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Savaş ve yaptırımların arasında
sıkışan Avrupa'da halk, ekonomik
darboğaza sürükleniyor
Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı savaş 7'inci ayına girerken, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'da
ilk defa bir savaş, eski kıtayı bu kadar olumsuz etkiliyor.

Müslümanların yaşadığı ülkelerden gelen göçmenlere
kapısını mümkün olduğunca kapalı tutmaya çalışırken,
yaklaşık 10 milyon Ukraynalıyı "kırmızı halıyla" karşılamak
zorunda kaldı.

Kaddafi Kaya
kaya@haberjournal.at

A

vrupa, son 10 yılda
sırasıyla
ekonomik
durgunluk, artan aşırı
sağcı ve popülist söylem nedeniyle sağduyulu, toplumun
her kesimini hesaba katarak
hareket eden siyasetçilerin
yerini, ben merkezci, demokratik değerleri kendi çıkarları
doğrultusunda bozuk para
gibi harcamaktan geri durmayan politikacı-şovmen karışımı kişilerin iktidarda oldukları süre zarfında verdikleri
zararlar, göçmen krizi ve son
olarak salgın nedeniyle ciddi
problemlerle karşı karşıyayken, inisiyatif alabilecek bir liderin yokluğunda ABD'nin de
gazıyla 83 yıl sonra bir savaşın
ortasında buldu kendini.
Diplomatik beceri ortaya
koyamayan, caydırıcı bir
tutum sergilemekten çok
uzak ve olası bir krizden
en az etkilenecek ABD'nin
ipiyle kuyuya inen Avrupa,
engel olamadığı savaşın
yol açtığı birçok krizle
karşı karşıya kaldı.

83 yıl önce başlayan 2. Dünya
Savaşı'ndan buyana dünyada
sayısız savaş gerçekleşmiş olsa

Moskova yönetimini ekonomik açıdan yıpratma hedefiyle 7 yaptırım paketi açıklayan
AB, önce ay çiçek yağı, daha
sonra tahıl ve gübre ve son
olarak doğal gaz kriziyle karşı
karşıya kaldı.

İngiltere'de akaryakıt zamları protesto edildi. © AA/Wiktor Szymanowicz

da Avrupa'yı Ukrayna'daki savaş kadar etkileyen ya da zora
sokan hiçbir askeri karşılaşma olmadı.
Putin Rusya'sına "aman gerginlik" çıkmasın diye hep
göz yuman ve göstermelik
tepkilerle günü kurtarmaya
çalışan Avrupa, Moskova'nın
son hamlesi karşısında ne yapacağını bilemez bir görüntü
ortaya koydu.
Savaşın başlamasıyla art arda
yaptırım kararı alan Batılı ülkeler, krizin birkaç ay içinde
sona ereceğini düşünüyordu.
Ancak evdeki hesap çarşıya
uymadı. Rusya, haksız ve gereksiz yere başlattığı savaş ne-

deniyle kendisine tepki gösteren Avrupa'ya karşı enerji
kartını piyasaya sürdü.
- 270 miyar avroluk ticaret durdu

Avrupa'nın en büyük ticaret
ortaklarından biri olan Rusya, büyük çoğunluğu enerji ve
fosil yakıtı kaynaklı ürünler
sattığı AB'den 2021'de yaklaşık 159 miyar avro kasasına
koyarken, AB ise bu ülkeye
yaklaşık 100 milyar avro değerinde ürün ihraç etti. Ancak Şubat 2022'de bu durum
değişti.
Ukrayna'nın yanında yer alan
AB, Doğu'dan çoğunlukla

- Tahıl ve sıvı yağ sorunu
çözüldü fiyatlar düşmedi

İlginç bir şekilde sıvı yağ, tahılın tedarik edilmesine rağmen
enflasyon ve pahalılıkta gerileme kaydedilmezken, 1970'lerde yaşanan ekonomik buhran
nedeniyle zirveye çıkan enflasyon istikrarın anayurdu
Avrupa'da tekrar hortladı ve
rekor üzerine rekor kırmaya
başladı.
Avusturya'da son 7 ayda yüzde 10'a yükselen enflasyon geçen yılın bu dönemine oranla
yüzde 200 artış gösterdi. Ülkede uygun alışverişin adresi
olarak bilinen Hofer, Penny
gibi marketlerden dün 50 avroya satın alınan ürünler bugün 100 avroya alınamaz hale
geldi.
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Enerjinin nispeten daha az
kullanıldığı ilkbahar ve yaz
dönemlerinde yaşanan bu
gelişme, sonbahara girilen şu
dönemde havaların soğumasıyla çok daha dramatik bir
boyut kazanacağı görüşü artık herkesin dilinde.
- Enflasyon, Avrupa'da
yüzde 20 Avusturya'da
yüzde 10'un üzerine
çıkacak

AB, kıtada 2022 için ortalama enflasyon değerinin yüzde
20'ler seviyesine yükseleceği
öngörüsünde bulunurken bu
durumun Avusturya özelinde
yüzde 10'ların üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Ukrayna'yı desteklemek ve
Moskova'yı
cezalandırmak
için uygulanan yaptırımlar
henüz Rusya'da ciddi anlamda etkisini göstermeden Avrupa'yı bir nevi esir alması,
on yıllardır belirli bir yaşam
standarttı ve istikrara sahip
Avrupalıların
keyiflerinin
ciddi anlamda bozulmasına
yol açtı.
Her ay yükselen enflasyon ve
buna bağlı olarak artan fiyatlar karşısında geçici önlemler
alınsa da kalıcı bir çözüme
yönelik herhangi bir adımın
iktidarlar tarafından atılamaması, Avrupa'daki karamsar
havanın daha da artmasına
yol açtı.
- Avrupa'da pahalılık
iktidarları değiştirirken,
muhalefeti sessizliğe
gömüyor

Savaşın başlamasından buyana kıtada 4 ülkede iktidarlar
değişirken, muhalefet partileri bu ateşten gömleği giymemek için bu hususta iktidarla-
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rı eleştirmekten kaçınır oldu.
Fiyatların bu kadar kısa sürede bu denli hızlı artması
Avrupa'da yaptırım ve Rusya
karşıtı duruşa yönelik seslerin yükselmesine neden oldu.
- Avrupa'da tepkiler
artıyor

Savaşın uzamasıyla ilk başlarda rengini belli etmek istemeyen bu nedenle sessizliğe bürünen çeşitli ülkelerden farklı
ses ve görüşler artık dillendirilirken, Avrupa'da pahalılık
ve yaptırımlara karşı gösteri,
grev ve protestolar yayılmaya
başladı.
Savaşın baş körükleyicileri arasında yer alan İngiltere'de neredeyse her gün tüm
sektörlerde çalışanlar, hayat
pahalılığı ve maaşlarda yeterince zam yapılmaması nedeniyle grev ve gösteriler düzenlerken, halkın Boris Johnson
sorası başbakanlığa getirilen
Liz Truss'dan ciddi anlamda
bir beklentisi bulunmuyor.
Avrupa'nın lokomotifi konumundaki Almanya'ya da yayılan grevler dikkat çekerken,
özellikle bu ülkede Rusya
yanlısı gösteriler, bir yandan
Putin'in propaganda kampanyalarının etkili olduğunu
gösterirken, diğer yandan vatandaşın gidişattan ciddi anlamda memnuniyetsizliğinin
göstergesi olarak yorumlanıyor.

dökülmesi, Avrupa'da gidişata sabreden ve dayanma gücü
azalan kitlelerin yakın bir zamanda dalga dalga sokaklara
akın edeceği yorumlarına neden oldu.
Rusya'nın Kuzey Akım 1
Doğal Gaz Boru Hattı'nı kapatması, Avrupalıların Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru
Hattı'nı askıya alması nedeniyle eğer elle tutulur bir çözüm bulanamazsa bu yıl kara
kışın Avrupa için gerçekten
çok kara geçeceği şeklinde yorumlanıyor.
Avrupalıların alıştığı lüksün
çok ötesinde tavsiye edilen
ya da zorunlu kılınacağı belirtilen tasarruf önlemlerinin
uzun soluklu olmayacağı, her
şeyden evvel bu tedbirlerle
enerji kriziyle baş edilemeyeceğine dikkat çeken uzmanlar, Ukrayna'da biran evvel bir
ateşkes sağlanması için harekete geçilmesinin önemine
işaret ediyor.
- Yeşil enerjicilerden ses
soluk yok

Bu arada, son yıllarda fosil
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yakıtlar başta olmak üzere
nükleer santraller, Hidroelektrik Enerji Santrallerini
(HES) öcü gibi gösteren ve
dünyanın enerji ihtiyacının
yenilenebilir enerjiyle karşılanabileceğini savunanların
sesleri çıkmaz oldu.
- Kışın soğuğundan
kaçanlar Türkiye'ye
gidiyor

Bu gelişmeler karşısında vatandaşlar da kendilerince
çözümler üretmeye çalışırken, emekli olmuş çok sayıda
Avrupalının Türkiye'de kış
döneminde sıcak olan bölgelerde hotel ve ev kiralayarak,
bütün kışı burada geçireceği
öğrenilirken, bu akımın yaşlı
nüfusu çok fazla olan Avrupa'da yayılacağı değerlendiriliyor.
Bir yandan yaklaşan kış, hız
kesmeden artan fiyatlar, savaşın kısa sürede duracağına ilişkin bir umut ışığının
olmaması, 2020-21'i salgın
nedeniyle buhran içinde geçiren Avrupa için 2022 ve 23'de
ciddi anlamda zorlayıcı olacağı görüşüne neden oldu.

