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DONAUINSELFEST iki yıl aradan
sonra bu yıl 24-26 Haziran tarihleri
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UKRAYNA 'daki Savaş - Viyana
Şehri'nin entegrasyon politikasının
önündeki zorluklar" tartışıldı.

İKLİM BONUSU 250 AVROYA ÇIKARILDI
S. 12
Federal hükümet İklim Bonusu’nu 250 avroya çıkardı.
Ödeme yapılması için başvuru yapılmasına gerek
olmayacak. Ancak bonusu herkes alamayacak.

YAZ tatilinizi ailenizle birlikte daha
verimli geçirmek için dikkat etmeniz
gereken önemli noktaları derledik.

SPÖ, KIRALARIN DONDURULMASINI ISTIYOR
S. 12
Ana muhalefet partisi Sosyal Demokrat Parti (SPÖ),
yüksek enflasyon nedeniyle, kira ücretlerinin 2025 yılına
kadar dondurulmasını istiyor.
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Avusturya-Türkiye arasında yeniden
bahar rüzgarları esmeye başladı
gerçeğin ürpertici yüzüyle tanışmak zorunda kaldı.
Batılılar kapılarını çalmaya hazırlanan savaşa karşı ikiye bölünmüştü. 'Bir yandan
aman canım Putin blöf yapıyor,
iki kükrer sonra da anlaşırlar'
diye düşünürken, savaşın kaçınılmaz olduğunu çoktan fark
edenler ise Ukrayna'ya gaz vermekle meşguldü.

Ukrayna'daki savaşın sonlandırılmasına yönelik Ankara'nın üstlendiği misyon, Sebastian Kurz ve
ekibinin siyaset sahnesinden çekilmesinin de etkisiyle Avusturya ve Türkiye yeniden yakınlaşmaya
başladı.

Kaddafi Kaya

yakınlık kurmak istediği ülke
haline geldi.
Önce
Cumhurbaşkanı
Alexander Van der Bellen'in
Erdoğan'la görüşmesi, (ki hem
Türkiye hem de buradaki yabancılara karşı her zaman insani yaklaşımıyla taktiri hak
eden bir isim), iki ülke arasında
soğuk havanın dağılmasına, bununla beraber Dışişleri Bakanı
Schallenberg ve Nehammer'e
zemin hazırladı.

kaya@haberjournal.at

- Antalya Diplomasi
Formu

© BKA/Andy Wenzel
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vrupa'da 2015'de yaşanan sığınmacı krizi ve
sonrasında Türkiye'de
kalkışılan darbe girişiminin
ardından ansızın Türkiye'ye
yönelik tutumunu 180 derece
değiştiren dönemin dışişleri
daha sonra da başbakanı olacak
Sebastian Kurz ve ekibi, son 7
yılda sanki bilinçli bir şekilde
ikili ilişkilerin iyileşmemesi için
çaba sarf etti.
Ukrayna'daki savaş nedeniyle bir kez daha Avrupa'nın
gündemine oturan mülteci,
sığınmacı sorununu 2015'de
kişisel kariyerini geliştirmek
için elverişli enstrüman olarak
gören Kurz, aşırı sağa kayan
oyları kendi partisinde toparlamak amacıyla yalnız mülteci
konusuyla yetinmedi. Buna ek
olarak Müslüman ve Türkiye
karşıtlığını da heybesine koyarak, iki dönem üst üste seçimlerin kazananı oldu.
Rusya-Ukrayna
savaşına
ilişkin yaptığı son yorum nedeniyle dalga geçilen ve cahillikle
itham edilen Kurz, seçmen tabanını nasıl harekete geçireceği, seçmenleri nasıl kendisine
yönelteceğine ilişkin dersine iyi
çalışmış ve dünyadaki konjonktürü de değerlendirerek, Avusturyalıların zayıf noktalarını
kullanmak suretiyle genç yaşta
iyi bir kariyer elde etti.

- Kurz ve ekibi,
iktidarları için her şeyi
hoyratça heba etti
Aralarında mevcut Başbakan
Karl Nehammer, Uyum Bakanı
Susanne Raab, AB ve Anayasa
Bakanı Karoline Edtstadler'in
de bulunduğu Kurz ve ekibi,
merkez sağ ÖVP'nin içinde
oluşturdukları güç merkezi ve
garip ilişkiler ağıyla ellerine
geçirdikleri iktidarı, sürdürebilmek için başta Türkiye karşıtlığı olmak üzere, göç, yabancı
ve Müslümanları ilgilendiren
hususları hoyratça kullandılar.
Bu konuları ülkenin en
önemli sorunlarıymış gibi göstermediğiniz taktirde seçmen
yarısı çoktan tasfiye edilen geri
kalanının da yakın bir zamanda
tarih olacağı bu ekibe niye oy
versindi.

-İktidarda kalma arzusu
körleştirir insanı

Düşünün Avrupa'da mülteci
krizi yaşanıyor, AB halklarının
yüzde 70'i özellikle Müslüman
ülkelerden gelenlere karşı çıktığı bir süreçte Türkiye kapıları
kapatıyor ve sorun birden ortadan kalkarken, biz Kurz ve
ekibinden Türkiye'ye yönelik
bir tane dahi olumlu ifade duyamıyorduk.
İslam yasasındaki değişiklikler, terörle mücadele yasası, başörtüsünün yasaklanması, peçe
yasası, Müslümanları fişleme
merkezi, Müslümanları ırkçıların hedefi haline getiren İslam
Haritası, Favoriten'de yaşanan
olayları Türk istihbaratının organize ettiği ya da bir şekilde
karıştığına yönelik mesnetsiz
iddialar, Lüxor operasyonu
gibi özgürlük ve insani değerler açısından eksilerle dolu bir
karneye sahip Kurz ve ekibinin
yolsuzlukla ülke siyasetinden
uzaklaşması, her ne kadar dün
Kurz'un zurnasını üflese de
mevcut Başbakan Nehammer'i

daha tutarlı ve dünya gerçekleriyle örtüşen adımlar atmaya
itti.

-Sesi kesilen Raab,
koltuğunun derdinde
Kurz'la birlikte kendisi gibi
şaibeli isimler bir bir siyaset
arenasından çekilirken, dünün
Türkiye, Erdoğan ve İslam karşıtı, her fırsatta buradaki Türk
toplumu ve Cumhurbaşkanı
Erdoğan'a olmadık ithamlarda
bulunan Raab'ın da sesi kesildi.
Uzun zamandır sesi soluğu
çıkmayan Bakan hanım istifasının yeni kabine içinde tartışılmadığı haberlerle adından
bahsedilir oldu.
"21'inci yüzyılda Avrupa'da
savaş mı olurmuş" demeye kalmadan Rus taklarının soğuk
namluları, sarı saçlı, mavi gözlü komşu ülkenin insanlarının
kanını akıtmaya başlamasıyla
yalnız dünya değil Avrupalılar
da "olmaz olamaz sanrısından"

© AA/Aytaç Ünal

Tam böyle bir ortamda bir
yandan Rusya ile iyi ilişkileri
olan ama ülke çıkarları doğrultusunda Suriye ve Libya'da
Moskova ile karşı karşıya gelmekten çekinmeyen, aynı zamanda Rus ordusunun kabusu
haline gelen Bayraktar TB2
SİHA'larını Ukrayna'ya satan,
doğal olarak bu ülkeyle de iyi
münasebetleri bulunan Türkiye'nin ateşe benzin dökmeden,
itidalli tutumu, her iki tarafla
konuşabilen nadir ülkelerden
biri olarak öne çıkmasını sağladı.

Başka bir zamanda olsa belki
de gitmekten imtina edecek Schallenberg, bu yılın her yönüyle
en başarılı organizasyonlarından Antalya Diplomasi Formuna katılarak, ülkesinin ilişkileri
düzeltme arzusu ve Türkiye'nin
arabulucu misyonunu desteklediklerini alenen göstermiş oldu.
Antalya Diplomasi Forumunda en az 6 ülkenin dışişleri
bakanıyla görüşen Schallenberg için aslında son 5 yılda
Türkiye gibi güçlü bir ülkeyle

-Barışa giden yol
İstanbul'dan geçer

© AA/Aşkın Kıyağan

Putin'in barışa giden yolun İstanbul'dan geçtiğini belirtmesiyle, yaşadığı bütün sıkıntılara
rağmen bir kez daha küresel
konjonktürün belirleyici aktörü olduğunu gösteren Türkiye,
doğal gaz ihtiyacının yüzde
80'nini Rusya'dan karşılayan
Avusturya'nın da bir şekilde

gereksiz bir şekilde ilişkileri
koparacak noktaya getirmenin
ne kadar anlamsız bir yaklaşım
olduğu da anlaşıldı.
Bu girişimlerin hemen sonrasında Nehammer, Kiev ve
Moskova ziyaretleri öncesi ve
sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eşgüdüm içinde hare-

ket etmeye, neredeyse haftada
bir kez telefonlaşmaya başladı.
Putin'le yüz yüze görüşen
tek Avrupalı devlet adamı olarak Rusya'nın İstanbul Süreci dışındaki bütün girişimlere sıcak bakmadığını bizatihi
görmesi, Nehammer'ı eğer bir
ateşkes ya da barış sağlanacaksa veya Ukrayna'daki hububat
ve Ayçiçek yağının limanlardan
dünya pazarına çıkartılacak ise
bunun, Türkiye'den geçtiğini en
iyi anlayan Avrupalı siyasetçi
konumuna taşıdı.

sorun çıkmasın, aman tadımız
kaçmasın deseniz de birileri
kendi pis çıkarları uğruna pire
için yorgan yakmaktan geri
durmaz. İşte böyle durumlar da
her zaman bu kişilerin ortaya
çıkardığı suni gündemlerin etkisinde kalmamaya gayret göstermek gerekir.

