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Şahıs partisine dönüşen
ÖVP, yeniden “Halk Partisi”
olabilecek mi?

İlkbaharda evinizi huzurlu ve
ferah yapmanın püf noktaları

“Şahsi menfaate dayalı
ucuz kahramanlıklar”
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Eski Başbakan Kurz’a yakın 2
bakan daha istifa etti

» S. 5

Ukraynalı çocuklar
okullara yerleştirildi » S. 9

"Kaygı beni değil, ben
İklim değişikliği pandemi
kaygıyı yönetiyorum"» S. 16 çağının habercisi mi?» S. 14

UKRAYNA 'dan gelen 2 binin
üzerinde öğrenci Viyana'daki
okullara yerleştirildi.

HER insan kaygı yaşayabilir burada
önemli olan hayatımızdaki bu kaygı
yaratan sorunlarla nasıl baş ediyoruz?

SOSYAL YARDIM DOLANDIRICILIĞI
S. 12
Başkent Viyana’da, sosyal yardım dolandırıcılığında diğer
eyaletlerin toplamından daha fazla dolandırıcılık vakası
tespit edildi.

İKLIM değişikliğinin yaklaşık 15 bin
virüsün yayılmasına neden olabileceği
kaydedildi.

BAHAR ALERJILERINE DIKKAT!
S. 17
Bahar mevsiminin gelmesiyle beraber alerjik rahatsızlık
şikayetleri de artmaya başlıyor. Dikkat edilmesi gereken
adımları sizler için derledik.
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Nehammer, Erdoğan ile görüşecek
K A D D A F I K AYA

Başbakan Nehammer: "İstanbul sürecinin, Avrupa'da barış için en iyi şans olmaya devam ettiğine
inanıyorum"
nucunda, İstanbul sürecinin,
Avrupa'da barış için en iyi şans
olmaya devam ettiğine inanıyorum." görüşünü paylaştı.

“Şahsi menfaatlere dayalı
ucuz kahramanlıklar”

A

vusturya’daki toplumumuzun sorunlara, olaylara ilgisi yine karanlık
döneme girmiş durumda.

En son iki yıl önceki Viyana yerel seçimlerinde şahit olduğumuz; en basit konularda bile hararetli bir şekilde yorumlar yazan, hatta kendisiyle aynı fikirde olmayan
insanlara hakaret edebilecek kadar kendini konulara ilgili gösterme çabasında
olan belli bir kesimin, seçim biter bitmez
“sessizliğe bürünüp, kendi kabuklarına
çekilmesi” pek de şaşırılacak bir durum
değil.
Ülkenin siyasi yapısı ve normlarından
uzak, tarihsel benliğine yabancı olma
özelliğini taşıyan bu kişiler, seçim sürecinde gerçekçi olmayan argümanları koyu
şekilde savunmalarıyla dikkat çekti.
Genel siyasetin Müslüman ve yabancı
toplum üzerinden inşaa ettiği popülist
politikaların sonucu olan sorunların, yerel partiyle çözüme kavuşabileceğine inanacak kadar ülke siyasetinden, yönetim
şeklinden kopuk yaşayan bu kesime ait
insanların, siyasete “arkadaşlık, dostluk
vb. şahsi ilişkiler boyutunda” yaklaşım
gösterdiğine yüzlerce örnekle şahit olduk.
Özellikle 2014-2019 yılları arasında toplumun en zor zamanlarında piyasada olmayan insanların, başkalarının emekleri
üzerinden “ucuz kahramanlık” peşine
düşmesinden, bir “kurtuluş” hayal eden
bu kesim, seçim sonrasında destekledikleri sözde parti ve siyasilerin izlediği yolla
büyük hayal kırıklığına uğramış, gerçeklerle acı şekilde yüzleşmişlerdir. Yerel parti
girişiminin uzun vadede topluma vereceği zararı tartışmak bir yana, seçimlerde

gözü kara bir şekilde savundukları şahısların, bariz hatalarına bile eleştiri yazabilme
cesaretini gösteremeyen bu insanlardan
topluma hiçbir fayda gelmeyecektir.
Durgun denizde ucuz
kahramanlıklar
Biz gazete olarak, toplumun en zor günlerinde Türkçe ve Almanca yayınlarla
haksızlıklara, hukuksuzluklara tepki verip
halkı savunurken, o sıralarda gayri ahlaki
bir şekilde başkalarının emeklerinin üzerine “yerel bir parti inşa etmekle” meşgul olanların, deniz durgunlaştıktan sonra
“Biz sizin kurtarıcınızız” iddiasıyla ortaya
çıkmaları, en basit tabirle “şahsi menfaatlere dayalı ucuz kahramanlıktır”.

Bu ucuz kahramanlık peşinde olanların,
kendilerini içerikle eleştiren gazetelere
“algı ve manipülasyonla” saldırma çabaları da “düşünceye ve farklı fikirlere”
duydukları saygının seviyesini ortaya koymuştur.
Seçim bitti, sorunlar bitti (mi?)

Viyana yerel seçimlerinin bitmesiyle toplumun büyük bir kısmı, yine sessizliğe
bürünmüş durumda. Bu durumun, “sorunların seçimden seçime varolduğu”
imajını verdiği ortada. Yine bu imajı çizen
insanlar, sonraki seçimlerde yazıp çizecek,
her an toplumsal sorunlar üzerine düşünen, yazan ve fikir beyan eden bizleri suçlayacak, kendilerini üstün göstermeye ve
göstermeye çalışacak.
***
Toplumun büyük bir kısmı her ne kadar
olaylara ilgisiz kalsa da; şu bir gerçek ki

toplumu iyi günler beklemiyor. Özellikle olası erken seçim tarihi belirlendikten
sonra İbiza skandalıyla oy kaybı yaşayan
FPÖ ve yolsuzluk soruşturmalarıyla gerilemeye başlayan ÖVP, politikalarını yine
müslüman ve göçmenler üzerine inşa
edecek.
Biz toplum olarak yine üzerinden oy hesapları yapılan “siyasi figür” olmaktan
öteye geçemeyeceğiz.
Bu noktada yerel bir partinin, toplumun
kamuoyunda itibarına katkı sağlacağına
ve haklarını savunacağına inanan varsa;
kendilerine "iyi geceler" demekten başka
bir söz söylemek gereksiz olur.
Zira mevcut durumda da görüldüğü üzere; ellerinden sosyal medya paylaşımlarından başka bir şey gelmeyecek. En fazla
göstermelik birkaç tane “suç duyurusu”
yaparlar.
Tarafsız medya özlemi, seçimle
beraber bitti

Garip olan bir diğer durum ise seçim döneminde kendilerini eleştiren gazetelere
(çoğunlukla bize) asılsız iddialarla suçlamalar yönelten kesimin, kendilerine oy isteyen medyalara (?) “tarafsız” diyebilmesi
ve sık sık gazetecilik üzerinde eleştiriler,
karşılaştırmalar yapma durumlarının seçim sonrasında sekteye uğramış olması.
Anlaşılan, bazı kişiler için “tarafsız medya” ve “gerçek gazetecilik” özlemi, sadece seçimden seçime kendini gösteren bir
hissiyat olmaktan öteye gitmiyor...

Başbakan Nehammer, 9 Nisan tarihinde Kiev'de Zelenski ile bir araya geldi. . Fotoğraf: © BKA/Dragan Tatic

A

vusturya
Başbakanı Karl Nehammer,
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'la, İspanya'nın
başkenti Madrid'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi
kapsamında bir araya gelecek.
Başbakanlıktan Avusturya
Haber Ajansına (APA) yapılan yazılı açıklamada, Nehammer'in haziran sonunda düzenlenecek zirve kapsamında
Cumhurbaşkanı
Erdoğan'la
görüşeceği bildirildi.

Açıklamada, Madrid'de düzenlenecek zirveye NATO üyesi olmayan Avrupa Birliği (AB)
üyesi ülkelerin de davet edildiği, Nehammer'in de bu davet
doğrultusunda İspanya'ya gideceği ifade edildi.
Açıklamada, geçen haftalarda iki lider arasında gerçekleştirilen telefon görüşmelerinde
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yanı
sıra ikili ilişkilerin ele alındığına işaret edilerek iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu yönde
gelişme kaydettiği vurgulandı.

Açıklamaya ülke
basınında yoğun ilgi
Ülke basınında geniş yer bulan
açıklamada, Nehammer'in değerlendirmelerine de yer verildi.
Başbakan Nehammer, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığım çok
sayıda görüşme, Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin'le
yaptığım görüşme ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığımız telefon görüşmeleri so-

BEZAHLTE ANZEIGE

Bizimle Çalışmak
İster Misiniz?
GAZETEMİZDE ÇALIŞMAK ÜZERE:
Foto Muhabiri
Marketing & Pazarlama
Türkçe & Almanca metin yazarı

Aranmaktadır...
İlgilenenlerin CV’lerini info@haberjournal.at mail adresine göndermeleri rica olunur.

