt die Wahrnehmung aller Aufgaben, 
die nicht ausdrücklich der Trägerkonferenz übertragen sind 
sowie die vertretung des hauptverbandes nach außen.

das verbandsmanagement verfügt über leitende Ange-
stellte sowie maximal drei stellvertreterinnen, welches 
Bürogeschäfte erledigt und ist an den verbandsvorstand 
gebunden. damit muss das management dem verband 
gegenüber eine regelmäßige Meldepflicht.

die allgemeinen Bestimmungen des dachverbandes 
sind die entsendungen in den verbandsvorstand sind die 
Obmänner und deren erster stellvertreter der sozialver-
sicherungsträger sowie mitglieder der gesetzgebenden 
Körperschaften bzw. der Bundes- und landesregierungen 
ausgeschlossen.

in den beratenden Aufgaben ist je hauptverband ein 
Beirat eingerichtet, der die Anliegen der versicherten-
gemeinschaft und der leistungsbezieher wahrnehmen soll. 
durch die einrichtung der Beiräte soll auch im Bereich der 
dachorganisation das Ziel einer versichertennahen verwal-
tung sichergestellt werden, wobei in der Beiratssitzung be-
schlossene Anträge und stellungnahmen den zuständigen 
verwaltungskörper eingebracht werden können.

Angebote und Themenschwerpunkte der SVA
dazu gibt es die schwerpunkte der Gesundheitsreform 
und Kindergesundheit sowie die möglichkeit der Gesund-
heitsvorsorge:
Gesundheitsreform
die Gesundheitsreform ist gesundheitsorientiert, da 
sie die Gesundheit und das Wohlbefinden fördert, um-
fassend für die berücksichtigte Gesundheitsförderung 
und Prävention, sowie dauerhaft mit einer sicherung lang-
fristiger Beziehungen durch feste Ansprechpartner. die 
svA begleitet kontinuierlich akut erkrankte und Gesunde 
durch ihr leben und ist proaktiv, familienund bevölkerungs-
orientiert tätig.

Kindergesundheit
Für die Bereiche der Kindergesundheit ist die svA für Kinder 
und Jugendliche mit entwicklungsstörungen in folgenden 
Bereichen da: Physio-, Ergo- und Logopädische Therapie
sowie der psychischen Gesundheit. Aber auch die 
möglichkeit der mutter-Kind-Beratung bei schwangeren 
sowie hebammenberatung bietet die svA an. somit kann 
die richtige hilfe gefunden und eine rasche erkennung der 
notwendigen unterstützung gewährleistet werden.

Jugendlichenuntersuchung
dabei geht es nicht nur um die Früherkennung von 



Avusturya Sosyal Sigortalar 
 Kurumu Federasyonu 

Federasyon hakkında genel bilgiler
Avusturya Sosyal Sigortalar Kurumu Federasyonu (SVA) her 
bir sosyal sigorta sahibinin ortak çıkarlarını ve faaliyetlerinin 
koordinasyonunu üniterleştirmeyi bir çatı organizasyonu 
olarak hedefliyor. 

SVA'nın yapılanması
Bunun arkasında bulunan yapılanma ya bir sosyal sigorta 
kurumunda ya da özel olarak uygulanan üç farklı alana 
ayrılır. Daha detaylı olmak gerekirse SVA'nın sunduğu 
hizmetler aşağıda sayılanlar ile bir araya getirilebilir: 
• Kaza 
• Sağlık & 
• Emeklilik sigortası 

SVA'nın görevleri
SVA'nın görevleri arasında genel ve ekonominin tamamını 
kapsayan çıkarların belirlenmesi, hakların korunması, 
yabancı sosyal sigortalar kuruluşlarında temsilcilik vazifesi, 
kamusal işler ve farklı etkinliklerin organizasyonu yer alır.
  
SVA'nın ek görevleri şunlardır: Kurum toplantıları, Federasyon 
başkanı ve ona bağlı olan idare heyeti, ama aynı zamanda 
genel kurallar ve federasyonun danışmanlık alanı.
 
Kurum toplantıları yasal olarak öngörülür ve sigorta kurumu
başkanı, başkan yardımcısı ve üç emekli temsilcisinden 
oluşur. Burada bütçe konusu, yıllık raporun yazılımı, ana 
tüzük, örnek tüzük, örnek sağlık sigortası yönetmeliği ve 
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Krankheiten, sondern auch um Aufklärung und unterstüt-
zung bei der gesundheitsfördernden veränderung des 
lebensstils bei den Kernthemen Bewegung, ernährung, 
rauchen, Alkoholkonsum und riskantem sexualverhalten.

Brustkrebs-Früherkennungsprogramm
Außerdem steht die svA auch bei der Brustkrebs-
vorsorge mit seinem Früherkennungsprogramm zur seite. 
damit werden alle Frauen mit besonderem schwerpunkt 
zwischen 45 und 65 verstärkt auf die Informations-
kampagne für die mammographie aufmerksam gemacht 
und soll ihnen ergänzend zur Beratung durch ihren ver-
trauensarzt unterstützt werden. Aber auch altersunabhängig 
für routineuntersuchungen für Frauen in jedem Alter ist 
der vertrauensarzt da - bei der Abklärung von Beschwerden,
bei Krankheitsverdacht sowie einer Brustkrebserkrankung 
oder im rahmen der nachsorge und bei familiär erhöhtem 
risiko.

Qualitätssicherung: Darmkrebsvorsorge
hier unterstützt die svA bei einer vorsorgekoloskopie in 
Kooperation mit der Österreichischen Gesellschaft für 
Gastroenterologie und Hepatologie (ÖGGH). Hier gibt 
es ein Qualitätszertifikat, welches an an Chirurgen und 
Internisten verliehen wird, die den von der ÖGGH 
entwickelten Qualitätskriterien im Bereich der vorsorge-
koloskopie entsprechen.

Impfprogramme
Durch konsequent durchgeführte Impfprogramme konnten 
im Zuge von schutzimpfungen einst lebensbedrohende 
Krankheiten nahezu ausgerottet werden. hierbei gibt 
es impfungen aller Art: Pneumokokkenimpfung für vor-
beugende lungenentzündungen, impfungen gegen hepatitis 
A, B, Tollwut und Tuberkulose, Fernreise-impfempfehlungen,
sowie Grippeschutz-, Zeckenschutz- und Kinderimpfun g.

Netzwerk “Unternehmen für Familien”
Auch hier sorgt der hauptverband für eine einigung 
zwischen Beruf und Familien. dabei sind ihnen unter 
anderem folgende Punkte sehr wichtig:
• eine familienfreundliche Arbeits- und Lebenswelt sowie
• ein partnerschaftliches Miteinander aller Beteiligten.

mehr informationen können unter www.unternehmen-
fuer-familien.at/netzwerk.html abgerufen werden.

hauptverband der österreichischen sozialversicherungsträger
Postfach 600 1031 Wien
Tel.: +43 (0)1 711 32-0 Fax: +43 (0)1 711 32-3777
e-mail: posteingang.allgemein@hvb.sozvers.at



Karriere Gesundheit

Magazin für Vielfalt20 BrückeKöprü

örnek ticari yönetmeliği, ilkelerin korunmasını ve idari 
yapının hedefe doğru yöneltilmesini amaçlayarak ele alınır 
ve bunlar federasyonun ortak değerleridir.
   
Federasyon başkanlığında 12 üye kendilerine çıkar birlikleri 
tarafından  gönderilen tavsiyelerle kurum toplantısı ile 
ilgilenirler. Bu yönetici bölümüdür ve  kurum toplantısında 
açıkça aktarılmayan bütün görevlerin kavranmasından ve 
federasyonun dışarıdaki temsilinden sorumludur.  

Federasyon idari heyeti; yönetici, çalışanlar ve ofis işlerini 
halleden en fazla üç vekilden oluşur. Bu birim federasyon 
yönetimine bağlıdır. Böylelikle idari heyet federasyona 
düzenli raporlar sunma mecburiyetindedir.
  
Çatı federasyonunun genel kuralları federasyon 
başkanlığına sevktir. Bu sevke sigorta kurumlarının 
başkanları, onların ilk vekilleri, yasama organı üyeleri ve 
federal devlet ve eyalet hükümetlerinin yasama organları 
dâhil değildir.  

Federasyonun danışmanlık görevinde sigortalı toplumun ve 
hizmet alanların isteklerini algılayan bir konsey kurulmuştur. 
Konseylerin kurulması ile birlikte çatı yapılanmasında da 
sigortalılara yakın bir idare güvence altına alınmalı ki bunun 
yanı sıra da konsey toplantısında kararlaşan başvuruları ve 
görüşleri ilgili idari birimlere ulaştırabilmeli.  

SVA'nın sunduğu fırsatlar ve odak noktaları
Burada sağlık reformundan, çocuk sağlından ve aynı 
zamanda sağlık tedbirlerinden söz edilmeli: 
Sağlık reformu 
Sağlık reformu, sağlığı ve ferahı desteklediği için sağlık 
odaklıdır. Sağlık desteğinin ve korunmasının tamamını 
kapsar ve aynı zamanda sürekli olarak kalıcı muhataplarla 

uzun vadeli ilişkileri güvenceye alır. SVA düzenli olarak acil 
hastalara ve sağlıklı kişilere hayatlarında eşlik eder ve her 
daim aktif, aileye ve topluma yönelik çalışmalar yürütür. 

Çocuk sağlığı 
Çocuk sağlığı konusunda SVA  çocuklara ve gençlere şu 
alanlarda gelişim bozukluğu yaşıyorlarsa yardımcı oluyor: 
Fizik, ergo, ve logopedi terapisi ve fiziksel sağlık. SVA aynı 
zamanda hamileler için Anne-Çocuk danışmanlık olanağı 
ve Ebe hizmeti de sunuyor. Böylelikle doğru yardım 
bulunabiliyor ve gerekli hizmetin hızlıca tespit edilmesi 
sağlanıyor. 

Gençlerin muayenesi 
Burada söz konusu olan sadece hastalıkların erken teşhisi 
değil, aynı zamanda hayatın sağlıksal açıdan değişiminde 
ana konu olan hareketlilik, beslenme, sigara kullanımı, 
alkol kullanımı ve riskli cinsel ilişkilerde aydınlatma ve 
desteklemedir.  

Meme kanseri erken teşhis programı 
SVA ayrıca meme kanserinde de erken teşhis programı 
ile yardımcı oluyor. Bu hizmet 45 ile 65 yaş arası 
bütün kadınların yoğun olarak mamografi bilgilendirme 
kampanyasına dikkatlerini çekmeyi hedefliyor ve onlara 
danışmanlığa ek olarak kendi doktorları tarafından destek 
sunuluyor. Fakat yine şahısların kendi doktorları tarafından 
yasaya bağlı olmayan ve her yaş grubundaki bütün 
kadınları kapsayan rutin kontroller sunuluyor. (sıkıntıların 
ele alınmasında, hastalık şüphesinde ve bir meme kanseri 
hastalığı veya genetik açıdan yüksek risk taşıyanlarda 
önlem amaçlı olarak)

Bağırsak kanseri önlemleri 
SVA bağırsakların bir endoskopi ile incelenmesinde 
Avusturya mide bağırsak hastalıkları birimi ve hepatoloji 
(ÖGGH) ile birlikte çalışır. Burada cerrahlar ve dâhiliye 
uzmanları tarafından verilen kalite sertifikası mevcuttur. 
Bu sertifika ÖGGH tarafından geliştirilen endoskopik 
inceleme kalite kriterlerine uygun olduğunu gösterir.   

Aşı programları 
Düzenli olarak düzenlenen aşı programları koruma aşıları 
ile ilk önce yaşamı tehdit eden hastalıkları yüksek oranda 
yok etti. Burada birçok farklı aşı ele alınır: pnömokok aşısı 
ile akciğer itabını önlemek, Hepatit "A", "B", Kuduz ve 
verem aşıları, uzun yol aşıları ve grip, kene ve çocuk aşıları.

"Aileler için Şirketler" ağı 
Burada da federasyon Meslek ve Ailenin uzlaşmasını 
hedefliyor. Aşağıda sayılan konular özel anlam taşıyor: 
• Aile dostu iş ve yaşam dünyası 
• Bütün katılımcılar için ortak birliktelik

Daha fazla bilgiye www.unternehmen-fuer-familien.at/
netzwerk.html üzerinden ulaşabilirsiniz.  D
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WARUM VERSCHWINDET 
DER STERNENHIMMEL? 

… beim Forschungsfest 
im Palais Niederösterreich, Wien

15. September 2017 
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Zukunftsthema Wissenschaft - #wirerklärenes

niederösterreich konnte sich dank einer forcierten 
schwerpunktsetzung zu einem renommierten 
Wissenschaftsstandort entwickeln. speziell in den 
letzten zwei Jahrzehnten wurden beträchtliche 
Budgetmittel investiert, um wissenschaftliche 
infrastruktur entstehen zu lassen und Wissenschafter-
innen damit den notwendigen raum und rückenwind 
zu geben. dies trägt dazu bei, dass niederösterreich 
mit anderen regionen in europa auf Augenhöhe 
agieren kann und zukunftssichere Arbeitsplätze für 
unsere Folgegenerationen geschaffen werden. man ist 
somit auf dem besten Wege den, vor allem historisch 
bedingten, großen nachholbedarf in den Bereichen 
Wissenschaft und Forschung auszugleichen. in den 
nächsten Jahren soll auf der Grundlage, die in den 
vergangenen zwei Jahrzehnten geschaffen wurde, 
aufgebaut und gleichzeitig sollen neue Akzente 
geschaffen werden.

über 90 Prozent der Niederösterreicherinnen und 
Niederösterreicher an Wissenschaft interessiert

Wissenschaft und Forschung werden in der breiten 
Öffentlichkeit als schwer begreifbare Themen 
wahrgenommen, das interesse daran ist allerdings 
sehr hoch. das land niederösterreich will daher in den 
nächsten Jahren das Thema Wissenschaftsvermittlung 
stark in den mittelpunkt stellen. daher sollen Bildung, 
Forschung und Wissenschaft nahe an die menschen 
gebracht werden. 

