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"Başbakan Kurz, Avusturya'yı
Orta Doğu ülkelerini anımsatan
imtiyazlarla tanıştırdı"
Başbakan Kurz'un İbiza davası kapsamında yanlış beyanda bulunduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma
kapsamında Kurz'u bir savcının yerine hakimin sorgulayacak olması, başta muhalefet olmak üzere toplumun
farklı kesimlerinin tepkisine yol açarken, güç sahibi siyasilerin hukukun üstünlüğü ilkesi karşısında imtiyazlı
davranmalarına olanak sağlanması Batılı ülkelerin sıklıkla eleştirdiği Orta Doğudaki yönetimleri akla getirdi.

B

Kaddafi Kaya
kaya@haberjournal.at

aşbakan Kurz'un iktidarında Avusturya her geçen
gün alışık olmadığı ilklerle
karşılaşmak durumunda kalıyor.
Demokratik ilkeler, hukukun
üstünlüğü, kuvvetler ayrımı, hukukun bağımsızlığı gibi ülkede
tartışılmaya açılamayacak değerler Kurz ve çevresi tarafından
yıpratılırken, iktidarın ortağı Yeşiller ise eylemsiz bir şekilde gelişmeleri izlemekle yetiniyor.
Kurz'a yakınlığı ile bilinen
Maliye Bakanı Gernot Blümel'in
evinde yapılan polis araması ve
hakkında başlatılan yolsuzluk
soruşturmasının yankısı henüz
geçmemişken, Anayasa Mahkemesinin incelenmesi gereken
dosyaları Bakandan alamadığı

için Cumhurbaşkanını devreye
sokması toplumu şaşırtan bir
başka gelişme olarak öne çıkmıştı.
Hakkında soruşturma başlatılmış bir bakanın hala görevinde olması ve ülkenin siyasi geleneklerine aykırı bir şekilde tabiri
caizse "olanca pişkinliği" ile
hiçbir şey olmamış gibi yaşamını sürdürmesi yetmiyormuş gibi
savcılığın taleplerini yerine getirmemek için çeşitli ayak oyunlarına başvurması ülkede mürekkep yalamış çevrelerde infiale yol
açarken, genelde tek adam rejimlerinde görülen bu tutum 'Avusturya evrensel değerler açısından nereye gidiyor?' sorusunun
sorulmasına neden oldu.

Genel itibariyle kendi siyasi kariyeri uğruna çevresindeki
isimleri kurban etmeyi tercih
eden Kurz, Blümel vakasında
işin ucu kendisine de dokunabileceği korkusuyla ekibiyle birlikte hep bir ağızdan soruşturmaları başlatan savcılığa savaş açtı.
Blümel'e yönelik istifa çağrıları her kesimden en yüksek
tonda yapılırken, Avusturya bir
başka sürprizle güne merhaba
dedi. Yolsuzluk ve Mali Suçlarla
Mücadele Savcılığı, İbiza davası kapsamında meclis araştırma
komisyonuna ifade veren Başbakan Kurz'un yanlış beyanda bulunduğu gerekçesiyle hakkında
soruşturma başlatıldığını duyurdu.
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İlkleriyle
Avusturya'daki
seçmenleri
şaşırtmayı
sürdüren Kurz,
son olarak da eğer
hakkında dava
açılırsa istifa
etmeyeceğini
söyledi. Böylelikle
davanın açılması
durumunda,
ülkede ilk defa
görev başındaki
bir başbakana
dava açılmış
olacak.

İddiaları kesin bir dille reddetmeyen Kurz, savunmasını bir
kez daha hukuk sistemini hedef
alarak yaptı. Sorgusunun uzun
sürdüğünü ve her ifadesinin didik didik incelenmesi durumunda yanlış beyanlarında bulunabileceğini dile getiren Başbakan,
böylelikle bir yandan iddiaları
doğrularken öte yandan olası
suçlamaların önünü alabilmek
için kendisine manevra alanı
oluşturmaya çalıştı.
Çeşitli mecralarda bu yanlış
beyanda bulunma konusu gündeme geldikçe, sanki şahsına
yönelik dava açılmasını arzuluyormuşçasına açıklamalarda bulunan Kurz, olası bir davaya yönelik mağdur rolüne bürünerek,
yaşananların "Kurz muss weg!"
(Kurz gitmeli) kampanyasının
bir tezahürü olarak kamuoyuna

pazarlamaya çalıştı.
Yaklaşık iki yıldır dünya gündemini belirleyen salgına rağmen, Müslüman ve göçmenlere
yönelik hedef ve söylemlerinden
taviz vermeyen Kuz ve ekibi,
bütün itirazlara rağmen ülkede
resmen kabul edilen bir dine ait
yasayı terörle mücadele yasa paketi kapsamında değiştirirken,
ülkede yaşanan sel felaketi ve
Kovid-19'un Delta varyantının
toplumlarda oluşturduğu endişenin gölgesinde savcılığın atacağı olası adımlara karşı stratejiler
hazırlandı.
- EŞI BENZERI
GÖRÜLMEMIŞ OLAY
Normal şartlarda bir başbakan
ya da sıradan bir kişiye yönelik
başlatılan soruşturmada, soruşturmayı savcıların yapması gerekirken, bu görevi bir hakimin
yapacak olması, ülkede benzerine hiç rastlanmamış bir gelişme
olarak kayıtlara geçti.
Özellikle muhalif kesimlerin
ciddi tepkisine yol açan bu durum, Kurz'a tanınmış ciddi bir
imtiyaz olarak değerlendirilirken, bir yandan da acaba demokratik değerlerimiz bu tür imtiyazlarla ciddi bir aşınma yaşar
mı sorularını akıllara getirdi.
Bütün bu olup bitenlerin muhalefet ortağı Yeşiller Partisinin
yönetimindeki Adalet Bakanlığının göz yummasıyla yaşanıyor
olması da bu partiye yönelik tepki ve eleştiri oklarının artmasına
neden oldu.
Yabancı, Boşnak (Müslüman)
kökenli bir bakanın bu gelişmeler karşısında etkisiz kalması,
belirli kesimlerin siyaset kurumuna olan inancının çok ciddi
bir şekilde zayıflamasına neden
olurken, iktidarın küçük ortağı
Yeşillerin, Kurz ve ekibine karşı
bu denli pasif bir tutum sergile-

mesi de ciddi tepkilerin yanı sıra
kaygıların oluşmasına da yol açtı.
Bağımsız hukuk ve hukukun
üstünlüğü ilkelerinin aşınmasına sebep olabilecek bu imtiyazın
ileride olası daha tehlikeli adımlar karşısında demokratik değerleri savunma adına Yeşiller gibi
bir partinin yeterli tepki göstermeyeceği ve kazanılmış hakların
bir kişinin siyasi kariyeri için
heba edilebileceği kaygılarına
neden oldu.
-AVUSTURYA'DA ILK
OLMAYA ADAY
İlkleriyle Avusturya'daki seçmenleri şaşırtmayı sürdüren
Kurz, son olarak da eğer hakkında dava açılırsa istifa etmeyeceğini söyledi. Böylelikle eğer dava
açılırsa ülkede ilk defa görev başındaki bir başbakana dava açılmış olacak.
Ülke siyasetinin önemli figürlerinden başbakan hakkında bir
dava açılması durumunda adalet
kurumunun nasıl adil bir şekilde hareket edeceği sorgulanırken, böyle durumlarda hakim ve
savcıların herhangi bir baskı ve
etki altında kalmaması için siyasilerin istifa ettiklerine değinen
uzmanlar, Kurz ve ekibinin bu
durumu göz ardı ettiğine dikkat
çekiyor.
Ülkeyi ayakta tutan değerlerin bir siyasetçinin kariyeri için
bozuk para gibi harcanması,
Avusturya'nın geleceğine dair
edişe duyanların kaygılarının
yersiz olmadığı yorumlarına neden oldu.
Öte ayandan Kurz ve ekibinin Mısır Cumhurbaşkanı Sisi,
Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht
Prensi Muhammed bin Zayed,
eski İsrail Başbakanı Binyamin
Netanyahu gibi isimlerle kurduğu yakın ilişkiler de kaygıların
yersiz olmadığına işaret ediyor.

Ülkeyi
ayakta tutan
değerlerin bir
siyasetçinin
kariyeri
için bozuk
para gibi
harcanması,
Avusturya'nın
geleceğine
dair edişe
duyanların
kaygılarının
yersiz
olmadığı
yorumlarına
neden oldu.
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Viyana'daki Sosyal Medya Ajansınız...

kurumsal
kimliğinizi
© AA/AŞKIN KIYAĞAN

önemsiyoruz

Avusturya ve BAE arasında Stratejik
Ortaklık Anlaşması imzalandı
Avusturya ve Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE) ve Avusturya arasında Stratejik
Ortaklık Anlaşması imzalandı.

R

esmi temaslarda bulunmak üzere Avusturya’ya
gelen BAE Veliaht Prensi

Muhammed bin Zayed El Nahyan, Avusturya Başbakanı Se-

bastian Kurz ile görüştü.
İkili görüşme öncesinde Kurz,
BAE'nin hem bölgesel hem de
uluslararası alanda terör, aşırıcılık ve iklim değişikliği ile mücadele gibi konularda önemli bir
müttefik ülke olduğunu söyledi.
Veliaht Prens El Nahyan da
iki ülke arasındaki ilişkilerin
önemine işaret ederek misafir-

perverliğinden dolayı Kurz’a teşekkür etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından düzenlenen
imza töreninde, BAE Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Dr. Sultan
el-Cabir ve Avusturya Dışişleri
Bakanı Alexander Schallenberg,
Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı
imzaladı.