Üst düzey temaslar
İki ülke arasındaki ilişkiler
son dönemde çeşitli seviyelerde gerçekleştirilen görüşmeler
doğrultusunda ilerleme kaydetmişti.
Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'in
Antalya Diplomasi Formuna
katılması ve son olarak Nehammer'in 12 Nisan'da gerçekleştirdiği Rusya ziyareti öncesi
ve sonrasında Cumhurbaşkanı
Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmeleri, iki ülke arasındaki
ilişkilerin olumlu yönde ilerleme kaydetmesine katkı sağlamıştı.
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Şahıs partisine dönüşen ÖVP,
yeniden “Halk Partisi” olabilecek mi?

x

Knapp
2.200
Polizisten
beim Telefonieren
und Surfen
Sebastian Kurz ile parti ismine eklenen
“Yeni”
(Neue)
kelimesini
kaldırmaya
hazırlanan
Avusturya
DE
DE Achtung,
können im Urlaub Zusatzkosten drohen!
im Dienst 2016 verletzt
Halk Partisi (ÖVP), adım adım erimeye devam ediyor, eskiye
dönüşün yollarını arıyor.
Tatilde telefon etmek ve internete girmek
2.200 polis görev
TR
TR
pahalıya patlayabilir
başında yaralandı 12
14
Kaddafi Kaya

Halk Partisi’nden şahıs
partisine
2000’li yılların başında yüzde
30’larda olan oy oranı 2017’de
yüzde 19’lara düşen partinin önde
gelen kanaat önderleri, kurtuluşu,
öne sürdüğü bütün şartlarını kabul
ettiği 30 yaşındaki genç siyasetçi
Sebastian Kurz’da görmüştü.
Halk Partisi’nde sınırları zorlayan bir yetkiye kavuşan Sebastian
Kurz, ilk olarak partisinin isminin
önüne “yeni” kelimesini ekleyerek,
“Yeni Halk Partisi” ismini siyasi literatüre sokarken, “siyah” olan parti
rengini ise “turkuaz” olarak değiştirmekle işe başladı.
2017 manşetimiz: Geniş
kapsamlı yetkiler ÖVP’nin
sonu mu olacak?
Gazetemizin Mayıs 2017 sayısının
manşetinde yer alan “Geniş kapsamlı yetkiler ÖVP’nin sonu mu
olacak?” (Werden die weitreichen-
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Werden
die weitreichenden
Befugnisse das Ende
der ÖVP sein? » SEITE 2
Gazetemizin Haziran 2017 tarihli manşeti.

den Befugnisse das Ende der ÖVP istifa etmek, daha sonra ise siyasetti
sein?) başlıklı analizimizde, Kurz’a bırakarak oldu.
verilen geniş kapsamlı yetkilerin
5 yıl önce Kurz’a verdiği yetkiparti içi demokrasiyi bitireceğine lerle oy oranını artırarak iktidara
ve partinin
olabileceğine dair SEITE
gelen
3 yılda
SEITE sonu
10
6 ÖVP, özellikle sonSEITE
11
görüşleri
paylaşmıştık.
yaşanan
gelişmeler
karşısında
önce
Zecken-Saison
2017
Sobotka
forciert
Kindersicherheit
DE
DE
DE
Mülteci
krizi üzerinden
izlediği
oylarını kaybetti.
ist bereits
gestartet
digitale
Identitätitibar, ardından
im Auto
popülist
siyasetin
meyvesini
iktidar
Yapılan
son
kamuoyu
yoklamaları,
Dikkat! Kene sezonu
Dijital kimlikler
Araçlarda çocuk
TR
TR özellikle 2019 ÖVP’yi TR
olmakla
alan
Kurz,
SPÖ’nün
ardından
ikinci
Başladı
yürürlüğe giriyor
güvenliği
yılında yapılan erken seçimlerden sırada gösteriyor.
sonra adetaam
güç
zehirlemesi
Protestaktionen
Flughafen
Wien yaşıDE
yordu.
gegen
dritte Piste und StaatszielveränderungNehammer kurtuluş olacak mı?
ÖVP, geniş kapsamlı yetkiler Sebastian Kurz’un ardından başba5 yıl önce
verdiği ve girdiği iki seçimden de kanlığa getirilen ve 14 Mayıs’ta parzaferle ayrılan Kurz’un yanında ar- ti başkanlığına seçilmesi beklenen
Kurz'a verdiği
tık "basit bir figüre" dönüşmüştü.
Karl Nehammer, şu an için partiyetki ve
Viyana’da üçüncü pist ve anayasa değişiklik
nin yeniden yükseliş adına umut
TR
teklifine
imtiyazlarla
Oylarıproresto
kazandı, itibarını
bağladığı tek isim. Sebastian
» SEITEKurz
13
tarafından
bakanlığa
getirilen,
yolkaybetti
büyük bir risk
Kurz yönetiminde parti içinde sek- suzluk iddiaları ve soruşturmalaralan ÖVP, son
teye uğrayan demokrasi, ülke yöne- la geçen zaman diliminde Kurz’un
yıllarda verdiği
timine de yara almaya başlıyordu. sözünden çıkmamasıyla tanınan
2019 sonrası gündeme gelen yol- Nehammer’nın, gölgede kaldığı bu
"şahıs partisi"
suzluk iddiaları, savcılık tarafından imajı temizlemesi oldukça zor göimajından
başlatılan soruşturmalar, Kurz ve rünüyor.
Muhalefetin pasif bir siyaset izkısa vadede
yönettiği ÖVP için sonun başlangılemesi,
ÖVP’nin iktidar ömrünü
cı
olmaya
başladı.
kurtulması zor
Güç zehirlenmesinin yansıma- uzatmaya yardımcı olurken, kamugörülüyor.
larıyla ülkeyi de partisi gibi yönet- oyunda ise olası bir erken seçimle
meye başlayan Kurz’un finali, 2021 iktidarın el değiştirmesine kesin
yılının ekim ayında başbakanlıktan gözüyle bakılıyor.

© BKA/Dragan Tatic
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015 yılında başlayan mülteci
akını, birçok Avrupa devletinde olduğu gibi Avusturya’da
da siyasi dengeleri bozmuş, mülteci
karşıtı ve yabancı düşmanlığı üzerinden popülist siyaseti rehber edinen siyasiler, bu yolla iktidar olmayı
hedefliyordu.
Bundan tam beş yıl önce parti
içindeki ayak oyunlarından rahatsız
olan dönemin Avusturya Başbakan
Yardımcısı ve Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı Reinhold
Mitterlehner, görevinden istifa etmiş, genç siyasetçi Sebastian Kurz,
parti başkanlığı görevini üstlenmek
için 7 maddelik bir değişim paketi sunmuş, eleştirilere neden olan
maddeler parti yönetimi tarafından
kabul edilmişti.

POLITIK
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Eski Başbakan Kurz’a yakın 2 bakan
daha istifa etti
İktidarın büyük ortağı merkez sağ Avusturya Halk Partisinin (ÖVP) 14 Mayıs'ta düzenlenecek
kongresi öncesinde gelen istifa kararları dikkati çekti.

A

vusturya’da yolsuzluk
soruşturması nedeniyle siyaseti bırakan eski
Başbakan Sebastian Kurz’a yakınlığıyla bilinen Tarım Bakanı
Elisabeth Köstinger ve Ekonomi Bakanı Margarete Schramböck art arda istifalarını sundu.
Köstinger, düzenlediği basın
toplantısında, yaklaşık 13 yıldır
yer aldığı aktif siyaseti bıraktığını duyurdu.
Schramböck ise sosyal medya hesabından paylaştığı video
mesajla bakanlık görevinden
istifa ettiğini açıkladı.

"Kurz'un ekibine tasfiye"
Eski Başbakan’a yakınlığıyla bilinen iki ismin istifaları,
"Kurz’un ekibi tasfiye diliyor"
yorumlarına yol açtı.
İktidarın büyük ortağı merkez

sağ Avusturya Halk Partisinin
(ÖVP) cumartesi düzenlenecek kongresi öncesinde gelen
istifa kararları dikkati çekti.
Ülke basınındaki haberlerde,
Başbakan Karl Nehammer’in
kongre sonrasında kabinede
değişikliğe gideceği, bu nedenle
de söz konusu iki ismin istifa
etme kararı aldığı ileri sürüldü.
Bu arada iktidarda yaşanan istifalar, muhalefeti de harekete
geçirdi. Başta ana muhalefet
Sosyal Demokrat Halk Partisi
(SPÖ) olmak üzere aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi
(FPÖ) ve Yeni Avusturya Partisi (NEOS), erken seçime gidilmesi çağrısında bulundu.

Kurz ve istifalar
Eski Başbakan Kurz, yolsuzluk
ve güveni kötüye kullanma gerekçesiyle hakkında başlatılan

soruşturma nedeniyle 9 Ekim
2021'de önce başbakanlık görevinden istifa etmiş daha sonra
da siyasi kariyerini sonlandırmıştı.
Kurz'un istifasının ardından
hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan bir başka isim
dönemin Maliye Bakanı Gernot
Blümel ve Eğitim Bakanı Heinz
Fasmann da istifa etmişti.
Kurz siyasete dönmeyecek

Sebastian Kurz siyasetten çekildikten 5 ay sonra geri dönüşü ile ilgili ilk defa açıklamalarda bulundu.
Krone gazetesinde yer alan habere göre Kurz, ‘’Bu her daim
geçerli. Bir geri dönüşü ekarte ediyorum’’ açıklamalarında
bulundu. Kurz, ÖVP partisini
desteklemeye devam edeceğini
söylerken, "Bir seçmen olarak

Halk Partisi'ni desteklemeye
devam edeceğim” dedi.
Önümüzdeki hafta sonu Karl
Nehammer'ın ÖVP başkanı
seçileceği Graz parti kongresinde “onu ve yeni ekibini desteklemek” için orada bulunacağını söyleyen Kurz, bunun geri
dönüşünün başlangıcı olduğu
yönündeki spekülasyonları yalanladı.
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Viyana'daki Sosyal Medya Ajansınız...

kurumsal
kimliğinizi

ESRA ŞAHIN

Yalnız Kalamama
Sorunu

önemsiyoruz

esra@haberjournal.at

C

ovid-19 pandemisi tıbbi bir fenomenken aynı zamanda bireyi ve
toplumu farklı açılardan etkileyen
sosyal bir olgu halini aldı. Beden sağlığımızı korumak kadar ruh sağlığımızı da
korumak giderek önem kazandı.
Bu dönemde psikoloji alanında okuduğum kitaplarda rastladığım bazı ruhsal
bozuklukların sebebinin, belki de en göz
ardı edilenin, kendi kendimize kalamama
becerimiz olduğunu gördüm. Aslında
bu önceden olsa çok da sorun edilecek
bir durum değilmiş gibi gözüküyor fakat
şimdilerde üzerinde durmamız gereken
bir konu oldu.
Tüm dünyada mücadele edilen bu salgın
hastalık, toplumları pek de alışık olmadığı
zorunlu bir sosyal izolasyona mecbur etti.
Bu doğrultuda sosyal ilişkilere dair bildiğimiz her şeyi düzenlememiz gerekti.
Bizim gibi fiziksel yakınlığı ve samimiyeti seven kültürlerin bu durumu devamlı
hale getirmesi biraz zor olacak gibi.
Fakat, neden yalnız vakit geçirme düşüncesi bu kadar korkutucu geliyor? İnsanlar neden alışverişe gitmek için ya da bir
kafede kahve içmek için yanında birinin
olmasına ihtiyaç duyar? Acaba bu insanın
sosyal bir varlık olmasının getirdiği bir şey
mi yoksa tamamen biyolojik bir durum
mu?
Pandemi öncesinde, yoğun koşuşturmanın içinde para kazanma kaygısıyla işlerimizi yetiştirmeye çalışırken bu soruları