- Çekya'da 100 binler
sokakta

Son olarak 11 milyon nüfusa sahip Çekya'da 100 bine
yakın kişinin yaptırımlar ve
hayat pahalılığı için sokaklara

Almanya'nın farklı yerlerinde hem Rusya hem de Ukrayna yanlısı gösteriler düzenlenirken, hükümet
politikalarına tepki gösterildi. © AA/Abdülhamid Hoşbaş
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Kaymakcı: "Türkiye-Avusturya
ilişkileri iyi bir noktaya geldi"

© haberjournal/kaya

konuştu.
Karşılıklı ön yargı ve endişeleri aşmanın yolunun, sağlıklı
diyalog ve iletişimle mümkün
olacağını dile getiren Kaymakcı, Avusturya'nın Türkiye’nin
AB üyeliğine ilişkin yaklaşımına ilişkin de "Eğer bizim
üyeliğimizi desteklemiyorsanız engel de olmayın diyoruz."
ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı,
Avusturya ziyaretinde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

T

ürkiye'nin
Dışişleri
Bakan Yardımcısı ve
Avrupa Birliği (AB)
Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, 6 ayın geride bırakıldığı
Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin önemine dikkati çekerek
"Biz diyoruz ki, ateşkes bir an
önce sağlanmalı, bir çözüm
mümkünse ateşkes içerisinde
bulunmalı." dedi.
Kaymakcı, Avusturya’ya ziyaretinin son gününde basın
mensuplarına, buradaki temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ülkenin Tirol eyaletindeki
Albach kasabasında düzenlenen Avrupa Albach Forumu’na
davet edilmesi ve Avusturyalı
muhataplarının yanı sıra çeşitli Avrupalı temsilcilerle yaptığı
görüşmelere değinen Kaymakcı, Albach Forumu’nun kıtanın
çeşitli sorunlarının görüşüldü-

ğü ciddi bir forum olduğuna,
buraya Türkiye’nin davet edilmesinin önemine işaret etti.
- Avrupalı gençler Türkiye'nin
AB üyeliğini destekliyor
Kaymakcı, burada AB -Türkiye
ilişkilerinin nasıl canlandırılabileceğini ele aldıklarını, forum
kapsamında Avrupa’nın çeşitli
ülkelerinden gençlere, "AB’ye
aday ve üye olmuş son 13 ülke
arasında hangi ülkenin birliğe
üyeliği size göre en değerli şeklinde" bir soru yönelttiklerini,
gençlerin yüzde 55'lik bir oranla Türkiye’yi seçtiğini söyledi.
"Gençler önyargısız şekilde Türkiye’nin AB üyeliğinin
yararını görüyorlar." diyen
Kaymakcı, "Kriterleri yerine
getirmiş bir Türkiye’nin üye
olabileceğini de savunuyorlar,
bu aslında Albach’tan Viyana’ya gönderilmiş bir mesaj."

ifadesini kullandı.
- Türkiye-Avusturya
ilişkileri
Kaymakcı, Türkiye-Avusturya
ilişkilerinin son 4-5 ayda katettiği olumlu ivmeye dikkati
çekerek "Bu gelişmeleri neye
borçluyuz? Birincisi, popülizmin ve gereksiz popülist açıklamaların hiçbir işe yaramadığını hatta ters teptiğini gördük.
Bazı şüpheler ve endişeler vardı iki tarafta da bunların gereksiz olduğunu, bizim iki medeni
Avrupa ülkesi olarak açık konuşabilmemiz gerektiğini gördük ve bu sanırım iki tarafta da
güveni artırdı. İlişkilerde de bir
canlanma oldu." değerlendirmesinde bulundu.
Bu durumun hem ticari ilişkilere hem de Avusturya'dan
gelen turist sayılarına yansıdığını belirten Kaymakcı, bu

ülkeden Türkiye’ye gelen turist
sayısının geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 80 arttığını,
2,5 milyar dolar olan ticaret
hacminin de 3,3 milyar dolar
seviyesine yükseldiğini aktardı.
Kaymakcı, Avusturyalı muhataplarıyla konsolosluk ve din
görevlileri gibi çeşitli konular
üzerine görüşmeler yaptıklarını, gelecek dönemde ise bilim,
kültür ve araştırma alanında
ortak etkinlikler düzenleme
amacıyla bir niyet mektubu imzaladıklarını aktardı.
- "İlişkiler iyi bir noktaya
geldi"
Avusturya ile ilişkilerin iyi bir
noktaya geldiğini vurgulayan
Kaymakcı, "Umarız bu ilişkilere nazar değmez ve daha da iyi
yerlere gider. Çünkü gerçekten
de iki tarafın da bu ilişkiden
kazanacağı çok şey var." diye

- "Türkiye'nin içinde olduğu
güçlü bir Batı, savaşı önlerdi"
Kaymakcı, Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında AB-Türkiye
ilişkileri konusunda ise şunları
söyledi:
“Eğer Türkiye AB üyesi olmuş olsaydı veya Türkiye-AB
ilişkileri güvene dayalı bir
noktada olmuş olsaydı, bu
NATO, AB birliğini de sağlayacaktı. Böyle bir ortamda
güçlü bir Batı karşısında bu
savaş gerçekleşemezdi. Biz
Batı olarak caydırıcı bir görüntü sergileyemedik. Rusların kendi argümanları olabilir
savaşı başlatmakla ilgili ama
Batı cephesinde savaşa neden
olan boşluklardan bir tanesi
de Batı'nın caydırıcı güç olamaması, NATO’nun sorgulanması, NATO-AB iş birliğinin
olmaması, Birleşik Krallık'ın
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AB’den çıkmış olması, Türkiye’nin AB’den uzaklaştırılmaya
çalıştırılması. Bunlar aslında
Rusya’yı bir anlamda da savaşa
götürdü."
Bu savaşın, AB-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesinin neden zorunlu olduğunu bir kez
daha ortaya koyduğunu vurgulayan Kaymakcı, güvenlik
ve savunma, enerji güvenliği,
göçle mücadele konularının
Türkiye olmaksızın ilerleme
kaydedilebilecek hususlar olmadığına dikkati çekti.
- Tahıl anlaşmasıyla Afrika'da
açlık krizi önlendi
Kaymakcı, Türkiye’nin çabalarıyla gerçekleştirilen Tahıl
Anlaşması'nın önemine işaret
ederek "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Dışişleri Bakanımızın yapmış olduğu çabalar
sonucunda, belki de Afrika’da
bir açlık krizini önledik." ifadesini kullandı.
Kaymakcı, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşına yönelik birçok Avrupa ülkesinden
daha etkili sonuçlar aldığını
belirterek,
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’nın Lviv kentinde düzenlenen üçlü görüşmeye katılıp
çeşitli alanlardaki yanlış yakla-

şımlar ve bu krizde Ankara’nın
net tutumunu ortaya koymak
açısından belirleyici bir rol oynadığını anlattı.
- "Çözüm ateşkes içerisinde
bulunmalı"
"Bizim ateşkes ve barış için çabalarımızla ilgili olarak farklı
düşünceler olabilir. Bizim için
önemli olan şu, biz diyoruz ki
ateşkes bir an önce sağlanmalı,
bir çözüm mümkünse ateşkes
içerisinde bulunmalı." diyen
Kaymakcı, Türkiye’nin "yurtta
sulh cihanda sulh" anlayışıyla
barışçı mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğini belirtti.
Rusya-Ukrayna savaşı ve
salgın nedeniyle ekonomik
daralmanın yaşandığı dünyada ekonomik toparlanmanın
kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Kaymakcı, "Bu ekonomik
zorluktan çıkmanın önemli
araçlarından bir tanesi de Türkiye ve AB’nin ticaretinin, yatırımın önünün açılması." dedi.
Kaymakcı, Türkiye’nin ihracatının yarısını AB’ye yaptığını, AB için de Türkiye’nin 5.
büyük ticaret ortağı olduğunu
hatırlatarak burada herhangi
iki ilişkiden bahsedilmediğinin, Türkiye-AB ekonomik
ilişkilerinin küresel çapta çok
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çeşitli yansımaları olan önemli bir çarpan olduğunun altını
çizdi.
- Yunanistan ve Rum kesiminin gayrimakul tutumu
Kaymakcı, yaşanan bu sürecin
ilişkilerin geliştirilmesi için bir
fırsat olduğunu yineleyerek
"Umarız Türkiye-AB ilişkileri, Güney Kıbrıs Rum Kesimi
veya Yunanistan’ın dar görüşlü, maksimalist, gayrimakul
taleplerinin aşılmasıyla iyi bir
noktaya gelir. Aksi takdirde
Yunanistan ve Rum kesiminin
bu maksimalist ve gayrimakul
tutumu Türkiye-AB ilişkilerini
rehin alır.” diye konuştu.
NATO’nun bir üssünden
30 Ağustos Zafer Bayramı'na
ilişkin yapılan paylaşımın
Yunanistan tarafından kaldırılmasının istenmesinin müttefikliğe aykırı bir durum olduğunu vurgulayan Kaymakcı,
"Yunanistan maalesef
30
Ağustos Zafer Bayramı'nı bile
sindiremeyecek kadar, -veya
Yunanistan'daki bazı çevreler,
genellemek istemiyorum - sorunlu bir anlayışa sahip. Bu,
bizi bir yere götürmez." değerlendirmesinde bulundu.