-İki lider yüz yüze
görüşecek
Bu gelişmeler Nehammer ve
ekibini, bu ayın sonunda İspanya'nın başkenti Madrid'de
düzenlenecek NATO Liderler
Zirvesi'nde Erdoğan'la bire bir
görüşmeye sürecine taşıdı.
Şimdi öncesi ve sonrasıyla
bu kadar uzun bir süreci neden
birçok yönüyle anlatma ihtiyacı
duyduğumuza geldi.
Bizler belki de dünyanın
en hızlı affeden, yaşadığımız
olumsuzlukları hemen unutan
milletlerinden biriyiz. Son 5
yılda yaşadığımız bu olumsuz
süreç, nerede, nasıl bir toplumda yaşadığımız gerçeğini unutmamamızı ve esen her rüzgarı
fırtına zannetmememizi öğütlüyor.
Burada yaşamını sürdüren
7'den 70'e muhalif ya da destekleyen her bir Türkiye kökenli birey iki ülke arasındaki
ilişkilerin ortada elle tutulur bir
sorun yokken bozulmasını istemez. Burada siyasiler arasında
yaşanan her türlü gerginlik sokağa on katıyla yansır ki, bu da
toplumun huzurunu, siyasetle
ilgili ya da değil kendi halinde,
yaşam gayesindeki sıradan vatandaşların tadını ciddi anlamda kaçırır.
Ancak siz her ne kadar aman

© AA/Ukrayna Devlet Başkanlığı

- Ülkenize karşı olumsuz
duygu ve düşüncelere
kapılmayın
Birilerinin ağzıyla, bazılarının
hırsızlık, yolsuzluklarını örtbas etmek için size ve ülkenize yönelik saldırı ve baskıları,
ülkenize karşı olumsuz duygu
ve düşünceye sizleri sevk etmemeli.
Günün sonunda iki bin yıllık devlet geleneği, oturmuş
kurumlarıyla karşısındaki kim
olursa olsun köklü bir geçmişin
olgunluğu ile muamele eden,
ancak saygısızlık karşısında gerekli adımı atmaktan geri adım
atmayan bir ülkenin evlatları olduğumuzu hiçbir zaman
unutmamalıyız.
Bu kuru bir milliyetçi hamaset değil, bugün karşı karşıya
olduğumuz yalın gerçeğin gösterdiği hakikattir. Altın çamura
düşünce değer kaybetmez, altın
her zaman altındır.
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Viyana'daki Sosyal Medya Ajansınız...

Nehammer'dan Ukrayna
diplomasisi

kurumsal
kimliğinizi

Başbakan Nehammer, önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından ise Rusya Devlet Başkanı Putin’le
telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

- Avusturya'dan Ukraynalı
100 ağır yaralıya tedavi
önerisi
Zelenskiy ile yaptığı görüşmede cephede ağır yaralanmış 100
kişinin tedavi edilmek üzere

Avusturya’ya
getirilebileceği
önerisinde bulunduğunu dile
getiren Nehammer, bu ülkede
bulunan tonlarca hububatın
güvenli yollarla uluslararası pazara taşınmasının ele alınan bir
başka önemli husus olduğunu
ifade etti.

-İstanbul sürecinin
yeniden canlandırılması
Nehammer, "İstanbul Süreci" adı verilen Ukrayna-Rusya
barış görüşmelerinin önemine değinerek, Cumhurbaşkanı
Erdoğan ile ara verilen görüşmelerin yeniden nasıl canlandırılabileceğini görüştüklerini,
Erdoğan’ın hem Putin hem de
Zelenskiy’le sürecin yeniden
başlaması için görüşeceğini
kendisiyle paylaştığını dile getirdi.
Putin’le yaptığı görüşmede
savaş bölgesinde insani yardımların hangi koşullarda nasıl
yapılabileceğini konuştuklarını
ifade eden Nehammer, "Başkan
Putin, limanlardan (hububa-

tın) çıkartılmasına izin vermeye hazır olduğu sinyalini verdi."
dedi.
Nehammer, bunun için güvenli bir yola ihtiyaç duyulduğunu ve BM Genel Sekreteri
Guterres’in bir tür aracı rolü
oynamasının önemine işaret
ettiğini kaydederek, limanların
büyük çoğunluğuna mayınların
döşendiğini, bu mayınların temizlenmesi sonrasında Rus tarafının ticari gemilere olası bir
askeri operasyon yapmayacağının garanti altına alınmasının
önemini vurguladı.
Putin’le savaş eserlerinin değiştirilmesinin de görüşüldüğünü aktaran Nehammer, Rusya
Devlet Başkan’ın bu hususta da
ilerleme kaydedilmesi için hazır
olduğunu ifade ettiğini aktardı.
Nehammer, Putin’in Uluslararası Kızılhaç’ın savaş esirlerine ulaşımının sağlanmasının
önemine işaret ettiğini, Ukrayna’daki Rus savaş esirlerine de
Kızılhaç’ın erişiminin sağlanması talebinde bulunduğunu

önemsiyoruz

© BKA/Dragan Tatic

A

vusturya
Başbakanı
Karl Nehammer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki
buğday ve mısır gibi hububatın
limanlardan uluslararası pazara
ihraç edilmesine izin vermeye
hazır olduğu sinyali verdiğini
söyledi.
Başbakan Nehammer, Putin’le yaptığı telefon görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda
bulundu.
Nehammer, Putin görüşmesi
öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna
Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri
Antonio Guterres gibi üst düzey isimlerle görüştüğünü ifade
etti.

aktardı.
Görüşmenin çok yoğun ve
ciddi geçtiğini belirten Nehammer, savaşın iki ülke arasında
yaşanmadığı ve şu ana kadar
doğurduğu sonuçlarla dünya
genelinde gıda ve güvenlik alanlarında istikrarsızlığa yol açtığı
gerçeğini Putin’in dikkatine getirdiğini ifade etti.

Van der Bellen "devam" dedi

© AA/Arşiv

S
Avusturya
Cumhurbaşkanı
Alexander Van
der Bellen,
cumhurbaşkanlığı
seçimlerinde
yeniden aday
olacağını
açıkladı.

on seçimlerde Yeşiller Partisi’nin adayı
olarak seçime giren Bellen’in bu kararının ardından SPÖ, ÖVP ve NEOS
seçimlerde aday göstermeyeceklerini açıkladı.
FPÖ sessizliğini koruyor
Mecliste grubu bulunan partilerden aşırı sağcı FPÖ ise konuya ilişkin henüz bir
açıklama yapmazken, partinin haziranda
toplanacağı ve ardından aday belirleyeceği
kaydedildi. Ulusal Konsey üyesi Susanne
Fürst'ün ve hatta FPÖ lideri Herbert Kickl'in kendisinin göreve başlayacağına dair
spekülasyonlar var.
Öte yandan son seçimlerde Van der Bel-

len’in rakibi olan eski FPÖ Başkanı
Norbert Hofer ise seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.
Şu ana kadar cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını açıklayanlar ise şöyle:
• Alexander Van der Bellen
• Hubert Thurnhofer (bağımsız)
• Dominik Wlazny/Marco Pogo (Bira
Partisi)
• Rudolf Remigius Kleinschnitz (bağımsız)
• Martin Wabl (bağımsız)
• Thomas Schaurecker (bağımsız)
• Robert Marshall (bağımsız)
• Barbara Rieger (bağımsız)
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Ukrayna savaşının kazananları
Ukrayna'daki savaşı fırsata çevirenler için bombalanan şehirler, öldürülen insanlar çok bir anlam
ifade etmiyor
tiklerini göstermek için değerlendirilmesi gereken bir olanak
olarak görüldü.

- GECE HAYATINDAN
VAZGEÇEMEYEN
JOHNSON'A SAVAŞ
NEFES ALDIRDI

Kaddafi Kaya

R

kaya@haberjournal.at

usya-Ukrayna
savaşı
salgın gibi son iki yılda dünyayı etkisi altına alan ciddi sorunların ikinci
plana atılmasına neden olurken
aynı zamanda Avrupa'da siyasi
açıdan büyük sıkıntılar yaşayan
kimi siyasilerin de bir nevi imdadına yetişti.
Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya müdahalesi dünyanın
şaşkınlıkla izlediği bir gelişme
olarak tarihe geçti. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'da
özellikle "Hristiyan ülkeler
arasında" bir savaş olasılığına
ihtimal vermeyenler çok açık
bir şekilde yanılırken, bu kanlı
çatışmanın kaçınılmaz olduğunu gören ya da tahmin edenler
ise çoktan pozisyonlarını almıştı Rusya'nın müdahale kararından bir ay önce ABD'nin bu
ülkeden bütün diplomatlarını
çekme kararı, geri dönülmez
bir yola girildiğinin en bariz
sinyaliydi.
Savaşın neden başladığı, tarafların söylem ve eylemleri, savaşı başlatan Rusya'nın nedenli
suçluluğu gibi birkaç hafta sürmesi öngörülen ancak halihazırda 100 günü geride bırakan
savaşa ilişkin dünya kamuoyunun her yönüyle tartıştığı bu
hususların dışında Haberjournal okuyucularının dikkatine
bir başka hususu getirmek istiyoruz.
Esasında bu yazıda ele alacağımız konu birçok gazeteci,
analist ya da uzmanın düşün-

© AA/Dursun Aydemir

Kiev'deki Darnitskiy bölgesinde bulunan Vagon Tamir Fabrikası füzeler ile vuruldu.
Foto: © AA/Metin Aktaş

düğü, kimi zaman üstü kapalı
değindiği ama Rusya'ya karşı
ortak bir duruş sergileyen Batılı ülkeleri arasında sorun çıkarmamak ve Moskova'nın elini
güçlendirmemek için şimdilik
bilinçli bir şekilde göz ardı edilen önemli bir konu olduğu düşüncesindeyiz.