Bei diesem großen Ziel, Wissenschaft der Bevölkerung 
näher zu bringen, ist es aber das Wichtigste, bereits 
im schulalter anzusetzen. niederösterreich hat erkannt, 
dass es essenziell ist, bereits im Kindesalter ein 
wissenschaftliches Frühinteresse zu erwecken und ein 
wissenschaftliches Weltbild zu vermitteln. Aus diesem 
Grund wurden auch im Forschungs-, Technologie- und 
innovationsprogramm des landes niederösterreich 
verschiedenste maßnahmen etabliert. Grundsätzliches 
Ziel ist es jedenfalls, dass jeder schüler/jede schülerin 
in niederösterreich mindestens einmal während seiner 

schulzeit aktiv mit Wissenschaft und Forschung in 
Kontakt kommen soll. 

Science School Niederösterreich- die Schule der 
Wissenschaft

Zielgruppe: 5-13 Jahre
Die Science School NÖ ist eine neue und bundesweit 
einzigartige maßnahme und bietet Kindern im 
Kindergarten, der volksschule und den unterstufen 
eine nebenschulische erste Auseinandersetzung mit 
Wissenschaft in Kooperation mit niederösterreichischen 
Wissenschaftseinrichtungen. die science school baut 
auf einem Konzept auf, das in acht semestern zu 
einer Basis führt, in der die lernenden mit natur-
wissenschaften, mathematik und social sciences 
kreativ und vernetzt bekannt gemacht werden. die 
inhalte orientieren sich dabei nicht am lehrplan, 
sondern ermöglichen eine altersgemäße Beschäftigung
mit höchstem Aufforderungscharakter durch maximale 
Selbsttätigkeit. Die Science School findet an neun 
Terminen pro semester am nachmittag am schul-
standort statt. die schwelle zwischen Kind und 
Wissenschaft verschwindet durch die Kooperation, 
hands-On und selbstständigkeit erlauben die 
eigenständige Auseinandersetzung mit den inhalten, 
wodurch erste vorwissenschaftliche Arbeitstechniken, 
wie Forschungsfragen, Präsentationsvorbereitungen 
und Präsentationen erlernt werden können. 

Warum verschwindet 
der Sternenhimmel? 
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Kinder- und Jugendunis Niederösterreich- eine 
Woche Hochschulluft schnuppern

Zielgruppe: 10-14 Jahre
Zwar finden Kinder und Jugendunis nicht im Rahmen 
des unterrichts statt, es ist jedoch essenziell, dass in 
schulen informationen über die diversen maßnahmen 
in diesem Bereich verteilt werden. in niederösterreich 
finden sich unter der Dachmarke „Kinder- und Jugendunis
niederösterreich“ bereits die Junge uni Krems, die 
Junge Waldviertel, die Kinder uni Tulln und der 
Sommer Campus des IST Austria Klosterneuburg.

Science Fair Niederösterreich - Jugendliche entwickeln
eigene Forschungsprojekte

Zielgruppe: 10-13 Jahre (Besuch) und 
14-19 Jahre (Projekte)

unter einer science Fair verstehen wir einen schulischen 
Wettbewerb, bei dem schülerinnen im rahmen einer 
öffentlichen Ausstellung vorwissenschaftliche Projekte 
vorstellen können. diese Projekte werden im unterricht 
gemeinsam mit Wissenschafterinnen aus nieder-
österreichischen Wissenschaftseinrichtungen umgesetzt.
im rahmen einer großen science Fair präsentieren 
nicht nur die schülerinnen ihre Projekte, sondern die 
Wissenschaftseinrichtungen in niederösterreich geben 
einblick in ihre Forschungsarbeiten. neben den schul-
klassen, welche die Projekte umgesetzt haben, werden 
Jugendliche im Alter zwischen 11 und 14 aus der 
jeweiligen region eingeladen, die ausgestellten 
Projekte zu besichtigen. die Jugendlichen im Alter 
zwischen 14 und 19 präsentieren somit einem jüngeren 
Publikum ihre Wissenschaftsprojekte und sollen somit 
als multiplikatorinnen interesse an Wissenschaft 
entfachen.

Zukunftsthema Wissenschaft - wir erklären es!

Wissenschaft und Forschung sind zentrale Zukunfts-
themen unserer Zeit, denn die Wissenschaft gibt 
Antworten auf die herausforderungen von heute und 
die Fragen der Zukunft. in niederösterreich sollen 
Bildung, Forschung und Wissenschaft nahe an die 
menschen gebracht werden, um die wissenschaftlichen 
Themen zu kommunizieren und verständlich zu 
machen! 

von mitte september bis Anfang Oktober werden 
daher in diesem herbst erstmals die „Forschungs-
wochen niederösterreich“ ausgerufen: 

Forschungsfest im Palais Niederösterreich am 15. 
September - Antworten auf Fragen unserer Zeit!

da die lange nacht der Forschung nur alle zwei 
Jahre stattfindet, soll am 15. 9. ein Forschungsfest im 
Palais niederösterreich die Zeit überbrücken helfen. 
niederösterreichische Forschungseinrichtungen werden
vor den vorhang geholt - es wird eine umfangreiche 
leistungsschau der Wissenschaftslandschaft nieder-
österreichs! und es wird ein event für die gesamte 
Familie: Am vormittag wird für schulklassen die 
möglichkeit geboten, Workshops zu besuchen; ab 
15:00 Uhr wird dann das komplette Forschungsfest 
seine Pforten öffnen. Wussten Sie, dass sich in Öster-
reich im Jahr 2016 über 1.200 Erdbeben ereigneten?
Oder dass man Gangstörungen hörbar machen kann? 
Wie funktioniert eigentlich das Gehirn? Das und noch 
viel mehr erfahren Sie an über 50 Forschungsstationen 
und bei spannenden show Acts.

Forschungsschiff MS Wissenschaft -
in die Welt der Ozeane und Meere eintauchen! 

Zahlreiche exponate warten in der Ausstellung darauf, 
entdeckt zu werden. die wissenschaftlichen inhalte sind 
spielerisch und unterhaltsam aufbereitet, so dass die 
Ausstellung für erwachsene und Kinder gleichermaßen 
interessant ist. in diesem Jahr hat man in nieder-
österreich, in Krems und Tulln, die möglichkeit, die 
Ausstellung „meere und Ozeane“ an Bord des 
Forschungsschiffes ms Wissenschaft zu besuchen. 
Kommen sie mit auf Forschungsexpedition! erfahren 
sie mehr über vergangenheit und Zukunft der Ozeane 
und über ihre Bedeutung für die menschen, über das 
Klima und das leben auf der erde. sie erhalten 
spannende Antworten auf Fragen wie: Wie trägt der 
Mensch zum Klimawandel bei? Wie gelingt nachhaltiges
Fischen? Was befindet sich am Meeresboden? Wie 
entstehen Eisberge? Welche Bedeutung haben die 
Meere und Ozeane für unser Leben?

In Krems von 26. bis 29. September und in Tulln von 
30. September bis 3.Oktober. 
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Geleceğin konusu bilim - 
#wirerklärenes (#biz anlatıyoruz) 

Aşağı Avusturya hızlandırılmış odak nokta 
belirlemesi ile birlikte ünlü bir bilim yerleşkesi 
halini aldı. Özellikle son 20 yılda bilimsel altyapıyı 
oluşturmak ve bilim adamlarına gerekli yer ve destek 
sunabilmek adına oldukça fazla bütçe ayrıldı. Bu 
durum Aşağı Avusturya'nın Avrupa'daki diğer 
bölgelerle göz hizasında hareket edebilmesine ve 
gelecek nesillerimiz için gelecek odaklı işyerleri 
kurulmasına yol açtı. Böylelikle eyalet, en başta tarih 
yüzünden oluşan, bilim ve araştırmadaki eksikliği 
giderme konusunda en iyi yoldadır. Önümüzdeki
yıllar da geçtiğimiz 20 yılda oluşturulan temel 
üzerine inşa edilmeli ve aynı zamanda yeni adımlar 
atılmalıdır.  

Aşağı Avusturyalıların yüzde 90'nından fazlası 
bilime ilgi duyuyor  

Bilim ve Araştırma halk arasında zor anlaşılabilen 
konular olarak algılansa da, bu alanlara ilgi tam 
aksine çok yüksektir. Aşağı Avusturya eyaleti bundan 
dolayı önümüzdeki yıllarda bilim aktarımı konusunu 
merkeze almayı istiyor. Böylece eğitim, araştırma ve 
bilim, insanların en yakınına ulaşabilecek.  

Bilimi insanlara yaklaştırmak gibi büyük bir hedefin 
en önemli noktası bunu hemen okul yaşlarında 
uygulamaya sunmaktır. Aşağı Avusturya henüz 
çocuk yaşlarda bilim alanına ilgi uyandırmanın ve 

dünyaya bilimsel bakış kazandırılmasının çok önemli
olduğunu anladı. Bundan dolayı Aşağı Avusturya
eyaletinin Araştırma, Teknoloji ve Yenilikçilik 
programlarında farklı önlemler alındı. Temel hedef, 
Aşağı Avusturya'daki her öğrencinin okul hayatı 
boyunca en az bir defa Bilim ve Araştırma alanlarında 
aktifleşmesidir.

Aşağı Avusturya Science School - 
Bilimin okulu  

Hedef kitle: 5 - 13 yaş  
Science School NÖ yeni ve eyalet çapında tek 
önlemdir ve Aşağı Avusturya bilim kuruluşlarıyla 
birlikte ana okul, ilkokul ve ortaokul çocuklarına 
okul dışında bilim alanında ilk defa çalışma imkânı 
sunuyor. Science School sekiz dönem içerisinde 
öğrencilerde fen bilimleri, matematik ve Social 
Schiences alanlarında yaratıcı ve tanıtıcı olmanın 
temelini oluşturur. Bu esnada içerik müfredata 
göre yönlendirilmez ve yaş grubuna uygun, 
yüksek hedeflere sahip vazifelerin kendi kendine 
üstlenilmesi ile oluşturulur. Science School her 
dönem dokuz defa öğlenden sonra okullarda
uygulanır. İşbirliği sayesinde çocuk ve bilim arasındaki 
eşik yok olur, aktif bakım ve serbestlik içeriklerle 
tek başına uğraşmayı ve bunula birlikte araştırma 
soruları, sunum hazırlıkları ve sunum gibi ilk bilim 
öncesi çalışma tekniklerinin öğrenilmesini sağlar.   

Aşağı Avusturya Çocuk ve Gençlik üniversiteleri - 
bir hafta yüksekokul havası almak  

Yıldızlı gökyüzü 
neden kaybolur?



www.noe.gv.at/wissenschaft

WARUM VERSCHWINDET 
DER STERNENHIMMEL? 

… beim Forschungsfest 
im Palais Niederösterreich, Wien

15. September 2017 
ab 15:00 Uhr

Hedef kitle: 10 - 14 yaş  
Çocuk ve Gençlik üniversiteleri ders içerisinde 
yer almada, okullarda bu alandaki farklı imkânlar
hakkında bilgiler sunmak çok önemlidir. Aşağı 
Avusturya'da "Aşağı Avusturya Çocuk ve Gençlik
üniversiteleri" markası altında Krems gençlik
üniversitesi, Waldviertel gençlik üniversitesi,
Tulln çocuk üniversitesi ve IST Austria'nın 
Klosterneuburg'daki yaz kampüsü birleşiyor.  

Aşağı Avusturya Science Fair - 
Gençler kendi Araştırma Projelerini geliştiriyor 

Hedef kitle: 10 - 13 yaş (Ziyaretçi) ve 
14 - 19 yaş (Proje)  

Science Fair adı altında öğrencilerin herkese açık 
bir sergide bilimsel projelerini tanıttıkları okul içi 
bir yarışmayı anlıyoruz. Bu projeler ders esnasında 
Aşağı Avusturya bilim kuruluşlarına mensup bilim 
adamları ile birlikte uygulanır. Büyük bir Science 
Fair ile sadece öğrenciler projelerini sergilemiyor, 
aynı zamanda Aşağı Avusturya bilim kuruluşları da 
araştırma çalışmalarını sunuyor. Projeleri uygulayan 
okul sınıflarının yanı sıra, o bölgenin 11 ile 14 yaş 
arası gençleri de sergilenen projeleri yakından 
görmeye davet edilir. Böylelikle 14 ile 19 yaş arası 
gençler, genç seyirciler karşısında kendi projelerini 
tanıtır ve bilime olan ilgiyi alevlendirir.  

Geleceğin konusu bilim - biz anlatıyoruz!  

Bilim ve Araştırma şu anda geleceğin merkezi 
konularından birisidir. Çünkü bilim bugünün 
zorluklarına cevap ve geleceğe de sorular sunuyor.
Aşağı Avusturya'da Eğitim, Araştırma ve Bilim, 
bilimsel konular hakkında konuşabilmek ve onları 
anlaşılır hale getirebilmek için insanların en yakınına 
ulaştırılmalı!  

Bundan dolayı Eylül ortasından Ekim başına kadar 
bu sonbaharda ilk defa "Aşağı Avusturya araştırma 
haftası" ilan edildi:  

15 Eylül'de Palais Niederösterreich'de araştırma 
bayramı - Günümüzün sorularına cevaplar!  

Araştırma gecesi her iki yılda bir defa gerçekleştiği 
için, Palais Niederösterreich'de 15 Eylül'deki bu 
araştırma bayramı bu sürenin aşılmasına yardımcı 
olacaktır. Aşağı Avusturya Araştırma kuruluşları 
perde önüne davet ediliyor. - Aşağı Avusturya bilim 
eyaletinin geniş çaplı bir hizmet sergisi olacaktır.  

