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getirildiler. Uygun fiyatlara evler bulmak 
zor iken, sağlık sigortaları da gün geçtikçe 
pahalılaşıyor. 

Bir bireyin aylık gıda, giyim, telefon, inter-
net, elektrik giderleri ve diğer ev içi harca-
maları 1000 frank ile ancak karşılanabili-
yor. Politikacılar ise 600 frank ile düzenli bir 
yaşamın mümkün olduğu fikrine sahipler. 
Bu fikre sahip olanlar ya kendi giderlerini 
kendileri karşılamıyor ya da bu insanlarla 
alay ediyorlar.

Uygulamalarda da kusurlar var tabi. 
Örneğin, düşük maaşlı çalışanlar, sosyal 
yardımla ellerine geçen meblağdan daha 
az kazanıyorlar. Ayrıca, sosyal yardım 
vergiye tabii tutulmazken düşük gelirli 
olanlar vergi ödenmek zorundalar. Burada 
sorununu sosyal yardımlarla değil, düşük 
geçim düzeyinde olan insanlardan vergi 
talep eden kantonların vergi düzenlemele-
riyle ilgili olduğu söylenebilir.

...

Küresel ısınma karşıtı eylemler İsviçre’ye 
de ulaştı. Geçtiğimiz günlerde liseli genç-
lerin öncülüğünde küresel ısınmaya karşı 
eylemler yapıldı. Daha fazla kişiye ulaşmak 
için sosyal medya ağlarını kullanan genç-
ler, ülkenin dört bir yanından onbinlerce 
kişiyi sokaklara döktüler.

Bu eylemler nedeniyle okullarını boykot 
edip sokaklara çıkan liseli öğrencilere 
birçok okul düşük notlar verdi. Buna rağ-
men gençler geri adım atmadılar ve birçok 
çevreden destekler edindiler. Konuya 
içeriğimizde yer verdik. 

İlerleyen günlerde bu eylemlerin nasıl 
şekilleneğini hep birlikte göreceğiz.
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Dergimizde sıklıkla sosyal yardımlara dair 
haberler ve köşe yazıları aktarırız. 

İstatistiksel olarak İsviçre tam bir istihdam 
ülkesi olarak gözükse de, sosyal yardım 
maliyetlerinde gün geçtikçe artışlar olduğu 
görülüyor.

Geçtiğimiz günlerde Bern Kantonu’nda 
gündeme getirilen, sosyal yardımların %30 
oranında kesilmesi talebi ülke gündeminde 
uzunca tartışıldı. Konuyla ilgili tartışmalar 
bitmeyeceğe benziyor.

Konu sürekli olarak sağ-popülist politika-
cıların baskısı altında. Günümüzdeki sosyal 
yardım yaklaşımını fazla cömert bulan bu 
politikacılara göre, günde 5 frank ile yeterli 
ve sağlıklı bir şekilde beslenilebilir. Bu, 
sosyal yardım konusunun “acil yardım”a 
indirgenmek istendiği anlamına geliyor. 

Yoksulun daha yoksul, zenginin daha 
zengin olduğu İsviçre’de; “Yoksul kesimlere 
yapılan kesintileri yerine, neden zeginler-
den daha fazla vergi talep edilmiyor?” diye 
sormadan edemiyor insan.

%30’luk kesinti üzerinden devam edelim… 
Özellikle de sağ-popülist politikacıların 
talep ettikleri gibi, temel ihtiyaçlar için 
gereken tutar %30 oranında azaltılırsa, dört 
kişilik bir aile, gıda ve içecek için kişi başına 
sadece bir sandiviç fiyatı kadar harcama 
yapabilecek. Eğer aile, yemek için kendine 
daha fazla bir bütçe ayırırsa, giyim veya 
ulaşım bileti için para kalmayacak.

Güncel durum

İsviçre’de sosyal destek alanların sayısı 
gün geçtikçe artıyor. Yani daha fazla insan 
istikrarlı bir yaşama ihtiyaç duyuyor artık. 
Bekar annelerin ve düşük maaş alan 
mesleksiz göçmenlerin yanı sıra, uzun 
süredir işsiz olan yaşlı insanlar da giderek 
daha fazla sosyal yardıma muhtaç hale 
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31 Mart

31 Mart

Basel-Landschaft

31 Mart’ta Basel-Landschaft 
kantonunda, beş üyeli Hükü-

met Meclisi ile 90 üyeli Kanton 
Meclisi seçimi yapılacak. 

SP bu seçimlerde, Kanton 
yönetimine geri dönebilmeyi 

umuyor. 

Kanton hükümeti için bir kol-
tuk boş. Boşalan koltuk, İnşaat 

ve Çevre Koruma Direktörü 
Sabine Pegoraro’ya (FDP) aitti. 

Bu görevini 15 yıldır yürüten 
Sabine Pegoraro, yeniden aday 

olmayacağını açıkladı. 

FDP, boşalan koltuğu mücade-
lesiz bir şekilde Federal Meclis 

üyesi Thomas Courten’i aday 
gösteren SVP’ye bırakmak 

istiyor.

Luzern

Luzern Kantonu’nda 2015 yı-
lında gerçekleşen seçimler, sol 
kesim tarafından kötü sonucu 
ile hatırlanıyor; SP’nin adayı o 

dönem hükümetteki sol koltu-
ğu korumayı başaramamıştı. 

Bununla birlikte yürütmede 
bulunan tek kadının koltuğu da 

kaybedilmişti. Şimdiye kadar 
adaylığını koyan tek kadın, 

Yeşiller’in Şehir Meclisi üyesi 
Korintha Bärtsch oldu.

2019’da
Beş Kantonda 
Seçimler
Olacak

2019 sonbaharında yapılacak 
olan federal seçimlerden önce, 

ilkbaharda kantonal düzeyde  
seçimler  yapılacak. 

Appenzell Ausserrhoden, 
Zürich, 
Luzern, 

Basel-Landschaft, ve 
Tessin kantonları 

Nisan ayı sonuna kadar 
kanton hükümetleri ile kanton 

meclislerini seçecekler.
SP, Luzern ve Ba-
sel-Landschaft’a 
geri dönmeyi 
hedefliyor

31 Mart’ta, 
Luzern ve 
Basel-Landschaft 
kantonları kendi 
hükümetlerini 
ve meclislerini 
seçecekler. 
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Korintha Bärtsch

Thomas Courten
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Rickli, Kanton Zürich’in hükümet üyesi olmak istiyor

Kanton Zürich’teki seçimler 
Mart ayı sonu itibarı ile ardı 
ardına devam edecek. Kanton 
Hükümeti ile Kanton Meclisi 
seçimleri için ilk oylama turu 
24 Mart’ta yapılacak

Hükümetin yedi koltuğundan 
ikisi boşalacak. Sağlık Direktö-
rü Thomas Heiniger (FDP) ile 
İnşaat Direktörü Markus Kägi 
(SVP) bir sonraki dönemde 
görev almak istemediklerini 
belirttiler.

SVP kendisinden boşalacak 
koltuğu, Federal Meclis üyesi 
Nathalie Rickli ile korumak is-
tiyor. FDP ise Heiniger’in yeri-

ne, uzun yıllardan beri Kanton 
Hükümeti Grup Başkanlığı’nı 
yürüten Thomas Vogel’i yarışa 
gönderiyor.

Yeşillerden Kanton Hükümeti 
üyesi Martin Neukom, AL’den 
Zürich Belediye Meclisi üyesi 
Walter Angst, EVP Kanton 
Hükümeti üyesi Hanspeter 
Hugentobler, BDP‘nin Federal 
Meclis üyesi Rosmarie Quad-
ranti, GLP-Kanton Hükümeti 
üyesi Jörg Mäder ve EDU-Kan-
ton Hükümeti üyesi Hals 
Egli de seçim kampanyasına 
katılan isimlerden.