- ABD VE İNGILTERE'NIN
AGRESIF TUTUMU
Rusya ve Ukrayna arasında savaş ihtimalinin belirginleşme-

© AA/Yuichi Yamazaki / Pool

siyle birlikte özellikle iki ülke
ve bu ülkelerin devlet başkanlarının söylem ve yaklaşımları
dikkat çekici bir şekilde diğer
batılı ülkelerden ayrışarak öne
çıktı.
Trump'a karşı seçimi küçük
bir farkla kazan ABD Başkanı Joe Biden, bu savaş ihtimalini bir yandan Putin'e had
bildirmek, diğer yandan ise
Trump'dan daha etkili bir ABD
Başkanı olduğunu ispat etmek
için bulunmaz bir fırsat olarak
gördü.
Biden yönetimi, gelmekte
olan savaşı durdurma yönünde
gözle görülür, dünya kamuoyunu ikna edici bir adım atmazken, Ukrayna'ya silah ve finansal destek hususunda tabiri
caizse açık çek verdi.
Bir diğer ülke ise kısa süre
önce Avrupa Birliği'nden (AB)
ayrılan İngiltere oldu. İngiltere'nin devlet aklı bu gerginliği,
kendisinin AB'den bağımsız bir
dış politikaya sahip olduğu ve
eski ortaklarından daha kararlı
bir yaklaşım içinde hareket et-

© AA/Wiktor Szymanowicz

Salgın sürecinde yasaklı olmasına rağmen başbakanlık binasında parti düzenlediği ortaya
çıkan Boris Johnson için ise bu
skandalı örtbas etme ya da kısmen hafifleterek, siyasi kariyerini bir müddet daha sürdürebilmek için biçilmiş bir kaftan
oldu.
Avrupalı ülkelerin siyasetçileri savaş ve özellikle Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı daha dengeli ifadeler
kullanırken, Biden ve Johnson
freni kopmuş bir kamyonun
Pazar yerine dalmasını andırırcasına Rus muhataplarına yüklenmekten geri durmadı.
Avrupa'da, savaşı siyasi kariyeri için kullanışlı malzemeye
dönüştürenlerin sayısı elbette
ki bu iki isimle sınırlı değildi.
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-ORBAN, SAVAŞLA
6 MUHALIF PARTIYI
HEZIMETE UĞRATTI
Savaşın başlamasından kısa bir
süre sonra seçimlerin yapıldığı
Macaristan'da uzun yıllar iktidarda olan ve başta AB yönetimi olmak üzere muhalefetin
hedefindeki isim Viktor Orban,
6 partiden oluşan muhalefeti
"savaş sayesinde" hezimete uğratarak, yüzde 60'ın üzerinde
bir oy oranıyla koltuğunu belki
de ilelebet sağlama almış oldu.
Rusya'ya yakınlığı ile bilinen
Orban, savaş öncesinde Putin'le görüşen sayılı Avrupalı
siyasetçilerden olurken, Ukrayna'da çatışmaların başlamasıyla
tarafsız bir tutum sergilediği
ve ülkeyi savaşın kaosundan
uzak tuttuğu propagandasını
yaymakla kalmadı, muhalefeti
de ülkeyi savaşa sürüklemekle
suçladı. Orban'ın bu taktiği her
alanda istikrar isteyen Macar
seçmeni yönlendirmek için ziyadesiyle yeterli oldu.
-FRANSA'DA GÖZDEN
ÇIKARILAN MACRON'A
GÜN DOĞDU
Bu süreçte seçime giren tek
ülke Macaristan değildi genç
yaşta Fransa'nın başına büyük
umutlarla geçen ve yine büyük
bir hayal kırıklığından öteye geçemeyen Emmanuel Macron'da
krizi fırsata çevirenlerden oldu.

Özgürlük, eşitlik, kardeşlik
(Liberté, égalité, fraternité) sloganlarının şiar edinildiği Fransa'nın çoktan geride kaldığı,
sol ve liberal fraksiyonların tükendiği, merkez sağ söyleminin
siyasetten silindiği, sağın, aşırı
sağ, daha da aşırı sağ ve en aşırı sağ şeklinde şekillendiği bir
süreçte Macron için savaş bir
dönem daha Élysée Sarayı'nda
kalmak için göz ardı edilemeyecek bir fırsat oldu.
Dünyanın en uzun masasında Putin'le görüşmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan rol çalma çabaları
ve son olarak Ukrayna Devlet
Başkanı Volodimir Zelenski

© AA/Dursun Aydemir

gibi giyinerek, görülmemiş bir
eziklik içerisinde savaşın bütün nimetlerinden faydalanmak suretiyle seçimlerin ikinci
turunda koltuğu garantilemeyi
başardı.

-NEHAMMER AILESINE
SAVAŞIN KIYAĞI
Ortada bir pasta varsa ondan
faydalanmak herkes için sanırım kaçınılmaz oluyor. Savaş
davullarının çalındığı süreçte
iç politikanın kaosuyla meşgul
Avusturyalı siyasetçiler geçte
olsa oyuna dahil olmaktan geri
durmadı.
Ukrayna'nın Buça kentinde
sivillere yönelik katliam yapıl-

dığına ilişkin görüntüler dünyayı sarsarken, Avusturya'da ise
bir başka skandal ülke basınında boy gösteriyordu.
Başbakan Karl Nehammer'in ailesinin güvenliğinden
sorumlu polislerin görev alanlarının dışında alkollü bir şekilde bir trafik kazasına karıştığı
ortaya çıktı.
Muhalefet bu durumu görevli polislerin karıştığı bir skandal olarak görmekle yetinmedi,
özellikle Nehammer'ın eşinin
söz konusu emniyet güçlerini
kişisel ihtiyaçlarını karşılamak
için de kullandığı iddiasında
bulundu.
Muhalefetin iddiasına göre
alkollü polisler Nehammer'in
eşi ya da ailesinin kuru temizlemecideki kıyafetlerini almak
için görev yerlerinden uzaklaşmış ve bu beklenmedik kazayla
görevi başbakanın ailesini korumak olan güvenlik personelinin keyfi işler için kullanıldığı
ortaya çıkmıştı.
Bu iddialara önce sessiz kalan daha sonra bel altı olarak
nitelendiren Nehammer'in bu
süreçte ilk işi Kiev'e ziyaret
oldu. Nehammer bu ziyaretin
hemen ardından beklenmedik
bir şekilde Putin'le görüştü.
Bu süreçte muhalefet söz konusu iddiaları dillendirse de kamuoyunun dikkati söz konusu
iki ziyarete odaklandı ve iddialar en azından şimdilik sümen

© BKA/Dragan Tatic
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altı edildi.
Görüldüğü üzere savaş herkes için kötü anlamlar taşımıyor. Savaşın kaybedenler
arasında başta ülkelerini terk
etmek zorunda kalan 7 milyon
Ukraynalı olmak üzere, dünyanın bir nevi yağ ve hububat
ambarı olarak kabul edilen
Ukrayna'dan bu ürünlerin küresel pazara taşınamaması nedeniyle Afrika'dan Hindistan'a
rızkı azalan, açlık tehlikesiyle
karşı karşı kalan fakir fukara ve
yüksel enflasyon nedeniyle alım
gücü her geçen gün azalan dünya halkları oldu.

-Savaşın ortasında
Avrupalı siyasetçiler
tarafından yol geçen
hanına çevrilen başkent
Kiev!
Bu savaşa ilişkin dikkatinize
getirmek istediğimiz bir başka
husus ise nedense hiç kimsenin garipsemediği ancak bizim
şaşkınlıkla takip ettiğimiz bir
durum.
İnsanların ülkeyi terk etmek
için bir birini ezdiği, yangın
yerine dönen Ukrayna'nın başkentine neredeyse Avrupa'daki bütün siyasilerin ziyarette
bulunması sanırım bir bizim
tuhafımıza gidiyor. Herhalde
bu yönüyle Ukrayna'daki savaş
dünya tarihine bir ilk olarak geçecek.

Bunca çatışma
ve bombalara
rağmen sayısız
siyasi ismin Kiev'i
yol geçen hanına
çevirmesi, kimse
tarafından ilginç
karşılanmaması da
dikkat çeken bir
diğer konu oldu.
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Ukrayna'da savaş: Viyana'da
entegrasyon politikasının zorlukları
Ebru Kaya | ebru@haberjournal.at

V

iyana Belediye binasının Akarden Avlusunda gerçekleştirilen
"Ukrayna'daki Savaş - Viyana
Şehri'nin entegrasyon politikasının önündeki zorluklar"
isimli podyum tartışmasına
Belediye Başkan Yardımcısı
Christoph Wiederkehr, Entegrasyon Uzmanı Kenan Güngör,
Göç Araştırmacısı Judith Kohlenberger, “BildungGrenzenlos”(sınırsız eğitim) Başkanı
Heidi Schrodt, FSW yönetici
Susanne Winkler, Ukrayna’nın
Büyükelçisi Vasyl Khymynets
katıldı.
Etkinlik sırasında, Viyana
Entegrasyon Konseyi (W.I.R),
"Ukrayna'daki Savaş - Viyana
Şehri'nin entegrasyon politikasının önündeki zorluklar"
konusundaki ikinci bildirisini
yayınladı ve Belediye Başkan
Yardımcısı ve Entegrasyondan
Sorumlu Belediye Meclis Üyesi
Christoph Wiederkehr’in açılış konuşmasından sonra panel
tartışması ve soru-cevap oturumu başladı.
Panelin açılış konuşmasında,
Viyana’nın Avusturya genelinde en büyük zoruluklarla karşı karşıya kaldığı aktarılırken,
daha fazla mülteci hareketi
beklendiği kaydedildi. Wiederkehr sonbahara kadar 7 bin
çocuk ve gencin okul ve anaokullarına yerleştirilmiş olacağını varsayıyor. Şu anda başkent
yarısı reşit olmayan yaklaşık
21.500 (23.05.2022) Ukrayna’dan gelen sığınmacıya ev sahipliği yapıyor.
Bunların %88'inin kadın olduğu ve AMS’e kayıtlı kişilerin
yüzde 85’inin kadın olduğu
bilgisi verilirken, iş arayanların
yüzde 50’sinin akademisyen olduğuna dikkat çekildi.