Kurz: " Rusya en önemli ticaret
ortaklarımızdan biri"
Avusturya
Başbakanı
Sebastian
Kurz, Rusya'nın
Avusturya'nın
en önemli
ticaret
ortaklarından
biri olduğunu
söyledi.

A

vusturya
Başbakanı
Sebastian Kurz, Avusturyalı şirketler grubu
Lasselsberger'in Rusya’ya bağlı
Başkurtistan’ın Abzelilovskiy
bölgesinde kurduğu ‘Tsemiks’
çimento fabrikasının video
bağlantısı aracılığıyla katıldığı
açılışında, Rusya'nın Avusturya'nın en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu belirtti.
Kurz, “Rusya pazarı Avusturya için özel bir önem sahip,
çünkü Rusya, Avusturya'nın

en önemli ticaret ortaklarından biri" dedi.
Lasselsberger
şirketinin
Rusya ve Avusturya arasındaki ekonomik bağları güçlendirmedeki çalışmalarının
önemine vurgu yapan Kurz,
“Avusturya'nın önde gelen
şirketlerinin çalışmaları sayesinde ekonomik bağlarımızı
daha da güçlendireceğimiz için
özellikle memnunum” diye konuştu.
Kurz, Kovid-19 salgınının

ardından ekonomide bir an
önce kriz öncesi seviyeye ulaşılması için çaba gösterilmesi
gerektiğini belirterek, “Birlikte, krizi başarılı bir şekilde
aşacağız, inovasyon ve dijitalleşme sayesinde ekonomide
güçlü bir toparlanma sağlayacağız. Yeni bir tesisin açılması
sadece şirket için önemli bir
adım değil, aynı zamanda pandemi sonrası ekonomik iyileşmenin de önemli bir işaretidir”
ifadelerini kullandı.

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

hiz
met
leri
miz

office@avenpi.at | www.avenpi.at (yenileniyor) | facebook.com/avenpi | instagram.com/avenpi.at
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Salgının olumsuz etkilediği gençler
için önleyici tedbirler
rine, “Sosyal ilişkilerin kopması,
eğitim alanında, iş piyasasında
ve boş zamanların değerlendirilmesi alanında yaşanan olumsuzluklar, depresyon ve anksiyete
gibi psikolojik hastalıklarda artışa neden olmaktadır. Gençlere
olumlu bir gelecek sunabilmek
için toplumun düşünce yapısının ivedilikle değişmesi lazım.
Psikolojik bir hastalık ayıp ya da
utanılması gereken bir durum
değil. Aksine, bacağın kırılması
gibi profesyonel şekilde tedavi
edilmeli ve tedavi ihtiyaç duyan
herkes için karşılanabilir olmalıdır. Gerek siyasi kararlarda gerekse de idare ve eğitim alanında
yapılan her şeyde psikolojik sağlığı da göz önünde bulundurmamız gerekiyor.” diyerek devam
etti.

© EVA MÜHLBACHER

- Tanja Wehsely: Acilen
harekete geçilmeli

Soldan Sağa: Tanja Wehsely, Jeremy James (19), Mayar (17), Manuela Smertnik, Maria Strasser, Jasmin (16), Keanu (16), Damir (14), Jerome (14)

V

iyana Psikososyal Hizmetler Dairesi (Psychosoziale Dienste in
Wien), Viyana Gençlik Merkezleri Derneği (Verein Wiener
Jugendzentren) ve Viyana Halk
Yardımlaşma Kurumu (Volkshilfe Wien) Çarşamba günü
yayınladıkları ortak basın açıklamasında, COVID-19 pandemisi nedeniyle gençlerin yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi
amacıyla öngörülen tedbirleri
açıkladı.
Salgınla mücadeleden bilhassa gençler ile genç yetişkinlerin

olumsuz etkilendiği kaydedilen
bildiride, eğitimleri ve sosyal
iletişim ve ifade imkanları kısıtlanan gençlerin, öğrenimlerinin
aksamasının yanında, artan psikolojik sorunlar, gelecek kaygısı
ve perspektifsizlik sorunu yaşadıklarının altı çizildi.
Bua göre, Krems Tuna Üniversitesi ile Viyana Tıp Ünibersitesi’nin yürüttüğü ortak çalışmada öğrencilerde psikolojik
sorunların beş ila on kat artış
gösterdiği görüldü. Görülen
psikolojik şikayetlerin başında
%55 ile depresyon yer alırken,

onu %50 ile anksiyete, %25 ile
uyku problemleri ve %16 ile
intihar düşüncesi takip ediyor.
Fırsat eşitliğindeyse büyük gerileme yaşanıyor.

- Maria Strasser: Psikolojik
sağlığı göz önünde
bulundurmamız gerekiyor

“Çalışmalar, 15-25 yaş grubundaki insanların pandemi nedeniyle en fazla zarar gören ve
görmeye devam eden kesim olduğunu gösteriyor” diyen Psikososyal Hizmetler Dairesi klinik
psikoloğu Maria Strasser sözle-

Konu hakkında acilen harekete geçilmesi gerektiğini düşünen Viyana Halk Yardımlaşma
Kurumu Genel Müdürü Tanja
Wehsely ise, “Gençlerin asıl ihtiyaç duyduğu şey, hayatlarını diledikleri gibi tasarlama imkanına
kavuşmalarıdır. Bizler, Viyana
Halk Yardımlaşma Kurumu olarak gençleri, kişiye özgü kariyerlerini planlamakta destekliyoruz.
COVID-19 salgını sonrası ‘kayıp
bir nesil’ olmamalıdır. Bizler gelecek nesle odaklanıyoruz.” dedi.

Konu hakkında görüşü sorulan
gençlerden Jeremy-James Janisch, “COVID-19 dönemi çok zordu ve zorlukları halen devam ediyor. Lakin 16-21 yaş grubundaki
gençlerin, bende de olduğu gibi,
hayatlarının en önemli dönemi
ellerinden alındı. Neredeyse 2
yıldan sonra, hayatımızın asla
salgın öncesindeki gibi olmadığını fark ediyorum” dedi.
Duygularını aktaran bir diğer
öğrenci olan 16 yaşındaki Keanu
Bacco, “Bir genç olarak özellikle
okul, arkadaşlar ve aile ile alakalı
sorunlarım hakkında konuşabileceğim muhataplar olmasını
diliyorum. Bu, Gençlik Merkezi
gibi olabilir. Ayrıca severek spor
yaptığımdan, bu alanın da teşvik
edilmesini diliyorum” dedi.
Gençlerin sürdürülebilir olumlu
gelişimine imkan sağlamak üzere
alınacak tedbirleri masaya yatıran bir uzmanlar kurulu, kısa ve
orta vadeli bir dizi önlemler belirledi. Bu önlemler bir “Gençliğin Yazı” olmanın ötesine geçiyor
ve somut perspektifler sunulması
amaçlanıyor.

Önlemler genel olarak üç
başlık altında toplanıyor:

K Psikolojik sağlık
K Okul, mesleki eğitim ve meslek

K Boş zaman, kişisel gelişim ve
yaşamdan haz alma

Uzmanların ortaya koyduğu
kapsamlı önlemler paketinde
yer alan noktalar arasında, 25
yaşından küçük gençlerin Avusturya genelinde toplu ulaşımdan
ücretsiz şekilde faydalanmaları, gençlerin kamusal alanların
planlamasına katılımı, genç birey
ve ailelere ucuz tatil imkanları
sağlanması, kültürel, sanatsal ve
sportif imkanların artırılması,
psikolojik sağlığın siyasi ve idari
her kararda gözetilmesine dair
bilincin geliştirilmesi ile okullarda “Mental Health” (ruh sağlığı)
ekiplerinin kurulması ilgi çekici
hususlar olarak dikkati çekiyor.
Derneğin çalışmalarını
www.jugendzentren.at web
adresinden takip edebilirsiniz.

- Manuela Smertnik: Herkes
taşın altına elini koymalı

“Viyana Gençlik Merkezleri,
gençlerin seslerine artık kulak
tıkanmamasını temin etmeyi
amaçlamaktadır! Gençler, katılım gösterebilmeleri durumunda
önlemlere sürdürülebilir şekilde
uymaktadırlar. Ancak gençlere
bir perspektif sunulması ve kriz
yönetiminde destek verilmesi
de gerekmektedir” diyen Gençlik Merkezleri müstakbel Genel
Müdürü Manuela Smertnik, bu
konuda tüm toplum kesimlerinin elin taşın altına koyması çağrısında bulundu.

© EVA MÜHLBACHER

Viyana Psikososyal Hizmetler Dairesi (Psychosoziale Dienste in Wien), Viyana Gençlik Merkezleri
Derneği (Verein Wiener Jugendzentren) ve Viyana Halk Yardımlaşma Kurumu (Volkshilfe Wien)
yayınladıkları ortak basın açıklamasında, COVID-19 pandemisi nedeniyle gençlerin yaşadıkları
sıkıntıların giderilmesi amacıyla öngörülen tedbirleri açıkladı.

Ayaktakiler: Jeremy-James (19), Maria Strasser, Tanja Wehsely, Manuela Smertnik.
Oturanlar: Jasmin (16), Damir (14), Jerome (14), Keanu (16)
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Viyana'dan Türkiye'ye
bisikletle gittiler

DUYGU ISLAMOĞLU

Kurbanı suçlamasak?

Viyana'dan bisikletleriyle yola çıkan 3 kadın, 2 bin kilometre yolu 28 günde kat ederek Kuşadası'na ulaştı.