BEZAHLTE ANZEIGE

www.tuakat.com

Hayallerinizi
Gerçekleştiriyoruz...
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Cumhurbaşkanlığı
seçimlerinde
adaylar
belli oldu
Partisi Başkanı Marco Pogo
ve aşı karşıtı parti MFG'nin
kurucusu Michael Brunner
adaylığını açıkladı. Öte yandan
”Waldviertler ayakkabıları"nın
yaratıcısı Heinrich Staudinger
ve "Krone" gazetesinin köşe yazarı Tassilo Walentin de adaylıklarını bildirmiş ve seçime
katılım için gerekli olan imza
sayısına ulaştı.

ANTEMLAK
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DUYGU ISLAMOĞLU

9 Ekim seçimlerinde muhtemel yedi aday:
Alexander Van der Bellen
Michael Brunner (MFG)
Gerald Grosz (bağımsız)
Walter Rosenkranz (FPÖ)
Heinrich Staudinger (bağımsız)

Kimler oy kullanabilir?
En geç seçim gününde 16. yaş
gününü kutlayan Avusturya
vatandaşlığına sahip kişiler oy
kullanabilir.

ANTALYA’DA
YATIRIMA UYGUN
ARSA, TARLA ve
DAİRELER...

September 2022

Ne kahve ile, ne kahvesiz

© Shutterstock/Sembol

A

vusturya’da halk 9
Ekim 2022’de yeni
cumhurbaşkanını seçmek üzere sandık başına gidecek. Avusturya’nn bir sonraki cumhurbaşkanı 26 Ocak
2023’te yemin ederek göreve
başlayacak.
Cumhurbaşkanlığı görevini
yürüten Alexander Van der 9
Ekim seçimlerinde de aday olacağını açıklamıştı.
Alexander Van der Bellen’in yanı sıra aşırı sağ partisi
FPÖ’den Walter Rosenkranz
aday gösterilirken, eski BZÖ
politikacısı Gerald Grosz, Bira
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Antalya’da yatırım mı yapmak istiyorsunuz?
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Türkiye: +90 553 108 36 01

duygu@haberjournal.at

Y

ediğim içtiğim herhangi bir şey üzerine bu kadar düşündüğümü hatırlamıyorum. Fakat işin içine nihayet
araştırmacı gazeteci yanım girince ve kahve ile ilgili türlü çeşit bilimsel veriyle karşılaşınca, kahve içip içmeme meselesini kafaya bu kadar takmanın o kadar da acayip
olmadığına hızlıca ikna oldum.
Güzel bir bitkinin nadide tohumu neticede, ne zararı olabilir ki? Dünya üzerinde
faydası-zararı tartışılan binlerce bitki ve
mantar türü gibi kahve de, insan vücudu
üzerinde çeşitli etkilere sahip bir canlı. Üstelik, psikotropik, yani merkezi sinir sistemi üzerinde etkili ve beynin işlevlerini ve
algıyı değiştirme gücüne sahip bir etken
madde olan kafein içeren nadir bitkilerden
biri. Kahvenin birçok uyuşturucu ve uyarıcı madde ile aynı kategoride kabul edilen
psikotropik bir bileşen içermesi, dünyada
en çok tüketilen içecek olduğu bilgisinin
biraz arkasında kalıyor olabilir! Ancak eğer
siz de benim gibi kahveden uzak durmanızı gerektiren durumlar yaşıyor ve yine
de bu harika lezzetten vazgeçmekte zorlanıyorsanız, buyrun üzerinde düşünmeye
birlikte devam edelim.
Kafein gerçekten de zararlı mı?
Kimilerine göre, evet. Her birimiz eşsiz sinir
sistemi yapılarına ve fiziksel özelliklere sahibiz, bu da kafeine verdiğimiz tepkilerin
de çok çeşitli olabilmesini sağlıyor. Kimileri
kafeini gayet güzel tolere edebiliyorken,
kimilerimiz için küçük bir miktar kafein
bile elimizin ayağımızın birbirine karışmasına neden olabiliyor. Bahsettiğim el-ayak
karışması, elbette sinir sisteminin fazlaca
uyarılması sonucu ortaya çıkan fiziksel belirtilerden ibaret.
Kafeinin ne şekilde tolere edildiği kişiden kişiye değişebildiği gibi, tek bir kişi
için de farklı zamanlarda farklı şekillerde
olabilir. Örneğin hamilelikte, ergenlikte ya

da depresyon sürecinde kafein, bedenimizi normalde etkilediğinden daha farklı
etkileyebilir. Gençliğinizde koca bir fincan
kahve içip rahatlıkla uyuyabiliyorken, yaşınız ilerledikçe kafeini biraz fazlaya kaçırdığınızda bile uykusuz kaldığınızı fark
etmiş olabilirsiniz. Veya dikkat eksikliği ve
hiperaktivite bozukluğu (DEHB) benzeri
bir nörogelişimsel farklılığınız varsa, hayatınızın farklı dönemlerinde kafein sizi çok
farklı şekillerde etkiliyor olabilir.
Kafein genellikle kan basıncını artırıp
çarpıntıya, vücutta titremelere ve uykusuzluğa neden olarak zarar verebilir; çok
aşırı miktarlarda kafein almadığınız sürece,
hayati bir tehlike ile karşılaşmazsınız. Ancak çarpıntı, titreme ve uykusuzluk, hayat
kalitenizi önemli ölçüde düşürebilecek belirtilere dönüşebilir.
Peki ya kahveden
vazgeçemiyorsak?
Kafeinin bağımlılık yaptığı bilinir, ancak bu
bağımlılık, bilinen diğer uyuşturucu/uyarıcı türlerinin yaptığı bağımlılığa benzemez.
Yani kahve içmeyi tamamen bıraktığınızda, hayatınızın normal seyrine dönmesi
o kadar da uzun sürmez. Zaten kahvenin
yaptığı bağımlılık da, kafein alımıyla birlikte ayılmaya, uyanmaya alışan sinir sisteminin kendi kendine regüle olmayı öğrenmesiyle kısa sürede son bulur.
Eğer kafeinin yan etkileri günlük hayatınızı olumsuz etkilemeye başlamışsa, kahve
içmeyi azaltmayı, gündüz saatleriyle kısıtlamayı ya da tamamen bırakmayı düşünmeye başlamış olmanız mantıklı. Peki bu
lezzetli içecekten tamamen vazgeçmek
zorunda mıyız?
Tüm önyargılarınızı bir kenara bırakın
ve kafeinsiz kahve içmeyi deneyin derim.
Piyasada tadına ve yoğunluğuna hiç de
burun kıvırmayacağınız gayet güzel kafeinsiz kahveler bulmak mümkün, biraz

araştırma ve deneme-yanılma sonucunda
ideal kafeinsiz kahveyi bulabilirsiniz. Eğer
kahvenin ayıltıcı etkisini özleyeceğinizi
düşünüyorsanız da, sinir sisteminize ve
plasebo mekanizmasının şahaneliğine güvenmeniz yeterli.
Kafeinsiz kahve ile de ayılmak
mümkün
Dr. Ethan Kross, son yıllarda yaptığı nörobilim araştırmaları ile dikkat çeken (hayranı olduğum) bir uzman ve plasebo etkisi
üzerine yaptığı çalışmalar da kahve-severleri memnun edecek kalitede. Plasebo
etkisinin çoğunlukla kişinin aldığı ilacın
boş olduğunu bilmediği durumlarda çalışabildiği düşüncesini sınayan araştırmalar,
beynimizin ve inanç sistemimizin birçok
meseleyi başka türlü hallettiğini ortaya
koydu.
Kısacası, siz gerçekten de sabah içtiğiniz kahvenin sizi güzelce ayılttığına inanmaya devam ederseniz, kahveniz kafeinsiz
olduğunda bile benzer etkiler yaşamanız
mümkün. Kahvenin kokusuna ve sabahları kahve hazırlama/satın alma ritüeline
alışkın olan sinir sisteminiz, sıra bu müthiş
içeceği tatmaya geldiğinde uyanması gerektiği inancını sürdürebilir. Yani kafeinsiz
kahve kimyasal olarak sizi ayıltmaz ama sabah kahvenizi içmiş olduğunuz için ayılmış
olursunuz. Hem de lezzetli kahve keyfinizden mahrum kalmazsınız.
Yediğimiz içtiğimiz her şey, bizi farkında olmadığımız birçok noktada etkiliyor,
düzenli olarak tükettiklerimiz ise düşündüğümüzden daha fazla etkiye neden oluyor. Eğer fiziksel ve mental sağlığımızı tam
anlamıyla desteklemek istiyorsak, günlük
olarak kullandığımız uyuşturucu ve uyarıcı
maddeleri ve bunların bizi ne şekilde etkilediğini gözden geçirmekle başlamak iyi
bir fikir olabilir!
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Avusturyalılar en çok restoran
ziyaretlerinden tasarruf yaptı: %53

Kurumsal
Çözüm
Adresi:

Avusturya'da enflasyonun yükselişi devam ederken, geçim zorluğunu daha yakından hissetmeye başlayan
halk, tasarrufa yönelmiş durumda. Yapılan bir araştırmaya göre katılımcıların yüzde 53'ü restoran
ziyaretlerini bitirdiğini ya da azalttığını belirtti.

