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Dijital vinyet çıktı!
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ÜcretsizGratis  

AUGE/UG Grup başkanı, 
Klaudia Paiha: Bizim ana 
amacımız dışlayıcı yabancı ça-
lıştırma kanunun kaldırılması.

Unser Hauptan-
liegen ist die Ab-
schaffung des
diskriminieren-
den Ausländer-
beschäftigungs-
gesetzes.“ S.8

Yeni bireysel iflas kuralları 
Neue Regeln im Privat-
konkurs
Özel kişiler artık üç yıldan son-
raborçtan kurtulabilecekler ve
%10’luk minimum kota kaldırı-
lacaktır.
Privatpersonen sollen sich schon 
nach drei Jahren entschulden
können und die Mindestquote
von 10% entfällt.  S.26

“Perspektive” işçi temsil-
cisi Yusuf Uyar: “Perspektive” 
listesi sadece göçmenlik ve en-
tegrasyon konularına ilişkin bir 
fraksiyon olarak kurulmadı.
Die Liste Perspe-
ktive wurde nicht
als Fraktion nur 
für Migration-
und Integrations-
themen gegrün-
det.  S.6

S.35

Sind die österreichisch 
  - türkischstämmigen 
Arbeitnehmervertreter 

und Arbeiter mit den 
Gewerkschaften 

(ÖGB), in denen sie 
sich befinden 

zufrieden?
S.4

Speziell Reportag mit 
Erich Foglar

Avusturyalı - Türk kökenli İşçi 
temsilcileri ve İşçiler bulundukları
sendikalardan (ÖGB) memnun mu?
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Değerli okuyucularımız, bu yayımızda 
Avusturya İşçi Sendikaları Başkanı Bay
Erich Foglar ve İşçi temsilci gruplarından 
Liste Perspektive temsilcisi Bay Yusuf
Uyar ile yaptığımız röportajlarla sizleri 
bilgilendirmek istiyoruz.

Sayın Avusturya İşçi Sendikaları Başkanı
Erich Foglar röportajımızda genel olarak 
sendika üyelerinden ve işçilerden mem-
nun olduğunu belirtti. Fakat biz bu ka-
naatte değiliz. Çünkü İşçi Sendikaları ve 
İşçi Sendikası temsilcileri ve işçiler ara-
sında birlikte çalışma ve bilgilendirme 
toplantıları yok denecek kadar nadir bir 
şekilde yapılıyor. Biz burada yabancı kö-
kenli İşçi Sendikası üyeleri ve İşçi temsil-
cileri kastediyoruz. Bu durumun sebep-
leriyle alakalı istatistikler ve örnek çalış-
malarla ilgili Başkan Foglar’dan net bilgi-
ler edinemedik. Buda gösteriyor ki İşçi 
Sendikaları, Avusturyalı-Türk kökenli üye-
lerine ve işçilerine gerekli değeri vermiyor. 
İşçi temsilcisi grubu Liste Perspektive
’den Bay Yusuf Uyar ise yaptığımız röpor-
tajda İşçi Sendikasından (AKWIEN) mem-
nun olduğunu belirtiyor. Ayrıca röporta-
jımızda,  AKWIEN’in çalışmalarından Türk
kökenli işçilerin çıkarları adına memnun 
olmadıkları ve eksik gördükleri konuları 
bahsetme gereği duymadılar. Türk kö-
kenli işçi temsilciliği grubu olarak kuru-
lan Liste Perspektive her şeyden mem-
nunsa peki bu temsilcilik grubu neden 
kuruldu? Buda gösteriyor ki İşçi temsil-
cisi grubu olan Liste Perspektive kuruluş 
amacına hizmet etmemektedir.

54. Yıldır Avusturya’da yaşayan ve artık 
vatandaş ve işveren olan Avusturyalı-
Türklerin çoğunluğu ne yazık ki hâlâ 
Avusturyalı kurumlar (Resmi makamlar,
İşçi Sendikaları ve İşçi Sendikası temsil-
cileri) ve özel şirketler tarafından ikinci
sınıf muamele maruz kalıyor. Tabii ki ta-
rafsız hizmet veren kurumları (%60) göz 
ardı etmiyoruz. Biz bu sonucu AB Parla-
mentosu ve AB Komisyonunun,  Avus-
turya hakkında yapılan senelik ilerleme 
raporundan çıkarıyoruz. Bu raporun so-
nuçları sadece kâğıtta kalmayarak Avus-
turyalı-Türklerin bu ayrımcılığı günlük ha-
yatta da hissetmesine sebep oluyor. 

Biz süre gelen bu davranışlardan mem-
nun değiliz, Avusturyalı-Türkler olarak biz 
Avusturya’da kalıcı olmak için yaşayan 
aileleriz. Bu bakış açısı Avusturya’da de-
vam ettiği sürece, ülkemiz Avusturya’nın 
geleceği olan Avusturyalı-Türk gençleri-
nin özveri ile Avusturya’ya hizmet etme-
sine engel olacaktır.

Mustafa Delice
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LH Mikl-Leitner eröffnete die 
1. NÖ Freiwilligenmesse
Mikl-Leitner 1. Aşağı Avusturya 
Gönüllüler Fuarı’nın açılışını yaptı

Kavala ist ein süßes Gebäck mit 
gerösteten Mandeln. 
Bademli Kavala kurabiyesi

„Bildung beginnt nicht in der 
Schule, sondern bereits im Haus."
"Eğitim okulda önce evde 
başlamaktadır." Tarık Mete.

Was tun gegen 
Mundgeruch?
Ağız kokusuna 
karşı ne yapmalı?

Türkenschanzpark
Viyananın tarihi bir 
parkı

Wohnbeihilfe/Wohzuschuss 
Niederösterreich und Wien
Aşağı Avusturya ve Viyana 
konut yardımı/konut desteği



Mit ihm beginnt eine neue Designsprache, eine neue 
Idee von Bedienung, ein neues Level an Qualität. 
Der neue Audi A8 präsentiert die Zukunft der Luxu-

sklasse. Edle Design-Elemente vereinen im Exterieur Exklu-
sivität mit sportlicher Agilität und sind charakteristisch für 
die individuelle Ausprägung des Audi A8 – eine Reminiszenz 
an den Ur-quattro. Mit seinem hohen Leichtbaugrad ist der 
Audi A8 Benchmark. Durch das Multimaterial-Space-Frame-
Konzept ist die Karosserie die leichteste ihrer Klasse. Um ein 
Drittel erhöhte Steifigkeit für hervorragende Agilität bei ges-
teigertem Fahrkomfort. Zahlreiche innovative Technologien 
unterstützen Sie während der Fahrt auf vielfältige Weise und 
garantieren Komfort und Sicherheit auf hohem Niveau. Das 
auf 5,17 Meter (A8L: 5,30 Meter) gewachsene Flaggschiff 
startet mit zwei weiterentwickelten V6-Turbomotoren auf 
dem euro-päischen Markt, einem 3.0 TDI, dem A8 50 TDI 
(5,8 - 5,6l/ 100km) und einem 3.0 TFSI, dem A8 55 TFSI (7,8 
- 7,5l/100km). Der Diesel leistet 286 PS, der Benziner 340 PS. 
48-Volt-Bordnetz mit Mildhybridsystem, Allradantrieb (quat-
tro) und Achtgangautomatiks sind bei allen Varianten obligat.

Der neue 
Audi A8
des Modell-
jahres 2018
Ab € 101.200,-

www.audi.at

Der neue Audi A8
Vorsprung neu definiert
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Brücke: Geçmişte Avus-
turya-Türk medyası ve 
ÖGB birlikte her daim 

başarılı şekilde çalışmalar 
yürüttü. Değerli birçok bilgi 
Avusturyalı - Türk okuyucu 
kitlesine ulaştırıldı. Maalesef
bu güven ilişkisi zamanla azal-
dı. Bunun sebepleri nelerdir? 
Foglar: Bu değerlendirme 
bize göre doğru değildir. Bu 
bağlamda bizim için açıkça 
ispatlanabilir sonuçlara sa-
hip olan çalışmalar mevcut 
değildir. Hatta aksine: Tam 
da anadilde (Türkçe olarak 
da) sunulan iş ve sosyal
haklar konularındaki danış-
manlık hizmetlerimizle ala-
kalı birçok olumlu geri bildi-
rim almaktayız. Yine birçok
işçi temsilcileri göçmen kö-
keni olan veya olmayan iş-
çilerin ÖGB ve sendikalarının 
sunduğu destekten ne kadar 
memnun olduklarını sürekli 
olarak aktarıyorlar. Tabii ki her 

zaman bir adım ilerisi vardır. 
Bundan dolayı gelecekte 
göçmen kökenli çalışanların 
arzu ve isteklerine daha 
da fazla önem vermekten 
kaçınmayacağız. 

Brücke: Genellikle Avusturyalı 
- Türk sendika üyeleri bizlere 
göçmenlerle az ilgilenildiğini 
ve yeterli olanaklar sunulma-
dığını bildiriyorlar - üyelere gös-
terilen eğilim düşüşte. Bunun
sebebi sizce ne olabilir? 
Foglar: ÖGB ve sendika-
lar göçmen kökenli işçilere 
çeşitli şekillerde yardımcı 
oluyor. Örneğin kendi ana
binamızda yıllardır sundu-
ğumuz iş ve sosyal haklar 
konusundaki anadilde huku-
ki danışmanlık hizmeti gibi. 
Şu anda bu hizmeti Türkçe, 
Kürtçe, Rumence, Rusça, 
Bulgarca ve Arapça dillerin-
de sunuyoruz. Ayrıca sayılan 
bütün dillerde hukuki yardım 

broşürleri oluşturduk. ÖGB 
ve sendikalar aynı zaman-
da çoğunluğu göçmen olan 
belgesiz çalışanlara sendika 
desteği sunan UNDOK Fede-
rasyonunun bir parçasıdır. 

Brücke:Sendikalar Avusturyalı- 
Türk üyeleri için nasıl çalış-
malar yürütüyorlar? Bu grupla
nasıl iletişime geçiyorsunuz
ve hangi medya yolunu kullanı-
yorsunuz? 
Foglar: Bizler üyelerimizle 
olan iletişimimizde göçmen
kökenli insanları göçmen kö-
keni olmayanlardan ayırt et-
miyoruz. ÖGB "Dayanışma"
ile kendi özel dergisini yayım-
lıyor ve işçi sendikası ile 
birlikte "İş & Ekonomi" dergi-
sini ve buna bağlı olan online 
platformu düzenliyor. Ayrıca 
sendikalarımızın kendilerine 
ait internet sayfaları ve face-
book hesapları mevcuttur. 
Bunlar üzerinden üyelerimiz

ile ve genel kitle ile iletişim
halindeler. Bunun dışında 
ÖGB'nin kendine ait bir Twit-
ter hesabı ve YouTube kanalı 
da vardır. 

Brücke: Avusturyalı-Türk üye-
lerin ÖGB'ye ve ona bağlı olan 
sendikalara ilgilerini yoğunlaş-
tırmak adına neler yapılıyor?
Bu konu ile alakalı bizlere su-
nabileceğiniz bilgiler var mıdır? 
Foglar: Üye reklamı ÖGB
için tabii ki önemli bir konu-
dur. Biz Avusturya'da müm-
kün olduğu kadar çok üye 
kazanmayı amaçlıyoruz. Ana
dilde sunulan hukuki danış-
manlık göçmen kökenli iş-
çileri ÖGB - üyeliğine ikna 
etmenin en iyi fırsatıdır. 
Sendikalarımız işçi temsil-
cilerini birçok alanda des-
tekliyor ve onlarla birlikte di-
rekt iş yerinde yeni üyelere 
tanıtımlar yapılıyor. 

"Sendikalarımız işçi
temsilcilerini birçok 
alanda destekliyor."
„Unsere Gewerkschaf-
ten unterstützten die 
BetriebsrätInnen in 
vielerlei Hinsicht."Erich Foglar
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Brücke: Tekrardan ÖGB ile
olan ilişkileri hızlandırmak ve 
böylelikle bütün katılımcıları 
memnun etmek adına sizin 
Avusturya-Türk medyasından 
beklentileriniz nelerdir? 
Foglar: Avusturya-Türk med-
yası işçi odaklı konular hak-
kında haberler yapmasını 
tabii ki arzuluyoruz. Bu konu-
da ÖGB her türlü röportaja 
ve görüşmeye açıktır. Çeşitli 
medyalarla, buna Avusturya-
Türk medyası da dâhil olmak 
üzere, geliştirici ve eleştirisel 
yaklaşımlar kesinlikle pozitif 
bir ilerleme olacaktır. 

Brücke: Yeni hükümet sen-
dika katkı payını yürürlükten 
kaldırmayı planlıyor. Bunun 
toplum adına avantajları ve 
dezavantajları nelerdir? Siz bu 
konuda ne düşünüyorsunuz? 
Foglar: Sendikalara olan hu-
kuki ve dayanışmalı üyeliğin 
kaldırılması işçiler adına sa-
yısız dezavantaja sebep olur. 
Sendika payının azaltılması 
bir başarı örneği olan toplu 
iş ortaklığı için de negatif 
sonuçlar doğuracaktır. İşçi 

Sendikası (AK) ve Ticaret 
Odası (WKÖ) haricinde de 
birçok farklı sendika mev-
cuttur: Ziraat Odası, Tarım 
İşçileri Sendikası ve serbest 
meslek odaları (Avukat, No-
ter, Eczacı, Doktor, Mimar) 
vb. gibi. Ticaret odasına olan 
yasal ve dayanışmalı üyelik 
olmasa şirketler tek yönlü 
olarak toplu sözleşmelere 
uymayabilir ve bu da toplu 
iş sözleşmelerinin sonunu
getirir. Verileri bir göz önüne 
alalım: Sadece 2016 yılında
işçi sendikası 2 milyon da-
nışmanlık hizmeti sundu 
ve üyeleri için 532 milyon
Euro mücadele ederek aldı.
Toplamda 3,6 milyon işçi
sendikası üyesinin 800.000
'den fazlası herhangi bir 
katkı payı ödemiyor. İşçi 
sendikası değerli sendika 
modelinin bir parçası ve çok 
başarılı bir kurumdur. 

Brücke: Sendikalar tarafından 
farklı göçmen medyasıyla az 
iletişime geçiliyor ve böylelikle 
göçmen kökenli işçi temsilcile-
ri örneğin Avusturyalı-Türkler 

tarafından kullanılan bu çekir-
dek medyada daha az yer ala-
rak kendi çevrelerinde tanıtıl-
mıyor. Bundan dolayı insanlar 
bu kişilerin görevlerini ve ne-
den var olduklarını bilmiyorlar. 
İşçi temsilcilerinin bu medya 
yolları üzerinden kendi çevre-
lerinin güven ilişkisini güç-
lendirmek adına göçmen kö-
kenli medya ile olan bu iletişim 
gelecekte nasıl yürütülecek? 
Foglar: Genellikle herhangi bir 
medya organında yaptığımız 
işle alakalı bir haber yapılıp 
yapılmayacağı kararını ÖGB 
veya ona bağlı olan sendi-
kalar vermiyorlar. Söylenen 
medya organları hangi ko-
nular hakkında haber yapı-
lacağına kendileri karar veri-
yorlar. Tabii ki Avusturyalı-
Türk medya organlarının iş-
çi temsilcilerinin sağladığı
önemli çalışmalardan bah-
setmeleri memnun edici 
olur. Ayrıca düzenlediğimiz 
basın toplantılarında göç-
men kökenli medya grup-
larını da daha fazla aramız-
da görmekten memnun ola-
cağız. 

Brücke: Maalesef göçmenler-
in sendika eğitim merkezlerine 
(BAK) kabul edilmediği ve böy-
lelikle o eğitimi alamadığı kanı-
sına varmış bulunuyoruz. Bu-
raya alınan kişiler neye göre 
seçiliyor? Seçtiğiniz adaylarda 
hangi özellikleri arıyorsunuz? 
Foglar: İşçi temsilcileri aka-
demisi katılımcılarını ÖGB
'nin sendikaları seçiyor ve
bunların farklı çevrelerden ol-
malarına özen gösteriyor.
Böylelikle sadece göçmen
kökenli işçi temsilcileri değil,
aynı zamanda yeterli sayıda 
kadın ve farklı alanlardan ge-
len katılımcılar olmalarına 
bakılıyor. Son yıllarda göç-
men kökenli katılımcıların 
sayısı düzenli olarak art-
maktadır. Eğer bir aday geri 
çevrildiyse bu bizim edin-
diğimiz tecrübelere göre ilk
olarak resmi sebeplerden 
dolayıdır. Çünkü katılımcıla-
rın ÖGB - üyesi olması ve 
aktif bir işçi temsilcisi veya 
ÖGB veya ona bağlı sendika-
larda çalışıyor olması gerek-
mektedir. 

von Mustafa Delice und Nicole Steiner

Der deutsche Text ist auf brückemagazin.at
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"Her gösteri, etkinlik bakış açımızı genişletiyor ve
bize insanların ve isteklerinin nabzını 
tutma imkânı sağlıyor." 

Brücke: Yusuf Bey, önce-
likle genel olarak kendi-
nizden biraz bahsede-

bilir misiniz? 
Uyar: Ben bir Viyanalıyım. 
Tam olarak söylemek ge-
rekirse 31.10.1971’den 
bu yana Türk kökenli Ot-

takringerliyim. Ebeveyn-
lerim önceki yüzyılda,
altmışlı yılların sonunda
Viyana’ya gelmişler. Brun-
nenmark’ta büyüdüm. Okul 
hayatım Gaullachergasse’de 
bulunan ilkokulda başladı. 
Daha sonra Hernals Geb-

lergasse’de bulunan AHS’ye
devam ettim. Ekonomi 
öğrenimimi Viyana Eko-
nomi Üniversitesi’nde ta-
mamladım. Halen ÖBB 
Infrastruktur AG’de Asset-
management bölümünde 
görev yapıyorum. 

Brücke: Viyana’da onlarca 
yıldır göçmen ve entegras-
yon konularıyla ilgilenen frak-
siyonlar olmasına rağmen  
“Perspektive” listesi neden ku-
ruldu? İşçi Odaları’nın amaçları 
neler? Bununla ne edilmek 
isteniyor?

Brücke: Herr Uyar, können
Sie zunächst Allgemei-
nes über sich berichten? 

Uyar: Ich bin ein Wiener, genau-
er gesagt seit dem 31.10.1971 
ein Ottakringer mit türkischen 
Wurzeln. Meine Eltern kamen 
Ende der sechziger Jahre des
vorhergeheden Jahrhunderts
nach Wien. Aufgewachsen 
bin ich direkt beim Brunnen-
markt. Mein schulischer Wer-
degang begann in der Volks-
schule Gaullachergasse und
ging danach weiter an der 
AHS Geblergasse, in Hernals.
Mein Studium der Volkswirt-
schaftslehre habe ich an der
WU Wien absolviert. Derzeit
bin ich bei der ÖBB Infrast-
ruktur AG im Bereich Asset-
management tätig. 

Brücke: Warum wurde die „Liste 
Perspektive“ gegründet, obwohl 
es seit Jahrzehnten Fraktionen 
in Wien gibt, die sich mit dem Mi-
grations- und Integrationsthe-
ma beschäftigen? Was sind hier 
die Ziele der Arbeiterkammer, 
was soll damit erreicht werden?
Uyar: Die Liste Perspektive 
wurde nicht als Fraktion nur 
für Migration- und Integra-
tionsthemen gegründet, ob-
wohl die meisten Menschen
Migrationshintergrund ha-
ben. Wir sind für die Anliegen
und Interessen aller Arbeit-
nehmerInnen in Österreich, 

sei es mit oder ohne Migra-
tionshintergrund in der Arbei-
terkammer. Die Liste Perspek-
tive Themenmäßig alleine in 
die Migrationsecke zu rücken, 
würde bedeuten, dass wir uns 
nur um dieses Themenge-
biet kümmern in der AK. Dass 
diese Wahrnehmung komp-
lett falsch ist, sieht man allei-
ne schon mit einem Blick auf 
die Themen der Anträge, die 
wir in den letzten Jahren in 
die Vollversammlung der AK 
Wien eingebracht haben. Die 
historische Palette unserer 
Anträge reicht hier von Woh-
nungsthemen, Arbeitsschutz, 
Datenschutzthemen bis zu 
Umweltschutzthemen. 

Brücke: Haben wir den Budget-
voranschlag korrekt verstan-
den, oder sind Maßnahmen ent-
halten, die nicht im Voranschlag 
aufscheinen bzw. entnommen 
werden können? 
Uyar: Für uns ist es nicht 
wichtig, ob einzelne Maßnah-
men in bestimmten Berei-
chen in einem Voranschlag 
dezidiert angeführt werden, 
sondern welche Qualität das 
Service der AK Wien in ihrem 
Angebot hat wobei das Ser-
vice speziell für MigrantIn-
nen weiterhin besteht. Hier 
kommt es nach unserem ak-
tuellen Informationsstand zu 
keiner Schmälerung. Wir sind 

selbstverständlich nicht nur 
für einen Bestand des derzei-
tigen Angebots, sondern für 
eine Erweiterung des speziel-
len Services für MigrannInnen 
in der AK.  

Brücke: Gibt es weitere Gremien
für Migration und Integration 
und Sie dort ebenfalls vertreten? 
Uyar: Wenn wir, abseits der 
Gremien in der AK Wien, zu 
nationalen und internationa-
len Veranstaltungen oder Dis-
kussionsrunden, beziehungs-
weise Plattformen eingeladen 
werden als Liste Perspektive, 
nehmen wir selbstverständ-
lich daran teil. Jede Veranstal-
tung erweitert unsere Pers-
pektive und ermöglicht es 
uns am Puls der Zeit mit den 
Menschen und ihren Anliegen 
zu bleiben.

Brücke: Gibt es einen hohen 
Bedarf an diesen Fraktionen, 
werden diese in Anspruch ge-
nommen von der austrotürki-
schen Arbeiterschaft? Welche 
Maßnahmen und Tätigkeiten 
wurden angeboten (Mutter-
sprachliche Beratung, Deutsch-
kurse, Informationsveranstal-
tungen etc.)? Welche sollen 
2018 geplant und umgesetzt 
werden?
Uyar: Wir wollen keine Bewer-
tungen über andere abge-
ben, das haben wir in der 

Vergangenheit nicht getan 
und werden wir in der Zukunft
auch nicht tun. Wichtig ist 
uns unsere Arbeit und wie 
wir den ArbeitnehmerInnen 
helfen können mit ihren An-
liegen. Es ist eine Tatsache, 
dass wir mit unseren Bera-
tungen, seien sie in Deutsch 
oder, wenn dies Möglich ist, 
in der Muttersprache der Ar-
beitnehmerInnen, so wie die 
Veranstaltungen in verschie-
denen Vereinen beziehungs-
weise Veranstaltungen, sehr 
stark in Anspruch genom-
men werden. Wir stehen für 
Anfragen hierzu immer offen 
gegenüber. Die Zahl unserer 
Mitglieder und der Menschen, 
die in unserem Büro um Be-
ratungen ansuchen wird ste-
tig mehr. Diese Aktivitäten 
der Liste Perspektive werden 
selbstverständlich nicht nur 
im kommenden Jahr 2018, 
sondern in den kommenden 
Jahren weitergeführt werden.

„Jede Veranstaltung erweitert unsere Perspek-
tive und ermöglicht es uns am Puls der Zeit mit 
den Menschen und ihren Anliegen zu bleiben.“
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Uyar: İnsanların büyük ço-
ğunluğunun göçmenlik kö-
kenine sahip olmasına 
rağmen “Perspektive” listesi 
sadece göçmenlik ve enteg-
rasyon konularına ilişkin bir 
fraksiyon olarak kurulmadı. 
Bizler AK’da Avusturya’da 
çalışan tüm insanların, göç-
men kökeni olsun olmasın,  
istekleri ve çıkarlarını savu-
nuyoruz. “Perspektive”  liste- 
sinin konu olarak sadece 
göçmenlik köşesine itmek 
bizim AK’da sadece bu 
konuyla ilgilenmemiz an-
lamına gelir. Bu algının ta-
mamen yanlış olduğu AK 
Viyana genel kurulunda 
geçmiş yıllarda verdiğimiz 
dilekçelere bir bakış ata-
rak görülebiliyor. Dilekçele-
rimizin tarihi yelpazesi ev 
konularından, iş korumasına, 
bilgi koruma konularından, 
çevre koruma konularına ka-
dar uzanıyor. 

Brücke: Bütçe teklifini doğru 
anladık mı veya teklifte gözük-

meyen ve anlaşılmayan ted-
birler bulunuyor mu?
Uyar: Bizim için belli alan-
larda tek tek tedbirlerin bir 
bütçe teklifinde mutlak bir 
biçimde yer olması önemli 
değil, aksine AK Viyana’nın 
hizmetlerinin hangi kaliteye 
sahip olduğudur. Servis hiz-
meti göçmenler için devam 
ediyor. Bizim güncel bilgile-
rimize göre bir azaltılma söz 
konusu değil. Tabii ki bizler 
sadece var olan hizmetin 
korunmasına taraftar değiliz, 
aynı zamanda AK’nın göç-
menler için sunduğu servisin 
geliştirmesi görüşündeyiz. 