V

iyana'da
öğretmenlik
yapan 27 yaşındaki Filiz Akıncı, arkadaşı ve
meslektaşı Lisa Eibel ve teyzesi
Andrea Maier (51) ile bisikletle
Türkiye'ye gelmeye karar verdi.
Yol kenarlarında ve ağaç aralarında kamp kurarak konaklayan
kadınlar 2 bin kilometrenin üzerinde mesafe kat ederek 28 günde Kuşaadası'na ulaştı.
Burada Akıncı'nın ailesi ve arkadaşları tarafından karşılanan
kadınlar, yakınlarıyla fotoğraf
çektirdi.

duygu@haberjournal.at

Özellikle kadınlara yönelik yaşanan şiddet olaylarında sıklıkla duyduğumuz bir
yorum ifadesi: “Onun da orada ne işi varmış?”

© AA/İBRAHIM UZUN

- "Güçlü olduğumuzu
göstermek istedik"

Filiz Akıncı, gazetecilere yaptığı
açıklamada, bir anda böyle bir
karar aldıklarını söyledi.
Viyana'da sadece bisiklet kullandığına değinen Akıncı, "İlk yola
çıktığımızda biraz zorlandık.
Herkesin yapacağı bir şey ama
sadece bisikleti kullanmayı bilmeniz gerekiyor. Amacımız
spor ve kadınların böyle bir şeyi
başaramayacağını sanıyorlar.

Bu nedenle kadınların da yapabileceğini ve güçlü olduğumuzu
göstermek istedik. 3 kadın başardık bunu." diye konuştu.
Akıncı, Türkiye sınırına gir-

diklerinde ilgiyle karşılandıklarını belirterek, "Bizi gören herkes
sordu 'Tek başınıza yanınızda
erkek olmadan nasıl başardınız?' dediler. Yol boyunca bize
destek olan çok oldu fakat Türkiye'de herkes daha misafirperverdi. Bize su getiren ya da bize
duş almamız için evini açan çok
oldu." dedi.

- "Pek ciddiye almamıştım"

© AA/İBRAHIM UZUN
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Akıncı'nın babası Serhan Akıncı da kızının daha önce de Afrika'da birçok hayır çalışmalarında
yer aldığını ifade etti.
Kızının 2 ay önce kızının kendisini aradığını dile getirerek,
"Türkiye’ye bisikletiyle geleceğini söylediğinde pek ciddiye
almamıştım ama o ciddiymiş ve
başardı gurur duyuyorum." sözlerine yer verdi.

"Kadınların da
yapabileceğini
ve güçlü
olduğumuzu
göstermek
istedik.
3 kadın
başardık bunu."

Aleyna Çakır, geçtiğimiz yıl Haziran ayında Ankara’daki evinde ölü bulunmuştu.
Genç kadına şiddet uyguladığı anların
görüntüleri sosyal medyada paylaşılan
Ümitcan Uygun, soruşturmanın baş şüphelisi olarak göz altına alınmış ve daha
sonra serbest bırakılmıştı. Ocak ayında
uyuşturucu kullandığı görüntülere ulaşılması ile Ümitcan Uygun 'uyuşturucu ve
uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan yeniden
tutuklanmıştı. Avukatının itirazı üzerine,
17 Temmuz’da yeniden serbest bırakıldı.
Geçtiğimiz günlerde 25 yaşındaki Esra
Hankulu’nun şüpheli ölümü haberini aldık. Soruşturmaya göre yine baş şüpheli
Ümitcan Uygun. Konuyu daha da uzatmadan yorumlara geçelim.Ülkeyi ayağa
kaldıran bir davanın şüphelisi olarak elini
kolunu sallayarak gezen Ümitcan Uygun,
şimdi başka bir genç kadının ölümü ile
ilişkilendiriliyor. Adalet sistemini, neredeyse her gün bir kadın cinayeti haberini aldığımızı, şiddetin bu kadar yaygın
olmasını konuşmak yerine yine, “iyi de o
kadının o adamla ne işi varmış?” diye sormayı tercih eden ciddi bir kitle var.Neler
yaşanmış olabileceğini hiçbir şekilde bilemeyecek olmamız bir tarafa, cinayetle
yargılanmış bir adamla beraber olduğu
için kurbanı yargılıyor olmamız ne kadar
acı!Aynısı Muğla’da öldürülen Pınar Gültekin için de konuşulmuştu, gencecik kızın o tuhaf adamla ne işi vardı?Psikiyatri
uzmanları, kurbanı suçlama eğiliminin
temelinde dünyanın adil ve eşitlikçi bir
yer olduğuna inanmak istememizin yattı-

ğını söylüyor. Tecavüz, cinayet, saldırı gibi
olaylar bizim başımıza gelmez, çünkü biz
dikkatli ve akıllı insanlarız, böyle olursak
bu kötü olaylardan sakınabiliriz. Bu tür
korkunç olayların kurbanı olan kişilerse
bu kadar akıllı olmadıkları için başlarına
böyle işler gelmiştir.
Böyle düşünmek bizi rahatlatır çünkü
gerçekten de eğer hiç böyle bir trajedinin
kurbanı olmadıysak, olayların o korkunç
noktalara nasıl gelebileceğini asla bilmeyiz.Öncelikle şunu anlamamız gerekiyor:
Cinayetler kurbanın değil, katilin suçudur.
Kurban ne olursa olsun, başına gelenleri
hak etmiş olamaz.
Özellikle şiddete maruz kaldığı ya da
çokça şiddete şahit olduğu bir ortamda
büyümüş, çocukluğunda ihmal edilmiş
kişilerin de istismar içeren ilişkilerde kalmaya daha meyilli olduğu biliniyor ancak
elbette ki, her zaman sebep bu değil. Yapılan araştırmalara göre, kadınların istismar edildikleri, şiddet içeren ilişkilerden
kendilerini uzaklaştıramıyor olmasının
bazı sebepleri var:
1. Kafa karışıklığı: Kişiler bazen şiddete
uğradıklarında, durduk yerde böyle bir
haksızlığa uğradığına inanmak yerine bu
tür bir muameleyi hak ettiklerine, karşısındaki kişiyi kışkırttıkları için bu sonuçla
karşılaştıklarına inanma eğiliminde olurlar. Psikolojik olarak baş etmeye çalışırken
bazen aklımız karışabiliyor.
2. Kendine değer veremiyor olmak: Sürekli olarak değersiz olduğuna dair söylemler duyan, sevdiği kişi tarafından değersizleştirilen kişi bir süre sonra öz değer
duygusunu yitirip kendisine zarar veren
bir ilişkiden uzaklaşacak gücü bulamıyor
olabilir.

3. Korku: Duygusal ve fiziksel olarak tehdit altında olmak, uzun vadeli olarak duygularımızı felç eder ve yoğun bir korkuya
neden olur.
4. Çocuklar: Özellikle birçok evlilik ilişkisi,
şiddet dolu olmasına rağmen çocukların
varlığı sebebiyle sürdürülür. Toplumsal
baskı burada daha etkindir.
5. Finansal zorluklar: Ekonomik özgürlüğünü kazanamamış ve kendi hayatını
sürdürecek şekilde bir geliri olmayan kadınlar, hayatta kalmak için eşlerinin varlığına muhtaç oldukları inancına takılıp
kalabilirler.
6. Ailevi beklentiler: Türk kültüründe
‘aman yuvanı dağıtma’ bakış açısı oldukça
yaygın. Evli kişiler bu nedenle uzun müddet şiddete göz yumabiliyorlar. Evlilik dışı
ilişkilerde de benzer nedenler ilişkinin bitirilmesini güçleştirebiliyor.
7. Kurtarıcı olma yanılgısı: Birçok kadın,
birlikte olduğu erkeği ‘değiştirebileceği’
yanılgısına kapılıyor –ki bu da toplum
tarafından ‘erkeği adam etmek’ olarak bilinen ve kadına yüklenen rollerden birisi.
8. İzolasyon: Birçok kadın, ne yazık ki
şiddet gördüğünü ya da tehlikeli bir ilişki içinde olduğunu herhangi birine bile
ifade edemeyecek kadar izole hayatlar
yaşıyor.
Tüm bu şartlar değerlendirildiğinde, şiddet gören veya öldürülen bir kadın için
‘iyi de o adamla ne işi varmış?’ demeden
önce düşünmemiz gereken çok fazla
nokta var. Bunun yerine sorularımızı ‘bu
adam bunları yapacak cesareti nereden
bulmuş?’ şeklinde sorabilirsek, adalet sistemini sorgulayabilirsek, belki meseleye
biraz daha insanca yaklaşabileceğiz.
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Avusturya’ya girişlerde
“sosyal yardım” kontrolleri

Yalnızlığa karşı
“konuşmak iyi gelir” hattı

Avusturya’da maliye polisi, ülkeye giriş yapan kişilerin sosyal yardım alıp almadıklarını,
sosyal yardım alan kişilerin ülkeden ayrılırken bunu bildirip bildirmediklerini kontrol ediyor.