12 Mayıs
itibari ile
Viyana’ya
sığınanların
17 bininin
temel bakım
sistemine
kayıtlı
olduğu
belirtildi.
Soldan: Entegrasyon Uzmanı ve W.I.R. Üyesi Kenan Güngör, "BildungGrenzenlos" Başkanı ve W.I.R. Üyesi Heidi
Schrodt, Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Khymynets, Viyana Belediyesi Başkan Yardımcısı Christoph Wiederkehr, FSW
Müdür Yardımcısı Susanne Winkler, Drusi&Hawara yetkilisi Alisa Khokhulya - Foto: © PID/Christian Fürthner

Yapılan açıklamalarda, Ukraynalı sığınmacıların Viyana’da
300’üne, Avusturya genelinde
ise 1.850'sine çalışma izni verildiği, 12 Mayıs itibari ile Vi-

nu ne kadar zorlaştırdığını yılların iltica prosedürleriyle ilgili
deneyimlerimizden biliyoruz”
dedi.
Kohlenberger, mültecilerin
sosyo- ekonomik
geçmişinin daha
"Savaşta travma yaşayan
fazla dikkate alıninsanlara hak ettikleri her şeyi ması gerektiğine
dikkat
çekerek,
sunmak istiyoruz"
alınan önlemlerin
aynı anda 3 hedefi
Christoph Wiederkehr
takip etmesi gerekViyana Belediye Başkan Yardımcısı
tiğini vurguladı.

yana’ya sığınanların 17 bininin
temel bakım sistemine kayıtlı
olduğu belirtildi.
“Viyana şehrinin her iki değişkene de hazırlanması önemlidir.’’ diyen Göç Uzmanı ve
Viyana Entegrasyon Konseyi
Başkanı Judith Kohlenberger,
‘’Entegrasyon önlemleri, insanların geri dönmesi durumunda bir anlam ifade etmeyeceği
gerekçesiyle ertelenmemelidir.
Uzun süreli bir bekleme durumunun işgücü piyasasına ve
topluma sonradan entegrasyo-

Kohlenberger, hedefleri ise
şöyle sıraladı:
• Yeni gelenlerin ilk kabulünde kapasitelerin
genişletilmesi ve bakım
kalitesinin iyileştirilmesi,
• Geçici korumadan kalıcı
yerleşime geçiş ve entegrasyon için planlama,
• Ukrayna'ya dönüş veya
diğer ev sahibi ülkelere
geçme seçeneği
Kohlenberger yaptığı açıklamada, acilen gerekli önlemlerin, konut, iş piyasası ve mali

destek hizmetleri, artan bakım
ihtiyacı olan kişilerin bakımı ve
ayrıca kadın politikası ve psikososyal destek önlemleri ile
ilgili olduğunu vurguladı. Buna
sebep olarak ise sığınmacılarının çoğunun kadın ve çocuk
olduğunu söyleyen Kohlenberger, Viyana eğitim sisteminin
ek yatırımlara ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

Wiederkehr: "Sonbahar
Viyana eğitim sistemi için
bir meydan okuma olacak!"
Savaştan kaçanların üçte birinden fazlasının Viyana’da
kalacağı varsayılırken, Viyana
Belediyesi savaşın başlangıcından bu yana insani yardım,
kapsamlı temel hizmetler ve
kapsamlı eğitim ve entegrasyon önlemleri sağladığını ifade eden Wiederkehr, eğitimin
çoğu Viyana şehri ve devlet
okulları tarafından sağlandığına dikkat çekerek, öğrencilerin sadece bir kısmı federal bir
okulda yer bulduğunu söyledi.
Wiederkehr'e göre, bu aynı zamanda Almanca telafi sınıfları
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(Deutschförderklassen) için
federal yasal gerekliliklerden
de kaynaklanıyor.
Wiederkehr, "Savaşta travma yaşayan insanlara hak ettikleri her şeyi sunmak istiyoruz:
güvenlik, çalışma, çocuklarına
bakma ve gelecek beklentileri.
Ancak durumu sözlerle güzelleştirmek olmaz, bu, özellikle
Viyana eğitim sistemi için bir
meydan okumadır. Viyana'daki
sınır dışı edilenlerin %40'ı küçük çocuklar ve Ukrayna'dan
yaklaşık 7.000 çocuk ve gencin
sonbaharda okulda veya anaokulunda bir yere ihtiyacı olacağını varsayıyoruz.” ifadelerini
kullandı.
Öte yandan 23 Mayıs 2022
tarihi itibariyle Viyana'da yaklaşık 3.000 Ukraynalı öğrenci
eğitim gördüğü belirtildi.
Viyana Belediyesi de mültecilerin hızlı bir şekilde işgücü
piyasasına entegre edilmesini
sağlamak için anında harekete
geçti ve Ukraynalılar mümkün
olduğunca çabuk öğretmen
olarak kullanıldı. Ancak, Viyana'nın acilen daha fazla eğitim
personeline ihtiyacı var.
Wiederkehr konuşmasında,
”Bir şehir olarak, hızlı bir şekilde yenilikçi önlemler aldık
ve örneğin lise mezunları için
bir Ukrayna eğitim merkezi ve
Ukrayna'da 9. sınıfı çevrimiçi

CHRONIK
olarak tamamlayan öğrenciler
için denetimli bir final sınıfı
kurduk. Şu anda çocuklara ve
gençlere ek bakım ve yaz aylarında Almanca dil desteği sunmaya çalışıyoruz. Ancak okul
sektöründe bu kaliteyi sürdürebilmek için sonbahardan itibaren en az 1000 öğretmene
daha ihtiyacımız var. Burada
dayanışmaya ve ülke çapında
dağıtıma ihtiyaç var. Buna ek
olarak, Ukraynalı öğrencilerin
de dilbilgisi okullarında yer bulabilmeleri için Almanca teşvik
sınıflarının (Deutschförderklassen) askıya alınması gerekiyor!” ifadelerine yer verdi.
Öte yandan panelde federal hükümetin (ÖVP-FPÖ
döneminde) yürürlüğe geçirdiği Almanca teşvik sınıfları
(Deutschförderklassen) sert
bir dille eleştirildi. Özellikle
“BildungGrenzenlos”(sınırsız
eğitim) Başkanı Heidi Schrodt, bu sınıfların hiç bir şekilde
iyi etki bırakmadığını ve tamamen kritik bir durum olduğunu söyledi. Schrodt Almanca
teşvik sınıflarının entegrasyonu kesinlikle teşvik etmediğini
ve bir başarı modeli olmadığını
vurguladı.
Ukraynalı Büyükelçi Vasyl
Khymynets ise Ukrayna'dan
kaçan herkese burada onurlu
davranıldığı için teşekkür etti.
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İşsizlik oranı
düşüşte
Avusturya’da işsizlik oranı son 14 yılın en düşük
seviyesine geriledi.

A
5,7'de.

vusturya genelinde
Mayıs ayındaki işsizlik oranı yüzde

Yüksek enerji fiyatlarına ve
Ukrayna savaşına rağmen iç
işgücü piyasasındaki olumlu
gelişme devam ediyor. Mayıs
sonunda işsiz ve eğitime katılanların sayısı geçen yılın
aynı ayına göre yüzde 20,6
daha düşüktü.
Çalışma Bakanlığı, 311.543
kişinin işsiz veya eğitimli
olarak kayıtlı olduğunu ve
bunun bir yıl öncesine göre
80.817 daha az olduğunu
söyledi. Rakamlar da bir önceki aya göre düştü. Nisan

sonunda 327.308 kişi işsiz
kişi kayda geçti.
Mayıs işsizlik oranı yüzde
5,7 ile 14 yılın en düşük seviyesiydi. Mayıs ayının sonunda, Kamu İstihdam Hizmetinde (AMS) 138.000'den
fazla boş pozisyonun hemen
mevcut olduğu bildirildi.
ÖVP Çalışma Bakanı Martin Kocher açıklamasında
"Son üç ayın rekor değerlerinin ardından, bu değer
Avusturya işgücü piyasasındaki açık pozisyonlar için
tüm zamanların en yüksek
seviyesini temsil ediyor"
dedi.

BEZAHLTE ANZEIGE

www.tuakat.com

Hayallerinizi
Gerçekleştiriyoruz...
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Verimli bir yaz tatili planlamanın püf noktaları
Ailenizle bir arada verimli bir şekilde zaman geçirmek hem aile bağlarınızı sağlamlaştıracak, hem de
ailedeki herkesin keyif alabileceği ortak zamanlar yaratmanızı sağlayacak.

Duygu İslamoğlu

duygu@haberjournal.at

K

alabalık veya küçük çocuklu aileler için yaz tatili
demek, çoğu zaman bir arada
zaman geçirebilmek demek.
Bunun için büyük ve pahalı
tatil planları yapmanıza gerek yok. Ailenizle bir arada
verimli bir şekilde zaman geçirmek hem aile bağlarınızı
sağlamlaştıracak, hem de ailedeki herkesin keyif alabileceği
ortak zamanlar yaratmanızı
sağlayacak.
Okullu çocukları rahat ettirin
Yaz tatili en çok okullular için
heyecan verici! İşyerinden tatil izni alanlar kadar, okullu
çocuklar da yaz tatilini iple
çeker. Çocukların eğitim-öğretim düzeninden kopmaması
elbette önemli, bunun için yaz
tatilinde çalışmak için okullar
çeşitli önerilerde bulunabiliyorlar. Ancak sınava hazırlanan çocukların bile tüm yaz
tatilini ders çalışarak geçirmesi elbette iyi bir fikir değil. Çocuğunuzun ihtiyaçlarını belirleyerek birlikte bir çalışma
planı hazırlayın. Çalışılacak
konuları baştan belirlemek
ve haftalık bir plan yapmak,
verimli bir şekilde çalışmanın
en iyi yolu. Çalışma zamanlarının dışında ise okullu çocuklar rahat etmeli, yazın tadını
çıkarabilmeli. Teşvik edin,
takip edin ve ailenizin okullu
bireylerine yardımcı olun ki
yazın tadını daha iyi çıkarabilsinler.

bakiyenizi de belirledikten
sonra yola çıkmak daima en
iyisidir. Böylece aynı zamanda
‘nasıl olsa tatildeyiz’ diyerek
bilinçsizce harcama yaparak
tatil bütçenizin dışına çıkmaz,
tatil bittikten sonra da çeşitli
yaz aktiviteleri için tasarruf
etmiş olursunuz.

