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Ukrayna'ya ziyaret » S. 4

AVUSTURYA Cumhurbaşkanı 
Alexander Van der Bellen, Ukrayna'ya 
destek ziyaretinde bulundu. Bölgedeki 
son gelişmeleri yerinden takip etti.
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RUSYA-UKRAYNA savaşına bağlı 
enerji kısıtlamaları ve artan hayat 
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gözden geçirmemizi şart kılıyor.

Kovid-19 tedbirleri 
tamamen kaldırılacak » S. 6

AVUSTURYA Sağlık Bakanı Johannes 
Rauch, Kovid-19 salgını kapsamında 
alınan çeşitli tedbirlerin kademeli 
olarak kaldırılacağını duyurdu.

SAĞLIK » S. 16

Dünyada yılda 19,5 milyon 
kişi kansere yakalanıyor
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Başbakan Nehammer'dan 
"Şengen" çıkışı: "Sistem 
işlemiyor"
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BEZAHLTE ANZEIGE

wien.gv.at/energiesparen

12 Energiespar-Tipps für dein Zuhause.

Alle 12 Energiespar-Tipps für deinen Haushalt  
findest du jetzt unter:

wien.gv.at/energiesparen

Schon mit kleinen Handgriffen und einfachen 
Änderungen im Alltag kannst du deinen 
Energieverbrauch deutlich senken. Das spart Geld 
und ist gut fürs Klima. Fang also gleich damit an!

Spar ein 
daheim!

Bezahlte Anzeige

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer: "Daha önce de belirttiğim gibi Avusturya bu süreçte Gürcistan'ın yanında yer 
almaktadır." 

"Avusturya, AB ile entegrasyon 
sürecinde Gürcistan'ın yanında"

Gürcistan Başbakanı 
İrakli Garibaşvili, Uk-
rayna'daki savaşın Av-
rupa kıtasındaki en bü-

yük sorun olduğunu belirtti.
Garibaşvili, Gürcistan'da te-

maslarda bulunmak üzere başkent 
Tiflis'e gelen Avusturya Başbaka-
nı Karl Nehammer ile ortak basın 
toplantısı düzenledi.

Nehammer'in, ilk kez Gürcis-
tan'a resmi ziyarette bulunduğu-
nu ifade eden Garibaşvili, basına 
kapalı ikili görüşmede başta Uk-
rayna'da devam eden savaş olmak 
üzere küresel ve bölgesel gelişmele-
ri ele aldıklarını aktardı.

Ukrayna'daki savaşın küresel 
güvenlik için de bir tehdit oluştur-
duğunu anlatan Garibaşvili, "Tabii 
ki Ukrayna'daki savaş bugün Avru-
pa kıtasındaki en büyük sorundur. 
Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan 
bu yana bu çapta bir kriz yaşanma-
dı." dedi.

Rusya'nın, Abhazya ve Güney 
Osetya bölgelerini işgal ettiğini 

Macaristan Savunma 
Bakanı Kristof Sza-
lay-Bobrovniczky, 
ülkesi ile Avustur-

ya'nın, savaşı daha da tırmandır-
mamak için Ukrayna'ya silah gön-
dermeyeceğini söyledi.

Savunma Bakanı Szalay-Bobro-
vniczky, başkent Budapeşte'de 
Avusturya Savunma Bakanı Kla-
udia Tanner ile görüşmesinin 
ardından ortak basın toplantısı 
düzenledi.

Szalay-Bobrovniczky, görüşme-
de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ele 
alındığını belirterek "Macaris-
tan'ın duruşu net, çatışmaya silah 

göndermiyoruz çünkü tırman-
masını engellemek istiyoruz. Bu 
konuda Avusturya ile hemfikiriz. 
Tarafsız Avusturya da savaşa silah 
yollamıyor. Ama aynı zamanda 
her iki ülke de savaştan kaçanlara 
insani yardım sağlıyor." dedi.

Avusturyalı Bakan Tanner de 
Avrupa'nın güvenlik durumunu 
Ukrayna'daki gelişmelerin oluş-
turduğunu ve en büyük tehlikenin 
savaşın Avrupa'ya yayılması oldu-
ğunu söyledi.
İki ülke arasındaki işbirliğinin 
mükemmel olduğunu kaydeden 
Tanner, iki ülkenin askerlerinin 7 
farklı misyonda ortak görev yaptı-
ğını sözlerine ekledi.

Avusturya ile Macaristan, 
Ukrayna'ya silah yollamayacak

Macaristan Savunma Bakanı Kris-
tof Szalay-Bobrovniczky, ülkesi 
ile Avusturya'nın, savaşı daha da 
tırmandırmamak için Ukrayna'ya 
silah göndermeyeceğini söyledi.

Savunma Bakanı Szalay-Bobrov-
niczky, başkent Budapeşte'de Avus-
turya Savunma Bakanı Klaudia 
Tanner ile görüşmesinin ardından 
ortak basın toplantısı düzenledi.

Szalay-Bobrovniczky, görüşme-
de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ele 
alındığını belirterek "Macaristan'ın 
duruşu net, çatışmaya silah gön-
dermiyoruz çünkü tırmanmasını 
engellemek istiyoruz. Bu konuda 

Avusturya ile hemfikiriz. Tarafsız 
Avusturya da savaşa silah yolla-
mıyor. Ama aynı zamanda her iki 
ülke de savaştan kaçanlara insani 
yardım sağlıyor." dedi.

Avusturyalı Bakan Tanner de 
Avrupa'nın güvenlik durumunu 
Ukrayna'daki gelişmelerin oluş-
turduğunu ve en büyük tehlikenin 
savaşın Avrupa'ya yayılması oldu-
ğunu söyledi.

İki ülke arasındaki işbirliğinin 
mükemmel olduğunu kaydeden 
Tanner, iki ülkenin askerlerinin 7 
farklı misyonda ortak görev yaptı-
ğını sözlerine ekledi.

Avusturya'dan, Bulgaristan'a 
"düzensiz göç" desteği

anımsatan Garibaşvili, "Bildiğiniz 
gibi ülkemizin de sorunları var. 
Ülkemizin yüzde 20'si Rusya ta-
rafından işgal edilmiş durumda." 
diye konuştu.

Ülkesinin toprak bütünlüğü-
nün sağlanması için Rusya'nın sal-
dırgan politikalarına karşı barışçıl 
yöntemlerle çaba sarf ettiklerini 

vurgulayan Garibaşvili, "Son 10 
yılda Gürcistan'da barış, istikrar 
ve ekonomik kalkınma sağlamayı 
başardık." ifadesini kullandı.

- "Avusturya, AB ile entegras-
yon sürecinde Gürcistan'ın 
yanında"
Nehammer ise Tiflis'te bulunmak-

tan büyük memnuniyet duydu-
ğunu dile getirerek, Gürcistan ile 
Avusturya arasında 30 yıllık diplo-
matik ilişkilerin mevcut olduğunu 
söyledi.

Gürcistan'a, devam eden Av-
rupa Birliği (AB) ile entegrasyon 
sürecinde yardım ettiklerini akta-
ran Nehammer, "Daha önce de be-
lirttiğim gibi Avusturya bu süreçte 
Gürcistan'ın yanında yer almakta-
dır." dedi.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle 
sivillerin büyük çile çektiğini kay-
deden Nehammer, "Savaş giderek 
daha şiddetli bir hal alıyor ve bu 
nedenle insanların çektiği acı da 
giderek artıyor." diye konuştu.

Gürcistan topraklarında Rus 
askerlerinin yasa dışı olarak bulun-
duğunu vurgulayan Nehammer, 
Rusya'dan gelen baskılara rağmen 
Gürcistan'ın Ukrayna'ya destek 
vermek amacıyla AB'nin uygula-
dığı tüm yaptırımlarda yer aldığını 
belirtti.

© BKA/ Hans Hofer

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, düzensiz göçün Avrupa Birliği (AB) üzerinde ciddi bir baskı unsuru olduğunu 
belirterek, Birlik içinde serbest dolaşım imkanı sunan Şengen sisteminin işlemediğini söyledi.

Nehammer'dan "Şengen" çıkışı:
"Sistem işlemiyor"

Avusturya Başbakanı Ne-
hammer ve Hollandalı 
mevkidaşı Mark Rutte, 

başkent Viyana'da yaptıkları ikili 
görüşmenin ardından düzenle-
nen basın toplantısında düzensiz 
göçe karşı yürütülecek mücadele 
hakkında açıklamalarda bulun-
du.

Nehammer, her iki ülkenin 
de şu an için Şengen bölgesinin 
genişletilmesine karşı olduğu-
nu belirterek, Avrupa Birliği'nin 
(AB) düzensiz göç hususunda 
ciddi anlamda sorun yaşadığını 
ileri sürdü.