24 Mart

17 Mart

7 Nisan

Appenzell Ausserrhoden başlıyor

Appenzell Ausserrhoden’de 17 Mart’ta da kanton seçimleri 
gerçekleşecek. Bu tarihte 20 Ausserrhoden belediyesi 65 
kişiden oluşan Kanton Meclisi üyeleri ile Kanton Hüküme-
ti üyelerini seçecek. Kanton hükümeti seçimlerinin ikinci 
turu 28 Nisan‘da gerçekleşecek.

Tessin‘de Lega’ya destek

Tessin’deki seçimler ise 7 Nisan’da 
yapılacak. Bu seçimlerde beş ki-
şilik Hükümet Meclisi ile 90 kişilik 
Kanton Meclisi seçilecek

Beş kişiden oluşan Güney Kanton 
Hükümeti’nde şu anda Lega’dan 
iki, FDP, CVP ve SP’den de birer 
temsilci bulunuyor.

Lega, daha önceki koltukların 
sahipleri olan Norman Gobbi ve 
Claudio Zali’yi tekrar desteklemek 
isterken, SP ise bir kadını hükü-
mete yerleştirmeyi ve ikinci bir 
koltuğu elde etmeyi hedefliyor. 

FDP, CVP ise Lega’nın iki temsilci-
sini desteklemeyi düşünüyor.

9

Claudio Zali

Jörg Mäder

Rosmarie Quadranti Thomas VogelMartin Neukom Walter Angst Natalie Rickli

Hanspeter Hugentobler

Norman Gobbi
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Muammer Kurtulmuş 24 
Mart'ta yapılacak olan 
Zürich Kanton Hükümeti ve 

180 kişilik Kan-ton Meclisi seçim-
lerinde, Zürich şehrinden Kanton 
Meclisi’ne aday. Yeşiller Partisi'nden 
aday olan Kurtulmuş, 1 yıl önce 
Şehir Meclisi üyeliğine seçilmiş 
olup, yaklaşık 3,5 yıldır Şehir Meclisi 
üyeliği yapıyor. 

Kanton Meclisi üyeliğine aday olan 
Muammer Kurtulmuş, seçilmesi 
durumunda, Şehir Meclisi’nde öne 
çıkarmaya yoğunlaştığı, eğitimde 
fırsat eşitliği ve göçmenlerin karar 
süreçlerine katılım olanaklarının 
arttırılması gibi konuların Kanton 
Meclisi gündemine taşınması uğraşı 
içinde olacağını belirtiyor.

Kurtulmuş adaylığına ilişkin 
gerekçelerini şöyle ifade ediyor; 
"Muhafazakar ve Liberal parti-lerin 
(SVP, FDP, CVP ve GLP vb.) Parla-
mento çoğunluğunu oluşturduğu 
Kanton Meclisi’nde, göçmenlerin ve 
toplumun diğer sosyo-ekonomik 
anlamda zayıf kesimlerinin lehinde 
hemen hemen hiçbir karar çıkmıyor! 
Kanton Meclisi’ndeki bu duru-
mun değişmesi için ciddi bir çaba 
göstermemiz gerekiyor. Kanton 
Meclisi’ndeki politik ağırlığın bahset-
tiğim şekilde olmasının bir nedeni 
de göçmenlerin oy kullan(ma)ma 
konusundaki zaaflı tutumları. Aday-
lığımla en azından Türkiye kökenli 
göçmenlerde seçimlere katılma 
konusunda bir duyarlılık yarata-
bil-meyi umuyorum.  

Politikada göçmen kökenli insan-
ların sayısının artmasının çok gerekli 
olduğu konusundaki düşüncem, 
halen politikada yer alma moti-
vasyonlarımın en başında gelmeye 
devam ediyor."

Kişisel olarak politikadaki temel ilgi 
alanlarım, Zürich'te okul sistemi ve 
entegrasyon alanındaki çalışma-
lardır. Özellikle göçmen çocuklar 
için neler yapılması gerektiği ile ilgili 
ciddi bir birikime sahip olduğumu 

düşünüyorum. Kanton Meclisi’ne 
seçilmem durumunda temel he-
defim, Şehir Meclisi’nde olduğu 
gibi göçmen çocuklarının eğitim 
sürecinde içinde bulundukları eşitsiz 
koşulların giderek azaltılmasıdır.

Kanton Meclisi ve Kanton Hükümeti Seçimleri
24 Mart Zürich 

Göçmenler bu toplumun büyük bir kısmını oluşturmalarına karşın, 
politik arenada hala çok yetersiz temsil ediliyorlar.

Eğitim alanında göçmen kökenli çocukların lehine 
çalışmalarımı Kanton Meclisi’nde de devam ettireceğim.

Muammer Kurtulmuş 

Gü
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Federal Hükümet‘ten 
İşsizlik Sigortası 
Kasaları’na Kesinti
İşsizlik kasaları artık devletten belirgin 
ölçüde daha az para alacaklar. 

Federal Ekonomi Sekreteryası Seco, idari maliyetler için be-
lirlenmiş sabit işletme ödeneklerinin çok yüksek olduğunu 
ifade ediyor.

Seco, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında; işsizlik kasalarının 
işletme faaliyetlerine yönelik yapılan katkıların 2019 yılı 
başından itibaren düşürüldüğünü duyurdu.

Bu düzenleme ile işsizlik kasalarının kar payı daha düşük 
olacak. Daha önceleri sabit ödemeler sayesinde, Aargau ve 
St. Gallen kantonlarının işsizlik kasaları her yıl milyonlarca 
dolar kar ediyordu. 

Aargau Kantonu için, yıllık olarak iki milyonluk bir kar söz 
konusu iken, bu kar oranı St. Gallen Kantonu’nda bir buçuk 
milyondu.

Düzenleme en çok Unia’yı etkiliyor

Yeni düzenlemeden en çok etkilenen Unia sendikası oldu. 
Bu konuda herhangi bir rakam belirtmek istemeyen Unia, 
şimdiye kadar Federal Hükümet‘ten yaklaşık 45 Milyon 
Frank aldı. Kesinti ile ilgili kısa bir açıklama yapan Unia tem-
silcisi Phillip Müller; “Tek haneli milyon aralığında bir gelir 
kaybı olacağını varsayıyoruz.”dedi.

Ne olmuştu?

Federal Hükümet kısa bir süre öncesine kadar, 32 iş-
sizlik sigortası kasasına yıllık 190 milyon franklık bir 
destek sunuyordu. İsviçre Federal Denetim Bürosu (EFK) 
geçtiğimiz yaz, işsizlik sigortası (ALV) idaresinde 50 milyon 
franklık bir tasarruf potansiyelinin olduğunu tespit etti. Seco 
ise kısa bir süre sonra bu tasarruf potansiyelini rakamladı. 

Seco yeni düzenleme ile önemli bir tasarruf yapılacağını 
öngörüyor.

AB’den 
İsviçre Yardım 
Kurumlarına 
Kesinti

Avrupa Birliği, 
İsviçre sivil toplum 

kuruluşlarına yaptığı 
50 milyon franklık 

yardımı kesme 
kararı aldı.

A
ralarında Caritas, Solidar Suisse, Médecins Sans 
Frontières Schweiz, Terre des Hommes’in de 
bulunduğu on yardım kuruluşu, yılın başından 
bu yana Brüksel’den maddi destek alamıyor. Bu 

yardım kurumları bugüne kadar Brüksel’den yıllık 50 milyon 
franklık bir destek alıyorlardı.

AB sözcüsü konu ile ilgili 
yaptığı açıklamada; “Biz 
kimseyi cezalandırmak 
istemiyoruz. Alınan 
bu kararın, İsviçre- 

AB arasında yürütülen 
müzakerelerin sorunları 
ile herhangi bir ilgisi yok.“ 
ifadelerini kullandı.

AB sözcüsü her ne kadar böyle söylese de, alınan kararın 
politik olduğu ve kötüye giden İsviçre-AB ilişkileri ile ilgili 
olduğu düşünülüyor.

İsviçreli yardım kuruluşları ise bu durumdan 
pek de memnun değiller.