Statistik Austria’nın ilk verilerine göre, Avusturya'da enflasyon oranı Ağustos ayında yüzde 9,1 oldu.
Ticaret birliği adına Mindtake
Research tarafından yapılan
yeni bir tüketici anketine göre,
enflasyon
Avusturyalıların
yüzde 83'ü için büyük bir endişe kaynağı.

En çok restorandan
tasarruf edildi
Tasarruf Alanları

(Yüzde)
%53
Restoran
%42
Gece Kulübü
%41
Giyim
%40
Sinema & Tiyatro
%34
Mobilya & Dekorasyon

Tüm Avusturya ticareti için
çıkarların, partiler üstü temsilcisi ticaret birliği genel müdürü Rainer Will, "Nüfusun
yüzde 80'inden fazlası, hayatın
hemen her alanında fiyatlardaki keskin artıştan çok endişe
duyuyor. İnsanların beşte biri,
yalnızca temel malları karşılayabilecek kadar finansal olarak
kısmak zorunda. Bunu en çok
satışları çökmekte olan gıda
perakendeciliği ve gastronomi

his etmekte“ açıklamasında
bulundu.
Yerli müşteriler, satın alma gücündeki düşüş nedeniyle son
bir ayda aşağıdaki ürün alımlarından bilinçli olarak kaçındı:

İşletmeniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm

Ürünler

(Yüzde)
%50
Genel lüks ürünler
%38
Giyim
%36
Mobilya & Dekorasyon
%35
Saatler/Mücevherat
%32
Elektrikli ev aletleri

çözümler; tek bir noktada buluşuyor.
© Envato/Sembol

E

nflasyon Avusturya'da
insanlar için büyük endişe yaratmaya devam
ediyor. Yapılan araştırmaya
göre halkın %14’ü tüm faturaları karşılayamıyor.

Ticarette kritik durum
Perakende derneği tarafından
yapılan en son tüketici anketi,
sektörün aylardır işaret ettiği
perakende sektöründeki kritik
durumu doğruluyor. İflasların
iki katına çıkması, hızla artan
enerji fiyatlarının körüklediği
bu etkilerin bir sonucudur.
Tüm tüccarlar için karmaşık
olmayan, bürokratik olmayan
bir enerji fiyat tavanının getirilmesi, kısa vadeli ve uzun vadeli
bir dizi etkili önlemin acilen
gerekli olduğunu belirten ve
politikacılara çağrıda bulunan
Rainer Will, ”Özellikle enerji
krizi göz önüne alındığında acil
eyleme ihtiyaç var, aksi takdirde 6.000'e kadar ticaret şirketi
yıl sonuna kadar ticari faaliyetlerini durdurmak zorunda
kalacak. Bu ekonomik yangını
önlemek için bir reform gündemi gerekli’’ dedi.
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Ankete katılanların:

%25'inin

tüketici borcu veya devam eden bir tüketici kredisi var, bunların
%56'sı yakın zamanda borcunu artırdı.

%18'i
artık tüm borçları (kredileri) gerektiği gibi ödeyemiyor

%14'ü

artık gelen tüm faturaları ödeyemiyor

Grafik Tasarım

Web Sitesi

İşletmenizin ihtiyaç duyduğu
web siteler;
Kurumsal siteler

İşletmenizin ihtiyaç

E-Ticaret siteleri

duyduğu tasarımlar:
Flyer
Katalog
Logo
Kartvizit

Sosyal Medya

İşletmenizin sosyal medya
hesaplarını yönetiyoruz:
Sosyal medya yönetimi

%75'i

Dijital pazarlama

giderek daha fazla ucuz yiyecek satın alıyor

%19'u
kendilerini temel ihtiyaçları satın almakla sınırlamak zorunda

%52'isi

enflasyon dalgası öncesine göre yaşam kalitelerinde bir bozulma
olduğunu bildirirken, sadece %7'si bir iyileşme bildirdi.
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Yeni Okul
Dönemi İçin
Uzmanlardan
Öneriler

Uzun bir aradan
sonra okula dönüşü
stressiz ve keyifli bir
şekilde atlatabilmek
ve yeni döneme
adapte olabilmek
için, uzmanlar bazı
noktalara dikkat
çekiyor.

Duygu İslamoğlu

duygu@haberjournal.at

© Envato/Sembol

Viyana'da yeni okul sezonu başladı. Yeni
okul döneminde çocukları verimli bir şekilde
destekleyebilmek için uzmanların önerilerine
kulak verin.

P

andemi kısıtlamaları
artık büyük ölçüde ortadan kalktı, bu yıl çocuklar ve gençler okula daha
‘normal’ standartlarda dönmeye hazır. Uzun bir aradan
sonra okula dönüşü stressiz
ve keyifli bir şekilde atlatabilmek ve yeni döneme adapte
olabilmek için, uzmanlar bazı
noktalara dikkat çekiyor.
“Salgına karşı tedbirli
olmaya devam edin”

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı
Hastalıklar Enstitüsü Yöneticisi ve Biden’ın baş sağlık
danışmanı Anthony S. Fauci, yeni okul döneminde çocukların Covid-19 virüsüne
karşı aşılanmalarının önemli

olduğuna şu sözlerle dikkat
çekiyor: “Çocuklarımızı daha
az tehlikeli başka hastalıklara
karşı aşılıyoruz ve bu sayede hastalıklarla karşılaşmalarını engelliyoruz. O halde
Covid-19’a karşı yapılması
gereken aşıları da ihmal etmememiz gerekiyor.”
“Oyun sürelerine dikkat
edin”

Yaz tatilini dinlenerek geçiren çocuklar, elbette bu süreçte bolca oyun oynadılar.
Günümüzde dijital oyunlar
da dahil olmak üzere ekran
karşısında geçirilen vakit, tarihte hiç olmadığı kadar arttı
ve bu, modern koşullarda bir
noktaya kadar kabul edilebilir
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bir durum. Psikolog Dr. Sally Gainsbury, özellikle okula
dönüş zamanında ebeveynlerin çocukların oyunlarını
takip etmelerini ve oynama
süreleri ile ilgili sınır koymalarını tavsiye ediyor: “Oyunların ev ödevlerini, fiziksel
aktiviteleri ve sosyalleşme
zamanını engellemediğinden
emin olmalısınız.”
Çocukların
oynadıkları
oyunlarla ilgilenmek, elbette
sadece kısıtlamalar yapmakla
ilgili olmamalı. Oyun çalışmaları uzmanı Dr. Mark R.
Johnson, “Çocuğunuzla oynadıkları oyunlar konusunda
bağlantı kurun. Bu tür bağlantılar, hem birlikte kaliteli
zaman geçirmenizi, hem de
birçok gencin hayatında giderek daha merkezi hale gelmeye başlayan dijital dünya
ile ilgili bilgi edinmek adına
çok kıymetli. Çocuklarınızın
bu alandaki uzmanlar olduğunu kabul etmek ve onlardan bir şeyler öğrenmek, pek

çok ebeveyne oldukça yabancı
görünen bir alanla etkileşim
kurmanın güçlü bir yolu olabilir.” sözleriyle açıklıyor.
“Çocuğunuza alan
tanıyın”
Hepimiz çocuklarımızın başarılı olmasını ve okul yılına
iyi bir şekilde başlamasını
isteriz. Çocuk psikolojisi ve
kişilik özellikleri uzmanı Dr.
Caroline Moul, “çocuklarımızın akademik performansı düştüğünde dahil olmak,
daha iyisini yapabileceğini
onlara hatırlatmak isteriz”
diyor: “Ancak onlara her şey
yolunda giderken de destek
olduğumuzu göstermeliyiz
ve bir şeyler yolunda gitmediğinde de, onlara alan tanımalıyız. Çocuklara gerekeni
kendi hızlarında yapabilmeleri için alan verilmesi önemli. Yeni rutine yerleştiklerinde
ve yeni insanlar tanıdıklarında kendi yollarını çizeceklerine güvenmelisiniz.”