Her iki ülkenin girişimleriy-
le şubatta düzensiz göçe ilişkin 
özel bir liderler toplantısı yapı-

lacağı bilgisini paylaşan Neham-
mer, "Şengen sisteminde büyük 
sorunlar bulunuyor. Çünkü 
Şengen sistemi şu an işlemiyor. 
Genel olarak baktığımda Al-
manya 2015'den itibaren Avus-
turya sınırlarında kontrollerde 
bulunuyor, aynı şekilde Çekya 
sınırlarında da. Çekya tarihinde 
ilk defa Slovakya sınırını kontrol 
ediyor. Avusturya, AB'nin sınır 
ülkesi olmamasına rağmen Çek-
ya, Slovakya ve Macaristan sınır-
larını polis ve askerlerle kontrol 
ediyor. Bu Şengen sisteminde şu 
an sorunumuz olduğunu gösteri-
yor." dedi.

Nehammer, dış sınırların 
daha iyi korunması için parasal 

yardımın önemine değinerek, AB 
Komisyonunun tel örgülere pa-
rasal yardımda bulunmama gibi 
bir yaklaşımının olduğunu ancak 
bu hususun konuşularak değişti-
rilmesi gerektiğini savundu.

İltica başvurusuna ilişkin 
sürecin hızlandırılması, iltica 
başvurusunda bulunmuş ancak 
kabul edilmemiş kişilerin daha 
hızlı sınır dışı edilmesi, AB dış 
sınırlarının daha güçlü bir şe-
kilde korunmasının sağlanması 
gibi hususlara yoğunlaşacağını 
belirten Nehammer, bu hususun 
yalnız Avusturya ve Hollanda'nın 
güvenliği ile ilişkili olmadığını 
AB'nin güvenliğinin söz konusu 
olduğunu aktardı. © AA/Aşkın Kıyağan
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Cumhurbaşkanı Van der Bellen’den
Ukrayna’ya destek ziyareti

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Ukrayna'ya destek ziyaretinde bulundu.

Avusturya Cumhur-
başkanı Alexan-
der Van der Bellen 
ülkesinin askeri 

açıdan tarafsız olduğunu an-
cak özgürlüğü, bağımsızlığı 
ve toprak bütünlüğü saldırı 
altındaki bir ülkeye karşı ka-
yıtsız kalamayacaklarını be-
lirterek, Ukrayna'nın yanında 
olduklarını söyledi.

Van der Bellen Kiev ziyareti 
kapsamında Ukrayna Devlet 
Başkanı Volodimir Zelenskiy 
ile görüştü.

Burada açıklamalarda bulu-
nan Van der Bellen, Ukrayna 
halkının her gün kararlı bir 

şekilde özgürlükleri için sa-
vaştıklarını, bu savaşla aynı 
zamanda Avrupa’nın ortak 
değerlerini, demokrasi ve öz-
gürlüğü koruduklarını, bu ne-
denle bu savaşın herkesi ilgi-
lendirdiğini dile getirdi.

Van der Bellen, "Avusturya 
tarafsız bir ülke ancak askeri 
olarak tarafsız olmanın de-
ğerler hususunda da tarafsız 
olunacağı anlamına gelmiyor. 
Avrupa’da bir ülke bir başka 
ülkenin saldırısına uğruyor-
sa, buna kesinlikle kayıtsız 
kalamayız. Bir ülkenin ege-
menliği, toprak bütünlüğü 
ve bağımsızlığına saldırılma-

sı durumunda hiçbir zaman 
buna sessiz kalamayız." dedi.

Avusturyalılar olarak Ukray-
na’nın yanında yer aldıkları-
nı ifade eden Van der Bellen, 
Ukraynalılara çeşitli insani 
yardımlarda bulunmaya de-
vam edeceklerini ve Avrupa 
Birliği’nin (AB) görünür ve 
hissedilir desteğinin süreceği-
ni dile getirdi.

Van der Bellen, Avusturya’da 
büyük çoğunluğu kadın ve ço-
cuklardan oluşan yaklaşık 90 
bin Ukraynalının bulunduğu-
nu belirterek, bu insanların 
gelecekte iki ulus arasında 

önemli bir köprü rolü oynaya-
cağını ifade etti.

Halihazırda AB’nin mevcut 
sınamalara karşı daha fazla 
birlik, beraberlik ve kararlılı-
ğa ihtiyaç duyduğunu kayde-
den Van der Bellen, "Ortak 
isteğimiz olan barış ve özgür-
lük içinde yaşama ülküsü, her 
türlü saldırganlıktan güçlü-
dür ve güçlü olmaya da devam 
edecektir." görüşünü paylaştı.

Van der Bellen, ziyareti kap-
samında ülkesinin burada yü-
rüttüğü yardım faaliyetlerini 
de inceledi.
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Avusturya'da düzen-
lenecek Avrupa Gü-
venlik ve İşbirliği 
Teşkilatı Parlamenter 

Asamblesi (AGİT PA) üyesi 20 
ülkeden 80 diplomatın, Rus-
ya'nın Ukrayna'da başlattığı sa-
vaşın yıl dönümünde Viyana'da 
düzenlenecek AGİT PA Toplan-
tısı'na Rus delegasyonunun katıl-
masının engellenmesi yönündeki 
talebi, uluslararası anlaşmalar 
gerekçe gösterilerek Avusturyalı 
yetkililerce olumlu karşılanmadı.

Avusturya Dışişleri Ba-
kanlığı, aralarında Almanya, 
İngiltere, Fransa ve Hollanda 
gibi AGİT PA üyesi 20 ülke-
den yaklaşık 80 diplomatın, 
savaşın başladığı 24 Şubat'ta 
düzenlenecek yıllık olağan 
toplantıya, Rus heyetinin ka-
tılmasının engellenmesi için 
Avusturya makamlarına yö-
nelik kaleme alınan mektuba 
ilişkin ülke basınındaki ha-

berler hakkında açıklamada 
bulundu.

Açıklamada, "söz konu-
su diplomatların, Avusturya 
makamlarından Rus heyetine 
vize vermemesi talep ettiği, 
savaşın başlangıç tarihinde 
böyle bir durumun provokas-
yon olarak görülebileceği de-

ğerlendirmesinde bulunduğu" 
ifade edildi.

Avusturya'nın başkenti 
Viyana'da 23-24 Şubat'ta dü-
zenlenecek AGİT PA Toplan-
tısı'na ilişkin uluslararası an-
laşmalar doğrultusunda taraf 
ülkelerin heyetlerine vize ver-
melerinin zorunlu olduğuna 

işaret edilen açıklamada, söz 
konusu toplantıya yönelik da-
vetiyenin Avusturya hüküme-
tince değil AGİT tarafından 
yapıldığı, bu isteğin siyasi açı-
dan değil uluslararası hukuk 
çerçevesinde değerlendirilme-
si gerektiği vurgulandı.

Avusturya Dışişleri Bakanı 
Alexander Van der Bellen de 
konuya ilişkin basına yaptı-
ğı açıklamada, Rus heyetinin 
engellenmesi fikrine sıcak 
bakmadığını belirterek, "İste-
yerek ya da istemeden bu tür 
köprülerin yıkılmasına izin 
verirseniz, gün gelir buna piş-
man olursunuz çünkü o köp-
rülere ileride yeniden ihtiyaç 
duyulacak." dedi.
Avusturya'da görevli 4 Rus 
diplomatın "diplomat statü-
süne aykırı davrandıkları" ge-
rekçesiyle 8 Şubat'a kadar ül-
keden ayrılmaları istenmişti.

AGİT toplantısına ilişkin 
"Rus heyeti" gerginliği

Viyana'da düzenlenecek olan AGİT toplantısı öncesinde, Rus heyetlerin toplantıya alınmaması talebi 
Avusturyalı yetkililerce olumlu karşılanmadı.

© OSCE/Mikhail Evstafiev

Ukrayna Devlet Başkanı Volodi-
mir Zelenskiy Avusturya’nın, 
Rusya’nın saldırılarıyla ülkesi-
ne ve halkına getirdiği kötülüğü 

gördüğünü söyledi.
Zlenskiy, Ukrayna’nın başkenti Kiev’i 

ziyaret eden Avusturya Cumhurbaşkanı 
Alexander Van der Bellen ile yaptığı görüş-
menin ardından ortak basın toplantısında 
konuştu.

Van der Bellen'e cephedeki durum hak-
kında bilgi verdiğini belirten Zelenskiy, 
Rusya’nın saldırıları artırmaya hazırlandığı-
nı anlattığını dile getirdi.

Zelenskiy, Avusturya’yı Ukrayna’daki 
mayın temizleme çalışmalarına aktif şekilde 
katılmaya davet ettiğini, görüşmede insani 
yardım faaliyetlerinde Avusturya’nın ola-
naklarını konuştuklarını söyledi. Zelenskiy, 

görüşmede barış formülü, Ukrayna’dan tahıl 
sevkiyatı ve insani girişimleri de ele aldıkla-
rını aktardı.

"Avusturya, Rusya’nın saldırılarıyla dev-
letimize ve halkımıza getirdiği kötülüğü 
görüyor.” diyen Zelenskiy, Avusturya’nın 
Rusya’nın hayatlarını neredeyse yok etme-
ye çalıştığı insanların ve tüm Avrupalıların 
hayatlarını korumaya yardımcı olabileceğini 
dile getirdi.