Ve ailenin her bir ferdine uygun bir etkinlik olacaktır: 
öğleden önce okul sınıfları için workshop imkânları 
sunulacak; 15:00'dan itibaren araştırma bayramı 
bütün kapılarını açacaktır. Avusturya'da 2016 
yılında 1.200'den fazla deprem yaşandığını biliyor 
muydunuz? Veya yürüme bozukluklarını duyulabilir 
hale getirebildiğini? Beyin nasıl çalışır? Bunları ve 
daha fazlasını 50'nin üzerinde araştırma noktasında 
ve heyecanlı Show Act'lerde bulabilirsiniz.  

MS Bilim Araştırma Gemisi -  
Okyanusların ve Denizlerin dünyasına dalmak!  

Çok sayıda parça sergide keşfedilmeyi bekliyor. 
Bilimsel içerikler hem yetişkinlerin hem de 
çocukların ilgisi çekmek üzere oyunlar halinde 
ve eğlenceli şekilde uyarlanmıştır. Bu yıl Aşağı 
Avusturya Krems ve Tulln'da "Denizler ve Okyanuslar"
sergisini MS Bilim araştırma gemisinin güvertesinde 
ziyaret etme imkânı sunuyor. Bu araştırma gezisine 
siz de katılın! Okyanusların geçmişi ve geleceği ve 
insanlar için önemi, dünyadaki iklim ve hayat hakkında 
daha fazla bilgi edinin. Sorularınıza ilginç cevaplar 
alacaksınız, örneğin: İnsan iklim değişikliğine nasıl 
katkıda bulunur? Sürdürülebilir balıkçılık nasıl olur? 
Denizin dibinde ne var? Buz dağları nasıl oluşur? 
Denizler ve okyanuslar bizim yaşamımız için hangi 
önemi taşıyor?

Krems'de 26 - 29 Eylül arası, 
Tulln'da 30 Eylül - 3 Ekim arası  
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Kızılay ve Kızılhaç, 1900'lerde Viyana'da bir Arap 
odası, süpermarketten alınan doğu baharatları: 
“İSLÂM” sergisi, dinî objelerin yanı sıra “Avusturya’da 
İslâm’ı” anlatan birçok şaşırtıcı sergi nesneleri içeriyor.

Kültürler ve Dinler arası temas nasıl gerçekleşiyor? 
Farklılıklarla nasıl baş ediyoruz?
Serginin odak noktası Avusturya'daki Müslüman 
kültürüdür. Günümüzün toplanma mekânları başlangıç 
noktasını oluşturuyor.  Birlikte olan gündelik yaşantımızda 
gerçekleşen güvenilir olaylar sayesinde güncel sorular, 
tarihi gelişmeler ve farklı görüş açıları merkeze 
konuluyor. Bunlar derin kültürel mülakatlara davet ediyor.   

Konuşarak
Dil kimlik belirliyor ve insanları birbirine bağlıyor 
- iletişim insanlar arası köprü vazifesini üstleniyor. 
Eğer Arapça Müslümanları birleştiriyorsa Gayr-i 
Müslim ve Müslümanları hangi dil birleştirebilir?
 
Yaşayarak
Birlikte yaşamda, farklı kültürlere ve farklı yaşam 
tarzlarına sahip insanlar buluşuyor.  Eğer "birileri"kendini 
"diğerleri" tarafından rahatsız edilmiş hissederse, 
hoşgörü soru işareti altına alınır. Kültürel çelişkilere rağmen
nasıl canlı komşuluğun çeşitliliğinden faydalanabiliriz?    

İlham alarak
Hz. Muhammed ve Kur’an-ı Kerîm İslâm’ın merkezinde 
yer alıyor.  Ancak gerçekten “yegâne bir” İslâm var mı? 

Kur’an hakkında bilgi ve tefsir bilgisi, karşılıklı anlayışı
teşvik ediyor mu? Hristiyanlar ve Müslümanlar: 
Birleştiren heyecanlı, ayıran ise açıklayıcı.

Sınırlandırarak
Doğu mu batı mı? İslâm dünyası çoktandır coğrafik 
olarak belirlenemez durumda. Halk göç ediyor, sınırlar 
ortadan kalkıyor. Başka bir yerde ise bunun yerine 
yeni sınırlar belirleniyor. Ve yine de orada veya burada 
başarılmış açık ve çok kültürlü birleşimler adına birçok 
örnek bulabiliriz.  

giyinerek
Başörtüsü ve beli açık giyim tarzı, hacı sakallı veya 
sinekkaydı tıraşlı, Müslüman kuralları ve batı değerleri: 
dış görünüş ve iç tutum birlikte yaşamı etkiliyorlar. Peki 
bu, insanların ön yargılarını ne denli şekillendiriyor? Ve 
bunların sizi ne kadar etkilemesine izin veriyorsunuz?  

Tehdit edilerek  
Günümüzde "Batı" kendini güvende hissetmiyor: hem 
radikal Müslümanlar tarafından, hem de savaşın tehdidi 
altında bulunan insanlar tarafından. Fakat kim kimden 
korkuyor? Ve çözümler nerede? 

Beraberce çalışarak 
Fırsat eşitliği kendine güvenen beraberlikler için büyük 
bir görev. Bu konudaki başarılı örnekler şunlardır: sosyal 
mesleklerde meslek kıyafetinin kullanımı veya Avusturya 
Silahlı Kuvvetleri.  

İSLÂM
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Sevilerek
"Doğunun sihri" birçok insan için çekicilik teşkil 
etmektedir. Takı, dans, sanat, efsane hikâyeler ve 
özellikle de baharatlar yüzyıllardır düşlenen Egzotizm 
hakkında bir resim oluşturuyor. Kipferl (Ayçöreği), 
Kebap ve Baklava çoktandır günlük yaşantımızın 
ayrılmaz bir parçası oldular. Fakat bu özel yemekleri 
bizlere getiren insanlara ne oldu? 

Arabuluculuk 
Sergilenen parçalar ve hikâyelerin ardında sizin kendi 
algılayışınıza eşlik edinilen gezinti ana rolü oynuyor. 
Çelişkiler, beklentiler ve değer artırımı birbirine 
yaklaşmanın başlangıç noktaları olarak belirleniyor. 
Ziyaretçilerle gerçekleşen mübadelede mümkün 
olduğu kadar çok ses duyulmalı, tereddüt ve belirsizlik 
dinlenebilir olmalı. "İSLÂM" sergisi bu tarz bir 
karşılaşmanın mümkün olduğu bir yer oluşturuyor, 
zenginleştiriyor ve münakaşaya duyulan arzuyu artırıyor.   

İletişim:    
3382 Schallaburg 1 
Çalışma saatleri 2017:   
Tel.: +43 2754 6317-0   
18  Mart'tan 5 Kasım 2017'ye kadar  
Pazartesi'den Cuma'ya: saat 9.00'dan 17.00'ye kadar   
Cumartesi, Pazar, Tatil günleri: saat 9.00'dan  18.00'e kadar  
Vezne kapanışı her gün bir saat öncesinde gerçekleşir. 
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«Bartholomäusnacht»t
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Stift Melk
Schloss Artstetten

�
Schallaburg

o�ce@schallaburg.at
schallaburg.at

Ulaşım
Tren: Avusturya Demir Yolları (ÖBB) 

Melk İstasyonu
Otobüs: WL 1 Melk �   Schallaburg

Araba: Batı Otobanı A1,
�   Melk veya �   Loosdorf çıkışı

Ziyaret Saatleri
Pazartesi – Cuma  

Cumartesi, Pazar ve tatil günleri 
(gişe kapanışı ve son giriş:  veya )

Giriş Ücreti
Tam  Avro

İndirimli (kimlik ibraz etmek kaydıyla: 
yaşlı kartı sahipleri, 

26 yaşına kadar üniversite öğrencileri, 
askerlik hizmeti ve sivil hizmet 

yapanlar, çıraklık eğitimi yapanlar, 
engelli kişiler)  Avro

Okul öğrencileri  Avro
Aile bileti  Avro

Sezon bileti  Avro
Bilgi aktarımı (kişi başı, giriş ücreti 

hariç) 3,50 Avro
6 yaş altı çocuklar ücretsiz

Güncel fırsatlar ve grup 
fiyatlarımızı 

schallaburg.at web 
sayfasında bulabilirsiniz.

Kale Restoranı
Rezervasyon 
restaurant@schallaburg.com

Kültür İş Birliği
Melk Yaz Oyunlarında 

“Aziz Barthelemy Gecesi” 
gösterisi biletlerine 

Haziran – Ağustos  
tarihleri arasında “İSLÂM” 

sergisi giriş bileti ibraz 
edene %  indirim yapılacaktır.

Kombine Biletler
Melk Manastırı  Avro

Arstetten Şatosu  Avro

İletişim & Bilgi
Schallaburg

o�ce@schallaburg.at
schallaburg.at

Anreise
Bahn: ÖBB-Station Melk,

�   Schallaburg

Ausfahrt �   Melk oder �   Loosdorf

Ö�nungszeiten

(Kassen- und 

Eintrittspreise

Ermäßigt (mit Ausweis: SeniorInnen, 

Zivildiener, Lehrlinge, Menschen mit 

Unsere aktuellen Angebote und Preise für 
Gruppen finden Sie auf schallaburg.at

Schloss  restaurant

restaurant@schallaburg.com

Sommerspiele Melk, 
„Bartholomäusnacht“

des Ausstellungstickets „ISLAM“

Kombikarten

Kontakt & Information

o�ce@schallaburg.at
schallaburg.atEin Ort der Erfahrung

Tecrübe edinme yeri

Ein Ort der Begegnung

Karşılaşma yeri

Ein Ort der Inspiration

İlham alma yeri

Ein Ort des Entdeckens

Keşfetme yeri

Ein Ort des Genießens

Keyif alma yeri

«Bartholomäusnacht»

18. März – 5. November 2017

schaIIaburg.at
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ISL  AM
Wie findet Begegnung zwischen Kulturen 
und Religionen statt? Wie gehen wir mit 
Verschiedenheit um? Im Fokus der Aus -
stellung stehen muslimische Kulturen in 
Österreich. Ausgangspunkt sind Begeg -
nungsräume von heute: Anhand vertrauter 

Situationen im täglichen Zusammenleben 
werden aktuelle Fragen, historische  
Entwicklungen und unterschiedliche  
Sichtweisen in den Mittelpunkt gerückt. Sie 

Begegnung ein.

Erwartungen, Zuschreibungen und 
Widersprüche werden zum Ausgangs -
punkt der gemeinsamen Annäherung 

an die Ausstellungsobjekte und die zu -
gehörigen Erzählungen. Im Austausch 

mit den Besucherinnen und Besuchern 
sollen möglichst viele Stimmen hörbar 
werden, sollen auch Unsicherheit und 
Ungewissheit zulässig sein. Die Aus -

stellung „ISLAM“ scha�t einen Raum, in dem diese Kultur der Begegnung 
möglich ist, bereichert und Lust auf ein 

Mehr an Auseinandersetzung macht.

�

� �

�

Beklentiler, suçlamalar ve çeliş -
kiler, sergi nesneleriyle onların 

hikâyelerine ortak yaklaşımın 
çıkış noktası haline geliyor. 

Ziyaretçilerle paylaşım yoluyla, 
olabildiğince çok ses duyulmalı, 
güvensizlik ve tedirginliğe izin 
verilmeli. “İSLÂM” sergisi bu 

karşılaşma kültürünün gerçek -
leşebileceği bir alan yaratıyor, 
zenginleştiriyor ve daha fazla 
irdeleme heyecanı yaratıyor.

Besprochen

Bewohnt

Beseelt

Begrenzt

Bekleidet

Bedroht

Berufen

Beliebt

�
�

�
� � �
�
� �

KonuşarakYaşayarakİlham alarakSınırlandırarak
GiyinerekTehdit edilerek

Beraberce çalışarak
Sevilerek

Roter Halbmond und Rotes Kreuz, ein arabisches Zimmer in Wien 

ISLAM zeigt neben religiösen Objekten viele überraschende 
Exponate, die vom „Islam in Österreich“ erzählen.

12. Jahrhundert

Buhurdanlık, 12. yüzyılın 2. yarısı
© Bamberg / Berlin, Bumiller 
Collection

Muslimische Jugend Österreich 
unterstützt die Aktion „Kochen 

Avusturya Müslüman Gençliği 

destekliyor, Viyana 
© MJÖ

Café Central 
© Rainer Mirau / picturedesk.com

Porträt aus der Fotoserie 
„Österreichs Musliminnen“ 

“Avusturya‘nın Müslümanları“ adlı 
fotoğraf serisinden bir portre 
© Asma Aiad 

Schallaburg
© Thomas Schnabel

Schneekugel mit der Hassan-II.-Moschee
von Casablanca, Marokko 2016 

Fas – Kazablanka II. Hasan Camii 
motifli kar küresi, 2016 
© Foto: Michael Sagmüller

2016

Schubladendenken 

Basmakalıp düşünce 
© tu�ix

Kültürler ve dinler arası karşılaşma 

nasıl gerçekleşiyor? Farklılıklarla 

nasıl baş ediyoruz? Serginin mer -

kezinde Avusturya’daki Müslüman 

kültürler yer alıyor. Çıkış noktası, 

bugünün karşılaşma alanları: Günlük 

birlikte yaşamın bilindik durumları 

ele alınarak güncel sorular, tarihi 

gelişmeler ve çeşitli bakış açıları 

odak noktasına çekiliyor. Böylece 

daha derin kültürel bir karşılaşmaya 

davet ediyor.

İSLÂM Kızılay ve Kızılhaç, 1900’lerde Viyana’da bir Arap odası, 
süpermarketten alınan doğu baharatı: “İSLÂM” sergisi, 
dinî objelerin yanı sıra “Avusturya’da İslâm’ı” anlatan 
birçok şaşırtıcı sergi nesneleri içeriyor. 