AB’nin kesintisi ile bu kuruluşlara yapılan önemli bir destek 
kesilmiş oldu. Gelişmekte olan ülkelerde yaşayanların 
mağdur olduklarını belirten yardım kurumları, destek için 
farklı yollara başvuracaklarını dile getiriyorlar.

AB Komisyonu, sorunu gidermek ve ortak bir çözüm 
bulmak için kapıyı açık bırakıyor ve İsviçreli yardım 
kurumlarıyla görüşmelerin devam ettiğini belirtiyor.
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Suç Duyurusu Yerine
Nakit Para Cezası

Para cezaları için yeni listeler

Federal Hükümet para cezalarına 
yönelik düzenlemeleri de yeniledi 
ve iki ayrı para cezası listesi ya-
yımlandı. 

Birinci listede iltica, entegrasyon,-
çevre koruma, silah, gemicilik 
(nakliye), yüzme, narkotik, pasif 
içicilik ve avlanma yasağı gibi ko-
nular sıralanıyor. Bunlar genellikle 
yerinde kolayca tespit edilebilen 
suçlar olarak tanımlanırken, ihlal 
durumunda ödenmek zorunda 
olunan para miktarı, dava süre-
since ödenen miktarın aynısına 
tekabül ediyor.

İkinci liste ise trafik kuralları 
ihlalleri ile ilgili. Genişletilen bu 
listede 420’yi aşkın ihlal maddesi 
sıralanıyor.

Yeni düzenlemeye göre ceza 
olarak verilebilecek en düşük 
meblağ 10 frank. Bu ücreti, yaya 
geçidinin birkaç metre ilerisinden 
karşıya geçen biri yakalandığında 
ödeyebilecek. Federal Hükümet’in 
listesindeki en yüksek para cezası 
ise 300 Frank. Bu ücreti yanında 
dolu silah taşıyanlar ödeyecek. 

Sigara kullanan da ödeyecek

Kamuya açık olan binalarda 
sigara kullanan ve polis tarafından 

yakalanan kullanıcılar, polise 80 
frank nakit ödeyip, karşılığında da 
makbuz alarak konuyu kapata-
bilecekler. Böylesi bir durumda 
polisin kimlik bilgisi alması ve suç 
duyurusu yapması gerekmezken, 
savcılar ise kişi hakkında ceza 
emri vermeyecek.

Bazı yeni para cezaları konularına 
göre şöyle;

• Kenevir kullanıcısına 100 
frank,

• Köpeğine tasma takmayıp ser-
best bırakana 150 frank, 

• Bilgi vermeyi reddeden ilticacı-
ya 200 frank,

• İşaretli alanların dışında kayak 
yapan kayakçıya 150 frank, 

• Telefonla konuşan bisiklet 
sürücüsüne 40 frank,

• Yeterli yakıtı olmadığı için ara-
cıyla güvenlik şeridinde kalan 
sürücüye 120 frank. 

Herkes için daha ucuz olacak  

Oluşturulan ceza listeleri saye-
sinde hem ihlali yapanların hem 
de polisin yükünün hafifletilmesi 
hedefleniyor. Bu durumda ihlali 
gerçekleştirenler itiraz, avukatlık 
ve mahkeme ücretlerinden kurtul-
muş olacaklar.

Gelecek yıl itibariyle 
polislerin kestiği 
para cezalarına yeni 

düzenlemeler getiriliyor. 

Düzenleme ile, trafik 
yasası dışındaki küçük 
suçlar için sadece para 
cezası verilecek. Bu 
cezalar ise nakit olarak 
ödenebilecek. Düzenleme 
ile ilgili yasa 1 Ocak 
2020’de yürürlüğe 
girecek. 
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İsviçre’de vergi kurumları mükelleflere, 2018 yılı için vergi formlarını göndermeye 
başladı. Peki vergi beyannamesi hızlı ve sıkıntısız bir şekilde nasıl hazırlanır? Nelere 
dikkat temek gerekir? Bunlarla ilgili aşamaları, JAVE Treuhand AG yetkilisi Veysel 
Doymuş şöyle aktarıyor;

•  Vergi dairenizin bir yıl önceki nihai 
değerlendirmesi.

Ayrıca vergiden düşürmek iste-
diğiniz giderlerinizi listelemeniz 
ve kanıtlamanız gerekiyor. Yurt içi 
ve yurt dışı mal varlığınızı beyan 
etmek zorundasınız. Herhangi bir 
kontrolde yanlış bilgi verildiği or-
taya çıktığında,kişi ceza ile karşı 
karşıya kalabilirsiniz. 

Mart ayı sonuna kadar, beyanna-
menizi ve tüm ekleri imzalanmış 
halde vergi dairenize teslim etmeniz 
gerekiyor. Bu zamana yetiştireme-
yecekseniz eğer, sürenin uzatılması 
için erteleme talebinde bulunabi-
lirsiniz.

Kontrol Aşaması
Vergi daireniz size, yaklaşık 
bir ay sonra bir değerlendirme 
mektubu gönderecek. Yazılanları 

Hazırlık Aşaması 

Vergi beyannamesini doldurmadan 
önce tüm evraklarınızı toplamanız 
gerekir. Bu evraklar şunlar;

•  Maaş bordrosu, işsiz veya (malu-
len) emekliyseniz bu ödenekleri-
nizi dair belgeler,

•  Yıl sonu banka dekontları,

•  Kreş makbuzları,

•  İş-ev arası yol masrafları, 

•  Eğitim maliyet makbuzları,

•  Bağış makbuzları,

•  Kendinize ait sağlık giderleri ve 
sigorta makbuzları,

•  Emlak bakım, tadilat ve kira 
gelirleri makbuzları,

•  Emekliliğe katkı payı makbuzları,

•  Borç makbuzları,

•  Bir yıl önceki vergi beyannameniz,

mutlak suretle, dikkatlice kontrol 
etmenizde fayda var. Bu şekilde 
vergi dairesinin değerlendirmesi 
ile kendi doldurduğunuz vergiye 
tabi gelir ve mal varlığı rakamlarını 
karşılaştırmış olacaksınız. 
Aynı zamanda sizin için doğru 
vergi tarifesinin (bekar-evli vs.) 
hesaplanıp hesaplanmadığını 
kontrol edin. 

Unutmayın ki, vergi daireniz 
formlarda yazdığınız hataları size 
bildirmek zorunda değildir. 

İtiraz Aşaması

Vergilendirmeye dair herhangi bir 
şey sizi tatmin etmediyse, vergi 
dairenizin değerlendirmesine 
karşı itiraz hakkınızın olduğunu 
unutmayın. Bu durumda itirazınızı 
30 gün içinde bildirmeniz gerekiyor. 
Bu süreyi aştığınız takdirde, vergi 
dairesinin değerlendirmesi kabul 
edilir ve nihai vergi faturasını 
hesaplandığı şekli ile ödemek 
zorunda kalabilirsiniz.

Konuyla ilgili yardıma ihtiyacı 
olanlar ya da danışmak isteyenler 
yukarıdaki iletişim bilgilerinden 
yararlanabilirler.

JAVE Treuhand AG
Aarauerstrasse 3
CH-5033 Buchs

Tel: 062 825 12 12
info@jave-treuhand.ch
www.jave-treuhand.ch

Veysel Doymuş
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Unutulmaması gereken bir diğer nokta ise, 
her sene başında başımıza gelen ve sigorta 
simsarları tarafından, sözde daha pahalı 
olduğunu iddia ettikleri zorunlu hastalık 
sigortalarını değiştirmek istediğimizde, 
önceden çocuklarımız için yaptırmış 
olduğumuz diş sigortalarını eski sigorta 
şirketinde tutmamızdır. Çünkü, sigorta 
simsarlarının genel aidatı ucuzlatmak için 
seçtikleri en kısa yol, diş sigortalarının iptali 
ya da en iyi ihtimalle ancak 2 ila 4 sene 
sonra uygulanabilir olmalarını sunmaktır. 
Bu durum zorunlu hastalık sigotası dışında, 
tüm diğer ekteki servisler (Fizyoterapi, 
akapunktur vs.) için de karşımıza 
çıkmaktadır. 