“Beslenmeyi
önceliklendirin”
Doğru ve dengeli beslenme
hepimiz için çok kıymetli,
konu tüm gününü öğrenerek
geçiren çocuklar olunca, gerekli besinleri almak daha da
önem kazanıyor. Profesyonel
şef ve yemek stilisti Jackie
Freeman, okullu çocuklar için
beslenme önerilerinin başına
planlamayı koyuyor.
Freeman’a göre tüm haftanın yemek planını yapmak,
buna göre alışveriş yapıp gerekli stokları hazır bulundurmak hem bakım verenlerin
işini kolaylaştırıyor, hem de
çocukların verimli bir şekilde beslenebilmesini sağlıyor.
Okulda yemek yiyorsa, okulun yemek programına göre
evdeki yemek programınızı
düzenleyin ya da öğle yemeğini siz hazırlıyorsanız, bir
günde yeterince protein, vitamin ve mineral alabileceği
şekilde planlama yapın. Freeman’ın önerdiğine göre her

gün kahvaltıda bir proteinli,
bir karbonhidratlı gıda ve bir
meyve tüketmek, çocuklar
için önemli.
“Ödev planlamanızı
yapın”
Nasıl başlarsanız öyle gider.
Çocukların sosyalleşmeye ve
oyuna rahatça vakit bulabilmesi için, ödevlerini ve evde
yapmaları gereken çalışmaları
vakitlice bitirmesi çok önemli. Yeni dönemde çocuğunuzla birlikte bir çalışma planı
yapın ve mümkün olduğunca
bu plana sadık kalmaya çalışın. Eğer planı değiştirmenizi
gerektiren bir durum olursa
da, bunu oturup hep birlikte
konuşarak yeniden planlayın.
Çocuklar ödevlerin erkenden
bitmesinin verdiği rahatlığı
gördükten sonra, kendi rutinlerini oluşturma konusunda da daha kolay motive olabilirler.

Ebeveyn koçu Sarina Behar
Natkin, “çocukların hayatında
çok fazla şey, onların kontrolü
dışında gelişir” diyor. “Bir rutin oluşturmak, olabilecekleri
tahmin etmenizi kolaylaştırır
ve çocuğun da aktif bir şekilde rutini kontrol edebileceği
hissine katkıda bulunur.”
Natkin’e göre, rutinlerde ısrarcı olmak kadar, esnek
olabilmek de önemli. Çocuğunuzla birlikte planınızı
yaptıktan sonra işlerin yolunda gitmediğini fark ederseniz,
rutinden tamamen uzaklaşmak yerine birlikte yeni bir
rutin
oluşturabileceğinize
dair ona güven verebilirsiniz.
Açık iletişim ve şefkatle, çocuğunuz kendine uygun bir
rutine uyum sağlamayı daha
kolay öğrenecektir.
“Uyku rutinine dikkat
edin”
Uyku koçu Malia Jacobson,
özellikle çocuk uykusu üzerinde çalışan bir uzman olarak, okul döneminde çocukların uyku rutinine daha da
özen gösterilmesi gerektiğini
hatırlatıyor.

Çocukların bir günde ne kadar uyuması gerektiğine dair
bazı genellemeler mevcut ancak Jacobson, tıpkı yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda
da uyku ihtiyacının kişiden
kişiye değişebileceğini söylüyor: “Yorgun olmakla uykulu
olmak arasındaki farkı anlamamız gerekiyor. Çocuk sadece yorgunken onu yatağa
gönderdiğimizde, her zaman
verimli bir uyku almasını sağlamış olmayabiliriz. Çocuğu
gözlemleyerek, enerjisini ve
konsantrasyonunu takip ederek uyku ihtiyacını anlayabilir
ve uyku rutinlerini buna göre
düzenleyebiliriz.
Yazın birçok çocuğun uyku
rutini değişebilir ve yeni okul
döneminde sıkı uyku saatlerine uyum sağlamak ilk zamanlar biraz zorlayıcı olabilir.
Jacobson ebeveynlere sabırlı
olmalarını, çocuğun kendini
rahat ve uyumlu hissedebilmesi için evdeki diğer aile
üyelerinin de bir uyku rutinine sadık kalmalarını ve düzenin yavaş yavaş oturacağını
kabul etmeyi öneriyor.
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“Dijital Temel Eğitim” adı verilen zorunlu ders öğrencileri ayrıca mesleğe ve geleceğe hazırlayacak.

Viyana’daki eğitim kurumlarında geçerli olacak Korona kuralları bir kez daha ortaya kondu. Maske
zorunluluğu da tekrar geliyor.

O

rtaokul ve genel liselerin orta kısmı
müfredatına eklenen
yeni bir ders öğrencilerin bilgisayar çağına daha iyi adapte
olmalarını amaçlıyor. “Dijital
Temel Eğitim” adı verilen zorunlu ders öğrencileri ayrıca
mesleğe ve geleceğe hazırlayacak.
Koronavirüs pandemisi ve
uzaktan eğitimden bu yana
artık neredeyse her öğrenci
bir dizüstü bilgisayarı nasıl
kullanacağını biliyor. Ancak
günümüzde bu yeterli değil.
Ayrıca internette nasıl hareket edeceklerini, hangi verileri iletebileceklerini ve bazen
farkında olmadan verilerinin
nerede kaydedildiğini de öğrenmeleri gerekiyor.
Dijitalleşme sadece bir hobi
olmanın ötesinde. Geleceğin
meslekleri de bu alanda yatıyor. Yeni ders kapsamında
gençlere ayrıca, donanımlarını nasıl virüs ve diğer zararlı
yazılımlardan koruyacakları
ve sahte haberleri nasıl ayırt

© Envato/Symbol

Okullarda Covid-19 kuralları

© Envato/Symbol

Dijital eğitim zorunlu ders oluyor

edebilecekleri hususlarının da
öğretilmesi amaçlanıyor.
Dijital Temel Eğitim’in önemli bir zorunlu ders olduğunu
vurgulayan Viyana Eğitim
Müdürü Heinrich Himmer,
“Günümüzün
gerekliliklerini
yerine getirmek okulların görevi; ki dijitalleşme günümüzün
olmazsa olmazlarından. Burada
Devlet, ‘Bu konuyla hep birlikte
yakından ilgilenmeliyiz!’ mesajı
veriyor” dedi.
Halihazırda seçmeli ders olarak verilen dijital eğitim böylece ortaokulların ve genel
liselerin orta kısmının ilk üç
yılında zorunlu ders haline
geliyor. 2023-2024 öğretim
yılından itibarense dördüncü
sınıflar da kapsama dahil edilecek.
Tablo işleme ve sahte
haberler
Ders kapsamında birinci sınıfta arama motorlarının kullanımı, ikinci sınıfta verilerin
toplanması,
filtrelenmesi,

sıralanması, yorumlanması
ve sunulması, ayrıca ‘sosyal
medya’ kavramının açıklanması, bir şirketin faaliyet alanının menfaatlerinin tespiti,
üçüncü sınıftaysa cihazların
ve içeriklerin virüs ve başkaca
zararlı yazılımdan korunması
konuları işlenecek.
Bu ders ile öğrencilere bir
yandan tablo işleme programlarını nasıl kullanacakları
veya kendi geliştirdikleri bir
bilgisayar programının daha
hızlı ve verimli çalışabilmesi
için kodlarını nasıl değiştirecekleri konuları öğretilirken,
diğer yandan da hangi koşullar altında başka insanların
resim ve fotoğraflarının gönderilebileceği veya bir haberin
sahte olduğunun nasıl anlaşılacağı hususlarının da üzerinde durulacak.
Öğretmenler eğitim gördüğü
Mayıs ayından itibaren, halihazırda “Dijital Temel Eğitim” seçmeli dersine giren öğretmenlere yoğun bir online

eğitim verildi. Sonbahardan
itibaren eğitim fakültelerinde
muvazzaf öğretmenler için
bir yükseköğrenim programı
sunulmaya başlanacak. 20232024 eğitim-öğretim yılında
ise eğitim fakültelerinde bu
ders için ayrı bir bölüm açılacak. Bunun yanında liselerin
bilgi-işlem müfredatları yeniden düzenleniyor.
Konu hakkında yazılı açıklama yapan Eğitim Bakanı
Martin Polaschek, bu dönüşümün “Avusturya’daki okullar
için tarihi bir adım” olduğunu
kaydetti.
Polaschek yaptığı açıklamada, “Dijital temel eğitim sadece
bilgisayarı kullanmak anlamına
gelmiyor. Burada öğrencilere erken dönemden başlayarak, dijital
dünyada nasıl hareket edeceklerini, bu dünyayı nasıl şekillendireceklerini ve buradan elde ettikleri
bilgileri nasıl işleyeceklerini öğretmeyi amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

V

iyana’da öğrenciler
ders başı yaptı. İki yıl
süren pandemi sürecinden sonra, sınıflarda hangi
kuralların geçerli olacağı bir
kez daha merak konusu oldu.
Bu konuda yetkili olan kent
senatörleri Christoph Wiederkehr ve Peter Hacker, merak edilen konular hakkında
bilgi verdi.
Enfekte öğrenciler evde
kalmak zorunda
Belediye Başkan Yardımcısı
Wiederkehr, "Okullar başlarken mümkün olduğunca çok
özgürlük ve gerekli olan en
asgari kısıtlamayı getirmek
bizim için çok önemliydi. Ancak bu özgürlüğün bir parçası da pandemiyi geçmişte
olduğu gibi bugün de ciddiye
almamız. Bu bakımdan okullarda enfeksiyonun önüne
geçmeye çalışmamız önem
arz ediyor. Bunu, diğer önlemlerin yanı sıra, yaşları ne
olursa olsun enfeksiyon geçiren çocukların evde kalması
suretiyle sağlayabiliriz!” dedi.