Neden yalnız vakit
geçirme düşüncesi
bu kadar korkutucu
geliyor? İnsanlar
neden alışverişe
gitmek için ya da
bir kafede kahve
içmek için yanında
birinin olmasına
ihtiyaç duyar? Acaba
bu insanın sosyal
bir varlık olmasının
getirdiği bir şey mi
yoksa tamamen
biyolojik bir durum
mu?

düşünmek için sebeplerimiz yoktu. Pan
demiyle evlerimize çekilip kendi kişisel
gerçekliğimizle baş başa kaldığımızda
işte o zaman duygusal olarak güçlü olanlarımız bu savaştan sağ çıkmayı başardı.
Kendi kendine kalma becerisi olmayanlarımız ise bu yalnızlıklarını büyük bir kaygıyla paylaşmak zorunda kaldılar.
Bu konuyu tartışırken modern toplum
olmanın gerektirdiği organik dayanışma

olgusunu da göz ardı etmemek gerek.
Bu dayanışma türü ile bireyler bireysel
farklılıklarını öğrenirler. Birlik içinde yaşamamızın sebebi becerilerimizi birbirimizle paylaşarak kaliteli bir hayat sürme
gayesinde olmamız. Sosyal birer varlık
olmamızdan kaynaklanan sürekli iletişim
halinde olup yeni şeyler öğrenme arzusu
da var tabi. Pandemi sürecinde bu ikisini
de verimli bir şekilde gerçekleştiremedik.
Aslında bakarsanız kendi kendimize yaşam sürdürmemiz zaten mümkün değil.
Sadece gerektiği zaman kendi kendimize vakit geçirebilmeyi öğrenmemizi
bu süreç bize ani bir şekilde fark ettirdi.
Bu yaşımıza kadar edindiğimiz alışkanlıkların tersine, rutinlerimizi bozarak ya
da yeniden inşa ederek yaşamaya çalışıyoruz. Benliklerimizi tehdit eden bu süreçte, bize en az zarar verecek şekilde iç
hesaplaşmamızı yapıp hayatımıza devam
etmeliyiz.
Şu günlerde etkisini gittikçe yitiren salgın
hastalık bizlere paylaşmanın, iletişim kurmanın ve sosyalleşmenin ne kadar temel
bir ihtiyaç olduğunu gösterirken aynı zamanda yalnız kalabilmenin önemini de
yeniden keşfettirdi.

Website Yazılımı
Video Çekim & Montaj
Sosyal Medya Yönetimi
Tanıtım Yazısı
Grafik Tasarım
Logo Tasarımı
Bröşür Tasarım & Baskı
Kartvizit Tasarım & Baskı
Reklam Yönetimi
Ürün Çekimi
Katalog Tasarım & Baskı
Marka Yönetimi

hiz
met
leri
miz

Yeni normale, yeni sosyal ilişki alışkanlıklarımızı düzenleyerek başlayabiliriz.
Tüm toplumlar maddi, manevi oldukça
zor günler geçirdi ancak geleceğe baktığımız zaman iyimser düşünmek için hala
hepimizin güzel sebepleri olduğunu biliyorum.
office@avenpi.at | www.avenpi.at (yenileniyor) | facebook.com/avenpi | instagram.com/avenpi.at
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Viyana'da Covid-19 salgını
göçmenleri nasıl etkiledi?

V

9

Viyana Belediye Başkan Yardımcısı, Christoph Wiederkehr (NEOS) Viyana'ya yaklaşık 19 bin mültecinin (26
Nisan itibariyle) geldiğini belirtti.

V
© haberjournal

iyana Belediye Başkan
Yardımcısı Christoph
Wiederkehr (NEOS)
Viyana'ya yaklaşık 19 bin mültecinin (26 Nisan itibariyle)
geldiğini belirtti.

gelerek, fikir alışverişinde bulundu.
Programda Viyana Belediyesi’nin göçmenlere yönelik çalışmaları aktarılırken, Covid-19
salgının etkileri de tartışıldı.

Covid-19 ırk ayrımı
yapmıyor
Yapılan sunumda, bazı kesimlerce Covid-19 salgınında özellikle Asya kökenlilerin günah

keçisi olarak gösterildiğine dikkat çekilirken, ancak salgının
ırk tanımadığı vurgusu yapıldı.

Göçmenler dezavantajlı
Yapılan araştırma sonuçlarından dikkat çeken bir diğer
detay ise göçmenlerin bir çok
açıdan daha dezavantajlı oldukları.
Yurt dışında doğup Viyana’da çalışan kişilerde işsizlik

oranları 2020’nin ikinci yarısında 3 kat artış gösterdi.
Eğitim alanında ise göçmenlerin ebeveynleri ile iletişim eksikliği ve eğitimde ayrımcılık
yapıldığına değinildi.
İkamet alanında ise üçüncü
ülke göçmenlerinin yüzde 35
daha az oturma alanına sahip
oldukları görüldü.
Türklerin ortalamanın üzerinde dar alanlarda ikamet ettikleri tespit edilirken, bu durumun Covid-19’a yakalanma ve
yaymada büyük rol oynadığına
dikkat çekildi.

Pandemide ırkçılık arttı
Diğer önemli konu ise ırkçılığın Covid-19 döneminde artış
göstermiş olması. Yapılan araştırmalara göre bu dönemde
antisemitizm ve islamofobik
saldırılarda ciddi artış gözlemlendi.

© haberjournal
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Ukraynalı çocuklar okullara
yerleştirildi

iyana Belediye Başkan
Yardımcısı, Entegrasyon ve Eğitimden sorumlu Meclis Üyesi Christoph
Wiederkehr (NEOS), MA 17
(Çeşitlilik Dairesi) ile birlikte
Covid-19 ve sonuçlarını tartışmaya yönelik bir program düzenledi.

Açılış konuşmasını yapan
Wiederkehr, çeşitli mecralardaki göçmenlerin aralarında ağ
kurulmasının önemli olduğunu, bu sebeple ‘Community
Forum’ adını verdiği bir ağ
bağlantısını başlatmak istediğini ve talep olursa bunu tekrarlayabileceğini vurguladı.
Kültürel, dini, spor ve benzeri alanlarla ilgilenen herkesin
Viyana’nın önemli bir parçası
olduğunu vurgulayan Wiederkehr, bu farklılıkların „birlikte
yaşam“ için önemli faktörler
olduğunu kaydetti.
Covid-19 salgınının göçmen
topluluklara etkileri başlıca
konu olduğu etkinlikte, çeşitli
göçmen toplulukları, "Topluluk Formu" (Community Forum) oturumlarında bir araya
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Viyana Belediye binasında düzenlenen programda göçmen
basın mensuplarıyla bir araya
gelen Viyana Belediye Başkan
Yardımcısı Christoph Wiederkehr (NEOS), haberjournal’in
sorusu üzerine Viyana’ya gelen
Ukraynalı mültecilere ilişkin
önemli bilgiler paylaştı.
Viyana’da 19 bin Ukraynalı

Rusya’nın saldırmasıyla başlayan savaş sonrası Viyana’ya
gelen Ukraynalıların sayısının
19 bin olduğunu belirten Wiederkehr, bunların kayıtlı kişiler olduğunu, transit geçiş için
Viyana’da kısa süreli kalanların
dahil olmadığını kaydetti.
Her iki günde bir güncel rakamların kendisine ulaştığını
kaydeden Wiederkehr, Viyana
şehir yönetiminin raporlama
sisteminin çok iyi çalıştığını
söyledi.

Çoğunluğu kadın ve çocuk
Viyana’da 19 bin Ukraynalı
mültecinin bulunduğunu (26
Nisan itibariyle), bunların büyük kısmının kadın ve çocuk
olduğunu söyleyen Wiederkehr, bu sayının yaklaşık yüzde
40’nın 18 yaş altındaki çocuklardan oluştuğunu kaydetti.

© haberjournal

2 bin 200 Ukraynalı öğrenci
Viyana okullarında

Viyana'ya
gelen Ukraynalı
mültecilerin
çoğunluğu kadın
ve çocuklardan
oluşuyor. Bunların
yüzde 40'ı 18 yaş
altında.

Bugün itibariyle (26 Nisan) 2
bin 200 Ukraynalı öğrencinin
Viyana okullarına gittiği bilgisini paylaşan Wiederkehr, bunların yarısının normal sınıflara,
diğer yarısının ise ‘Neue Wien
Klassen’ (Yeni Viyana sınıfları)
diye adlandırılan ve sadece Ukrayna’dan kaçan çocuklar için
oluşturulan sınıflara yerleştirildiğini söyledi.
Bu durumun normal okul sistemine aşırı yük olmaması için
60 yeni öğretmen görevlendirdiklerini belirten Wiederkehr,
„Bu öğretmenleri nereden bulduk? Emekli öğretmenler geri

geldiler ve ‘böyle bir durumda
severek geri gelirim’ demeleri
harika bir durum. Bir de üniversitede okuyanlar yardıma
geldi. Buna ek olarak Ukrayna’dan buraya iltica eden pedagoglar var. Ki buraya kaçan çok
pedagog var. Onlara da burada
çalışma imkanı vermek istiyoruz. Ancak bu ilk etapta Avusturya müfredatını öğreten ve
Almanca bilen bir öğretmenle
birlikte mümkün. Almanca bilmeyen öğrenciler, (ki bilen çok
az öğrenci var) Almanca teşvik
sınıflarına gitmeleri gerekiyor.
Bu almanca teşvik sınıflarında
da Almanca teşviğini yapabilecek eğitimcilere ihtiyacımız
var.“ şeklinde konuştu.
"Viyana’da bin öğretmene
daha ihtiyaç var“

Öte yandan Viyana’da çok büyük zorlukların olduğu, özellikle eğitimde pandemi ve uzun
yıllar sürecek etkilerinin yanı
sıra Ukrayna’dan gelen çocuk
ve gençler gibi iki ana konunun
önemine değinen Wiederkehr,
bu noktada Viyana’da yaklaşık
bin öğretmene ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.
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4. Bitkilerin gücünden
yararlanın
İç mekanlarda yaşayabilen
bitkilerin bazıları hem evin
içindeki atmosferi değiştirerek sağlığınızı destekler, hem
de bu muhteşem canlılarla
birlikte yaşamak ruh halinizi
iyileştirir. NASA’nın yaptığı
araştırmalara göre bu bitkiler
evin havasını ve ruh halimizi
iyileştirmeye birebir:

Ruh halimiz, nasıl bir ortamda bulunduğumuza göre değişebiliyor. En
çok vakit geçirdiğiniz alanları ufak dokunuşlarla yeniden dekore ederek
evinizi daha mutlu, sakin ve huzurlu bir mekan haline getirebilirsiniz.