Brücke: Göçmenlik ve enteg-
rasyon için başka organlar var 
mı, siz orada temsil ediliyor 
musunuz?
Uyar: AK Viyana organlarının 
ötesinde ulusal ve uluslar-
arası etkinliklere, tartışma
toplantılarına, özellikle plat-
formlara “Perspektive” lis-
tesi olarak davet edildiği-
mizde tabii ki o etkinliklere 

katılıyoruz. Her gösteri, et-
kinlik bakış açımızı geniş-
letiyor ve bize insanların ve 
isteklerinin nabzını tutma 
imkânı sağlıyor. 

Brücke: Bu fraksiyonlara 
büyük bir ihtiyaç var mı,  iş-
çiler özellikle de Avusturyalı-
Türk olan işçiler bunlardan 
yararlanıyor mu?
Uyar: Diğer fraksiyonlar hak-
kında değerlendirme yap-
mak istemiyoruz. Bunu geç-
mişte yapmadık ve gelecek-
te de yapmayacağız. Bizim 
için önemli olan bizim kendi 
çalışmamız ve işçilere is-
tekleri doğrultusunda nasıl 
yardım edebileceğimiz. Al-
manca ve imkâna göre 
ana dilde verilen danışma 
hizmetlerimizin ve çeşitli 
derneklerdeki etkinliklerimi-
zin oldukça yüksek bir oran-
da rağbet gördüğü bir ger-
çek. Sorulan sorular konu-
sunda daima açığız. Üye-
lerimizin ve büromuzda da-
nışma hizmeti alan kişilerin 

sayısı sürekli artıyor. “Pers-
pektive” listesinin etkinlik-
leri sadece 2018’de değil 
diğer yıllarda da devam 
edecek. 

NÖ-Werbung 
Inserat   1/2 Seite

von Mustafa Delice
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Brücke: Beim Besuch der 
AK Vollversammlung ist 
uns bei der Vorstellung 

des Jahresvoranschlages auf-
gefallen, dass Maßnahmen im 
Migranten- und Integrations-
bereich nicht mehr angeführt 
sind. Gibt es dafür einen Grund?
Paiha: Der Jahresvoranschlag 
der Arbeiterkammer stellt 
generell keine Massnahmen 
dar, sondern Geldsummen 
für die einzelne Tätigkeitsbe-
reiche der Arbeiterkammer. 
Das Thema Migration/Integ-
ration findet sich in diversen 
Budgetposten wieder, etwa in 
den Bereichen Wirtschaft, Bil-
dung, Soziales, Öffentlichkeit-
sarbeit etc. Insofern wurden 
in den Jahresvoranschlägen 
auch in der Vergangenheit 
keine „Massnahmen im Mig-
rantInnen- und Integrations-
bereich“ angeführt, stellt also 
der Jahresvoranschlag für 
2018 in dieser Hinsicht keine 
Veränderung zu früher dar.
Die einzelnen Massnahmen 
werden in detaillierten Arbeits-
programmen der Abteilungen 
festgelegt und im Laufe des 
Jahres umgesetzt. Die Arbeits-
programme basieren auf 
den politischen Beschlüssen 
der AK-Vollversammlungen. 
Leider ist es nicht möglich, 
sie in ihrer Gesamtheit auf 
der Homepage der AK-Wien 
nach zu verfolgen. Diese lang-
jährige AUGE/UG-Forderung 
blieb  bislang unerfüllt.

Brücke: Welche Services wur-
den in der Vergangenheit im 
Migrationsbereich (zB. bei aust-
rotürkischen Migranten) ange-
boten, was soll in Zukunft an-
geboten werden und was nicht?
Paiha: Über das gesamte 
Serviceangebot der AK-Wien 
für Menschen mit Migrations-
hintergrund kann ich nicht um-
fassend Auskunft geben – 
das wäre bei der Geschäfts-
führung der Arbeiterkammer
abzufragen. Zu den wichtigs-
ten Services gehört aber zwei-

felsohne die arbeits- und so-
zialrechtliche Beratung in viel-
en verschiedenen Sprachen. 
So können auch Menschen 
mit niedrigem Einkommen 
oder noch geringen Deutsch-
kenntnissen zu ihren Rech-
ten und ihrem Geld kom-
men. Auch von den anderen 
Beratungsangeboten, etwa 
KonsumentInnenschutz oder 
Steuerrecht profitieren ins-
besondere Menschen mit 
niedrigem Einkommen, die 
bekanntermassen unter den 
Zugewanderten einen höhe-
ren Anteil haben. 88 Millionen 
Euro wurden 2016 auf diese 
Weise alleine in Wien für die 
Betroffenen erstritten!   

Nicht zu vergessen seien 
auch die verschiedenen Bil-
dungsangebote der AK direkt, 
über den Bildungsgutschein 
oder branchenweise über die 
Fachausschüsse der AK.

Weit unbekannter, aber in 
der Auswirkung noch viel be-
deutender, ist die politische 
Tätigkeit der Arbeiterkammer, 
die nachhaltig die Lebens-
bedingungen der Menschen 
mit Migrationshintergrund 
verändern kann. Auch, wenn 
erst die Anfechtung der AK-
Wahlen 1999 durch unsere 
Vorarlberger Fraktion „Ge-
meinsam – Alternative und 
Grüne GewerkschafterInnen“ 
und das Urteil des Europäi-
schen Gerichtshofes notwen-
dig waren, um Arbeitnehmer-
Innen ohne österreichische 
Staatsbürgerschaft das pas-
sive Wahlrecht zur Arbeiter-
kammer zu ermöglichen und 
sie damit zu vollwertigen AK-
Mitgliedern machen, haben 
inzwischen auch die Arbe-
iterkammern erkannt, dass 
ein erheblicher Anteil an Be-
schäftigten Migrationshinter-
grund hat – in Wien immer-
hin 42 Prozent - und insofern 
besonderer Aufmerksamkeit 
bedarf.

Dies schlägt sich z.B. in der 
Aufgabenstellung für Studien 
nieder, die im Auftrag der AK 
gemacht werden. Einerseits 
wurden eine Vielzahl an Studi-
en beauftragt, die sich explizit 
mit der Beschäftigungs- und 
Lebenssituation von Men-
schen mit Migrationshinter-
grund befassen: „Beschäf-
tigungssituation von Mig-
rantInnen“ (2011, 2014, 2015),
„Ohne Arbeit - Über die ein-
geschränkten Arbeits- und 
Erwerbsmöglichkeiten von 
AsylwerberInnen“ (2013), 
„Staatsbürgerschaft“ (2013), 
„Migration und Lehre“ (2014),
„Menschen mit Migrations-
hintergrund besser erreichen 
- Leitfaden zur Maßnahmen-
gestaltung in Gesundheits-
förderung und -versorgung“
(2015), um nur einige Bei-
spiele zu nennen. Anderer-
seits wird auch in anderen 
Studien explizit die Betrof-
fenheit von MigrantInnen 
erforscht, sei es bei den The-
men Arbeitslosigkeit und Glei-
chbehandlung oder bei der 
Erhebung der Situation der 
Beschäftigten im Handel, Ar-
beitsplatzbelastungen, Nach-
hilfekosten etc. Auf Basis die-
ser Erhebungen werden von 
der Arbeiterkammer Forde-
rungen entwickelt, die sie im 
Gesetzwerdungsprozess und 
Sozialpartnerverhandlungen 
umzusetzen versucht. So hat 
sich beispielsweise die AK 
für ein Lohn- und Sozialdum-
pinggesetz stark gemacht, das 
verhindern soll, dass Betriebe 
straffrei Menschen zu Dum-
pinglöhnen und ohne soziale 
Absicherung beschäftigen.

Derzeit bemüht sich die AK 
gerade intensiv, Bildungs-
gerechtigkeit für alle Kinder 
herzustellen, unabhängig da-
von, wer die Eltern sind und 
wie hoch das Familienein-
kommen ist. Das betrifft be-
sonders Kinder und Jugend-
liche, die selbst oder deren 

Eltern zugewandert sind. Das 
schaut einerseits so aus, 
dass sie über ExpertInnen 
versucht, in der Öffentlichkeit 
und gegenüber Entschei-
dungsträgern klar zu machen, 
dass Mehrsprachigkeit kein 
Fehler, sondern eine Chance 
ist. Andererseits durch den 
Einsatz für eine Finanzierung 
von Schulen, die sicherstellt, 
dass jene Schulen mehr Geld 
bekommen, wo mehr Kinder 
mit Unterstützungsbedarf 
sind. Wenn nicht die nächste
Bundesregierung alles zu-
nichte macht, ist diese Art 
der Finanzierung in Wien für 
die nächsten Jahre sicherge-
stellt und soll künftig allen 
Kindern die gleichen Chancen 
ermöglichen. Das sind nur ei-
nige Beispiele, welche Aktivi-
täten die Arbeiterkammer im 
Interesse von Menschen mit 
Migrationshintergrund setzt. 
Über die Homepage der Arbei-
terkammer kann man sich in 
den veröffentlichten Artikeln, 
Presseaussendungen, Stu-
dien, Veranstaltungen etc. 
davon überzeugen, dass das 
noch längst nicht alles ist.

Voraussetzung dafür ist aber 
wie gesagt, dass es eine poli-
tische Beschlussfassung 
dazu gibt, in diesem Sinne zu 
handeln. Diese erfolgt über 
Anträge und die politische 
Debatte in der AK-Vollversam-

„Unser Hauptanliegen ist die Abschaffung des dis-
kriminierenden Ausländerbeschäftigungsgesetzes.“
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mlung und den diversen Aus-
schüssen der Arbeiterkam-
mer, der die gewählten Man-
datarInnen der AK angehören.

Brücke: Welche Maßnahmen 
wurden von Ihrer Fraktion im Mig-
rantenbereich vorgestellt und
umgesetzt? Welche Maßnah-
men werden zukünftig gesetzt?
Paiha: Unser Hauptanliegen 
ist die Abschaffung des dis-
kriminierenden Ausländerbe-
schäftigungsgesetzes: Wer 
in Österreich lebt, muss hier 
auch arbeiten dürfen! Das 
inkludiert auch die Öffnung 
des Arbeitsmarktes – und 
des ungehinderten Zuganges 
zu Lehrstellen - für Asylwer-
bende. Auch sie sollen die 
Möglichkeit haben, auf eige-
nen Beinen stehen zu können.

Die AUGE/UG war auch an 
der Entstehung von „UNDOK 
– Anlaufstelle zur gewerk-
schaftlichen Unterstützung 
undokumentiert Arbeitender“ 
mit Sitz im ÖGB beteiligt, die 
übrigens auch von der Arbei-
terkammer unterstützt wird. 
Ich halte dies für eine grossar-
tige und wichtige Einrichtung, 
die Menschen bei der Durch-
setzung ihrer Rechte aus dem 
Arbeitsverhältnis verhilft, egal, 
ob sie die ausreichenden Do-
kumente besitzen, um in Ös-
terreich arbeiten zu dürfen.

MigrantInnen brauchen Un-
terstützung, damit sie mög-
lichst schnell ihr Leben selb-
ständig gestalten können. 
Zum Spracherwerb soll es 
individuelle Förderung geben, 
das heisst auch, während der 
gesamten Bildungslaufbahn 
Unterstützung der Herkunfts-
sprache als Basis für Spra-
cherwerb generell und Aner-
kennung von Mehrsprachig-
keit als besondere Kompe-
tenz. Das AMS soll weiterhin 
einen Fokus darauf haben, 
welche Unterstützung Men-
schen mit Migrationshinter-
grund brauchen, um gute und 
sichere Arbeitsplätze finden 
zu können. Die Anerkennung 
der im Ausland erworbenen 
Ausbildungen muss einfacher
und schneller von Statten 
gehen und das Nachholen 
formaler Bildungsabschlüsse 
erleichtert werden.

Für unbedingt notwendig 
halten wir auch das aktive und 
passive Wahlrecht auf kom-
munaler Ebene: wer hier lebt, 
hier Steuern zahlt, soll auch 
mitbestimmen und mitge-
stalten können. Neben der Er-
leichterung des Familiennach-
zugs (weg mit der Quote, weg 
mit „Deutsch vor Zuzug“ und 
dem Mindest - Familienein-
kommen), wollen wir gene-
rell eine erhöhte Aufenthalts-

sicherheit für zugewanderte 
Menschen.

Aktuell kämpfen wir gegen die 
Kürzung der Mindestsicher-
ung, die eine akute Existenz-
bedrohung insbesondere für 
Zugewanderte bedeutet, die 
ohnehin schon schwierige 
Ausgangssituationen haben.
Unsere weiteren Forderungen 
und Initiativen bitte ich, aus 
unserem Programm, das ein 
umfassendes Kapitel „Gleiche 
Pflichten – gleiche Rechte“ 
enthält, und aus unseren An-
trägen an AK und Gewerk-
schaften herauszulesen, 
beides veröffentlicht unter 
www.auge.or.at.

Brücke: Die neue Regierung 
überlegt, die Kammerumlagen 
abzuschaffen. Welche Vor- und 
Nachteile hätte dies für Arbeit-
nehmerInnen?
Paiha:Vor allem die politische
Arbeit der AK, aber auch ihre
Serviceleistungen, kommen 
insbesondere den ökono-
misch und sozial schlech-
ter gestellten Menschen zu-
gute. Eine Senkung der Ar-
beiterkammerumlage würde 
auch heissen, dass für diese 
wichtige Arbeit weniger Res-
sourcen zur Verfügung ste-
hen – sowohl an ExpertInnen, 
als auch an (Info-)Material 
oder Bildungsangeboten. 

Die Schieflage zwischen den 
Einflussreichen und Mächti-
gen (z.B. Industriekapitäne, 
Gesetzgeber) und den von 
deren Aktivitäten Betroffenen 
würde noch grösser werden: 
Menschen mit niedrigem Ein-
kommen können sich keine 
Rechtsanwälte und Lobby-
isten für ihre Interessen leisten 
– erst recht nicht, wenn jeder 
und jede für sich kämpfen 
muss! Im Gegensatz dazu ist 
der Beitrag, den die Einzelnen 
zu der kollektiven und kompe-
tenten Interessenvertretung 
Arbeiterkammer leisten müs-
sen, sehr gering: weniger, als 
drei mal im Monat Kaffee oder 
Tee trinken gehen, kostet der 
durchschnittliche AK-Beitrag 
– für Leute mit geringem 
Einkommen sogar gar nichts: 
mehr als 800.000 Menschen 
werden von der Arbeiterkam-
mer vertreten, ohne einen Bei-
trag zahlen zu müssen! Profi-
tieren tun wir alle davon: nur 
in Gesellschaften, wo Armut 
und Ausbeutung verhindert 
werden, ist ein Zusammenle-
ben in Frieden möglich!

Brücke: AK genel kuru-
lunu ziyaret ettiğimizde 
bütçe teklifinin sunu-

munda göçmen ve entegras-
yon alanlarında tedbirlerin yer 
almadığı dikkatimizi çekti. Bu-
nun bir sebebi var mı?

Paiha: AK’nın bütçe teklifi ge-
nel olarak tedbirlerini içermez. 
Teklifte AK’nın tek tek faaliyet 
alanları için öngörülen para 
miktarları yer alır. Göçmenlik 
ve entegrasyon konuları büt-
çenin değişik bölümlerinde 
mesela ekonomi, eğitim, sos-
yal, halkla ilişkiler gibi bölüm-

lerinde yer alır. Bu nedenle 
daha önceki yıllarda olduğu 
gibi 2018 bütçe teklifinde de  
“Göçmenlik ve Entegrasyon 
alanlarındaki tedbirler” ayrıca 
yer almamıştır. Tek tek ön-
lemler ilgili bölümlerin ayrıntılı 
programlarında belirlenir ve 
yıl içinde uygulamaya konur. 
Çalışma programları AK’nın 
genel kurullarında alınan poli-
tik kararlara dayanır. Maalesef 
AK-Viyana’nın internet say-
fasında tüm önlemleri bütün 
olarak koymak henüz müm-
kün değil. AUGE/UG’nin uzun
yıllardır sürdürdüğü bu konu-

daki talebi henüz karşılan-
mamış durumda. 

Brücke: Geçmişte göçmenlik 
alanında ( örneğin Avusturyalı-
Türk göçmenler alanında) hangi 
hizmetler sunuldu? 
Gelecekte hangi hizmetler veri-
lecek, hangileri verilmeyecek?
Paiha: AK-Viyana’nın göçmen 
kökenli insanlara verdiği top-
lam servis paketi hakkında 
geniş bilgi veremem. Bunu 
AK müdürlüğünden talep et-
mek gerekir. Ancak en önemli 
hizmet şüphesiz ki iş ve sos-
yal hukuk alanlarında birçok 

farklı dilde verilen danışmanlık 
hizmetidir. Böylelikle az gelire 
sahip veya az Almancası olan 
kişiler haklarını elde edebil-
mekte ve paralarını alabilmek-
te. Diğer danışmanlık alan-
larından da örneğin tüketici 
koruma veya vergi hukuku 
alanlarından özellikle düşük 
gelire sahip, göçmen kökenli 
olanların oranının yüksek 
olduğu kişiler yararlanmakta. 
Sadece Viyana’da 2016 yılında 
88 milyon avro ilgili kişilere 
kazandırılmıştır. 

AK’nın doğrudan, eğitim çek-

"Bizim ana amacımız dışlayıcı yabancı çalıştırma 
kanunun kaldırılması." 

von Mustafa Delice und Nicole Steiner
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leri yoluyla veya branşa bağlı
olarak AK’nın uzmanlık ko-
misyonlarınca verdiği eğitim 
hizmetlerini de unutmamak 
gerekir. 

Çok bilinmeyen ancak etkisi 
açısından daha fazla anlama
sahip AK’nın diğer bir hizmeti 
de AK’nın siyasi faaliyetidir.
Bu faaliyet göçmen kökenli
insanların hayat şartlarını
kalıcı bir şekilde değiştire-
bilmektedir. Bizim Voralberg 
kolumuz olan “Gemeinsam-
Alternative und Grüne Gewerk-
schafterInnen / Hep Beraber- 
Alternatif ve Yeşil Sendikacılar” 
tarafından 1999 AK seçim-
lerine yapılan itirazımız ve 
Avrupa Adalet Divanı’nın aldığı 
karar sayesinde Avusturya 
vatandaşı olmayan işçilere 
AK’ya seçilme hakkı müm-
kün olabilmiştir. Böylelikle bu 
kişiler tam haklara sahip AK 
üyesi olabildiler. Bu arada tüm 
işçi odaları (AK) çalışanların 
önemli bir bölümünün göç-
men kökenli olduğunu - ki bu 
Viyana’da yüzde 42 gibi bir 
orana ulaşmaktadır - ve özel 
bir dikkat gerektiği kavradı. 

Bu durum AK tarafında yap-
tırılan araştırmaların konu-
larında da gözükmekte. Bir 
taraftan sadece göçmen 
kökenli insanların çalışma 
ve hayat şartlarını araştıran 
birçok araştırma yaptırılmıştır. 
Bunlardan bir kaçı “Göçmen-
lerin Çalışma Durumları (2011, 
2014, 2015)”, “İşsizlik – İltica 
Talebinde Bulunmuş Kişilerin 
Sınırlı Çalışma ve Kazanç 
Şartları (2013)”, “Vatandaşlık 
(2013)”, “Göçmenlik ve Çıraklık 
(2014)”, Göçmen Kökenli 
Kişilere Daha İyi Ulaşabilme, 
Sağlık Yardım ve Hizmetlerine 
İlişkin Kılavuz (2015) başlıklı 
araştırmalardır. Diğer taraftan 
diğer araştırmalarda da göç-
menlerin etkilenme durumları 
araştırılıyor. Bunlar işsizlik, eşit 
muamele veya ticari alanda 
çalışan kişilerin durumu, iş 
yerlerindeki zorlayıcı koşullar, 
öğrencilere verilen ek ders 
masrafları gibi alanlardır.  Bu 
araştırmalar temel olarak alı-
nıp işçi odaları talepleri oluş-

turulmakta ve gerek kanun-
lar yapılırken gerekse sosyal 
partnerlerin aralarında yaptığı 
pazarlıklarda bu talepler ha-
yata geçirilmeye çalışılıyor. 
Örneğin AK işletmelerin ceza 
almadan insanları düşük üc-
retli ve sosyal sigorta olmaksı-
zın çalıştırmalarına engel ola-
cak “Ücret ve Sosyal Damping
Kanunu” hazırlanma sürecin-
de güçlü bir çaba gösterdi. 

AK şu sıralar yoğun bir biçim-
de anne ve babalarının kim 
olduğuna ve gelirlerine bakıl-
maksızın tüm çocuklar için eği-
tim adaleti için çaba gösteri-
yor. Bu özellikle kendileri veya 
anne babaları göçmen olan 
çocuk ve gençleri ilgilendiri-
yor. Bu, bir taraftan uzmanlar 
aracılığıyla kamuoyunda ve 
karar veren makamlar nez-
dinde çok dilli olmanın bir 
hata olmadığı aksine bir fır-
sat olduğunun açıklanmasıyla 
gerçekleştiriliyor. Diğer taraf-
tan da daha fazla çocuğun 
olduğu ve desteğe ihtiyacın 
olduğu okulların daha fazla
para almasını öngören ve 
okulları mali açıdan güvence 
altına alacak finansman ya-
ratılması konusunda çaba 
gösteriliyor. Gelecek hükümet 
bozmazsa böyle bir mali 
güvence gelecek yıllarda Vi-
yana için sağlanmış durum-
da. Gelecekte tüm çocuklara 
bu şekilde fırsat eşitliğinin 
sağlanması gerekiyor. Bunlar
AK’nın göçmen kökenli insan-
lar için yaptıklarına ilişkin sa-
dece bir kaç örnek. AK’nın in-
ternet sayfasında yayınlanan
yazılarda, basın açıklama-
larında, araştırmalarda, yapı-
lan etkinliklerde bu çalışmala-
rın sadece bunlardan ibaret 
olmadığı araştırılabilir. 

Bunun için temel şart bu yön-
de hareket edilmesi konusun-
da politik bir kararın olması. 
Bu AK Genel Kuruluna verilen 
dilekçeler,  orada ve AK’nın se-
çilmiş üyelerinin yer aldığı de-
ğişik komisyonlarda yapılan 
tartışmalarla gerçekleşiyor. 

Brücke: Fraksiyonunuz tara-
fından göçmenlik alanında han-

gi tedbirler önerildi ve hayata 
geçirildi? Gelecekte hangi ted-
birler olacak? 
Paiha: Bizim ana amacımız 
dışlayıcı yabancı çalıştırma ka-
nunun kaldırılması. Kim Avus-
turya’da yaşıyorsa burada ça-
lışabilmeli! Bu iltica talebi baş-
vurusu yapmış olanlar için de 
iş piyasasının açılmasını ve 
çıraklık yerlerine girişin engel-
siz olmasını içeriyor. Onların 
da kendi ayakları üzerinde du-
rabilme imkânlarının olması 
gerekiyor. 

AUGE/UG aynı zamanda UN-
DOK – Belgesiz Çalışanlara 
Sendika Desteği Merkezinin 
ÖGB bünyesinde oluşmasın-
da yer aldı. Bu merkez aynı 
zamanda AK tarafından da 
destekleniyor. Ben bunu Avus-
turya’da çalışması için yeterli 
belgeleri olsun olmasın insan-
ların çalışmalarından kaynak-
lanan haklarının elde edilmesi 
için mükemmel ve önemli bir 
kurum olarak görüyorum. 

Göçmenlerin mümkün olduğu 
kadar çabuk kendi yaşamlarını 
kurabilmeleri için desteğe 
ihtiyaçları var. Dil öğrenmek 
için özel bir destek olmalı. Bu, 
tüm eğitim yaşamı boyunca 
kişinin sahip olduğu ana dili-
nin dil öğrenmenin temelini 
oluşturması ve çok dilliliğin bir 
beceri olarak kabul görmesi 
anlamına geliyor. AMS iyi ve 
güvenli iş bulabilmeleri için 
göçmen kökenli insanların 
hangi desteğe ihtiyacı olduğu 
konusuna odaklanmaya de-
vam etmeli. Yabancı bir ül-
kede elde edilen eğitimlerin 
daha basit ve hızlı bir şekilde 
tanınması ve formal eğitim 
belgelerinin alınmasının kolay-
laştırılması gerekiyor. 

Belediyeler alanında seçme
ve seçme hakkının olmasını 
koşulsuz olarak gerekli görü-
yoruz. Kim burada yaşıyor,
vergi ödüyorsa kararların alın-
masında ve şekillendirilme.
sinde söz sahibi olabilmeli.
Aile birleşiminin  (kotalar kal-
dırılmalı, buraya gelmeden
önce Almanca mecburiyeti
kaldırılmalı) kolaylaştırılması-

nın yanında göçmen olarak 
gelmiş kişiler için yüksek otu-
rum garantilerinin olmasını 
istiyoruz. 

Şu an, zaten zor başlangıç 
koşullarına sahip göçmenle-
re yaşamsal tehlike oluştu-
racak asgari geçim yardımının 
düşürülmemesi için müca-
dele ediyoruz. Bizim diğer ta-
leplerimizi ve etkinliklerimizi 
“Eşit Yükümlülüklere Karşın
Eşit Haklar” başlıklı geniş 
bir bölümü içeren programı-
mızdan ve AK ve Sendikalara 
verdiğimiz talep dilekçelerin-
den öğrenebilirsiniz.  Her ikisi 
de www.auge.or.at isimli inter-
net sayfamızda mevcut. 