1. Kimler okula
gidebilecek?
COVID-19 testi pozitif çıkan
4. Sınıf da dahil olmak üzere
ilkokul çocuklarının okula,
11 yaşından küçük çocuklarınsa anaokulu ve gündüz
bakım evine girişi yasak olacak. Lakin bu yaş grubundaki çocukların sürekli FFP2
maskesi taşıma zorunluluğu
bulunmuyor.
2. Testin pozitif
çıkması durumunda ne
yapmalıyız?
SARS-CoV-2 antijen testinin
pozitif çıkması durumunda
şu hususlara dikkat edilmesi
gerekmekte: Testi pozitif çıkan öğrenciler, başka kişilerin
de bulunduğu kapalı ortamlarda sürekli FFP2 maskesi
takmak zorunda olacak, ama
semptomsuz oldukları sürece okula devam edebilecek.
FFP2 maskesi taşımak, 2
metrelik sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı durumlarda açık alanlarda
da zorunlu olacak. Maskeden

muafiyet durumunda eğitim
kurumuna
girilemeyecek.
Maske taşıma zorunluluğu
durumunda sadece nabzı fazla yükseltmeyen etkinliklere
katılım mümkün olacak ve
katılımın mümkün olup olmadığı ve makul olup olmadığı değerlendirilecek (Örneğin
sıcaklarda bayılma riski açısından).
3. Okulların kapanması
söz konusu olacak mı?
Eğitim kurumlarında birden
çok teyit edilmiş enfeksiyon
vakası bulunması durumunda okullarda normal şartlar
altında sınıf veya grupların
kapanması
öngörülmüyor.
Temaslı bireyler okula gitmeye devam edebilecek.
4. Temaslı kişiler ne
yapmalı?
Temaslı kişilere temasın tespitiyle birlikte ve son temastan 5 gün sonra olmak üzere test yapılacak. Yetkili bir
kurumda yaptırılan antijen
testleri de geçerli olacak. 6

yaşından küçük çocukların
koruyucu maske takma zorunluluğu bulunmuyor. Kendi evinde temas durumunda
temasın tespiti ile ve 3. ile 5.
günde test yapılması tavsiye
ediliyor. Maskeden muaf tutulan temaslı kişiler eğitim
kurumlarına girebilecek.
Korona konusunun artık
pek çok kişinin ilgi odağında
olmaması karşın takip edilmeye devam edilmesi gerektiğinin altını çizen Kent Sağlık Senatörü Hacker, “Bütün
zorluklara rağmen Viyana
eğitim ve sağlık müdürlüklerinin okulların açılmasından
önce birlikte açık kurallar
belirlemiş olmasından dolayı memnuniyet duyuyorum.
Böylece çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için
daha çok açıklık ve daha çok
güvenlik sağlamış olacağız.
Bunun yanında herkesi, Viyana Belediyesi’nin sunduğu
test imkanından faydalanmaya ve okullar başlamadan
PCR testi yaptırmaya çağırıyorum.” dedi.
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Bu yaz trafik kazalarında
85 kişi hayatını kaybetti

Neden dijital oyun oynarız?

Y

Ayrıca 2022 yılı kaza istatistiklerine göre
1 Ocak - 31 Ağustos tarihleri arasında
Avusturya karayollarında meydana gelen kazalarda 273 kişi hayatını kaybetti.
2021 ile karşılaştırıldığında bu yüzde
19'luk bir artış anlamına geliyor, ancak
rakam Korona pandemisinden önceki
son yıl olan 2019'a göre hala yüzde altı
daha düşük.
Ölümlü otomobil kazalarının sayısı
ortalamanın üzerinde: En düşük sayılar motosiklet sürücüleri arasında
2022 yılının yaz aylarında meydana gelen
ölümlerin yaklaşık yarısı binek araçlarla
gerçekleşti. Yolcular özellikle tek araçlı
kazalarda (yüzde 38) ve karşı yönden gelen bir araçla kafa kafaya çarpışmalarda
(yüzde 35) hayatını kaybetti. "Bu kazaların çoğunda ana neden hız değil, dikkatsizlik ve dikkat dağınıklığıydı" diyen Etl,
sözlerine şöyle devam etti: "Bir yandan
altyapı ve teknolojide daha fazla iyileştirmeye ihtiyaç var, ancak her şeyden önce
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Trafik kazalarında hayatını kaybedenler arasında özel otomobillerde seyahat eden yolcuların
oranı oldukça yüksek...
az ayları olan Temmuz ve Ağustos aylarında trafik yoğunluğunun daha fazla olması nedeniyle
her yıl kaza ve ölüm sayısında artış görülmekte. "Özellikle bu yıl, havaların
uzun süre güzel seyretmesi gezi ve seyahat trafiğinin artmasına neden oldu,"
diyen Avusturya Otomobil, Motosiklet
ve Turing Kulübü (ÖAMTC) trafik mühendisi Felix Etl, "13-15 Ağustos tarihleri arasındaki uzun hafta sonu özellikle
trajikti; sadece Cuma ve Pazartesi günleri arasında on bir ölümlü kaza meydana
geldi." tespitinde bulundu. Temmuz ve
Ağustos aylarında toplam 85 kişi hayatını kaybetti. 2021 yılının aynı döneminde
79, 2020 yılında ise 72 ölümlü trafik kazası meydana gelmişti. Bununla birlikte,
Korona pandemisinden önceki son yılda
(2019), 93 trafik kazasına bağlı ölümle
daha fazla can kaybı yaşandı.
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uizinga ’ya göre oyun insan kültürünün bir parçasıdır ve tamamen
kurgusaldır. Gerçek hayat değildir
ve oyuncular oyun oynama eylemlerinde
tamamen özgürdür.

sürücülerin güvenlik bilinci güçlendirilmelidir. Uygun bir hız seçmek ve riskli
sürüş manevralarından ve dikkat dağıtıcı
faaliyetlerden kaçınmak onların sorumluluğundadır.”
Kazalarda ölen motosiklet sürücülerine
ilişkin bilanço nispeten daha olumlu: Bu
yıl meydana gelen 14 ölüm vakası, havaların sıklıkla güzel seyretmesine rağmen
ortalama 29 motosiklet sürücüsünün
hayatını kaybettiği 2015-2021 yılları
arasında meydana gelen ölüm vakalarına
nispetle yarı yarıya bir düşüş anlamına
geliyor. Avusturya Otomobil, Motosiklet
ve Turing Kulübü (ÖAMTC) uzmanı,
"Bu yazın sadece istatistiksel bir istisna
mı olduğunu, yoksa trendin gerçekten
tersine mi döndüğünü zaman gösterecek." diye açıklıyor.
Sonbahar tehlikeleri pusuda: Otomobil, Motosiklet ve Turing Kulübü
defansif sürüş tarzını tavsiye ediyor
2022 yazında, geçmişe kıyasla daha az

bisiklet sürücüsü ve yaya hayatını kaybetmişse de, en tehlikeli zaman, sonbahar ve kış ile birlikte gelen karanlıkla
birlikte kapıya dayanmış durumda. Bu
nedenle Avusturya Otomobil, Motosiklet ve Turing Kulübü (ÖAMTC) uzmanı, yayaların sürücüler tarafından daha
iyi fark edilebilmeleri için açık renkli giysiler veya reflektörlü malzemeler giymelerini tavsiye ediyor.
Otomobil kulübü, sürücüleri dikkatli
ve defansif araç kullanmaya çağırıyor.
Özellikle sonbaharda, artan yabani hayvan geçişleri, azalmış güneş ışığı, sis veya
yapraklarla kaplı yollar gibi tehlikeler
pusuda beklemekte. Bu tür durumlar
aniden ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkabilmekte. Bu bakımdan koşullara
uyarlanmış dikkatli bir sürüş tarzı ile
kazalar önlenebilir. Ayrıca, hava daha
erken karardığından, bu durum yayaları
ve bisiklet sürücülerini görmeyi zorlaştırmakta.