Tedavi amaçlı diş ve çene hareketlerinin 
aktif büyüme ve gelişim döneminde (0-
16 yaş) gerçekleştirilmesi için biyolojik 
kuvvetlere gereksinim vardır. Bu biyolojik 
kuvvet, hareketli yani genç hastalar 
tarafından takılıp çıkarılabilen ya da sabit 
yani dişler üzerine yapıştırılabilen ve 
hatta yeni teknolijilerle çene kemiğine 
uygulanabilen, Latince kaynaklı aparey veya 
aparat adı verilen, tam Türkçesiyle aygıtlar 
tarafından gerçekleştirilmektedir. 

O
rtodonti, günümüzde teknolojinin 
de gelişmesiyle oldukça kolay ve 
de her türlü hasta grubuna uygu-
lanabilir hale gelmiştir. Çeneler ve 

dişlerdeki gelişimle ilgili sorunlar, çiğneme 
sisteminde işlemsel (fizyolojik) rahatsızlar 
yaratmasına rağmen, tam anlamıyla bir 
hastalık olarak yorumlanamayacak olan 
Ortodonti, tedavi edilmediklerinde hayati 
tehlikelere yol açmamakla birlikte, yaşlan-
maya bağlı çene eklemleri ve dişleri kemik 
içinde tutan dokulardaki dejenarasyonları 
tetikleyebilir. Bu durum da en azından bu 
sorunların daha erken yaşlarda çıkmasına 
neden olabilir ya da gelecekte ortaya çıka-
bilecek rahatsızlıkların tedavi maliyetlerini 
arttırabilir.

İsviçre’de zorunlu veya isteğe bağlı bir diş si-
gorta sistemi olmadığından; 40 ve 50’li yaş-
lardaki diş ve çene tedavileri aile bütçesinde 
önemli masrafları beraberinde getirebilir. 
Halbuki, çocuklarımıza, 6 yaşlarına kadar 
yaptırabileceğimiz (herhangi bir diş hekimi 
konsültasyonu istenmeden) ve 18, 20 ya 
da 25 yaşlarına kadar geçerli olan, oldukça 
ucuz aidatlı, diş sigortaları ortodontik tedavi-
leri en az % 50-% 75 ve hatta %90 oranında 
ödemektedir. 

Ortodonti, 
çarpık dişlerin 

ve çeneler arası 
konum 

bozuklukların 
düzeltilmesi 

demektir.

Dr. Eray Erdoğan
orthodontieperolles5@hotmail.ch
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www.orienttravel24.ch info@orienttravel24.ch

Açılış Saatleri:
Pazartesi-Cuma 09:00 - 18:30
Cumartesi 09:00 - 17:00

Orient Travel GmbH 
Aarauerstrasse 3, 5033 Buchs / AG
(Eski İlkhan Reisen)
Tel : +41 (0) 62 823 14 11
Fax : +41 (0) 62 823 14 12

20 yıllık tecrübeyle 
güleryüzlü ve güvenilir

hizmetler vermeye devam ediyoruz.

20 yıllık tecrübeyle 

Esen DonatNilgün Cansev

2019 YILINDA
müşterilerimize özel ALMANYA FİYATLARI!
Yeni yerimize bekleriz.

Özellikle yeni çıkacak olan dişlerin düzgün 
sıralanması için çene kemikleri üzerinde 
önemli yer kayıpları nedeniyle, daha geç 
yaşlarda (12-50 ve üstü) önerilen daimî 
diş çekimlerinin olasılığı oldukça aza 
indirgenebilir. 

Diğer bir avantaj ise tedavinin çoğu kez 
ilk okul çağında ya da en fazla orta okulun 
ilk senelerinde sonlanması ve dolayısı ile 
ergenlik döneminin zorluklarına bir de diş 
apareylerinin eklenmesi önlenmesidir. 

Ergenlik dönemindeki hastalarda ortaya 
çıkabilecek bir diğer sorun ise, bu 
dönemdeki hastalarımıza estetik apareyler 
önerilmesine karşın yine de gençler 
tarafından apareylerin yeterince takılmaması 
ve tedavilerin gereksiz yere uzamasıdır. 
Her ortodontik diş veya çene hareketinin 
hayat boyu kalıcı olması aktif tedavi sonrası 
uygulanması gereken pekiştirme tedavisi 
protokolüne uyulması ile gerçekleşir.

Özetle ortodonti her yaşta uygulanabilen, 
bazı kurallara uyulduğunda %100 başarılı 
ve kalıcı düzelme sağlayan bir tedavi 
metodudur.

Kullanılan aygıt artifisiel olmasına karşın 
uygulanan metod zaten normal yani doğal 
olarak her canlıda bulunan büyüme ve 
gelişim mekanizmalarının kullanılmasıdır. 
Ortodontik tedavi, çocukluk döneminde 
dişlerini düzeltememiş ve bu durumdan 
estetik açıdan rahatsız olan erişkin 
hastalarda da başarıyla uygulanmaktadır. 
Diş hareketi, dişi destekleyen dokular 
sağlıklı olduğu sürece, kemik dokusunun 
doğal yenilenme mekanizmaları aktive 
edilerek, hayatın sonuna kadar her zaman 
gerçekleştirilebilir. Ancak çene ile ilgili 
sorunlar, gerekli büyüme mekanizmaları 
18 yaşından sonra sona erdiği için, cerrahi 
metodlarla desteklenmek zorundadır. 
Erişkin hastaları ilgilendiren apareyler, 
son teknolojiler sayesinde, genellikle 
daha estetik ve olası ölçüde gizlidir ancak 
maliyetleri de uluslararası piyasalara bağlı 
olduğundan daha yüksektir.

Erken dönemde (7-10) başlanan ortodontik 
tedaviler, çocuklar açısından, gerek 
apareylerin basitliği ve rahatlığı açısından, 
gerekse üzerinde çalışılan dokuların genç 
olması nedeniyle genellikle daha kolaydır. 
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‘Doğruluğu tartışma götürüyor olsa da anlatılan 
hikâyeye göre Kolombus, gemileri ile Amerikan 
kıtasının kıyılarına vardığı zaman, Kızılderililer 
kıyıya yaklaşan gemileri görememiştir. Çünkü 
gemiler daha önce gördüklerinden tamamen 
farklıydılar. Sudaki dalgaları inceleyen Kızılderili 
şamanları, suya bir süre baktıktan sonra, onun 
hareketlerinden gemileri tanıyabildi. Diğerlerini 
uyardıktan sonra, onlar da gemileri görmeye 
başladılar.’

Bu hikâyenin gerçek olup olmadığı tartışmalıdır, 
ancak gerçek olmasa bile hikâyenin bize 
anlattığı şey beynin prensip olarak yalnızca 
bildiklerini gördüğüdür. Beynimizin aynı anda 
çevresinde olan her şeyi görme, algılama ve 
hafızasına alma imkânı yoktur. Bu yüzden dikkat 
ve algılama ancak bizim için önemli olana 
yoğunlaşır. 

Anlatılana göre Rus yazar Iwan Turgenjew bir 
gün yolda yürürken, yanına bir dilenci yaklaşır. 
Dilenci kendisinden para ister. Turgenjew onu 
yanından uzaklaştırırken; ‘Kusura bakma 
kardeşim, sana verecek bir şeyim yok’ der. 
Dilenci Turgenjew’e teşekkür eder ve ekler; 
‘istediğimden daha fazlasını verdiniz efendim. 
Bana kardeşim dediniz’.

Dr. phil. Özgür Tamcan
otamcan@gmail.com
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Çocukluk
Travmaları

keyifli şeyler ya da daha kolay yollar 
bulmuşuzdur; iş, aşk, oyun, kumar, 
seks, uyuşturucu, alkol, televizyon, eğ-
lence, abartma, yalan söyleme vb. Oysa 
kaçtığımızı sandığımız o hissiyatlar 
ister beyin, ister de ruh diye adlandırın, 
oranın en derinliklerindedir. 