�
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Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Umweltverband oder unter
www. umweltverbaende.at

www.bawu.at

Batterien enthalten zahlreiche Schadsto� e, die für die Gesundheit gefährlich 
sind! Batterien dürfen daher auf keinen Fall achtlos weggeworfen werden, 
sondern können bei Sammelstellen kostenlos zurückgegeben werden!

Elektrogeräte (EAG) enthalten einerseits gefährliche Schadsto� e und andererseits wiederverwertbare 
Inhaltssto� e - ihnen fällt daher bei der Entsorgung besondere Beachtung zu! Die Geräte werden kostenlos 
im Altsto� sammelzentrum (ASZ) in der Gemeinde übernommen. Die Pro� s vor Ort helfen gerne!

z.B. Geschirrspüler, 
Waschmaschinen, 
usw. - alles über 50cm 
Seitenlänge

von Reisewecker über 
Rasierapparat, elektr. Kin-
derspielzeug, Laptop und 
Computer bis zur Heimste-
reoanlage - und weniger als 
50 cm Seitenlänge haben

SCHADstoffe
Richtig entsorgen schützt die Umwelt!

TV- und Computer-
bildschirme

Leuchtsto� röhren, 
Energiesparlampen, 
LED-Lampen

Die Abgabe der kaputten Elektroaltgeräte im ASZ der Gemeinde sichert die fach- und umweltgerechte 
Entsorgung, und damit die Wiederverwertung von vielen Wertsto� en (z.B. Metalle, Kunststo� e, etc.).
Bei Wegwerfen oder Übergabe an illegale Sammler wird unsere Gesundheit und Umwelt gefährdet!!

Elektroaltgeräte enthalten Schadsto� e, die für 
Mensch, Tier und Umwelt eine Gefahr darstellen 
- z.B. Quecksilber in Energiesparlampen oder 
Bügeleisen-Schaltern. 
Diese Schadsto� e sollten daher nicht in die 
Umwelt gelangen, da sie dort großen Schaden 
anrichten und die Gesundheit gefährden! 
Aus diesem Grund ist es daher besonders wichtig, 
kaputte Elektroaltgeräte, die man nicht mehr 
reparieren kann, richtig zu entsorgen!

Um die wertvollen Inhaltssto� e der Elektroaltgeräte 
nützen zu können, werden diese in vielen, 
aufwändigen Arbeitsschritten gewonnen. Das 
beginnt schon beim Bergbau in Entwicklungsländern 
und endet in der verarbeitenden Industrie. Zwischen 
den vielen einzelnen Verarbeitungsschritten liegen 
außerdem noch lange internationale Transportwege, 
bis das Elektrogerät in Betrieb genommen werden 
kann. Rohsto� e sind knapp. Wiederverwertung 
erspart den Abbau immer neuer, begrenzter Vorräte.

Kühlschränke, 
Gefriertruhen 

! WERTstoffe
Richtig entsorgen spart Ressourcen
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Daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel çevre derneklerine basvurun ya da indernet adreslerimizi ziyaret edin.

www. umweltverbaende.at
www.bawu.at

Piller, insan sağlığını çok sayıda tehdit eden zararlı maddeler içerir. 
Bilinçsiz atılmamalıdır. Pillerin toplama noktalarına ücretsiz olarak 
iade edilip doğru bir şekilde imha edilmesi gerekmektedir.

ESKİ ELEKTRONİK CİHAZLAR

Zararlı Maddeler
Doğru imha ile dünyayı koruyun!

Filoresan, Enerji 
Tasarru�u Lambalar
LED  Işıkları

Belediyenin ASZ bölümü sayesinde kırık ve kullanılamayacak olan elektronik cihazlarınızı teslim alarak
geri dönüşümü sağlanacak olanları ve olmayanları ayırt ederek, cihazlarınızı doğru bir şekilde imha ediyor.
Evinizde kullanılan örneğin metal ve elektronik cihazları görevlilere teslim ederek, insan sağlığına katkıda bulunun.

Elektronik cihazlar içinde zararlı maddeler 
bulundurduğu için, insan sağlığına, hayvanlara 
ve de dünyamıza büyük bir tehlike saçmaktadır. 
Elektronik ev aletlerimizin çevreye zarar verdiğini 
bilerek, elektronik cihazları düzgün bir şekilde imha 
etmeliyiz. Örneğin, enerji tasarru�u lambalar, civalı 
ve demir anahtarlı ürünler, doğaya atılırsa çevreyi 
kirletir ve insan sağlığına zarar verir. 
Tamir edilemeyen elektronik cihazlarınızı doğru 
bir şekilde imha edilmelidir. 

Elektronik cihazlar zararlı maddeler içerir. Cihazınızın içinde tekrar kullanılabilecek maddeler mevcuttur. 
Elektronik cihazlarınızı ücretsiz atmanıza yardımcı olmak için Belediyenin görevlendirdiği ASZ‘nin uzman 
ekibi elektronik cihazlarınızı sizden teslim alıp, çevreye uygun şekilde geri dönüşüme katkı sağlar.

Elektronik cihazların içindeki malzemeler değerlidir. 
Cihazlar imal edilirken, başlayan ve yapım aşamasında 
çok emek sarf edilerek üretilen cihazlar, tüketiciye gelene 
kadar birçok işleme tabi tutulur. Bu işlemler gelişmekte 
olan ülkelerde madencilik ile başlar ve işleme endüstrisi 
ile biter. Birçok bireysel işlem adımları arasında da uzun 
uluslararası ulaşım yolları ile tüketiciye ulaştırılır. 
Kullanımdan sonra bu cihazlar doğru bir şekilde imha 
edilirse, doğanın bize sunduğu zengin kaynaklar boşa 
tüketilmemiş olur. 

Buzdolapları ve
Derin dondurucular

! Geri Dönüstürülenler.
Doğru imha ile Kaynak Tasarrufu

Bulaşık Makinesi,
Çamaşır Makinesi vs.
Yan uzunluğu 50 cm‘yi
geçen bütün cihazlar

Elektronik masa saatleri,
Traş Makinesi, Bilgisayar,
Laptop ve Teyp gibi 
50 cm‘den küçük olarak 
kullanılan bütün cihazlar 

Televizyon ve
Bilgisayar ekranları

ELEKTRONİK KÜÇÜK CİHAZLAR SOĞUTUCU EKRANLI CİHAZLAR GAZLI AMPÜLLERELEKTRONİK BÜYÜK CİHAZLAR

PİLLER
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Die Klimaveränderungen und Anpassungen beim 
Bauen und Wohnen

İçerideki sıcaklık - buna karşı ben ne yapabilirim? 

Yazın aşırı sıcak odalar birçok konutta çoktandır gündelik 
hayatın bir parçası. Bu durum iklim değişikliği ile nasıl 
değişecek ve konut planlamasında aşırı sıcaklara karşı 
nasıl önlem alınmalı? 

İklim değişikliğinden dolayı atmosferdeki enerji oranı 
artıyor. Bunun etkileri "doğal afetler" ile hissedilebiliyor. 
Hem aşırı sıcaklarda, hem yüksek yağış oranında hem 
de aşırı rüzgâr hızı ile büyük zararlar oluşabilir. 1900'den 
beri Aşağı Avusturya'da 1,5 derecelik bir sıcaklık oranı 
artışı gözetleniyor. Bilhassa şarap ve sanayi bölgesinin 
ve merkezin alçakta kalan yerlerinde sıcak günlerin 
artışı özellikle dikkat çekiyor. İklim koruma önlemleri 
olmasa Aşağı Avusturya'daki sıcaklık derecesi 2100m 
yüksekliğe kadar olan yerlerde ek olarak 4 derece daha 
artardı. Bu sıcak günlerin ikiye katlanması anlamına 
gelirdi. Bir günün sıcak gün olarak tanımlanması için  

günün maksimum sıcaklığı 30 dereceye ulaşması 
gerekiyor. Aşırı durumlarda bu yılda 45 güne kadar 
çıkabilir.  

Konutlar için bu hakikatler önümüzdeki yıllarda büyük 
önem kazanacak. Binaları gelecekte yaz sıcaklarını 
engelleyebilecek şekilde tasarlamak gerekiyor. Yeni 
yapıların planlama aşamasında veya onarımda değişen 
şartlar göz önüne alınmalı. Yaz sıcaklarının engellenmesi 
için güney, doğu ve batı cepheleri için bir gölgeleme 
tavsiye edilir. Güney cephesindeki pencereler için 
balkon veya çatı çıkıntısı gibi konstrüktif güneş 
korumalıkları yeterli olacaktır. Doğu ve batı cepheler 
ısınmaya büyük katkı sağlıyorlar. İyi yalıtıma sahip 
pencereler ayrıca panjur ve güneşlik gibi ek güneş 
korumalıkları bu hususta tavsiye edilir.  

Sıcaklığın aşırı derecelere ulaştığı periyotlarda çoğu 
zaman iç odaların ısınması engellenemiyor. Soğuk 
gece saatlerinde düzenli çapraz havalandırma sıcak iç 
odaların soğutulmasına yardımcı olur.

İklim değişikliği ve konutlara etkisi

Karriere Klima/Energie
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Raus aus dem Öl - Rein in die Zukunft!

Çevre sektöründe 2016 yılında 13.000 iş yeri açıldı. 
2019'dan itibaren yapılacak yeni yapılardaki mazotlu 
kalorifer kazanları yasağı Aşağı Avusturya'daki enerji  
dönüm noktasına ve Greenjob'lara  yönelik  önemli bir 
adımdır.  NÖ Enerji danışmanlığı tavsiyeleriyle birlikte 
fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçişte size 
yardımcı oluyor.  

Fosil yakıtlardan yenilenebilir yakıtlara geçiş ve özellikle 
mazotlu kaloriferlerin biokütlelerle veya termik pompa-
larla değişimi Aşağı Avusturya ekonomisi için büyük bir 
fırsat oluşturmaktadır. Mazot birçok uzman tarafından 
“ekonomik çıkmaz sokak” olarak adlandırılıyor. Mazot/
Gaz'daki yıllık döviz kaybı 12 milyar Euro'dan daha 
fazla. Bu paralar çoğu zaman şüpheli üçüncü dünya 
ülkelerine aktarılıyor. Çevreden sorumlu Eyalet Meclisi 
üyesi Dr. Stephan Pernkopf: "Sadece 2016 yılında 
Aşağı Avusturya'da çevre teknolojisi sayesinde 2.250 
inşaat projesi bu yola getirildi, 1 milyar Euro yatırıldı ve 
böylelikle yaklaşık 13.000 iş yeri güvence altına alındı 
veya yeni oluşturuldu. Toplam ekonomiden daha güçlü 
büyüyen çevre sektörüne Aşağı Avusturya'nın Gayri Safi 
bölgesel payının yüzde 11'i düştü, son olarak eyalette 
37.000 Green Job mevcuttur." diyerek sevincini belirtti.   

Öncü olarak Aşağı Avusturya 
Ocak 2019'dan itibaren yeni yapılarda mazotlu kalorifer
yasağı yürürlüğe girecek. Böylelikle Aşağı Avusturya,

Avusturya'da bir öncü olarak ve yenilenebilir enerji
yönünde önemli bir işaret ortaya koyacak. Fakat eyalet
sadece yasaklarla değil, aynı zamanda teşviklerle ve
desteklerle de mevcut olan ısıtma sistemlerinin 
değişimini vurgulayacak.  

Şahsa ait özel ısıtma sistemlerinin değişimine destekler 
• 3.000 €'ya kadar 
• En üst çatı tavanının izolasyonu için 1.000 €'ya kadar 

İyi danışmanlık hizmeti enerji tasarrufu için ilk adımdır 
NÖ Enerji ve Çevre acentesinin bölge sorumlusu 
Ignaz Röster: "En uygun fiyatlı enerji kilovat saati 
hiç harcanmayandır. Yeni yapılarda ve onarımlarda 
enerji tasarrufu için çok fazla imkân mevcuttur." 
diye belirtti. Bundan dolayı iyi bir ısı yalıtımı, modern 
üç-camlı pencereler, hava ve rüzgâr geçirmeyen 
yapılar, enerji tasarruflu inşaatlarda önemli şartları 
oluşturmaktadırlar. Enerji danışmanlığının herhangi 
bir şirkete bağlı olmayan uzmanları bunları incele-
menize yardımcı olacaktır.  

NÖ Enerji danışmanlığı değerli bilgiler sunuyor 
Fuar'ın yanı sıra enerji danışmanlığına telefonla da 
02742 221 44 hatlı çağrı merkezinden ulaşabilirsiniz. 
Eski binaların onarımında uzmanlar memnuniyetle 
evlerinize de gelebilirler. 

Ayrıca www.energieberatung-noe.at veya 
www.enu.at üzerinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. 

Mazottan çık - Geleceğe yönel! 



(zu) viele Autofahrerinnen unterschätzen die gefahren 
auf der Straße und überschätzen ihr eigenes können

Jörg Leichtfried, Ulaşım, atılım ve teknoloji bakanı: 
"Bizler kendimize açık bir hedef belirledik: Avusturya 
cadde ve sokaklarında tek bir trafik kazası ölümü bile 
yaşanmayacak. Bunun için güvenli otobanlara ihtiyaç 
duyulduğu gibi, kanuni kurallara da uyulması gerekiyor." 

ASFINAG Başkanı Alois Schedl: "Trafik güvenliği sadece 
herkes önemli kurallara uyduğu zaman gerçekleşir. 
Anketlerimiz gösteriyor ki, birçok kişi bunlara uymuyor ve 
riski hafife alıyor."

ASFINAG Başkanı Klaus Schierhackl: "Merhaba Hayat 
çağrısı ile direksiyon karşısında daha fazla sorumluluğa 
davet ediyoruz."

Bettina Schützhofer, trafik psikoloğu: "Araba kullanmak 
rutin haline gelse bile riskli bir davranıştır ve sadece bir 
yan işlem değildir, tamda bu konuda bu kampanya 
bilinçlendirecektir."  