Brücke: Yeni hükümet oda 
aidatlarını kaldırmak istiyor. Bu-
nun çalışanlar için hangi yarar 
ve zararları vardır?
Paiha: AK’nın politik faaliyet-
leri, servis hizmetleri özellikle
ekonomik ve sosyal konumları 
kötü olan kişilere yararlı oluyor. 
AK aidatlarının düşürülmesi 
bu önemli işler için daha az 
kaynak olması anlamına geli-
yor. Bu hem uzmanlar için hem 
bilgilendirme araçları hem de 
eğitim hizmetleri için geçerli. 
Etkili ve güçlüler (örneğin sa-
nayiciler, kanun yapıcılar) ve 
onların faaliyetlerinden etkile-
nenler arasındaki dengesizlik 
daha da artacak. Düşük gelire 
sahip insanlar kendileri için 
avukat ve çıkarları için lobi faa-
liyeti bulunan kişiler tutamaz-
lar. Hele hele herkes kendi için 
mücadele etmek zorundaysa! 
Tam aksine kişilerin AK’ya ko-
lektif ve etkin bir şekilde tem-
sil için ödemek durumunda 
oldukları katkı çok düşük. 
Ortalama AK aidatı ayda üç 
defa kahve veya çay içmeye 
gitmekten daha ucuz. Düşük 
gelirli kişilerse hiç bir şey 
ödemiyor. 800.000’den fazla 
insan herhangi bir katkı öde-
mek zorunda olmaksızın AK 
tarafından temsil ediliyor. Bun-
dan hepimiz yararlanıyoruz. 
Barış içinde birlikte yaşamak 
sadece fakirliğin ve sömürü-
nün engellendiği yerde müm-
kün!



Yıllardan beri entegras-
yon konusu toplumun
her kesiminden tartışıl-

makla birlikte herkesin kafa-
sında kendince bir entegras-
yon (uyum) fikri - Futbol ant-
renöründen trenlerdeki bilet-
çilere kadar – vardır. Bu da as-
lında çok iyi bir durumdur. 
Ancak bu farklı görüş yel-
pazesinin dezavantajı herke-
sin entegrasyondan farklı bir 
beklentisinin olması olarak da 
görebiliriz. Aklın ortak noktası 
- Karşılıklı iletişim kurmak 
zorundayız - barışçıl bir birlik-
telik sağlamak için aynı sevi-
yede tartışabilmemiz gerek-
mekte. Bence bu tartışmaların 
en önemli noktası eğitim po-
litikaları ve bu bize belirli ba-
kış açısı, imkânı sunmasına 
rağmen maalesef politik are-
nada popülist tartışmalardan 
dolayı yeteri kadar ilgi göre-
memekte. Bu sebeple “enteg-
rasyon sorununu” çözmek için 
eğitim politikasından başlanıl-
ması gerektiğini düşünüyorum. 

Entegrasyonun işlemesi için 
kanımca en önemli nokta bu
sürece erken başlamak olma-
lıdır. Her öğrenci için ücretsiz
anaokulu ve öğleden sonra
yardımcı kurs imkânı sunul-

Seit Jahren Zenten wird 
über Integration disku-
tiert, jeder hat eine Mei-

nung was Integration ist, vom 
Schaffner im Zug bis zum 
Trainer im Fußballverein – je-
der hat seine Definition von 
Integration. Das ist auch sehr 
gut! Die Kehrseite dieser Mei-
nungsvielfalt ist jedoch, dass 
jeder eine andere Erwartungs-
haltung gegenüber Integra-
tion einnimmt. Eine Meinung 
zieht sich durch alle Köpfe „wir
müssen miteinander kommu-
nizieren!“ – Um ein friedliches 
Zusammenleben zu ermögli-
chen, müssen wir aufeinander 
zugehen, auf Augenhöhe dis-
kutieren, Vielfalt leben und bei
der Bildung ansetzen. Bei Dis-
kussionen rund um dieses 
Thema wird über alles Mögli-
che debattiert, der meiner 
Meinung nach wichtigste As-
pekt Bildungspolitik wird stark 
vernachlässigt. Obwohl Bil-
dungspolitik für viele Prob-
lemfelder Lösungen bieten 
kann, rückt diese Diskussion 

malıdır. Çocuklar birçok konu-
da saf ve ön yargısız yaklaş-
maktalar. Konuştuğun dil, ya-
şadığın kültür sorun olmaktan 
çıkıp ilginç ve heyecanlı bir du-
rum almakta. Çocukların kü-
çük yaşta birbirleriyle birlikte 
vakit geçirmeleri entegrasyon
meselesi için çok iyi bir du-
rum; çünkü kurulan temas ge-
lecek yıllarda ötekine karşı 
oluşacak olan korkuları aşma-
da önemli bir basamak ola-
caktır. Ayrıca öğleden sonraki 
yardımcı kurslar aileler içinde 
çocukların çalışma hayatlarına 
katılabilmeleri için büyük bir 
avantaj getirmekte ve bu da 
birlikte yaşam için yeni imkân-
lar oluşturabilmekte. Enteg-
rasyon konusu her ne kadar 
zor bir konu olsa bile, küçük 
çapta yapılacak olan bu tür 
değişikliklerle önemli farklar
oluşturulabilir. Bir diğer önem-
li bir konu ise etik dersleridir. 
İlk ve ortaokullarda koşulsuz 
etik derslerine yer verilmeli ve
öğrenciler etik derslerinde 
farklı din ve kültürel gelenek-
leri birlikte öğrenme imkânına 
kavuşur ve bununla birlikte 
öğrenciler kendi bilgilerini ar-
kadaşlarıyla paylaşarak pozi-
tif bir ortam yaratabilirler. U-
zaklaştırmak eğitim politikası

nicht in den Mittelpunkt da es 
sich nicht für populistische 
Panikmache eignet. Genau 
dort möchte ich ansetzen um 
Lösungen erarbeiten zu kön-
nen – Bildungspolitik, Bildung-
spolitik und Bildungspolitik.

Um eine Gesellschaftliche 
Veränderung hervorrufen zu 
können, muss so früh wie 
möglich angesetzt werden. 
Kostenlose Kindergartenplät-
ze mit Nachmittagsbetreuung 
wäre hier ein richtiger Impuls. 
Kinder haben einen unbe-
schwerten Zugang zueinan-
der, wo du herkommst, was 
für eine Sprache du sprichst 
– das sind spannende The-
men. Je mehr Zeit Kinder mi-
teinander verbringen desto 
besser wird die Integration 
in den folge Jahren funktion-
ieren – die Berührungsängs-
te und Hürden können so 
leicht überwunden werden. 
Mit flächendeckender Nach-
mittagsbetreuung haben es 
Eltern außerdem leichter ins 

olmamalı, bilakis anlamak olmalı. 

Bir başka önemli konu ise eği-
timin niteliği meselesidir. Ben-
ce bütün okullar, ortaokul ve
liseler genç yaştaki insanlara
eşit eğitim imkânı verip her-
kesin istediği eğitimi almasını 
sağlamalıdırlar. Günümüz eği-
tim sisteminde öğrenciler er-
ken yaşlarda belirli seçimlere 
tabi tutulup ve bu durum hem 
okul hayatına hem de gelecek 
kariyerine yansımaktadır. Bu-
gün ortaokuldan mezun olan 
bir gencin HTL veya HAK’a 
gitme şansı veya imkânı olsa 
da bu erken ayrışım büyük 
engeller ortaya koymaktadır. 
Bu sebeple “Ortak Okul” siste-
mi yaşadığımız Aşağı Avus-
turya eyaleti için uygulamaya 
geçilmesi gereken önemli bir 
konudur. Bununla birlikte genç 
bireylerin yetenek ve merak et-
tikleri konular, eğitim kaliteleri 
kaybedilmeden ve Orta Okul/ 
Lise ayrımı yapılmadan ön 
plana çıkarılması sağlanabilir.
Bunun yanında önemli gördü-
ğüm diğer bir konu ise göç-
men çocuklar için “Ortak Okul” 
sistemi faydalı ve aynı zaman-
da ayrımcılık yapılmadan okul 
sistemine entegre olabilmele-
rine imkân sunan bir sistemdir. 

Berufsleben einzusteigen, wo-
durch ebenfalls wieder eine 
Schnittmenge im Zusammen-
leben entsteht. Integration ist 
ein heikles Thema, wo man 
an vielen Rädchen drehen 
kann und kleinste Veränder-
ungen können schon Großes 
bewirken. Der Ansatz muss 
in der Bildung liegen - unter 
anderem auch im Ethik-Unter-
richt. Kinder und Jugendliche 
können im Ethik-Unterricht 
die verschiedenen Religionen 
und Bräuche gemeinsam be-
leuchten und dadurch lernen 
– von Zuhause nehmen sie 
ihre kulturelle und religiöse 
Vielfalt mit – in der Schule 
können sie diese dann mitein-
ander Vermengen. Verbannen 
kann und darf nicht der Bil-
dungspolitische Ansatz sein, 
sondern das Verstehen! 

Ein weiterer wichtiger Punkt 
ist die Qualität – wir brauchen 
den qualitativen Ansatz der 
Gymnasien für alle Kinder 
und Jugendliche, egal ob sie

sich nach der Schule für ein 
Studium oder eine Lehre ent-
scheiden möchten. Unser
heutiges System nimmt 
schon sehr früh eine Selek-
tion vor, die dann großteiles 
das weitere Leben bestimmt.
Natürlich ist es auch Haupt-
schülern möglich, eine weiter-
führende Ausbildung an einer 
HAK oder HTL fortzuführen
ist leider jedoch mit großen 
Hürden verbunden. Die Ge-
meinsame Schule bietet hier
die Möglichkeit Talente zu er-
kennen, zu fördern und fort-
zubilden. Auch die Inklusion 
von Kindern und Jugendlichen
mit Migrationshintergrund er-
folgt an einer Gemeinsamen 
Schule leichter, es kann vo-
neinander profitiert werden 
ohne das Trennende in den 
Vordergrund zu stellen. 

NÖ-Grünen Süleyman Zorlu
Werbung



KOST Aşağı Avusturya – 
18 yaşına kadar meslek eğitim koordinasyon yeri 

14 – 17 yaşları arasında 
yaklaşık 500 genç her 
yıl eğitim sistemin-

den doğrudan işsizliğe 
düşmektedir. Zorunlu eği-
timden iş hayatına giden 
yol birçok kişi için ciddi bir 
engeldir. İş piyasasındaki 
talep ve durumlara uyum 
sağlayamamak veya sağ-
lamayı istememek için bir-
çok neden bulunmaktadır. 
Bu nedenler genellikle velile-
rin yetersiz desteği, bireyin 
kendi parasını kazanması 
için yapılan ebeveyn baskısı, 
eğitime uzak bir çevre-
den dolayı bilgi eksikliği ve 
ayırmadan kişisel sorunlara 
kadar uzanmaktadır.  Çoğu 
zaman gençler kendilerini 
işsizlikte veya gelecek umu-

Rund 5000 Jugendliche 
zwischen 14 und 17 
Jahren fallen jährlich 

aus dem Bildungssytem di-
rekt in die Arbeitslosigkeit. 
Der Weg von der Pflicht-
schule in die Arbeitswelt ist 
für viele eine schwere Hürde. 
Es gibt viele Gründe dafür, 
sich nicht an die Anforderun-
gen und Gegebenheiten im 
Arbeitsmarkt anzupassen zu 
können oder zu wollen. Diese 
reichen oft von mangelnder 
Unterstützung der Erzie
hungsberechtigten, dem 
elterlichen Druck, eigenes 
Geld zu verdienen, fehlenden 
Kenntnissen verursacht 
durch ein bildungsfernes 
Umfeld, bis hin zur Isolation 
und persönlichen Proble-
men. Oft landen junge Men-
schen dann direkt in der Ar-
beitslosigkeit oder in Posi-
tionen ohne Zukunftsaus-
sicht. 

Die Ausbildungspflicht bis 
18 Jahre soll diesen schwie-
rigen Situationen entgegen-
wirken und Perspektiven für 
Jugendliche schaffen. Die 

du olmayan pozisyonlarda 
bulmaktadırlar. 

18 yaşına kadar olan zorun-
lu meslek eğitimi ile bu zor 
durumlara karşı etki gös-
terilmeli ve gençler için pers-
pektifler oluşturulmalıdır. 
Koordinasyon yeri Sosyal
İşler Bakanlığı adına çalış-
maktadır. Bu inisiyatifin 
hedefi okuldan ve eğitimden 
zamanından önce ayrılmayı 
önlemek, genç işsizlerin 
sayısını ve gençlerin vasıfsız 
eleman olarak çalışmalarını 
azaltmaktır. Bu şekilde genç 
insanlar zorunlu eğitim 
diploması yerine yüksek 
eğitim diploması almak için 
motive edilmelidir.  

Koordinierungsstelle arbei-
tet im Auftrag des Sozialmi-
nisteriumservice. Das Ziel 
dieser Initiative ist die Ver-
meidung vorzeitigen Schul- 
oder Bildungsabbruchs, die 
Senkung von Jugendarbeits-
losigkeit und die Reduktion 
jugendlicher Hilfsarbeit. 
Junge Menschen sollen 
dadurch motiviert werden, 
einen höheren Bildungs-
abschluss als den Pflicht-
schulabschluss zu erlangen.
Junge Leute, die mit Ende 
des Schuljahres 2016/17 
ihre Schulpflicht absolviert 
haben, sollen erstmals in 

2016/17 okul yılı sonunda 
zorunlu eğitimini tamam-
layan gençler, ilk kez bu 
yönetmeliğin yükümlülü-
ğüne tabi tutulmalıdırlar. 
KOST inisiyatifinin teklifleri 
okul ve eğitim, eğitmenlik 
ve refakat, meslek ve 
meslek eğitiminden genel 
danışmanlık arzlarına ka-
dar uzanmaktadır. Müteakip 
bir okula gidildiğinde ya 
da çıraklık veya işletmeler 
üstü meslek eğitimi görül-
düğünde yükümlülük yeri-
ne getirilmiş sayılacaktır. Dı-
şardan sınavlar veya diğer 
meslek eğitimleri içinde 
hazırlık kurslarından yarar-
lanılmalıdır ve bunun yanın 
sıra iş piyasası politik ey-
lemlerine veya asistanlık 

die Pflicht dieser Regelung 
genommen werden. Die An-
gebote der KOST Initiative 
erstrecken sich von Schule 
und Bildung, über Coaching
und Begleitung, Beruf und 
Ausbildung bis hin zu allge-
meinen Beratungsangebo-
ten. Erfüllt wird die Pflicht 
mit dem Besuch einer weit-
erführenden Schule oder 
einer Lehre bzw. überbetrieb-
lichen Ausbildung. Auch 
Vorbereitungskurse für Ex-
ternistenprüfungen oder 
andere Ausbildungen soll-
en in Anspruch genommen 
werden können, darüber 

ihtiyacı olan gençler için 
arzlara (örneğin fiziksel 
veya psikolojik kısıtlamalar) 
katılım sağlanmalıdır. İs-
tisnai durumlarda kendile-
rini bir meslek eğitimine 
yaklaştıracak bir işle meşgul 
olabilirler. 

Sizin çocuğunuz da mes-
lek eğitim yeri veya iş konu-
larında zorluk yaşıyorsa ve 
bir perspektifi yoksa, o za-
man Aşağı Avusturya’daki 18 
yaşına kadar meslek eğitim 
koordinasyon yerine danışın. 
Bir hizmet hattının yanı sıra 
inisiyatif ile ilgili bilgilendirme 
toplantıları sunulacaktır. 

Hizmet hattı: 0800 700 118

hinaus die Teilnahme an ar-
beitsmarktpolitischen Maß-
nahmen oder an Angeboten
für Jugendliche mit Assis-
tenzbedarf (beispielsweise 
bei physischen oder psychi-
schen Einschränkungen). In 
Ausnahmefällen dürfen sie 
auch einer Beschäftigung 
nachgehen, wenn sie da-
durch an eine Ausbildung 
herangeführt werden.

Wenn auch Ihr Kind Schwie-
rigkeiten oder keine Pers-
pektiven in Sachen Ausbil-
dungsstelle oder Arbeit hat, 
konsultieren Sie die Kordi-
nationsstelle für Ausbildung 
bis 18 in Niederösterreich. 
Neben einer Serviceline 
werden auch Informations-
veranstaltungen zu der Ini-
tiative angeboten. 

Serviceline: 0800 700 118

KOST NÖ – 
Koordinationsstelle für Ausbildung bis 18

Bildung
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Gençler için temel eğitim ve Almanca kursları

Temel eğitim kursların-
da Almancanın yanı 
sıra bilgi ve iletişim 

teknolojileri (IKT), he-
saplama, yaratıcılık ve 
tasarım veya meslek be-
lirleme gibi eğitim içerik-
leri aktarılmaktadır. Kurs 
eşliğinde eğitim ve meslek 
danışmanlığı ve de sosyal 
destek bulunmaktadır. Genç-
lik eğitim atölyesi ağırlığını 
15’ten 21 yaşın altına ka-
dar göç etmiş genç ve genç 
yetişkinlerin dil startına ve 
yerleşimine destek olmaya 
koymuştur. 

Gençlik eğitim atölyesinin 
arzları kurs katılımcılarının 
ihtiyaçlarına dayanmakta ve 
ana odak noktası olan Al-
manca dili öğreniminin yanı 
sıra artı dil programı ile sosyal 
ve eğitim alanlarında destek-
leyici eylemler sunmaktadır. 
Artı dil programı Interface 
derneğinin 2004 yılında 
kurulmasıyla  (2008 yılından 
itibaren kâr amacı gütmeyen
Viyana Interface limited 
şirketi) sunulmuş ve sürekli 
geliştirilmiştir. 2008 yılında 
bu artı dil konsepti yenilikçi 
dil projeleri için verilen Avru-

D ie Basisbildungs-
kurse vermitteln ne-
ben der deutschen 

Sprache auch Lerninhalte 
wie beispielsweise Infor-
mations- und Kommuni-
kationstechnologien (IKT), 
Rechnen, Kreativität und 
Gestaltung oder Berufs-
orientierung. Kursbeglei-
tend gibt es Bildungs- und 
Berufsberatung sowie 
Sozialbegleitung. Die Ju-
gendbildungswerkstatt hat 
ihren Schwerpunkt auf der 
sprachlichen Start- und 
Niederlassungsbegleitung 
von zugewanderten Ju-
gendlichen und jungen Er-
wachsenen von 15 bis un-
ter 21 Jahren. 

pa mühürü ile Federal Eğitim, 
Sanat ve Kültür Bakanlığı ve 
Federal Bilim ve Araştırma 
Bakanlığı tarafından ödül-
lendirilmiştir. Bir yıl sonra 
dil artı programı en iyi beş 
projeden biri olarak 2009 
yetişkin eğitimi devlet ödülü 
için (yaratıcılık kategorisinde) 
aday gösterilmiştir. 

Gençler dil öğrenim süre-
cini sosyalizasyonun bütün-
cül eşliği içinde gerçek-
leştirirlerse ve burada
kendilerini gerçek-
leştirmeleri ve ge-
leceklerini şekil-
lendirmeleri için
kendi yaş grup-
larının ve jene-
rasyonları-
nın spesi-
fik ihti-

Das Angebot der Jugend-
bildungswerkstatt setzt 
bei den Bedürfnissen der 
KursteilnehmerInnen an 
und stellt mit dem Prog-
ramm Sprache Plus neben 
dem Hauptschwerpunkt 
Erlernen der deutschen 
Sprache unterstützende 
Maßnahmen im Sozial- und 
Bildungsbereich bereit. 
Das Programm Sprache 
Plus wurde mit der Grün-
dung des Vereins Interface 
2004 (seit 2008 gemein-
nützige GmbH Interface 
Wien) eingeführt und konti-
nuierlich weiterentwickelt. 
2008 wurde dieses Sprache 
Plus Konzept mit dem Eu-
ropasiegel für innovative 
Sprachenprojekte vom 

yaçları dikkate alınırsa, sa-
dece o zaman yeni göç et-
miş gençlerin ikinci dil olarak 
öğrenilen Almanca dilinde 
başarılı olabilecekleri artı dil 
modelinin ana fikridir. 

İletişim ve adres:
Jugendbildungswerkstatt
Favoritenstraße 8/1/1

Bundesministerium für Un-
terricht, Kunst und Kultur 
und dem Bundesministe-
rium für Wissenschaft und 
Forschung ausgezeichnet. 
Ein Jahr später wurde das 
Programm Sprache Plus 
unter den fünf besten Pro-
jekten für den Staatspreis 
für Erwachsenenbildung 
2009 (Kategorie Kreativi-
tät) nominiert. 

Der Leitgedanke des 
Sprache Plus Modells ist, 
dass das Erlernen von 
Deutsch als Zweitsprache 
für neuzugewanderte Ju-
gendliche nur dann Erfolg 
haben kann, wenn das 
Sprachlernen in einem 
Prozess der ganzheitlichen

A-1040 Wien

Tel.: +43 1 5245015-21
Fax: +43 1 5245015-45
Email: jbw@interface-wien.at

Kayıt saatleri: Her Salı saat 
17’den 20’ye kadar ve Cuma 
günleri 12’den 15’e kadar  

Begleitung der Sozialisa-
tion von Jugendlichen 
stattfindet, in welchem ihre 
alters- und generations-
spezifischen Bedürfnissen 
zur Selbstfindung und Zu-
kunftsgestaltung beachtet 
werden.

Kontakt und Adresse:
Jugendbildungswerkstatt
Favoritenstraße 8/1/1
A-1040 Wien

Tel.: +43 1 5245015-21
Fax: +43 1 5245015-45
Email: jbw@interface-wien.at

Anmeldezeiten: 
Jeden Dienstag von 17 bis 
20 Uhr und Freitag von 12 
bis 15 Uhr

Basisbildungskurse und 
Deutschkurse für Jugendliche

Bildung
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Anti-yüz örtme kanunu ve detayları
Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz tritt in Kraft

Yeni kanun ile 1 Ekimden itibaren 
kamu yerlerinde yüz hatlarını 
örtmeye artık izin verilmemekte-

dir. Kişinin yüz hatları tanılamayacak 
şekilde kıyafet veya başka maddelerle 
örtüldüyse veya saklanıldıysa, idari 
ceza uygulanacaktır. 

1 Ekimden itibaren kamu alanlarında 
tam örtünme yasaklanmış durumda:
Her kim kamu alanlarında yüz 
hatlarını tanınmayacak bir şekilde 
kıyafet veya başka maddelerle örter
veya saklarsa, idari ceza uygula-
nacağını hesaba katmalıdır. 
 
Anti-yüz örtme kanununun amacı
Hak eşitliği, ifade özgürlüğü ve hu-
kukun egemenliği gibi birçok önemli 
Avusturya değerlerinin kabulünün 
yanı sıra kamusal alanlarda işleyen 
insanlar arası iletişim Avusturya’da 
iyi bir birlikte yaşamın esas şartıdır. 
İletişimsel paylaşım sadece dil yoluy-
la değil aynı zamanda bakış, mimik ve 
jestlerle de gerçekleşmektedir. Kapan-
ma veya yüz hatlarını örtme yasağı 
burada devreye girmekte ve bu yasak 
kamu alanında bulunan tüm insan-
lar arası paylaşımı sağlayabilmelidir. 
Yüz yüze gerçekleşen açık bir ileti-
şim toplumsal birlikteliğe katılımın 
esasıdır ve Avusturya toplumuna en-
tegrasyonu teşvik etmektedir. 

Kamusal alanlarda kısıtlama
Avusturya kanunu Fransız örtünme 
yasağına dayanmaktadır ve Fransa 
örneğinde olduğu gibi belirli dini 
örtünmeleri değil kamusal alanlarda 
ve kamu binalarında yüz hatlarının her 
türlü kapatılmasını yasaklamaktadır. 
Kanun, Avusturya’da yaşayan herkes 
için geçerlidir – turistler de bundan
hariç tutulmamaktadır. “Perchten” ko-
şuları gibigeleneksel etkinlikler bu
kanunda müstesnaları oluşturmak-
tadır. Kamusal alanlar tüm insan-
lar tarafından sınırlama olmaksızın 
erişilebilen veya kullanılabilen yerl-
erdir. Bunlara ek olarak, yol gibi ka-
musal ve özel ulaşım tesisleri de 
sayılmaktadır. Ayrıca örtünme yasağı 
kamu binalarında yani anaokulu, 
okul, yüksekokul, kültürel kuruluşlar, 
mağazalar, alışveriş merkezleri, ofis 

binaları, tüm kamuya açık spor tesis-
leri (yüzme havuzları, spor salonları, 
...) gibi alanlarda ve de insan trafiği 
ve resmi daire kabul saatleri olan her 
bina da geçerlidir.

Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi:
ÖIF – Bilgi Formu 
“İslam’da tamamen örtünme”
ÖIF – Bilgi Formu “İslam’da tama-
men örtünmede” Kuran ile kadınların 
örtünmelerinin nasıl açıklandığı, 
örtünmenin hangi şekillerinin ve AB 
- düzeyinde örtünme ile ilgili hukuki 
durumun ne olduğu ve hangi toplum-
larda örtünmenin zorunlu görüldüğü 
gibi soruları araştırmaktadır.