ÇOCUKLARI
AKRANLARIYLA BIR ARAYA
GETIRIN

Okul dönemi boyunca gününün büyük çoğunluğunu
arkadaşlarıyla geçiren çocuklar, yaz tatilinde biraz sosyalleşme sorunu yaşayabilirler.
Tatil planlıyorsanız, çocuklarınızın başka çocuklarla bir
araya gelip oynayabileceği
yerler tercih edin. Evde kalacaksanız ise çocuklu ailelerle
bir araya gelin veya çocuklarınız için etkinlikler düzenleyin. Çocuklu aileler için en
iyi ve en geleneksel sosyal
aktivitelerden biri, topluca
pikniğe gitmek. Bu geleneği
yaşatın, çocuklu akrabalarınız
veya dostlarınızla tek günlük
etkinlikler planlayın. Hem
yetişkinler olarak bir araya
gelmiş olursunuz, hem de yaşıtlarıyla sık sık zaman geçirmesi gereken çocuklarınızın
sosyal ihtiyaçlarına katkıda
bulunursunuz.
SAĞLIĞINIZA DIKKAT EDIN

Her mevsimde olduğu gibi,
yaz mevsiminde de sağlığınızı
korumak için bazı önlemler
almanız gerekir. Aşırı sıcak ve
nemli havalarda yeterince su
içtiğinizden emin olmalısınız.
Yazın ihtiyaç duyduğumuz
mevsim meyveleri ve sebzelerinden bolca tüketmeli, ağır
gıdalardan ve çok şekerli yiyeceklerden kaçınmalısınız. Yaz
mevsiminde enerjinizi yüksek
tutacak hafif ve sağlıklı gıdalar tüketmek ve yeterince

BIRLIKTE OYNAYIN

© HABERJOURNAL/STOCKADOBE

su içmek, sıcak havalardan
ve mevsimin diğer olumsuz
etkilerinden
korunmanıza
yardımcı olacaktır. Özellikle
tatile gittiğinizde evinizdeki
beslenme düzeninizin dışına
çıkma tehlikeniz artar, dikkat!
Küçük etkinlikler planlayın
Psikologlar ailelerin çocuklarıyla ne kadar zaman geçirdiğinin değil nasıl zaman
geçirdiğinin önemli olduğunun altını çizer. Tüm zamanınızı ailenize ayıramıyor ve
uzun bir tatil planlayamıyor
olabilirsiniz ama haftada bir
gün hep birlikte sinemaya,
tiyatroya ya da bir spor karşılaşması izlemeye gidebilir, dı-

şarıda ya da evde yapabileceğiniz ufak tefek etkinliklerle
ailenizle birlikte yaz tatilinin
tadını çıkarabilirsiniz.
YAZIN KEYFI EVDE DE
ÇIKAR

Evde olmak demek yaz tatilinin keyfini çıkaramayacağınız anlamına gelmez. Tatili
verimli geçirmek için evde de
ailenizle birlikte etkinlikler
planlayabilir, birlikte zaman
geçirebilirsiniz. Uzun akşamüzeri vakitleri sofradan
kalkmadan uzun uzun sohbetler etmek gibisi yoktur.
Hem herkes geç saatlere kadar oturabiliyorken, hep birlikte birkaç dizinin bağımlısı
olmak da iyi bir fikir olabilir!

SEYAHATİNİZİ HEP
BIRLIKTE PLANLAYIN

Eğer tatile çıkacaksanız, ailedeki herkesin fikrini alın.
Seçeneklerinizi belirleyin ve
ortak bir plan bulmaya çalışın. Tatil seyahatleri, özellikle
küçük çocukların sorumluluk
almasına izin vermek için iyi
fırsatlardır. Çantalarınızı hazırlamaya erkenden başlayın
ve yolculukta nelere ihtiyaç
duyabileceğinize konuşarak
karar verin.
Tatil planı yaparken en
önemli noktalardan biri de,
planlarda esnek olabilmektir.
Tatil için kısıtlı bir zamanınız
olsa bile, rotadan beklenmedik sapmalar için de biraz vakit ayırabilirsiniz. Yıl boyunca

bir şeylere koşturup durduktan sonra tatilde de tatil planınızı uygulayabilmek için
koşturmak hiç mantıklı değil!

İtiraf edelim, serin bir yaz
gecesinde balkonda oturup,
okey oynayıp bir yandan çekirdek çitlemeyi seven bir
milletiz! Herkes ya çalışıyor,
ya okula gidiyorken ailece
oyunlar oynamaya pek vakit
kalmıyor olabilir. Oysa ailece
zaman geçirmenin en iyi yollarından biri de, ailece oyunlar
oynamaktır. Masa oyunlarını
deneyin, geleneksel oyunları asla es geçmeyin! Oyunlar
hem küçük çocuklar için hem
de yetişkinler için çok keyifli
ve besleyici bir iletişim kurma
çeşididir. Ailece oyunlar oynayabileceğiniz bir tatil planlamak, verimli bir yaz tatili geçirmeniz için harika olacaktır.

BÜTÇENIZI IYI HESAPLAYIN

Evdeki hesap tatile uymaz,
bunu bir kez bile tatile çıktıysanız zaten biliyorsunuzdur...
Belirli bir miktar para ayırdıktan sonra tatile çıkılır ve
daima beklenenden fazla para
harcayarak
döndüğünüzü
fark edersiniz. Bunun çaresi,
doğru bir bütçe çıkarabilmek
ve tıpkı plan yaparken olduğu
gibi, bütçe yaparken de esnek
olmak. Verimli ve keyifli bir
yaz tatili için ne kadar para
harcamanız gerektiğini baştan
hesap etmek ve mutlaka yedek

KITAP OKUYUN

“Birlikte en çok zaman geçirdiğiniz beş kişinin ortalamasısınız” derler. Çocuklarınıza
iyi örnek olmak bir tarafa,
ailece kitap okumanın keyfini
hep birlikte çıkarmak için bile
kütüphanenizi biraz canlandırmak çok iyi olacak. Evde
bir kitap gündeminiz olabilir,
o yaz boyunca bazı kitapları
sırayla okuyabilirsiniz. Böylece üzerinde konuşacak harika
konularınız olur ve yeni kitaplar okumak için de birbirinizi

teşvik etmiş olursunuz.
FILMLER SEYREDIN

Boşuna ‘aile filmleri’ diye bir
kategori yapmamışlar! Bazı
filmler gerçekten de ailece
oturup izlemek için idealdir.
Tencere dolusu mısır patlatıp
ailece film seyretmek, televizyon var olduğundan beri
en favori aile aktivitelerinden
biri. Yaz boyunca birlikte film
seyretmek için zaman ayırın,
filmler hakkında sohbetler
edin ve kaliteli zaman geçirin.
Çocukların kendini güvende
hissettiği, ebeveynlerin ise rahatlayıp ailece zaman geçirebilmenin keyfini yaşadığı bir
ortamda yaz tatili geçirmek,
düşündüğünüzden çok daha
kolay olabilir.
FOTOĞRAFLAR ÇEKIN

Artık neredeyse her gün birçok fotoğraf çekiyoruz ama
pek azı bir aile albümünde yer
alacak kadar anlamlı olabiliyor. Ailenizle yaz tatili geçiriyorken, ister uzak bir yerde
seyahatte olun, ister her sene
gittiğiniz yazlığınızda, ister
evinizde; herkesin bir arada
keyifli olduğu anları kaçırmayın ve bol bol fotoğraf çekin.
Yıllar sonra dönüp ‘Yaz 2019’
albümünüze
baktığınızda,
sandığınızdan daha fazla güzel zaman geçirmiş olduğunuzu hatırlar ve mutlu olursunuz. Fotoğrafların en iyilerini
seçip çerçeveleyerek evinizde
bulundurmak da neşenizi
canlı tutar. İyi zamanlar arşivlenmeye değer!
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SPÖ, kira
ücretlerinin
dondurulmasını
istiyor

(CC) Sembol Foto/Pexels

250 avro iklim bonusu
kimlere verilecek?

Buna ek olarak kira fiyatı gelişimi
için yeni bir endeks veya yılda yüzde 2 oranında bir üst sınır isteniyor. SPÖ Kulüp Başkan Yardımcısı
Jörg Leichtfried, fiyatlardaki keskin artış nedeniyle birçok insanın
artık kirasını nasıl ödeyeceğini bilmediğine dikkat çekti.

Federal hükümet İklim Bonusu’nu 250 avroya çıkardı. Ödeme yapılması
için başvuru yapılmasına gerek olmayacak. Ancak bonusu herkes
alamayacak.

F

ederal hükümet, İklim Bonusu’nu
250 Euro’ya çıkardı. Ödeme yapılması için başvuru yapılmasına
gerek olmayacak. Ancak bonusu herkes
alamayacak.
İklim bonusu, karbondioksit fiyatlandırmasıyla beraber ekososyal vergi reformunun bel kemiğini teşkil ediyor.
Ekim ayından itibaren tüm hak sahibi
kişilere ilk kez bonus ödemesi yapılacak
ve iklim dostu davranışların mali açıdan
da gerçekten getiriye dönüşmesini sağlıyor.
Tahakkuk yılında en az 183 gün boyunca ana ikametgahları Avusturya’da
bulunan herkes bonusu almaya hak kazanacak. Daha önce ikamet edilen yer
ve buranın toplu ulaşım bağlantısı göz
önünde bulundurularak yıllık 100, 133,
166 veya 200 Euro bonus ödemesi yapılması öngörülmekteydi.

İklim bonusuna zam yapıldı
Ancak artan yakıt fiyatları ve 9 cent’lik
ek karbondioksit vergisi karşısında bu
plan askıya alındı ve iklim bonusu bir
kereye mahsus olmak üzere, kişilerin
yaşadığı yerden bağımsız olarak herkes
için 250 Euro’ya çıkarıldı.