Zelenskiy, Avusturya’nın askeri anlamda 
tarafız bir ülke olduğuna ancak yaşamın ve 
ortak Avrupa değerlerinin savunucusu ola-
rak Ukrayna’ya destek verdiğini söyledi.
Zelenskiy ayrıca, Avusturya’nın insansız 
hava araçlarına karşı sistemler, elektronik 
harp ve mayın temizleme sistemleri, ambu-
lans ve itfaiye araçları konusunda yardım 
edebileceğini sözlerine ekledi.

Zelenskiy: “Avusturya, Rusya’nın
devletimize getirdiği kötülüğü görüyor”
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Kovid-19 tedbirleri 30 Haziran'a 
kadar tamamen kaldırılacak

Avusturya Sağlık Bakanı Johannes Rauch, Kovid-19 salgını kapsamında alınan çeşitli tedbir ve yürürlükteki 
uygulamaların, kademeli olarak 30 Haziran'a kadar tamamen kaldırılacağını ve salgın öncesine dönüleceğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı tarafın-
dan hazırlanan Kovid-19 
tedbirlerinin tamamen 
kaldırılmasını içeren 

"normale dönüş eylem planı" Ba-
kanlar Kurulu tarafından kabul 
edildi.

Sağlık Bakanı Rauch, berabe-
rindeki heyetle düzenlediği basın 
toplantısında, virüse karşı va-
tandaşların bağışıklık sisteminin 
güçlenmesi ve ilaç, aşı gibi gerekli 
tıbbi malzemenin yeterliliği saye-
sinde tüm önlem ve uygulamala-
rın kaldırılmasına yönelik adım-
ların atılabilmesinin mümkün 
oluğunu ifade etti.

Oluşturulan eylem planıyla 
gelecek aylarda kriz durumun-
dan normale dönüşün sağlanaca-
ğını belirten Rauch, halihazırda 
sağlık kurumlarında uygulanan 
maske zorunluluğunun 30 Ni-
san'da kaldırılacağını söyledi.

Rauch, 30 Haziran'da Ko-
vid-19'un "bildirilmesi gereken 
hastalık" statüsünden çıkartıla-
cağını, böylelikle hastalığa ya-
kalanan kişilerin, karantina ve 
benzeri sınırlamalara da tabi tu-
tulmayacağını aktardı.

Bu tarihten itibaren salgınla 
ilişkili oluşturulan özel birim ve 
yapıların feshedileceğini dile ge-
tiren Rauch, federal düzeyde alı-
nan bu karara eyaletlerin de tabi 
olacağını, eyaletlerin farklı farklı 
uygulamalarda bulunamayacağı-
nı sözlerine ekledi.

Halihazırda Viyana eyaleti 
dışında ülke genelinde sağlık ku-
rumlarında maske zorunluluğu 
devam ediyor. Başkentte ise mas-
ke zorunluluğu toplu taşıma ve 
sağlık kurumlarında aranırken, 
hastanelere girişlerde negatif test 
sonucu ibraz edilmesi gerekiyor.
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Çocuk istismarı suçuna ilişkin
cezalar artırıldı

Avusturya’da tanınmış bir aktörün evinde bulunan çok sayıda çocuk istismarı içeren görüntülerin ardından hükümet, 
buna ilişkin önlem ve tedbirlerin yanı sıra cezaların artırılması kararı aldı.

Adalet, Sağlık ve Aile 
Bakanları tarafından 
düzenlenen ortak ba-
sın toplantısında, ço-

cuk ve gençleri korumak ve suç 
işleyenleri daha ağır bir şekilde 
cezalandırmak için hazırlanan 
yasa tasarısı kamuoyuyla payla-
şıldı.

Aile, Uyum ve Kadın Baka-
nı Susanne Raab, son dönemde 
çocuk istismarına ilişkin kamuo-
yuna yansıyan çok sayıda olayın 
meydana geldiğini belirterek bu 
alanda teknik ve hukuki altyapı-
yı birbiriyle uyumlu bir şekilde 
geliştirdiklerini söyledi. Raab, 
"Çocukları daha iyi korumak, 
suçluyu daha fazla cezalandır-

mak ve mağdura daha iyi yar-
dımcı olmak istiyoruz." dedi.

Adalet Bakanı Alma Zadic de 
okulların yanı sıra spor kulüple-
ri, dernek ve benzeri kurumlarda 
çocuk koruma konsepti oluştu-
rulacağını, söz konusu kurumla-
ra bu konsepte ilişkin bir belge 
verileceğini, böylelikle ailelerin 
güven içerisinde buralara çocuk-
larını gönderebileceğini aktardı.

Yeni düzenlemeye göre 14 yaş 
altı çocuklara yönelik istismar 
içeren görüntü ve benzeri un-
surlar bulunduran kişiler, 3 yıla 
kadar hapis cezasına çarptırıla-
bilecek.

İstismar içeren görüntüler 
üreten ve bunu yayan kişilerin 

5 yıla, birden fazla farklı içerik-
te üretimde bulunanların ise 10 
yıla kadar hapis cezasına çarptı-
rılacak.

14 yaş üstü çocuklara yöne-
lik istismar içeren görüntüler 
bulundurulmasının 3 yıla kadar 
cezalandırılacağı ifade edilirken, 
istismarın yanı sıra şiddet ve 
benzeri unsurların yer aldığı içe-
riklerin bulundurulması ise 10 
yıla kadar cezalandırılabilecek.

Avusturya’da tanınmış bir ti-
yatro oyuncusunun evinde 58 
bin adet çocuk istismarı içeren 
görüntüler tespit edilmiş, bunun 
üzerine ülkede çocuk istismarı-
na yönelik cezaların düşüklüğü 
tartışma konusu olmuştu. ©
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20. Yüzyılın en etkili sanatı ol-
makla birlikte bir kitle ile-
tişim aracı işlevi de gören 

sinema; sanat olmanın ötesinde, çok 
daha farklı anlamlar taşıyan toplumsal 
bir olgudur. Teknolojik gelişmeler ile geç-
mişi kaydetme becerisini kazandığından 
bu yana sinema, kültürel hayatın bellek 
merkezlerinden biri olmuştur. Sinema, 
kolektif hafızanın yaratılmasında en etkili 
iletişim ve temsil araçlarından biri olarak 
kabul edilmektedir. Sinemanın toplumsal 
belleği nasıl şekillendirdiği gelin bir film 
üzerinden özetleyelim.

L'affaire Farewell, Türkçesiyle "Elveda", 
2009 Fransa yapımı istihbarat filmidir. 
Christian Carion'un yönettiği filmde baş-
rolleri Guillaume Canet ve Emir Kusturica 
paylaşmıştır. 1981 yılında KGB’den Albay 
Grigoriev (Emir Kusturica), Sovyetler Bir-
liğine olan inancını yitirmiştir. Brejnec 
sonrasında komünizm Albay’ın gözünde 
çok kötü bir hale gelmiştir. Bu idealden 
yana umutlarını kaybeden Albay, işin 
başa düştüğüne karar verir. Moskova’da 
görevli Fransız bir mühendis olan Pierre 
(Guillaume Canet) ile iletişime geçerek 
ona özellikle Amerika’yı ilgilendiren gizli 
belgeleri göndermeye başlar. Bu belge-
lerde Soğuk Savaş ile ilgili çok önemli kilit 
bilgiler vardır. Ve bu iş birliği dünyanın 
dengesini değiştirir. 

Tüm bunlar olurken filmde Sovyetlerin 
kasvetli ruhu çok iyi yansıtılmış diye dü-
şünüyorum. ‘’Fakat bu hava Batı’nın bun-
ca zaman bizlere anlattığı değil mi?’’ diye 
sorgulamadan da geçemiyorum. Filmi 

incelediğimizde Batı’nın Sovyetlere dair 
bütün algılarını ve klişelerini yakından 
görüyoruz. Örneğin; sokaklarda gülme-
yen insanlar , ki filmde Fransız mühendi-
sin bunu dile getirdiğini gördük, sabah-
ları bir düzen eşliğinde Lenin heykelini 
selamlayan çocuklar, arka planda sürekli 
gösterilen militarist görüntüler, gözaltına 
alınan insanlar, halkın hep bir tedirgin-
lik içerisinde olması… Batı’daki Sovyet 
imajını filmde açıkça görmekteyiz. Benim 
görüşüme göre bu tür detaylar filmi bir 
casusluk filmindense propaganda filmine 
dönüştürmüş. Eleştirel okuma yapan in-
sanlar kolayca bir Amerikan propaganda 
filmi izlediği hissiyatını hemen anlaya-
caklardır.

Bunların dışında filmde yer verilen Fran-
sa Başkanı Mitterrand çok somurtkan ve 
karamsar resmedilirken, dönemin Ame-
rikan Başkanı Reagan ise çok neşeli be-
timlenmiş. Amerika’yı savunan bir fedai 
konumunda olan Reagan ile sosyalist 
Mitterrand’ın konu Sovyetler olunca nasıl 
da yakınlaştığına da şahit oluyoruz. Ay-
rıca bir sahnede gördüğümüz Gorbaçov 
ise Sovyetleri kurtarmak için son gücüyle 
savaşıyor gibi yazılmış. Fakat Sovyetler 
’in yıkılma sebepleri hakkında derin bir 
araştırma yaptığımızda Gorbaçov’un bu 
olaydaki rolü yadsınamaz.