H

"Personality and Social Psychology Bulletin” dergisinde
yayınlanan bir araştırmaya
göre, evleri düzenli olan kişilere kıyasla, dağınık ortamlarda yaşayan kişiler depresif
hissetmeye daha meyilli. Aynı
araştırmada, evleri genellikle
dağınık olan kişilerde stres
hormonu olarak bilinen kortizol seviyelerinin de daha
yüksek olduğu ortaya çıkarıldı.
Princeton Üniversitesi’nde yapılan bir başka araştırmaya göre ise, bir proje
üzerinde çalışırken ortada
projenizle ilgisiz birçok nesnenin bulunması, görsel
algınızı çok fazla yorarak
konsantre olma becerinizi
olumsuz etkiliyor ve elinizde-

ki işleri bitirmeniz için gerekli motivasyonunuzu azaltıyor.
Bulunduğunuz
ortamın
derli toplu olması, stres ve
kaygı seviyelerinizi azaltmanıza yardımcı olacak. O halde
uzmanlardan basit önerilerle
devam edelim:
1. Evinizi toplaması kolay
hale getirin
Tamamen dağıldığında evinizi toplamanız ne kadar uzun
sürüyor? Dağınıklıktan kurtulmanız çok uzun sürüyorsa, toplamayı kolaylaştıracak
bazı önlemler almayı düşünebilirsiniz. Anahtar ve benzeri
küçük eşyaları koyacağınız
kaseler, sıklıkla ortada bulunan küçük nesneleri toplamak için büyüklü küçüklü
kutular kullanmak, özellikle
çabuk dağılan küçük eşyaları
bir arada tutmak için ideal.
Ne kadar çok eşyanız varsa, o kadar çok dağılırsınız.
Evinizi sanki ilk kez görüyormuşsunuz gibi gözden
geçirin; gerçekten ihtiyacınız
olmayan neler var ortalıkta?
Sık vakit geçirdiğiniz mekanlardaki eşya sayısını azaltmak
da, toplanmanızı daha kolay
hale getirecektir.
2. Bir meditasyon alanı
oluşturun

Meditasyon deneyiminizin
olup olmaması hiç önemli
değil. Her gün birkaç dakika sessizce oturup nefesinizi
dinleyebileceğiniz bir alan
yaratabilir, sadece bu alanın
varlığıyla bile evinizi daha
huzurlu hale getirebilirsiniz.
Telefonunuzdan ve diğer tüm
elektronik aletlerden uzak
olacağınız ve rahatça oturabileceğiniz bir yer bulun. Bir
sandalye, rahat bir minder
veya en sevdiğiniz tekli koltuk olabilir bu alanda. Minik
bir sehpada ya da yerde sevdiğiniz birkaç parça eşyayı,
belki bir saksı çiçeği bir araya
getirin ve bu alanın sade kalmasına özen gösterin. Fırsat
buldukça oturup zihninizi
dinlendireceğiniz bu alanı sadece görmek bile size çok iyi
gelecek.
3. Yatak odanızı gözden
geçirin
Yatak odası, dinlenip uykunuzu alacağınız neredeyse
kutsal bir alan. Yumuşak ve
pastel tonlarda eşyalar, pamuklu ve rahat yatak örtüleri kullanmak yatak odanızın
daha huzurlu olmasını sağlar.
Buradaki gereksiz dağınıklıktan da kurtulun ve hoşunuza
gidebilecek birkaç dekoratif
eşyadan başka ortalıkta süs
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İlkbaharda evinizi
huzurlu ve ferah
yapmanın püf noktaları

er zaman derli toplu
olmak bazı insanlar
için doğal bir ihtiyaçken, kimilerimiz biraz
dağınıklığa ses etmeyebiliriz.
Yapılan araştırmalar, bulunduğumuz ortamın dağınık
veya toplu olmasının ve iyi
dekore edilmiş mekanlarda
bulunmanın
psikolojimizi
doğrudan etkilediğini doğruluyor. Öyleyse birkaç dekorasyon dokunuşuyla ruh halimizi iyileştirmek mümkün
olabilir.
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Kurdele Çiçeği
(Chlorophytum comosum)
İnce, sivri ve uzun açık yeşil yapraklarıyla bir kurdele
demetine benzeyen Kurdele
Çiçeği, bol gün ışığı alan yerleri çok sever ve iyi koşullarda
yetiştirildiğinde dallarından
minik yavrular verir. Küçük
bir Kurdele Çiçeğini renkli bir
saksıda yetiştirebilir, uzadıkça
eşyası olmasına izin vermeyin. Uzmanlar yatak odasında bitki bulundurmanın doğru olmadığını söylüyor ancak
bazı bitkiler, geceleri oksijen
salınımı yapabildiği için yatak
odanızda size eşlik edebilirler. Örneğin minik bir saksı
Aloe Vera, hem sivri ve zarif
görünümüyle odanızı güzelleştirebilir, hem de odanın
havasını değiştirerek uyku
kalitenizi artırır.
Yatak odanızı sıklıkla havalandırmak, gündüzleri doğal ışığın girmesine izin vermek ve geceleri olabildiğince
karanlık bir ortamda uyumak
da hem uyku kalitenizi, hem
de ruh halinizi çok olumlu
yönde etkileyecektir.

uçlarında belirginleşen yeni
kökleri başka saksılara alarak
çoğaltabilirsiniz.
Draceana
Evlerde en sık yetiştirilen bitkilerden biri olan Draceana,
yoğun gün ışığı olmayan yerlerde de rahatlıkla büyüyebilir. Bu bitkinin en iyi özelliği
ise, havadaki benzen, formaldehit gibi zararlı maddeleri
temizlemeye yardımcı olması.
Yaprakları zehirli olduğu için
evinizde kedi veya köpek besliyorsanız bu bitkiyi yetiştirmeniz önerilmez.
Benjamin
En sevilen salon bitkilerinden
biri olan Benjamin, ne kadar
büyük bir saksıda yetişirse o
kadar büyük bir ağaç olur ve
evin havasını temizlemek için

ideal bitkilerden biridir. Yaz
aylarında dışarıda da yaşayabilir ve balkonlarınızı süsleyebilirler.
Spathiphyllum
Çiçekli bitkilerden hoşlanıyorsanız, Spathiphyllum tam
size göre. Kendine has beyaz
ve zarif çiçekleri yaz boyu
açar, yaprakları uzandığı yerde havayı temizler ve üstelik
bakımı da çok kolaydır.
Aşk Merdiveni
(Nephrolepis)
Yine evlerde en sık gördüğümüz bitkilerden biri olan Aşk
Merdiveni, çok sıcak ya da
çok soğuk ortamları sevmez
ama ılık ve ışıklı bir köşede
coşabilir. Bir tür orman bitkisi
olduğu için havadaki oksijeni
artırmak için de ideal.

BEZAHLTE ANZEIGE

www.tuakat.com

Hayallerinizi
Gerçekleştiriyoruz...
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Sosyal yardım dolandırıcılığının
başkenti Viyana

A

2021’de 2 bin 225 kişi
yakalandı
Viyana’da 2021 yılında yapılan
kontrollerde, 2 bin 225 kişinin
sosyal yardım dolandırıcılığı
yaptığı tespit edilirken, bu sayı
bir önceki yıla göre yüzde 11
artış anlamına geliyor. Döneme ait zararın 8 milyon avroyu
bulduğu belirtildi.
4’te 3’ü yabancı uyruklu
Geçen yıl sosyal yardım dolandırıcılığı yaptığı tespit edilenlerinin 4’te 3’ü yabancı kökenli
olduğu bildirildi.

Sembol/Freepik

Geçen yıl tespit edilen 2 bin
225 şüpheliden Sırbistan (358),
Rusya (204), Afganistan (175)
ve Suriye (167) uyruklu olduğu
açıklandı. 200 kişiden fazlasının uyruğunun ise bilinmediği

kaydedilirken, bu durum yetkililerin, kişilerin kimliğini tam
olarak nasıl kontrol ettiği sorusunu gündeme getirdi.
Her yıl tespit edilen binlerce
dolandırıcılıktan sadece birkaçı

kamuoyuyla paylaşılıyor.
Krone’de yer alan habere
göre Sırbistan kökenli birisinin sahte evraklar ve paravan
şirketlerle resmi kurumları 500
bin avro tutarında dolandırdığı
belirtildi.
Bazı dolandırıcıların daha
profesyonel oldukları, çete halinde hareket ettikleri öğrenilirken, bunların özellikle inşaat
sektöründe faaliyet gösterdikleri aktarıldı.
15 kişilik çetesinin davasında ise 1 milyon avroluk zararın
olduğu ve zanlıların tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.
Bir başka olayda ise son 10
yıldır Türkiye’de yaşayan birinin sadece idari işler için Viyana’ya gelerek, uzun yıllar haksız
yardım aldığı tespit edildi.

Yıllık ulaşıma zam yapılmayacak
Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig, yıllık toplu taşıma fiyatlarına zaman yapılmayacağını açıkladı.