Anket sonucu: Riskli davranışın yayılımı 

IFES Enstitüsü (Deneysel sosyal araştırma enstitüsü) 
ASFINAG'ın görevlendirmesi üzerine Nisan ayında düzenli 
olarak otobanda ve otoyolda araba kullanan 1000 adet 
sürücüye direksiyon başında nasıl davrandıkları hakkında 
sorular sordu. Sonuç: kişisel mağduriyet ve iddia edilen 
güvenlik bilinci kişinin kendi davranışı üzerinde  herhangi 
bir pozitif etki bırakmıyor. Katılımcıların yüzde 41'i 
yakın arkadaş veya tanıdık çevresinden kişi veya 
kişileri bir trafik kazasında kaybettiklerini veya onun 
bıraktığı hasar ile yaşamlarını sürdürdüklerini belirttiler. 
Dikkatini kaybetme 1 numaralı kaza sebebi olarak herkes 
tarafından bilinir ve yaklaşık yüzde 70'i hedefe güvenli 
şekilde ulaşmanın sorumluluğunun kendi ellerinde 
olduğunun da bilincindedir. Aynı zamanda birçok 
kişi gün içerisinde riskli davranışlarda bulunduklarını 
açıkça itiraf ediyor.  

ASFINAG'tan Avusturya sokaklarındaki 
güvenliği artırmak için yeni atılım

Karriere Verkehr
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Katılımcıların yüzde 87'si kendi sürüş stillerini "büyük 
oranda güvenli" olarak derecelendiriyor. Yaklaşık yarısı 
"diğerlerinden daha iyi " araba kullandıklarını iddia ediyor. 
- kendi becerilerini geniş çaplı  gözünde büyütmenin bir 
kanıtı - Bilhassa kritik durumlarda ve kanaat ve reaksiyon 
becerileri açısından.   

------------------------------------------------------------------------------
130 km hız ile giden her onuncu katılımcı en fazla iki 
araba boyu mesafe bırakıyor. Her on kişiden altısı üç ile 
altı arabanın bu arada yer bulabileceğini düşünüyor. 
Katılımcıların sadece yüzde on biri, dokuz veya daha fazla 
araba boyu ara bırakıyor. DOĞRUSU: en az 70 metre 
fark, yani yaklaşık 14 araba boyu. Bu iyi şartlarda yeterli 
reaksiyon ve fren mesafesi için iki saniyelik bir asgari 
mesafe anlamına geliyor. 
------------------------------------------------------------------------------
Uzun süreli araba yolculuklarında (iki saatten fazla) 
katılımcılardan her ikincisi hedefe daha çabuk ulaşabilmek 
için  molasız yola devam ediyor. Molalar mümkün 
olduğunca kısa tutuluyor veya sadece kaçınılmaz durum-
larda veya arabadakilerden birinin ricası üzerine yapılıyor. 
DOĞRUSU: Yolculuk için yeterince dikkatli ve hazır ola-
bilmek adına mutlaka her iki saatte bir defa mola yapmak.  
------------------------------------------------------------------------------

Bilinçlilik eğitimi etkisini gösteriyor: 
ASFINAG "Merhaba HAYAT" atılımı ile bilgilendiriyor 
"Merhaba Hayat" demek, "Riske hayır" demektir - güvenli
bir birlikte yaşam ve güvenli şekilde hedefe ulaşmaktır. 
İşte bunu 10 Mayıs'tan itibaren yürüklükte olan 
atılım başaracaktır. Birçok durumda çok basit olacaktır. 
Biliyoruz fakat uygulamıyoruz: Kısa mesaj veya WhatsApp 
Mesajlarını okumamak, ara bırakmak, tatil yerinde aceleci 
davranmak veya kemer takmamak. 

www.asfinag.at üzerinde özel açılış sayfası ve bir katılım 
sayfası olan www.halloleben.at kampanya sloganını 
yaşama sunuyor. Herkes hedefe ulaştığındaki güzel bir anı 
fotoğraf olarak yükleyebilir, daha sonradan bu fotoğraf 
Avusturya haritasında işaretlenir.  

Trafik güvenliğinde en önemli tedbir olarak yoğun polis 
kontrolleri (katılımcıların yüzde 80'i) ve yüksek cezalar 
(yüzde 70'i) geçerlidir. Yüzde 62 oranındaki büyük 
çoğunluk bilgilendirme kampanyalarını da önemli buluyor.  
Trafik güvenliği hakkında gerçekleşen bilgilendirmelerdeki 
odak noktaların bilinçlenme ve düşünme adına önemli ve 
pozitif etki bıraktığını her dört katılımcıdan üçü belirtiyor. 
Üçte biri güçlü bir etken olarak görüyor.   
------------------------------------------------------------------------------

Kaza bilgileri 
2015 yılında otobanlarda ve otoyollarda 50 kişinin öldüğü 
ve 3.350 kişinin yaralandığı 2.164 kaza gerçekleşti. Dikkat 
dağınıklığı (yüzde 37), yüksek hız (yüzde 14) ve yetersiz 
güvenlik mesafesi (yüzde 13) - bunlar her yıl otobanlarda 
ve otoyollardaki kazaların ilk üçe giren ana unsurları. Aşırı 
yorgunluk yüzde sekiz ile bunları takip ediyor. Birçok trafik 
kazası bunların karışımından dolayı meydana geliyor, ama 
çoğu zaman yetersiz güvenlik mesafesi negatif rol oynuyor. 
(Kaynak: Kaza istatistiği 2015 Statistik Austria) 

ASFINAG - Daha fazla trafik güvenliği için yatırım 
ASFINAG her yıl yaklaşık bir milyar cadde altyapısına 
yatırıyor. Bunun her ikinci Euro'su daha fazla trafik güvenliği 
için harcanıyor. Bunun dayanağı 2020 trafik güvenliği 
programında yatıyor. Bu program 13 hareket alanında 130 
önlemi içeriyor. ASFINAG böylelikle güvenlik konusunda 
geniş çaplı çalışıyor.

Karriere Verkehr
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Aşağı Avusturya kefalet & ortaklık GmbH  

Ziele Nö Bürgschaften & Beteiligungen Gmbh

NÖBEG'in hedefleri
NÖBEG Aşağı Avusturya'daki orta ölçekli ekonomiyi, 
küçük ve orta ölçekli şirketlerin yatırımlarını ve aynı 
zamanda kuruluşları, küçük ve orta ölçekli şirket 
devirlerini de finansman yardımı ve Soft Skill'lerin 
iktisabını destekliyor. Bu konuda NÖBEG Aşağı 
Avusturya'da bulunan şirketleri (yeni kurulan ve/veya 
orta ölçekli şirketler), bankaları ve diğer finansman 
hizmeti sunan kurumları ve Aşağı Avusturya eyaletini 
destekliyor.  

NÖBEG'in hissedarları ve yöneticileri
NÖVOG'un idaresi altında Dipl. Ing. Dr. Doris Agneter,
Mag. Stefan Chalupa ve genel müdür asistanı 
Christine Gärtner'in yönetimi ile özel bir banka, küçük 
ve orta ölçekli şirketlerin, bankaların ve Aşağı Avusturya 
eyaletinin memnuniyetle güçlü bir ortak olarak elinden 
tutuyor. Bunlar aşağıda sayılan şirketlerden oluşur:  
• N.vest Asağı Avusturya eyaletinin kurumsal finansmanı 
21,62 %  
• Raiffeisenlandesbank NÖ-Viyana AG 20,14 %  
• Aşağı Avusturya Ticaret Odası 16,16 %  
• Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG 14,17 %  
• NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m.b.H. 9,90 %  
• UniCredit Bank Austria AG 6,44 %  
• HYPO NOE Eyalet Bankası AG 5,82 %  
• Volksbank Viyana AG 5,75 %  

Kimler NÖBEG'in finansmanını sağlıyor?
Özel bir finansman çözümü için öncesinde desteğin 
verilmesi için finansmanın açık amacı araştırılır. Bu 
araştırma esnasında özel olarak ne tür bir şirket söz 
konusu olduğu gözlemlenir ve çıkan sonuca göre 
de farklı finansman programları sunulur:  

Yeni kurulan şirketlere başlangıç zamanlarında 
çok ümit vadeden fikirlerini ekonomik acıdan 
sağlamlaştırabilmeleri için gerekli araçlar verilir ve bir 
kefalet ile veya Aşağı Avusturya ortaklık modeli ile 
desteklenir. Bunun için aşağıda belirtilen şartların yerine 
getirilmesi gerekir: 
• Şirketin Aşağı Avusturya'da bulunması ve WKNÖ üyelik  
• Uzmanlık ve ticari hukuk gereksinimlerinin yerine 
getirilmiş olması  
• Küçük ve orta ölçekli şirketler büyüklük sınırının1 
aşılmaması, başvuru proje başlangıcından önce 
yapılmalıdır.  
• Mevcut bir iş planı (işi kuran kişi, ürün veya hizmet, 
piyasası ve teminatı, satışı ve rekabeti, kaynak ihtiyacı 
ve onun kullanımı ve tedariki ve ayrıca başarı ve finansman 
planlaması hakkında önemli bilgiler)  

1Küçük ve orta ölçekli şirketler büyüklük sınırının 
açıklaması (09/2016 itibariyle): yıllık ortalama en fazla 
250 çalışan ve en fazla 50 milyon € net ciro veya en fazla 
43 milyon € yıllık bilanço toplamı  

Küçük ve orta ölçekli sınıflarda da yeni kurulan şirketlere 
sunulan benzer imkânlar mevcuttur. Burada da NÖBEG 
küçük ve orta ölçekli şirketlere kefalet veya Aşağı 
Avusturya ortaklık modeli ile yardım ediyor ve yeni 
kurulan şirketlerdeki gereksinimlerin aynısını şart koşuyor.  

NÖBEG büyük şirketlere özel 
esnek finansman imkânını 
bilhassa kısa süreli esneklik 

veya piyasanın ve potansiyel-
lerin sürdürülebilir gelişimi söz 

konusu olduğunda   sunuyor.
Hangi finansman şeklinin uygun 

olduğunu şirketin bankası  ve NÖBEG
 özel olarak seçebilir - hem  Aşağı Avusturya

ortaklık modeli, hem de Aşağı Avusturya
şirketleri için olan finansman inisiyatifi.  
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NÖBEG neyi destekliyor?
NÖBEG yatırımları, büyümeyi, şirket devrini ve yeni 
kurulmasını destekliyor. Bu destek her şirket için farklı 
olmakla beraber sunulan hizmetin şekline veya şirketin 
finansmanının tam belirlenmiş sebebine bağlıdır. 
NÖBEG şirketlerin kendi bankasıyla işbirliği yaparak en 
iyi çözümü sunar. Yatırım finansmanları, dinamik şirket 
büyümesi, şirket devir işlemleri veya şirket kuruluşu için 
Aşağı Avusturya ortaklık modeli veya kefaleti mevcuttur. 
Her bir konu için yetkili kişileri www.noebeg.at > Was 
wir finanzieren > Investition/Wachstum/Übernahme 
bzw. Nachfolge / Unternehmensgründung üzerinden 
bulabilirsiniz.

Finansman şekilleri
Kefalet  
Esnek & en çok tercih edilen finansman olanağı olarak 
kredi riskini en aza düşüren endüstriyel ekonominin 
küçük ve orta ölçekli şirketler ve turizm sektöründe 
yerleşkesi Aşağı Avusturya'da bulunan şirketler için 
banka kredileri kefaletidir. Bunun için yatırım ve işletme 
fonu finansmanı aşağıdaki şartlar ile alakalı olmalı:  
• Büyüme  
• Kurumsal hizmet, ürün, gelir ve finansman yapısının 
düzeltilmesi  
• Piyasada bulunma oranının geliştirilmesi  
• Şirket değişimi  
• Şirket kurulumu ve devri  

Aşağı Avusturya ortaklık modeli  
Finansman sebebi yatırım veya büyüme olan şirketlere 
NÖBEG sessiz ortak olarak katılıyor. Böylelikle şirket içi 
mülkiyet ilişkilerine dokunulmamış oluyor.