Sovyet bir anne-babası olan fakat baba-
sının bir dönem Fransa’da görev yapma-
sıyla Avrupa’yı tanıma fırsatı bulan Albay 
Grigoriev’in oğlunun Queen hayranlığı 
da Batı kültürünün bir noktada her yere 
ulaşabileceğini bizlere gösterir nitelik-

te. Bunun dışında film bize gösteriyor ki 
Sovyetler ‘in yıkılma sebebi sadece bir 
ajandır. Yani Sovyetler kendi kendilerinin 
sonunu getirmiştir, dış güçlerin bu konu-
da herhangi bir rolü yoktur. Batı sadece 
dışardan izlemiştir bir şey yapmasına ge-
rek kalmamıştır algısı yaratılmakta.

2009 yapımı bu film, 1991 yılında resmen 
dağılan Sovyetler Birliği’ni seneler sonra 
izleyicilere hatırlatıyor. Hafızalarımızda-
ki bilgileri tazeliyor. Fakat görüyoruz ki 
Fransız-Rus-Amerikan ortak yapımı bir 
film de olsa Sovyetler toplumsal bellek-
lerimizde olumlu bir yere sahip değil. 
Belleklerimize, Batılı kültürlerin bilhassa 
Amerikan kültürün daha iyi olduğu, kitle 
iletişim araçlarının gücünden yararlana-
rak belleklerimize işlenmiş. Bu durumu 
sadece bir örnek üzerinden anlattım. Bi-
raz durup toplumsal çaptaki olayları dü-
şündüğümüzde birçok olayın bu şekilde 
belleklerimize güç odakları tarafından 
istenen biçimde işlendiğini fark edebi-
liriz. Bu durumu öğrenmek, toplumsal 
belleklerimiz çok temiz kalacak anlamı-
na asla gelmemekte çünkü kitle iletişim 
araçlarının bilhassa sosyal medyanın bu 
alandaki gücü yadsınamaz. Olaylara, oku-
duklarımıza ve gördüklerimize biraz daha 
eleştirel yaklaşmak bizleri gerçeğe daha 
çok yaklaştıracaktır. 

Sinema ve Toplumsal Bellek: L'affaire 
Farewell "Elveda" filmi üzerinden bir 
inceleme
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Türkiye'de 7,7 ve 7,6
Şiddetinde Deprem

Hayallerinizi 
Gerçekleştiriyoruz...

www.tuakat.com

BEZAHLTE ANZEIGE

Kahramanmaraş'ın Pa-
zarcık ilçesinde saat 
04.17'de meydana gelen 
7,7 büyüklüğündeki dep-

rem, Suriye başta olmak üzere Mı-
sır, Lübnan, KKTC, Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi (GKRY) ve Irak'ta 
da hissedildi.

AFAD Deprem Risk Azaltma Ge-
nel Müdürü Orhan Tatar, "Kahra-
manmaraş sınırları içerisinde Elbis-
tan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir 
başka deprem meydana geldi. Bun-
ların her ikisi de birbirinden bağım-
sız, birbirini tetikleyen depremler." 
dedi.

Tatar, AFAD Acil Durum Yöne-
tim Merkezi'nde düzenlediği basın 
toplantısında, bugün olağan dışı bir 
gün yaşandığını dile getirdi.

Türkiye'de birçok yerde uzun yıl-
lardan beri suskunluğunu koruyan 
ve "sismik boşluk" diye adlandırılan, 
her an bir deprem üretme riski bu-
lunan alanların bulunduğunu akta-
ran Tatar, bunlardan bir tanesiyle 
bugünkü depremlerle karşı karşıya 
kalındığını söyledi.

6 Şubat saat 04.17'de merkez 
üssü Pazarcık olan bir deprem 
meydana geldiğini, bu depremin 
ilk çözüme göre 7,4 büyüklüğünde 
hesaplandığını ifade eden Tatar, "Bu 
ilk otomatik çözümden hemen son-
ra yaptığımız ilksel çözüm, çok hızlı 
bir şekilde arama kurtarma ekipleri-
nin, müdahale ekiplerinin depremin 
büyüklüğünü ortaya koyarak böl-
geye sevkini sağlamak için yapılan 
bir çözümdür. Aynı şekilde Kandilli 
Rasathanesi de 7,4 büyüklüğü ve-
rerek daha sonra bu depremin bü-
yüklüğünü çok daha ileri detay, çok 
daha fazla istasyondan aldığı veri-
lerle revize ederek 7,7 olarak du-
yurdu. Bu kadar büyük bir deprem 
sonrasında dünyanın her yerinde 
buna benzer revizeler yapılır." diye 
konuştu.

İlk depremden 9 saat sonra 7,6 
büyüklüğünde meydana gelen ikin-
ci deprem büyük yıkımlara neden 
oldu.

Türkiye'deki meydana gelen deprem, Suriye başta olmak üzere Mısır, Lübnan, KKTC, 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Irak'ta da hissedildi.
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Türkiye’nin güneyinde meydana gelen depremler, Suriye, Mısır, 
Lübnan, KKTC ve Irak'ta da hissedildi

Türkiye'de meydana gelen 
depremlerin etki alanı

Şiddetli Hafif

Gaziantep
İslahiye

6,5 6,6 7,7
Gaziantep
Nurdağı

Kahramanmaraş
Pazarcık7,6

Kahramanmaraş
Elbistan 
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Suriye'de Yıkım Büyük
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde büyük 

yıkımlara neden olurken çok sayıda insan hayatını kaybetti.

Merkez üssü Kahramanmaraş 
olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğün-
deki depremlerde, Suriye'nin 
çeşitli bölgelerinde ölenlerin 

sayısı 7 Şubat saat 14: 1 itibariyler 782'ye, 
yaralananların sayısı 3 bin 749'a çıktı.

Suriye'de depremlerden etkilenen İdlib, 
Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde 
arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın ha-
berine göre, depremde Halep, Lazkiye, 
Hama ve Tartus illerinde rejim kontrolün-
deki bölgelerde 812 kişi hayatını kaybetti, 
1449 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontro-
lündeki bölgelerde de çok sayıda bina yıkıl-
dı veya hasar gördü.

Sahadaki AA muhabirlerinin Suriye İnsan 
Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Be-
yaz Baretliler), yerel yetkililer, sağlık kuru-
luşları ve yerel kaynaklardan derlediği bilgi-
ye göre, Suriye'nin İdlib ile Fırat Kalkanı ve 
Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde en az 970 
kişi öldü, 2 bin 300'den fazla kişi yaralandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 
7,6 büyüklüğündeki depremler, söz konusu 
illerde büyük yıkımlara neden olmuştu.
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Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle birçok ülke Türkiye'ye arama kurtarma personeli gönderdi.

07.02.2023

Birçok ülke arama kurtarma ekiplerini
Türkiye'ye yönlendirdi İsveç

Hollanda*

Fransa* 139

İngiltere 76

Avusturya* 105

İsviçre 80

Hırvatistan* 40

Bosna Hersek 17

Sırbistan 27

İtalya*

Arnavutluk* 53

Portekiz*

İspanya* 90

Cezayir 89

Libya 55

Yunanistan* 21

Bulgaristan* 59

KKTC 84

BAE

Irak

Lübnan 72

Filistin

Meksika 145

ABD 79

Katar

Karadağ*

Estonya* Gürcistan 60

Azerbaycan 420

İran

Pakistan 36

Hindistan 51

Güney Kore 110

Japonya 18

Malezya 75

Polonya* 76

Almanya*

Türkiye depremi uluslararası yardımı da içeren 4. seviye olarak ilan etti

Yerel imkanlar yeterli

Destek illerin takviyesine ihtiyaç var
İAADYM – İlgili AKB +
1. grup destek iller

1. ve 2. grup destek iller +
Ulusal kapasite

1. ve 2. grup destek iller + Ulusal kapasite +
Uluslararası destek

Ulusal desteğe ihtiyaç var

Uluslararası desteğe ihtiyaç var

SEVİYE

1

2

3

4

İAADYM
(İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi)

Deprem bölgesi için 4. seviye alarm verildi

Çekya* 68

Slovakya*

Macaristan* 55

Romanya*

Malta*

Çin 90

Rusya 147

Arama kurtarma ekibi gönderen ve göndereceğini 
açıklayan bazı ülkeler (personel sayısı)

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 
depremler nedeniyle birçok ülke Türkiye'ye 
arama kurtarma personeli gönderdi

* AB Sivil Koruma Mekanizması
   21 Avrupa ülkesinden 30 ekip 
   (1200 kişi, 79 arama kurtarma köpeği)

Birçok Ülkeden Türkiye'ye Yardım Yardım Eli
Februar 2023 Februar 2023
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Avusturya'dan Türkiye'ye destek

Türkiye’de meydana gelen deprem sonrası 
Avusturya’dan destek ve taziye mesajları 
yayımlandı.