K
terildi.

ovid-19 nedeniyle iki yılın ardından gerçekleştirilen 1 Mayıs
İşçi Bayramı’na yoğun ilgi gös-

Şehrin birçok yerinden belediye binasına yapılan yürüyen kalabalık, burada
toplandı.
Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Başkanı Pamela Rendi-Wagner ve Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig, burada
toplanan kalabalığa konuştu.

Rendi-Wagner hükümete yüklendi
Konuşmasında ÖVP-Yeşiller koalisyon

hükümetini eleştiren Rendi-Wagner,
Turkuaz ve Yeşiller hükümetini, “Cesur
Sözler Koalisyonu” olarak nitelendirirken, hükümetin söyleyecek bir sözünün
kalmadığını ifade etti.

Toplu taşımaya zam yok
Burada konuşan Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig, Viyana’da yıllık 365
avro maliyeti olan toplu taşıma ücretine
zam yapılmayacağını açıkladı.
Konuşmasında parti lideri Rendi-Wagner hakkında övgü dolu sözlere
yer veren Ludwig, yakın zamanda kendisini başbakan olarak görmekten mutluluk duyacağını söyledi.

İç sesini ne kadar tanıyorsun?
duygu@haberjournal.at

H

emen herkesin bir iç sesi var ve durmadan konuşuyor.

İç ses ile ilgili yapılan heyecan verici nörobilim
araştırmaları, insanların %50 ila %75'inin bir
'iç ses' duyduğunu, kalan kesimin ise başka
türlü bir dil ile (görsel, duyusal vs.) iç konuşmalar gerçekleştirdiğini gösteriyor.
Gün içerisinde kafamızın içinde dönüp
duran sesler, kendimize söylediklerimizi veya
olayları düşünürken, içsel araştırmalar yaparken, anlamlar ararken kullandığımız içsel monologları içerebilir.
Bu iç sesler, bazen rahatsız edici hale de
gelebilir. Hatta çoğunlukla, kendimizi 'daha'
kötü hissetmemize neden olan şeylerin başında iç sesimiz gelir. Kendimizi acımasızca
eleştirirken ya da başkalarını, dünyayı çşeitli
sebeplerle suçlarken, genellikle iç sesimizden
yararlanırız. Ancak iç sesimiz aynı zamanda
sağlıklı kararlar almamızı, kendimizi affetmemizi ve başkalarıyla olan diyaloglarımızı da
dengelememizi de sağlar.
Asıl mesele, iç sesimizin farkında olmakla
ve onu mental sağlığımız için nasıl kullandığımızla ilgili.
İç sesimizi nasıl kullanabiliriz?
Ödüllü araştırmacı Dr. Ethan Kross, Duygu
ve Özdenetim Laboratuvarı'nda yaptığı çalışmalarda iç sesimizi verimli bir şekilde kullanabilmenin yollarını araştırıyor ve etkilerini
kanıtladığı yöntemlerle çocukların, gençlerin
ve yetişkinlerin kendi kendilerine duygu durumlarını düzenlemeyi öğrenmelerini destekleme konusunda çalışmalar yürütüyor. Çok
satan "Geveze: Kafamızın İçindeki Dırdırcı Ses
ve Onu Dizginlemenin Yolları" adlı kitabında
Kross, iç sesimizin nasıl oluştuğunu şöyle tarifliyor:

© SPÖ Wien
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Başkent Viyana’da, sosyal yardım dolandırıcılığında diğer eyaletlerin toplamından daha fazla vaka
tespit edildi.
vusturya’da son dönemde artan kontroller,
sosyal yardım dolandırıcılığının çapını da gözler önüne seriyor.

KOLUMNE
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"Kültürümüzün sesleri ebeveynlerimizin iç
seslerini etkiler, onların iç sesleri de bizim iç
sesimizi etkiler ve bu şekilde bir araya gelen
birçok kuşak ve kültür, zihinlerimizi akort
eder. Bu anlamda zihinsel sohbetlerden oluşan matruşka bebekleri gibiyiz."
Kültüre ve ebeveynlerimizin aktardıklarına
bağlı olarak gelişen iç sesimiz, bizi neredeyse
hiç yalnız bırakmaz. Dr. Kross'un aktardığına
göre iç sesler, aynı zamanda kendilik bilincimizin yaratımında da son derece önemli
bir rol oynar. Kross'un "otobiyografik akıl yürütme" dediği yöntem ile iç sesimizle kendi
kendimize düşünür, kendimizle ilgili, kendi
hikayemizle ilgili birtakım yargılara varırız. Bu
da varlığımızı, geçmişimizi ve şimdiki halimizi
hikayeleştirmemize; bu sayede bir 'geçmiş bilinci' oluşturmamıza yarar. Özel görüntüleme
yöntemleri kullanılarak insan beyni üzerinde
yapılan araştırmalarda, gerçekten de iç sesimiz aktive olduğunda beynimizde benzer bölümlerin harekete geçtiği, geçmişimizle ilgili
konuşurken olduğu gibi geçmişimizle ilgili
düşünürken de beynimizde neredeyse aynı
bölgelerin çalıştığı görülebiliyor.
Aslında farkında olmasak da, iç sesimizden kendimizi bildik bileli faydalanıyoruz.
Deneyimlediğimiz ve öğrendiğimiz her şey, iç
seslerimizin yapısını belirliyor. En çok da çevremizden duyduklarımızla, bize söylenenlerle
şekillenen iç seslerimiz, elbette tamamen bizden ve irademizden bağımsız bir mekanizma
değil. Dahası, onunla yaşamaya, yaşamımızı
yönlendirmeye, kendimizi ve geçmişimizi
tanımlamaya bu kadar alışmışken, iç sesimizden bir anda kurtulmamız gerekmiyor.
Sadece onun dırdırcı yönlerini tanıyıp, bize
-mental sağlığımıza- zarar veren kısımlarını
ayıklamak gerekiyor.
Bu konuşan kimin sesi?
Ebeveynlerimizden, çevremizden duyduklarımızın, özellikle itham içerenlerin kolaylıkla
iç sesimize dönüşebileceğini hatırlamamız
gerek. Örneğin, bir işe kalkışmak istediğiniz-

de "bunun için yeterince araştırma yaptın mı,
yeterince hazırlandın mı? Bu iş için yeterince
iyi değilsin!" diyen iç sesiniz, sizin kendi kendinizi geliştiren yönünüze de ait olabilir, aynı
cümlelerle sizi eleştirmiş annenizin ya da babanızın sesi de olabilir. Öncelikle sıklıkla duyduğunuz seslerin kaynağını keşfetmek, işinizi
oldukça kolaylaştıracaktır.
Uzaklardan konuşun, büyük resmi
görün
Dr. Kross, olaylara üçüncü bir kişi gözüyle bakmanın ve büyük resmi görmenin, genellikle
o olayla ilgili sıkıntımızı ve stres seviyemizi
azalttığını laboratuvar ortamındaki psikoloji deneyleri ile kanıtlamış bir bilim insanı.
Bu bilgiye dayanarak, "iç sesinizi üçüncü kişi
olarak olaylara uzaktan bakmak için kullanın"
önerisinde bulunuyor.
Yani kendi kendinize, "Haydi bakalım, çok
az işin kaldı, biraz daha sabredersen hepsi
bitecek ve çok rahatlayacaksın" gibi ifadelerle, bir başkasıyla konuşur gibi konuşursanız,
meselenin üzerinizde yarattığı stres ciddi
oranda azalabilir. "Yapmam lazım, halletmem
gerek" gibi iç sesler yerine "Yapabilirsin" gibi
karşıdan konuşan, bir başkasına seslenir gibi
bir üslup benimsemek, zihnimizin olayı daha
sakin bir şekilde ele almasını kolaylaştırır.
Bakış açınızı değiştirmek için olayları yazmak, günlük tutmak, geçmişinizi ya da içinde bulunduğunuz durumu hikayeleştirmek;
bunların hepsi, büyük resmi görebilmemiz
için Dr. Kross'un önerdiği yöntemler arasında.
Zihninizde bir tür zaman yolculuğuna çıkıp
"beni rahatsız eden bu mesele, 1 yıl sonra
beni ne kadar rahatsız ediyor olabilir?" gibi bir
sorunun cevabını düşünmek de dırdırcı iç sesi
susturmanın yollarından biri olarak öneriliyor.
Sinir sistemimiz, biz onun sırlarını keşfettikçe bize yaşamın anlamına dair yepyeni anlayışlar sağlıyor. Kendi kendine konuşmanın
delilik olduğunu zannettiğimiz zamanlar çok
geride kaldı, şimdi elimizdeki yeni bilgilerle, iç
sesimizle uyum içerisinde yaşamanın ve içsel
huzuru yeniden keşfetmenin yollarını arayabiliriz.
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İklim değişikliği pandemi
çağının habercisi mi?
ABD’de Georgetown Üniversitesi’nde yapılan bir simülasyon, iklim değişikliğinin yaklaşık 15 bin virüsün
yayılmasına neden olabileceğini ortaya koydu. Çalışmayı ve alınması gereken tedbirleri, Pulitzer ödüllü
gazeteci Ed Young, The Atlantic için yazdı.