Federal hükümetin Haziran ayından
itibaren tüm hanelere iklim bonusu ile
alakalı bilgi göndermesi bekleniyor. Burada ödemenin nasıl yapılacağının ayrıntılarına da yer verilecek.
Buna göre İklim Koruma Bakanlığı’nın
elinde kişinin banka bilgileri bulunuyorsa ödeme doğrudan hesaba havale
yoluyla gerçekleştirilecek. Banka bilgilerinin bulunmaması durumundaysa
ödeme, bankalarda nakde çevrilebilecek
veya mağazalarda ödeme amacıyla kullanılabilecek bir çek ile gerçekleşecek.

Viyana 1,
Avusturya 11.
sırada
Uluslararası Kongre ve Kongre
Birliği (ICCA), Covid-19'un patlak
vermesinden bu yana ilk kez kongre istatistiklerini yayınladı: 2021
genel sıralamasında, konferans
metropolü Viyana dünya çapında
ilk sırada yer aldı. Lizbon şehri ise
ikinci Atina’da üçüncü sırada yer
aldı.
ICCA sıralaması ayrıca ülke düzeyinde performans hakkında bilgileri de sundu: Avusturya (130)
dünya çapında 11. sırada yer alırken (2019: 16. sırada), liste başında ABD (354), İspanya (263) ve
Almanya (250. sırada) yer aldı.
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En faydalı trend: İyilik, sağlık

Ana muhalefet partisi Sosyal Demokrat Parti (SPÖ), yüksek enflasyon nedeniyle, kira ücretlerinin
2025 yılına kadar dondurulmasını
istiyor.
Kira fiyatlarının sabit tutulması
yönünde talepte bulunan SPÖ,
kategori ve kıyaslama kiralarında
bir artışın, 2025 yılına kadar yasal
olarak hariç tutulması gerektiğini
savundu.
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İ

ki yıl önce bu zamanlarda, yeryüzündeki herkes çok başka bir ruh hali içerisindeydi. Bize, sevdiklerimize neler
edebileceğini bilmediğimiz bir hastalık
korkusuyla market poşetlerini dezenfekte
ediyor, evimizden dışarı çıkamıyor ve her
gün yeni bilgileri, haberleri takip etmekten bitap düşüyorduk.

Yapılan araştırmalar, özellikle yerel tarım
ürünlerine ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarına ilginin arttığını gösteriyor. Henüz
2020 yılı bitmemişken, 1 milyondan fazla
insanın sigarayı bıraktığı, daha fazlasının
da sigara ve alkol kullanımını azalttığı tespit edilmişti. Bugün bu sayının daha da
artmış olduğunu tahmin etmek zor değil.

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın son açıklamalarından sonra HES kodu, maske
zorunluluğu gibi uygulamaların da kaldırılmasıyla, artık pandemi koşullarından
büyük ölçüde uzaklaşmış bulunuyoruz.
Benim için “salgın bitti” anı, boğaz ağrısı
ile gittiğim acil serviste “isterseniz, tedbiren, PCR testi de yaptırabilirsiniz” denildiğini duyduğum andı. Artık Covid-19’a yakalanıp perişan olmaktan korkmuyorduk.
Ben de, neredeyse tüm tanıdıklarım da,
en az bir kez bu hastalığa yakalanmıştık,
atlatmıştık, artık öyle korkacak pek bir şey
de kalmamıştı.

Her ne kadar mental sağlıkla ilgili tablo pek iç açıcı gözükmese de, insanların
uzaktan/online görüşme ile psikoterapi
yardımı alma imkanlarının arttığını gösteren istatistikler ümit vadedici. Daha fazla kişi psikolojik yardım almaya yönelince,
uzmanlara ulaşmak da eskisine nazaran
daha kolay hale geldi.

Tam iki yıldır sağlığımızla ilgili konular,
ortak gündemimizin büyük bir kısmını
oluşturuyor. Bu sayede evlerimizden vitamin takviyelerini eksik etmez olduk, sağlığımızı yeni bir bakış açısıyla gözetmeye
başladık. Bu açıdan bakıldığında, neredeyse pandeminin, daha doğrusu pandemide öğrendiklerimizin, toplum sağlığına
faydalı olabileceğini bile düşünebiliriz.
Maske, hijyen ve sosyal mesafe alışkanlıklarımız, diğer grip türleri ve bulaşıcı
hastalıkların da önemli ölçüde azalmasına vesile oldu. Sağlıklı yaşam tarzı ile
ilgili bilgiler gün geçtikçe daha popüler
hale gelmeye başlamışken, beslenme ve
egzersiz alışkanlıkları da eskisinden daha
çok gündeme gelir oldu.

“Health Psychology and Behavioral Medicine” dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre*, salgının başladığı aylarda
daha sağlıklı beslenmeye yönelen aileler,
bu yönelimlerini uzun vadede kalıcı hale
getirme eğiliminde oldular. Araştırma
sonuçlarında da görebileceğimiz üzere,
artık çocuklarımıza yedirdiklerimizin zehirsiz, yerel ve besleyici gıdalar olmasını
daha fazla önemsiyoruz.
Her ne kadar Dünya Sağlık Örgütü gibi
kuruluşlar tarafından daha sağlıklı beslenme, hastalıklardan korunmaya yönelik yaşam tarzı alışkanlıkları geliştirme
ile ilgili rehberler yayınlanıyor olsa da,
dünya genelinde salgın hastalıklardan
korunmak adına geliştirilen politikalar
içerisinde yeterince “sağlıklı yaşam” yönlendirmesine ne yazık ki rastlayamıyoruz.
Sağlığımızı ciddi şekilde tehdit eden ve
dünyadaki herkesi korkutmayı başarmış
bir salgının ardından bireysel çabalarımızla daha iyi, daha sağlıklı yaşamaya

yönelmiş olduğumuzu görmek bir noktada umut verici. Ancak bu konuda yerel
yönetimlerin daha fazla teşviğine ihtiyaç
duyduğumuz da bir gerçek.
İster hastalık korkusuyla olsun, ister sağlığımızla ilgili farkındalık kazandığımız
için; her halükarda fiziksel ve psikolojik
sağlığımıza daha fazla sahip çıkmaya
başlamış olmamız şimdilik pandeminin
olumlu sonuçları arasında yer almaya
başladı gibi görünüyor.
Daha sağlıklı bir yaşam ve daha da önemlisi, gezegenimizin sağlığı için acilen
daha iyi tarım politikalarına, beslenme
farkındalığına, insanların sağlıklı yaşam
koşullarına ulaşmasını sağlamaya ihtiyacımız olduğunu aklımızda bulundurarak,
bireysel olarak elimizden geleni yapmaya
devam etmemiz gerekiyor.
Uzmanlar yeni virüs salgınlarıyla ilgili
endişelerini paylaşırken, şu anda aklımıza hayalimize gelmeyecek başka türlü
bir pandemi yaşayıp yaşamayacağımızı bilmiyoruz. Her halükarda, iki yıldır
hayatımızı birçok anlamda alt üst eden
korkutucu gelişmeleri hatırımızda tutarak, sağlığımızı daima önceliklendirmeyi
elden bırakmamak gerek.
* https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC8890518/

CHRONIK

14

HABERJOURNAL

Juni 2022

Yeni Covid-19 tedbirleri yürürlüğe
girdi

A

vusturya Sağlık Bakanlığınca
yapılan
açıklamaya göre, Epidemiyolojik durumun hafiflemesi nedeniyle 1 Haziran'da
bazı koruyucu önlemler gevşetilebilir hale geldi. 2. COVID-19 Temel Önlemler Yönetmeliği'nin 1. değişikliği 1
Haziran itibari ile yürürlüğe
girdi ve ilk belirlemeye göre
23 Ağustos'a kadar geçerli
olacak.
FFP2 maske gereksinimi:
FFP2 maskesi gereksinimi yalnızca aşağıdaki kapalı
alanlarda geçerlidir:
- Hastaneler ve kaplıcalar
- Huzurevleri

- Sağlık ve bakım hizmetlerinin verildiği yerler
Vaka sayısı artarsa, FFP2
maske gereksiniminin diğer
ayarlarda yeniden uygulanması mümkün olduğu da belirtildi.
Avusturya genelinde bu
kurallar geçerli iken, Viyana’da FFP2 maske gereksini
yukardaki kapalı alanlara ek
toplu taşıma araçlarında ve
eczanelerde devam edecek.
3G kuralı:
3-G kanıtı sadece hastanelerde ve sanatoryumlarda, yaşlılar ve bakım evlerinde, engelliler için konut tesislerinde ve
karşılaştırılabilir ortamlarda-

ki ziyaretçiler, çalışanlar ve
hizmet sağlayıcılar tarafından
sağlanması gerekecek.
Yeşil sertifika:
1 Haziran'dan itibaren aşılar
arasındaki yasal minimum
aralıklar artık geçerliliğini
kaybetti ancak hala tıbbi olarak tavsiye edilmekte. Fakat
bir aşı sertifikası verilmesi
için bir gereklilik değil.
Ulusal aşı komitesinin
mevcut uygulama tavsiyelerini takiben, aşı sertifikaları
düzenlenirken önceki iyileşme artık dikkate alınmamaktadır. Şimdiye kadar, ilk aşılamadan önceki iyileşme, ayrı
bir immünolojik olay olarak
kabul edildi. Gelecekte, Yeşil

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.