Avusturya Cumhurbaş-
kanı Alexander Van 
der Bellen, Başbakan 
Karl Nehammer, Baş-

bakan Yardımcısı Werner Kog-
ler, SPÖ Başkanı Pamela Ren-
di-Wagner ve Viyana Belediye 
Başkanı Michael Ludwig, taziye 
ve destek mesajları yayınladı. 

Avusturya Başbakanı Karl Ne-
hammer de, sosyal medya he-
sabında yaptığı açıklamada, 
Türkiye ve Suriye'den ürkütücü 
görüntülerin geldiğini, depre-
min ciddi yıkıma yol açtığını ve 
çok sayıda can kaybı bulunduğu-
nu belirterek, "Bu zor zamanda 
Türk ve Suriye halklarının yanın-
dayız." görüşünü paylaştı.

Nehammer, Avusturya'nın 3 
milyon avro yardım kurumları-
na destekte bulunacağını ayrıca 

yarın 80 askerin depremin ya-
şandığı bölgeye sevk edileceğini 
bildirdi.

- Avusturya’dan kurtarma 
ekipleri Türkiye’de 

Avusturya Ordusu’na ait kurtar-
ma ekipleri ilk yardım malzemesi 
ve araç gereçlerin askeri uçaklara 
yüklenmesinin ardından Türki-
ye’ye doğru yola çıktı. 

Rotes Kreuz’tan bağış yardımı
Avusturya’nın resmi yardım ku-
ruluşu Rotes Kreuz Türkiye ve 
Suriye’deki depremzedeler için 
para toplama kampanyası baş-
lattı. 

Kızılay ile çalışan Rotes Kreuz 
görevlileri yapılan yardımları 
sosyal medya hesaplarından ya-
yınlıyor. 
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Avrupa'daki gurbetçiler
depremzedelere yardım için seferber oldu

Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin mağdurlarına yardım için çalışma 
yürütüyor.

Kahramanmaraş mer-
kezli, toplamda 10 ili 
etkileyen 7,7 ve 7,6 
büyüklüklerindeki 

depremlerin ardından mağdur-
lara yardım için gerek konso-
losluklar gerekse sivil toplum 
kurumları tarafından yardım 
kampanyaları başlatıldı.

Hollanda'da başlatılan kam-
panyalarda şimdiye kadar 4 mil-
yon avrodan fazla yardım toplan-
dığı öğrenildi.

Hollanda Diyanet Vakfının 
(HDV) başlattığı yardım kam-
panyasında 1,5 milyon avro 
toplanırken, HDV’ye bağlı bazı 
camilerde acil ihtiyaç malzeme 
yardımı da kabul edileceği açık-
landı.

Ayrıca Hollanda Hasene Sos-
yal Yardımlaşma Derneğinin 
başlattığı kampanyada yaklaşık 
500 bin avro, Hollanda Türk 
Gönüllüler Vakfının kampanya-
sında 380 bin avro ve Hollanda 
Kızılhaçı'nın kampanyasında 2 
milyon avro toplandığı belirtildi.

- İngiltere
Depremzedelere yardım et-
mek isteyen İngiltere'de yaşayan 
Türklerin Londra'nın Aziziye 
Camisi'nde topladığı yardımlar 
10 tonu aştı.

Londra'nın kuzeyindeki Dals-
ton bölgesinde bulunan caminin 
salonu kısa sürede depremzede-
lere yardım etmek isteyen vatan-
daşların uğradığı bir nokta haline 
geldi.

Yaklaşık 10 ton kotası bulu-
nan salon ile yardım malzemele-
rinin yükleneceği tırın dolduğu-
nu söyleyen caminin baş imamı 
Ebu Bekir Tezgel, kota dolduğu 
için yeni gelen yardım malzeme-
lerini bölgede yardım toplayan 
diğer kurum ve derneklere yön-
lendirdiklerini aktardı.

Tezgel, nakdi yardım yapmak 
isteyenler için de Aziziye Camii 

Vakfının sterlin hesabı bulundu-
ğunu belirterek, buraya yapılan 
yardımların AFAD, Türk Kızılay 
ve Diyanet Vakfı aracılığıyla ih-
tiyaç sahiplerine ulaştırılacağını 
kaydetti.

- Yunanistan
Yunanistan'ın iktidardaki Yeni 
Demokrasi Partisi ve partinin 
Gençlik Kolları Türkiye ve Suri-
ye'deki depremzedelere yardım 
için kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında, be-
bek maması, tahıl, konserve gibi 
yiyeceklerin yanı sıra battaniye 
ve nevresim gibi ihtiyaç madde-
lerinin toplanması için de çağrı 
yapıldı.

Yunanistan Basketbol Fede-
rasyonu, bünyesindeki depart-
manların Türkiye'deki ve Suri-
ye'deki depremzedelere yardım 
kararı aldığını duyurdu.

Yunan Kızılhaçı, Mücadeleci 
İşçi Cephesi Sendikası (PAME), 
Atina, Pire, Selanik ve Patra be-
lediyeleri başta olmak üzere çok 
sayıda belediye de benzer kam-
panyalar başlatmıştı.

İstanbullu Rumlar Evrensel 
Federasyonu da Kızılhaç ve Kı-
zılay işbirliğiyle cumartesi kan 

bağışı kampanyası başlatacağını 
duyurmuştu.

- Finlandiya
Finlandiya, depremden etkilenen 
Türkiye ve Suriye'ye için 1 mil-
yon avroluk destek sağlayacağını 
duyurdu.

Finlandiya Dışişleri Bakanlı-
ğından yapılan açıklamada, söz 
konusu yardımların Uluslararası 
Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri 
Federasyonu (IFRC) aracılığıyla 
gönderileceği kaydedildi.

Desteğin, iki ülkede evini kay-
beden insanlara gıda, barınak, 

tıbbi malzeme, psikososyal des-
tek sağlanması için kullanılacağı 
belirtildi.

- İspanya
İspanya'da Türkiye'nin Madrid 
Büyükelçiliği ve Barselona Baş-
konsolosluğu da Türkiye'deki 
depremzedeler için yardım kam-
panyaları başlattı.

Depremzedelerin ihtiyaçla-
rına ilişkin yardım kampanyası 
duyurulur duyurulmaz, Mad-
rid'deki Türk vatandaşları hazır-
ladıkları kolileri Türk Hava Yol-
ları (THY) ofisine teslim etti.

Deprem yardımlarını ücretsiz 
olarak göndereceğini açıklayan 
THY, toplanan yardımları pey-
derpey Türkiye'ye ulaştıracak.

Büyükelçilik ayrıca AFAD, 
Kızılay ve Türkiye Diyanet Vak-
fının deprem yardımları için baş-
lattığı kampanyaların linklerini 
de paylaştı.

Diğer yandan benzer yardım 
kampanyaları İtalya, Avusturya 
ve Almanya'daki Türkler tarafın-
dan da kapsamlı bir şekilde yürü-
tülüyor.
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2023 Kriz İklimi İçin Tasarruf Önerileri
Mevcut kaynaklarımızı tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanmamız gerektiğini biliriz, ancak belki de ilk kez, enerji 

kaynaklarımızın gerçekten de kısıtlı olduğuna ikna olduğumuz günleri gördük. Rusya-Ukrayna savaşına bağlı enerji 
kısıtlamaları ve artan hayat pahalılığı, tasarruf alışkanlıklarımızı gözden geçirmemizi şart kılıyor.

Tüm dünyada olduğu gibi, Avru-
pa’da da enerji krizine bağlı eko-
nomik dalgalanmalar vatandaş-
ların hayatını olumsuz etkiliyor. 

Pandemi ile birlikte kriz koşullarında yaşa-
maya neredeyse alışan halk, şimdi de ekono-
mik endişelerle mücadele halinde.

Ocak ayında DHA’ya açıklamalarda bulu-
nan Yeditepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü 
öğretim üyesi Prof. Dr. Natalya Ketenci, "Na-
tional Footprint and Biocapacity Accounts 
2022’ye göre insanlık doğayı gezegenimizin 
kendisini yenileyebileceğinden 1,8 kat daha 
hızlı tüketiyor. Yani insanlar sanki 1.8 dünya 
var gibi yaşıyor. Türkiye için bu rakam 2,1. 
Sanki elimizde, 2,1 tane Türkiye var gibi ya-
şıyor ve tüketiyoruz" şeklinde açıklamalarda 
bulunmuştu.

Enerji tasarrufunu en verimli şekilde uy-
gulamak için "Döngüsel Ekonomi”nin mode-
line dikkat çeken Prof. Dr. Ketenci, “Bu mo-
delde, ürünleri yeni kaynakları kullanmadan, 
atık olarak düşündüğümüz materyallerden 
elde edebiliyoruz. Ürün henüz üretim ban-
dındayken geri dönüştürülebilecek şekilde 
tasarlanıyor. Kurumlar için en önemli önlem 
döngüsel ekonomiye ve yenilenebilir enerjiye 
yatırım yapmak olacaktır" diyor.