C

ovid-19 pandemisi bazı
ülkelerde hız kesmiş olsa
da dünya genelinde hâlâ
devam ediyor. Pandeminin ilk
ortaya çıktığı Çin’de, en büyük
iki şehir Pekin ve Şanghay hâlâ
kapanma tedbirleri altında. Bununla birlikte aşılar ve ilaç çalışmalarındaki hızlı ilerlemeler
pandemi korkusunu geçirmiş
görünüyor.
Peki, bir sonraki pandemiye
hazır mıyız?
Bilim insanları öteden beri pandemilerin sıklığının ve yaygınlığının artacağı uyarısında bulunuyor. Bu karamsar öngörünün
ardında pek çok neden var. Bunlardan birisi de küresel iklim değişikliği.
ABD’de yapılan bir çalışmaya göre, küresel iklim değişikliği
yinelenen ve şiddetlenen pandemilerin baş nedeni haline gelebilir. Büyük veri analizi ve yapay
zekâ kullanılarak hazırlanan simülasyonda küresel ısınma nedeniyle vahşi hayvan türlerinin
yaşam alanlarını terk ettiği, daha
önce hiç tanımadıkları türler ve
insanlarla etkileşimlerinin arttığı ve bunun onları taşıdıkları
virüsleri diğer türler ve insanlara aktarma olasılığını artırdığını
ortaya koydu.
The Atlantic’in Pulitzer ödüllü bilim yazarı Ed Young, söz konusu bilimsel çalışmanın ışığında bu yeni dönemi “pandemisen”
olarak niteliyor ve tehlikelerine
dikkat çekiyor.
Yazıdan öne çıkan bölümleri aktarıyoruz:
15 bin yeni ve tehlikeli virüs
ortaya çıkabilir
“Bu yaşadığımız yüzyıl, virüs
dünyası için benzeri görülmemiş fırsatlar çağı. Memelilerin

bedenlerinde yaklaşık 40 bin
virüsün pusuda beklediği ve
bunların dörtte birinin insanlara bulaşabileceği tahmin ediliyor. Çoğu bulaşamıyor, çünkü
insan vücuduna sıçramak için
çok az şans bulabiliyorlar. Ancak
virüslere sunulan fırsatlar giderek artıyor. Yeryüzünün değişen
iklimi, vahşi hayvanları yaşam
alanlarını değiştirmeye zorluyor.
Daha önce hiç yan yana yaşamamış türler komşu oluyor, bu da
virüslerin alışık olmadıkları taşıyıcılara ve nihayetinde biz insanlara bulaşmasına vesile oluyor.
Birçok bilim insanı iklim değişikliğinin pandemilerin olasılığını artıracağını öne sürmüştü. Ancak çığır açan yeni bir
çalışma, gelecek için öngörülen
bu durumun bugün çoktan yaşanmaya başlandığını ve onunla başa çıkmanın zor olacağını ortaya koydu. Georgetown
Üniversitesi’nden biyolog Colin
Carlson, “Virüsler ile yaban hayatı arasındaki bağlantının şimdi
yeniden yazıldığını” söylüyor.
Carlson ve meslektaşı Greg
Albery, 2019 yılında 3 bin 100
memeli türünün yaşadığı bölgelerin geçmişini, bugününü ve
geleceğini haritalandıran devasa bir simülasyon geliştirmeye
başladılar ve söz konusu yaşam
alanları değiştikçe virüslerin yayılma örüntüsünün değişip değişmediğini görmeye çalıştılar.
Büyük bilgisayarlı analiz gücü
gerektiren simülasyon, sonunda
iki bilim insanına rahatsız edici
sonuçlar sundu. Buna göre en
iyimser iklim senaryosunda bile
gelecek on yıllarda normalde
etkileşimde bulunmayan türler
arasında yaklaşık 300 bin ilk temas kurulacak ve bu da 15 bin
kadar virüsün yeni taşıyıcılara
aktarımına neden olacak.

Buzdağı çoktan belirdi
Carlson ile Albery, çalışmalarını, karşı karşıya kalmak iste-

ğını, öyle ki yarın karbon emisyonları sıfırlansa bile etkisiz hale
getirilemeyeceklerini gösterdi.
İnsanların gezegenimiz üzerinde etkisinin belirleyici olduğu
Antroposen Çağı aynı zamanda
virüslerin üzerimizde etkisinin
olduğu bir çağ, yani Pandemisen
olarak ortaya çıkıyor. Carlson,
“İklim değişikliğinin virüs salgınlarını artırması 25 yıl önce
durdurabilirdi, ama o fırsat kaç-

meyeceğimiz saklı tehlikelere
dikkat çekmek için ilginç şekilde
“buzdağı” olacak adlandırdılar.
Gerçekten de simülasyon, memeli hayvan virüslerinin çoktan
önemli ölçüde birbirine karıştı-

tı. Artık Sanayi Devrimi öncesi
ortalamak sıcaklıktan 1,2 derece
daha sıcak bir dünyadayız ve bunun geri dönüşü yok. Bu nedenle
daha fazla salgına hazırlanmak
zorundayız” diyor.

Teksas Üniversitesi’nden virolog Vineet Menachery, çalışmanın son 20 yılda yeni ortaya
çıkan veya yeniden hortlayan
virüslerin salgınlara yol açmasının hızlanarak artacağını gösterdiğini söylüyor ve “bu biraz can
sıkıcı” diyor.
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“Buzdağı” çalışması, yeni virüs
salgınlarında yayılmaların şaşırtıcı kurallara uyacağını gösteriyor. Örneğin biyologlar, küresel ısınmanın hayvanları daha
yüksek, daha soğuk enlemlere
doğru yönelteceği için bu olayların Kuzey Kutbu’nda yoğunlaşacağını varsayıyordu. Ancak
bir iki tür paralel olarak kuzeye
doğru hareket ederse hiçbir şey
değişmezdi. Ama örneğin, daha
yüksek ve daha soğuk rakımlar
arayan hayvanlar, bir dağın öte
taraflarında yaşayanlarla ortada
buluştuğunda ortaya bir felaket
çıkabilir. Kaldı ki vahşi hayvanların kutuplara doğru değil, Afrika’nın tropik bölgeleri ve güneydoğu Asya’nın dağlık ve tür
bakımından zengin bölgelerine
doğru yayılması daha büyük bir
olasılık.

Yarasalara dikkat
Güneydoğu Asya da çok çeşitli yarasalara ev sahipliği yaptığı
için virüslerin yayılması açısından kritik önem taşıyor. Uçma
yetisi yarasalara esneklik sağlı-
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yor. Böylece, değişen iklimlere
diğer memelilerden daha hızlı
tepki verebiliyorlar ve virüslerini
daha uzağa taşıyabiliyorlar. Ayrıca Güneydoğu Asya’daki yarasalar oldukça çeşitli ve diğerleriyle
örtüşmeyen küçük yaşam alanlarını sahiplenme eğilimindeler.
Bu tür durumlar dünyanın
başka yerlerinde de sorun yaratacak. Afrika’da yarasalar
muhtemelen Ebola’nın da doğal
taşıyıcısılar. On üç tür yarasa potansiyel olarak virüsü taşıyabilir.
Küresel ısınma, yarasaları dağılmaya zorlarken, neredeyse 3 bin
700 yeni memeli türüyle karşılaşacaklar ve bu da en az 100
virüsün yayılmasına yol açacak.
Şimdiye kadar, en büyük Ebola
salgınları Batı Afrika’da meydana geldi. Ancak Carlson, gelecekte hastalığın kıtanın doğusunda
da kolayca daha büyük bir sorun
haline gelebileceğini söylüyor.
Bu yer değiştirmeler, iklim
değişikliğinin zorluklarının yanı
sıra tanıdık olmayan enfeksiyonlarla başa çıkmak zorunda
kalacak olan diğer hayvanlar için
de kötü haber anlamına geliyor.
Yeni ortaya çıkan bir hastalık
bile, bir ekosistemi baştan aşağı
değiştirebilir. Son yıllarda yaban
hayatında bu tür çok sayıda salgın ortaya çıktı. Carlson, “Sağlığı kötü olan türler için yeni
yaşam alanlarına göç edip hastalık bombardımanına maruz
kalmak, korunmaları açısından
muhtemelen kötü olacak” diyor.
Başlangıçta diğer memeliler arasında yayılan virüsler bir
gün bizi etkileyebilir. Orijinal
SARS virüsü, yarasalardan misk
kedileri aracılığıyla insanlara sıçramıştı. HIV virüsü bize,
maymunlar, şempanzeler ve gorillerden bulaşmıştı. Bir hayvan
virüsünün insanlara bulaşması
için coğrafya, biyolojik uyumluluk ve diğer faktörlerin aynı anda
etkili olması gerekir. Elbette bu,
ortaya çıkan her virüsün insana
bulaşacağı anlamına gelmiyor.
Ama iklim değişikliği bu olasılığı
artırıyor.
“Buzdağı” simülasyonu ayrıca, hayvandan insana bulaşma
olaylarının insanların yerleştiği
ve tarım yaptığı yerlerde daha