Alt tabaka finansmanı  
NÖBEG stratejik açıdan yenilenen projelere, diğer 
şirketleri satın almada veya organların büyümesinde 
alt tabaka sermayesi sunuyor. Alt tabaka finansmanı 
endüstrinin önde gelen şirketlerine, endüstriye benzer 
hizmetlere ve kredi veya gerçek bir sessiz katılım ile 
gerçekleşen ticaretleri şu seçeneklerde ölçek altına 
alıyor:  

• Yatırım  
• Harcamalar  
• Working-Capital ihtiyacı  
• Şirket büyütme ile birlikte gelen refinansman  
Bunlar şu koşulları yerine getiren şirketler için geçerlidir:  
• Asgari ciro 20 milyon €  
• Stabil ve planlanabilen nakit akışı  
• URG kod numarası gereksinimlerini bireysel ve 
konsolide bilançosunda tamamlamak  

Finansman hakkında genel bilgilere şuradan 
ulaşabilirsiniz:  

NÖ Bürgschaften und 
Beteiligungen Gmbh  
Seidengasse 9-11/ 
Top 3.1. / 1070 Viyana  
T: +43 1 710 52 10 / 
F: +43 1 710 52 10-40 / 
E: office@noebeg.at  



Gençlik ve Çalışma Derneği  

İş verenler için avantajlar  
Kiralık personel terimi bizim için şu anlamları taşıyor:  
• Kiralama esnasında sadece personel giderlerinin 
belirli bir bölümünü üstleniyorsunuz
• Özel olarak seçilen, motivasyonlu personel elde 
ediyorsunuz. "Gençlik ve Çalışma derneği" mümkün
olduğu sürece önceden eleme yapıyor ve sizlere 
seçilen kişileri mülakat için gönderiyor. Seçilen kişiler 
arasında uygun kişiyi bulamazsanız, yine sizlere yeni 
personel arayışında yardımcı oluyor ve AMS NÖ'in 
bölgedeki çalışma ofisleriyle işbirliği içine giriyoruz  
• Mülakatları kendiniz gerçekleştiriyor, başvuranlar 
arasında size en uygun kişiyi seçebiliyorsunuz
• Çalışanı kiralama sürecinde bir kaç aylığına daha iyi 
tanıyabilirsiniz  
• Hızlı ve esnek bir şekilde ayarlamalar yapabilirsiniz  
• İş hukuku mühletlerinden ve iş planlarından 
bağımsız  
• "Gençlik ve çalışma derneği" ile kamu yararına 
çalışan bir dernek olarak 20 yıllık tecrübeye sahip bir 
ortak ile işbirliği yapıyorsunuz  
• Çalışanınız "Gençlik ve Çalışma derneğine" kayıtlı 
ve sigortalıdır  
• Bir kişiyi (tekrardan) meslek hayatına 
kazandırıyorsunuz  

Çalışanlar için avantajlar  
Personel kiralama bizim için şu anlamları taşıyor:  
• Kiralama süreci boyunca "Gençlik ve Çalışma" 
derneğinde kayıtlı ve tam sigortalı oluyorsunuz  
• Alacağınız maaş sözleşmeye veya sektörün gelir 
şematiğine uygundur  
• Meslek hayatına (tekrardan) girişinizi kolaylaştırıyoruz  
• Bir işletmeyi/şirketi tanıyorsunuz  
• Mesleki tecrübe elde ediyorsunuz  
• Emeklilik hakkı için çalışmışlık kazanıyorsunuz  
• Sosyal ağlar kurabiliyorsunuz  
• "Gençlik ve Çalışma" derneğine bağlı bir sosyal 
danışman tarafından temsil ediliyorsunuz 

2017 İş fırsatları  
Aşağı Avusturya iş ve işçi bulma kurumu (AMS NÖ) 
Aşağı Avusturya eyaleti ile birlikte şirketlere kamu 
yararına çalışan bir personel kiralama çerçevesi 
içerisinde belirli bir süre için personel kiralama hakkı 
tanıyor. Hedef Aşağı Avusturya'da yaşayan kişileri 
uzun süreli işsizlikten korumak, proje çerçevesi 
içerisinde bu kişilere destek olmak ve en iyi durumda 
iş dünyasına aralıksız entegrasyonlarını sağlamaktır.  

„gemA 50+“ 2017  
"gemA" kelimesi 'kamu yararına çalışan personel 
kiralama'nın kısaltılmış halidir. 50+ eki ise, bu projenin
50 yaş üstü kişiler faydasına bir çalışma projesi 
olduğu anlamına gelir.  

Start-Up  
Start-Up projesi Aşağı 
Avusturya yaşayan 15 ile 24 yaş arası gençler için 
kurulmuş kamuya yararlı bir personel kiralamadır. İşçi 
çalıştıran işletme işçi ve işçilik yan giderleri desteği 
alıyor. Amaç kişilerin daimi olarak aynı şirketler
işlerine devam etmeleridir. Start-Up bir SÖB-Projesidir.  

Arbeitswelt 
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Job 2000  
Job 2000 projesi Aşağı Avusturya'da yaşayan kişiler 
için bir kamu yararına çalışan personel kiralama 
projesidir. İşçi çalıştıran işletme işçi ve işçilik yan 
giderleri desteği alıyor. Job 2000 bir SÖB-Projesidir. 

Köprü kurma  
"Köprü kurma - genç insanlara dayanak, yardım 
ve gelecek sunma" projesi eyalet çocuk esirgeme 
yurtlarında kısa süreli bakım ihtiyacını gidermek için 
kurulmuş bir kooperasyon projesidir.

Aşağı Avusturya bakım hattı
Aşağı Avusturya bakım hattı ailelere bakıma muhtaç 
kişiler için bilgi ve tavsiye sağlar ayrıca bakım ile 
ilgili tüm konularda danışmanlık eder. Bununla 
birlikte danışmalık hizmeti ücretsiz sunulmaktadır.

Kademeli eğitim  
Kademeli eğitim sizlere adım adım çıraklık eğitimi 
tamamlamanızda eşlik ediyor. İş piyasasındaki 
duruma bağlı olarak proje çalışanlar için "Sen bir 
şeyler yapabilirsin" (Dkw) ve AMS'de kayıtlı olanlar 
için "Sistemli yeterlilik" (Kms) olarak ikiye ayrılıyor.  

Eğer sizler "Sende yapabilirsin" için ilgi duyuyorsanız, 
"Gençlik ve Çalışma" derneği sizlere kademeli 
eğitim ile eşlik ediyor. Dernek kurs randevularınızı 
düzenliyor, yönetiyor ve size eşlik ediyor. 

Aşağı Avusturya okullarında idari personel  
Federal hükümetin "Yaşlılar için özel programı" 
çerçevesi içerisinde 2014 – 2016 yılları arası 50 yaş 
üstü ve en az 182 gün AMS'de kayıtlı kişiler için 
ek bütçe fonu kullanıma açıldı. Bu fon ile Aşağı 
Avusturya iş ve işçi bulma kurumu Aşağı Avusturya
eyaleti ile birlikte bir özel program olan "Aşağı 
Avusturya mecburi okullarında idari personel" 
programını "gemA" (50+) çerçevesinde finanse etti.  

Kontakt:

NÖ Landesverein zur Schaffung vorübergehender 
Beschäftigungsmöglichkeiten

A – 3109 St. Pölten, Landhausplatz 1
T: 02742/ 9005-DW, F: 02742/ 9005-13709
e: office@jugend-und-arbeit.at
h: www.jugend-und-arbeit.at
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İşçi sendikasının düzenlediği 
BBB (Meslek, Bebek, Eğitim) 

fuarına büyük ilgi!  
Großes Interesse an der AK-Messe BBB
„Beruf, Baby, Bildung“

11 ve 12 Mayıs'ta ebeveyn izninde olan çalışanlar ana 
konular hakkında birçok bilgi edindiler. 

Her kim bir bebek bekliyorsa, kafasında birçok sorusu 
vardır: Bebek bakım parası nasıl işleme girer? Çalışanların 
ne gibi hakları vardır? Bebek iznimi eğitimim için nasıl 
kullanabilirim? Bu gibi soruları cevaplayabilecek bir 
başvuru merkezinin bulunması çok güzel bir imkândır. 
- Viyana işçi sendikasının yılda bir kez düzenlediği BBB 
fuarı, iki gün boyunca ücretsiz danışmanlık hizmeti 
workshop ve birebir konuşma şekilleriyle sunuluyor. - 
İhtiyaca göre tercüman hizmeti mevcut. 

Ünlü ziyaretçilerde Viyana işçi sendikasının dördüncü 
bölgedeki eğitim merkezinde gerçekleşen fuara katıldı. 
Bir gezinti esnasında Kadın ve Sağlık bakanı Pamela 
Rendi-Wagner ve işçi sendikası başkan yardımcısı 
Dwora Stein birçok Aile ile görüşme fırsatı yakaladı.  

Programa ilgi, özellikle de işçi sendikası bebek parası 
hesabı workshopları ve ebeveyn iznine talep çok 
yoğundu. Ücretsiz çocuk bakımı da sakince bilgilenmek 
adına  birçok ebeveyn tarafından tercih edildi. Quelle: AKWien - lisi specht
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Merkezde çalışma zamanı, 
asgari ücret ve dijitalleşme  

NÖ ArbeitnehmerInnenparlament 1: Arbeitszeit,
Mindestlohn und Digitalisierung im Zentrum

St. Pölten'deki işçi parlamentosunun güncel görev 
periyodunun 7. toplantısının başlangıcında ÖGB 
Başkanı Erich Foglar ve Aşağı Avusturya işçi sendikası 
başkanı ve ÖGB Aşağı Avusturya genel müdürü 
Markus Wieser iş dünyasındaki güncel konular 
hakkında görüşlerini bildirdi.  

Konuk konuşmacı 
olan ÖGB Başkanı
Fogla r  sosyal
ortaklık konusunda
açıkça şunları 
ifade etti: "Sosyal 
ortakların maaş 
politikası, çalışanların 
yaklaşık yüzde 
85'inin 1.700 Euro 
ve bunu yılda 14 
defa, kazanmasını 
sağladı." Artık alt 
gelir tabakasınındı 
gelişme zamanının 
geldiğini söyledi.

ÖGB Başkanı: "Bizler kimse 1.500 Euro'dan 
daha az kazanmasın diye ekonomi sendikası
ile birlikte bir genel anlaşma kararı almak
istiyoruz." dedi. Çalışanların günde 12 saat 
çalışma süresi talebine olumsuz yanıt veren başkan 
şunları söyledi: "Daha fazla esneklik talebini 
30 yıldır biliyorum. Ama fazla mesainin de 
ücretlendirilmesi gerekiyor." Folgar aynı zamanda 
iş güvenliği gibi koruyucu kuralların azaltılmasına
da karşı olduğunu belirtti.  

Aşağı Avusturya işçi sendikası başkanı ve ÖGB Aşağı 
Avusturya genel müdürü Markus Wieser de benzer
açıklamalarda bulundu: "Ek ücretlerin ortadan 
kalkması çalışanlar için yaklaşık 1,5 milyar Euro gelir
kaybına yol açacaktır. Biz olduğumuz sürece 
bu mümkün değildir." Wieser'e göre toplu 
sözleşmeler zaten çalışma zamanının uyarlamak 
adına yeterince hareket özgürlüğü sağlıyor. 

"Bazen esneklik talep edenlerin kendi sözleşme-
lerini hiç bilmedikleri kanısına varıyorum. Ve ben 
çalışanların yeterince esnek olmadıkları için yerine 
getirilemeyen hiç bir görev görmedim."  

Dijitalleşme görevi  

Wieser'e göre iş dünyasındaki dijitalleşme birçok 
fırsat sunduğu gibi, çok fazla güvensizlikte 
beraberinde getiriyor. "Birçok kişi kendilerini 
emekliliğe kadar gelişimleri takip edip 
edemeyeceklerini soruyorlar. Ama korku kötü 
bir nasihatçidir, çünkü korkunun hükmettiği 
yerde akıl yayın arası verir. Bundan dolayı 
mümkün olduğunca çok çalışma alanı için 
çözümlere ihtiyaç duyuluyor."Wieser Araştırma, 
Eğitim, Ulaşım ve Bilişim gibi kamusal altyapı 
için yatırım talebinde bulunuyor. Dijitalleşme 
görevi aynı zamanda eğitimin ve kalifikasyon 
için bir temel olmalı. "Bizler burada ikili 
eğitmenliğin başarı modelini ele alarak 
eğitim için benzer bir sistem oluşturmalıyız."  

Çalışma ve vergi yükünün adil dağılımı  

Wieser iş dağılımında daha adil davranılmasını 
istiyor. Sürekli yeni iş imkânları doğuyor, fakat 
bunların neredeyse hepsi yarı zamanlı işler. 
Aynı zamanda Avusturya yıllık 230 milyon ek 
mesai ile dünya mesai şampiyonu oldu. 
Wieser: "Biz insanların hayatlarını iyi idame 
ettirebilecekleri daha kaliteli tam zamanlı 
iş imkânları talep ediyoruz." Vergi dağılımı 
konusunda da eleştiride bulundu: "Milyarlar 
kazanan çok uluslu şirketler küçük işletmelerden 
daha az vergi ödüyorlarsa, çalışanlar açısından 
bu hiçte adil değildir. Çünkü onlar devlete olan 
ödemelerinin zamanını seçemiyorlar." 

Sadece üzümleri seçip almanın yanlış olduğunu 
belirtti: "Herkes kendine adilce düşen payı sosyal 
devlete ödemek zorundadır." dedi.

Politik
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Arbeitsgespräch der Landeshauptleute Mikl-Leitner, 
Stelzer und Schützenhöfer in Lunz am See

Lunz am See'de ve böylelikle coğrafik açıdan 
Aşağı Avusturya, Yukarı Avusturya ve Steiermark 
eyaletlerinin merkez noktasında eyalet sorumluları 
Johanna mikl-leitner, Thomas stelzer ve hermann 
Schützenhöfer bir iş görüşmesinde bir araya geldi. 
Buluşmanın sahnesi göl bölgesinde bulunan üniversite 
içi ve sucul ekosistemin araştırma merkezi olan 
WasserCluster oldu.  

Eyalet başkanı Mikl-Leitner iş görüşmesinin akabinde
gerçekleşen basın toplantısında siyasetin eyalet
sınırında bitmediğini, "yaşam alanlarının da 
düşünülmesi" gerektiğini ve bu sebepten dolayı 
eyaletlerin ortaklığına "yatırım yapmaya devam 
edilmesi" gerektiğini söyledi. Kendisi sağlık ve 
Trafik konularının yanı sıra eyalet ve federal devlet
arasındaki kuvvetler ayrılığına da değindi. Burada
"göz hizasında diyaloğun" söz konusu olduğunu 
ayrıca belirtti: "Eyaletlerin avantajı insanların en 
yakınında olabilmeleridir." dedi.  

Dijitalleşme konusunda da yoğun bir şekilde ortak
çalışmalar yürütüleceğine işaret eden Mikl-Leitner, 
bununla birlikte gelecek olan fırsatları değerlendirmek 
istediklerini söyleyerek bir diğer konuya değindi. 
Havaalanındaki üçüncü pist konusunda ekonomik 

hareketliliğin gelişimini sürdürebilmek için 
"Avusturya'nın ve eyaletlerin uluslararası ulaşıma 
ihtiyaç duydukları konusunda" mutabık olduklarını 
söyledi.  