Konuyla ilgili daha fazla bilgi: 

ÖIF – Perspektifler 
“İslam’da örtünme”
Entegrasyon alanında güncel ko-
nular hakkında köklü bir tartışmayı 
teşvik etmek için, Avusturya Enteg-
rasyon Fonu’nun yeni röportaj dizisi 
beğenilen uzmanların farklı konularla 
ilgili değerlendirmelerini sunmaktadır. 
Yılın başında yayımlanan ilk sayıda 
şu altı uzman, Heinz Faßmann (En-
tegrasyon Uzman Konseyi Başkanı), 
Saïda Keller-Messahli (İsviçre İnsan 
Hakları 2016 Ödül Sahibi), Carla 
Amina Baghajati (IGGÖ’nün Kadın 
Görevlisi), Karin Kneissl (Yakındoğu 
Uzmanı), Zekirija Sejdini (İslam Dini 
Pedagoji Profesörü) ve Ahmad Man-
sour (İslamcılık Uzmanı)  İslam’da 
örtünme konusunu ele almışlardır. 
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Aşağı Avusturya’da 20 yıllık eşit 
muamele hizmeti
20 Jahre im Dienste der Gleichbehandlung in 
Niederösterreich 
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Eşit muamele ve kadın 
teşviki için başarı 
raporu.

“20 yıldır eyalet ve belediye 
hizmetindeki meslektaşlar 
bilgilendirilmekte, uzlaş-
malar sağlanmakta ve 48
vaka eşit muamele komis-
yonu tarafından ele alın-
maktadır. Çoğu zaman 
cinsiyet, özürlülük ve yaş 
ayrımcılık sebebi olarak ge-
çerli kılınmaktadır”, sözleri
ile Aşağı Avusturya Eşit
Muamele Görevlisi Chris-
tine Rosenbach St.Pöltenli 
Hippolythaus’da gerçek-
leşen bir törende iş yerinin 
başarı raporunu çıkardı. 
Eşit muamele ve iş yeri 
hizmetlerinin önemi Eyalet 
Dairesi Müdürü Werner 
Trock ve Personel Dairesi 
Başkanı Gerhard Dafert ve 
Andreas Achatz gibi Aşağı 
Avusturya eyalet idaresin-
deki başların katılımıyla 
vurgulandı. İşçi temsilcileri 
olarak Hans Zöhling (LPV), 
Andreas Neuwirth (DPV 
Eyalet Evi), Andrea Schind-
legger (ZBR) ve Andreas 
Mühlbauer (Merkez-engel-
liler güvenilir kişi) karşı-
landılar. Aşağı Avusturya 
Eyalet Öğretmenleri Perso-
nel Temsilciliğinden Merkez 
Komite Başkanları Helmut 
Ertl, Belinda Kalab ve Re-
gina Pribitzer karşılandılar. 
Siyaset için selamlama ko-
nuşmasını Eyalet Başkanı 
Johanna Mikl-Leitner adına 
Eyalet Meclisi Üyesi Doris 
Schmidl gerçekleştirdi. Eya-
let ve belediye hizmetlerin-
de kadın ve erkeğe eşit 
muamele uygulanması için 
1997 yılında eyalet meclisi 

tarafından kararlaştırılan 
Eşit Muamele Kanunu’nun 
önemini özellikle vurguladı.  

Eşit muameleye iştirak 
edenlerin gayretleri ilk 
önemli başarılarını göster-
mektedir. Böylelikle son 20 
yılda eyalet hizmetindeki 
iş yerlerinde kadın yöneti-
cilerinin toplam sayısı 
yüzde 22’ye ve makam-
daki bölüm müdirelerinin 
sayısı yüzde dörtten yüzde 
17’ye çıkarılmıştır ve şu 
anda kaymakamların dörtte 
biri kadındır. Rosenbach, 
bu yüzden eşit muamele 
ve kadın teşvikinin Aşağı 
Avusturya’da doğru bir yol-
da olduğunu belirtti. 

Bir röportaj esnasında Eşit 
Muamele Komisyonu Üyesi 
Johannes Landsteiner şu 
anda Aşağı Avusturya’da 
21 belediyede kadın teşvik 
programı düzenlediklerini 
belirtti. Belediyelerdeki ma-
kam müdirelerinin sayısı 
1997 yılındaki yüzde 25’ten 
şimdilerde yüzde 33’e yük-
seldi. Çoğu anlaşmazlıklar 

önceden uzlaştırma çaba-
sı ile ayrımcılığa uğramış 
kişilerin yararına çözüm-
lendiği için, çok az sayıda 
vaka eşit muamele komis-
yonuna gelmektedir.  
Merkez-engelliler güvenilir
kişi, Andreas Mühlbauer, 
ulaşılırlık alanındaki başa-
rılara dikkat çekebildi. Eya-
let hizmetinde şimdilerde 
1.800 engelli personel 
çalışmaktadır. Aşağı Avus-
turya Kadınlar Temsilcisi 
Maria Rigler eşit muamele 
yolunda atılan ilk adımları ve 
eyalet hizmetinde ebeveyn 
odaklı personel politikası 
ve yeni ebeveyn-ekonomi 
bağdaşabilme antlaşması 
gibi iş ve ailenin daha iyi 

bağdaşabileceği aktivite-
leri anlattı. Aşağı Avustur-
ya Eşit Muamele Kanunu 
nedeniyle eyalet başkenti 
St. Pölten’in belediye idare 
kurulunda çeşitlilik için bir 
büro oluşturuldu. Bu ser-
vis yerini 2006 yılından 
beri Martina Eigelsreiter 
yönetmektedir. Eigelsreiter 
için babalık izni geleceğe 

yönelik bir konudur. 
Savcı Maria Wais eyalet 
düzeyinde eşit muamele 
çalışmaları hakkında genel 
bir bakış sundu ve erkekleri 
araştıran ünlü araştırmacı 
Erich Lehner erkeklerin eşit 
muameleye sağladıkları 
katkı hakkında bilgi verdi. 
Öğrenme güçlüğü çeken 
çocukların gittiği anaokul 
pedagogu Christiane Han-
gel eşit muamele hakkında 
yaptığı kabare ile bu konuya 
mizahi bir bakış sağladı.

Aynı gün hemen törenden 
sonra yaklaşık 100 düzen-
leyici ve iletişim kadınları 
için bir seminer gerçekleşti. 
Ana konu iş yerlerindeki 
dini ayrımcılıktı. Yargıtay 
Senato Başkanı Herbert 
Hopf Avrupa düzeyinde 
din özgürlüğünün kanuni 
temellerini ve güncel vaka-
ları anlattı. GÖD’nin Başkan 
Yardımcısı Monika Gab-
riel ve Eyalet İdare Mah-
kemesi Hâkimi Michael 
Fuchs-Robetin eşit mua-
mele komisyonlarının pra-
tikteki görevleri hakkında 
konuştular. 

Aşağı Avusturya eşit mua-
mele görevlisi son sözle-
rinde, cinsiyet eşitliği hak-
kında kısmen farklı düşü-
nen farklı kültürler, yaşam 
alanlarının tamamında en-
gelli insanlar için eşit hak-
lar, hem kadınlar hem de 
erkekler için aile ve işin 
bağdaşabilmesi ve ilerde 
de çabalarının odak nokta-
sının kadın ve erkeği eşit-
leme hedefi gibi konuların 
gelecekteki görevleri ola-
cağını temin etti.

Der deutsche Text ist auf brückemagazin.at



55 Aussteller präsentie-
ren ihre ehrenamtliche 
Tätigkeit und infor-

mieren über Möglichkeiten 
zum freiwilligen Engage-
ment. Eröffnet wurde die 
Freiwilligenmesse durch 
Landeshauptfrau Johanna 
Mikl-Leitner.

Niederösterreich werde „zu 
Recht als Land der Freiwil-
ligen bezeichnet“, sagte die 
Landeshauptfrau dabei im 
Gespräch mit Moderator 
und Geschäftsführer der 
Kultur. Region. Niederös-
terreich, Martin Lammer-

huber. Knapp 50 Prozent 
aller niederösterreichi-
schen Landsleute enga-
gieren sich ehrenamtlich, 
betonte sie: „Ehrenamtliche 
fragen nicht, was krieg ich, 
sondern sie fragen, was 
kann ich tun – und dafür 
heute ein herzliches Danke.“

Gerade in einer Zeit der 
großen Veränderungen und 
Umbrüche gehe es darum, 
„auf das zu setzen, was uns 
in den letzten Jahrzehnten 
stark gemacht hat: das 
Miteinander und die Zu-
sammenarbeit“, so die 

Landeshauptfrau.

Neben der Landeshaupt-
frau nahmen auch die 
beiden LH-Stellvertreter 
Stephan Pernkopf und Kar-
in Renner sowie Landesrä-
tin Barbara Schwarz an der 
Eröffnung teil. Von Mod-
erator Lammerhuber auf 
die Bühne gebeten wurden 
neben der Landeshaupt-
frau auch Edgar Niemec-
zek von der Kultur. Region. 
Niederösterreich, Feuer-
wehrkommandant und 
NÖN-Vertriebsleiter Georg 
Schröder, NV-Vorstands-

direktor Bernhard Lackner, 
Anton Hörting vom Sozial-
ministerium, Maria Forst-
ner und Walter Kirchler vom 
„Service Freiwillige“, Karl 
Trahbüchler vom ORF Nie-
derösterreich und Rotraud 
Perner, die betonte: „Das 
Wesentliche am Ehrenamt 
ist, miteinander etwas tun 
zu können.“

Den ganzen Tag präsentie-
ren sich heute insgesamt 
55 Aussteller im NÖ Land-
haus, vom Blasmusikver-
band über die Lebenshilfe 
und den Alpenverein bis 
zu den Fußballverband 
und der Emmausgemein-
schaft und viele mehr. Am 
Vorplatz des Landhauses 
gibt es Präsentationen 
von Einsatzfahrzeugen 
und –geräten sowie Vor-
führungen der Freiwilligen 
Feuerwehr, der Rettungs-
hundebrigade, des Roten 
Kreuzes, der Bergrettung 
und viele weitere. Darüber 
hinaus finden in den Räum-
lichkeiten des Landhauses 
Gesprächsrunden, Vorträge 
und Workshops rund um 
das Thema Freiwilligkeit 
und Ehrenamt statt.

Zusätzlich zur 1. NÖ Freiwil-
ligenmesse gibt es heute 
auch den „Tag der offenen 
Tür“ im Büro der Landes-
hauptfrau. Angeboten 
werden auch Führungen 
im NÖ Landesarchiv, ein 
„Familiensonntag“ im Haus 
der Geschichte, Bildungs-
angebote im Klangturm 
in St. Pölten und kulina-
rische Köstlichkeiten von 
„So schmeckt Niederöster-
reich“.

LH Mikl-Leitner eröffnete 
die 1. NÖ Freiwilligenmesse
„Niederösterreich wird zu Recht als 
Land der Freiwilligen bezeichnet.“ 

Familie
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Landeshauptfrau 
Johanna Mikl-Leitner 

mit den Vertreterinnen 
und Vertretern der 

Rettungshundebrigade 
Niederösterreich.
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Mikl-Leitner 1. Aşağı Avusturya 
Gönüllüler Fuarı’nın açılışını yaptı
“Aşağı Avusturya haklı olarak gönüllülerin eyaleti 
diye tanımlanmaktadır.” 

55 fuarcı gönüllü olarak 
yaptıkları çalışmaları 
sundu ve gönüllü olarak 

görev üstlenme imkânları 
hakkında bilgi verdiler. 
Gönüllüler fuarının açılışı 
Eyalet Başkanı Johanna 
Mikl-Leitner tarafından 
yapıldı. 

Moderatör ve Kültür. Bölge. 
Aşağı Avusturya Yöneti-
cisi Martin Lammerhuber 
ile gerçekleşen konuşma 
esnasında, Aşağı Avusturya 
“haklı olarak gönüllülerin 
eyaleti diye tanımlan-
maktadır” diye eyalet 
başkanı beyanda bulundu. 
Neredeyse Aşağı Avustur-
ya eyalet halkının yüzde 
50’si gönüllü olarak görev 
üstlenmektedir ve eyalet 
başkanı sözüne şöyle de-
vam etti: “Gönüllüler ne 

kadar kazanacağım diye 
sormazlar aksine ne yapa-
bilirim diye sorarlar – ve 
bugün bunun için candan 
teşekkür ederiz.“

Özellikle büyük değişimle-
rin ve dönüşümlerin ger-
çekleştiği bir zamanda, 
mevzu “bizi son on yıllarda 
güçlü kılan: birliktelik ve iş 
birliğine yine dayanmaktır“ 
dedi.  

Eyalet başkanının yanı 
sıra eyalet başkanının iki 
yardımcısı Stephan Pern-
kopf ve Karin Renner ve 
Eyalet Meclisi Üyesi Bar-
bara Schwarz açılışa 
katıldılar. Eyalet başkanı 
dışında Kültür. Bölge. 
Aşağı Avusturya’dan Edgar 
Niemeczek, İtfaiyeci Yüz-
başı ve NÖN-Pazarlama 

Müdürü Georg Schröder, 
NV-Yönetim Kurulu Müdürü 
Bernhard Lackner, Sosyal 
İşler Bakanlığı’ndan An-
ton Hörting,  “Gönüllüler 
Servisi”’nden Maria Forst-
ner ve Walter Kirchler, 
ORF Aşağı Avusturya’dan 
Karl Trahbüchler ve de 
Rotraud Perner moderatör 
Lammerhuber tarafından 
sahneye davet edildiler 
ve Perner şunu vurguladı: 
“Gönüllülüğün temel un-
suru birlikte bir şey yapa-
bilmektir.” 

Üflemeli müzik derneği, 
yaşam desteği ve alp 
derneğinden, futbol fede-
rasyonuna kadar ve Em-
maus topluluğu ve çok 
daha fazlası, tüm gün top-
lam 55 fuarcı Aşağı Avus-
turya Eyalet Evi’nde ken-

dilerini tanıtmaktaydılar. 
Eyalet evinin önündeki 
alanda görev araçlarının 
ve malzemelerinin su-
numları ve gönüllü itfai-
yenin, kurtarma köpekleri 
tugayının, Kızılhaç’ın, dağ 
kurtarmanın gösterileri ve 
çok daha fazlası vardı. Bu-
nun dışında eyalet evinin 
odalarında gönüllülük ve 
fahri görev konuları üzerine 
görüşmeler, sunumlar ve 
workshoplar gerçekleşti. 
1. Aşağı Avusturya Gönül-
lüler Fuarı dışında eyalet 
başkanının ofisinde “halka 
açık gün” de vardı. Aşağı 
Avusturya Eyalet Arşivi’nde 
rehberli geziler, tarihin evin-
de bir “aile pazarı”, St. Pöl-
ten’deki Klangturm’da eği-
tim arzları ve “Aşağı Avus-
turya tadı böyleden“ mutfak 
lezzetleri de sunuldu.
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Martin Lammerhuber, 

Caritas-Präsident Michael 
Landau, Landeshauptfrau 

Johanna Mikl-Leitner, 
Caritas St. Pölten - 

Direktor Hannes Ziselsberger 
und Rotkreuz-Präsident 

Josef Schmoll.



Ağız kokusu
Sanıldığından da çok sebebi olabilir. 

Öncelikle ağız kokusunu 
ikiye ayırmak gerekir. 
Tüketilen gıdalardan 

(sarımsak, soğan vs.) veya 
kullanılan tütünlerden sonra 
oluşan koku geçici bir koku-
dur. Bunun yanı sıra uzun 
süre kalan ve tıbbi adı Halito-
sis olan kalıcı bir ağız kokusu 
vardır. Halitosis’in sinüzit, 
mide problemleri, diş ve ağız 
içi enfeksiyonları, bademcik 
iltihabı, diş çürüğü, şeker 
hastalığı, böbrek yetmezliği 
gibi birçok nedeni olabilir. 
Bunların yanı sıra yetersiz diş 
temizliği, ilaçlar ve protezler 
de ağız kokusuna yol aça-
bilirler.  Ağız kokusu birçok 
sebepten kaynaklanabildiği 
için öncelikle bir doktor 
tarafından teşhis konulma-
lı ve tedavi edilmelidir. Te-
davi sürecine ek olarak bazı 

Zu allererst ist es nötig 
zwischen den zwei 
Arten von Mund-

geruch zu unterscheiden. 
Der Mundgeruch, der nach 
dem Konsum von Lebens-
mitteln (Knoblauch, Zwie-
beln etc.) oder nach Tabak 
entsteht, ist ein vorüberge-
hender Geruch. Abgesehen 
davon gibt es einen lang 
anhaltenden Mundgeruch 
mit der medizinischen Be-
zeichnung Halitosis. Halito-
sis kann viele Ursachen wie 
Sinusitis, Magenprobleme, 
Zahn- und Mundinfektionen, 
Mandelentzündung, Karies, 
Diabetes und Nierenver-
sagen haben. Auch unzu-
reichende Zahnhygiene, Me-
dikamente und Prothesen 
können zu Mundgeruch füh-
ren. Da der Geruch aus vielen 
Gründen verursacht werden 
kann, muss er zuerst von 
einem Arzt diagnostiziert 
und behandelt werden. Den 
Behandlungsprozess un-
terstützend kann auf einige 

hususlara dikkat edilebilir. 

Dikkat edilmesi gereken en 
önemli nokta diş temizliğidir. 
Diş günde en az iki kere 
fırçalanmalı ve diş fırçası sık 

Aspekte geachtet werden. 

Das wichtigste worauf 
geachtet werden soll, ist 
die Zahnhygiene. Zähne 
sollten mindestens zwei Mal 

sık değiştirilmelidir. Ayrıca 
ağız gargaraları ve diş ipi 
de kullanılmalıdır. Çinko 
eksikliği de ağız kokusuna 
neden olduğu için, çinko 
içeren ürünler (macun, 

am Tag gebürstet und die 
Zahnbürste häufig gewech-
selt werden. Mundwasser 
sowie Zahnseide sind auch 
anzuwenden. Da Zinkman-
gel auch Mundgeruch ver-

sakız vs.) de ağız kokusuna 
karşı etkili olabilirler. Özel-
likle havuç, elma, maydanoz 
gibi gıdaların tüketimi ağız 
kokusuna karşı büyük bir 
rol oynamaktadır. Bu gı-
dalarda bulunan mineraller 
ağızdaki zararlı bakterileri ve 
mikropları yok etmektedirler. 
Aynı etki yeterli miktarda su 
içildiğinde de görülmekte-
dir. Bu yüzden ağız kokusu 
ile mücadelede su tüketimi 
arttırılmalıdır. Ayrıca tarçın, 
rezene, kuru karanfil, anason 
gibi baharatlar da ağız koku-
suna karşı kullanılabilir. 

Ağız kokusundan kurtul-
mak için ilk olarak bir dok-
tor tarafından nedeni tespit 
edilmeli ve akabinde ağız 
sağlığına dikkat edilmelidir. 

ursacht, können zinkhaltige 
Produkte (Zahnpasta, Kau-
gummi etc.) gegen den 
Mundgeruch wirken. Vor al-
lem der Verzehr von Lebens-
mitteln wie Karotten, Äpfeln 
und Petersilie spielt eine 
wichtige Rolle gegen den 
Mundgeruch. Die Mineralien, 
die in diesen Lebensmitteln 
enthalten sind, zerstören 
schädliche Bakterien und 
Mikroben im Mund. Der 
gleiche Effekt zeigt sich 
auch beim Trinken von aus-
reichend Wasser. Daher 
sollte der Wasserkonsum 
beim Kampf gegen den 
Mundgeruch erhöht werden. 
Darüber hinaus können 
Gewürze wie Zimt, Fenchel, 
getrocknete Nelken und 
Anis auch gegen den Mund-
geruch eingesetzt werden. 

Um den Mundgeruch los-
zuwerden, ist zuerst die Ur-
sache durch ein Arzt fest-
zustellen und dann auf die 
Mundhygiene zu achten. 

Mundgeruch
Gesundheit
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Gesundheit

Kann mehrere Gründe haben als geglaubt wird. 

von Mag. Şeyma Dönmez
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Brücke: Herr Mete, können 
Sie zunächst Allgemei-
nes über sich berichten? 

Mete: Ich bin 31 Jahre alt, 
bin in Salzburg auf die Welt 
gekommen. Meine Großel-
tern sind Anfang der 70er 
Jahre als türkische Gastar-
beiter nach Österreich ge-
kommen. Ich habe an der 
Uni Salzburg meinen Doktor 
in Rechtswissenschaften ge-
macht. Darüber hinaus ha-
be ich Politikwissenschaften 
und Europawissenschaften 
studiert und zusätzlich ei-
nen Master in Business Ad-
ministration mit dem Sch-
werpunkt Management er-
folgreich abgeschlossen. Ich 
arbeite derzeit als Jurist in
der Direktion der Salzburger
Gebietskrankenkasse. Bis
vor kurzem war ich Abge-
ordneter im Salzburger
Landtag und war für die 
Bereiche Sport, Jugend und 
Migration zuständig.

Brücke: Wenn Sie zurückbli-
cken, wie ist die Schulzeit für 
Sie verlaufen?
Mete: Meine Schulzeit war 
eigentlich sehr reibungslos, 
da meine Eltern sehr bemüht 
waren, mir alles zu ermögli-
chen. Kurz vor der Matura 
ist dann aber mein Vater 
gestorben, weshalb sich die 
Gesamtsituation sehr stark 
verändert hat. Ich habe seit 
meinem 17. Lebensjahr und 
auch neben dem Studium 
immer gearbeitet und mein 
Studium selbst finanziert. 
Da waren die Rahmenbedin-
gungen natürlich etwas sch-
wieriger. 

Brücke: Sind Sie in Ihrer Bil-
dungskarriere irgendwelchen 
Hürden begegnet?  Wenn ja, 
welchen?
Mete: Ich habe mich in mei-
ner Schulzeit und auch im 
Studium nicht wirklich sch-
wer getan. Wenn man so 
lange wie ich studiert, be-

kommt man eine gewisse 
Routine. Nichtsdestotrotz hat
es ein paar Vorfälle in der 
Schule gegeben, wo mir auf-
grund meiner Herkunft Stei-
ne in den Weg gelegt wor-
den sind. Aber das wirklich 
sehr selten der Fall und ich 
wusste immer, wie ich mich 
dagegen wehren kann.

Brücke: Wie haben Sie diese 
Hürden bewältigt?
Mete: Von solchen Dingen 
lasse ich mich nicht unter-
kriegen. Goethe hat gesagt: 
“Aus Steinen, die einem in 
den Weg gelegt werden, 
kann man Schönes bauen.“ 
Ganz nach diesem Motto 
habe ich diese Hindernisse 
beiseite geschafft – mit ei-
nem positiven und lösung-
sorientierten Zugang.

Brücke: Hat Ihre Familie oder 
Ihr Umfeld einen Beitrag an 
Ihrem Erfolg?
Mete: Ich sage immer, die 
Hälfte meines Erfolges ist 
meiner Mutter geschuldet. 
Insbesondere nach dem Ab-
leben meines Vaters war sie 
der Fels in der Brandung, der 
mir immer zur Seite gestan-
den ist. Sie hat mich mo-
tiviert, unterstützt und mit 
mir „geschwitzt“, wenn ich 
Prüfungen hatte. Ohne sie 
hätte ich das alles sicherlich 

nicht geschafft. Ganz ohne 
eigenes Engagement, Ehr-
geiz und Interesse geht es 
aber trotzdem nicht. Ein we-
sentlicher Faktor sind auch 
Organisationsfähigkeit und 
Zeitmanagement – gerade 
im Studium.

Brücke: Wie können Lehrer Kin-
dern mit türkischer oder frem-
der Herkunft besser helfen?
Mete: Allen voran muss man 
jedem Kind ohne Vorbehalte 
entgegentreten. Jedes Kind 
verdient eine reale Chance, 
in unserem Bildungssystem 
und in unserer Gesellschaft 
voranzukommen. Die Anfor-
derungen werden ohnehin 
immer höher gesteckt, da 
muss man den Schülerinnen 
und Schülern nicht zusätz-
lich das Leben schwer ma-
chen. Ich bin froh, dass ich 
in meinem Leben Lehrerin-
nen hatte, die mich gefördert 
haben. In jedem Kind steckt 
Potenzial und die Aufgabe 
der Lehrerinnen und Lehrer 
ist es, dieses Potenzial zu 
entfalten.

Brücke: Wenn  wir die letzte 
Frage auf die Eltern beziehen, 
wie können türkische Eltern 
Ihrer Meinung nach ihre Kinder 
im Schulleben unterstützen?
Mete: Im Vordergrund steht 
Interesse. Die Eltern müssen 
sich für die Ausbildung ihrer 
Kinder interessieren, sie bei 
der Auswahl der jeweiligen 
Schule kompetent begleiten 
und in schwierigen Situa-
tion ihnen zur Seite stehen. 
Viele Eltern, das gilt nicht nur 
für türkischstämmige, be-
suchen nicht die Elterntage 
in der Schule, interessieren 
sich nicht für die Dinge, die 
ihren Kindern beigebracht 
werden und sind generell 
desinteressiert, was die Be-
lange ihrer Kinder betrifft. 
Bildung beginnt nicht in der 
Schule, sondern bereits im 
Elternhaus. Da sind natürlich 

die Eltern als erstes ge-
fordert.