yaygın olacağını gösteriyor.
Carlson, “Türler, daha az eğimli ve çevresel olarak istikrarlı
olan alanlara göç edecek. Bu tip
alanlar bizim şehirlerimizi inşa
ettiğimiz yerler” diyor. Bu da
virüslerinin yeni taşıyıcılarını
keşfedeceği yerlerin “tam da arka
bahçemiz” olacağı anlamına geliyor.
Virüs, tehlikelerden sadece
biri
Birkaç vaka çalışması, Buzdağı’nın tahminlerini doğruluyor.
Örneğin, yakın zamanda eriyen
deniz buzulları, normalde Kuzey
Atlantik foklarına bulaşan bir
virüsün Kuzeybatı Pasifik’teki su
samurlarına sıçramasına neden
oldu. Ancak Buzdağı, ironik bir
şekilde, ne buzullardaki erimeyi
ne de deniz memelilerini dikkate alan bir çalışma değil. Birkaç
tehlikeli grip türü de dahil olmak üzere kendi virüs zümrelerini barındıran kuşlar da mantar
veya bakteri gibi virüsler dışındaki potansiyel patojenler de çalışma kapsamında ele alınmadı.
Montana Eyalet Üniversitesi’nden bir yayılma uzmanı olan
Raina Plowright, “Sorunu abarttıklarını sanmıyorum” diyor.
Plowright’a göre iklim değişikliğinin etkileri, yaşam alanı kaybı
ve diğer yıkıcı güçler tarafından
öngörülemeyen şekillerde birleşiyor, bu da türleri Buzdağu
simülasyonunun ortaya koyduğundan daha radikal bir şekilde
hareket etmeye ve birbiriyle karışmaya zorlayabilir.
Bu zaten oluyor. Carlson ve
Albery önceleri simülasyonun
ortaya koydukları değişikliklerin
bu yüzyılın ikinci yarısında meydana geleceğini düşünmüşlerdi.
Ancak simülasyon, daha şimdiden yayılmaların zirvesinde olabileceklerini gösteriyor.
Dünya ısındıkça sorun daha
da kötüleşecek, ama dünya çoktan fazla ısındı. Bu nedenle virüslerin göçünün çoğu ya oluyor
ya da olmak üzere. Bundan sonra
sera gazı emisyonlarını başarılı
bir şekilde frenlesek bile bu göç
devam edecek. İklim değişikliğinin hızını yavaşlatmak için pek
çok iyi neden var, ancak şişeden
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çıkan Pandemisen’i yeniden yerine koymak mümkün değil.
Yazmaya elleri gitmedi
Carlson, elde ettikleri sonuçlar
hakkında, “o kadar büyük ve ağır
ki, onları yazmak bile istemedik”
diyor. Ancak Albery ile birlikte
kendi çalışmalarını boşa çıkarmak için yaptıkları tüm girişimlere rağmen simülasyon aynı sonuçları vermeye devam etti ve en
büyük varoluşsal tehditlerimizden üçünün, yani iklim değişikliği, salgın hastalıklar ve yaban
hayatın altıncı kez kitlesel yok
oluşunun, aynı büyük sorunun
gerçekten iç içe geçmiş parçaları
olduğunu doğruladı.
Florida Üniversitesi’nde tıp
coğrafyacısı olan Sadie Ryan, çalışmanın “iç acıcı olmadığını”, ancak bilgi sahibi olmanın faydalı
olduğunu söyledi. Ryan’a göre
bundan böyle virüslerin yerini
tespit etmeye çalışmak yerine
vahşi hayvanları izleme çabaları
artırılabilir. Yapay zekâ, en endişe verici patojenleri tespit etmeyi kolaylaştırabilir. Aşılar da
önceden ve eskisinden daha hızlı
sürede hazırlanabilir.
Ancak pandemiler doğası
gereği önceden tahmin edilemez ve hiçbir önlem, risklerini
tamamen ortadan kaldıramaz.
Dünya, ağdan sızan virüslerle
tanışmaya hazır olmalı. Bu, halk
sağlığı ve sağlık sistemlerini güçlendirmek, sosyal güvenlik ağlarını güçlendirmek ve dünyayı
mevcut salgına karşı bu kadar
savunmasız hale getiren ve bir
sonraki salgına karşı savunmasız
bırakacak olan COVID öncesi
normalin tüm zayıf yönlerini ele
almak anlamına geliyor. Dünya,
COVID’i geride bırakma arzusuyla yakın geçmişin derslerini
şimdiden unutuyor ve belki de
nesilleri tanımlayan bir krizin
yalnızca nesilde bir kez gerçekleşeceğini varsayıyor. Carlson,
“Ama hayır, bunların hepsi yarın
tekrar olabilir,” diyor ve “bu kadar çok virüs bu kadar çok taşıyıcıdan taşıyıcıya sıçrıyorsa aynı
anda birden fazla pandemi de
ortaya çıkabilir” diye ekliyor.”
Kaynak: fikirturu.com
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Bahar alerjilerine dikkat!

"Kaygı Beni Değil, Ben Kaygıyı
Yönetiyorum"

Bahar mevsiminin gelmesiyle beraber alerjik rahatsızlık şikayetleri de artmaya başlıyor... Siz de bu
konuda muzdaripseniz, haberimizdeki tavsiyelere göz atabilirsiniz.

"Acı kaçınılmazdır, acı çekmek ise bir tercihtir."
OSLO

G

ünlük yaşantımızda
sunum hazırlamak,
toplantı saatini yakalamak, ödevi bitirmek vb. gibi
bize kaygı yaratacak durumla
karşı karşıya kalabiliyoruz.
Her insan kaygı yaşayabilir
burada önemli olan hayatımızdaki bu kaygı yaratan sorunlarla nasıl baş ediyoruz?
Anksiyete; gelecek ile ilgili aşırı ve gerçekçi olmayan
kaygılar, duygusal ve fiziksel
gerilim ve kaçınma eğilimleri
(insanlardan, sorumluluklardan veya zararsız durumlardan) olarak tanımlanabilir.
Eğer kaygıdan dolayı sorun
yaşayanlardan biriyseniz stres
yaratan faktörler meydana
geldiğinde kalp atışlarınızın
hızlanması ,titreme, baş dönmesi, takıntılı düşünceler gibi
semptomlar ortaya çıkabilir.
Bu semptomlardan dolayı
kendinizi sıkışmış hissediyor olabilirsiniz ve tekrardan
daha iyi hissetmek size çok

zor gelebilir. Yapılan araştırmalara göre kaygıyı azaltmaya yönelik basit alışkanlıklar
kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir. Hayatınıza kolayca adapte edebileceğiniz bazı alışkanlıklar…

nırlarınızı belirlemek ev ve
iş hayatını ayırmak size daha
iyi gelebilir.Örneğin, iş emaillerini sadece mesai saatleri
içerisinde kontrol etmek,iş
telefonlarını belirli saatler
içerisinde cevaplamak gibi

Kaliteli Bir Uyku
Uykusuzluk anksiyeteyi tetikleyebilir veya onun yüzünden olabilir. Her iki durumda
da , gece uykunuzun kalitesi
anksiyete seviyenizi düşürmenize yardımcı olacaktır.
Yatma saatinden önce, bir
rutin oluşturmak faydalı olabilir. (cep telefonu bildirimlerini kapatma, uykuya geçişini kolaylaştırmak için süt
içmek/meditasyon yapmak
gibi)

Beslenme
Yediğimiz şeyler aslında bizim sadece açlık hissimizi
bastırmakla
kalmıyor,aynı
zamanda bizleri hem fiziksel
hem de ruhsal olarak etkiliyor.Günlük diyetinizde bazı
işlenmiş gıdaları fazla tüketmeniz de anksiyete seviyenizi
etkiliyor olabillir.Bunun yerine daha dengeli beslenmek
faydalı olabilir.

Sınırlarını Belirlemek
Okul hayatında/iş hayatında
farklı sorunlarla karşılaşabiliriz, bu günlük yaşamın bir
parçası.Bu noktada,kendi sı-

Ekran Süresi
Pandemi sürecinden itibaren,
hızla artmakta olan ekran
süremiz sağlığımızı birçok
şekilde etkiliyor. Ayrıca, ekran süresinin artması uyku
problemlerini de beraberin-
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de getirmekte. Unutmayalım
ki,bunu kontrol etmek bizim
elimizde. Eğer çok fazla zaman geçiriyorsanız ve anksiyetinize kötü geldiğini düşünüyorsanız, kullandığınız
uygulamalara süre kısıtlaması
getirebilirsiniz.
Meditasyon
Anksiyete yaşayan insanların endişeleri çoğunlukla
gelecekle ilgilidir. O yüzden
an’a odaklanabilmek oldukça
önemli. Ya bu olursa? sorularını serbest bırakıp Şu anda
nefes alıyorum ve nefes aldıkça imkanım var düşüncesini
ortaya koyabilmek. Burada
unutulmamalı ki, an’a odaklanabilmek göründüğü kadar
kolay değil ama iyi haber pratik yaptıkça oldukça gelişebilen bir deneyim.

Psikolog Elif ZORLUOĞLU
www.affektmag.com
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lkbahar mevsimde bazı bitki ve mantarların çevreye
yaydığı zerrecikler çeşitli
alerjik rahatsızlıklara davetiye
çıkarabiliyor. Özellikle ağaçlardan uçuşan polenler, her zaman
gözle görülür olmasalar bile,
gözleri ve solunum sistemini etkileyerek nezle ve astım benzeri
belirtilere neden olabiliyor.
BAHAR ALERJISI, DIĞER
ADIYLA MEVSIMSEL
ALERJIK RINIT
BELIRTILERI:

belirtilerin ortaya çıkmasına
neden olur.

» Burunda kaşıntı ve tıkanma
» Sürekli hapşırık/hapşırma
nöbetleri
» Gözlerde sulanma, kızarma
ve kaşınma
» Sık ve kuru öksürük
» Nefes darlığı
» Hırıltılı nefes
» Sinüslerde baskı hissi
» Alın bölgesinde ağrı
» Göz altlarında şişkinlik ve
morluk
» Sürekli ve sulu burun akıntısı

BAHAR ALERJISI
KIMLERDE GÖRÜLÜR?
Atopik, yani çevresel alerjenlere karşı duyarlı olan kişilerde
bahar alerjisi görülür. Alerji,
genetik özelliklere bağlı olarak da tespit edilebilen bir durumdur. Anne veya babasında
alerji görülen çocukların yüzde
30’unda, hem annesi hem babası alerjik olan çocukların ise
yüzde 60’ında bahar alerjisi görülür.

BAHAR ALERJISI NEDEN
OLUR?
Bahar aylarında etrafa yayılmaya başlayan polenler cilt üzerine, gözlere ve nefes alındığında
solunum yollarına yerleşerek
alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Alerjik yapısı olan kişiler,
polenlerdeki proteine maruz
kaldıklarında bağışıklık sistemi harekete geçer ve bu proteinlere tepki gösterir. Burunda,
gözlerde ve bronşlarda yerleşen
polenler sistemden atılmaya çalışılırken iltihaplanma meydana
gelebilir ve bu da kaşıntı, tıkanıklık, öksürük, hapşırma gibi

3 yaşından küçük çocuklara
bahar alerjisi teşhisi konulması
doğru bulunmaz. Gerçekten de
alerjik belirtiler oluşup oluşmadığını görmek için, en az iki bahar geçirilmesi önerilir.
Ayrıca yapılan araştırmalar, polen mevsiminde doğmuş olan
kişilerin, erkeklerin ve bebeklik
çağında sigara dumanına maruz
kalmış kişilerin bahar alerjisi
geliştirme riskinin daha yüksek
olduğunu göstermiştir.
BAHAR ALERJISI
TEDAVISI IÇIN NELER
YAPILABILIR?