ğini aktardı. Ayrıca telefon
hattın,Almanca konuşanların
yanı sıra Türkçe konuşanlara
da hizmet verdiğini tekrar hatırlattı.
Samariterbund
Viyana
Başkanı Susanne Drapalik,
“Zor durumlarda insanlara
eşlik etmek istiyoruz’’ diyerek, bir kaç dostça sözün çoğu
zaman harikalar yaratabileceğine dikkat çekti.
Drapalik, haberjournal’e
yaptığı açıklamalarda yalnızlık çeken kim olursa olsun
sohbet etmek için 01-35 844
numaralı hattı aramaları için
çağrıda bulundu.
Öte yandan Drapalik ‚"Bir
çok şeyi imkansız hale getiren bir zamanda insanları
bir araya getirmek için 'yalnız kalmak yerine birlikte'
girişimini başlattık’’ dedi.
Girişimle kendini adamış
gönüllülerden oluşan güçlü bir ağla, yalnız insanlara
mümkün olan en iyi şekilde
ulaşmak isteniyor. Üç kuruluşun işbirliğiyle, optimal teklifler ve çözümler ortaklaşa
geliştirilebileceği ve Viyana
şehrin sorumlu siyasi organ-

lara bir ihtiyaç kataloğu sunulabileceği kaydedildi.
Bu insiyatifin, kendini yalnız hisseden ve yalnızlığa
karşı koyan, yalnızlık yerine
birlikte inisiyatif için gönüllü
olan veya bağış, işbirliği ve politik çalışma yoluyla desteklemek isteyenler için uygun
olduğuna dikkat çekilirken,
kimsenin yalnız kalmaması
gerektiği vurgulandı.
“Yalnızlık Yerine Birlikte”
sloganı ile Emekliler Derneği,
Samariter Bund ve Volkshilfe'nin Viyana örgütleri yalnızlıkla mücadelede örnek olmayı hedefliyor.
Üç kurumun ortak görüşü:
Yalnızlık herkesi etkileyebilir,
yaş, köken, yaşam durumu
veya diğer demografik, etnik
veya sosyal koşullardan bağımsız olarak. Ancak birçok
insan için kendilerini bu izolasyondan kurtarmak mümkün değil.
Yeni ittifakın dikkat çekmek ve aynı zamanda etkilenenlere yardım etmek istediği şey tam olarak bu olduğu
paylaşılırken ilk ortak eylem
olarak “Konuşmak iyi geliyor”

projesi başlatıldı.
İlk ortak eylem olarak
“Konuşmak Güzeldir” projesi
başarıyla başlatıldı. Volkshilfe
Wien'in öncülüğünde Viyana
Emekliler Derneği ve Samariterbund Wien gönüllüleri,
yalnız insanlara Almanca keyifli ve rahat sohbetler için
bir telefon hattı hazırladı.
Volkshilfe Wien gönüllüleri
ise Türkçe olarak da telefonla
ulaşım sağlıyor. HelpMobile - Mobilfunk mit Herz, bu
telefon pilot projesi için CSR
katkısı olarak ücretsiz teknik
platform sağlıyor.
Proje ile ilgili daha geniş
bilgiye
www.redentutgut.
wien sayfasından ulaşabilirsiniz. Websitesinde bilgiler
Almanca ve Türkçe dillerinde
verilmekte.

Konuşmak iyi gelir hattı:
01/35 844
Salı 08:00-12:00 (Almanca)
Çarşamba 08:00-12:00
(Türkçe)
Perşembe 16:00-20:00
(Almanca)

© BMF/FINANZPOLIZEI
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Emekliler Derneği Başkanı
Prof. Harry Kopietz, Samariterbund Viyana Başkanı Dr.
Susanne Drapalik ile Volkshilfe Başkanı ve eski Belediye
Başkanı Michael Häupl birlikte yanlızlığa karşı mücadelede harekete geçti.
Başkentte ittifak kuran üç
kurum yaptıkları basın toplantısı ile yanlızlığa karşı mücadelelerini duyurdular.
Viyana’nın eski Belediye Başkanı Michael Häupl,
Volkshilfe derneğinin başkanı olarak kimsenin yalnızlığı
hak etmediğini vurgulayarak,
‘’Kovid bir çok insanı yanlızlığa itti. Bu kimsenin katlanmak zorunda olmadığı bir
kader. Bu yüzden kendimize
insanlara açık bir kulak verme hedefi koyduk.’’ diyerek
01/35 844 numaralı hattı tanıttı.
Haberjournal'e açıklamalarda bulunan Häupl, herkesi
aşı olmaya davet etti. Kendisinin iki kez aşılandığını ve
korkulacak bir durumun olmadığını vurgulayan Häupl,
vakit kaybetmeden aşı olmanın önemli olduğunu ifade
etti.
Viyana Emekliler Derneği Başkanı Harry Kopietz‚
‘’İnsanlar sosyal varlıklardır.
Uzun süren yalnızlık hasta eder ve yaşam cesaretini
alır’’ derken, özellikle ileri
yaşlarda sosyal temasların ne
kadar önemli olduğuna dikkat çekerek, ‘’Buna bir katkı sağlamak istiyoruz’’ dedi.
Kopietz gazetemize yaptığı
açıklamada, yaşlı genç fark
etmeksizin sohbet hattını
herkesin arayabileceğini belirterek, bu hattın ‚acil hat‘ olmadığını ve konuşma ihtiyacı
duyan herkesin arayabilece-
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vusturya’da
maliye
polisi, hava ve kara
sınırlarında
ülkeye
giriş yapan kişilerin işsizlik ve
sosyal yardım alıp almadığını,
ülkeden çıkış yaparken bunu
yetkili kuruma (AMS) bildirip bildirmediğini kontrol
ediyor.
Maliye Bakanlığı, doğu
bölgesindeki sınır kapılarında
ve Viyana - Schwechat havaalanındaki altı günlük kontrollerde giriş ve çıkış yapan toplam 859 kişinin yanı sıra 315
şirketin araçlarının kontrol
edildiğini bildirdi.
Yapılan kontrollerin amacının sosyal yardım dolandı-

rıcılığı olduğu açıklanırken,
kontrollerin ilk 6 gününde
sosyal yardım alan fakat bunu
AMS’e bildirmeden yurtdışına çıkan 180 kişinin tespit
edildiği açıklandı.

Paranın geri ödenmesi
gerekiyor

Yayımlanan açıklamada söz
konusu kişilerin haksız yere
aldıkları paraları geri ödeme
zorunluluğun yanı sıra büyük
bir ceza ile karşı karşıya oldukları kaydedildi.
Yapılan kontrollerde toplamda ödenmemiş 28.600
avro vergi borçlarına el konuldu.

Bakanlığın yayınladığı rapora göre Avusturya'da yaşayan ve bir süredir işsizlik
maaşı alan Çekya asıllı bir kadın durdurulduğu ve kadının
ailesini düzenli olara ziyaret
ettiği ancak AMS kurumuna
bunu bildirmediği kaydedildi.
İş arayan Avusturyalı bir
hukukçu ise tam bir ayını
yurtdışında geçirdiği ancak
acil yardım aldığı AMS kurumuna bunu bildirmediği ortaya çıktı. İşsiz avukatın ağır
para cezası ile karşı karşıya
kalacağı kaydedildi.
Öte yandan komşu ülkelerde yapılan kısa alışveriş
turlarının dahi sosyal yardım

sahtekarlığı teşkil edebileceği
aktarıldı.

"Kontrollere devam
edecek"

Maliye
Bakanı
Gernot
Blümel ve İçişleri Bakanı Karl
Nehammer yaptıkları ortak
açıklamada, “Sınır ötesi bir
sosyal yardım dolandırıcılığı
sistemi var gibi görünüyor.
Bu
departmanlar
arası
odak eylemini planlayan
ve gerçekleştiren özverili
profesyonel ekibe teşekkür
ederiz. Sonuçlar net bir
tablo çiziyor ve kontrolleri
hedeflenen bir şekilde birlikte
sürdüreceğiz" dedi.
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Sultan İkinci Abdülhamid’in Avusturya'da
yaşayan torunu: Selim Kadir Osmanoğlu
tan'ın başkenti Sofya’ya taşındığını ve 1944’te 2. Dünya Savaşı'nın etkili olduğu yıllarda
bu şehirde hayatını kaybettiğini anlattı.
Osmanoğlu, bu olayın ardından babasının tıp eğitimi
almak üzere Viyana’ya geldiğini, o dönemde pasaportu
olmayan ve vatandaşlığı bulunmayan kişilerin kullandığı
"Nansen Pasaportu" adı verilen belgeyle Avusturya’da ikamet ettiğini söyledi.
- BABASI ERTUĞRUL'LA
18 YAŞINA KADAR
GÖRÜŞEMEDI
Osmanoğlu, annesinin ikinci
evliliği sonrasında 1964’te Viyana’dan Almanya sınırındaki
Salzburg kentine taşındıklarını belirterek üvey babası
izin vermediği için babası Ertuğrul’la 18 yaşına kadar görüşemediğini söyledi.
Liseyi bitirdikten sonra ailesinin yanından ayrıldığını,
eşi Gerlinde ile farklı bir eve
taşındıklarını anlatan Osmanoğlu, aynı yıl eşiyle Viyana’ya giderek uzun uğraşlar
sonucunda babasını bulduğunu, Şehzade Ertuğrul’un bu
duruma çok sevindiğini, daha
sonra ablası Leyla ile babalarını ziyaret ettiklerini, böylelikle yeniden ilişkilerinin güçlendiğini söyledi.
Osmanoğlu, babasının bazen çocukluk ve gençlik yıllarına ait anılarından bahsettiğini ifade ederek "Örneğin
dedesi (Sultan İkinci) Abdülhamid’in kucağında oturduğunu, dedesinin onu sevdiğini ve güzel sözler söylediğini