Pasaport için genellikle üç aşı
gerekli olacak. Her iyileşme
altı ay boyunca hala geçerli
olacak, ancak artık bir aşının
yerini doldurmayacak.
Yeşil sertifikada yapılan
değişiklikler için 23 Ağustos'a
kadar genel bir geçiş dönemi geçerli. O zamana kadar
geçerli ve önceden verilmiş
aşı sertifikaları geçerliliğini
korur. Aşı sertifikaları, değişikliklere bağlı olarak yaz
boyunca yeniden düzenlenecektir.
Öte yandan Avusturya genelinde herkese bir ay içinde
5 ücretsiz PCR testi yapılmaya devam edecek.
Şüphe üzerine yapılan testler sayılmayacak.
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Avusturya'da yeni Covid-19
düzenlemeleri 1 Haziran
itibariyle yürürlüğe girdi.
Başkent Viyana, federal
hükümetin aldığı kararların
bütünüyle uygulanmayacağını
açıkladı.
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Sosyal Medya ve Benlik
Sunumu
esra@haberjournal.at

S

osyal medyanın kendine has özellikleri sayesinde yaşadığımız her an bir
ekrana dönüşmektedir. Yeni iletişim
teknolojileri, kullanıcılara tüketici olmanın yanı sıra üretici olma özelliği de yüklemiştir. Etkileşim özelliği bakımından da
iletişim kurmayı kolaylaştırmıştır.

bir sunumudur ve bu sunumu izlemesi gereken insanlara ihtiyacımız vardır.
İçinde bulunulan duruma göre performanslarımız şekillenir ve kendimizi arzu
ettiğimiz kişi haline dönüştürürüz. Sosyal medya mecraları da bize bu alanda
önemli fırsatlar sunmaktadır.

Günümüzde hemen hemen herkes, birden fazla sosyal medya hesabına sahiptir
ve bu durum bireyler arasında iletişimi
kolaylaştırmanın yanında benlik sunumunda da önemli bir rol oynar. Özellikle
son zamanlarda yaygın biçimde kullanılan Instagram uygulamasında kişiler
kimliklerini gizlememekte ve benliklerini
kurgulamaktadırlar.

Günümüz toplumu için ‘’ağ toplumu’’
kavramını kullanabiliriz. Ağ toplumlarında insanlar çok kolay şekilde fiziksel
yaşamda tanışamayacakları yeni arkadaşlar edinebilecekleri ortamlar yaratabilir.
İnternet kullanımının bugünkü kadar
yaygın olmadığı zamanlarda kişiler sitelere anonim kimliklerle dahil oluyorlardı.
Güvende hissetme duygusu bunda etkili
olabilir. Bu sitelere giren bireyler gerçek
kimlikleri yerine o anki ruh hallerini belirten ya da tuttukları takımı simgeleyen
kullanıcı adı ve fotoğraflar kullanıyorlardı.
Bu takma adlar kişiler hakkında bilgiler
vermekle birlikte çoğunlukla onların gerçek yaşamlarına işaret etmediği için farklı
bir mecrada farklı kimlikler edinmelerine
olanak sağlıyordu.

Sosyal medya ortamları bireyler için çekici bazı özellikler taşımaktadır. Aşırı özgürlükçü görülen bu ortamlarda kendi
istediğimiz ve düşlediğimiz doğrultuda
kendimizi yeniden yaratmamıza yardımcı
olacak sistemler vardı. Gerçek yaşamda
beğenmediğimiz, rahatsız olduğumuz
noktalarımızı bilgisayar teknolojileri vasıtasıyla rötuşlayarak güzel, estetik benliğimizi yansıtabiliriz.
Akışkan modern dünyada kim olduğumuz ya da nasıl göründüğümüz büyük
önem taşımaktadır. Benlikler kişiler tarafından oluşturulur ve çevresindeki insanların onu anlamlandırmasıyla tamamlanır. Sosyal çevrelerinde bireyler daima
bir onaylanma ihtiyacı içerisindedir. Bu
yüzden de kendi tercihleri dışında başkalarının beklentileri üzerine davranışlar
sergiler. Bu davranışlarımız birer performanstır.
Performanslarımız esasında benliğimizin

Fakat sonrasında sosyal medya uygulamalarının son derece hızlı şekilde
gelişmesiyle, bireyler kişisel bilgilerini,
fotoğraf ve videolarını kendi rızaları ile
dolaşıma sokmakta ve gelen ‘’like’’larla
yeni bir kimlik inşa etmektedir. Yaptığı
paylaşıma ne kadar çok beğeni ve yorum
gelirse kişi kendini o kadar ispatlamış saymaktadır.
Bireyler sosyal medya hesaplarını birer
vitrin ya da sahne olarak kullanırlar. Çevrimdışı benliklerinde var olan en olumlu,
en onay alacak kısımları parlatıp burada
sergilerler. Goffman’ın terminolojisinden

ifade edecek olursak, idealize edilen performanslarını sergilerler. Fakat çevrimdışı
hayat ve çevrimiçi hayat kavramlarının
arasındaki ayrımın da bulanıklaştığını
son zamanlarda görüyoruz. Bireyler günlük yaşamda gezdiği, gördüğü, yediği,
içtiği ne varsa sosyal medyaya taşıyarak
çevrimdışı ortamda yaşananları sahnenin
önüne taşıma çabası içine girmektedir.
Tüm bu durumlara biraz geri çekilerek
geniş açıdan bakmak gerektiğini düşünüyorum. ‘’Benim sosyal medyayı bu kadar
yoğun ve şeffaf olarak kullanmam kimin
işine geliyor?’’ diye sormak gerek. Yaşadığımız çağın en önemli özelliği özgürlüğü
sömürmesidir. Önceden istenmeyen açıkça zorlayıcı bir güç varken sosyal ağlarla
bu özgür olmaya zorlamaya dönüşmüştür. Bunun temelinde de tamamen ekonomik sebepler yatar. Olumlu ve güzel
olan şeyler karlıdır. Facebook'un ya da
Instagram’ın dislike/beğenmedim seçeneği sunmamaktaki kararlılığı bundandır.
İletişimi sekteye uğratacak olumsuz her
şeyden kaçınırlar. Özenler birer reklam
nesnesi olmuş durumdadır ve bunu tamamen kendi iradeleriyle özgür şekilde
yaparlar. Bu denli bir kendini sergileme
durumu kişiyi bedenine de yabancılaştırır
ve bedenini, kişiliğini devamlı optimize
edilmesi gereken bir meta olarak görür.
Hal böyle olunca sosyal mecralarda onaylanmayan bedenler ve kişilikler yok sayılır, sergi değeri taşımazlar.
Sosyal medya hesaplarımızda en güzel
hallerimizi en şeffaf şekilde paylaşırken
aslında o kadar da özgür olmadığımızı
kendi kendimizi sömürdüğümüz yeni bir
düzenin parçası olduğumuzu unutmamalıyız.
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Viyana Belediye Binası'na
gökkuşağı bayrağı çekildi

Yaz mevsiminde güneşin zararlı etkilerine maruz kalmak cildimize zarar veriyor. Bazı basit
önlemlerle yaz güneşinden korunmak mümkün.

Duygu İslamoğlu

duygu@haberjournal.at
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için önemlidir. Viyana'daki
herkes aşkını yaşayabilmeli!.”
ifadelerine yer verdi.
LGBTIQ sözcüsü Nicole
Berger-Krotsch (SPÖ) ise
“Haziran ayında sevginin çeşitliliğini kutlamak istiyoruz!
Bayraklı belediye binamızla
bunu gururla gösteriyoruz.
Viyana, yılda 365 yıl gökkuşağı başkentidir. Viyana'daki
ortak yol gösterici ilkemiz,
hiç kimsenin dışlanma, ayrımcılık ve şiddet korkusuyla
yaşamamasıdır." açıklamasında bulundu.
Vienna Pride organizatörü
Katharina Kacerovsky-Strobl
açıklamasında, "Viyana şehri
burada önemli bir sinyal veriyor ve rol model olma işlevini
yerine getiriyor. Sadece birkaç
yıl önce, halka açık olarak çekilen bayraklar nadirdi, ancak
yıllardır sürekli ve güvenilir
bir şekilde LGBTİQ topluluğuyla dayanışma gösteren
Belediye Binasını oldu. Böyle
bir şehirde yaşamak bizi gu-

rurlandırıyor." dedi.
HOSI Vienna'nın başkanı
Ann-Sophie Otte, bayrağın
bazıları için bu sadece biraz
bez parçası anlamına geldiğini ancak okulda zorbalığa
uğrayan bir genç için bunun
destekleyici anlam ifade ettiğine işaret ederek, ‘’Olduğun
gibisin. Şehrin senin arkanda.
Küçük jestler çok fazla destek
verebilir." şeklinde konuştu.
Öte yandan bu yıl gökkuşağı bayrağı Viyana Eğitim Mü-

dürlüğü'ne de çekildi. Eğitim
Direktörü Heinrich Himmer,
“Okul bir birliktelik yeridir ve
hiç kimse cinsel yönelimi veya
cinsiyeti nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmamalıdır. Çünkü: Viyana ve okulları renkli
ve bununla gurur duyuyor!
Bu nedenle eğitim departmanı olarak gökkuşağı bayrağını
dalgalandırarak renklerimizi
yeniden göstermek ve yaşanan çeşitliliği görünür kılmak
istiyoruz." dedi.

azın açık havada bolca
zaman geçiriyoruz ve istemeden de olsa güneşin zararlı ışınlarına maruz kalabiliyoruz.
Cilt, genetik ve çevresel
faktörlere bağlı olarak yaşlanır. Genetik faktörleri kontrol edemeyiz ancak çevresel
yaşlanmayı geciktirmek için
önlemler alabiliriz. Çevresel
yaşlanmanın en büyük nedeni, güneş ışınlarıdır. Yaz günlerinde özellikle saat 11:00 ile
16:00 arasında sıcak, rutubet
ve yeryüzüne ulaşan ultraviyole ışınların miktarı artıyor
ve güneşin zararlı etkileri
daha ciddi hale gelebiliyor.
Güneşten gelen UV A ve
UV B ışınları, cilt kanserlerine neden olmakla kalmaz,
güneşe bağlı cilt hasarlarına
ve güneş yanıklarına da neden olabilir. Özellikle güneş
ışınlarının zararlı etkilerinin
arttığı saatlerde mümkün olduğunca gölgede kalmak, cilt
hastalıklarından korunmak
için önemlidir.
CILT KANSERINE DIKKAT!