» Öncelikle bağışıklık sistemini
güçlendirmek gerekir. C vitamini içeren ve adaptojen gıdalar (Ashwaganda, Maca kökü,
Ginseng, Rhodiola) tüketmek,
yoğurt ve kefir gibi probiyotik
içerikli gıdalar tüketmek, yeşil
çay içmek, düzenli beslenmek
ve yeterli uyumak bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcıdır.
» C vitamininin yanı sıra, A, B,
E vitamini yönünden zengin
gıdalar tüketmek de bağışıklık
sistemini güçlendirir.
» Soğuk sıkım yöntemi ile hazırlanmış çörek otu yağı, bağışıklık sistemini güçlendirerek
alerjik belirtilerin azaltılmasına
yardımcı olur. Çörek otu yağı
sabahları aç karnına bir tatlı
kaşığı içilebilir, salatalara veya
yoğurda karıştırılarak yenilebilir ya da kapsül formunda tüketilebilir.
» Alkol ve sigara tüketilmemeli,
sigara içilen ortamlardan muhakkak uzak durulmalıdır.
» Uzun süren bahar alerjisi durumunda muhakkak bir uzmana danışılmalı ve ilaç tedavisine
başlanmalıdır. Alerji belirtilerini azaltan antihistaminik türevi
ilaçlar, bir uzmana danışılma-

dan kesinlikle kullanılmamalıdır.
» Dışarı çıktığınızda -sıklıkla
temizlemek koşuluyla- güneş
gözlüğü kullanabilirsiniz. Eğer
sürekli kullandığınız bir gözlüğünüz varsa, onu da sık sık temizlemeye özen gösterin; zira
polenler gözlük camına yapışarak gözdeki şikayetlerin artmasına neden olabilirler.
» Şikayetlerinizin arttığı dönemlerde açık havada -özellikle
ağaçlı bölgelerde- çok fazla zaman geçirmemeye, spor yapmamaya dikkat edin.
» Evinizde veya arabanızda filtreli havalandırma sistemi ve
hava temizleme cihazları kullanmak da belirtilerin azalmasına yardımcı olacaktır.
» Kıyafetlerinizi yattığınız odada değiştirmeyin ve sıklıkla yıkayın.
» Çamaşırlarınızı polen mevsiminde açık havada kurutmamaya özen gösterin.
» Polenler sabah saatlerinde
daha fazla yayıldıkları için,
mümkünse erken saatlerde dışarı çıkmamaya çalışın ve evinizi havalandırmak için de öğleden sonra veya akşam saatlerini
tercih edin.

STADT LEBEN | FREIZEIT
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ŞEHRI KEŞFET
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SOLDAN SAĞA

Viyana’nın en büyük ve en görkemli saraylarından biri olan Hofburg Sarayı, gidip görmeniz
gereken tarihi yerlerin başında geliyor.

V

Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar Avusturya hükümdarlarının merkezi olan
saray, 1275 yılında inşa edilmiş ve günümüze kadar Gotik, Rönesans, Barok, Rokoko
ve Neo-Klasik mimari akımlarından etkilenen yapıları
bünyesinde barındırmıştır.

Saray kompleksinin ortasında bulunan Cafe Hofburg’ta
kahve ve akşam yemeği seçenekleri de mevcut.
Sarayın tüm kısımları engelli
erişimine uygun.
Hofburg Sarayı Haziran ve
Ağustos ayları arası haftanın

Hofburg Sarayı, İmparatorluk Evleri, Sisi Müzesi ve Gümüş Koleksiyonları bölümleri
olmak üzere 3 kısıma ayrılmış. 1449 yılında inşa edilen
ve Pazar günleri resmi koroları dinleyebileceğiniz İmparatorluk Şapeli Burgkapelle,
Ulusal Tarih Müzesi, Avusturya Ulusal Kütüphanesi ve
İspanyol Binicilik Okulu da
saray kompleksine dahil yapılar.

her günü, 09:00 – 18:00 saatleri arası açık. Eylül ayından
Haziran ayına kadar ise sarayı 09:00 – 17:30 saatleri arasında görmek mümkün.
Viyana şehir merkezinden
yürüyerek kolaylıkla ulaşılabilen Hofburg Sarayı’na ayrıca 2A ve 3A numaralı otobüs-

ler veya tramvay ile 1, 2, D, J
hatlarını kullanarak Hofburg
Durağı’ndan da ulaşabilirsiniz.
Ana kısımlarda park yasağı
bulunduğundan aracınızı şehir merkezinin dışına park
edip Viyana merkezinde yaya
olarak dolaşmak en iyi seçenek.

BEZAHLTE ANZEIGE

ÇATI
YAPIM
ONARIM
.
.
HIZMETLERI

Saraydaki 2600 odanın tamamını ve diğer yapıları gezmek,
eğer detaycı biriyseniz yaklaşık bir tam gününüzü alabilir.

Çatı
Çatı
Çatı
Çatı

Kaplama
Tadilat
Yenileme
Kontrol

1. Erkeklerinin başında uzun ve çatallı boynuzları olan memeli hayvan... Kalabalık
(halk ağzı)... Baryum elementinin simgesi...
2. Teneşir (halk ağzı)... Dogmatik... 3. Sinir
otugillerden, çiçekleri tek bir sapın ucunda
başak durumunda, birçok yabani türü bulunan ve hekimlikte kullanılan bir bitki...
Alışveriş, ahzüita... 4. Tuh... Mağazası olan
veya mağaza işleten kimse... Genellikle işlemelerde kullanılan, gümüş görünüşünde ve
parlaklığında olan iplik vb (eski)... 5. Ezme
işini yapan (kimse veya şey)... Söz, laf... 6.
Duman rengi... Bir kimsenin, bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya
taşınmaz varlıkların bütünü... Kütahya iline bağlı ilçelerden biri... 7. Cemaate namaz
kıldıran kimse... Yemek, yiyecek (eski)...
Genellikle akvaryumlarda yetişen, değişik
renklerde, uzunluğu yaklaşık 5 santimetre
olan bir tatlı su balığı... 8. Türk alfabesinin
yirmi sekizinci harfinin adı, okunuşu... Din
işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet
işlerini dinden ayrı tutan... Başlangıcı belli
olmayan zaman, öncesizlik... Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı, yorgunluk vb. duyguları
belirten bir söz... 9. Üşüşmek (halk ağzı)...
Genellikle belli meslek adamları için yapılmış veya belli amaçlarla kurulmuş konutlar topluluğu, iş merkezi... Ne olursa olsun, hangi şartta olursa olsun, her hâlde, ille,
illaki... 10. Başkan... Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi... Tuzlu ve zengin çeşnili bir tür tatlandırıcı... 11. Çatıları
örtmekte kullanılan, yan yana dizilerek suyu aşağıya geçirmeden dışarı akıtacak biçimde yapılmış, kızıl toprağın renginde, pişmiş
balçık levha... Kesme, parçalama (eski)... 12. Ölüm veya bir felaketten doğan acı ve bu acıyı belirten davranışlar, matem... Geleneğe sahip bulunmayan... Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk... 13. Üleşmek işi... Afallamak
durumu... 14. Patladığında etrafa küçük parçalar saçan bir tür top mermisi... En azından, hiç olmazsa (eski)... 15. İyi bir nitelikte
bilinip tanınmış olma durumu, şöhret, şan, nam, ad... İçine yabancı madde katılmış olan, karışık, saf olmayan... Üzüm, incir, erik
vb. meyvelerin alkolle mayalanarak damıtılmasıyla elde edilen içki, aslan sütü...
YUKARIDAN AŞAĞIYA
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B U L MACA

Görkemli
bir eser:
Hofburg
Sarayı
iyana’nın en büyük ve
en görkemli saraylarından biri olan Hofburg Sarayı, 240 dönüm arazi
üzerinde yer alan 18 bina, 19
avlu ve meydan, kongre merkezi, kiliseler ve şapellerden
oluşuyor.

UNTERHALTUNG

www.hddach.at
office@hddach.at
+43 660 621 08 10

1. Bir topluluğun duygularını dile getirmek için ana yollar ve alanlarda yürüyerek yapılan gösteri... 2. Usta, belli bir işte becerikli,
mahir (kimse)... Kayıngillerden, üç yüz kadar türü arasında, kış yaz yapraklarını dökmeyenleri de bulunan, kerestesi dayanıklı bir
orman ağacı... Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha... 3. Koyun tüyü... Bir işi yapma, yerine getirme (eski)... Çırpıcı... 4. Ad cümlesi... Eni geniş bir şeyle vurulduğunda çıkan ses... 5. Çoğu Türk soyundan olan ve genellikle Polonya ve Litvanya topraklarında
oturan bir Musevi topluluğu, Karay... Kar, süt vb.nin rengi, beyaz... Bir arazinin, bir kara yolunun, bir demir yolu hattının yatay
doğrultuya göre yokuş olan bölümü... 6. Yollarda, toprak damlarda yeri bastırmak veya tarlalarda toprağı ezmek için gezdirilen
taş silindir (halk ağzı)... Hitit... Benzer, eş (halk ağzı)... 7. Savaş (eski)... Aksamak işi... Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona
katılan parça... 8. Uzamak durumu... Özenli... 9. Lityum elementinin simgesi... Kısırlık, verimsizlik (eski)... Zilli bir kasnağa
geçirilmiş kursak zarından oluşan çalgı... 10. Anasına düşkün (çocuk) (halk ağzı)... Bir kimseyi kötüleme, yerme, yergi (eski)...
Pazartesi ile çarşamba arasındaki gün... 11. Atom numarası 29 olan, ısı ve elektriği iyi ileten, kolay dövülür ve işlenir olduğundan
eski çağlardan beri türlü işlerde kullanılan, kızıl renkli element (simgesi Cu)... Türk alfabesinin yirminci harfinin adı, okunuşu...
Yücelme (eski)... 12. Dingil... Tellerine vurulduğunda veya tellere yay sürtüldüğünde oluşan titreşimler sayesinde ses çıkaran
çalgılar, telli çalgılar... 13. Sasımak işi, tefessüh... Gemileri, farklı iki su düzeyinin birinden öbürüne aşırmak için yapılmış ara
havuz... Ağabey (halk ağzı)... 14. Yavaş, ağır (eski)... Genellikle kürkten, gösterişli kumaşlardan veya yün örgüden yapılmış uzun
omuz atkısı... Ağaçtan yapılmış top (eski)... 15. Alametifarikası olan...
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VİYANA’NIN
EN GELİŞMİŞ
ONLİNE ŞEHİR PORTALI
YAYIN HAYATINA
BAŞLIYOR!
İŞLETMENİZ İÇİN EN DOĞRU ADRES

info@viyanarehberi.at
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