Informationsblatt für die Integrationserklärung
Sprache: Türkisch (Türkçe)

Graz Belediyesi’nin
bilgilendirme kâğıdı

Entegrasyon

Anlaşması

ile

ilgili

Graz’ın Belediye Meclisi 25.02.2016 tarihinde entegrasyon anlaşması ile ilgili karar almıştır. Graz Şehir
Belediyesi sizleri, birlikte yaşamanın önemli temel kuralları hakkında bilgilendirmek ister – özellikle
sizlerden ne gibi entegrasyon çabaları beklenildiğine dair.

Graz Belediyesi sizlere bir çok imkânlar sunar. Bunun karşılığında sizlerden, sizin ve ailenizin olumlu bir
şekilde topluma entegre olmanızı ve de Graz’da, daha doğrusu Avusturya’da aktif bir yurttaş olmanızı
bekler.

İmzalanmış entegrasyon anlaşması Graz Belediyesi’nin sosyal servislerinden faydalanabilmek için koşuldur:
•

Sosyal kart (Sozialcard)

•

Belediye evleri (Gemeindewohnungen)

•

Çocuk eğitim ve bakım kuruluşları için gelire göre hesaplanmış tarifeler (istisna: ananokul)

•

Spor Dairesi’nin sunduğu spor ve tatil kursları

•

Çocuk ve Aile Dairesi’nin sunduğu tatil kursları

•

Ekonomik teşvik

Yukarıda belirtilen servislere başvuru yapıldığında daima imzalanmış bir entegrasyon anlaşması
gösterilmesi gerekiyor veya orada imzalanması gerekiyor.

Integrationserklärung der Stadt Graz
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Soyisim/Familienname:
İsi /Vorname:
Doğu

tarih/Geburtsdatum:

Vata daşlık/Staatsangehörigkeit:
E-Mail-Adres/E-Mail-Adresse:

E tegrasyo açıkla ası
I. Önsöz
Graz Șehir Belediyesi
yılı da iti are ke disi i İ sa Hakları Șehiri olarak ila et ektedir ve
dolayısıyla Avusturya Cu huriyeti ve de Styria Eyaleti ile era er üçü ü ülke vata daşları ı , ilti a ıları
ve koru a statüsü de ola ları e tegrasyo u içi
üyük e ek ver e ktedir. İka etgahı ızı
(Hauptwohnsitz) Graz Belediyesi’ e kayıt ettiği iz a da iti are siz de u toplu u
ir parçası
ol aktası ızdır. Bu irliği su duğu şa slarda faydala a i ka ı ı değerle dire ilirsi iz. A ak karşılık
olarak, toplumumuzun temel kuralları a saygı duy a ız ve de o lara uy a ız te el şart olarak
görül ektedir. Böyle e sizde e tegrasyo çerçevesi de aktif iş irliği ekle ir.
Bu e tegrasyo açıkla ası ile Graz Șehir Belediyesi sizi, era er e yaşa a ı ö e li te el kuralları
hakkı da ilgile dir ek ister. Ayrı a size, tü Avusturya’da ulu a i sa larda , sosyal güve e ve de
olu lu şekilde era er e yaşa sağla a il esi içi , e gi i e tegrasyo ö le leri ekle ekte
olduğu u, göster ek isteriz.

II. Te el değerler ve kurallar
 Avusturya de okratik u huriyettir. Yasalar tartış alar so rası, ve
seçi ler so rası oluşur. Halkı te sil ileri tarafı da çıkarılırlar.

elirli kurallara göre yapılan

 Avusturya Hukuk Devletidir. Kavga ve a laş azlık duru ları da devlet kuru ları, polis ve ağı sız
ahke eler karar verir. Bu u içi gereki aka lar Avusturya Cu huriyeti tarafı da elirle ir ve de
yasalar gerekçesinde uygulamaya geçer.
 Hükümet, de okrat şekilde çıkarıla yasalara göre hareket eder, di i ter ihe hiç ö e

ver ede .