Avusturya'da sigara istatistikleri
Avusturya'da 15 yaşın üzerindeki
insanların beşte birinden fazlası her
gün sigara içiyor. 31 Mayıs Dünya
Tütünsüz Günü vesilesiyle Avusturya'da sigara tüketimiyle ilgili bazı gerçekler açıklandı:
Avusturya'da rakamlarla sigara
istatistikleri:

•

Avusturya'da 15 yaş üstü insanların %20,6'sı her gün sigara içiyor.

•
•
•
•
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Cildinizi yaz güneşinden koruyun

Viyana Belediyesi, LGBTIQ topluluğunun eşitliği, çeşitliliği ve görünürlüğü için derneklerle
birlikte çalışıyor.
iyana Belediye Binası'nda gökkuşağı
bayrağının çekilmesiyle birlikte Viyana Belediyesi, HOSI Vienna ve onun
kar amacı gütmeyen kuruluşu
olan Vienna Pride organizatörü Stonewall GmbH ile birlikte Haziran ayının gökkuşağı ayının olmasının başlangıç
sinyalini verdi. Gökkuşağı ayı
boyunca LGBTIQ konuları
hakkında kapsamlı bilgilerin
verileceği kaydedilirken, "Aşkını yaşa!" sloganı altında, Viyana'nın gökkuşağı başkenti
olduğu, Haziran ayında çeşitli ve kozmopolit toplumuna
odaklanacağı belirtildi
Belediye Başkan Yardımcısı ve sorumlu Belediye Meclis Üyesi Christoph Wiederkehr Gökkuşağı Ayına ilişkin
yaptığı açıklamada, “Viyana
Gökkuşağı Başkenti ve bir
çeşitlilik şehridir! Kapsamlı bilgilerle eşitliği ve kabulü
güçlendirmek ve nefret ve ayrımcılığa karşı koymak benim
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Avusturyalıların neredeyse yarısı
olan %49,1'i her gün veya ara sıra
hiç sigara içmemiş.
Her gün sigara içenlerin dörtte
biri 15 yaşından önce başladı.
Avusturya'da her yıl yaklaşık 5
bin ton sigara izmariti yere düşüyor.
Pasif içicilik de dahil olmak üzere
tütün kullanımının Avusturya'daki tüm ölümlerin yüzde 16'sından
sorumlu olduğu tahmin ediliyor.

(CC) PIXABAY/SEMBOL

Yapılan araştırmalara göre
açık tenli kişiler, güneş altında çok fazla zaman geçirenler,
birkaç defa güneş yanığı geçir
miş kişiler, çeşitli cilt lezyonları geliştirmiş olanlar,
bağışıklık sistemi zayıf olan
kişiler ve geçmişinde veya ailesinde cilt kanseri öyküsü
bulunan kişilerin cilt kanserine yakalanma riski daha
yüksek. Yüksek risk grubunda olanların yazın güneşten
korunmayı daha ciddi şekilde

(CC) SEMBOL/STOCK ADOBE
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ele alması gerekiyor.
YAZIN CILDIMIZI NASIL
KORURUZ?

Güneşte kalmayın: Güneşin tepede olduğu saatlerde
mümkün olduğunca gölgede
kalmaya özen göstermelisiniz. Ancak gölgede olmak
her zaman güneşten korunduğunuz anlamına gelmez.
Denizden, kumdan ve çevreden yansıyan güneş ışınları da
cilde zarar verebilmektedir.
Dışarıda yapılması gereken
işlerinizi mümkün olduğunca
sabah veya akşam saatlerinde
yapın, güneşte kalmanız gerektiği zaman da uygun kıyafet ve aksesuarlarla güneşten
korunun.
Güneş gözlüğü ve şapka kullanın: Güneş gözlüğü, gözlerin fazla güneşten etkilenmesini önler. Aynı zamanda göz
çevresindeki hassas derinin

de güneş ışınlarından korunmasını sağlar. Yüzünüzü gölgede bırakacak bir şapka da
en çok güneş ışığı alan bölge
olan yüz bölgesini korumak
için önemi.
Açık renkli, uzun kıyafetler giyin: Açık renkli kıyafetler, güneş ışınlarını yansıtırlar. Kol ve bacaklarınızı
örtecek uzun ve rahat kıyafetler giymek de cildinize ulaşan
güneş ışığı miktarını azaltmanızı sağlayacaktır.
Güneş koruyucu kullanın: Güneş koruyucu yağlar,
kremler ve losyonlar, güneşe
çıkmadan yarım saat önce
sürülmelidir ve 2 saatte bir
yenilenmelidir. Güneş koruyucu krem seçerken, koruma
faktörüne (SPF) dikkat edilmelidir. Yaz aylarında en az
30 SPF kremler kullanılması
önerilir.
Cildinizi temiz tutun: Özellikle yüz bölgesinde biriken
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kirler ve yağlar, yaz aylarında
cildin daha çok bozulmasına
neden olabilir. Banyoda vücudunuz için tahriş etmeyen bir
kese kullanmak ve yüz temizliğini günlük olarak yapmak,
yazın cildi korumak için yapılacak önemli şeyler arasında.
Bol su tüketin: Güneşli
günlerde ihtiyaç duyduğunuzdan daha fazla su tüketmelisiniz. Vücutta yeterince
su olmaması, cildin de kurumasına neden olur. Her gün
en az 3 litre su tükettiğinizden emin olun.
Nemlendirici
kullanın:
Güneşten korunmak için kullanılan güneş koruyucu kremlerin yanı sıra, cildi nemlendirmek için de nemlendirici
kullanmak gerekir. Özellikle
duştan sonra cildinize uygulayacağınız yoğun nemlendirici
doğal yağlar veya kremler, cildin yaşlanmasını geciktirmede
yardımcı olur.
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B U L MACA

Donauinselfest iki yıl aradan
sonra yeniden düzenlenecek

Orya

İnsanın
yetki ve
değeri

Bal koymaya yarar
tekne

Viyana'nın dünyaca ünlü festivali Donauinselfest, Covid-19 pansemisi nedeniyle zorunlu iki
yılın ardından bu sene yeniden ve daha görkemli bir program içeriğiyle düzenlenecek.

Çizgilerle
ilgili olan

İşitme
duyusu

Dar, uzun ve
hafif bir yarış
kayığı, kik

Yayla evi
Ucu
topuzlu
değnek

Cin

Tok karşıtı
Allah’ın isimlerinden biri
Hangi
yerde?

Bir ibâdeti
vaktinde
yapmak

İnayet

Bebekleri
götüren
akbaba

Yemek

Etkileyerek
kendine
bağlama

Devlet Su
İşleri

Biz
(Farsça)

Operatör
(Kısaca)
Göçebelerin
konak yeri

Bir tür
meyve

Zarar

Hitit

Batarya
Silahlı
küçük birlik
Telli bir saz
Gelişmemiş,
cılız (bitki)

Gözde bir
renk
Aracısız

Asker gibi

Ağzı yassı
bir zurna

Zıypak
Din ile
devlet işini
ayrı tutan

V

bühne'de sahne alacak. Cuma
günü de Ukrayna ile dayanışmayı göstermek için büyük
bir ışık denizi planlanıyor.
Novak, 39. Tuna Adası
Festivalinin 600 saatlik harika müzik şöleninin yanı sıra
çok sayıda uygulamalı aktivite
suncağını açıkladı. Novak öte
yandan hızla yükselen enflasyon ve pahalılığa karşı sosyal
ve doğru destek yelpazesinin
de sunulacağına dikkat çekti.
1,6 milyon avro
değerinde mali destek
Edinilen bilgiye göre festival,
Wiener Kulturservice derneği

tarafından 1,6 milyon avro ile
finanse ediliyor ve bunun yüzde 55'i doğrudan sanatçılara
gidiyor.
Festivale ilişkin daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz:
www.donauinselfest.at
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Muvasala
Lodos

Avusturya’nın
dünyaca
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anlamında

Tadı buruk,
acımtırak,
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v.l.n.r.: Kurt Wimmer, Präsident des Vereins Wiener Kulturservice, Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien, und Matthias Friedrich, Geschäftsführer Pro Event Team für Wien und
Projektleiter des Donauinselfestes. © Astrid Knie
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Viyana SPÖ tarafından 24
Haziran Cuma ile 26 Haziran
Pazar tarihleri 
arasında 11
sahnede erişim kısıtlaması olmayan üç günlük bir etkinlik
olarak gerçekleşecek olan festival, bazı uluslararası etkinlikler ve ücretsiz giriş ile çeşitli bir program ile sunulacak.
Başta Alman şarkı yazarı
Nico Santos, İtalyan Umberto Tozzi’nin yanı sıra Sigrid
Horn ve Peter Cornelius gibi
yerel sanatçılar sahne alacak.
Cumartesi günü ise, Wien
Holding sahnesi tamamen
Koreli pop ile ilgili, Ukraynalı
gruplar ve sanatçılar Friedens-

"... ve Siyah"
(Roman)

Gizli yer,
köşe bucak

Vakit

"Rn" simgeli
element

iyana'da Covid-19 nedeniyle iki yıldır ertelenen Donauinselfest
(Tuna Festivali) bu sene 14
ada ve 11 sahne ile kapsamlı
bir festival programıyla gerçekleşecek.
24-26 Haziran tarihleri
arasında ücretsiz giriş ile Avrupa'nın en büyük açık hava
festivalini kaçırmayın!
Birinci Viyana’da bulunan
Haus der Musik’de yapılan
basın açıklamasında bir SPÖ
eyalet partisi sekreteri ve belediye meclis üyesi Barbara
Novak 2022 Tuna Adası Festivali’nin son halini sundu.
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Lebe deine Liebe!

In der Regenbogenhauptstadt Wien kannst du deine Lebens- und Liebesentwürfe
frei von Diskriminierung leben. Die Stadt unterstützt alle von Diskriminierung
betroffenen homo-, bi-, transsexuellen und intergeschlechtlichen Wiener*innen
und bietet Aufklärungsarbeit. Du erhältst anonyme und kostenlose Beratung bei
der Wiener Antidiskriminierungsstelle (WASt).
Hol dir jetzt Beratung!

wien.gv.at/queer
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