Kurumların ve resmi makamların alabi-
leceği önlemlerin ve yapılabilecek politika 
değişikliklerinin yanı sıra, bizim de gündelik 
hayatımızı kolaylaştırmak için alabileceğimiz 
basit ancak etkili yöntemler mevcut.

- Enerji tasarrufu için öneriler
Evde ve işyerlerinde alabileceğimiz basit ve 
bilindik önlemlerle ciddi şekilde enerji tasar-
rufu yapmamız mümkün. Uzmanlar günde-
lik tasarrufun hem enerji tüketimini dengele-
mek hem de ekonomik olarak tasarruf etmek 
için şart olduğunu vurguluyor.

- Öncelikle konuyu ciddiye alın
Hepimiz çocukluğumuzdan beri enerji tasar-
rufunun ne kadar önemli olduğunu biliriz. 
Ancak hayatınızda gerçekten kaynaklarınızı 
idareli kullanmaya ve daha bereketli bir sis-
tem inşa etmeye karar veriyorsanız, gündelik 
yaşam biçiminizi baştan aşağı gözden geçi-
rip, alacağınız önlemleri ciddiye almalısınız. 
Eskilerin dediği gibi, “damlaya damlaya göl 
olur.” 
Birleşik Krallık Enerji Tasarrufu Vakfı, sa-

dece evdeki enerji tüketimiyle ilgili önlemler 
alarak İngiltere’de yılda 564 Sterlin tasarruf 
etmenin mümkün olduğunu açıklamıştı. 
Buna bir de günlük alışkanlıklarımızı tasar-
ruflu alternatiflerle yönetmeyi eklediğimizde, 
ekonomik kriz ve enerji krizinin iç içe geçtiği 
bu günlerde kendimize ve dünyaya iyilik et-
miş olacağız.

- Konuyu çalışın
Elinize kağıt kalem alın ya da bilgisayarınızda 
bir çalışma dosyası açın. Son üç aydaki fatu-
ralarınızı, harcamalarınızı, ödemelerinizi ve 
kazançlarınızı gözden geçirin. Ne kazandığı-
mızı ve ne harcadığımızı elbette biliriz ancak 
yine de konuyu yazılı olarak masaya yatırdı-
ğımızda, aslında birçok detayın gözümüzden 
kaçtığını fark edebiliriz. Örneğin iki günde 
bir satın aldığınız bir kahve ya da “arada bir” 
yaptığınız taksi yolculukları bütçenizi bek-
lemediğiniz şekilde etkiliyor olabilir. Kahve 
dükkanı masrafınızı azaltmak için kendini-
ze kullanışlı bir termos alıp kahvenizi evde 
hazırlamayı düşündüğünüzde, buna benzer 
birçok tasarruf önlemi düşünebilmeye başla-
yacaksınız.

- Elektrikli aletleri fişe takılı bırakmayın
Hemen hemen tüm elektrikli aletler, fişe ta-
kılı kaldıklarında “standby” modundayken 
küçük miktarda da olsa elektrik tüketmeye 
devam ederler. Kullanmadığınız zamanlarda 

evdeki tüm elektrikli aletlerin fişini çekmek, 
çoklu prizleri kapatarak bekletmek enerji ta-
sarrufu yapmanıza katkı sağlayacaktır.

- Yalıtıma özen gösterin
Eviniz iyi ısınıyor dahi olsa, ısı yalıtımına 
dikkat edilmesi enerji tasarrufu sağlar. Pen-
cerelerinizin rüzgar geçirmiyor ve ısı kaçırmı-
yor olması, döşeme ve duvarlarınızda gerekli 
yapısal önlemlerin alınmış olması, hatta kışın 
kullandığımız halı ve perdelerin de ısıyı tu-
tacak şekilde tercih edilmesi önemli. Evin ısı 
yalıtımı kadar, bedenimizi sıcak tutmak için 
önlemler almak da ısı tasarrufu için dikkat 
etmemiz gereken konular arasında. Evdeki 
konforunuzu bozmadan da daha sıcak tutan 
eşya ve aksesuarlarla kışın daha sıcak kalmayı 
düşünebilirsiniz.

- Aydınlatmanızı gözden geçirin
Sadece ışık ve aydınlatma ile ilgili önlemler 
almak bile yılda önemli ölçüde enerji tasar-
rufu yapmanızı sağlayacaktır. Gereksiz ışık-
landırmadan kaçınarak ve enerji tasarrufu 
sağlayan lambaları tercih ederek elektrik 
masrafınızı azaltabilirsiniz.

- Çamaşır yıkama sisteminizi değiştirin
Çamaşır makinenizi mümkün olduğunca az 
ve düşük ısılarda çalıştırmaya gayret edin. 
Yeni nesil çamaşır makinelerinin ultra tasar-
ruflu ve çok uzun süren programları da her 

zaman en idareli seçenek oluyor. Bu yüzden 
haftada bir veya birkaç gün çamaşır makinesi 
çalıştırıp evdeki düzeninizi buna göre sağ-
larsanız, yıllık enerji tasarrufunuzu artırmış 
olacaksınız.

- Mutfak sisteminizi değiştirin
Mutfaklar evlerimizin ekonomik olarak en 
hareketli alanı sayılır. Sadece mutfak mas-
raflarını planlayarak bile önemli bir tasarruf 
kalemi elde edebileceğiniz gibi, mutfakta 
tüketilen enerjiyi gözetmek de bütçenizi 
çok rahatlatabilir. Örneğin yemek pişirirken 
mutfak zaten çok sıcak olacağı için evin ısısını 
düşürmek ya da elektrikli ısıtıcıda su ısıtmayı 
kısıtlamak, bulaşık makinesini tamamen dol-
madan çalıştırmamak gibi küçük numaralarla 
mutfakta tasarruf edebileceğiniz birçok alan 
keşfedebilirsiniz.

- Su tüketiminizi gözden geçirin
Evde uzun uzun banyo yapmanın yıllık orta-
lama maliyeti 2021 yılında 303.70 Euro iken, 
2022 yılında 542.88 Euro’ya yükseldi.

Normal bir banyo sırasında 80 litre su 
harcanabilirken, 4-5 dakikalık kısa bir duş 
yaklaşık 36 litre su tüketimine neden oluyor. 
Banyoda harcanan suyu azaltmanın en iyi 
yollarından biri, duş alışkanlıklarımızı değiş-
tirmek. Hem karbon ayak izinizi azaltmak 
hem de faturalarınızı azaltmak için küçük 
ama etkili bir adım. 

o Kullanmadığınız lambaları mutlaka kapatın.
o Enerji verimliliği sağlayan elektronik aletler ve 
aydınlatma sistemleri kullanın.
İhtiyacınız dışındaki elektrikli cihazların fişlerini 
prizden çıkarın.
o Bina yalıtımınızda enerji verimliliğine yönelik 
teknolojileri tercih edin. Pencerelerinizde iki ya da 
üç katlı cam kullanın.
o Odalarınızı gün ışığından en iyi faydalanabilece-
ğiniz şekilde kullanın.
o Radyatörleri mobilyaların arkasına saklamayın.
o Kış aylarında binalarınızın kapılarını açık bırak-
mayın ve kullanmadığınız odaları düşük ısıda tutun.
o Sıcak su deponuzu ve borularınızı yalıtım mal-
zemesiyle kaplatın.
o Güneş enerjisi kullanan sıcak su sistemini tercih 
edin.
o Mutfakta kullandığınız buzdolabı, bulaşık ma-
kinesi gibi gereçlerin daha verimli çalışabilmeleri 
için temiz tutmaya özen gösterin.
o Buzdolabınızı 3-5°C aralığında çalıştırın.
Buzluktan çıkardığınız yemeklerinizi pişirmeden 
evvel çözülmesini bekleyin.
o Sıcak yemeği buzdolabına hemen koymayın. 
Yemeğinizi soğutmadan dolaba koymanız hem do-
labınızın daha fazla enerji harcamasına hem de ye-
mekte bakteri üretilmesine sebep olur.
o Fırın yemekleriniz için seramik veya cam mal-
zeme tercih etmeniz halinde fırınınızın ısısını 20°C 
azaltın. Bu malzemeler ısıyı diğer malzemelerden 
daha iyi ilettiği için aynı sonucu verecektir.
o Isının boşa gitmesini engelleyebilmek için tence-
re ve tavanızın genişliğinin ocağınızla aynı boyutta 
olmasına dikkat edin.
o Yemek yaparken kullandığınız kapların kapağını 
kapalı tutun.
o Yemekleri fırınınızın üst raflarına koyun. Böyle-
ce, pişirme sürenizi yüzde 20 azaltın.
o Fırında pişen yemeği sürekli fırının kapağını 
açarak kontrol etmeyin, fırının lambasını kullanın. 
Çünkü fırınınızın kapağını her açtığınızda ısı ener-
jisinin büyük bir bölümünü kaybedersiniz.