Brücke: Was bedeutet Bildung 
für Sie?
Mete: Für mich ist Bildung 
kontinuierlicher Bestandteil 
meines Lebens. Ich bin von 
Grund auf ein neugieriger 
Mensch und versuche mich 
stets fortzubilden. Ich habe 
auch viele Lehrveranstaltun-
gen besucht, die für meinen 
beruflichen Werdegang nicht 
relevant waren, einfach nur, 
weil es mich interessiert hat. 
Kennedy hat mal gesagt, „es 
gibt nur eins, was teurer ist 
als Bildung und das ist keine 
Bildung!“. Deshalb glaube 
ich, dass es Wert ist, Zeit und 
Geld für Bildung zu investie-
ren, sowohl als Mensch als 
auch Gesellschaft.

Brücke: Hatten Sie früher ge-
plant so erfolgreich zu werden?
Mete: Erfolg ist relativ. Ich 
bin froh und stolz, über die 
Dinge, die ich erreicht habe 
und Blicke gerne auf die 
vergangenen Jahre zurück. 
Nichtsdestotrotz frage ich 
mich oft, ob ich nicht mehr 
hätte tun können – nicht für 
mich, sondern aus gesell-
schaftlicher Sicht.

Brücke: Zuletzt: Welche Rat-
schläge und Hinweise können 
Sie türkischen Jugendlichen 
bezüglich Bildung anbieten?
Mete: Lasst Euch nicht un-
terkriegen und von nieman-
dem sagen, dass Ihr das 
nicht schaffen könnt. Man 
darf nicht den Fehler machen 
und den  Umstand, dass man
ein  paar  Semester  mehr 
braucht für die Schule oder 
das Studium, als Misserfolg 
sehen. Der Weg bis zum Ab-
schluss, egal ob in der Schule 
oder an der Uni, prägt mehr 
als der Abschluss selbst. Ich 
wünsche allen jungen Leser-
innen und Lesern viel Erfolg 
bei ihrer Ausbildung.

„Bildung beginnt nicht in der Schule, 
sondern bereits im Elternhaus. Da sind 
natürlich die Eltern als erstes gefordert.“
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“Eğitim okulda değil önce evde 
başlamaktadır. Burada ilk ebe-
veynlere görev düşmektedir.”

Brücke: Mete Bey, öncelikle 
genel olarak kendinizden 
biraz bahsedebilir misiniz? 

Mete: 31 yaşındayım, Salz-
burg’da dünyaya geldim. Bü-
yük anne ve babam 70li 
yılların başında Türk misafir
işçi olarak Avusturya’ya gel-
mişler. Salzburg Üniversi-
tesi’nde hukuk biliminde 
doktoramı yaptım. Ayrıca 
siyasal bilim ve Avrupa bili-
mi okudum ve idare ağırlıklı 
işletme bölümünde yüksek
lisansımı başarıyla tamam-
ladım. Şu an hukukçu olarak 
Salzburg Bölgesel Hastalık 
Sigortası’nın yönetiminde 
çalışıyorum. Yakın zamana
kadar Salzburg Eyalet Mec-
lisi’nin üyesiydim ve spor, 
gençlik ve göç alanlarından 
sorumluydum. 

Brücke: Geriye dönüp baktı-
ğınızda öğrencilik hayatınız 
sizin için nasıl geçti?
Mete: Öğrencilik hayatım 
aslında çok sorunsuz geçti, 
çünkü ebeveynlerim her şeyi 
benim için mümkün kılmaya 
çok çabaladılar. Lise mezuni-
yetinden kısa bir süre önce 
babam vefat etti ve böylelikle 
genel durum çok değişti. 17 
yaşımdan beri ve üniversite 
eğitimimin yanında daima 
çalıştım ve eğitimimi de ken-
dim finanse ettim. O zaman-
ki temel koşullar tabii ki biraz 
daha zordu. 

Brücke: Eğitim hayatınızda en-
gellerle karşılaştınız mı? 

Eğer evet ise, bunlar nelerdi?
Mete: Okul ve üniversite ha-
yatımda pek zorlanmadım. 
Benim gibi çok uzun süre 
okuyunca belli bir rutin olu-
şuyor. Buna rağmen okul-
da bir kaç olay yaşandı ve 
kökenimden dolayı yoluma
taş koyuldu. Fakat bu çok
nadir bir durumdu ve böyle 
bir duruma karşı nasıl dire-
neceğimi de her zaman bili-
yordum. 

Brücke: O engellerin nasıl üs-
tesinden geldiniz?
Mete: Böyle şeylerin beni yıl-
dırmasına izin vermem. Goe-
the “Yola koyulan taşlardan 
güzel şeyler inşa edilebilir“
demişti. Tam bu ilkeye göre
engelleri yok ettim - olumlu ve 
çözüm odaklı bir yaklaşımla. 

Brücke: Ailenizin veya çevreni-
zin başarınızda payı var mıdır?
Mete: Devamlı başarımın ya-
rısını anneme borçlu oldu-
ğumu söylerim. Özellikle ba-
bamın vefatından sonra her 
zaman yanımda olan kaya 
gibi sağlam bir dayanaktı. 
Annem beni motive etti, 
destekledi ve sınavlarım ol-
duğunda benimle “terledi”. 
Onsuz bunların hepsini ke-
sinlikle başaramazdım. Fa-
kat kişisel görev üstlenme, 
hırs ve ilgi olmadan da ol-
muyor. Önemli bir faktör de 
organizasyon becerisi ve za-
man yönetimi – özellikle üni-
versite eğitiminde. 

Brücke: Öğretmenler Türk veya 
yabancı kökenli öğrencilere na-
sıl daha iyi yardım edebilirler?
Mete: Her şeyden önce her
çocuğa tereddütsüz yakla-
şılmalıdır. Her çocuk eğitim 
sistemimizde ve toplumu-
muzda ilerlemek için ger-
çekçi bir şansı hak etmek-
tedir. Beklentiler zaten her 
geçen gün daha da artmak-
ta ve bu yüzden öğrencilerin 
hayatını ekstra daha da 
zorlaştırmaya gerek yoktur. 
Hayatımda beni teşvik eden 
öğretmenlerim olduğu için 
mutluyum. Her çocukta po-
tansiyel bulunmaktadır ve 
öğretmenlerin görevi bu po-
tansiyeli geliştirmektir.

Brücke: Son soruyu bir de Türk 
velileri baz alarak sorarsak, 
sizce Türk veliler çocuklarına 
okul hayatlarında nasıl daha iyi 
destek olabilirler?
Mete: Ön planda ilgi gelmek-
tedir. Ebeveynler çocuklarının
eğitimi için ilgi duymalılar, 
onlara okul seçiminde ye-
terli bir şekilde eşlik etmeli
ve zor durumlarda yanla-
rında olmalılar. Birçok ebe-
veyn, sadece Türk ebeveyn-
leri için geçerli değil, veli
toplantılarına gitmiyor, ço-
cuklarına öğretilen şeylere 
ilgi duymuyorlar ve çocukla-
rının çıkarları konusunda ge-
nel olarak ilgisizler. Eğitim o-
kulda değil çoktan evde baş-
lamaktadır. Burada ilk ebe-
veynlere görev düşmektedir.

Brücke: Peki, eğitim sizin için 
ne ifade ediyor?
Mete: Benim için eğitim ha-
yatımın daimi bir parçasıdır. 
Ben temelden meraklı bir 
insanım ve sürekli ilerlemeye 
çalışıyorum. Meslek hayatım 
için önemli olmayan ama 
benim ilgilimi çeken birçok 
derse üniversitede katıldım. 
Kennedy: “Eğitimden daha 
pahalı tek bir şey var ve bu 
eğitimsizlik“ demişti. Bu ne-

denle hem birey hem de top-
lum olarak eğitime zaman 
ve para yatırmaya değdiğine 
inanıyorum.  

Brücke: Bu kadar başarılı biri 
olmayı planlıyor muydunuz? 
Mete: Başarı görecelidir. Ba-
şardığım şeylerden ötürü 
memnun ve gururluyum ve 
geçmiş yıllara da severek ba-
kıyorum. Buna rağmen çoğu 
zaman daha fazla bir şeyler 
yapabilir miydim diye ken-
dime soruyorum – sadece 
kendi adıma değil, aynı za-
manda toplum adına da. 

Brücke: Son olarak Türk genç-
lerine eğitim ile alakalı ne gibi 
tavsiyelerde veya önerilerde 
bulunabilirsiniz?
Mete: Yılmayın ve kimsenin 
bir şeyi yapmayacağınızı 
söylemesine izin vermeyin.
Okul veya üniversite bir kaç
sömestr daha fazla sür-
düğünde bu durumu başa-
rısızlık olarak görme yanıl-
gısına kapılmayın. Okuldan 
veya üniversiteden mezun 
olma yolu, mezuniyetten da-
ha çok belirleyicidir. 

Tüm genç okuyuculara eği-
timlerinde başarılar dilerim.  

von Mag. Şeyma Dönmez



Yeni dijital vinyet çıktı: 
Dijital vinyet, yapışkan
vinyeti tamamlamak-

tadır ve 1 Aralık 2017’den 
itibaren geçerlidir. (aşırı bilgi 
güvenliği ve kolay uygulama 
ön planda) 

Bundan böyle tüm dijital 
gişe ürünleri için ASFINAG-
internet sayfasında inter-
net mağazası ve ücret-
siz ASFINAG App’inde 
“Unterwegs” açılmıştır. AS-
FINAG, değerli yapışkan 
vinyeti dijital vinyetle 
tamamlamaktadır. Yapışkan 
vinyet kiraz kırmızısında 
ve dijital vinyet 1 Aralıktan 
itibaren geçerlidir. Dijital 
vinyetin satın alındıktan 18 
gün sonra geçerli olacaktır. 
Avrupa Tüketici Koruma 
Yönergesi’ne göre müşteriler 
bir ürünün veya hizmetin 
online-alımından 14 gün 
içerisinde vazgeçebilirler 
– bu dijital vinyet için de 
böyledir. Buna ilaveten diji-
tal ürünlerde alımdan resmi 
vazgeçme posta yoluyla 
da iletilebilir – dolayısıyla 
tüketiciyi koruma süresine 
üç gün daha eklenmektedir. 
“Gişe tekliflerimizi yapışkan 
vinyeti zamana uygun bir 
alternatifle genişletiyoruz. 

Bu değişiklik tabii ki zo-
runlu değildir – müşteriler 
ilerde de yapıştırmak mı 
yoksa tıklamak mı iste-
diklerini seçebilirler. Dijital 
vinyetle gişe ücretlerinin 
ödenmesi yenilikçi arzlarla 
daha da kolaylaşmaktadır 
– müşterilerimiz için büyük 
bir hizmet sıçramasıdır.“ diye 
ASFINAG-Yöneticisi Gabriele 
Lutter açıklamada bulundu.
 
ASFINAG, yeni dijital üründe 
güvenliğe garanti ediyor. 
“Alımın gerçekleşmesi için 
bize sadece minimum bilgi 
gereklidir. Bir e-posta ad-
resi, istenilen ödeme şekli ve 
plaka numarası yeterli
olmaktadır. Vinyet yüküm-
lülüğüne uyma ilerde de 
rastgele yapılan kontrollerle 
gerçekleşecektir – ülke 
çapında kontroller olmaya-
cak veya hareket profilleri 
kayıt edilmeyecektir.“ diye 
ASFINAG-Yöneticisi Bernd 
Datler belirtti. 

“Videomaut”, “Strecken-
maut” oluyor – tüm dijital
ürünler için bir internet 
mağazası
Yıllardır Brenner veya Tau-
ern oto yolu gibi mesafeler 
için online-kart olarak bilinen 

Videomaut şu andan itibaren 
dijital Streckenmaut olarak 
adlandırılmaktadır. Çünkü: 
Yeni internet mağazasında 
bir işlemle birden fazla vinyet 
alınabilmektedir ve bunun 
yanı sıra sadece bir kaç tıkla 
örneğin Brenner veya Tau-
ern oto yolu gibi yerlere ge-
reken dijital Streckenmaut 
için istenilen kart ilaveten 
edinilebilinmektedir. Böyle-
likle internet mağazasında 
sadece tek işlemle ilk defa 
vinyet ve Streckenmaut’un 
birleştirilmiş alımı müm-
kündür. 

Değiştirilebilir plaka numaralı 
araç sahipleri için cüzdanda 
ve de serviste kâr vardır. Di-
jital vinyet ile şimdiye kadar 
olduğu gibi her araç için 
ayrı vinyet gerekmemekte-
dir – tek bir dijital vinyet üç 
araca kadar yetmektedir. 
Dijital vinyetin avantajlarını 
kullanmak isteyenler inter-
net mağazasından müşteri 
olarak kayıt yapabilirler. 
Böylelikle müşteriler vinyet-
geçerlilik süresi bitmeden 
hatırlatma fonksiyonu 
üzerinden uyarılabilir ve 
yıllık vinyette için abone 
olabilirler. Bu fonksiyonlar 
2018’den itibaren kullanıma 

sunulacaktır. Geçerlilik baş-
lamadan önce, iki aylık ve 
on günlük vinyetlerin geçer-
lilik süreleri veya plaka 
numaraları her zaman 
değiştirilebilir.  

Dijital vinyet, Avusturya’da 
20 yıllık yapışkan vinyetten 
sonra bir prömiyerdir
1997 yılından bu yana 
Avusturya’da vinyet vardır. 
Her yıl yaklaşık 26 milyon 
adet yıllık, on-günlük ve iki-
aylık vinyetler satılmaktadır. 
Vinyetlerin piyasaya sürül-
mesinden tam yirmi yıl sonra 
dijital vinyet ile ASFINAG 
artık zamana uygun, yenilikçi 
bir alternatif sunmaktadır. 
Yeni ürüne olan ilginin 
büyük olduğunu ASFINAG 
tarafından yapılan bir araş-
tırmanın sonuçları göster-
mektedir. Viyana’daki INES-
Enstitüsü dijital vinyetlerin 
piyasaya sürülmesiyle il-
gili 800’den fazla sürücünün 
görüşünü aldı. Üç sürücüden 
ikisi Aralık 2017’den itibaren 
bir dijital vinyeti seçecekle-
rini söylediler. Araştırmaya 
katılanların yüzde 83’ü 
dijital vinyetin cazip bir 
gelişme olduğunu ve yeni 
ürünü olumlu karşıladıklarını 
düşünmekteydiler. 

Dijital vinyet çıktı – İnternet  satışı 
asfinag.at adresinde açılmıştır
Die Digitale Vignette ist da – Webshop 
ist ab sofort unter asfinag.at geöffnet 
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Der Nachfolger des Laguna kam 2015 unter dem Namen 
Talismann auf den Markt. Die Bezeichnung steht laut 
Renault für das "kraftvolle Erscheinungsbild" und das 

"hohe Sicherheitsniveau". Voll-LED-Scheinwerfer und Rück-
leuchten bestehend aus schmalen Leuchtstreifen mit 3D-
Effekt unterstreichen den Auftritt. Insgesamt positionierten 
die Franzosen den Talisman höher als den Mittelklasse-
Evergreen Laguna. Die 4,85 Meter lange Limousine fährt in 
der automobilen Oberklasse mit, viel Komfort und Platz im 
Innenraum. So überzeugt der Talisman u.a. mit belüfteten 
Sitzen, Ambientebeleuchtung, einem Infotainmentsystem 
mit Touchscreen, einem Parkassistent sowie mit einer vari-
ablen Dämpferverstellung. Das Motorenangebot setzt sich 
aus zwei turboaufgeladenen Benzinern und drei Turbodie-
seln zusammen. Der Einstiegsdiesel hat 1,5 Liter Hubraum 
und 110 PS. Außerdem bietet Renault zwei 1,6-Liter-Selbst-
zünder an: Als dCi 130 mit 130 PS und als dCi 160 mit 160 
PS. Die Benzin-Motoren für den Talisman liefern 150 PS und 
200 PS. Beide geben ihre Kraft an ein Siebengang-Doppel-
kupplungsgetriebe ab.

Renault
Talisman
des Modell-
jahres 2017    
Ab € 28.390,-

www.renault.at

Renault Talisman
Faszinierende Technologie



Aşağı Avusturya konut yardımı/konut desteği

Aşağı Avusturya’da ko-
nut masrafları için 
para yardımı, teşvik 

edilen konutların (örneğin 
kooperatif konutları), teşvik 
edilen müstakil evlerin ve 
teşvik edilen yurtların mal 
sahiplerine, kiracılarına veya 
kullanma yetkisi olanlara 
tanınabilir, eğer bu asıl ika-
met yeri ve Aşağı Avusturya 
konut teşvikince zaten teşvik 
edilmiş durumdaysa. 

Avusturya vatandaşı veya 
aynı hakka sahip olan gerçek 
kişiler teşvik başvurusunda 
bulunabilirler. Başvuruyu 
yapan kişi ve bu kişinin 
eşi/hayat arkadaşı teşvik 
edilen konutu veya teşvik 

Ein Zuschuss zum Auf-
wand für das Wohnen in 
Niederösterreich kann

EigentümerInnen, Mieter-
Innen oder Nutzungsbe-
rechtigten einer geförder-
ten Wohnung (z.B. Genos-
senschaftswohnung), eines 
geförderten Eigenheimes 
oder eines geförderten 
Wohnheimes zuerkannt 
werden, wenn dies der 
Hauptwohnsitz ist und nach 
den Voraussetzungen der 
NÖ Wohnbauförderung be-
reits gefördert wurde.

Einen Antrag um Förde-
rung können natürliche Per-
sonen, die österreichische 
Staatsbürger oder Gleich-
gestellte sind, einbringen. 
Die antragstellende Person 
und dessen EhepartnerIn/
LebenspartnerIn müssen in 
der geförderten Wohnung 
bzw. im geförderten Eigen-
heim den Hauptwohnsitz 
begründet haben. Eine Le-
benspartnerschaft ist gege-
ben, wenn eine gemeinsame 
Lebensführung auch aus 
wirtschaftlicher Sicht und 
eine gemeinsame Nutzung 
der Wohnung bestehen. 
Dies ist widerleglich anzu-
nehmen, wenn gemeinsame 
Kinder vorhanden sind. Der 
Förderungswerber muss 

edilen müstakil evi asıl 
ikamet yerleri olarak gös-
termelidirler. Ortak bir 
yaşamı yürütmek ekonomik 
açıdan ve konutun ortak 
kullanımdan oluştuğunda, 
hayat arkadaşlığı mevcut 
demektir. Eğer ortak çocuk-
lar varsa, bu aksi iddia edi-
lemez bir şekilde kabul edi-
lecektir. Teşvik isteyen kişi 
başvuruyu yapmadan önce 
en az 5 yıl kesintisiz olarak 
Avusturya’da ikamet kaydı 
yaptırmış olmalıdır. Bu, 
teşvik isteyen kişi ile birlikte 
aynı evde yaşayan yakın 
kişiler için geçerli değildir. 
Eyalet hükümeti teşvik iste-
yen kişinin kişisel veya ailevi 
durumundan ötürü sosyal 

unmittelbar vor Einbringen 
des Ansuchens mindestens 
5 Jahre ununterbrochen mit 
einem Wohnsitz in Öster-
reich gemeldet sein. Auf die 
mit dem Förderungswerber 
im gemeinsamen Haushalt 
lebenden nahestehenden 
Personen ist dies nicht an-
zuwenden. Die Landesre-
gierung kann aufgrund der 
persönlichen oder familiären 
Verhältnisse des Förde-
rungswerbers zur Vermei-
dung einer sozialen Härte 
von dieser Voraussetzung 
absehen.

Die WOHNBEIHILFE kann 
grundsätzlich berücksichtigt 
werden, wenn eine Wohn-
bauförderung für die Er-
richtung oder Sanierung des 
Gebäudes vor 1993 beant-
ragt wurde. Der WOHN-
ZUSCHUSS kann berück-
sichtigt werden, wenn die 
Wohnbauförderung für die 
Errichtung oder Sanierung 
des Gebäudes nach 1993 
beantragt wurde. In jedem 
Fall wird mit dem Formular 
um beide Anträge angesucht 
und überprüft, welche Förde-
rung zutrifft.

Solange eine Förderung 
besteht, kann ein Wohn-
zuschuss/eine Wohnbeihilfe 

bir zorluğu önlemek adına bu 
şartı uygulamayabilir. 

Eğer binanın yapımı veya 
onarımı için 1993 yılından 
önce konut teşvikine baş-
vurulduysa, KONUT YAR-
DIMI esas itibariyle dik-
kate alınabilir. Eğer binanın 
yapımı veya onarımı için 
1993 yılından sonra konut 
teşvikine başvurulduysa, 
KONUT DESTEĞİ dikkate 
alınabilir. Her iki durumda 
da form ile her iki başvuru 
gerçekleşmekte ve hangi 
teşvikin uygun olduğu ince-
lenmektedir. 

Bir teşvik olduğu sürece ko-
nut desteği/konut yardımı 

beantragt werden. Diese 
Unterstützung wird auf die 
Dauer eines Jahres zuer-
kannt und ist jährlich neu zu 
beantragen. Die Unterstüt-
zung kann ab dem Monat,
in dem die Förderungs-
voraussetzungen gegeben 
waren, zuerkannt werden. 
Die Auszahlung erfolgt 
nach Zusicherung und zwar 
monatlich im Nachhinein 
grundsätzlich an die antrag-

için başvurulabilir. Bu yar-
dımlar bir yıllığına veril-
mektedir ve her yıl yeni 
başvuruda bulunulmalıdır. 
Yardım, teşvik şartlarının 
mevcut olduğu aydan iti-
baren verilebilir. Ödeme, 
teminat verildikten sonra ve 
geçmiş aylar için sonradan 
genelde başvuru sahibine 
yapılır. Başvurunun biteceği 
ay içinde yeniden yardım için 
başvuruda bulunulabilir. 

Aşağı Avusturya’daki konut
yardımı / konut desteği 
başvurusu ile ilgili daha fazla 
bilgi, size Aşağı Avusturya 
Eyalet Hükümeti’nin konut 
teşvik dairesi tarafından 
memnuniyetle verilmektedir. 

stellende Person. Im Ab-
laufmonat kann neuerlich 
Unterstützung beantragt 
werden.

Weitere Auskünfte zur An-
tragstellung der Wohnbeihil-
fe/des Wohnzuschusses in 
Niederösterreich gibt Ihnen 
gerne die Abteilung der Woh-
nungsförderung der Landes-
riegierung NÖ.

Wohnbeihilfe/Wohzuschuss Niederösterreich
Wohnen
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Viyana konut yardımı

Viyana şehri, konut 
yardımı ile az gelirli 
insanları desteklemek-

tedir. Viyana şehri 3 tip konut 
için konut yardımı öngör-
mektedir:  Bunlar, teşvik 
kredisi kira ile geri ödenen 
kamu parasıyla yapılan ko-
nutlar, teşvik kredisi kira ile 
geri ödenen kamu parasıyla 
onarılan konutlar ve teşvik 
edilmeyen konutlardır (ge-
nel konut yardımı). Konut 
yardımı her defasında en 
fazla iki yıl için verilmek-
tedir ve sonrasında yeni 
bir başvuru yapılmalıdır. 
Yardıma daha kısa bir süre 
için de başvurulabilir (işsizlik 

Mit der Wohnbeihilfe 
unterstützt die Stadt 
Wien Menschen mit 

wenig Einkommen. Die Stadt 
Wien sieht die Wohnbeihilfe 
für 3 Arten von Wohnungen 
vor: Für mit öffentlichen
Geldern gebaute Wohnun-
gen, wenn dafür Förderungs-
kredite mit der Miete zu-
rückbezahlt werden, für 
mit öffentlichen Geldern 
sanierte Wohnungen, wenn 
dafür Förderungskredite 
mit der Miete zurückbezahlt 
werden und für ungeförder-
te Wohnungen (Allgemeine 
Wohnbeihilfe). Die Wohnbei-
hilfe wird jeweils immer für 
höchstens 2 Jahre gewährt, 
danach muss ein neuer Ant-
rag gestellt werden. Um die 
Beihilfe kann auch für einen 
kürzeren Zeitraum ange-
sucht werden (bei Arbeit-
slosen- oder Krankengeld).