Adını çocukluk travması diye adlan-
dırdığımız bu derin varoluş korkuları, 
anne-babalarımızın birçok kez isteme-
den, birçok kez engel olamadıkları için, 
birçok kez farkında olmadıkları için (5 
maymunun hikayesinde olduğu gibi 
-bakınız www.haberpodium.ch/5-may-
mun), çok az da olsa bilerek bıraktık-
ları yaraların izleridir. Şema terapileri 
insanın günlük yaşamında farkına 
varamayacağı bu kaygıları ve onlarla 
baş etme biçimlerini ortak bir paydada 
toplar, isimlendirir ve mağduriyetini 
yaşayan insanlara bunları elle tutulur, 
anlaşılır hale getirir.

Çocukluk travmalarının oluşmasında 
4 temel psikolojik ihtiyacın anne-baba 
tarafından yeteri kadar ‘beslenmemesi’ 
ya da bu ihtiyaçlar etrafında çocuğun 
travmatik, yaralayıcı deneyimlere ma-
ruz kalması vardır: bu 4 ihtiyaç Alman 
kökenli psikolog Prof. Grawe’ye göre 
güvenli bağ, değerli olmak, kontrol 
duygusunu yaşamak ve oyun/yaşam-
dan keyif alma duygusudur. 

Bu yazıda güvenli bağ ihtiyacının 
zedelenmesi ile ortaya çıkan inanç 
ve duyuların neler olduğuna ve onları 
nasıl tanıyabileceğinizi göstermeye 
çalışacağım. 

İçimizdeki çocuk birçok psikoterapi 
ekolünün kullandığı bir alegoridir. 
Bilinçaltımızda kalmış anılar ve onların 
bugün yaşamımıza bilinçdışı etkilerini 
anlamamız için kullanılır. Gerçekten 
de iç dünyamızın farkına varmak hiç 
de kolay değildir. Çocuğun dünyaya 
dışardan bakıp, analiz etme, anlama 
şansı zaten yoktur. Dünya ile dene-
yimleri neyse, dünya çocuk için odur. 
Bu deneyimlerde onun için etkili olan 
dört temel psikolojik ihtiyacı yukarıda 
sıraladık. Bunlardan ilki ve en önemlisi 
ise güvenli bağ kurma ihtiyacıdır. Peki 
nedir güvenli bağ?

Bağ ve psikolojik sağlık arasındaki 
ilişkinin önemini anlamayı, İngiliz çocuk 
doktoru ve çocuk psikiyatristi John 
Bowlby’nin araştırmalarına borçlu-
yuz. Güvenli bir bağ, çocuğun hayatta 
kalması için temel bedensel ihtiyaç-
ları kadar önemlidir. Ebeveyn çocuğa 
bağlanırken ona koruma ve güven 
duygusunu verir. Çocuklarda ebeveyn-
lerinde güven duygusunu ve korunmayı 
ararlar. 

Çocuk ilk aylar ve yıllarında yüz ifadesi 
ve beden dili ile ihtiyaçlarını anlatmaya 
çalışır. Anne-babanın görevi ise 
çocuğa hassasiyet göstermektir: 
anne-baba çocuğun sinyallerini 
ve isteklerini algılayabildiği, doğru 
şekilde yorumlayabildiği ve derhal ve 
uygun şekilde cevap verebildiği zaman 
çocuk onlara güvenmeyi öğrenir ve 
bunun sonucunda güvenli bir bağ 
kurmaya başlar. Bunu hiçbir anne 
babanın kusursuz yapması mümkün 
değildir. Zaten önemli olan bunun 
kusursuz olması değildir, önemli olan 
çocuğun ilk yıllarında ağır, travmatik 
ya da sürekli tekrarlanan negatif 
deneyimlere maruz kalmamasıdır. 
Bu tür negatif ve ağır/travmatik 
deneyimlere küçük yaşta terk edilen 
çocukları, ev içi şiddeti, ebeveynlerin 
kronik hastalık yaşamalarını, cinsel ya 
da duygusal istismarı, bakımsızlık ve 
ilgisizliği, anne-babanın iş ya da başka 
nedenden yokluklarını örnek olarak 
verebiliriz. Buna sosyal nedenlerde 
etki edebilir (yüksek derecede çocuk 
sayısı gibi).

İnsanlar arası ilişkilerde, yani karşımız-
daki ile olan ilişkimize beklentilerimiz 
de bu anekdotta anlatılandan farklı 
değildir. Hangi tür bir ilişki olursa olsun 
ilgimiz, dikkatimiz karşıdakinin bize 
verdiğine değil, bizim istediğimiz ya 
da ihtiyaç duyduğumuz şeyi sunup sun-
madığına yoğunlaşır.

Örneğin ailelerinde gerekli ilgi ve 
yakınlığı bulamamış insanlar, varlık 
kaygıları ile yaşarlar. Önemli olma-
dıkları, önemsenmeyecekleri, değerli 
olmadıkları kaygıları, onları ilgi ve 
alakayı aramaya yönlendirir. Sürekli 
geçmişlerinden bahsetmeleri, başlarına 
gelen sıradan şeyleri abartılı bir şekilde 
överek anlatmaları bu arayışla ilgilidir. 
Kendilerini ya diğer insanların üstünde 
ya da altında görürler. Onlara göre ilgi 
görmek ise sadece diğerlerinden farklı 
ve üstün olmakla mümkündür. Gözleri 
güzel olanı değil, onlara ilgi gösterini 
görür. Anlattıkları gerçek değil, onların 
olmak istedikleridir.

İnsanı yaşam boyunca istemese de 
sürekli bulan hoş olmayan duygular 
vardır; değersizlik, fazlalık, terk edilme 
kaygıları, dünyada tek başına kalmışlık 
duygusu. Yukarda örnekte bahsettiğim 
varlık kaygısı ile yaşayan insan da 
benzeri duygularla doludur. Ondan kur-
tulmanın yolu olarak abartmayı, kendini 
övmeyi tercih etmiş olabilir. İnsanların 
bu tür kaygılarından kurtulmasında 
belki de en zararsız yolda budur. 

Çok azımız içimizdeki kaygıların kökleri 
ve nedenleri ile yüzleşmeyi tercih ede-
riz. Çünkü onlardan kaçmak için daha 

İçimizdeki 
Çocuk

Çocukluk travmalarının 
oluşmasında 4 temel psikolojik 
ihtiyacın anne-baba tarafından 
yeteri kadar ‘beslenmemesi’ 
ya da bu ihtiyaçlar etrafında 
çocuğun travmatik, yaralayıcı 
deneyimlere maruz kalması 
vardır: 

17
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örneğin göç ne-
deni ile var olan 

toplumun içinde 
yer bulamamak gibi 

toplumsal bir neden 
olabilir (getto). Bunun 

yanı sıra okul ve sosyal çev-
rede mobbinge maruz kalmak (dini, 
etnik, ten rengi, dili vb. ya da bunlardan 
bağımsız herhangi bir denenden kay-
naklı) bu şemanın gelişmesine neden 
olabilir. Bu tür insanlar kendilerinin 
diğer insanlardan farklı olduğuna, 
hiçbir zaman anlaşılmayacaklarına 
inanırlar ve aidiyet duyguları yoktur. 
Yaşamlarında aşırı derecede uyum 
göstermeye çalışırlar ve kendilerini 
göze batmamak için geri tutarlar ve 
hep alttan alırlar. Çok yakınları dışında 
diğer ilişkilerden kaçarlar. Vazgeçilmez 
olmak için aşırı derecede başarı olma-
ya çalışırlar ya da çevrelerinde kendile-
rine benzer insanlar ile holiganlık türü 
çeteler oluşturmaya çalışırlar.