Sultan İkinci Abdülhamid’in 3. kuşak torunu Roland Selim Kadir Osmanoğlu
(ortada) ve eşi Gerlinde Kadir (solda), oğulları Hamid Kadir Osmanoğlu (sağda)

hep hatırlardı. Ayrıca çocukken doğum gününde kedisine
gelen hediyeleri hatırladığını,
odasının oyuncaklarla dolup
taştığını bize anlatırdı." diye
konuştu
- ŞEHZADE
ERTUĞRUL'UN
TÜRKIYE'YE DÖNME
ARZUSU
Avusturya’da yetkililerin, babasına vatandaş olması için
sıklıkla teklifte bulunduğunu
ancak babasının bunu vefatına kısa bir süre kalana kadar
reddettiğini belirten Osmanoğlu, "Vatandaşlık teklifini
kabul etmediğini ve ülkesiz
olarak kalmayı tercih ettiğini
bana anlatmıştı. Bu haliyle seyahat edemiyordu belki ama
bir gün Türk vatandaşlığını
alıp Türkiye’ye geri dönebilmeyi umut ediyordu. Arzusu
buydu." ifadelerini kullandı.
Osmanoğlu, babası Ertuğrul Efendi’nin 1994’te vefat
ettiğini belirterek "Ne yazık

ki hiç Türkiye’yi göremedi,
kardeşini de göremedi. Bu aslında çok üzücü çünkü bunlar
onun en büyük arzusuydu."
dedi.
Avusturya’nın
1955’te
yeniden bağımsızlığını kazanmasıyla babasının filim
sektöründe tercümanlık yaptığını, ilk evliliğinden sonra
hiç evlenmediğini anlatan
Osmanoğlu, Avusturya sınırları içinde geçerli olan kimliği ve oturum izninde "Prens
Ertuğrul" ön isminin yanı sıra
Necip, soyadı olarak da babasının ismini yani "Ali Abdulkadir’i" kullandığını söyledi.
Osmanoğlu, babasının Viyana’nın 14’üncü bölgesindeki bir mezarlıkta metfun
olduğunu belirterek babası
Ertuğrul Efendi hayattayken akrabalarıyla herhangi
bir irtibatlarının olmadığını,
2000’li yılların başında hanedanın diğer mensuplarıyla
irtibat kurduklarını söyledi.

- TÜRKIYE'YE ILK
SEYAHAT
Hanedanın erkek mensuplarının ülkeye girişlerine izin
verilmediği 1968’de henüz 19
yaşındayken eşi ve bir erkek
arkadaşıyla Türkiye’ye geldiklerini dile getiren Osmanoğlu,
kökenlerinin dayandığı ülkeyi
ve insanlarını çok merak ettikleri için bu seyahati yaptıklarını anlattı.
Osmanoğlu, Türkiye’ye ilk
geldiğinde çok genç ve tecrübesiz olduğunu, İstanbul’da
çok kısa süre kaldıklarını
daha sona Türkiye üzerinden
Suriye ve Irak’a gittiklerini ifade etti.
Türkiye’deki akrabalarıyla
iletişime geçme sürecinin çok
ilginç bir hikayeyle başladığını
belirten Osmanoğlu, 2000’li
yılların başında Almanya’da,
Türk piyanist Vedat Kosal’ın
konserine kız kardeşi Leyla
Osmanoğlu’nun da katıldığını, burada kız kardeşinin,
görüşme imkanı bulduğu Kosal'a, İkinci Abdülhamid’in
soyundan geldiklerini anlattığını aktardı.
2001’de vefat eden piyanist Kosal’ın annesi Renin
Kosal’ın, kendilerine İstanbul’daki akrabalarıyla irtibat
kurmalarına yardımcı olduğunu anlatan Osmanoğlu, bu
süreçte Sofya’da yaşayan amcaları Alaedin ile de ilk defa
görüştüklerini söyledi.
Osmanoğlu, 2006’da dünyanın birçok ülkesinden gelen
hanedan mensuplarının katılımıyla Dolmabahçe Sarayı’nda
düzenlenen büyük buluşmada
da ilk kez yakın akrabalarıyla
tanıştıklarını aktardı.

"İstanbul’da yaşayan akrabalarımızın bir kısmı benim çok
yakın kuzenlerimdi. O zaman
yakın kuzenlerimle tanıştım;
bu, bizim için gayet heyecan
verici bir olaydı." diyen Osmanoğlu, birçok akrabası gibi
kendisinin de Türkçe bilmediğini, bu süreçte Türkçe öğrenmeye karar verdiğini ancak bu
arzusunu gerçekleştiremediğini ifade etti.
Osmanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetiyle
İkinci Abdülhamid’in soyundan gelen hanedan mensuplarıyla Konya’da bir araya
geldiklerini belirterek 3 gün
süren buluşmada kendilerine
hem Erdoğan'ın hem Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun
hem de Konyalıların yakın ilgi
gösterdiklerini, bundan dolayı
çok memnun olduklarını dile
getirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’la
şahsen tanışmasının kendisi
için çok önemli bir olay olduğunu vurgulayan Osmanoğlu,
"Erdoğan, her birimizle ayrı
ayrı görüştü, el sıkıştık, hatta
onunla birkaç fotoğrafım da
var. Bu, benim için çok güzel
bir olaydı." dedi.
Osmanoğlu, gençliğinden
bu yana güreşe çok ilgi duyduğunu, amatör olarak uzun
yıllar bu sporu yaptığını belirterek "Birlikte spor yaptığım
Gürcü asıllı ve Avrupa'da madalyalar da kazanan arkadaşıma babamın Türk olduğunu
söyleyince bana, 'Güreş senin
kanında var, bu sporu neden
sevdiğin şimdi daha iyi anlaşılıyor.' dedi." ifadelerini kullandı.

Eşi Gerlinde Kadir de 2005’te
Osman Osmanoğlu’nun Salzburg’a gelerek kendilerini
ziyaret ettiğini, bu ziyaret
öncesinde hanedanın diğer
üyelerinin kendilerinin varlığından haberdar olmadığını
söyledi.
TRT’nin 2006’da Dolmabahçe Sarayı’nda dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan 160’a
yakın hanedan mensubunun
bir araya gelmesini sağlayan
bir etkinlik düzenlediğini hatırlatan Kadir, kendilerinin de
buraya davet edildiğini aktardı.
Kadir, bu davetle akrabalarıyla tanışma imkanı bulduklarını, böylelikle ziyaretlerin
arttığını, çeşitli etkinliklere
davet edilmeye başlandıklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı
Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’la
2017’de Konya’da tanıştıklarını belirten Kadir, şöyle devam
etti:
"Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın kaldığı otelde bizler de
kaldık. Emine Hanım, sanırım
Sultan İkinci Abdülhamid’in

Impressum: haberjournal » Unabhängige Monatszeitung » Kostenlos
Inhaber: Kaddafi Kaya, Wien » Geschäftsführer & Chefredaktion: Kaddafi Kaya » Übersetzungen: Ebru Kaya
Web: www.haberjournal.at » Tel.: + 43 660 212 14 53 » E-Mail-Adressen: info@haberjournal.at, anzeige@haberjournal.at » Anschrift: 23., Hochstraße 1/7 » Hersteller: Mafra » Herstellungsort: Prag

soyundan gelen hanedan üyeleriyle tanışmayı istiyormuş.
Burada erkekler Cumhurbaşkanı Erdoğan, biz kadınlar
da Emine Hanım tarafından
kabul edildik. Sanırım 6-7 kadındık, ilk defa orada onunla
tanışma imkanı buldum.
Emine Hanım çok sevgi
dolu, samimi bir kadın. Bizi
ilk defa gördüğü için çok
mutlu oldu. Politik olmak istemiyorum ama Avusturya’da
Cumhurbaşkanı'nın eşi bizi
davet edecek ve bu şekilde
sevinecek, böyle bir şey pek
mümkün değil. Türkler gerçekten çok sevgi dolu ve samimi bir halk. Bir saat boyunca
sohbet ettik. Bu ölümsüz bir
hatıra olarak kaldı çünkü insan olarak benim için çok kıymetli biri."
Avusturya'da yaşamlarını
sürdüren Osmanoğlu çiftinin,
Osman Abdulkadir Osmanoğlu ve Hamid Kadir Osmanoğlu isminde iki çocuğu
bulunuyor.
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ultan İkinci Abdülhamid’in 3. kuşak torunu
Roland Selim Kadir
Osmanoğlu, "(Babam Şehzade Ertuğrul) Ne yazık ki hiç
Türkiye’yi göremedi, kardeşini de göremedi. Bu aslında
çok üzücü çünkü bunlar onun
en büyük arzusuydu." dedi.
Osmanoğlu, hakkında çok
az bilginin bulunduğu babası
Necip Ertuğrul Osmanoğlu
başta olmak üzere, uzun yıllar hiç görmediği akrabalarıyla ilk görüşmesi, Türkiye’ye
gelişi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmasına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
İlk defa bir basın kuruluşuna röportaj veren 72 yaşındaki Şehzade Selim Efendi,
dedesi Şehzade Mehmed Abdülkadir Efendi’nin 1924’te
Türkiye’den ayrıldıktan sonra
Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye gittiğini, babası Necip Ertuğrul (Ali Abdulkadir)
Osmanoğlu ve amcası Alaedin Kadir Efendi’nin burada büyüdüklerini, dedesinin
daha sonra Türkiye’ye yakın
olmak istediği için Bulgaris-
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"Babam Şehzade Ertuğrul, ne yazık ki hiç Türkiye’yi göremedi, kardeşini de göremedi. Bu aslında
çok üzücü çünkü bunlar onun en büyük arzusuydu"
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1. Evinizi toplaması kolay
hale getirin

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

Duygu İslamoğlu

duygu@haberjournal.at

H

er zaman derli
toplu olmak bazı
insanlar için doğal bir ihtiyaçken, kimilerimiz biraz dağınıklığa
ses etmeyebiliriz. Yapılan
araştırmalar, bulunduğumuz ortamın dağınık veya
toplu olmasının ve iyi dekore edilmiş mekanlarda
bulunmanın psikolojimizi
doğrudan etkilediğini doğruluyor. Öyleyse birkaç dekorasyon dokunuşuyla ruh
halimizi iyileştirmek mümkün olabilir.