Yukarı Avusturya eyalet başkanı Stelzer’da "sınırların 
dışındaki iyi iletişimin" altını çizdi. Cumhuriyetin
kuvvetler ayrılığında "belirlenmiş sorumluluk ayrımı" 
yapılması gerektiğini söyledi ve "Biz hazırız" dedi. 
Endüstri yerleşkesi olan Yukarı Avusturya için 
araştırma konusunun özel bir anlam taşıdığını, Yukarı 
Avusturya Tip Fakültesinin geliştirilmesinin eyaletler 
arası ortaklık açısından güzel bir örnek teşkil ettiğini 
belirtti. Ortaklığa örnek olarak eğitim ve sosyal bakım 
alanlarını gösterdi ve eyaletlerin "sağduyulu pratik 
çözümler" istediklerini söyledi.  

Steiermarklı eyalet başkanı Schützenhöfer, bu buluşma
"Bizlerin Aşağı Avusturya, Yukarı Avusturya ve Steiermark
arasındaki iş birliğini geliştirme arzumuzun sembolü 
olmalıdır." dedi. Schützenhöfer, eyaletlere göre 
"dünyaya açıklık ve memlekete bağlılığın zıt anlam" 
taşımadığını belirtti. "Bölgeler çok iyi bir şekilde 
beraberce çalışıyorlar. Bizler beraberce eyalet
sınırlarının dışında çalışmalar ortaya koymak 
istiyoruz."Tirol'de gerçekleşek olan eyalet başkanları 
toplantısı için: "Eyaletler ve federal devlet arasındaki 
kuvvetler ayrılığının da yeni bir düzenleme için 
zamana ihtiyaç var." dedi. 

"Yaşam alanları da düşünülmeli"
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66. Wiener Festwochen feiern die Kunst 

"Sansasyonel ve dünyaya açık" olarak 12 Mayıs'ta 
Rathausplatz'da sevenlerle buluştu. 

Heyecan ve Parıltı ile Deney ve Performans ile ama aynı 
zamanda katılım ve müzakere ile sanat âşıkları 12 Mayıs 
ile 18 Haziran arası 66. Viyana kutlama haftasında 
sanat dünyasının bütün tarzlarını - tiyatrodan, müzik 
tiyatrosundan başlayarak güzel sanatlar, film, müzik, 
dans ve performansa kadar her şeyi yaşayabilir ve 
tekrardan tanıyabilirler. 12 Mayıs'ta gerçekleşen açılış 
kutlaması tamamıyla bir sanat eserinin sözünü veriyor.
Sanattan sorumlu belediye meclisi üyesi Andreas
Mailath-Pokorny açılış programının tanıtımında: 
"Kutlama haftaları her zaman çeşitliliğin, dünyaya
bir pencere olmanın inancındaydı. Bu etkinlik 
Viyana'da artık vazgeçilemez oldu" dedi. Kendisinin 
Viyana Rathausplatz'da "üç sanatsal şekillendirmenin 
buluştuğu - Müzik şehrinin olağanüstü orkestrası, 
Viyana kutlama haftaları (Yıllık festival dizisinin kültürel 
doruk noktası) ve Conchita (Dünyaya açıklılığın ve 
çeşitliliğin elçisi)" için heyecanlandığını belirtti.  

Ücretsiz giriş ile müzik yıldızları  
Bu, yeni yönetmen Tomas Zierhofer-Kin için kendi 
sorumluluğunda gerçekleşen ilk açılış kutlaması olacak. 
En önemlileri ise "Farklı olmanın kabullenişi ve yerini 
bulacak olan yaşama sevinci - Viyana Kutlama haftasının 
kuruluş düşüncesi olan çeşitlilik arzusuna uygun olarak 
ve onu yaşatarak." Conchita: "Bu Viyana'yı dünyaya 
açık bir şehir olarak bütün dünyaya tanıtmak için iyi bir 
fırsattır." diye belirtti. 

Beş hafta boyunca anlamlı kutlamalar  
Toplamda 28 ülkeden 44 prodüksiyon, beş gala, 
Viyana'nın yaklaşık 30 farklı yerinde sergilenecek. Sayısız 
yenilik ile kendini tanıtan yeni yönetmen Zierhofer-Kin: 
"Geçmişte de duygusal anlamlı sanat gösterime sunuldu.
Şehir sanatçıları ve Akra, New York ve Berlin'den gelen 
konuk idarecilerle dolup taştığında ve sanat dünyası 
insanların ayakları altına sunulduğunda ruhsal, duygusal 
ve toplumsal olağanüstü hal durumu ilan edilmelidir." 
diye belirtti.  

Şişirilebilen bir hamamda kafa ve ayak masajı yapılacak, 
Favoriten'de eski bir bira deposu canlandırılacak: 
Zierhofer-Kin için dünyanın en önemli sanat yönlerinden 
biri olan performans ile. Alman sanatçı Johathan 
Meese Sanat tarihi müzesinde Parsifal'i tamamen yeni 
bir şekilde yorumlayacak. Cinli dansçı Tianzhuo Chen 
Pop, Opera, dini ritüeller ve birçok farklı akımları 
karıştırarak zahmetli kostümlerle ve abartılı mizansen ile 
Müzik tiyatrosu Ishvara’da performansını sergileyecek. 
Zierhofer-Kin kendinden emin: "Viyana seyircisi bunun 
için hazır." Amerikalı aktör Jude Law'un sahne aldığı ve 
MuseumsQuartier Halle E'de gösterime sunacak olan 
"Obsession" kapalı gişe oynayacak. Her kim ki klasik 
bir tiyatro ve uslu gösterimler beklerse, hayal kırıklığına 
uğrayacaktır.  

Daha fazla bilgiye Festwochen-Hizmet Telefonu 
01 589 22 22 ve www.festwochen.at üzerinden 
ulaşabilirsiniz.  

66. Viyana Kutlama haftası,
 Sanatı kutluyor
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800 Jugendliche beteiligten sich
am NÖ Jugendredewettbewerb

Wilfing: "Güçlü argümanlara sahip genç insanlar!" 

Gençlikten sorumlu eyalet meclisi üyesi Karl Wilfing 
kısa süre önce Aşağı Avusturya genç konuşmacılar 
yarışmasının ödül töreninde şunları söyledi: "İkna 
edici argümanlar sunabilme yeteneği ve aynı 
zamanda gerçeği yansıtmak, mesleki kariyer ve 
kişisel gelişim için önemlidir. Bizim gençlerimiz 
açık sözlü ve geniş kalpli olarak güncel konulara
değindiklerini ve problem konularının masaya
yatırılması ile örnek teşkil ettiklerini bizlere 
kanıtladı."  

Günümüzde kendi isteklerini objektif bir şekilde 
yansıtmak ve bu esnada şahsiyet ve konuşma 
becerileri ile ikna etmek hiç olmadığı kadar önemli. 
"Klasik konuşma", "Spontane konuşma" ve grup 
çalışması olan "Konuşma hattı" kategorilerinde 

gençler "İş yerinde dijitalleşme!" veya "Dünya 
kime ait?" gibi güncel konular hakkındaki kendi 
fikirlerini kalabalık seyirci önünde sergilediler. 
Farklı kategorilerde ilk 10'a giren eyalet galipleri 
arasında "Sağcı popülizm" hakkındaki muhteşem 
konuşması i le BG Lilienfeld'den katılan Tobias 
Pieringer bulunuyor. Tobias retorik ikna kabili-
yetinin okullarımızda ne denli eğitildiğini etkileyici 
şekilde gösterdi. "Eyalet gençliği" kategorisinde 
Francisco-Josephinum Wieselburg'dan katılan 
Isabella Aigner yarışmayı kazandı.  

Toplamda 800 genç 17 bölgesel ve eyalet çapındaki 
etkinliklerde kendi yeteneklerini kanıtladı ve farklı 
konularda etkileyici konuşmalar ile bariz fikir 
beyanında bulundu. Wilfing: "Genç konuşmacılar 
yarışması her yıl Aşağı Avusturya gençliğinin 
yetenekleri i le gurur duymak için özel bir 
sebeptir, çünkü onlar burada fikirlerini ve 
kelimelerini ne kadar iyi kullandıklarını gösteriyorlar." 
diye belirtti. 

800 genç, Aşağı Avusturya genç 
konuşmacılar yarışmasına katıldı  
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Bürgermeister Häupl als SPÖ - Vorsitzender
wiedergewählt.

„Es geht nicht um Machterhalt, sondern um die
Grundwerte der Sozialdemokratie!“

„Es ist bald 100 Jahre her, dass die Sozialdemokratie
in Wien ihr großes Aufbauwerk begonnen hat. durch
diese Arbeit zieht sich die soziale Frage wie ein roter
Faden. und sie ist auch in einer sich verändernden Welt
die gleiche geblieben“, betonte der Wiener SPÖ-
vorsitzende Bürgermeister dr. michael häupl vor
1.600 TeilnehmerInnen am Landesparteitag der
Wiener SPÖ in der Messe Wien. Wirtschaftspolitik
bedeute dementsprechend die Arbeitsmarktpolitik zu-
friedenstellend für die Arbeitnehmerinnen zu gestalten.
Als eckpfeiler benannte häupl millionärs-steuer,
erbschaftssteuer oder eine ähnliche Wertschöpfungs-
abgabe: „Ob der vizekanzler darüber reden will oder
nicht, es wird geredet werden. der Faktor Arbeit ist zu
hoch besteuert, das ist auszugleichen! Die ÖVP wird
diese diskussion nicht verhindern können.“

es brauche investitionen in infrastruktur, Bildung,
Gesundheit und leistbares Wohnen. dieser mitteleinsatz
solle von der maastricht-schuldberechnung heraus-
genommen werden: „Jede öffentlich investierte
million, zieht drei millionen im privaten Bereich nach
sich. es gibt genug zu tun, man muss uns nur lassen.“
den Arbeitsmarkt in Ordnung zu bringen, sei eine weitere
zentrale Aufgabe. deshalb unterstützte Wien die zu
Unrecht gescholtene „Aktion 20.000“ massiv: „Es geht,
es funktioniert und wir führen der ÖVP vor, dass das
eine gute Geschichte für ältere Arbeitnehmerinnen ist.“

Armutsbekämpfung strich häupl als „vornehme Aufgabe
für eine reiche Gesellschaft“ heraus: „Jene, die
behaupten, 860 Euro seien zu viel, geben in Nobel-
restaurants gemeinsam mit Freunden mehr aus, als das,
wovon andere in einem monat leben müssen. der 
hässlichen erzählung der reaktionär-Konservativen 
halte ich entgegen: nicht unsere sozialleistungen 
sind zu hoch, unsere löhne sind zu gering.“ deshalb 
bekundete häupl volle unterstützung für den von 
Bundeskanzler Kern geforderten mindestlohn.

Manche würden behaupten, man könnte mit der FPÖ
einfacher sozialpolitik machen als mit der konservativen
ÖVP, ging Häupl auf die Koalitionsfrage ein. Jedoch stehe
fest, dass die FPÖ noch nie irgendeine Idee zur Lösung
der sozialen Frage eingebracht habe: „sie lehnen das ab.
es ist ihnen völlig egal ob sie verfassungswidrig agieren
oder nicht, hauptsache sie können jedes mal bringen:
‚die Ausländer sind schuld!‘“ das sei zu wenig und keine
lösung. umso wichtiger sei es, „dass wir unseren
Wiener Beitrag zum erfolg bei der nationalratswahl als
zutiefst sozialdemokratische inhaltliche Verpflichtung
sehen“. es gehe nicht um machterhalt, sondern um die
Grundwerte der sozialdemokratie: Freiheit, Gleichheit,
Gerechtigkeit und solidarität. diese Grundwerte
müssen viel stärker in erinnerung gerufen werden.
„Wir müssen dafür sorgen, dass diese alle kennen.“

rund um die nachfolgedebatte hielt häupl fest, dass
er sich dazu bekenne, dass die diskussion nicht so
verlaufe wie in anderen Bundesländern. „ich fühle mich
weder als landeskaiser noch als erbhofbauer. nicht
ich bestimme, wer in Zukunft die Wiener Politik führt,
sondern der Parteitag. das ist mein fester Wille, meine
feste Überzeugung“.

mit 77,4 Prozent der gültigen delegiertenstimmen
wurde Häupl als SPÖ Wien-Vorsitzender wiedergewählt.
Gewählt wurden weiters die fünf stellvertreterinnen
des Vorsitzenden: Ruth Becher (78,7 Prozent), Renate
Brauner (67,5 Prozent), Kathrin Gaal (81,2 Prozent),
Michael Ludwig (67,8 Prozent) und Christian Meidlinger
(88 Prozent), der dem Präsidium neu angehört. Nicht
mehr zur Wahl angetreten ist Sonja Wehsely, bei der
sich der Parteivorsitzende für die langjährige politische
Tätigkeit herzlich bedankte.

72. Landesparteitag der Wiener SPÖ
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Belediye başkanı Häupl, tekrardan SPÖ - Başkanı 
olarak seçildi.

"Söz konusu olan gücü elde tutmak değil, sosyal 
demokrasinin temel değerleridir! " 

Viyana SPÖ Başkanı ve Belediye başkanı Michael Häupl 
Viyana SPÖ'nün 'Wien Messe'de düzenlenen eyalet 
parti kongresindeki konuşmasında 1.600 katılımcının 
karşısında şunları belirtti: "Sosyal demokrasinin 
Viyana'da temelinin atılması yakında 100. yılını geride 
bırakacak. Bu çalışma ile sosyal soru kırmızı bir iplik gibi 
ilerliyor ve değişken dünyada aynı kalmayı başarıyor."  
Ekonomi politikasının anlamı iş piyasası politikasını 
işçiler için memnuniyet verici hale getirmektir. Dayanak 
olarak Häupl milyoner vergisine,  veraset vergisine veya 
benzer değer artışı giderlerine değindi: "Başbakan 
yardımcısı bu konuda konuşmak istesin veya istemesin, 
bu konu konuşulacak. İş faktörü çok yüksek oranda 
vergilere tabii tutuluyor, bu eşitlenmeli! ÖVP bu 
tartışmayı engelleyemeyecek." 