Yetmezlik/yetersizlik şeması: bağ 
ihtiyacı ile yakından ilişkili son şema 
ise yetmezlik/yetersizliktir. Bu 
şemayı taşıyan insanların ebeveynleri 
çocuklarını sıklıkla cezalandırır, kritize 
eder ve aşağılarlar. Bunun sonucunda 
çocuk, ilerleyen yaşta yetişkin, 
kendisini her şeyin sorumlusu olarak 
görür ve sıklıkla suçluluk duygusu 
çeker. Kendisinde bir hasar ve kusur 
olduğundan emindir. İnsanların er ya 
da geç bu kusurları ve göründüğü 
gibi olmadığını keşfedeceklerine 
inanır. Tercihleri ve yaptıkları şeyler 
ulaşabilecekleri ve yapabileceklerinin 
altındadır. Utanacağı ilişkiler yaşar 
ve utanacağı işlerle uğraşırlar. 
Kendisinden bahsetmekten, göze 
batmaktan kaçınır, ‘derin ve sessiz’ 
olmayı tercih ederler. Bu tür insanlar 
kendilerinden beklentileri yüksek olan, 
aşırı doğrucu, kendilerini yüksekte, 
diğer insanları aşağıda gören yapıya 
sahiptir. Kendilerini genelde tek yönde 
geliştirirler. 

Bir dahaki yazıda diğer ihtiyaçlar ile 
ilişkili şemaları anlatmaya çalışaca-
ğım.

ulaşılmaz 
platonik 
aşkları tercih 
edebilirler. 
İlişkilerinde ken-
dilerini korumanın 
yolu olarak aşırı kıskanç-
tırlar ve kontrolü severler. Terk 
edilmemek için kendilerini özel ve vaz-
geçilmez yapmaya çalışırlar. Onlar terk 
edilmeden, gemiyi herkesten önce 
terk etmeyi tercih ederler. İlişkileri 
genelde yüzeyseldir.

İstismar şeması: çocukluklarında 
duygusal ya da bedensel/cinsel istis-
mara uğramış insanların geliştirdikleri 
bir şemadır. Cinsel istismarın yanında 
bedensel istismara, çocukların işgücü 
olarak kullanılması örnek olarak ve-
rilebilir. Duygusal istismarın örnekleri 
ise eşlerinden memnun olmayan 
annelerin çocuklarına sarılmaları, 
onları dert ortağı olarak seçmeleri, ya 
da onları diğer ebeveyne karşı kendile-
rinin ortağı yapmalarıdır. Bu insanların 
içsel inançları yakın olmanın tehlikeli 
bir şey olduğudur. Diğer insanların on-
lara yaklaşmalarıyla korkuları artmaya 
başlar. Ağır travmatik istismara maruz 
kalmışlarsa borderline kişilik bozuk-
luğunu geliştirebilirler. Diğer yandan 
daha iyisini zaten hak etmediklerine 
inanırlar ve kendilerine yapılan her tür-
lü acımazlığı ise mübah görürler. Yaşa-
dıkları ilişkilerde genelde geçmişi tek-
rar ederler: maddi, manevi ya da cinsel 
istismar yaşadıkları ilişkileri bulurlar 
ve bu ilişkilerden kopamazlar. Diğer 
insanlara karşı hep şüphecidirler. Ya 
da bunun tersi, ‘yakınlık can yakıcıdır’ 
parolası ile insanlardan uzak durur 
ve cinselliklerinden feragat ederler. 
Bunun yanı sıra kavgacıdırlar ve politik 
olarak ‘haksızlıklara ve istismara’ karşı 
militanca tavırlar gösterebilirler. Diğer 
yandan kendileri diğerlerini istismar 
edebilirler ve cezalandırmaya eğilimli 
insanlardır.

Sosyal dışlanma şeması: bu şemayı 
geliştiren insanların ebeveynleri kendi-
lerini toplumdan izole etmiş insanlar-
dır. Bunun arkasında anne-babaların 
sosyal korkuları olabileceği gibi, 

Şema terapilerine göre güvenli bağ 
ihtiyacının yaralanması ya da bunun 
gerektiği olmaması durumlarında in-
sanlar aşağıdaki şemaları geliştirirler:

Duygusal ihmal edilme şeması: bu 
şema özellikle ilgisiz, soğuk anne-ba-
baların çocuklarında gelişir. Çocuk 
direk ya da dolaylı olarak anne-baba 
tarafından istenmediğini hisseder (ör-
neğin evlatlık olarak verilen çocuklar, 
istenmeyen hamilelikler sonucunda 
dünyaya gelen çocuklar). Bu insanlar 
ilerleyen yaşlarında değersiz ve fazlalık 
olduklarına inanırlar. Yaşamda her şeyi 
kendilerinin yapmaları gerektiğiyle 
hareket ederler, çünkü kimsenin on-
ların yanında olmayacağına dair derin 
inançları vardır. Değersizlik, fazlalık ve 
tek başınalık/yalnızlık duygusundan 
kurtulmak için kendilerini bırakırlar, 
boş vermişlik duygusu ile yaşarlar.  
Bazıları fantezi dünyasında, insanlar-
dan geri çekilmiş yalnız bir kurt olarak 
yaşamayı tercih eder. Diğer bir kesim 
ise ya diğer insanları sömürüp, onları 
kullanmayı, yeni yeni cinsel partner 
aramayı ya da tam tersi kendini kul-
landırtmayı, sürekli birileri için kendini 
feda etmeyi tercih eder. Hangi baş 
etme biçimi olursa olsun, duygusal 
ihmal yaşamış insanların hedefi değer-
sizlik, fazlalık, yalnızlık duygusundan 
kaçmak ya da onun acısını azaltmaktır.

Terkedilme şeması: bu şemayı taşı-
yan insanların anne-babaları sürekli 
renk değiştiren bir yapıya sahiptir. Dav-
ranışları, duyguları aşırı değişkendir. 
Bir an çok yoğun ilgi ve yakınlık göste-
rirken, diğer yandan hiç beklenmedik 
bir şekilde soğuk ve uzak olabilirler. 
Çocuğun dünyasına hiç beklemedikleri 
bir anda girerler ve yine aynı şekilde 
onu terk ederler. Buna neden olarak 
beklenmedik ölüm olayları ya da bo-
şanma sonrası ebeveynlerden birinin 
ortadan kaybolmasını da sayabiliriz. 
Hangi nedenden olursa olsun bu 
insanlar çocukluklarında sıklıkla yalnız 
bırakılmışlardır. Bu şemayı taşıyan in-
sanlar sürekli terk edilecekleri kaygısı 
ile yaşarlar ve çevresindeki insanların 
güvenilmez olduklarına inanırlar. İçsel 
kaygılarından kurtulmanın yolu olarak 

Bağ Odaklı
Şemalar



BTKD-Kreuzlingen Müzik Korosu, 
halk müziği derlemelerinden oluşan 
bir konser verdi. 2 Şubat Pazar günü, 
Konstanz’da bulunan Bodensee Fo-
rum’da verilen "Anadolu’dan Ezgiler" 
isimli konsere halk müziği sever-
lerin yoğun bir ilgisi oldu. Konsere, 
Konstanz ve Kreuzlingen şehirlerinin 
belediye başkanları da katıldı.

Serpil Balan Çetinkaya ile Özkan 
Özcan‘ın sunumunda, Koro şefi Sami 
Demircan’ın yönetiminde verilen 
koro ve solo özelliğindeki konserde, 

birçok 
saz sa-
natçısı da 
enstrümanları 
yer aldı.

Anadolu’nun dört bir yanından 
halk türkülerinin seslendirildiği bu 
konserde dinleyiciler, sunulan geniş 
bir repertuarla kimi zaman coşkulu 
anlar kimi zamansa hüzünlü anlar 
yaşadılar. Aşık Veysel’den Nesimi 
Çimen’e, Barış Manço’dan Ali Kızıl-
tuğ’a, Muhlis Akarsu’ya kadar, Kara 

Toprak, Ey Sevdiğim 

Sana Şikayetim var, 

Barış Güvercini, Bir Selam 

Sal Sabah Olsun, Kiziroğlu 

Mustafa, Bahça Duvarından Çıktım, 

Çökertme Türküsü, İnsan Olmaya 

Geldim, Nalın Dilber gibi parçaların 

seslendirildiği konser izleyicilerinden 

tam not aldı.