"Personality and Social
Psychology Bulletin” dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, evleri düzenli
olan kişilere kıyasla, dağınık ortamlarda yaşayan kişiler depresif hissetmeye
daha meyilli. Aynı araştırmada, evleri genellikle dağınık olan kişilerde stres
hormonu olarak bilinen
kortizol seviyelerinin de
daha yüksek olduğu ortaya
çıkarıldı.
Princeton Üniversitesi’nde yapılan bir başka

araştırmaya göre ise, bir
proje üzerinde çalışırken
ortada projenizle ilgisiz
birçok nesnenin bulunması, görsel algınızı çok fazla
yorarak konsantre olma
becerinizi olumsuz etkiliyor ve elinizdeki işleri bitirmeniz için gerekli motivasyonunuzu azaltıyor.
Bulunduğunuz ortamın
derli toplu olması, stres ve
kaygı seviyelerinizi azaltmanıza yardımcı olacak. O
halde uzmanlardan basit
önerilerle devam edelim:

Tamamen dağıldığında evinizi toplamanız ne kadar uzun
sürüyor? Dağınıklıktan kurtulmanız çok uzun sürüyorsa, toplamayı kolaylaştıracak
bazı önlemler almayı düşünebilirsiniz. Anahtar ve benzeri
küçük eşyaları koyacağınız
kaseler, sıklıkla ortada bulunan küçük nesneleri toplamak
için büyüklü küçüklü kutular
kullanmak, özellikle çabuk
dağılan küçük eşyaları bir arada tutmak için ideal.
Ne kadar çok eşyanız varsa, o kadar çok dağılırsınız.
Evinizi sanki ilk kez görüyormuşsunuz gibi gözden
geçirin; gerçekten ihtiyacınız
olmayan neler var ortalıkta?
Sık vakit geçirdiğiniz mekanlardaki eşya sayısını azaltmak
da, toplanmanızı daha kolay
hale getirecektir.

2. Bir meditasyon alanı
oluşturun

Meditasyon
deneyiminizin
olup olmaması hiç önemli
değil. Her gün birkaç dakika
sessizce oturup nefesinizi dinleyebileceğiniz bir alan yaratabilir, sadece bu alanın varlığıyla bile evinizi daha huzurlu
hale getirebilirsiniz. Telefonunuzdan ve diğer tüm elektronik aletlerden uzak olacağınız
ve rahatça oturabileceğiniz bir
yer bulun. Bir sandalye, rahat
bir minder veya en sevdiğiniz
tekli koltuk olabilir bu alanda.
Minik bir sehpada ya da yerde
sevdiğiniz birkaç parça eşyayı,
belki bir saksı çiçeği bir araya
getirin ve bu alanın sade kalmasına özen gösterin. Fırsat
buldukça oturup zihninizi
dinlendireceğiniz bu alanı sadece görmek bile size çok iyi
gelecek.

3. Yatak odanızı gözden
geçirin

Yatak odası, dinlenip uyku-
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nuzu alacağınız neredeyse
kutsal bir alan. Yumuşak ve
pastel tonlarda eşyalar, pamuklu ve rahat yatak örtüleri kullanmak yatak odanızın
daha huzurlu olmasını sağlar.
Buradaki gereksiz dağınıklıktan da kurtulun ve hoşunuza
gidebilecek birkaç dekoratif
eşyadan başka ortalıkta süs
eşyası olmasına izin vermeyin. Uzmanlar yatak odasında
bitki bulundurmanın doğru
olmadığını söylüyor ancak
bazı bitkiler, geceleri oksijen
salınımı yapabildiği için yatak
odanızda size eşlik edebilirler.
Örneğin minik bir saksı Aloe
Vera, hem sivri ve zarif görünümüyle odanızı güzelleştirebilir, hem de odanın havasını
değiştirerek uyku kalitenizi
artırır.
Yatak odanızı sıklıkla havalandırmak, gündüzleri doğal
ışığın girmesine izin vermek
ve geceleri olabildiğince karanlık bir ortamda uyumak da
hem uyku kalitenizi, hem de
ruh halinizi çok olumlu yönde
etkileyecektir.

4. Bitkilerin gücünden
yararlanın

İç mekanlarda yaşayabilen
bitkilerin bazıları hem evin

içindeki atmosferi değiştirerek sağlığınızı destekler, hem
de bu muhteşem canlılarla
birlikte yaşamak ruh halinizi
iyileştirir. NASA’nın yaptığı
araştırmalara göre bu bitkiler
evin havasını ve ruh halimizi
iyileştirmeye birebir:

Kurdele Çiçeği
(Chlorophytum
comosum)

İnce, sivri ve uzun açık yeşil yapraklarıyla bir kurdele
demetine benzeyen Kurdele
Çiçeği, bol gün ışığı alan yerleri çok sever ve iyi koşullarda
yetiştirildiğinde dallarından
minik yavrular verir. Küçük
bir Kurdele Çiçeğini renkli bir
saksıda yetiştirebilir, uzadıkça
uçlarında belirginleşen yeni
kökleri başka saksılara alarak
çoğaltabilirsiniz.

Draceana

Evlerde en sık yetiştirilen bitkilerden biri olan Draceana,
yoğun gün ışığı olmayan yerlerde de rahatlıkla büyüyebilir. Bu bitkinin en iyi özelliği
ise, havadaki benzen, formaldehit gibi zararlı maddeleri
temizlemeye yardımcı olması.
Yaprakları zehirli olduğu için

evinizde kedi veya köpek besliyorsanız bu bitkiyi yetiştirmeniz önerilmez.

Benjamin

En sevilen salon bitkilerinden
biri olan Benjamin, ne kadar
büyük bir saksıda yetişirse o
kadar büyük bir ağaç olur ve
evin havasını temizlemek için
ideal bitkilerden biridir. Yaz
aylarında dışarıda da yaşayabilir ve balkonlarınızı süsleyebilirler.

Spathiphyllum

Çiçekli bitkilerden hoşlanıyorsanız, Spathiphyllum tam
size göre. Kendine has beyaz
ve zarif çiçekleri yaz boyu
açar, yaprakları uzandığı yerde havayı temizler ve üstelik
bakımı da çok kolaydır.

Aşk Merdiveni
(Nephrolepis)

Yine evlerde en sık gördüğümüz bitkilerden biri olan Aşk
Merdiveni, çok sıcak ya da
çok soğuk ortamları sevmez
ama ılık ve ışıklı bir köşede
coşabilir. Bir tür orman bitkisi
olduğu için havadaki oksijeni
artırmak için de ideal.
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Avusturya'da bir başarı öyküsü

- Başarının arkasında çocukları mutlu etmek yatıyor
Karaaslan, dondurma üretimini büyük bir sevgiyle yaptığını
belirterek, "Çocukların dondurmayı alıp da mutlu bir şekilde gitmesi, beni en çok mutlu
eden olaylardan biri. Bu nedenle belki de başarımın en büyük
sırrı bu." diye konuştu.
280 kadar dondurma formülü geliştirdiğini ifade eden Karaaslan, şunları söyledi:
"2018’de düzenlenen Avrupa
Dondurma Festivali yarışmasını, 'cheesecake royale' isimli
dondurmamla kazandım. Bu
dondurmada memleketimden
çok ürünler kullandım. Ör-

İlk altı aylık dönemde 75.000 kişi Aşağı
Avusturya İşçiler Odası’ndan destek aldı

neğin tava yoğurdu, çökelek,
kiraz, Ordu’nun fındığını ve
çikolata kattım. Bu tür bir dondurma hiç piyasada yoktu. Şu
anda İtalya’da, Avrupa’nın çok
farklı dondurma salonlarında
benim dondurmama benzer
dondurmalar görüyorum, bu
da bana ayrı bir gurur veriyor."
- Avrupa dondurma birincisi
oldu
Karaaslan, "2018’den bu yana
toplamda 6 yarışmaya katıldık,
her katıldığım yarışmada da kazandım, birinci oldum." dedi.
İki yıl üst üste birinci olduğu Avrupa Dondurma Festivali
yarışmasında üç farklı jürinin
bulunduğunu ifade eden Karaaslan, öncelikli olarak adayların
yarışmaya katıldıkları dondurmaları burada hazırladıklarını
ve gizli jürilerin dondurmanın
hazırlanışından içeriğine, kullanılan ham maddeye, dondurmanın tadı ve görünümüne oy
verdiklerini aktardı.
Karaaslan, daha sonra 6 kişiden oluşan asıl jürinin adayların dondurmalarını değerlendirdiğini belirterek, bu jürilerin
dondurma ustalarına çeşitli
sorular yönelttiğini, dondurmanın sunumundan lezzetine
kadar birçok kriter göz önünde
bulundurularak oylama yaptıklarını söyledi.
- Dondurmasıyla meşhur
İtalyanları geride bıraktı
Karaaslan, üçüncü jürinin ise
festivale katılan sıradan ziyaretçilerin oluşturduğunu, bu 3
jürinin verdiği oylarla birinci
seçildiğini anlatarak, "2018’i
yüzde 33, 2019’u ise yüzde 31’le
kazandık, geri kalan puanlar 15
yarışmacı arasında paylaştırıldı. İkinci olan yarışmacıyı aldığımız puanla neredeyse ikiye
katladık. Girdiğim bütün yarışmalarda, dondurmanın ustası
olan İtalyanları çok şükür geride bıraktım. Onlar da bana ve
karışımlarıma hayran kaldılar
ve çok beğendiler." değerlendir-