 Yasalar, fiziksel ve psikolojik şiddeti uygula ası ı yasaklar, özellikle ço uklara ve kadı lara karşı
olduğu da. Bu he ka usal ala , he de ev orta ı içi geçerlidir.
 Avusturya’da ulu a her i sa ke di hayatı a i a ç, gele ek, ilgi ve i siyet gi i ko ularda) kendi
istediği gi i yö vere ilir. A ak u ları uygularke ka u lara aykırı davra ası yasaktır.
 Kadı lar ve erkekler Avusturya’da eşit haklara sahipdirler. Hayatları ı tü
kendileri verir.

 Kız ve erkek ço ukları a aokulu a ve de okula git ek zoru dadırlar.

ala ları ile ilgili kararları
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Avusturya E tegrasyo Fo u’ u , Graz Șehir Belediyesi ile ola iş irliği de su duğu değerler ve
orya tasyo kursları da u te el kurallar ve ötesi hakkı da ayrı tılı ilgi edi e ilirsi iz.
DİKKAT: Avusturya Cu huriyeti’ i ka u ları a aykırı davra ıldığı da u u hukuki ezala dırıl ası olur.
Ceza türleri para ezası da hapis ezası a kadar, hatta otur a ü va ı’ ı iptal edil esi e kadar
varabilir.

III. İş ve sosyal siste
İş, Avusturya toplu u u ö e li parçasıdır.
geliş iştir. Bu u aşara il ek içi ağır e
duyul uştur. Tü işvere ler ve de işala lar
toplu u uzu e zayıf, e
ağdur ola ları
gerçekleştire ir siste sağla a ilir.
E tegrasyo u
açıda geçi i
ol a ız, deva
Avusturya Cu

Avusturya’ ı eko o isi ve de sosyal siste i yavaş yavaş
eğe ve de ir çok işçi kuşakları ı
ü adelesi e gerek
u sosyal siste e öde e yap aktadırlar. A ak u şekilde,
a yardı ede ve o ları tekrar iş hayatı a atıl aları ı

ö e li hedefleri de ir ta esi, hükü ette para yardı ı a gerek duy ada , eko o ik
i sağlaya il ektir. İş hayatı a atıla il ek ve ke di geçi i i sağlaya il ek içi aktif
lı eğiti gör e iz ve de e erileri izi aktif şekilde kulla a ız çok ö e lidir. Bu yüzde
huriyeti sizde şu ları ekler:

 Çalış a isteği;
 Avusturya’ ı iş piyasası a e tegre ol ayı destekleye kalifikasyo ları edi
dili i öğre ek.

ek, özellikle Al a a

DİKKAT: Eğer sosyalde asgari gelir Mı destsi heru g al akta ise iz, ay ı za a da size su ula iş
i ka ları ı redd ederse iz veya size sunulan kalifikasyon önlemlerini redd ederseniz, kanunen asgari
geliri izi %5 si e kadar, çok özel duru larda daha fazlası a kadar, kesi tisi olduğu a dikkati izi çek ek
isteriz.

Bu vesile ile Avusturya’da era er e yaşa a ı te el kuralları ile ilgili bilgiyi okuyup a ladığı ı ve de u
kuralları ka ul ettiği i elirtiri .
İ zaladığı
e tegrasyo a laş ası ı Graz Belediyesi tarafı da veri kulla ı ı çer evesi de
kulla ıl ası a o ayı ı veriyoru ve de gele ekte Graz Belediyesi’ i gö üllü desteği i ala il ek içi
yapa ağı
aşvuru u işle i de kulla ıl ası a izi veriyoru . Bu vesile ile sözko usu ola Graz
Belediyesi’ i gö üllü destek öde esi ile ilgili, veri koru a ka u u a uygu o ay açıkla ası, tektaraflı
olarak yazılı açıkla a ile kaldırıla ile eği hakkı da ilgi var olduğu u elirtiri .

Yer, tarih / Ort, Datum

İ za / Unterschrift