Siz de 
uygulaması basit 
önerileri dikkate 

alarak evinizde 
enerji tasarrufu 

sağlayabilir ve 
masraflarınızı 

azaltırken 
çevresel 

sürdürülebilirliğe 
katkıda 

bulunabilirsiniz.

Duygu İslamoğlu
duygu@haberjournal.at
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Dünyada yılda 19,5 milyon kişi
kansere yakalanıyor

"Dünya genelinde yıllık görülme sıklığı açısından kadın meme kanseri, kadın ve erkek nüfusta en sık görülen akciğer 
kanserini geçti. Her yıl 2,3 milyon kadın meme kanserine, 2,2 milyon kişi de akciğer kanserine yakalanıyor"

Ankara Etlik Şehir Hastanesi 
Tıbbi Onkoloji Kliniği Eğitim ve 
İdari Sorumlusu Prof. Dr. Ömür 
Berna Öksüzoğlu, dünyada yılda 
yaklaşık 19,5 milyon, Türkiye'de 
ise 250 bin kişiye kanser tanısı 
konulduğunu belirterek, meme 
kanserinin en sık görülen akci-
ğer kanserinin de önüne geçtiğini 
söyledi.

Öksüzoğlu, 4 Şubat Dünya 
Kanser Günü'ne ilişkin yaptığı 
açıklamada, 2005'ten itibaren 
kanser konusunda toplumsal bi-
linci artırmak, tarama ve erken 
tanının önemine ilişkin farkın-
dalık oluşturmak amacıyla her 
yıl bu günde çeşitli etkinliklerin 
gerçekleştirildiğini anlattı.

Tütün ve tütün ürünlerinin 
kullanılmaması, obezitenin önü-
ne geçilmesi, sağlıklı beslenme ve 
düzenli fiziksel aktivitenin kan-
seri önleyici en önemli tedbirler 
arasında yer aldığını belirten Ök-
süzoğlu, "Dünya genelinde 184 
ülkenin verilerini içeren, 28 kan-
ser tipinin yer aldığı Dünya Sağ-
lık Örgütünün 'GLOBOCAN' 
verilerine göre, yılda yaklaşık 
19,5 milyon kişiye kanser tanısı 
konuluyor, yaklaşık 10 milyon 
kişi de kanser nedeniyle hayatını 
kaybediyor. Türkiye'de ise her yıl 
yaklaşık 250 bin kişiye kanser ta-
nısı konulmakta." dedi.

Bu sayıların 10 yıl önceye kı-
yasla arttığına dikkati çeken Ök-
süzoğlu, "Dünya genelinde 10 yıl 
önce kanser tanısı konulan kişi 
sayısı 14 milyon, kanser nedeniy-
le yaşamını kaybeden kişi sayısı 
da 8 milyondu. Tedavi seçenekle-
rinin artması nedeniyle mortalite 
oranlarında bir miktar azalma 
var ama buna rağmen de bu artışı 
görüyoruz." diye konuştu.

Öksüzoğlu, kanser görülme 
oranlarındaki artışın sebeple-
ri arasında yaşlı nüfustaki artış, 
sağlık merkezlerine daha rahat 
erişim, ulusal kanser taramaları-

Yeni vakalar açısından 
en yaygın kanser türleri

(2020/Milyon)

Yaşa göre standardize edilmiş
en yüksek kanser oranına sahip 
ülkeler (2020)

Meme

Akciğer

Kolon ve rektum

Prostat

Cilt

Mide

1,1

1,2

1,4

1,9

2,2

2,3

(Her 100 bin kişide 
vaka sayısı)

Avustralya 452,4

Yeni Zelanda 422,9

İrlanda 372,8

ABD 362,2

Danimarka 351,1

Hollanda 349,6

nın daha geniş kitlelere ulaş-
ması gibi etkenlerin de yer al-
dığını aktardı.

- "En fazla ölüm akciğer 
kanserinde"
Prof. Dr. Öksüzoğlu, "Dünya 
genelinde yıllık görülme sıklığı 
açısından kadın meme kanse-
ri, kadın ve erkek nüfusta en 
sık görülen akciğer kanserini 
geçti. Her yıl 2,3 milyon kadın 
meme kanserine, 2,2 milyon 
kişi de akciğer kanserine yaka-
lanıyor." bilgisini paylaştı.

Meme kanserinin en sık gö-
rülmesine karşın halen en faz-
la ölümün akciğer kanserinde 
yaşandığına işaret eden Ök-

süzoğlu, Kovid-19 salgınında 
kişilerin düzenli kanser tara-
malarını aksattığını ve bunun 
tanı süreçlerini olumsuz etki-
lediğini dile getirdi.

- Pandeminin etkisiyle 
kanserde ölüm oranları 
artabilir
Öksüzoğlu, "Pandemi sürecin-
deki olumsuz etkilerin gelecek 
yıllarda kanserle ilgili bekle-
nen seyri de bir miktar değiş-
tireceğini tahmin ediyoruz. 
Yani gelecek yıllarda daha ileri 
evrede tanı konabilmiş kanser 
hastalarının sayısı artacak. Geç 
tanı almış hastaların mortali-
tesi daha yüksek olacağı için 

kanserde ileriki dönemlerde 
beklediğimiz mortalite oran-
ları da bir miktar artabilir." de-
ğerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanlığının Türkiye 
genelinde belli yaş gruplarında 
ücretsiz meme, serviks ve ko-
lerektal kanser tarama prog-
ramlarını yürüttüğüne işaret 
eden Öksüzoğlu, bu taramala-
rın erken tanı açısından büyük 
önem taşıdığını vurguladı.

Öksüzoğlu, vücutta ele gelen 
kitlelerin mutlaka önemsen-
mesi gerektiğini söyleyerek, 
kanserde kesin tanının biyop-
siyle konulduğuna dikkati çek-
ti.

- "İmmünoterapiler, kanserde 
en yeni tedavi seçenekleri 
arasında"
Öksüzoğlu, erken tanının teda-
vide başarı şansını artırdığını 
ama her kanser türünde bunun 
mümkün olamadığını ifade etti.
Kanserde sistemik tedavi olarak 
1950'lerden itibaren kemotera-
pilerin kullanıldığını, antikorla-
rın 2000'li yıllardan itibaren ge-
lişmesinin ise tedavide önemli 
gelişmeleri sağladığını anımsa-
tan Öksüzoğlu, şu an "hedefli" 
veya "akıllı" olarak adlandırılan 
ilaçların yanı sıra immünotera-
pilerin de tedavi süreçlerinde 
önemli rol oynadığını anlattı.

Prof. Dr. Öksüzoğlu, özellik-
le immünoterapilerin kanserde 
son 10 yılın en sıcak konuların-
dan biri olduğunu vurgulaya-
rak, şunları kaydetti:
"Vücudun bağışıklık sistemi 
çok fazla aktifleşirse bir yangı 
durumu ortaya çıkıyor ve vücut 
bu yangıyı engellemek için frene 
basıyor. İşte kanser tedavisinde 
daha etkin bir savaş olması için 
o fren mekanizmasını ortadan 
kaldıran ilaçlar kullanılıyor. 
Bunu genelde damardan veri-
len, antikor teknolojisiyle üre-
tilen 'immünoterapi' olarak ad-
landırıyoruz. İmmünoterapiler 
şu an kanserin en yeni, güncel 
tedavi seçeneğini oluşturuyor."

Akıllı ilaç ve kemoterapilerin 
bazen birlikte bazen de tek ba-
şına kullanılabildiğini aktaran 
Öksüzoğlu, kansere karşı geliş-
tirme çalışmaları süren mRNA 
aşılarının ise gelecekte önemli 
bir gündem maddesi olabilece-
ğini söyledi.

Öksüzoğlu, çok disiplinli bir 
anlayışa dayanan kanser tedavi-
sinin mutlaka büyük merkez-
lerde yürütülmesi gerektiğini de 
sözlerine ekledi.

Kış mevsiminde soğuk havalar nedeniyle vücudumuz ısınmak için daha 
fazla enerjiye ihtiyaç duyabilmektedir. Bu nedenle yeme alışkanlıklarımız da 

değişebilmekte, sağlıklı beslenme kış mevsiminde zorlaşabilmektedir.

Serotonin Hormonunu
Artırmanın Doğal Yolları

BEZAHLTE ANZEIGE

Kışın sağlıklı beslenmenin zor olması-
nın bir başka nedeni de güneş ışığı ek-
sikliğidir. Havalar karardıkça güneşe 
daha az maruz kalırız ve vücudumuz-

da salgılanan serotonin miktarı düşer. Bu düşüş 
depresyona ve daha fazla gıda alımına sebep ola-
bilir. Serotonin ruh halinin, uykunun, iştahın ve 
hareketin düzenlenmesinde çok önemli bir role 
sahiptir. Kaçınılmaz olarak, bu değişiklikler kış 
aylarında kilo artışına neden olabilir. 