K
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vusturya’nın Salzburg
eyaletinde ürettiği dondurmalarla girdiği yarışmalarda İtalyan rakiplerini
geride bırakarak birincilikler
elde eden iş insanı Celal Karaaslan, 280’e yakın dondurma
çeşidiyle Guinness Rekorlar
Kitabı'na girmeye hazırlanıyor.
Celal Karaaslan 40 yılı aşkın
süredir yaşadığı Avusturya’da
Hollandalı eşi Kirsten Karaaslan’la yaklaşık 9 yıldır yaptığı
İtalyan tarzı dondurma üreticiliğini ve hedeflerini AA muhabirine anlattı.
Karaaslan, Almanya sınırında yer alan Salzburg eyaletine
bağlı Zell am See bölgesindeki
kayak merkezinde otel işletmeciliği yaparken dondurma üretimine ilgi duyduğunu, bunun
için İtalya’da eğitimler aldığını,
İtalya’dan ustalar getirdiğini ve
Avusturya’daki farklı ustalarla
çalışarak kendini bu alanda geliştirdiğini söyledi.
Dondurma tutkusu nedeniyle uzun yıllar yaptığı otel işletmeciliğini bırakarak tamamen
bu alana yöneldiğini dile getiren Karaaslan, dondurma üretiminde kullandığı malzemelerin
doğallığına özen gösterdiğini,
özellikle şeker oranının diğer
üreticilerden çok daha düşük
olduğunu ifade etti.

mesinde bulundu.
Avusturya’da
gastronomi
alanında otorite olarak kabul
edilen Falstaff dergisi tarafından geçen yıl ve bu yıl en iyi
dondurma salonu seçildiğini
belirten Karaaslan, bu zamana
kadar elde ettiği başarılardan
ötürü aynı derginin nadir işletmecilere verdiği, "yüksek başarı
tacını" kazandığını dile getirdi.
Karaaslan, bu yıl düzenlenecek dünya dondurma şampiyonasına da katılmak için
hazırlıklarını sürdürdüklerini
söyledi.
- Guinness Rekorlar Kitabı'na
girme hedefi
Guinness Rekorlar Kitabı'na
girmek için başvuruda bulunduğunu belirten Karaaslan,
dünyada en yüksek rakımda
dondurma üretiminde bulunmak istediğini, ayrıca en uzun
ve en çok çeşidin bulunduğu
dondurma vitrini rekorlarına
imza atmak için Guinness’le
görüştüğünü ve başvurusunun
kabul edildiğini anlattı.
Karaaslan, günlük 700 kilonun üzerinde dondurma ürettiklerini, üretim kapasitelerinin
1,5 tonun üzerinde olduğunu
dile getirerek, şu an için Salzburg bölgesinde belirli kafeterya ve marketlere tedarikte
bulunduklarını ancak gelecek

yıl için Avusturya genelinde
1200 şubesi bulunan bir market zinciriyle de anlaştıklarını
kaydetti.
Dondurma üretimi alanında
eğitimler de vermek istediğini
belirten Karaaslan, "Avusturya’da bir marka olduk ancak
Avusturya’dan çıkarak bir Türk
dondurmacısı olarak uluslararası bir marka olmak istiyorum." dedi.
- Bizim hayatımız dondurma
oldu
Kirsten Karaaslan da eşinin
dondurma işine girmesinden
çok memnun olduğunu, kendisinin de dondurmayı çok sevdiğini ifade ederek, bu alanda
eşi Celal Karaaslan’ın kendisini
geliştirmek için çok çaba sarf
ettiğini anlattı.
Her zaman eşine destek olduğunu, birbirlerini cesaretlendirdiklerini dile getiren Kirsten
Karaaslan, "Eşim, İtalya’da fuarlarda yeni şeyler öğreniyor.
Her şeyi öğrenmek istiyor. Yaptığı şeyin en iyisini yapmak istiyor. Sınır yok hep üstüne bir
şeyler eklemek istiyor. Geceleri
uyuyamıyor (dondurmayı düşünmekten), bunu en iyi ben
biliyorum. Bizim hayatımız
dondurma oldu." ifadesini kullandı.
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oronavirüs salgını çalışma hayatında sorunlar
yaratmaya devam ediyor.
Aşağı Avusturya İşçiler Odası
Başkanı Wieser, işten çıkarma
yasağı meselesi konusunda iyileştirmeler yapılması gerektiğini
düşünüyor.
Aşağı Avusturya İşçiler Odası
Çalışma ve Sosyal Haklar Müşavirliği’nin yaptığı değerlendirmeye göre, yılın sadece ilk
altı aylık döneminde, işyerinde
yaşadığı sorunlar nedeniyle Aşağı Avusturya İşçiler Odası’na
başvuranlar çalışanların sayısı
75.000 oldu. Yapılan açıklamaya
göre devam eden Koronavirüs
salgını, birçok ilgili için sorunların artmasına neden oluyor.
Aşağı Avusturya İşçiler Odası ve
ÖGB NÖ Başkanı Markus Wieser düzenlediği basın toplantısında, başta işten çıkarma yasağı
olmak üzere pek çok meselede
iyileştirmeler yapılması gerektiğini düşündüğünü açıkladı.
Aşağı Avusturya İşçiler Odası Çalışma ve Sosyal Haklar
Müşavirliği uzmanlarının 2021
yılının ilk altı aylık dönemine
dair yaptıkları değerlendirmede,
kısa çalışma döneminde anlaşılır
olmayan maaş bordroları, kısa
çalışma döneminde işten çıkarma yasağı bulunmasına rağmen
işten çıkarmalar, salgını bahane
ederek iş akdinin karşılıklı rıza
ile feshedilmesi için baskı uygulayan patronlar, tutulmayan
yeniden işe alma vaatleri başta
olmak üzere, bu güne kadar hiçbir husus iş yerlerinde Koronavirüs salgını ve iktisadi sonuçları
kadar sorun yaratmadı.
Buna göre 1 Ocak ve 30 Haziran tarihleri arasında yaklaşık
75.000 çalşan Aşağı Avusturya
İşçiler Odası’ndan destek talep
etti. Aşağı Avusturya İşçiler Odası ve ÖGB NÖ Başkanı Markus
Wieser, “Bunların büyük bir kısmında uzmanlarımızın örneğin
maaş bordrosunu kontrol etmek
suretiyle gerçekleştirdikleri danışmanlık hizmeti yeterli olmuştur. Yaklaşık 7000 çalışanımızda,

eksik ödenen ücret ve maaşları
işverenlerden talep etmek veya
mahkemeler nezdinde dava etmek ya da konkordato sonrası
çalışanlarımızın alacaklarını güvence altına almak durumunda
kaldık. Buna ek olarak Sosyal
Haklar temsilciliklerimiz, ağır
hasta olan çalışanlarımızın malulen emekli olabilmesine yardımcı olmuştur” dedi.
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Aşağı Avusturya İşçiler
Odası çalışanlara 19,5
milyon Euro kazandırdı

Bu insanlar için Aşağı Avusturya İşçiler Odası ilk altı aylık
dönemde yaklaşık 19,5 milyon
Euro’luk haklarını korudu. Wieser durumu, “Müşavirliğimiz ve
Hukuk Temsilciliğimiz olmasaydı çoğu çalışanımız parasını alamayacaktı” diyerek özetledi.
Geçtiğimiz aylara ilişkin tipik
bir olayı Aşağı Avusturya İşçiler Odası uzmanı ve odanın ilçe
temsilciliklerinden sorumlu Yerel İşler Sorumlusu Thomas Kaindl aktardı. İlçe temsilcilikleri
pek çok çalışan için ilk başvuru
yeri. Buna göre Waldviertel ilçesinde bir gastronomi işletmesinin patronu daha ilk kapanmada
mutfak şefine iş akdinin karşılıklı rıza ile feshedilmesi konusunda baskı uygulamaya başladı,
kullanılmayan izin ve fazla mesaileri de ödemedi. “Patron çalışanına, bu meselenin tekrar işe
alındığında halledileceği sözünü
verdi. Kısa çalışma düzenlemesi
geldikten sonra kendisini gerçekten yeniden işe aldı. Ancak iş
ilişkisi sona erdiğinde artık verilen sözler unutulmuştu” diyen
Kaindl, mutfak şefinin kullanılmamış 75 izin günü ve 900 saati
aşan fazla çalışması bulunduğunu ve bunun üzerine mağdur
kadının Aşağı Avusturya İşçiler
Odası’na başvurduğunu aktardı.
Kaindl sonucu, “Bunun üzerine
çalışanımız adına, zamanaşımına uğramamış hakları için dava
açtık. Böylece toplam 7000 Euro
kazandık” diyerek özetledi.