Fakat iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle gelinen bu noktaya bakıldığı zaman bu
durumun pek de böyle kalmadığı görülmekte. Bu çağda yaş ve cinsiyet ayrımı olmaksızın herkes çok kolay bir şekilde dijital oyunlara erişebilir ve kendine uygun
bir oyun bulabilir. Bunu boş zaman aktivitesi olarak yapabilecekleri gibi sadece
oyun oynadıkları vakitler de yaratabilirler.
Bu noktada gerçeklik ve sanallık arasındaki çizginin bulanıklaştığını söylemek
mümkün.
Geleneksel oyun kavramı, internet teknolojisinden sonra dijitalleşerek ‘’boşa zaman geçirme’’ anlamını yitirerek çok farklı
anlamlar kazandı. Bu durumun sebebi ise
şüphesiz yeni medya teknolojilerine atfedilen özellikler. En başında ise etkileşimlilik gelmekte.
Dijital oyun sektörü, oyun evrenlerinde
yepyeni birer sosyal, kültürel ve ekonomik bir alan yaratmakta. Bireylerin oyun
oynamak için arkadaşları ile aynı mekânda bulunmak zorunda olmaması, zamansal açıdan bir kısıtlamanın bulunmaması
oyun oynama eylemine yeni bir soluk
getirdi. Oyunlar sadece özel dijital oyun
platformlarında bulunmaz. Sosyal medya uygulamalarının içerilerinde de oyular
bulunur. Sosyal medya kullanımının artmasıyla doğru orantılı olarak içinde bulunan oyunların oynanma oranı da artmak-

ta. Çünkü oyunlar kullanıcılara alternatif
bir alan sunar. Bu durumda ortaya oyun
oynayarak sosyalleşen yeni bir sınıf çıkar.
Sıkı oyuncular için artık dijital oyun oynamak boş zamanı değerlendirmenin çok
ötesinde. Bu tarz oyuncular gerçek yaşamda bulunun ilk fırsatta ya da gündelik
işlerini erteleyerek oyun oynarlar. Dijital
oyun oynamak için kendilerine belli motivasyonlar yaratırlar.
Literatür incelendiği zaman, oyun içinde
yaratılan karakterler ile edinilen güç ve
rekabet hissi oyun oynayanlar için önemli bir motivasyon oluşturmakta. Bunların
yanı sıra gerçek yaşamda belki de bir
araya gelemeyecek insanların arkadaşlık
kurması ve bilgi alışverişinin sağlanması
da önemli motivasyonlardan. Özellikle rol
yapma oyunlarında görülmektedir ki kişiler yarattıkları oyun karakterlerine kendilerinden özellikler yüklerken aynı zamanda sahip olamayacakları özellikleri de
karakterlerde yaşatırlar. Gerçek hayatta
sahip olmak istedikleri kişilikleri oyunda
canlandırırlar. Var olan hayatından memnun olmayan oyuncular, bu sebepten
oyunlarda kendilerine bir gerçeklik yaratırlar ve burada çok fazla vakit geçirirler.
Dijital oyunlarda fazla vakit geçiren oyuncuların, oyunlar sayesinde kurdukları arkadaş çevresine çok bağlı oldukları saptanmış.
Oyun oynayan insanların büyük çoğunluğu dijital oyunların sosyalleşme üzerinde
etkili olduğunu düşünmekte. Bunun, yüz
yüze kurulan gerçek ortam arkadaşlıklarından daha sağlıklı olduğu fikri oyuncular arasında yaygın. Oyuncuların farklı

ülkelerden insanlar ile kolayca iletişim kurabilmesi ve yeni diller öğrenmesi oyun
oynamak için yine güçlü bir motivasyon.
Gerçek yaşamda mücadele ruhu kuvvetli
olmayan kişilerin rol yaparken son derece
mücadeleci olduğu görülmüş. Oyuncular,
gerçek kişilikleri ya da olmak istedikleri
roller fark etmeksizin ikisini kullanmanın
da normal olduğu kanısında. Sıkı oyuncuların sanal ortamları ve gündelik yaşamları arasında bir bulanıklık söz konusu olduğu için kişilerin oyunlarda kendi
kimliklerini kullanmaktan çekinmediği
düşünülmekte.
Oyuncuların dijital oyun oynamalarındaki en büyük sebeplerinden biri şüphesiz
oyun dünyası ile etkileşime girebilmeleri. Gündelik hayatın sorumluluklarından kaçmak için dijital oyunlara yönelen
oyuncular oyun evrenlerine doğrudan
katılırlar. En çok rastlanan ikinci motivasyon ise rekabet. Oyun içinde edinilen görevlerin en iyi şekilde gerçekleştirilme hırsı oyuncuları oyunda tutar. Oyunlara çok
vakit ayırmalarından dolayı reel (gerçek)
yaşam ile sanal ortam arasındaki ayrımı
yapamaz hale gelirler. Oyun evrenlerini,
ait oldukları yaşam alanı olarak gören
oyuncular bulunmakta. Sanal ortamda
edinilen arkadaşları gündelik yaşama taşıyan kişilerin bu ayrımı daha iyi yaptığı
araştırmacılar tarafından gözlenmiş.
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El -Ayak -Ağız Hastalığı Nedir?

Viyana’nın "temiz havada spor"
imkanlarından faydalanın

Son dönemde sıkça duyulan "El - Ayak - Ağız hastalığı" hakkında bilmeniz gerekenler...

Viyana, sahip olduğu açık alanda koşu, yürüyüş ve spor imkanlarıyla öne çıkmaya devam ederken,
size temiz havada spor imkanı sunuyor.

V

iyana’da kültür,
sanat ve tarihi
muhteşemliklerinin yanı sıra
bir çok alanda temiz havada
spor yapmak da mümkün.
Viyana bu alanda sahip olduğu bir çok imkanla insanları spora teşvik ediyor.
Yürüyüş ve koşu yapmayı
sevenleri çeşitli parklar, koşu
yolları, ormanlık alanları ve
benzeri imkanlar beklerken
rundumadum-Wanderweg
ile Viyana’nın etrafında 120
km bir koşu yürüme yolu
sizlere Viyana şehrini yakından tanıma imkanı sunuyor.
24 etaptan oluşan bu rota
19. Viyana'da başlıyor ve son
etapta 20. Viyana’dan 19. Viyana'ya giden yolla son buluyor. Viyana'yı çevreleyen bu
rota haricinde Viyana'da 14
yürüyüş parkı bulunuyor.
Bu parkurlar, birçok alanın yanı sıra Kahlenberg,
Prater ve Wienerberg'in
içinden de geçiyor. Öte yandan parkurlara ulaşım Viya-

na’nın toplu taşıma imkanı
ile rahatlıkla ulaşa bilinir
durumda.
Bunun yanı sıra çocuklar için orman yolu boyunca ormanlık parkları (oyun
alanları) bulunmakta. Wasserwanderweg (Su yürüyüş
yolu) üzerinde Rax-Schneeberg bölgesini veya Viyana’nın kuş bakışı manzarasının tadını çıkarabilirsiniz.
Aynı zamanda burada Viyana’nın içme suyunun nasıl
temin edildiği hakkında bilgileri de edinebilirsiniz. Bu,
herkes için ilginç bir deneyim olacaktır.
Koşu sevenler için başkent sporculara farklı zorluk
derecelerinden oluşan parkurlar sunuyor. Viyana bu
idman alanlarının yanı sıra
herkesin katılım sağlayabileceği yılın farklı aylarında
koşu etkinlikleri düzenliyor.
Bisiklete binenler dikkat!
Bu imkanları kaçırmayın
Viyana yeşil alanları ile tanınırken koşu ve yürüme

yollarının yanı sıra toplamda 1.661 km bisiklet yolu
ile herkese günlük yaşamda daha fazla hareket etme
imkanı sunuyor. Bisikletleri
olmayanlar için WienMobil’den (www.wienerlinien.
at/wienmobil/rad) bisiklet
kiralama imkanı sunuyor.
Farklı bisiklet yolları, sporu
teşvik etme seçenekleri yanı
sıra aynı zamanda kültür ve
doğa tadının çıkarılmasını sağlıyor. Tarihe meraklı
olanlar Viyana’nın birinci
bölgesinde bulunan RingRund bisiklet yolu ile tarihi
ve görkemli binaları keşfetme imkanına sahip.
Bunların yanı sıra Wienerwald, dağ bisikleti kullanıcıları için 12 noktadan
giriş yapılabilen 7 farklı bisiklet yoluna sahip. Ancak
bu parkurlar sadece yılın
belli aylarında açık ve kullanıma izinli. Zaman ve kurallara uymayanlar için yasal
işlem uygulanmakta.

Yürüyüş etapları için:

El-ayak-ağız hastalığına korunmanın en etkili yöntemi hijyendir.

Yürüyüş parkurları için:

Bisiklet kiralamak için:

Bulaşma Yolları
El, ayak, ağız hastalığı ülkemizde
yaz aylarında ve sonbahar başında sık görülüyor. Hasta kişinin
hapşırması ve öksürmesiyle, tükürükle, lezyonların olduğu deriye yakın temasla ve idrar-dışkı
yoluyla bulaşabiliyor.
Yazın havuz sezonunun açılması
ve enfekte havuz sularının yutulması ise ayrı bir risk oluşturuyor.
Havuzda idrar ve gaita kaçırma
nedeniyle mikrop yayılabiliyor
ve klorlamaya rağmen dirençli kalabiliyor. Bu da hem çocuk
hem erişkinler için risk faktörü
olabiliyor.
Tedavi Yöntemleri
El-ayak-ağız hastalığı ülkemizde
yaz aylarında ve sonbahar başında sık görülüyor. Hasta kişinin
hapşırması ve öksürmesiyle, tükürükle, lezyonların olduğu de-
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l, ayak, ağız hastalığı 10
yaş altı çocuklarda sık
görülen bulaşıcı bir hastalıktır ve yüksek ateş, bademcikte kızarıklık, ağız içinde aft ve
ciltte döküntü şeklinde kendini
belli eder. Çocukların el, ayak ve
bileklerinin neredeyse tamamını
kırmızıya boyar. Sonraki günlerde döküntüler suçiçeğine benzer
içi sıvı dolu kabarcıklara dönüşür ve bir hafta içinde kaybolur.
Enterovirüs ailesinden coxsacki virüsünün yol açtığı bu
hastalık yaz ve sonbahar aylarında salgın yoluyla kolayca bulaşabilir. Hastalık virüs hastalığı
olduğu için antibiyotik tedavisi
etkili değildir ve hastalık bir
hafta içinde kendiliğinden geçer.
Bu sürede hasta çocuğun başkalarıyla yakın temasta olmaması
önemlidir.