Um Wohnbeihilfe sollte nur 
angesucht werden, wenn 
ein Mietvertrag, Nutzungs-
vertrag oder Kaufvertrag für 
die Wohnung vorhanden, 
beim Finanzamt gemel-
det und eine Gebühr dafür 
bezahlt wurde. Eine weitere 
Voraussetzung ist die kor-
rekte Meldung in der Woh-
nung, für die die Beihilfe ange-
sucht wird. Weiters müssen 

ve hastalık parasında). 
Sadece kira sözleşmesi, 
kullanım sözleşmesi veya 
alım satım sözleşmesi 
mevcut, vergi dairesine 
bildirilmiş ve bunun için 
bir harç ödenmiş olan ko-
nutlar için konut yardımına 
başvurulmalıdır. Bir diğer 
şart yardım için başvurulan 
dairedeki bildirimlerin doğ-
ru olmasıdır. Ayrıca kira, 
kullanım ve kredi taksitlerinin 
ödendiğini onaylayan bel-
geler bulunmalıdır. Mevcut 
kira borçlarıyla da konut 
yardımına başvurulabilinir. 
Belediye evlerinde oturan 
kiracıların konut yardımı 

Unterlagen aufliegen, die die 
Zahlung von Miete, Nutzung-
sentgelt oder Kreditraten 
bestätigen. Um die Wohn-
beihilfe kann jedoch auch 
bei bereits vorhandenen 
Mietschulden angesucht 
werden. Die Wohnbeihilfe für 
Mieterinnen und Mieter von 
Gemeindewohnungen wird 
direkt an "Wiener Wohnen" 
überwiesen. Diese wird vom 
Gesamtmietzins abgezogen. 

doğrudan “Wiener Wohnen”’e 
havale edilmektedir. Bu, top-
lam kiradan çıkarılmaktadır. 
Düşürülmüş kira hakkındaki 
buyuru Wiener Wohnen 
tarafından gönderilmek-
tedir. Konut yardımı aylık 
peşin ödenmektedir. Bu 
banka hesabı veya postane 
üzerinden gerçekleşebilir. 
İkinci durumda, ödeme 2 
hafta içerisinde postaneden
alınmalıdır. Bu gerçek-
leşmezse meblağ MA 50’ye 
geri gönderilmekte ve neden 
alınmadığı incelenmektedir. 
Bu diğer ödemelerin gecik-
mesine yol açabilir. Önceki 
aylar için ödenmemiş kira 

Die Vorschreibung für den 
niedrigeren Mietzins wird 
von Wiener Wohnen zuge-
schickt. Die Wohnbeihilfe 
wird monatlich im Voraus 
ausbezahlt. Dies kann über 
ein Girokonto oder per Post 
erfolgen. Sollte Zweites 
der Fall sein, muss die Aus-
zahlung innerhalb von 2 
Wochen bei der Post abge-
holt werden. Geschieht dies 
nicht, wird der Betrag an 

borçları varsa, bu durumda 
borçlar bitene kadar yardım 
direkt konut idaresine hava-
le edilir. Sonrasında meblağ
her zamanki gibi yine baş-
vuru sahibine havale edilir.
Bu belediye evleri için geçer-
li değildir. Belediye evlerinde 
konut yardımı daima konut 
idaresine havale edilmek-
tedir. 

Size, Viyana’da konut yardımı 
başvurusu ile ilgili daha fazla 
bilgiyi Viyana Şehri’nin 50 
numaralı belediye idare ku-
rulu dairesi (Magistratsab-
teilung 50) memnuniyetle 
vermektedir. 

die MA 50 zurückgeschickt 
und überprüft, warum diese 
nicht abgeholt wurde. Da-
durch kann es zu einer Ver-
zögerung von weiteren Aus-
zahlungen kommen. Wenn 
Mietzinsrückstände aus für 
früheren Monaten vorhan-
den sein sollten, wird die 
Beihilfe direkt an die Haus-
verwaltung überwiesen, bis 
keine Schulden mehr offen 
sind. Danach wird der Betrag 
wie gewohnt an den Antrag-
steller direkt überwiesen. 
Dies gilt nicht für Gemeinde-
wohnungen. Dort wird die 
Wohnbeihilfe immer direkt 
an die Hausverwaltung über-
wiesen.

Weitere Auskünfte zur An-
tragstellung der Wohnbei-
hilfe in Wien gibt Ihnen gerne 
die Magistratsabteilung 50 
der Stadt Wien.

Kontakt und Adresse:
MA 50 - Abteilung Wohn-
bauförderung und Schlich-
tungsstelle für wohnrecht-
liche Angelegenheiten

19., Heiligenstädter Straße 
31, Stiege 3, 2. Stock

Telefon: +43 1 4000-74880

Fax: +43 1 4000-99-74896

Wohnbeihilfe Wien
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Bireysel iflasta eski kurallar
Tahminen 30.6.2017’ye kadar

Yükümlülüklere 
uyulursa ve minimum 
kota yerine getirilirse 

Kalan borçtan
muaf tutma

Massetme 
başarısız olursa 

Tüm borçlar 
ve faizler 

yine geçerlidir!

Reddedilirse

Massetme metodu

Alacaklıların onayı gerekli DEĞİLDİR! 
7 yıl asgari ücret ile yaşamak;
borcun en az  % 10’u ödenmiş

olmalıdır (=Minimum kota)

İflas açma
İnfaz ve faizleri durdurma  / Mal varlığını değerlendirme

Mahkeme dışı uzlaşma

Tüm alacaklıların onayı ile; Bu girişim başarısız olursa, o zaman:

NEU

Bireysel iflasta yeni kurallar 
Tahminen 1.7.2017’den itibaren

Kalan borçtan
muaf tutma

Reddedilirse 

Massetme metodu 

Alacaklıların onayı gerekli DEĞİLDİR!
Asgari ücret ile yaşamak

3 Yıl

Minimum kota yok

Kalan borçtan
muaf tutma

Gelir asgari ücretin 
altında veya çok 
az üzerindeyse, 
ödeme planı ile 
ilgili teklife 
gerek yoktur

Yeni

Ödeme planı
Alacaklı çoğunluğunun onayı; 

Geri ödeme oranı gelecek beş yılda 
en az beklenen haciz edilebilir gelirlerdir; 

Maksimum 7 yıl taksitle ödemeler

Ödeme planı
Alacaklı çoğunluğunun onayı; 

Geri ödeme oranı gelecek beş yılda
 en az beklenen haciz edilebilir gelirler; 

Maksimum 7 yıl taksitle ödemeler

İflas açma
İnfaz ve faizleri durdurma  / Mal varlığını değerlendirme

Kabul edilirse ve
zamanında yerine

getirilirse

Kalan borçtan
muaf tutma

Kabul edilirse ve
zamanında yerine

getirilirse

Yükümlülüklere
uyulursa 

Hükümet, İflas 
Yasası’nda bir yasa 
değişikliği plan-

lamaktadır: Özel kişiler 
artık üç yıldan sonra borç-
tan kurtulabilecekler ve 
%10’luk minimum kota 
kaldırılacaktır. Böylelikle 
yıllardır süren borç danış-
malarının talepleri yerine 
getirilmekte, çünkü şu anki
İflas Kanunu eskimiş ve 
yeni bir başlangıca en çok 
ihtiyaç duyan insanları 
dışarıda bırakmaktadır: 

Düşük gelirli insanlar 
(borç danışmanlığına 
başvuranların neredeyse 
% 30’u en fazla asgari 
ücrete sahiplerdir) ve çok 
yüksek borçları olan insan-
lar (özellikle başarısız olan 
serbest meslek sahipleri). 

Ne değişecek?
Mahkeme dışı uzlaşmayla 
çalışmak artık reformla 
zorunlu değil. İflas davası 
açma talebi ile tüm infaz-
ların ve faiz uygulamaları-
nın durdurulması aynı 
kalmaktadır. Borçlunun 
tüm mal varlığı (ev, ara-
ba, banka cüzdanı vs.) 
değerlendirilmektedir. 

Bir sonraki adımda bir 
ödeme planı müzakere edi-
lir: Borçlular, alacaklılara 
gelecek beş yılda ge-
lirden haciz edilebilecek 
miktarı aylık geri ödeme 
olarak sunmalılar. Ödeme 
planındaki geri ödeme en 
fazla yedi yıl sürebilir. Bu 
süreler azaltılmadı. Alacaklı 
çoğunluğu ödeme planını 
kabul etmelidir. 

Ödeme planı alacaklılar 
tarafından reddedilirse, 
borçlular son aşamaya 
gelmektedirler: Massetme

metodu. Burada alacak-
lıların onayı artık gerekli 
değildir. Şimdiye kadar şu 
geçerli olmuştur: Yedi yıl 
boyunca asgari ücrete ka-
dar haczetme ve sonunda 
borcun en az %10 geri 
ödenmiş olması, aksi tak-
dirde iflas başarısız olur 
ve tüm borçlar faizlerle 
birlikte yine geçerli kılınır. 

Reformdan sonra şu geçer-
lidir: Massetme kararı üç 
yıl asgari ücret ile yaşa-
dıktan sonra, minimum 
kota olmaksızın,  öngörül-
mektedir. 

Başka bir yenilik: haciz 
edilebilir geliri olmayan 
(veya sadece “çok az” üze-
rinde olan) aşırı borçlu 
kişiler, ödeme planı müza-
kerelerini atlayabilir ve 
doğrudan üç yıllık masset-
meye geçebilirler. 

Ayrıca – esas itibariyle 
hala geçerli olan – 20 yıllık 
bekleme süresine maruz 
kalırlar: Minimum kota 
nedeniyle massetmeleri 
başarısız olanlar, hemen 
yine iflas başvurusunda 
bulunabilirler. 

Devam eden bireysel if-
laslar için geçiş düzen-
lemesi: Mevcut masset-
me metodları 1 Temmuz 
2017’den itibaren maksi-
mum üç yıl daha sürecek-
tir ( eğer olağan dışı daha 
önceden bitmezlerse). 
Bunlar da minimum kota 
olmaksızın kalan borçtan 
muaf tutulmayı elde ede-
bilirler. Yeni uygulamalara 
geçebilmek için mevcut 
ödeme planları talep üze-
rine değiştirilebilir. Bunun 
avantajlı olup olmadığı her 
bir durum için münferit 
incelenmelidir. 

Yeni bireysel iflas kuralları 
Neue Regeln im Privatkonkurs

Arbeitswelt
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Bireysel iflasta eski kurallar
Tahminen 30.6.2017’ye kadar

Yükümlülüklere 
uyulursa ve minimum 
kota yerine getirilirse 

Kalan borçtan
muaf tutma

Massetme 
başarısız olursa 

Tüm borçlar 
ve faizler 

yine geçerlidir!

Reddedilirse

Massetme metodu

Alacaklıların onayı gerekli DEĞİLDİR! 
7 yıl asgari ücret ile yaşamak;
borcun en az  % 10’u ödenmiş

olmalıdır (=Minimum kota)

İflas açma
İnfaz ve faizleri durdurma  / Mal varlığını değerlendirme

Mahkeme dışı uzlaşma

Tüm alacaklıların onayı ile; Bu girişim başarısız olursa, o zaman:

NEU

Bireysel iflasta yeni kurallar 
Tahminen 1.7.2017’den itibaren

Kalan borçtan
muaf tutma

Reddedilirse 

Massetme metodu 

Alacaklıların onayı gerekli DEĞİLDİR!
Asgari ücret ile yaşamak

3 Yıl

Minimum kota yok

Kalan borçtan
muaf tutma

Gelir asgari ücretin 
altında veya çok 
az üzerindeyse, 
ödeme planı ile 
ilgili teklife 
gerek yoktur

Yeni

Ödeme planı
Alacaklı çoğunluğunun onayı; 

Geri ödeme oranı gelecek beş yılda 
en az beklenen haciz edilebilir gelirlerdir; 

Maksimum 7 yıl taksitle ödemeler

Ödeme planı
Alacaklı çoğunluğunun onayı; 

Geri ödeme oranı gelecek beş yılda
 en az beklenen haciz edilebilir gelirler; 

Maksimum 7 yıl taksitle ödemeler

İflas açma
İnfaz ve faizleri durdurma  / Mal varlığını değerlendirme

Kabul edilirse ve
zamanında yerine

getirilirse

Kalan borçtan
muaf tutma

Kabul edilirse ve
zamanında yerine

getirilirse

Yükümlülüklere
uyulursa 

Bu neden bu kadar önemli?
Avrupa genelinde bariz bir 
borçtan kurtulma süresini 
kısaltma eğilimi vardır ve 
bu şu zamanda çoğunlukla 
üç ile beş yıl arasındadır. 
İngiltere’de borçtan kur-
tulma sadece bir yılda 
mümkündür. Sadece Çek 
Cumhuriyeti’nde bir mini-
mum kota öngörülmekte-
dir, diğer yerlerde yeni bir 
başlangıç herkese açıktır 
– özellikle de az veya hiçbir 
şeyi olmayanlara. Bireysel 
iflas, aşırı borçlu insanlara 
ekonomik yeni bir başlan-
gıcı mümkün kılmalıdır. 
İnsanlar çabucak yeni bir

başlangıç yapabildiklerin-
de, gelirleri artık hacze-

dilmediğinde ve tüketici
olarak aktif hayata 

katılabildiklerinde, sadece 
ilgili kişiler ve ona mensup 
olanlar değil, aynı zamanda 
işverenler, alacaklılar ve 
ulusal ekonomi de kazanır. 
Başarısız olan işletmeler 
tekrar ivedilikle ayağa 
kalktıklarında, bu endüstri-
yel mevki Avusturya’ya 
sadece iyi gelebilir. 

Borç danışmanlıklarından 
güncel durumlar

Bayan A., 
60 yaşında, işsiz
Eski kocasının yükümlül-
üklerinden kendisinin borcu 
var, şu anda işsiz ve zihin-
sel olarak hasta. İflasta 
yedi yıldan sonra % 2,4
oranı yakalanmış. Mah-
keme 3.700 avroluk ek 
ödemeler için kendisine 
zaman vermiş, fakat 
kendisi bu miktarı tedarik 
edememiş: kalan borçlar-
dan muaf tutulma yok, 
çözüm yok, tüm borçlar 
yeniden geçerlidir. 

Bay W., 
48 yaşında, ağır hasta
130.000 avro borcu var. 
Akciğerindeki ciddi bir 
hastalıktan ötürü çalışması 
artık mümkün değildir. 
Gelirsiz % 7,1 kotasını 
yakalamıştır: kalan borç-
lardan muaf tutulma yok, 
tüm borçlar yeniden geçer-
lidir, gelirini haczetmeye 
devam edilmektedir. 
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Viyana Ekonomi Ajansı. 
Viyana şehrinin bir fonu.

Wirtschaftsagentur Wien. 
Ein Fonds der Stadt Wien.
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Fischereiförderung
Diese Förderung ist eine gemeinsame 
Aktion von Land Wien, Bund und der 
EU. Die Förderung setzt das „Opera-
tionelle Programm Österreich 2014-
2020“ des Europäischen Meeres- und 
Fischereifonds um.

Förderquote: 
Je nach förderbarer Maßnahme 
zwischen 25 und 50 %; Maßnahme 
„Datenerhebung" 100 %

Einreichzeitraum: 
01.01.2014 bis 31.12.2020

Balıkçılık teşviki
Bu teşvik Viyana eyaletinin, devletin 
ve AB’nin ortak bir girişimidir. Teşvik, 
Avrupa Deniz ve Balıkçılık Fonu’nun 
“Operasyonel Program Avusturya 
2014-2020”’yi uygulamaktadır. 

Teşvik oranı: 
Teşvik edilebilir eylemlere göre % 25 
ve 50 arası; eylem “bilgi toplama” % 100

Başvuru süresi: 
01.01.2014 – 31.12.2020

Forschung
Gefördert werden Forschungs- und 
Entwicklungs-projekte für Produkt-, 
Dienstleistungs- oder Prozessinno-
vationen im Rahmen spezieller Calls. 
Der nächste Förderwettbewerb star-
tet Anfang Jänner 2018.

Förderquote: 
Kleine Unternehmen 45 %, mittlere 
Unternehmen 35 %, Große Unterneh-
men 25 %, kooperative Projekte 
jeweils 15 Prozentpunkte höher, 
max. Fördersumme: € 500.000/
Projekt

Araştırma
Özel “Calls” (aramalar) kapsamında 
ürün, hizmet veya süreç yenilikleri için 
araştırma ve geliştirme projeleri teşvik 
edilmektedir. Bir sonraki teşvik yarışı 
Ocak 2018 başında başlayacaktır. 

Teşvik oranı: 
Küçük işletme % 45, orta ölçekli 
işletme %35, büyük işletme %25, 
işbirlikçi projelerin her birine 15 yüzde 
puanı daha fazla, maksimum teşvik 
miktarı: proje/500.000 €

Einreichzeitraum: 
02.01.2018 bis 17.04.2018

Wiener Shopping Plattform
NEU! Die Wirtschaftsagentur Wien 
fördert kleine Unternehmen, die sich 
auf der ersten Wiener Shopping Platt-
form registrieren wollen.

Förderquote: 
80 %, max. Fördersumme: € 1.000/
Unternehmen

Einreichzeitraum: 
01.11.2017 bis 31.03.2018

Başvuru süresi: 
02.01.2018 – 17.04.2018

Viyana alışveriş platformu
YENİ! Viyana Ekonomi Ajansı birinci 
Viyana alışveriş platformuna kaydol-
mak isteyen küçük işletmeleri teşvik 
etmektedir. 

Teşvik oran: % 80, maksimum teşvik 
miktarı: işletme/1.000 €

Başvuru süresi: 01.11.2017 – 31.03.2018
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Aşağı Avusturya eyaleti yerel tedarik teşviği 
Yerel tedarik yatırım 

teşviki kapsamında 
750.000 avroya kadar

Im Rahmen der „Investi-
tionsförderung Nahvers-
orgung" werden Investi-

tionen in Anlagegüter mit 
einem Projektvolumen bis
€ 750.000 durch einen 
Zuschuss unterstützt. Da-
hingehend unterstützt 
werden Investitionsprojekte 
von Nahversorgern zur Si-
cherung der Grundversor-
gung zur Reduktion des Indi-
vidualverkehrs in der Region 
durch kurze Einkaufswege.

Antragsberechtigt sind klei-
ne Unternehmen der gewerb-
lichen Wirtschaft sowie Ge-
meinden im Rahmen der 
privatwirtschaftlichen Ver-
waltung, die Güter des 
täglichen Bedarfes führen. 
Dazu zählen die Mitglie-
der des Landesgremiums 
des Einzelhandels mit Le-
bens- und Genussmitteln 
der Wirtschaftskammer NÖ, 
Bäcker (und Konditoreien 
nur in Verbindung mit ei-
nem Bäckergewerbe und 
angeschlossener Bäcker-
filiale), Fleischauer, Einzel-
handel mit Textilbekleidung, 
Schuhen oder Orthopädi-
etechnik, Einzelhandel mit 
Papier- und Kurzwaren so-

proje hacmi ile yatırım 
mallarına yapılan plasman 
maddi yardım ile desteklen-
mektedir. Bu anlamda, kısa 
alışveriş mesafeleri ile bölge-
deki bireysel ulaşımı azalt-
mak için temel ihtiyaçların 
giderilmesini garantileyen 
yerel tedarikçilerin yatırım 
projeleri desteklenmektedir.

Başvuru yapmaya gün-
lük ihtiyaç duyulan malları 
sunan endüstriyel ekono-
minin küçük işletmeleri ve 
özel yönetim kapsamındaki 
belediyeler yetkilidir. Bun-
lara, Aşağı Avusturya Ticaret 
Odası’nın gıda ve keyif verici 
maddeler ile perakende ti-
careti yapan eyalet kurulunun 
üyeleri, fırıncılar (ve sadece 
fırıncılık ticareti ile bağlantılı 
ve fırın şubesi olan pastane-

wie textilen Haushaltswaren, 
Einzelhandel mit Drogerie- 
und Parfümeriewaren oder 
Einzelhandel mit Elektro-, 
Haus- und Küchengeräten 
(ausgenommen Bauneben-
gewerbe und der Audio- und 
Videobereich).

Diese Unternehmen sind 
antragsberechtigt, wenn der 
Jahresumsatz in allen Ge-
schäftsbereichen maximal 
1,6 Mio. Euro pro Betriebs-
stätte beträgt, die Öffnungs-
zeiten mind. Fünf mal wö-
chentlich betragen, maximal 
500 Quadratmeter pro Bet-
riebsstätte zur Verfügung 
stehen und nicht mehr als 
10 Betriebsstätte vorhanden 
sind. Lebensmitteleinzelhän-
dler müssen zusätzlich ein 
Lebensmittelvollsortiment 
führen (Brot und Gebäck, 
Obst und Gemüse, Milch 
und Molkereiprodukte, Eier, 
Zucker, Reis, Fette und Öle, 
Tiefkühlwaren, Wurstwaren, 
Süßwaren, Getränke sowie 
Reinigungs- und Haushalts-
artikel).

Die Voraussetzungen für die 
Zuerkennung einer Förder-
ung können den entsprech-

ler), kasaplar,  tekstil giyim ile 
perakende ticareti, ayakkabı 
veya ortopedi tekniği, kâğıt 
ve tuhafiye ile perakende ti-
careti ve tekstil ev eşyaları, 
güzellik ve parfüm ürünleri 
ile perakende ticareti veya 
elektrik, ev ve mutfak aletleri 
ile perakende ticareti (inşaat 
yan işletmesi ve ses ve video 
sektörü hariç) sayılmaktadır. 

Tüm iş alanlarında iş yeri 
başına yıllık ciroları en fazla
1.6 milyon avro tutan, haf-
tada en az beş kere açık olan, 
iş yeri başına en fazla 500 
metrekare mevcut olan ve 
10 iş yerinden fazla iş yeri ol-
mayan bu işletmeler başvu-
ru yapmaya yetkilidir. Gıda 
perakendeciliği yapanlar ila-
veten gıda tam çeşitliliği sun-
malılardır (ekmek ve hamur

enden Richtlinien der ein-
zelnen Förderungsaktionen 
entnommen werden. Die An-
tragstellung kann entweder
direkt mittels Online-Formu-
lar oder durch Übermittlung 
des Antragsformulares er-
folgen.

işleri, meyve ve sebze, süt ve 
mandıra ürünleri, yumurta, 
şeker, pirinç, yağlar ve sıvı 
yağlar, dondurulmuş ürünler,
sosisler, tatlı ürünler, içecek-
ler ve temizlik ve ev eşyaları). 

Teşvikin tanınmasına iliş-
kin şartlar her bir teşvik 
kampanyası ile ilgili yönet-
meliklerden öğrenilmektedir. 
Başvuru direkt online-form 
üzerinden veya başvuru for-
munun takdim edilmesiyle 
gerçekleşmektedir. 

Yönetmelikler ve başvuru 
formu www.noe.gv.at ad-
resinde bulunmaktadır. Size,
yerel tedarikçi teşviki hak-
kında daha fazla bilgiyi Aşa-
ğı Avusturya’nın yetkili teşvik 
yerleri de memnuniyetle ver-
mektedir.   

Die Richtlinien und das An-
tragsformular sind unter
www.noe.gv.at zu finden.
Weitere Auskünfte zur Nah-
versorger Förderung gibt 
Ihnen auch gerne die zustän-
dige Förderungsstelle des 
Landes Niederösterreich.

Nahversorgungsförderung Land NÖ
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Eyalet başkanın ofisindeki 
“halka açık güne” yoğun talep vardı

Eyalet Başkanı Johanna 
Mikl-Leitner “Ofisime 
hoş geldiniz!” sözleri 

ile “halka açık günde“ zi-
yaretçileri karşıladı. Eya-
let evinin 6. katında bu-
lunan eyalet başkanının 
ofisini görme fırsatını 
değerlendirmek isteyen 
eyaletteki çok sayıda va-
tandaş Aşağı Avusturya 
Eyalet Evi’nin ana girişinin 
önünde büyük bir yoğunluk 
oluşturdu. Eyalet Başkanı 
Mikl-Leitner konuklarının 
her birini bizzat karşıladı 
ve iş ortamı hakkında bilgi 
verdi. 

İlgili ziyaretçilerle yaptığı 
konuşmada hem 1986 
yılında eyaletin kendi 

Mit einem „herzlichen 
Willkommen bei mir 
im Büro“ begrüßte 

Landeshauptfrau Johanna 
Mikl-Leitner die Besucherin-
nen und Besucher beim 
heutigen „Tag der offenen 
Tür“ in ihren Räumlichkeiten. 
Großer Andrang herrschte 
dabei vor dem Hauptein-
gang des NÖ Landhauses in 
St. Pölten, denn zahlreiche 
Landesbürger nutzten die 
Gelegenheit, im 6. Stock 
des Landhauses das Büro 
der Landeshauptfrau zu be-
sichtigen. Landeshauptfrau 
Mikl-Leitner empfing jeden 
der Gäste persönlich und 
informierte über ihr Arbeits-
umfeld.

Im Gespräch mit den inte-
ressierten Besucherinnen 
und Besuchern blickte sie 
auf die Entscheidung für 
eine eigene Landeshaupt-
stadt im Jahr 1986 ebenso 

başkenti olması için verilen 
kararı hem de bu karardan 
itibaren eyaletin ve eyalet 
başkentinin başarılı gelişimi 
ile ilgili geçmişi hatırlattı. 
Ayrıca ofisinde bulunan 

zurück wie auf die erfolg-
reiche Entwicklung, die 
Landeshauptstadt und Land 
seitdem genommen haben. 
Sie informierte aber auch 
über die Einrichtung ihres 
Büros und verwies dabei 
u. a. auf ein Bild des Guggin-

ger Künstlers Heinrich Rei-
senbauer, das an der Wand 
ihres Büros hängt und das 
eine ganz besondere Ge-

eşyalar hakkında bilgi verdi 
ve Gugging sanatçısı Hein-
rich Reisenbauer’in ofisi-
nin duvarında asılı olan bir 
tablosuna ve onun çok 
özel hikâyesine dikkat çekti 

schichte hat, wie sie er-
zählte: „Dieses Bild wurde an 
dem Tag angefertigt, an dem 
ich zur Landeshauptfrau 
gewählt wurde.“

Neben dem „Tag der offenen 
Tür“ im Büro der Landes-

hauptfrau zog heute auch 
die 1. NÖ Freiwilligenmesse 
im NÖ Landhaus viele Be-
sucherinnen und Besucher 

ve sözlerine şunu ekledi: 
“Bu tablo benim eyalet
başkanı seçildiğim gün 
tamamlanmıştır.”