Geç saatlere kadar süren konser, po-

tpuri özelliğindeki parçalar eşliğinde 

çekilen halaylarla son buldu.

İLAN
DEVREN SATILIK RESTORAN

WİNTERTHUR’DA SAĞLIKSAL NEDENLERDEN DOLAYI 
DEVREN SATILIK RESTORAN

80 kişilik iç oturma yeri

100 kişilik dış oturma yeri

Geniş mutfak

A’dan Z’ye komple döşeli

Ferah Ortam

Merkezi konum

Bar

İlgilenenler 078 672 77 07 numaralı telefonu arayabilirler.

Bodensee’de
Yankılandı
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başarısız olduğunuz zamandan 
bahsedin. Başarısızlığınızla nasıl 
başa çıktığınızı açıklayın; başarısız-
lıktan da birçok ders çıkardığınızı 
ve bunların başarıya giden yolda 
önemli olduğunu belirtin.

Sağlıklı başa çıkma becerile-
rini öğretin

Başarısızlık rahatsız edici olmasına 
rağmen, dayanılmaz bir durum 
değildir. Çocuğunuza hayal kırıklığı, 
reddedilme ve hatalarla nasıl başa 
çıkabileceğini öğretin. Bir arka-
daşla konuşmak, resim çizmek, 
onun duygularıyla başa çıkmasına 
yardımcı olabilir.

Sağlıklı kendi kendine konuş-
ma modeli 

Çocuğunuza, özeleştirinin aksine 
özşefkat kullanmasını öğretin. 
Çocuğunuza, hata yaparken bile 
kendinize nezaket gösterdiğini-
zi göstermek için yüksek sesle 
konuşun. Şunu söyleyin, “Bugün 
kapanmadan önce bankaya 
gitmeyi unuttum. Yarın daha 
iyisini yapmaya çalışacağım” veya 
“Ocağa dikkat etmedim ve akşam 
yemeğini yaktım. Bir daha yemek 
yaparken dikkat edeceğim.”

olamayacağım.” “Patronum rapo-
rumdan hoşlanmayacak” vs… Bu 
düşünme şekli olumsuzluk içerir. 
Bir şey istediğiniz gibi olmadığın-
da, “Çok çalıştım ve yapmaktan 
zevk aldım. Yeterince iyi olduğuna 
sevindim, çabalamak güzeldi; 
mükemmel olması gerekmiyor” 
demek hem sizin açınızdan, hem 
de çocuğunuz açısından çok fayda-
lıdır. Çocuğunuz bir şey yaptığında,“ 
Mükemmel görünüyor!” demek 
yerine, “Yaptığın için memnun oldu-
ğunu görüyorum, bunun için çaba 
göstermen çok güzel” diyebilirsiniz.

Çocuğunuzun sonucundan 
ziyade, çabalarını övün 

Çocuğunuzu sınavda 100 aldığı için 
övmekten kaçının. Bunun yerine, 
sıkı çalıştığı için onu övün. Ayrıca, 
başkalarına nazik davrandığı 
veya iyi bir arkadaş olduğu için 
onu övün. Başarının, yaşamdaki 
tek önemli şey olmadığını açıkça 
belirtin.

Kendi başarısızlıklarınızın 
hikayelerini paylaşın 

Çocuğunuza mükemmel olmadığı-
nızı açıkça belirtin. Ona bir işe gire-
mediğiniz zaman veya bir sınavda 

Endişeleri açığa vurun 

Çocukları üzmekten kaçınmak 
doğru gelse de, endişeleri hak-
kında konuşmalarını sağlamak 
ve durumlarla ilgili duygusal 
ifadeler geliştirmelerini sağlamak 
önemlidir. Çocuklar kendilerini 
endişeli yapan şeyleri açtıklarında, 
ebeveynler onları tekrar tekrar bu 
tetikleyicilere maruz bırakmalıdır. 
Bu “maruz kalma terapisinin” 
özellikle sosyal kaygısı olan 
çocuklar için işe yaradığı belirlen-
miştir. Duyguların dışavurumu ve 
ifade edilmesi çocukları her zaman 
rahatlatan yöntemlerden biridir.

Bakış açısını değiştirin 

Ebeveynler, çocukların mükemme-
liyetçi düşüncelerini değiştirmele-
rine yardım edebilir. Endişe verici 
durumlara başkalarının bakış açıla-
rından bakma pratiği yapabilirsiniz. 
“Baban bu toplantıda başarısız olsa 
ne olur?” ya da “Arkadaşın Ali ev 
ödevinin bazılarını yanlış yaptığında 
nasıl tepki verirdin?” gibi sorular 
sorarak çocuğun farkındalık kazan-
ması, problem çözmeyi öğrenmesi 
ve farklı bakış açıları geliştirmesi 
ve her problemin birçok çözümü 
olduğunu görmesi öğretilebilir.

Tutumlarınızı fark edin 

Çocuklar sıkıntıya, kaygıya nasıl 
tepki verdiğinizi izliyor. “Bu projeyi 
tamamlamazsam, asla mutlu 

Ço
cu

k

Öğrenme sürecini açıklamak, çocukların hataların katlanılabilir olduğunu görmelerine yardımcı 
olabilir. Çocuklar sık sık “Hatalar öğrenmenin bir parçasıdır” diye duyarlar. Fakat mükemmeli-
yetçi eğilimleri varsa buna inanmazlar. Hata yaptıklarında küçük düşmüş hissederler.

“Mükemmeliyetçilik” sözcüğünün sözlük tanımı basitçe “mükemmelliğin eksik olduğu her şeyi kabul 
edilemez görme eğilimidir.”

Daha ılımlı seviyelerde, ebeveynler çocuklarına yardımcı olmak için şunları yapabilirler;
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2019 yaz sezonu için 
uçak, gemi, tren biletlerinizi ve 
tatilinizi uygun fiyatlara 

rezerve ettirin!
Tel: 052 203 23 06
Fax: 052 203 23 07
Natel: 076 430 87 86 E-mail: info@yako.ch

www.yakoreisen.ch

Zürich’ten G.Antep’e direk uçuşlar,
Zürich’ten Ankara’ya direk uçuşlar başlamıştır.

Yeni adresimiz: 

Wülflingerstrasse 246 

8408 Winterthur

Yako Reisen yeni yerinde 
müşterilerine hizmet sunmaya 
devam ediyor.

Beklentilerinizin farkında olun 

Mükemmel olması için çocuğunuza 
baskı yapmadığınızdan emin olun. 
Yüksek fakat makul beklentiler 
oluşturun. Çocuğunuzdan faz-
la bir şey beklemeyeceğinizden 

emin olmak için zaman 
içinde beklentilerinizi 

izleyin.

Çocuğunuzun 
neyi kontrol ede-
bileceğini ve neyi 
kontrol edemeye-

ceğini belirlemesi-
ne yardımcı olun

Çocuğunuz okuldaki en iyi basketbol 
oyuncusu veya her biyoloji sınavında 
okul birincisi olmak isterse, başa-
rısını etkileyen koşulların çoğunu 
kontrol edemeyeceğini ona açıkça 
belirtin. Öğretmenin sınavlarını ne 
kadar zorlaştırdığını kontrol edemez 
veya akranlarının performansının ne 
kadar iyi olduğunu kontrol edemez, 
ama çabasını kontrol edebilir.

Çocuğunuzla gerçekçi hedefler 
belirleyin

Çocuğunuzla ulaşmak istediği he-
defler hakkında konuşun. Hedefleri 
mükemmellik gerektiriyorsa, onun-
la gerçekçi olmayan yüksek hedefler 
koymanın tehlikeleri hakkında 
konuşun ve daha gerçekçi hedefler 
oluşturmasına yardımcı olun.