Belirtileri nelerdir?

Virüs bulaştıktan sonra ilk üç gün yüksek ateş görülür ve ebeveynler sıklıkla bu sırada
doktora başvurur. Diğer belirtiler şunlardır:
- Döküntüler: İlk 3 günün sonunda el, ayak ve ağız çevresinde suçiçeği benzeri, içi su
dolu kabarcıklar dikkati çeker. Suçiçeğinden farklı olarak gövdede değil el-ayak ve ağız
çevresinde oluşur.
- El ve ayak içleri, parmak aralarının yanı sıra ayak tabanlarını da donatan içi sıvı dolu
kırmızı kabarcıklar hem ağrı, sızı hem kaşıntıya neden olur.
- Boğazda aft denilen yaralar olur ve çocukta yutma problemi ve buna bağlı iştahsızlık
görülebilir.
- Bademcikte kızarıklık
- Kulak ve boğaz ağrısı
- Halsizlik görülebilir
riye yakın temasla ve idrar-dışkı
yoluyla bulaşabiliyor.
Yazın havuz sezonunun açılması ve enfekte havuz sularının
yutulması ise ayrı bir risk oluşturuyor. Havuzda idrar ve gaita
kaçırma nedeniyle mikrop yayılabiliyor ve klorlamaya rağmen
dirençli kalabiliyor. Bu da hem
çocuk hem erişkinler için risk
faktörü olabiliyor.
Hastalığı geçirecek bir tedavi
ya da aşı bulunmuyor. Kaşıntı
giderici losyonlar ve boğaz ağrısı
için spreyler verilebiliyor. Ayrıca
doktor tarafından ateş düşürücü
ve boğaz ağrısı için ağrı kesiciler
önerilebiliyor. Hasta çocuğun
yumuşak gıdalarla (çorba, yoğurt ve ağız içi yaraları kötüleş-

tirmeyecek gıdalar) beslenmesi,
bol sıvı alması ve istirahat etmesi gerekiyor. Hafif sabun ve ılık
suyla duş alınabiliyor.
Hastalık bir hafta-10 gün
içinde kendiliğinden geçerken,
el ve ayaklarda sıvı dolu kırmızı
kabarcıklar kuruyarak yerini lekeye bırakıyor ve zamanla kayboluyor.
Dikkat Edilmesi Gerekenler
Hastalıktan korunmada en
önemlisi hijyendir: Ellerin sık
sık yıkanması, kirli ellerin ağıza
ve yüze sürülmemesi çok büyük
önem taşır. Gerekli hijyen ve temizlik kurallarına uyulması durumunda el-ayak-ağız hastalığı
riski azalır.

Oldukça bulaşıcı bir hastalık
olduğu için hasta olan kişiden
yakın temastan kaçınılmalıdır.
Çocuğunuz hasta olduysa lezyonlar koruyuncaya kadar çocuk
okula gönderilmemelidir.
Ev içinde kardeşler varsa, damlacık yoluyla, yani öksürük ve
hapşırma yoluyla bulaştığı için
çocuğa ağzını mendille kapatarak hapşırması-öksürmesi öğretilmelidir.
İdrar ve gaita yoluyla da az oranda olsa da bulaşabileceği için
evde başka tuvalet varsa tuvaletler ayrılabilir.

Kaynak: www.acibadem.com.

tr/ilgi-alani/el-ayak-agiz-hastaligi/#tedavi-yontemleri
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Çocuklar için kitap tavsiyeleri

Sarıya
benzeyen

Kitap okuma alışkanlığı olan bir çocuk çevresindeki tüm uyarıcılardan uzaklaşıp odaklanma eylemini
gerçekleştiren çocuktur. Çocuklarınıza okuma alışkanlığı kazandıracak kitaplar...
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kuma alışkanlığı kazanmanın
birçok
avantajı vardır. Kelime
hazinesini geliştirir, kişinin bilişsel yeterliliklerini arttırır…
bu şekilde bir sürü madde sıralayabiliriz. Bu sıralanan maddeler arasında bulunmayan
ancak günümüz koşullarında
daha da önemli hale gelen bir
beceri var; odaklanmak.
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Kitap okuma alışkanlığı
olan bir çocuk çevresindeki
tüm uyarıcılardan uzaklaşıp
odaklanma eylemini gerçekleştiren çocuktur. Bu noktada
etkili çocuk kitapları seçmek
ön plana çıkmaktadır.

Bu eser bir çocuk kitabı ama
aile ve çocuk beraber okursa
daha da verimli hale gelir. Kitap okuma konusunda aileyi
düşündüren bir eser. Kitap sayesinde aile ve çocuk iş birliği
içine girip etkili bir kitap okuma yöntemi bulabilirler.
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Mahluk

Hareketlerinde ölçüsüz,
delişmen

tuce@haberjournal.at
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EYVAH KİTAP!
MİNE SOYSAL GÜNIŞIĞI KİTAPLIĞI
(+12 Yaş)
Mine Soysal ilköğretim ve lise
öğrencileriyle kitaplar üzerine
sohbet ediyor ve bu sohbetlerden hareketle bize otuz dört
öykü sunuyor. Çocukların kitap okumaya bakışını anlatan
çok güzel bir eser. Bir çocuğun
kitabın içinde kendi düşüncelerini bulması kadar keyifli bir
şey olabilir mi? Bu düşünceler
ne olursa olsun yalnız olmadığını bilmek, kitaplarda onun
gibilerin de olduğunu bilmek
çocuğu kitaplara yaklaştırır.
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SADAKO VE KAĞITTAN BİN TURNA
KUŞU
ELEANOR COERR – BEYAZ
BALİNA YAYINLARI (+9 Yaş)
Önerdiğim ilk kitapta kitaplar
üzerine düşündük.
Şimdiyse kitapların etkileyiciliğini vurgulayalım. Öyle
bir kitap düşünün ki okurken
gözleriniz doluyor. Kitapların
okurlarını duygulandırmasının
sebebi “empati” gücünü arttırmasıdır.
Bu etkileyici kitap II. Dünya
Savaşı’nda, Japonya’da yaşamış
küçük bir kızın gerçek öyküsü.
Atom bombası atıldıktan tam
on yıl sonra kahramanımız
radyasyondan etkilenir. Lösemiye yakalanır. Onun öyküsünü okurken “turna kuşu” yapmayı öğrenebilirsiniz.
Umudun en güzel, en canlı örneğidir; Sadako.

PROBLEM
ÇÖZÜMÜNE GİRİŞ
101
KEN WATANAABER –
TÜBİTAK POPÜLER BİLİM
KİTAPLARI (+7 Yaş )
Hayatımız boyunca en çok karşılaşacağımız şeyler listesinde
ilk üçe girebilecek bir şey;
problemler. Etkili bir problem
çözme becerisi, beraberinde
eleştirel düşünmeyi de getirir.
Bu hayati iki beceriyi çocukken
öğrenmek çok güzel olmaz mı?
Kitabın içindeki görseller, şematik anlatımlar gerçekten
verimli. Kitap çocukların anlayabileceği düzeye çok güzel
çekilmiş ama aynı zamanda iş
dünyası liderlerinin problemlerini çözecekleri kadar da kapsamlı.
Çocuğunuzun matematiksel
düşünme, karar verme, eleştirel
düşünme becerilerini geliştirecek etkili bir kitap.

ODADA YALNIZ
MİNE SOYSAL GÜNIŞIĞI KİTAPLIĞI
(+12 Yaş )
Çocukların en çok istedikleri
şeylerin başında bir an önce
“büyümek” gelir. Yetişkinler,
çocukların etraflarında olup bitenin farkında olmadığını düşünür. Belki de bu hızlıca büyüme isteğinin sebebi budur.
Odada yalnız başına oturan çocuk hep tozpembe bir dünyada
mı? İşte bu sorunun yanıtını
buluyoruz. Her ne kadar çocukların farkında olmadığını
düşünsek de bu kitapla birlikte öyle olmadığını görüyoruz.
Çocukların iç dünyasına farklı
farklı pencereler açıyor, Mine
Soysal. On üç farklı pencere.
Bilgisayar bağımlılığından, eğitim hakkına kadar…
Çocukların kendi hayatından
ya da diğerlerinden izler bulacağı bir eser. Bazen üzüleceği
bazen tebessüm edeceği bir
okuma yolculuğu.
Kitap ne kadar hayatın içindense o kadar keyif verir.
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Bezahlte Anzeige

Jetzt Corona-Impfung auffrischen!

Ruck Zuck.
Aufgefrischt.
Impfen dauert nur 1 Sekunde.
Long Covid dauert Jahre.

Damit du die Süße des Lebens schmeckst: Hol dir jetzt deine kostenlose
Auffrischung der Corona-Schutzimpfung! Alle Infos unter impfservice.wien
oder bei der Hotline 1450.

impfservice.wien
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