Eyalet başkanının ofisin-
deki “halka açık günün” 
yanı sıra Aşağı Avusturya 
Eyalet Evi’ndeki bugünkü 
1. Aşağı Avusturya Gönül-
lüler Fuarı da çok sayıda 
ziyaretçi çekti. Aşağı Avus-
turya Eyalet Arşivi’nde reh-
berli geziler, tarihin evinde 
bir “aile pazarı”, ORF-eya-
let stüdyolarında “halka 
açık gün”, St. Pölten’deki 
Klangturm’da eğitim arzları 
ve “Aşağı Avusturya tadı 
böyleden” mutfak lezzetleri 
gibi pek çok başka cazip 
program maddeleri sunuldu. 

an. Angeboten wurden auch 
zahlreiche weitere attraktive 
Programmpunkte, wie etwa 
Führungen im NÖ Landesar-
chiv, ein „Familiensonntag“ 
im Haus der Geschichte, 
ein „Tag der offenen Tür“ im 
ORF-Landesstudio, Bildungs-

angebote im Klangturm in 
St. Pölten und kulinarische 
Köstlichkeiten von „So sch-
meckt Niederösterreich“.

Großer Andrang beim „Tag der offenen 
Tür“ im Büro der Landeshauptfrau
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Göçmen veya ilticacı-
ları topluma daha 
iyi ve kalıcı entegre 

edebilmek için Avusturya 
eyaletlerinin entegrasyon 
görevlileri St. Pölten’deki 
konferanslarında birçok 
konu üzerine konuştular. 
Gerçekleşen bir basın 
toplantısında Eyalet Meclisi 
Üyesi ve Eyalet Entegras-
yon Görevlileri Konferansı 
Başkanı Karl Wilfing, Jür-
gen Czernohorszky (Viya-
na), Martina Berthold (Salz-
burg), Christine Baur (Tirol), 
Rudolf Anschober (Yukarı 
Avusturya) ve Doris Kam-
pus (Steiermark) ile birlikte 
güncel sorular hakkında 
bilgi verdiler. 

“İlticacılara kendilerini tam 
anlamıyla entegre etme 
imkanı verebilmek için, 
Aşağı Avusturya eyaletin-
de dil öğrenimini destekli-
yoruz” diye eyalet meclisi 
üyesi iletti. Bunun için 
eyaletlerinin Avusturya
çapında entegrasyon veri 
tabanı oluşturabilmek 
adına başvuruda bulun-
duğunu söyledi. “Bu ta-
mamlanmış entegrasyon
açıklamalarına, AMS-
eğitimlerine ve Almanca 
kurslarına ilişkin bilgileri 
içermektedir” diye eyalet 
meclisi üyesi vurguladı. 
Böyle bir entegrasyon 
veri tabanının Kasım 
ayının ortasından itibaren 
kullanıma hazır olacağını 
ve Aşağı Avusturya’nın 
pilot uygulama için ilk 
eyalet olabileceğini Wil-
fing açıkladı. “Eğer birinin 
entegre olmaya istekli 
olmadığı ortaya çıkarsa 

entegrasyon veri tabanı ile 
akıbetini belirlemek daha 
kolay olacaktır. Bizim değer 
sistemimizin ve dil bil-
gimizin net bir şekilde aktif 
bir entegrasyon çabasının 
parçası olduğu açıktır“ diye 
Wilfing vurguladı. 

Bir başka esas noktanın 
aşırıcılığın önlenmesi ve

radikalleşmenin geri çev-
rilmesi olduğunu söyledi. 
Burada eyaletlerinin 2015 
yılında kurulan ve deneyim 
paylaşımı şeklinde uygula-
nacak olan Aşağı Avustur-
ya radikalleşmeyi geri çe-
virme ağına başvurmakta 
olduklarını eyalet mec-
lisi üyesi vurguladı. Bu 
bağlamda geçen yıl tüm 
ilçelerde 35 workshop 
düzenlendiğini iletti. Aşağı 
Avusturya’da özellikle dil 
öğreniminin ön planda 
olduğunu Wilfing vurguladı. 
Bunun için gençlere ve genç 
yetişkinlere hitap eden 
“POLEposition” projesinin 
hayata geçirileceğini söyle-

di. İltica ve ikincil koruma 
hakkına sahip olan kişilere 
danışmanlık ve kişilerle il-
gilenme amacını güden 
Aşağı Avusturya’da ilave 
entegrasyon eylemi olarak 
“B.A.S.I.C” projesinin var 
olduğunu iletti. “B.A.S.I.C.” 
projesinin Şubat 2019’a 
kadar süreceğini ve bu za-
mana kadar 2.650 katılımcı 

için Almanca kursları v.s. 
planlandığını eyalet meclisi 
üyesi aktardı. 

Bundan başka Steier-
mark’dan “Yetenek - Geliş-
tirme Enstitüsü”’nün Aşağı
Avusturya eyaleti ile 
birlikte çok özel bir pro-
je geliştirdiğini söyledi. 
Hedeflerinin, refakatçisi 
olmayan küçük ilticacıları 
bir yıllık bir hazırlık 
kapsamında Avusturya’da 
az bulunan mesleklerde 
çıraklık yapabilmek için 
eğitmek olduğunu bildirdi. 
Korneuburg’da aşçı, gar-
son, otelcilik ve lokantacılık 
vs. gibi alanlarda ilgili ha-

zırlık kurslarının plan-
landığını son olarak eyalet 
meclisi üyesi sözlerine 
ekledi. 

Tirol Eyalet Meclisi Üyesi 
Christine Baur şunu iletti: 
Hastanelerde yapılan video 
tercümeleri bu arada çok iyi 
işlemektedir. Salzburg Eya-
let Meclisi Üyesi Martina 
Berthold: Kadınların başarılı 
bir entegrasyon için kilit 
faktör olduklarını söyledi. 
Eyaletlerin entegrasyon
görevlilerinin sunulan en-
tegrasyon eylemlerini daha 
da iyileştirmek için toplu 
olarak anlaştıklarını eya-
let meclisi üyesi aktardı. 
Steiermark Eyalet Meclisi 
Üyesi Doris Kampus şunları 
vurguladı: “Biz bu esnada 
durabilir ve her bir eyalette 
edinilmiş tecrübelere geri 
bakabiliriz. Bize gelen in-
sanlara eğitim ve istihdam 
imkânları sunulmalıdır.” Vi-
yana Şehir Belediye Meclisi 
Üyesi Jürgen Czernohor-
szky: Devletin ve eyaletlerin 
sundukları kursların birbir-
leriyle daha iyi koordine 
edilmesi gerektiğini iletti. 
Viyana’da çok sayıda Al-
manca kursu sunulduğunu 
da sözlerine ekledi. Yukarı 
Avusturya Eyalet Meclisi 
Üyesi Rudolf Anschober 
şunu açıkladı: “Entegrasyon 
siyaseti alanında devlet ve 
eyaletler arasında iyi bir 
iş birliğine ihtiyacımız var. 
Geniş kapsamlı Almanca 
kurslarının son derece 
olumlu olduğu gösteril-
miştir. İlticacı çocukların 
okullara entegrasyonu da 
çok iyi gerçekleşmektedir.“

Eyaletlerin entegrasyon 
görevlileri St. Pölten’de buluştular
Integrationsreferenten der 
Bundesländer trafen sich in St. Pölten
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Sağlık Günü Güssing Kaymakamlığı “Kışa Fit Girin”

Ülkenin Sağlık Yönetimi 
tarafından ‘’Kışa Fit 
Girin’’ idari reformuyla 

Temmuz 2016’da ‘’Personel 
Gelişim ve İş Sağlığı Yöneti-
mi ‘’ (Bölüm -1) kuruldu.

İş sağlığı yönetiminin ana 
hedefi ise çalışanların de-
vamsızlık oranını azaltmak,
sağlığını korumak ve dola-
yısıyla çalışanların perfor-
mansını,  iş kapasitesini, iş 
memnuniyetini ve angajmanı 
arttırmaktır.

Ekim 2016’dan bu yana fit-
2work Projesi Burgenland
eyaletinde uygulanmaya

Schindler asansör ve yü-
rüyen merdiven GmbH
'nın yan kuruluşu M.S-

asansör montajı GmbH ta-
rafından eski Enercon ça-
lışanlarının devralınmasına 
başlandı.

Çalışanları için bir çözüm 
arayan Vali Hans Nessl: 
‘‘Birçok çalışan için bul-
duğumuz çözümün şimdi 
uygulanmakta olduğundan 
çok memnunuz. Bu başarı-
lı işbirliğinin başlıca bir ör-
neğidir ve bunun için Fir-
ma Schindler’e minnettarım.” 
dedi.

Vali Niesl ve il meclisi üyesi
Mag. Norbert Darabos ile
yaptığı bir görüşmede 
Schindler Avusturya’dan 
Mag. Wilhelm Hübner,
1 Aralık itibariyle 30 çalı-
şanın devralınması gerçek-
leştiğini doğruladı.

başlandı. Bu sayede çalışan-
ların sağlığı ve çalışma ka-
biliyetinin kalıcı olması sağ-
lanmış ve çalışma şartla-

Birinci grup asansör tamir-
cisi Schindler’in İsviçre 
merkez binasında eğitim
görmekte. 2018 yılı için ek 
çalışanların devralınması 

rından dolayı kaybedilen per-
formans geri kazanılmıştır.

Stres azaltma programları, 

önceden planlanıp onay-
lanmıştır. Özellikle Burgen-
land’daki işlerin devam etti-
rilmesinden memnuniyet
 duyuyoruz.

yoga kursları, spor salonları 
gibi farklı projeler bu sayede 
itibar gördü. Bir başka 
sunulan teklif ise ‘’Gelecek-
teki Sağlık Günleri’’dir. Yılda 
iki defa çalışanlar eğitim 
istasyonları atölyeler veya 
bilgi stantlarına katılıp 
mesleki sağlık yönetiminin 
farklı yönlerini tanıma fırsatı 
bulmaktadırlar.

İlk sağlık günü LRin Dunst, 
LR Darabos ve Bölge Mü-
dürü Mag.a Dr. Nic Nicolla 
Christina Wild tarafından açı-
lan "Kışa Fit Girin" sloganıyla   
Güssing Kaymakamlığında 
gerçekleşti.

Hübner : “Başvuru davetimiz 
hala devam ediyor.” diyor. M.S 
asansör montaj firması ise 
Forchenstein‘de bulunuyor.

Önceki Enercon çalışanlarının devir süreci 
başarıyla başlatıldı
Übernahme von ehemaligen Enercon-Mitarbeitern 
hat erfolgreich begonnen

Gesundheitstag BH Güssing: „Fit in den Winter“ 
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Aşağı Avusturya 
Müzesi’ndeki bir 
haftalık bilgi festi-

vali için büyük başarı 

ST. PÖLTEN – “Macera 
bilgi” adlı bilgi festivali 
yılda iki defa okul sınıfları-
nı ve aileleri Aşağı Avus-
turya Müzesi’ndeki çeşitli 
workshoplara, gezilere ve 
yaratıcı duraklara davet et-
mektedir. 7-12 Kasım 2017 
tarihleri arasında Aşağı 
Avusturya Müzesi’ndeki 
yeni tarihin evi ilk defa et-
kinliklerin merkezindey-
di. Festival kapsamında 
Aşağı Avusturya Müzesi’ni 
2.000’den fazla çocuk, genç 
ve yetişkin ziyaret etti. 

“Gereğince aktarıldığında 
tarihi konulara büyük heye-
can duyulduğunu görmek-

teyiz” sözleri ile Yöneti-
ci Matthias Pacher bu 
girişimin başarısını açıkla-
dı. “Aktarma forumlarının 
tarihin evi sergisinde 
çok iyi bir şekilde kabul 
gördüğünü memnuniyet 
ile saptamaktayız” diye 
Pacher iletti. Çağdaş ve St. 
Pöltenli, işinin piri, Heidi 
Mondl son noktasına ka-
dar doldurulmuş “Forum 
Demokrasi”’de tecrübelerin-
den bahsetti. Kautzen “Hei-
matmuseum” (Vatan müze-
si) çalışanları doğrudan 
sergide dantel örme, lifleri 
ipe çevirme ve dokuma 
gibi tarihi el sanatlarını 
sundular.  

7-10 Kasım tarihleri 
arasında okul etkinlikleri 
kapsamında gerçekleşen 
workshoplar ve rehberli 

geziler çocuklara ve genç-
lere zengin imkânlar sundu. 
Toplamda 14 farklı imkânın 
arasında el ile bir Ulm kutu-
su, içinde para olan bir cüz-
dan, zaman ölçme aleti ve 
kaleler yapmak için yaratıcı 
workshoplar ve tarihi bir 
yazım atölyesi, fotoğraf 
laboratuvarı ve aynı zaman-
da “Nasyonal sosyalizm-
propaganda zamanında 
gençlik”, “Bir parti nasıl 
kurabilirim?”, “Kişisel bir 
görüş nasıl oluşturulur?”, 
“Aşağı Avusturya’da ne, 
ne zaman ve nerde?” 
veya “Çocuklar silahlı 
çatışmalarda ne durumda-
lar?” gibi konular hakkında 
bilgi-workshopları bulunu-
yordu. 

12 Kasım 2017, pazar günü 
aileler için gerçekleşen bilgi 

macerası birçok rehberli 
gezilerin yanı sıra St. Pölten-
li, işinin piri, Heidi Mondl ile 
çağdaş sohbeti, özel bir 
film programı ve el yapımı 
saatler ve cüzdanları içeren 
birçok yaratıcı duraklar ve 
yazım atölyesi ve dantel 
örme, lifleri ipe çevirme ve 
dokuma durakları sundu. 
Sadece pazar günü tarihe 
ilgi duyan 1.200 çocuk ve 
ebeveyn Aşağı Avusturya 
Müzesi’ni ziyaret etti. 

13 Aralık 2017 saat 18.00’da 
Oscar adayı “38-Bu da 
Viyana’ydı“ film gösterimi 
dâhil olmak üzere tiyatro ve 
film yönetmeni Wolfgang 
Glück ile “Anlatılan tarih” 
adlı çağdaş forumu, Aşağı 
Avusturya Müzesi’nde 
gerçekleşecek olan diğer 
etkinliklerdir. 

Tarihin evi: 
Bilgi, macera olursa
Haus der Geschichte: 
Wenn Wissen zum Abenteuer wird

Der deutsche Text ist auf brückemagazin.at



35Ausgabe 9 2017

Kultur

Paylaşılan Tarih.
Türkiye ve Yugoslavya 

’dan gerçekleşen iş-
gücü göçü 1960’lar-

dan beri Viyana şehrini 
önemli bir şekilde etkilemiş 
ve değiştirmiştir. İşçi alma 
sözleşmesi ile Avusturyalı 
işletmelerin acil işgücü 
eksikliğinin kısa süreli 
giderilmesi sağlanmak is-
teniyordu; birçok “misafir 
işçi” bir süre Avusturya’da 
çalışıp biriktirdikleri para 
ile kendi vatanlarında daha 
iyi bir geçim sağlayabilme 
fikri ile gelmişlerdi. Fakat 
zamanı sınırlandırma fikri 

Die Arbeitsmigration aus 
Jugoslawien und der 
Türkei hat die Stadt 

Wien seit den 1960er-Jahren 
entscheidend geprägt und 
verändert. Mit den dama-
ligen Anwerbeabkommen 
sollte es österreichischen 
Unternehmen ermöglicht 
werden, den akuten Arbeits-
kräftemangel kurzfristig aus-
zugleichen; viele „Gastarbei-
ter“ kamen ihrerseits mit der 
Vorstellung, eine Weile in Ös-
terreich zu arbeiten, um sich 

çoğu durumda gerçekçi 
olmadığını göstermiştir. 
Aile üyeleri arkadan gelmiş, 
dernekler hayata geçirilmiş 
ve göçmenler tarafından 
dükkânlar ve işletmeler 
kurulmuştur – ve planlanan 
geri dönüş daha sonraya 
ertelenmiştir. 

“Göç toplama” 2015/16 
projesi kapsamında Viyana 
Müzesi için toplanan obje 
ve materyallere dayanarak, 
“Paylaşılan tarih. Viyana-
Beč-Wien” insanların günlük 
yaşamına bakış – iş yerin-

später mit dem angesparten 
Geld eine bessere Existenz 
in ihrem Heimatland zu er-
möglichen. Doch die Idee 
einer zeitlichen Befristung 
erwies sich in vielen Fäl-
len als unrealistisch. Fami-
lienmitglieder zogen nach, 
Vereine wurden ins Leben 
gerufen, Geschäfte und Un-
ternehmen von MigrantIn-
nen gegründet – und die ge-
plante Rückkehr auf später 
verschoben. 
Auf Basis von Objekten und 

de, okulda veya boş zaman-
da, sergisini açmaktadır. 
Kişisel hatıralarla ayrılmaz 
bir şekilde bağlantılı olarak 
genellikle dünyevi gün-
lük şeyler, farklı hikâyeler, 
tecrübe ve deneyimler 
anlatılmaktadır. Göç tarihi, 
Viyana kent tarihinin bir 
parçası olarak okunabilir 
hale gelmektedir. 

Müze, sergi ile sadece gö-
çün anlamını vurgulama-
makta, aynı zamanda müze-
ye objeler hediye etmeye ve
böylelikle kendi şahsi tarih-

Materialien, die im Zuge des 
Projektes „Migration Sam-
meln“ 2015/16 für das Wien 
Museum gesammelt wur-
den, eröffnet die Ausstellung 
„Geteilte Geschichte. Viyana 
- Beč - Wien“ Einblicke in den 
Alltag der Menschen – sei 
es am Arbeitsplatz, in der 
Schule oder in der Freizeit. 
Mit persönlichen Erinnerun-
gen untrennbar verknüpft, 
erzählen oftmals profane 
Alltagsdinge die unter-
schiedlichsten Geschichten, 

lerinin bir yönünü paylaş-
maya hazır olan bu kişileri 
özellikle takdir etmektedir. 

Quelle:www.wienmuseum.at

Erfahrungen 
und Erlebnisse. Migrations-
geschichte wird so als Teil     
der Wiener Stadtgeschichte 
lesbar.

Das Museum unterstreicht 
mit der Ausstellung nicht nur 
die Bedeutung der Zuwande-
rung, sondern würdigt insbe-
sondere auch jene Personen, 
die bereit waren, dem Muse-
um Objekte zu schenken und 
damit einen Aspekt ihrer pri-
vaten Geschichte zu teilen.

Geteilte Geschichte.
WIEN MUSEUM KARLSPLATZ
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Türkenschanzpark

1683 yılında gerçekleşen 2. Viyana 
Kuşatması sırasında bir süre Merzi-
fonlu Kara Mustafa Paşa'nın merkez 

olarak kullandığı ve buna istinaden yapılan 
Türkenschanzpark, 18. Viyana'da Gregor-
Mendelstrasse'de bulunuyor.

1991 yılında Yunus Emre’nin 750. doğum 
yıldönümünde Türkiye ve Avusturya 
dostluğunu pekiştirmek amacıyla üzerin-
de Yunus Emre’nin dizelerinin yer aldığı 
Yunus Emre Çeşmesi Türk Büyükelçiliği 
tarafından yaptırılmış.

Bu park tarih açısından sadece Kara 
Mustafa Paşa'nın birliklerini burada idare 
etmesi nedeniyle değil, ayrıca Osmanlı 
Ordusu'nun Viyana Kuşatması sırasında 
ilerleyebildikleri en son nokta olduğu ve 
ordunun burada silah bırakıp geri çekilme-
si nedeniyle önemlidir.

Başarısız kuşatma denemesinden son-
ra yıllarca savaşın izlerini barındıran 
yıkıntı halindeki bu bölge ancak 1890 
yılında resmen Viyana'ya dahil edilir. 
Türkenschanzpark'ın açılışı da dönemin 
imparatoru Franz Joseph tarafından 
yapılır.

Yeniçeri askerine benzetilen heykel 
anıtı 2003 yılında Ukrayna Büyükelçiliği 
tarafından yaptırılmış, heykelin İkinci Vi-
yana Kuşatması'nın önemli isimlerinden 
Kırım Hanı Murat Giray olduğu tahmin 
ediliyor.
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Dürnstein - Tarihi bir kasaba

Melk’ten 30 km uzaklıkta yer alan 
Dürnstein, Aşağı Avusturya'daki 
Krems-Land ilçesinin 879 kişilik 

nüfusa (1 Ocak 2017 itibarıyla) sahip bir 
kasabadır. Wachau Vadisi’nin UNESCO 
Kültür Mirasları Listesi’nde bulunan 
sıcacık bir Ortaçağ kasabası. Kasaba 
ününü 1193 yılında Avusturya Dükü VI. 
Leopold tarafından yakalanan “Aslan 
Yürekli Richard”ın bir süre hapsedildiği 
Dürnstein Kalesi’nden almaktadır. Ayrıca 
bu kasaba, üzüm bağları ve zerdalisi ile 
ünlü.  

Dürnstein Kalesi’ne üzüm bağları 
arasından 20-25 dakikalık bir yürüyüşle 
çıkılıyor. Günümüzde kale duvarları büyük 
ölçüde yıkılmış. Kale 1645’te İsveçliler 
tarafından tahrip edilmiş.
 
Kasaba içinde tipik Ortaçağ mimarisi 
ile yapılmış hediyelik eşya, şarap, snaps 

satan küçük dükkânlar arasında 
gezerken zerdali ve erik likörü tadabi-
lirsiniz. Ayrıca zerdali ve erik reçeli de 
bolca satılmaktadır.

Dürnstein’in mavi renkli barok mimari 
ile yapılmış manastır kulesi ve bu 
manastırın ana giriş kapısı, kasabanın 
simgelerindendir. 

Aslan Yürekli Richard burada tutuk-
lu iken İngiltere onu geri istemiş ve 
Avusturya çok büyük paralar karşılı-
ğında rehini geri vermiş. Hatta şöyle 
söyleniyor; görkemli Viyana şehri 
Aslan Yürekli Richard için İngiltere’nin 
verdiği fidye parası ile yapılmış.

Dürnstein şehrinde bir çok konaklama 
seçeneği var. Bunlardan en iyileri Villa 
Schönthal, Winzerhof - Gästehaus 
Stöger, Gästezimmer Schmelz'dir.
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KONZERT
HARRI STOJKA
Eintritt: Ab € 28,10-
Sa, 30.12.2017 - 20:30
Porgy Bess, Wien

Außergewöhnlich, virtuos, grenzen-
los kreativ und einzigartig viel-

seitig. So waren die Beatles – und so 
ist Meister-Gitarrist Harri Stojka. Harri
– man schreibt ihn wie Harrison!

Was entsteht, wenn der aus Wien 
stammende Künstler seine Liebe zum 
Werk der britischen Jahrhundert-Band 
in eigene Klänge fasst, geht weit über 
simple Cover-Versionen hinaus: Stoj-
ka’s brandneue CD „A Tribute to the 
Beatles“ sprüht vor lebendiger Energie 
und Emotion, überrascht und erinnert 
zugleich, und verleiht bekannten Songs 
auf ebenso respekt- wie fantasievolle 
Art neue, schillernd-schöne Farben. 
Das Ergebnis: 17 Beatles-Interpreta-
tionen, die den beim ersten Hören so 
beglückend einfachen, in Wahrheit je-
doch stets hochkomplexen Komposi-
tionen der legendären „Pilzköpfe“ mehr 
als bloß verdiente Ehre erweisen. Harri 
Stojka at his best – diesmal mit dem 
Besten der Beatles.

Mag sein, dass sich viele Top-Musiker 
an Beatles-Songs versuchten, dabei 
allerdings wenig Großes zu Tage trat. 
Auf Stojkas CD jedoch geriet jeder der 
17 Titel zum persönlichen Kunstwerk, 
das neu für sich alleine glänzt und sich 
doch zeitgleich würdevoll vor seinen 
Ursprüngen verneigt. Ein „Tribute“, das 
beweist, dass man auch ohne „Lucy“ 
Diamanten in den Himmel zaubern 
(und himmlisch klingen lassen) kann.

Jetzt Karten für einen angenehmen 
Abend im Porgy&Bess sichern!

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

Bis 26. Dezember 2017 vereinen sich 
Wiener Christkindlmarkt, Kleiner Eis-

traum und Weihnachtswelt im Rathaus-
park zum Wiener Weihnachtstraum. Die 
bekannten und beliebten Attraktionen 
wie Gratis-Eislaufen, traditionelle Kunst-
handwerkstände oder den märchenhaft 
geschmückten Park werden auch heuer 
wieder angeboten. Dazu gibt es vor al-
lem für Kinder zahlreiche neue Elemente 
beim Wiener Weihnachtstraum zu ent-
decken.