Wieser: “İşten çıkarma
yasağı konusunda
iyileştirme ve tartışma
ihtiyacı var”

Salgın nedeniyle ortaya çıkan
ekonomik baskının, şüpheli uygulamaların sayısında artışa neden olduğunu kaydeden Aşağı
Avusturya İşçiler Odası Başkanı
Markus Wieser, “Aslında işten
çıkarma yasağı bulunan kısa çalışma düzenlemesine tabi işletmelerde de dahil olmak üzere,
patronları kendilerine, iş akdini
karşılıklı rıza ile fesih protokolü
imzalamaları konusunda baskı
yaptığı için bize başvuran üyelerimizde bir artış gözlemliyoruz.
Uzmanlarımız ayrıca artan sayıda haksız işten çıkarma vakalarıyla karşı karşıya kalıyor” dedi.
Salgının başından bu yana
İşçiler Odası’nın ücretsiz maaş
bordrosu kontrol hizmetine
başvurularda artış gözlendiğini
kaydeden Aşağı Avusturya İşçiler Odası İş Hukuku ve Sosyal
Haklar Bölümü Başkanı Doris
Rauscher-Kalod, “Burada özellikle kısa çalışma bordroları ile
ilgili başvurular nedeniyle çok
büyük artış görüldü” dedi. Çalışanlardan çok sık olarak COVID-19 nedenli “eksik çalışma
saatlerinin” telafi ettirilmek istendiğini duyduklarını kaydeden
Rauscher-Kalod, “İşveren, COVID-19 nedeniyle daha az ciro

yaptığından, çalışanlarını daha
erken saatte eve gönderiyor.
Daha sonra bunu çalışanların
ücretsiz olarak telafi etmesi talep ediliyor. Elbette ki bu kabul
edilemez. Çalışanlar çalışmaya
hazırdı ve onları eve gönderen
işveren idi” dedi.
Ortaya çıkan sorunların, çalışanların daha iyi korunması gerektiğini gösterdiğini kaydeden
Aşağı Avusturya İşçiler Odası
ve ÖGB NÖ Başkanı Markus
Wieser, “İşten çıkarma meselesi
Avusturya’da çok işveren dostu
bir şekilde düzenlenmiş. Özel
sektörde her zaman nedensiz
işten çıkarma mümkün. Pek çok
insan bu durumun farkında bile
değil. Hastalık durumu ve hatta
iş kazası sonrası bile çalışanın
işten çıkarılması mümkün. Nihayetinde sadece belirli sürelere
uyulması gerekiyor. Günümüzde
sadece istisnai durumlarda işten
çıkarmaya karşı dava açılabiliyor.
Bu bakımdan, işten çıkarmalara karşı dava hakkı açısından
çalışanlara daha iyi imkanlar
sunulmasını talep ediyoruz. Dolayısıyla Avusturya’da elbette
iyileştirme ve tartışma ihtiyacı
bulunmakta. İşçiler Odası ve
Sendika çalışanlarımızın sadece
bu konularda değil, diğer meselelerde de güçlü bir partner olarak yanında durmaktadır” dedi.
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SOLDAN SAĞA

Viyana'da "yüzme havuzları"
ŞEHRI KEŞFET
Yaz tatiline gidememiş veya sıcak havalardan bunalmışsanız, Viyana Belediyesi'ne ait
yüzme havuzlarında serinleyebilirsiniz.

S

osyal yaşam alanında
son derece zengin olan
Viyana şehrinde sıcak günlerde gidebileceğiniz
yüzme havuzlar bulunuyor.

mücadelede alınan önlemler
kapsamında mevcut oturma
yerleri kısıtlandırıldı. Buna
göre bu alanlarda 10 m2 uygulaması geçerli olacak.

Kültür ve doğal zenginlikleriyle meşhur Viyana’da yaz
havuzları da dikkat çekiyor.
Havaların ısınmasıyla sıcaktan bunalan kişilerin uygun
fiyata gidebileceği Viyana
Belediyesi’ne ait çeşitli yüzme havuzları yüksek oranda
ilgi görüyor.

- DOLULUK ORANINI
ANLIK TAKIP ETMEK
MÜMKÜN
Yüzme havuzları için getirilen sınırlamalar ve doluluk
oranını çevrimiçi olarak bu
adresten takip edebilirsiniz:
https://www.wien.gv.at/
spezial/baederampel/index.html

- 3G KURALI
UYGULANIYOR
Kovid-19 nedeniyle havuz
alanlarına 3G kurallarıyla
(negatif test, aşılanmış ve
iyileşmiş) girmek mümkün.
Öte yandan Kovid-19 ile

VIYANA BELEDIYESI'NE AIT HAVUZLAR:

, Laaerbergbad (10., Ludwig-von-Höhnelgasse 2)
, Hadersdorf-Weidlingauer Bad (14., Hauptstraße 41)
, Kongreßbad (16., Julius-Meinl-Gasse 7a)
, Schafbergbad (18., Josef-Redl-Gasse 2)
, Krapfenwaldlbad (19., Krapfenwaldgasse 65-73)
, Strandbad Angelibad (21., An der Oberen Alten Donau)
, Strandbad Alte Donau (22., Arbeiterstrandbadstraße 91)
, Strandbad Gänsehäufel (22., Moissigasse 21)
, Höpflerbad (23., Endresstraße 24-26)
, Liesinger Bad (23., Perchtoldsdorferstraße 14-16)

1. Şişe gibi dar delikleri tıkamaya yarayan mantar, cam, tahta veya plastikten tıkaç, tıpa... Kül rengi, boz
renk, demir rengi, demiri... Adana
iline bağlı ilçelerden biri... 2. Birden
ödenerek faizinin işlemesine son verilen tahvil... Bir yıl boyunca güneşin
gök küresi üzerinde çizdiği çemberin
sınırladığı daire, ekliptik... 3. Niyobyum elementinin simgesi... Derece,
basamak, aşama, evre (eski)... Bir
işi yerine getirmek için verilen söz...
4. Dadanmak işi... Birinin yapmakla yükümlü olduğu iş, görev (eski)...
Türk alfabesinin beşinci harfinin adı,
okunuşu... 5. İran’dan geçerek Kuzey
Hindistan’a yerleşen halk veya bu
halktan olan kimse... Tuvalet (halk
ağzı)... Yakaya takılmak için çeşitli biçimlerde yapılan, bir kuruluşun sembolü sayılacak genellikle küçük metal
nesne... 6. Kayak... Değeri ödendikten sonra alıcıya verilecek olan... 7.
Birleşikgillerden, sulak yerlerde yetişen, boyu 1,5 m kadar olabilen, bir
türü pembe çiçekli bitki, yaban keteni... Dokuzdan sonra gelen sayının
adı... Görme engelli... 8. Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi...
Küp ve kesme biçiminde olan... Güzel, zarif, modaya uygun... 9. Damla hastalığı... Silisyum elementinin simgesi... Sinirlilik (eski)... 10. Bir şeyi yapmaktan çekinen,
kaçınan (eski)... Boyun eğen, kendini başkasının buyruğuna bırakan (eski)... 11. İstavrit balığının küçüğü... Bir müzik parçasındaki bölümlerin hızlarını belirtmek için kullanılan kelime, vuruş... Hitit... 12. Türk alfabesinin dördüncü harfinin adı, okunuşu...
Anahtar... Sınırlı... 13. Bazı maddeleri korumak, belirli bir parlaklık kazandırmak veya boyamak için kullanılan, saydam veya
donuk cama benzeyen cila... Büyük eserlerin ayrı ayrı bölümler hâlinde yayımlanan parçalarından her biri, cüz.. Birdenbire duyulan acı, ağrı, şaşırma, ürkme veya sevinç anlatan bir söz... 14. Baskı ve zulüm... İçinde argo söz bulunan... 15. Onurluk... Fiillerde
belirli bir zamanla birlikte konuşanın, dinleyenin ve hakkında konuşulanın, teklik veya çokluk olarak belirtilmiş biçimi, sıyga
(eski)... Bilim...
YUKARIDAN AŞAĞIYA

1. Eğilim... Gök rengi, mavi... 2. Genellikle tahıl saklanan yer... Umut, istek, arzu... Aruz ölçülerinden biri... 3. Polonyum elementinin simgesi... Atletizmde disk fırlatma yarışması... Üye... 4. Bir devletin, bir hanedanın veya bir şehrin simgesi olarak kabul
edilmiş resim, harf veya şekil, ongun... Engel... Minder güreşinde minder dışı olmayı gerektiren ve iki güreşçinin dört ayağından
üç ayağının minderin dışında bulunması durumu... 5. Eleştirme, eleştiri... Voleybol ve teniste topu yukarıdan aşağıya doğru sertçe
yere vurma, küt... Kucak çocuklarını, bebekleri eğlendirmek için çıkarılan ses... 6. Girmek işi... Vücuda herhangi bir işlevi yerine
getirmesi için yerleştirilen doku parçası, alet vb., implant... Çeşitli doğa olaylarının sebep olduğu yıkım... 7. Kastamonu iline bağlı
ilçelerden biri... Yanlar, taraflar... 8. Verme, ödeme (eski)... Terbiyeli, nazik (eski)... Uyanık, gözü açık, müteyakkız (eski)... 9. Osmanlılarda kapıkulu askerlerine, saray ve devlet kuruluşlarındaki bazı görevlilere üç ayda bir verilen ücret... Adı olan, ad almış...
10. Bunama (eski)... Çok kokulu bir tür kahve... Küçük kamyon, kamyonet (eski)... 11. Lütesyum elementinin simgesi... Ark...
Bromhidrik asidin tuzu veya eteri... 12. Torba biçiminde küçük boşluk veya genişlemiş kısım... Şiilik... İki şey arasında bulunan
herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk, aidiyet... 13. Yakarış... Değerli, kıymetli (eski)... O gösterme sıfatı (eski)... 14. Hazır
(eski)... Deha sahibi kimse, dâhi... Yükselme, yücelme (eski)... 15. Cevizin yeşil kabuğu ve yaprağı (halk ağzı)... Atom ağırlığı 3
olan radyoaktif hidrojen izotopu...

Bezahlte Anzeige

Yasmin erlebt ein Bad
der Gefühle.
Endlich wieder an den Cooling Spots abkühlen!
Yasmin ist in Wien verliebt! Und das, obwohl diese Liebe richtig abkühlt. Denn überall in der
Stadt gibt es Nebelduschen, die beliebten „Sommerspritzer“ und Trinkbrunnen. Wer sich an
die 3G-Regel hält, kann sich ganz unbeschwert in unsere Sommerangebote verlieben. Alle
erfrischenden Angebote findest du in der App „Cooles Wien“.
Corona ist noch nicht vorbei! Teste dich regelmäßig und lass dich impfen.

sommer.wien.gv.at
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