Altyapı, eğitim, sağlık ve uygun fiyatlı konutlarda yatırım 
ihtiyacı mevcuttur. Bu fon kullanımı Maastricht-borçlar 
hesabına dâhil edilmemeli: "Kamuya yatırılan her 
milyon özel sektörde üç milyonu arkasından sürüklüyor.
Yeterince yapılacak işler var, konuyu sadece bize 
bırakmaları yeterli olacaktır." İş piyasasını düzenlemekte 
bir diğer merkezi görev olacaktır. Bu sebepten dolayı 
Viyana haksızca gözden düşürülen "Aktion 20.000'i" 
destekliyor.  "Bu çalışma  işliyor ve bizler bunun eski 
çalışanlar için iyi bir şey olduğunu ÖVP'ye anlatacağız." 

Yoksullukla mücadeleyi Häupl "zengin toplumun asil 
görevi" olarak tanımladı ve "860 Euro'nun çok fazla
olduğunu iddia edenler, pahalı restoranlarda 
arkadaşlarıyla birlikte diğer insanların bir ay boyunca 

idare etmek zorunda kaldıkları miktardan daha fazlasını 
harcıyorlar. İrticai - Muhafazakârların çirkin anlatımlarına 
karşıyım: bizim sosyal yardımlarımız yüksek değil, aksine 
maaşlar çok az."  dedi. Häupl  bundan dolayı başbakan 
Kern tarafından talep edilen asgari ücrete tam desteğini 
sundu.  

Häupl: "Bazıları ÖVP yerine  FPÖ ile daha basit sosyal 
politika yapılabileceğini iddia ediyor" diyerek de bir 
koalisyon sorusuna değindi.  Fakat FPÖ'nün şimdiye 
kadar herhangi bir sosyal soruna ışık tuttuğu 
görülmediğini belirtti: "Kendileri bunu reddediyor. 
Onlar için Ana yasaya karşı çıkıyorlarmış, çıkmıyorlarmış 
fark etmez. Ama her defasında "Yabancılar suçludur!" 
demeyi biliyorlar. Sadece bunu söylemek yetersizdir 
ve bir çözüm getirmez. Viyana katkısını meclis seçim-
lerinde derin sosyal demokrat içerikli bir görev olarak 
görmemiz daha da önemlidir. Gücü elde tutmak değil 
sosyal demokrasinin esas değerleri söz konusudur: 
Özgürlük, eşitlik, adalet ve birlik. Bu temel değerler 
daha fazla hatırlanmalı. Bizler herkesin bunları tanımasını 
sağlamalıyız." dedi.  

Haleflik müzakereleri için Häupl bu konunun diğer 
eyaletlerdeki gibi gelişmediğini belirtti: "Ben kendimi
ne eyalet hükümdarı olarak ne de mirasçı çiftçi gibi 
görüyorum. Viyana politikasını gelecekte kimin 
sürdüreceğini ben değil, parti kongresi karar verir. Bu 
benim sarsılmaz iradem ve inancımdır." 

Häupl yüzde 77,4 geçerli delege oy oranı ile SPÖ 
Viyana Başkanı olarak tekrar seçildi. 
Ayrıca beş başkan yardımcısında bu seçim ile belirlendi:
Ruth Becher (yüzde 78,7), Renate Brauner (yüzde 67,5), 
Kathrin Gaal (yüzde 81,2), Michael Ludwig (yüzde 
67,8) ve Başkanlık idaresine yeni dâhil olan Christian 
Meidlinger (yüzde 88).

SPÖ Viyana'nın 72. Eyalet parti kongresi
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Soğanlar ince ince 
doğranarak kavrulur. Bir 
tavada tereyağı eritilir
ve soğanlar sotelenir. 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 
eklenerek 2 saat orta 
ateşte pişirilir.

Tuz ve karabiber tat 
verilerek içindeki defne 
yaprakları  alınır. 
Afiyet olsun.

Hazırlanışı:

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

Zwiebeln schälen und 
würfeln. In einem Bräter das 
Teebutter erhitzen und die 
Zwiebeln darin bei schwacher
bis mittlerer Hitze gold-
braun schmoren. Dabei 
regelmäßig umrühren. 
In der Zwischenzeit das 
Rindfleisch in große 
Würfel schneiden. Knoblauch
schälen und zusammen mit 
dem Kümmel fein hacken.

Paprikapulver und Tomaten-
mark verrühren und zu 
den Zwiebeln gießen. Das 
gewürfelte Fleisch, Lorbeer-
blätter, 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.

Zubereitung:

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

Zutaten: (für 2 Fladenbrote)
• 5 Gläser Mehl
• 1 EL Zucker
• 2 EL Butter
• 1 Glas lauwarme Milch
• 2 Gläser lauwarmes Wasser
• 1 Hefe
• 1-2 KL Salz 

Zum Bestreichen und Garnieren: 
• 1 Eigelb
• 3 EL Öl
• Sesamsamen
• Schwarzkümmelsamen (Nigella) 

Ramadan Pita

Das Mehl in eine Rührschüssel
einfüllen, in der Mitte eine 
Mulde machen, Hefe, Milch, 
Wasser, Salz, Zucker dazu 
geben. Die Hefe darin 
auflösen und anschließend 
alles vermengen und zu 
einem glatten Teig kneten.  
An einem warmen Ort gehen 
lassen. Dann noch einmal 
kneten und den Teig in zwei 
Portionen teilen. Jedes Stück 
ausrollen (ca. 2 cm dick). Auf 
ein mit Backpapier belegtes

Blech setzen, ein Tuch 
darüber legen und nochmal 
ca. 10 Minuten ruhen lassen. 
Dann mit den in etwas Oliven-
öl getauchten Fingerspitzen 
das typische Gittermuster 
in die Fladenbrote drücken. 
Eigelb mit Öl verrühren 
und die Fladen damit 
bestreichen, mit Schwarz-
kümmelsamen und Sesam-
samen leicht bestreuen und 
im vorgeheizten Ofen bei 180 
Grad ca. 30 Minuten backen.

Zubereitung:

Malzemeler: (2 pide)
• 5 su bardağı un
• 1 çorba kaşığı seker
• 2 çorba kaşığı tereyağı
• 1 su bardağı ılık süt
• 2 su bardağı ılık su
• 1 maya
• 1-2 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için: 
• 1 yumurta 
• 3 yemek kaşığı sıvıyağ
• Susam
• Çörek otu

Ramazan Pidesi 

Unu derin bir kabın içerisine 
koyun ortasını havuz gibi açıp, 
maya, ılık süt, ılık su, tuz ve 
şeker ilave edip önce mayayı 
eritin ve iyice yoğurun. Üzerini 
bir bezle örtüp iki katı olana 
kadar mayalanmasını sağlayın.  
Hamuru ikiye bölüp unlu 
tezgâhta her birini pide 
şeklinde açın, yağlanmış 
tepsiye koyup üzerini tekrar 
örtüp 10 dakika kadar 

daha dinlendirdikten sonra 
parmaklarınızla bastırarak şekil 
verin. 

Yumurta sarısını sıvıyağ ile 
karıştırıp pidenin üzerine 
sürün. Susam ve çörekotu 
serperek önceden ısıttığınız 
180 derece fırında 30 dakika 
kadar pişirin.

Hazırlanışı:
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Vergleichen Karşılaştırmak

Betriebssystem des 
Gerätes:  iOS
Prozessor: A10 Fusion 
Chip 64-Bit, M10 Motion 
Coprozessor
Speicherkapazität: 256 GB
RAM: 3 GB
Display: Retina HD Display  
Displaydiagonale in cm / 
Zoll: 13.9 cm / 5.5 Zoll
Kameraauflösung: 
12 Megapixel
Videoauflösung: 1080p HD
Akku-Kapazität: 2900 mAh

Betriebssystem des 
Gerätes:  Android 7.0 
Nougat
Prozessor: Octa Core 
Speicherkapazität: 64 GB 
RAM: 4 GB  
Display: Super AMOLED 
Infinity Display  
Displaydiagonale in cm 
/ Zoll:  15.8 cm / 6.2 Zoll
Kameraauflösung: 
12 Megapixel
Videoauflösung: 1080p HD 
Akku-Kapazität: 3500 mAh

iPhone 7 Plus (PRODUCT) RED™ Galaxy S8+

Sony'nin yeni tableti, iPad Pro gibi cihazları kalemle 
kullananlara uzun pil ömürlü, iyi bir alternatif olabilir!

Diğer e-ink ekranlı cihazlara kıyasla bu tabletin fiyatının 
ucuz olmadığını baştan belirtelim. DPTS1'in yerini 
alan Sony DPT-RP1, aslında boyutları büyütülmüş bir 

e-ink ekrandan başka bir şey değil. Cihaz üzerinde 
tahmin ettiğiniz üzere not alabiliyor, görüntüler 
üzerine kolaylıkla not yazabiliyorsunuz. Tabletin yeni 
sürümünün 13 inç'lik 1650x2200 çözünürlüklü (206ppi) 
bir ekranı var. Cihazda 16GB'lık bir dahili depolama alanı 
ve dosyaları buluta yüklemek üzere bağlantı yetenekleri 
de bulunuyor.

Cihazın pil ömrünün aynı Amazon Kindle gibi çok uzun 
olmasını bekleyebilirsiniz. Sony'ye göre tablet, bir 
şarjla bir veya iki hafta hizmet verebiliyor. Geliştirilen 
dokunmatik katmanı ise daha iyi not alma ve çizme 
deneyimi sunuyor. 

Tüm bunlar, cihazı pili çabucak biten Apple Pencil'lı 
iPad Pro gibi kalemli tabletler karşısında güçlü bir not 
defteri haline getiriyor.

Sony'den yeni 
Digital Paper tablet!
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Ekran boyutunu önemsiz kılacak hologram teknolojisi, 
yakın gelecekte cep telefonlarında da hologramları 
görmemizi sağlayabilir!

Avustralyalı ve Çinli bilim insanları, insan saçından 
1.000 kat daha ince olan bir aracı ile "Dünya'nın 
en ince hologramını" ürettiler. RMIT Universitesi 
profesörü Min Gu tarafından yönetilen ekip 25 
nanometre kalınlığında bir malzeme ve dikkatli 
bir şekilde kontrol edilen lazerler sayesinde 3D 
gözlüklere ihtiyaç duyulmadan görülebilen bir 
holografik görüntü yaratmayı başardı.

Profesör Gu, bu teknolojinin günlük elektronik 
cihazlarda kullanımının ekran boyutunu önemsiz 
kılacağını, ortaya çıkan 3D hologramın bir telefon 
veya saat ekranına sığabilecekten çok daha fazla 
bilgi sunabileceğini belirtmekte. Beijing Institue of 
Technology'den (BIT) Dr. Zengyi Yue'nin söylediğine 
göre de bu araştırma için bir sonraki adım, bir LCD 

ekranın üzerine eklenerek 3D holografik ekran 
yaratılmasına imkan tanıyacak bir film üretmek.

Gu'nun söylediğine göre bu teknolojinin bizlere 
ulaşması neredeyse tamamen para ile ilgili: "Eğer 
uygun bir yatırımcı bulabilirsek, beş yıl içerisinde bazı 
gerçek ürünler ortaya çıkabilir." dedi.

Yakında telefonlara 
Hologram teknolojisi gelebilir...

Vergleichen Karşılaştırmak
Gaming-Notebook Predator GX-792-76DL Gaming-Notebook GT73VR 7RF-296 Titan Pro

Betriebssystem des Gerätes: Windows 10 Home
Prozessor: Intel® Core™ i7-7820HK Prozessor 

(8M Cache, bis zu 3.90 GHz) Bildschirmdiagonale 
(cm/Zoll): 43.9 cm / 17.3 Zoll Größe je Platte (GB): 

1000 GB HDD + 512 GB SSD Arbeitsspeicher-Größe: 16 GB 
Grafikkarte: NVIDIA® GeForce® GTX 1080 8GB

Betriebssystem des Gerätes: Windows 10 Home
Prozessor: Intel® Core™ i7-7820HK Prozessor 

(8M Cache, bis zu 3.90 GHz) Bildschirmdiagonale 
(cm/Zoll): 43.9 cm / 17.3 Zoll Größe je Platte (GB): 

1000 GB HDD + 512 GB SSD Arbeitsspeicher-Größe: 32 GB 
Grafikkarte: NVIDIA® GeForce® GTX 1080 8GB
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Der neue Ibiza
Ihre Welt, Ihr Weg
Manchmal muss man im Leben ein Zeichen setzen. Den Ton angeben, ein Motto ausrufen. 
Egal ob es extravagante Kleidung oder eine neue Haarfarbe ist, die vielen Optionen 
des neuen SEAT Ibiza lassen Sie sich jeden Tag einzigartig fühlen.

*Die SEAT Garantie von 5 Jahren bzw. 100.000 km Laufleistung endet, wenn entweder die vereinbarte Zeitdauer abgelaufen ist oder die maximal vereinbarte Laufleistung erreicht wird, je nachdem, 
welches der beiden Ereignisse früher eintritt. Nähere Informationen zur Anschlussgarantie erhalten Sie bei Ihrem SEAT Betrieb. Aktion gültig bei Verkauf bis 30.06.2017 bzw. bis auf Widerruf.

SEAT.AT
#startmoving

• Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe
• Media-System "Touch Colour"
• LED-Tagfahrlicht und LED Heckleuchten
• Bluetooth Freisprechanlage
• Rücksitzbank geteilt umlegbar         ab € 14.890,-
• Dachhimmel schwarz
• Kessy (Keyless Entry & Go System)
• Parkhilfe hinten
• Mittelarmlehne vorne
• Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht        ab € 16.690,-

• Felgen Alu 17" "Dynamic"
• SEAT Fahrprofile (Eco, Normal, Sport, Individual)
• Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
• Scheiben ab B-Säule abgedunkelt
• Tempomat            ab € 17.590,-

Neuer IBIZA STYLE

Neuer IBIZA XCELLENCE

Neuer IBIZA FR
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