Christkindlmarkt
Von 1. bis 23. Dezember erklingen täglich 
um 18 Uhr unterschiedlichste Chöre auf 
der Christkindlsbühne vor dem Weih-
nachtsbaum und stimmen auf Weih-
nachten ein.

Eislaufen im Park
Ein weiteres Highlight des Wiener Wei-
hnachtstraums ist der märchenhafte 
Eislaufplatz mitten im weihnachtlich be-
leuchteten Rathauspark. Auf rund 3.000 
Quadratmetern können zwischen den 
Bäumen schwungvolle Runden gedreht 
werden. Eislauf-Anfängerinnen und 
-Anfängern steht zum Üben eine 100 
Quadratmeter große Gratis-Eisfläche zur 

Kinder verbringen mit dem ferienspiel 
einen Winter-Actionurlaub zu Hause 

in Wien. In den ferienspiel-Pässen finden 
6- bis 13-Jährige rund 100 Aktionen für 
die Winterferien, darunter maßgeschnei-
derte Kino-, Museums- und Theaterange-

Verfügung. Ein Schlittschuh- und Helm-
Verleih ist vor Ort.

Weihnachtswelt für große und kleine 
Kinder
In der nördlichen Parkhälfte findet sich 
eine funkelnde Welt zum Spielen und Ent-
decken: Rentierzug, Riesenrad, Schlitten-
fahrt und historisches Ringelspiel warten 
auf die jüngsten Besucherinnen und Be-
sucher. Für kleine Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler gibt es spannende 
Mitmach-Stationen. Dort können Kinder 
basteln, mit Trockeneis experimentieren 
oder Schnee aus Silikatpolymer fertigen.

bote, coole Schnupper-Sportangebote, 
Spiele-Highlights und Stadterkundun-
gen. Mit dabei ist auch Holli Knolli, das 
knallgelbe ferienspiel-Maskottchen.

Weitere Infos und Tickets unter: 
www.wienxtra.at

WIENER 
WEIHNACHTSTRAUM 

Eintritt: Frei
17. Nov. bis 26. Dez. 2017

am Rathausplatz

WINTERFERIENSPIEL 
2017/18

So, 24.12., Di, 26.12., So, 31.12. 
Öffnungszeiten in den Winterferien:

Di bis Fr, 14:00 - 18:00
Sa und So, 10:00 - 17:00

geschlossen: immer am Mo und 
an folgenden Tagen
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ALLES NEU BEIM WINTER IM MQ - 
DIE MQbis SIND DA!

Nach den Eispavillons der vergangenen 
Jahre präsentiert sich der ‚Winter im MQ‘ 
mit den ‚MQbis‘ ab sofort in einem gänz-
lich neuen Erscheinungsbild. Die neuen 
modernen Designelemente zeigen ein-
mal mehr die harmonische Verbindung 
von historischer Architektur und zeit-
genössischem Ambiente. So bilden ihre 
kristallinen Strukturen und Lichtflächen 
einen spannenden architektonischen Be-
gegnungsraum. Beleuchtet werden die 
„MQbis“ durch speziell angefertigte LED 
Kuben. Jeder dieser Würfel wird einzeln 

Eine Badener Erstaufführung ist das 
Familienmusical nach dem orien-

talischen Märchen aus „1001 Nacht“, 
das dank des Librettos und der konge-
nialen Musik von Robert Persché und 
den Sprechtexten von Andreas Braunen-
dal bereits an der Grazer Oper Triumphe 
gefeiert hat. 

Aladdin ist zufrieden, solange er unbe-
schwert tanzen, andere zum Lachen 
bringen und seiner Fantasie freien Lauf 
lassen kann. Als die schöne Jasmin in 
sein Leben tritt, bekommt er Zweifel: Ist 
es möglich, dass sich die Tochter eines 
englischen Archäologen in einen armen 
Straßenjungen verliebt? So etwas gibt es 

Noch mehr STAR WARS FEELING gibt 
es am 17.12. bei uns im Hollywood 

Megaplex St. Pölten: Die Walking Charac-
ters vom Star Wars Fanclub AT sorgen 
für mächtig Stimmung und stehen für 
Fotos und Selfies bereit. Ab 18 Uhr sind 

angesteuert, aufgrund der geometrischen 
Würfel-Anordnung an der Decke erlebt 
man eine einzigartige Raumtiefe. In Kom-
bination mit den Misteln der Baumbe-
leuchtung entsteht damit eine einzigar-
tige Lichtstimmung im MQ Haupthof.
Kunst, Kultur und Punschgenuss vereint 
in den „MQbis“ von Biosk, Cafe Leopold, 
Café.Restaurant.HALLE, Corbaci, Glacis 
Beisl, kantine und MQdaily.

Weitere Infos und Tickets unter: 
www.mqw.at

die Figuren aus dem Star Wars Univer-
sum vor Ort und werden auch die IMAX 
Hauptabendvorstellung mitverfolgen.

KINOWELT
STAR WARS 8: 
DIE LETZTEN JEDI

Regie: 
Rian Johnson
Darsteller: 
Daisy Ridley, 
John Boyega, 
Oscar Isaac, 
Mark Hamill, 
Carrie Fisher
Land: USA

Beschreibung: 

Die planeten-
vernichten-

de Starkiller-
Basis der Ersten Ordnung ist zwar 
zerstört, die Neue Republik nach 
der vorherigen Zerstörung von fünf 
Welten aber massiv geschwächt. Sie 
steht am Abgrund und wird nur noch 
von Generalin Leias (Carrie Fisher) 
Widerstand verteidigt, für den auch 
Pilot Poe Dameron (Oscar Isaac) und 
der desertierte Ex-Sturmtruppler Finn 
(John Boyega) kämpfen. Rey (Daisy 
Ridley), mit den Erfahrungen ihres 
ersten großen Abenteuers in den 
Knochen, geht unterdessen bei Luke 
Skywalker (Mark Hamill) auf dem 
Inselplaneten Ahch-To in die Lehre. 
Luke ist der letzte Jedi, der letzte Ver-
treter des Ordens, auf dem die Hoff-
nung ruht, dass Frieden in der Galaxis 
einkehrt...

AYLA
Regie:
Can Ulkay
Darsteller:  
Çetin Tekindor, 
Ismail Hacioglu, 
Kyung-Jin Lee
Land: Türkei

Beschreibung: 

Der türkische 
Unteroffizier

Süleyman, der 
in einer tür-

kischen Einheit an dem Koreakrieg 
im Jahre 1950 teilnimmt, bemerkt ein 
kleines Mädchen auf dem Schlacht-
feld. Der Unteroffizier nimmt das 
fünfjährige kleine Mädchen auf und 
gibt es den Namen Ayla. Süleyman 
und Ayla werden wie Vater und Kind. 
Doch bald muss der Unteroffizier in 
die Türkei zurück. Er will die kleine 
Ayla, die niemanden mehr hat, mit in 
die Türkei nehmen. Er versucht alle 
Bürokratien zu überwinden, schafft 
es aber nicht. Er muss Ayla zurücklas-
sen. Süleyman verspricht der kleinen 
Ayla, sie eines Tages erneut zu be-
suchen...

WINTER IM MQ 2017

09. Nov. bis 23. Dez. 2017
Mo bis Fr 16-23h

Sa, So und Feiertag 14-23h

MQ Haupthof

GOES TO STAR WARS

17. Dez. 2017, 18:00 - 22:00 Uhr
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Hollywood Megaplex
St. Pölten

doch nur im Märchen! Diese Unsicherheit 
macht sich der böse Zauberer Dschafar 
zunutze und spannt den abenteuerlusti-
gen Aladdin für seine größenwahnsinni-
gen Zwecke ein – doch der Plan miss-
lingt, und Aladdin gelangt unverhofft in 
den Besitz einer Wunderlampe sowie 
eines liebenswerten Dschinns, der ihm 
zwar (fast) jeden Wunsch von den Au-
gen ablesen, jedoch nur bedingt dazu 
beitragen kann, das Herz von Jasmin für 
sich zu gewinnen. Also liegt es am Ende 
doch an Aladdin, Dschafar zu besiegen 
und zu beweisen, dass die reale und die 
Märchenwelt gar nicht so stark von ein-
ander getrennt sind …

Weitere Infos und Tickets unter: 
www.buehnebaden.at

ALADDIN UND 
DIE WUNDERLAMPE

18. Nov. bis 26. Dez. 2017

Stadttheater Baden
Eintritt: Ab € 10,-



BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Venüs’ün ilişkiler alanınıza geçmesiyle 20 
Aralığa kadar olan dönemde iş konula-

rında ortaklı işler, proje çalışmaları, teklifler 
ve ortaklıklar adına hareketli bir dönem var 
ama Merkür gerilemesini unutmadan ye-
ni adımlardan ziyade eski konuları düzene ko-
yarak ilerlemeye çalışın. Duygusal alanlarda biraz 
daha dikkatli olmanız gereken bir ay olacak.

İKİZLER (22 Mayıs - 22 Haziran)

20 Aralıktan itibaren ilişkiler, seyahatler, yolcu
luklar, ani gelişen iş veya özel bir konudaki 

organizasyonlar ayın son dönemini hareketli 
geçirmenize neden olabilir. Karamsarlığa ka-
pılmadan ve mutlaka organize olarak, detay-
lara önem vererek çözümsel yaklaşımlar ser-
gilemeye çalışın. Duygusal alanlarınızı bu ay 
özelikle ay ortasına kadar iyi yönetmeniz gerekmekte.

OĞLAK (22 Aralık - 21 Ocak)

Kariyer ve iş alanlarınıza yerleşen Mars 
ile iş konularında hızlı gelişmeler oldu-

ğu kadar gerginliklere, ani ve fevri çıkış-
lar yapmaya da yatkın olacaksınız. İşi-
nizde yoğun bir tempoda sürekli koştur-
mak durumunda kalabilirsiniz. 20 Aralığa 
kadar sosyal alanlar, arkadaşlardan, dostlar-
dan gelecek destekler açısından Venüs yanınızda.

KOVA (22 Ocak - 19 Şubat)

Ticari konular, iş alanları, yeni girişimler
açısından yaratıcı ve istekli olduğunuz,

 proje üretmeye yönelik bir çok fikrin size
 geldiği bir dönem geçiriyor olabilirsiniz. 
23 Aralıktan itibaren iş konularında önemli 
fırsatları ve girişimlerinizi hızlandırma imka-
nınız olacak. 18 Aralık Yeni Ay’ı hedeflediğiniz 
bir konuda önemli bir adım atmanıza da destek olacak. 

BALIK (20 Şubat - 20 Mart) 

12 Aralıktan itibaren eğitim, yurtdışı konula-
rında açılımlar yaşayacaksınız.18 Aralık 

yeni ayı yeniden kariyer ve iş konularını vur-
gulu kılıyor, başlangıçlar, yeni fırsatlar yeni 
ay döngüsü ile gelirken Merkür gerilemesi 
bitimiyle ay sonu gelişmeler hızlanacak.Miras, 
eş veya ortak alanlardan gelecek maddi beklen-
tileriniz adına da 20 Aralık civarıyla güzel gelişmeler yaşanabilir.

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan) 

23 Aralığa kadar olan döngü de özellikle 
Aralık ortasına kadar seyahatler, yolcu-

luk organizasyonları, çocuklarınızla ilgili ko-
nular, yabancılarla ilgili iş ve kontaklar, eği-
tim alanlarında daha dikkatli ve planlı olma-
lısınız. İlişkiler açısından  20 Aralığa kadar olan 
dönemi önemli kararlar almadan, daha esnek ve 
sakin olmaya çalışarak geçirmek gerekiyor.

Aralık Ayı

BurçlarAralık Ayı

Burçlar
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AKREP (23 Ekim - 21 Kasım)

Aralık ayı sizin için hareketli, eski konuların 
vurgulandığı, ilişkilerde tutkuyla duygu-

sal kararlar vermeye eğilim ettiğiniz bir ay 
olacak. Önemli başlangıç için 23 Aralık son-
rasını değerlendirilmeli. Özellikle 20 Aralığa 
kadar dikkat çekeceğiniz, fiziksel olarak ilgi uyan-
dıracağınız zamanlardan geçeceksiniz ancak duygu-
sal olarak kendinizi bu süreçte kontrol etmenizde önemli olacak.

YAY (22 Kasım - 21 Aralık)

Kendinizi toparlamak, düzenlemek için 
çok uygun bir zamandan geçiyorsunuz. 

Ancak yeni bir konuya, işe başlamayın. 
23 Aralık öncesi ise biraz daha sakin ve 
tedbirli olmak özellikle iletişim konularında 
özenli ve dikkatli hareket etmeye çalışmakta 
fayda var. İlişkiler açısından 20 Aralıktan itibaren 
destekli etkiler artıyor.

YENGEÇ (23 Haziran - 22 Temmuz)

Ev ve aile konuları, gayrimenkul alanlarında 
hareketli bir dönem geçireceksiniz. İliş-

kiler ve duygusal alanlarınızda da hareketli 
bir ay geçireceksiniz ancak Merkür Satürn 
kavuşumu sizi içe döndürüp, depresif etkile-
rinizi tetikleyebilir. Ele aldıklarınızı gerek evle 
ilgili alanlarda, gerekse duygusal konularda 23 
Aralığa kadar büyütmeden, sakin biçimde sonuçlandırmalısınız.

Zeynep Çamcı (11 Aralık 1986 - Muğla - Yay)

11 Aralık 1986 tarihinde Bodrum’da doğan Zeynep Çamcı, üni-
versite yaşamına kadar Muğla’da yaşadı. 2008 yılında İstanbul 
Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon bölümünden mezun oldu. 

TRT’nin sevilen dizilerinden Leyla İle Mecnun’da oynayan Çamcı, 
bir süre sonra diziden ayrıldı. Fazla reyting alamayan Emir’in yolu 
dizisinde de oynayan oyuncu, gerçek başarıyı Beni Böyle Sev dizisi ile 
kazandı. Ayrıca Beyazperdede gösterilen Recep İvedik 2 ve 3 filmle-
rinde rol alan Çamcı, 2013 yılında Meryem filminde Meryem karakte-
rine hayat verdi ve kalıcı ilk başarısını burada yakaladı. Bu rolüyle Altın 
Portakal Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı.

Burak Özçivit (24 Aralık 1984 - İstanbul - Oğlak)

24 Aralık 1984 tarihinde İstanbul’da doğan Burak Özçivit, oyuncu 
ve eski mankendir. Liseden sonra üniversite hayatına ise yine 
İstanbul’da devam ederek Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünü kazandı. 2005 yılında Best Model 
of Turkey yarışmasına katılarak Best Model of Turkey seçildi. Eksi 18 
dizisinde genç komiser Murat’ı canlandırarak ilk oyunculuk deneyi-
mini gerçekleştiren isim, Kasım 2007’de sinemalarda gösterime gi-
ren Musallat isimli sinema filmi ile hayran kitlesini artırdı. 2011-2012 
yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu karakterini canlandırdı. 
Muhteşem Yüzyıl’ın ardından Çalıkuşu dizisinde Kamran rolü ile baş-
rolü Fahriye Evcen’le paylaştı.

ASLAN (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Yakın çevreniz, kardeşler, aile içi konular 
açısından hareketli bir ay olacak. 16 

Aralıktan itibaren ilişkiler alanınız, duygusal
konular hayatınızda hızlanacak. Bu ayı sa-
kin bir şekilde geçirmek, fevri kararlar alma-
dan yürütmek sizin için önemli olacak. İş ve 
mesleki alanlarda 23 Aralığa kadar temkinli ve 
planlı olmaya gayret etmelisiniz.

BAŞAK (23 Ağustos - 22 Eylül) 

Aile yuva konuları, ebeveynlerinizle ilgili 
işler ve konular, aile bireylerinizle ilgili 

iletişim ve benzer durumlar ay boyunca 
hayatınızda aktif olacak alanlar arasında 
bulunmakta. Maddi konularda mücadeleci 
etkileriniz öne çıkıyor. Şartları düzenlemek veya 
zorlamak söz konusu olabilir. Önemli adımları 23 
Aralıktan itibaren planlamaya bakın.

TERAZİ (23 Eylül - 22 Ekim) 

12 Aralıktan itibaren maddi konularda biraz 
daha dikkatli, gelir gider dengelerinize 

önem vererek ayı planlamak doğru olur. 
Genel olarak parasal işler, bekleyen, tıkanan 
konular açısından bu ay kısmetli etkileriniz söz 
konusu. 12 Aralıktan  itibaren yakın çevrenizle 
ilgili durumlar daha esnek ve sakin bir duruma gele-
cek. 23 Aralıktan bekleyen, duran bir çok konu hız kazanacak.

Ünlüler ve Burçları  
von Ebru Karahan
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Zutaten: (für 2 Backbleche)
• 350 g Mehl
• 200 g Butter (zimmerwarm)
• 200 g Staubzucker
• 100 g Mandeln (grob gehackt)
• 1 Eiweiß
• 1 KL Backpulver
• ca. 100 g Staubzucker 
(zum Bestreuen) 

Süßgebäck 
mit Mandeln

Malzemeler: (2 Fırın tepsisi)
• 350 g Un
• 200 g Tereyağı (oda ısısında)
• 200 g Pudra şekeri
• 100 g Badem (iri kıyılmış)
• 1 Yumurta akı
• 1 TK Kabartma tozu
• 100 g civarı Pudra şekeri 
(üzeri için) 

Bademli
Kavala Kurabiyesi

Zubereitung: Hazırlanışı:

aus einer Patisserie in Edirne.

Kavala ist ein süßes Gebäck mit gerösteten Mandeln. 
Obwohl die Kekse nach einem griechischen Stadt 

genannt werden, stammt das Originalrezept 
aus einer Patisserie in Edirne.
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Den Backofen auf 160°C 
bei Umluft vorheizen. 

Zwei Backbleche mit Back-
papier belegen und beiseite 
stellen. Mandeln mit Mehl 
in einer Pfanne ohne Fett 
unter Rühren rösten, bis 
sie duften. Sofort aus der 
Pfanne nehmen und abküh-
len lassen .Die restlichen 
Zutaten mit der Mehlmi-
schung in eine Rührschüs-
sel geben, gut vermischen 

und zu einem Teig zusam-
menkneten. Eine Arbeits-
fläche leicht bemehlen. 
Den Teig mit Hilfe einer 
Nudelholz etwa 1 cm dick 
ausrollen und mit rundem 
Ausstecher Halbmonde 
ausstechen. Die Kekse im 
vorgeheizten Backofen ca. 
15-20 Minuten backen. 
Die noch warmen Kekse in 
Staubzucker drehen und 
auskühlen lassen.

Fırını 160°C fanlı olarak 
ayarlayın. Tepsilere yağlı 

kâğıt serin ve kenara alın. 
Bir tavada un ve badem-
leri kavurun, rengi hafif 
döndüğünde kenara alıp 
soğumaya bırakın. Soğu-
yan un badem karışımına 
kıyılmış badem, pudra 
şekeri, kabartma tozu, 
tereyağı ve yumurta akını 
ilave edip hamur kıvamına 

gelene kadar yoğurun. 
Hazırladığınız hamuru ha-
fif unlu bir zeminde 1 cm 
kalınlığında açın. Açtığınız 
hamura yuvarlak bir kalıp 
ile ay şeklini verin. 160°C 
önceden ısıtılmış fırında 
15-20 dakika pişirin. Pişen 
kurabiyelerinizi daha sı-
cakken pudra şekerine 
bulayıp servis edin.





KITCHEN AID
Nespressomaschine 5KES0503

Wählen Sie eine von 22 verschiedenen 
Grand-Cru-Nespresso-Sorten und le-

gen Sie die Kaffeekapsel in das leicht zugäng-
liche Kapselfach. Wählen Sie dann zwischen 
sechs Mengen und Stärkeeinstellungen 
aus, um Ihren Nespresso ganz nach Ihren 
Wünschen zu genießen – ob kräftiger 
Ristretto oder leckerer Lungo. In weniger 
als 30 Sekunden ist es soweit. 
Ab € 314,- von www.saturn.at

NIKON
COOLPIX B700

Aufnahmen in höchster Detailschärfe – 
dank der Superzoom-Kamera COOLPIX 

B700 mit 20,3 Megapixeln. Genießen Sie die 
legendäre optische NIKKOR-Leistung mit ei-
nem ED-Objektiv mit 60-fachem optischem 
Zoom. Machen Sie Ihre Arbeit mit 4K UHD-
Filmen zukunftssicher und speichern Sie 
Ihre Aufnahmen im RAW-(NRW-)Format, um
sie in hoher Qualität bearbeiten zu können. 
Ab € 380,69- von www.ottoversand.at

GARMIN
vívoactive® 3

Ob beim Training oder beim Einkaufen
 – die vívoactive 3-Smartwatch hält 

mit deinem aktiven Lifestyle Schritt. Du 
kannst mit der Uhr mobil bezahlen, und 
bei mehr als 15 vorinstallierten Sportapps 
liegt die Wahl bei dir, wie du deine Fitness 
verbesserst. Bei Outdoor-Aktivitäten zeich-
net das integrierte GPS die Distanz, die Pace, 
die Position und mehr auf. 
Ab € 329,99- von buy.garmin.com

SINGER 
Mercury 8280 
Freiarmnähmaschine

Wenn Sie Wert auf 
robuste Qualität und Zuverlässigkeit legen, ist die 

SINGER® Modell 8280 die Richtige für Sie. Ganz leicht zu 
bedienen, mit einem überzeugenden Stichangebot und ei-
ner Reihe praktischer Extras für bequemes Nähen.
Ab € 77,- von www.saturn.at

LUFTREINIGER LP60

Durch die Venta Dual Filtertechnologie ist er mit 
einer Filtrationsleistung von 99,95 Prozent so 

stark wie kein anderer. Selbst Viren bis zu einer 
Größe von 0,07 Mikron haben gegen ihn keine 
Chance. So sorgt der VENTAcel Nelior Filter (H13 
gemäß EN1822) sogar dafür, dass Grippe-Viren aus 

der Luft gereinigt werden. 
Ab € 969,- von www.venta.at

IROBOT 
ROOMBA 980

Dieser Staubsaugroboter 
wird per App gesteuert, reinigt 

alle Bodenarten und kehrt selbstständig an 
die Ladestation zurück. Die selbstreinigenden 
Bürsten nehmen es auch mit Tierhaaren auf. Be-
sonders praktisch ist der „Turbo-Teppich-Modus“.
Ab € 888,- von www.saturn.at
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THRUSTMASTER T300 RS GT Edition

Abnehmbarer, realistischer, 28 cm durchmessen-
der Lenkkranz, verstärkt mit strukturierter Gummi-

verkleidung auf dem gesamten Umfang des Lenkkran-
zes. Mit dem offiziellen GT-Logo auf der Abdeckung 
der Lenkrad-Nabe. Umfangreiche Fahrausstattung: 
13 Actionbuttons (inkl. 2 an der Basis) + 1 D-Pad. Of-
fizielle PlayStation®4 Buttons (ps, share, options): Je-
derzeit Zugriff auf die neuen sozialen Merkmale durch 
sofortiges Umschalten zwischen Spiel und System.

Ab € 379,- von www.conrad.at

SONY 
PlayStation 4 
Slim Konsole 1 TB + 2 New 
PS4 DualShock 4 + Star Wars Battlefront II

PlayStation 4 die meistverkaufte Konsole der 
Welt jetzt noch leichter und in einem schlan-

keren Design. Star Wars Battlefront II, Erlebe ein 
neues Battlefront-Erlebnis aus der erfolgreichsten 
Star Wars™-HD-Spielereihe aller Zeiten.
Ab € 379,- von www.saturn.at

SAMSUNG QE65Q9FAMTXZG QLED 4K UHD Smart TV

Bei diesem Modell sorgt die „Quantum Dot Color“-Technologie für 
Farben in feinen Nuancen in nahezu allen Helligkeitsbereichen. 

„HDR 2000“ sorgt zudem für einen hohen Kontrastumfang und 
tiefe Schwarzwerte. Dank der intelligenten Halterung schließt 

die „Q-Serie“ fast bündig mit der Wand ab.
Ab € 4249,- von www.mediamarkt.at

SAMSUNG HW-M450 Lautsprecher

Durch die 320-Watt-Gesamtleistung gibt es 
für Gänsehautmomente die richtige Stärke. 

Musikstreaming funktioniert via Bluetooth. An-
schlüsse: 1 x HDMI In, 1 x HDMI Out, 1x Digital 
Audio In (optisch). Der kabellose Subwoofer 

sorgt für satte Bässe.
Ab € 224,90- von www.alternate.at

HUAWEI MATE10 PRO

Verpackt in schickem Glasdesign, sitzt 
inmitten eines Metallrahmens ein 

helles OLED-Display im 18:9-Format. Das 
Gerät ist wasserdicht, bietet Platz für 
zwei SIM-Karten und hat eine starke Ak-
kulaufzeit von bis zu 14 Stunden. Auch die 

Kamera überzeugt.
Ab € 719,10- von www.ottoversand.at

GRAN TURISMO 
SPORT (PS4) 

Der neueste Teil der "Gran 
Turismo"-Reihe, von der 

bis März 2015 weltweit über 
75 Millionen Exemplare verkauft 
wurden, erscheint unter dem Na-
men "Gran Turismo SPORT" für 
PlayStation4!
Ab € 29,99- von www.gamesonly.at
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