• Daha fazla gün ışığına çıkın. Öğle yemeği 
molasında açık havada biraz zaman har-
camak ve mümkünse masanızı pencerenin 
yakınına taşıyarak güneş ışığından faydala-
nabilirsiniz. Güneş ışığı ile aynı zamanda D 

vitamininden de faydalanmış olacaksınız.
• Haftada 5 gün 30 dk. fiziksel aktiviteye za-

man ayırın. Düzenli egzersiz serotonin üre-
timinde yardımcı olan Triptofan (aminoasit) 
seviyesini artırır ve egzersizden sonra dahi 
serotonin değerleri yüksek kalmaktadır .

• Serotonin içeren yiyecekler tüketin. Bitter 
Çikolata, yumurta, peynir, ananas, tofu, so-
mon balığı, fındık gibi…

• Meditasyon ve yoga yaparak stres düzeyinizi 
azaltın. Stres serotonin düzeyini azaltarak 
negatif etkiye sebep olmaktadır.

• Sağlıklı karbonhidratlar ile serotonin düze-
yinizi artırabilirsiniz. Tam tahıllı ekmekler, 
yulaf, kurubaklagiller tüketebilirsiniz.
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Çocuğunuza okuma 
alışkanlığı kazandırın!
Şu cümleyi defalarca duyuyor, hatta siz de sıkça söylüyor olmalısınız:  “Devir, internet 
devri.”  Ve bu, özellikle de çocuklara dünyayı keşfetmeleri için sınırsız fırsatlar sunuyor. 
Tabii internette verimli bir şekilde keşfetmeleri ve ilerlemeleri için, kitap okuma alışkanlığı 
kazanmaları bu çağda her zamankinden daha büyük bir ihtiyaç haline geliyor.

Ferenc Molnar - Pal 
Sokağı Çocukları
Pal Sokağı… Adını hiç duyma-
mış olsanız da çocuğunuzun 
orada birçok dostu var. Macar 
asıllı yazar Ferenc Molnar’ın 
1906 yılında yayımlanan Pal 
Sokağı Çocukları adlı eseri, 
100 yılı aşkın zamandır çocuk-
ların hayal dünyasını süsleme-
ye devam ediyor. Budapeşte’nin 
yoksul bir semtinde yaşayan 
bir arkadaş grubunun hikaye-
sini anlatan bu roman, doku-
naklı ve ilham verici öyküsüyle 
minik okurların vazgeçilmezi 
oluyor.

Bilgin Adalı - Zaman 
Bisikleti
Her çocuk bisiklet sürmeyi 
sever. Bir de bisiklet zaman 
yolculuğu yapabiliyorsa, işte o 
zaman değmeyin keyiflerine! 
Bilgin Adalı’nın sınırsız hayal 
gücü ile çocuklar için soluk-
suz bir macera sunan Zaman 
Bisikleti, eski çağlara yolculuk 
yapabilen bir bisikletin mucidi 
iki küçük kardeşin hikayesini 
anlatıyor. Babalarının rehber-
liğinde binlerce yıl öncesine 
gidebilen sevimli ikili, ilk in-
sanların çağına giderek orada 
yepyeni serüvenlere atılıyor.

Luis Sepulveda - Martıya 
Uçmayı Öğreten Kedi
Okunması gereken kitaplar 
listelerinde adından sıkça söz 
ettiren Şilili yazar Luis Sepul-
veda, Martıya Uçmayı Öğreten 
Kedi adlı kitabıyla çocukla-
rın da sevgilisi oluyor. Küçük 
okurlara empati ve hayvan 

sevgisi kazandıran bu eser, aile 
ve dostluk kavramlarına sıra 
dışı bir pencereden yaklaşıyor. 
Annesiz kalmış bir martı yav-
rusuna bakmakla yükümlü bir 
kedinin hikayesini anlatan bu 
kitabı, çocuğunuz kadar siz de 
büyük bir merakla okuyacaksı-
nız. 

Sinan Yaşar - Yazıyı 
Bulan Çocuk
Günümüzde okutulan ders ki-
taplarından en sürükleyici ki-
taplara kadar yazılan her şey, 
bu öyküde küçük bir Sümerli 
çocuğun eseri. Sinan Yaşar’ın 
sevilen romanı Yazıyı Bulan 
Çocuk; bir yandan yazının 
icadına dair çok faydalı tarihi 
bilgiler sunarken, diğer yandan 
çocukları kesintisiz bir mace-
raya çıkarıyor. Dünya tarihine 
yön veren büyük Sümer me-
deniyetini anlatan bu kitap ile 
çocuğunuz hem tarih hem de 
okuma sevgisi kazanacak.

ROALD DAHL - 
MATİLDA
Yayınlandığı 1988 yılından 
bugüne en çok okunan çocuk 
kitaplarından olan Matilda, 
çocuklara okumayı empati ve 
dostluk duygusu eşliğinde sev-
diriyor. Kitaplara büyük bir 
tutku ile bağlı meraklı ve zeki 
bir kızın hikayesini anlatan 
Roald Dahl imzalı bu eser, ki-
tapların insana neler sunabile-
ceğini enfes bir kurgu ile ortaya 
koyuyor. Aklı ve maceraperest 
ruhu ile çocukların gönlün-
de taht kuran Matilda, minik 
okur adaylarına pek çok konu-

da yol gösterecek. 

Feridun Oral - Farklı 
Ama Aynı
Tıpkı okuma alışkanlığı gibi, 
yardımseverlik ve anlayış da 
çocukken kazanılan erdemler 
arasında yer alıyor. Feridun 
Oral’ın Farklı Ama Aynı adlı 
eseri, çocuklara tüm bu erdem-
leri aynı anda kazanmaları için 
eşsiz bir fırsat sunuyor. Yürek-
lere dokunan öyküsüyle çocuk-
ların bir solukta bitirecekleri 
bu kitap, bedensel engellerin 
uyumluluğa engel olamayaca-
ğını çocuk psikolojisine uygun 
bir anlatımla ele alıyor.

Susanna Tamaro - 
Kitaplardan Korkan 
Çocuk
Çocuklarınızı, empati kurmak-
ta hiç de zorlanmayacakları 
bir arkadaşla tanıştırmaya var 
mısınız? Susanna Tamaro’nun 
Kitaplardan Korkan Çocuk 
adlı eseri, okumaya karşı bü-
yük bir önyargıya sahip ana 
kahramanı ile hikayesine sıra 
dışı bir başlangıç yapıyor. An-
cak küçük Leopold’un bu fikri, 
çok geçmeden değişiyor. Hatta 
kitaplar, atıldığı tehlikeli mace-
rada onun en büyük yardımcısı 
oluyor.

Erich Kastner - Uçan 
Sınıf
Hababam Sınıfı’nın nesilden 
nesile aktardığı dostluk ve da-
yanışma ruhu, Alman yazar 
Erich Kastner’ın Uçan Sınıf 
adlı eseri ile farklı bir hikaye 
üzerinde şekilleniyor. Gerçekçi 

ve dokunaklı kurgusuyla hem 
çocukların hem de yetişkinle-
rin severek okuduğu bu kitap, 
aksiyonla süslü olay örgüsüyle 
ise miniklere heyecan dolu bir 
okuma deneyimi sunuyor.

Miyase Sertbarut - 
Ünsüz Youtuberın 
Günlüğü
Çocuklarınızın YouTube vide-
olarını nasıl severek izlediğini 
tahmin etmek güç değil. Ve 
şimdi de onlar için videolar ka-
dar ilgi çekici bir öneri geliyor: 
Ünsüz Youtuberın Günlüğü! 
Youtuber olmak isteyen Ezgi 
adlı genç bir kızın arkadaşlarıy-
la olan maceralarının anlatıldı-
ğı bu kitap, video tanıtım dün-
yasının tüm bilinmeyenlerini 
çocuklara özgü bir dille açığa 
çıkarıyor. Miyase Sertbarut’un 
kaleminden çıkan bu değerli 
yapıt, çocuğunuz için unutul-
maz bir eser olacak.

John Boyne - Olduğun 
Yerde Kal
Çizgili Pijamalı Çocuk adlı ese-
riyle tüm dünyada büyük bir 
yankı uyandıran John Boyne, 
savaşın neden olduğu yıkımları 
bu kez de Alfie adlı bir çocuğun 
bakış açısıyla anlatıyor. Baba-
sının cepheye gitmesi üzerine 
ona dört yıl boyunca büyük bir 
özlem duyan minik kahraman, 
en sonunda ona kavuşmak için 
her şeyi göze alarak yola koyu-
luyor. Bu sürükleyici hikaye, 
güçlü mesajı ve etkileyici sonu 
ile geleceğin duyarlı bireylerini 
yetiştiriyor.
Kaynak: idefix.com
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Avenpi Creative Works olarak, 
markanızın dijital stratejisinin 
belirlenmesi, sosyal medya içerik ve 
reklam yönetimi, müşteri ilişkileri 
yönetimi (CRM), web tasarım, video 
prodüksiyon gibi dijital mecralardaki 
tüm ihtiyaçlarınız için uzman 
ekibimiz ve kreatif çözümlerimizle 
her zaman yanınızdayız.
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