Çocuğunuzun sağlıklı benlik 
saygısı geliştirmesine yardımcı 
olun 

Çocuğunuzun, yalnızca başarılı 
olduğu etkinliklere değil, kendini 
iyi hissetmesine yardımcı olacak 
aktivitelere katılmasını destekleyin. 
Gönüllülük, yeni şeyler öğrenmek 
ve sanatsal etkinliklere katılmak, 
çocuğunuzun daha sağlıklı bir görüş 
geliştirmesine yardımcı olmanın 
birkaç yoludur.
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B
uralarda yapılan görüş-
meler, sadece tercü-
manın olduğu, üçüncü 
şahısların olmadığı 

ortamlarda gerçekleştirildi. UNO 
uzmanları, İsviçre’nin işkence, 
insanlık dışı ve aşağılayıcı mua-
melelerini önlemek ve bu uygula-
maları cezalandırmak için alınan 
önlemleri inceledi. Kamuoyuna 
yansıyan haberlere rağmen, bu 
ekibin görevlerine dair detaylar 
hala belirsizliğini koruyor.

İsimleri ve kökenleri bilinen bu 
delege üyeleri; Mauritius Adası, 
Togo, Kıbrıs, Fas ve Moritanya 
gibi insan hakları endeksleri 
listesinde çok da yüksek sırada 
olmayan ülkelerin vatandaşları. 
UNO temsilcileri, uzmanlarla ilgili 
yaptıkları açıklamalarda uzman-
ların kendi devletlerini temsil 
etmediklerini, sadece nitelikleri 
nedeniyle UNO için aktif çalışma-
lar yürüttüklerini belirttiler.

Federal Adalet Bakanlığı bu 
ekibin, sadece İsviçre’ye gelmesi 

ile ilgili bir bilgiye sahip olduğunu 
açıklarken, ekiple iletişim kurma 
çabasından bir sonuç alamadı. 

Ziyaretin dayanağı; İşkenceye 
Karşı Gönüllü Ek Protokolü

Aslında bu ziyaretin hukuki 
dayanağı, İsviçre’nin 2009 yılında 
onayladığı İşkenceye Karşı 
Gönüllü Ek Protokolü’ne uzanıyor. 
Bu protokolün onaylanması 
ve uygulanması ile birlikte, 
işkenceye karşı küresel mücadele 
dayanışması yapıldığı garantisi 
veriliyor. İmzalanan bu protokole 
göre, UNO uzmanlarının gözaltı 
ve cezaevi merkezlerini, izin 
almaksızın ziyaret edebilirler.

UNO’ya bağlı işkence uzmanları, 
şimdiye kadar 88 üye ülkenin 
70’ini ziyaret etti. İsviçre 
cephesinden bu görevi, 2010 
yılından bu yana Ulusal İşkenceyi 
Önleme Komisyonu (NKVF) 
yürütüyor ve ara ara tespitler 
yapıp önerilerde bulunuyor. 

Derya Özgül LL.M.
Hukukçu

d.ozgul@adconsultancy.ch
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Altı kişilik UNO (Birleşmiş Milletler) 
uzman ekibi İsviçre’deki bazı 

cezaevlerini ve mülteci kamplarını 
ziyaret etti. 27 Ocak - 7 Şubat tarihleri 
arasında bazı cezaevlerindeki tutuklu, 

hükümlü ve cezaevi yetkilileri ile 
görüşmeler gerçekleştiren UNO’ya 

bağlı işkence uzmanları, buna ek olarak 
kimi iltica kampları ile geri gönderme 

kamplarını da denetledi. 

Gü
nc

el



Son dönemlerde İsviçre ile 
ilgili insan hakları ihlalleri 
söylemlerinde ciddi artış-
lar görüldü. Geçen yıl, geri 
gönderme merkezlerinin 
cezaevi yapılanmalarına çok 
fazla benzediği şikayeti yapı-
lırken, geçtiğimiz ay ise; iltica 
kamplarında yaşayan insan 
ticareti mağdurlarının ve diğer 
savunmasız kişilerin tespitle-
rinin daha iyi yapılması önerisi 
gündeme gelmişti. 

Mülteci kamplarındaki 
kötü koşullar ile buralarda 
yaşayan insanlara yapılan 
kötü muamele ya da ilgisiz-
lik de birçok kişi tarafından 
dillendirilen konuların başında 
geliyor. Öte yandan gözaltına 
alınan bireyler psikolojik baskı 
görürlerken, yasal haklarından 
mahrum bırakılıp avukatları ile 
bile görüştürülmüyorlar. İsviç-
re’nin birçok kantonunda mül-
tecilere çalışma izni verilmiyor. 
Kötü koşullarda barındırılan bu 

insanlar, açlık sınırın da altında 
bir bütçe ile yaşamak zorunda 
bırakılıyorlar. 

Bütün bunların yanı sıra, akıl-
lara son dönemlerde yaşanan 
birçok vaka da geliyor; 2010 
yılında, Zürich Hava alanın-
da polis şiddeti sonrasında 
ölümle sonuçlanan zorla 
yurtdışı edilme vakası, geçen 
yıl St. Gallen’de ve Basel’de 
yaşayan iki mültecinin inti-
harları, 2013’de Luzern polisi 
tarafından yapılan 20’den fazla 
şiddet vakası akıllarda kalan 
örneklerden bazıları. 

Bunlar basına yansıyanlar. 
Açıklanmayan ya da basına 
yansımayan birçok vaka da 
bulunuyor.

Nilz Melzer 
tedirgin
Uluslararası Hukuk Profesörü 
ve UNO İşkence Özel Rapor-
törü, İsviçreli Nilz Melzer’i 
özellikle de gözaltı merkezleri 
tedirgin ediyor. 

Melzer, bazı gözaltı uygula-
malarının güvenlik, çatışma 
veya kaçma gerekçelerini 
aştığını, buraların tutukluların 
işlemedikleri bir suçu zorla 
itiraf etmeleri için kullandığını 
belirtiyor. Teorik olarak böyle 
bir gözaltı uygulaması süreci 
İsviçre’de pek görünmese de, 
pratikte uygulama devam 
ediyor. Melzer: “Bu uygulama-
lar işkence yasağının açıkça 
ihlalidir ve bunlara derhal son 
verilmelidir“ diyor.  Uygulama 
kaba şiddet içermiyor, ancak 

Hükümet’in daha sonra bu 
gizli raporu yayınlayıp yayın-
lamayacağı henüz bilinmiyor. 
Ancak bizler, insan hakları 
konusunda özenli olan Federal 
Hükümet’in bu raporu en kısa 
sürede yayınlamasını bek-
liyoruz. Umarız bu vesile ile 
İsviçre’deki hak ihlalleri azalır.

Not: İsviçre’de, hukuki konu-
larda danışmanlık hizmetinden 
faydalanmak isteyenler yu-
kardaki mail adresimden bana 
ulaşabilirler. Ayrıca Türkiye ile 
ilgili, tanıma/tenfiz davaları, 
tapu dava işlemleri, tebligat, 
vekâlet işlemi vs. türünden 
herhangi bir hukuki süreç 
içerisine giren ya da Türkiye’de 
hukuki takip yaptırmak isteyen 
okuyucularımız da iletişime 
geçebilirler.

psikolojik işkence boyutu 
oldukça yaygın. Melzer buna 
ilişkin olarak ise: “İsviçre 
dünya çapında işkenceye karşı 
mücadelede çok ileride. Bu 
yapılanlar adil değil.“ diyor.

Federal Adalet Bakanlığı ile Ada-
let ve Polis Direktörlüğü yapılan 
bu suçlamalara karşı kendilerini 
savunmak istemiyorlar. 

6 ay sonra “Gizli 
rapor“ geliyor
UNO delegesi 7 Şubat tarihin-
de İsviçre’den ayrıldı. Basın 
açıklaması yapmayan delege, 
gözlemlerini temsilcilere 
bildirip, 6 ay içinde de hazır-
ladığı gizli bir raporu Federal 
Hükümet’e sunacak. 

Not: İsviçre’de, hukuki konularda danışmanlık hizmetinden fayda-
lanmak isteyenler yukardaki mail adresimden bana ulaşabilirler. 
Ayrıca Türkiye ile, tanıma/tenfiz davaları, tapu dava işlemleri, 
tebligat, vekâlet işlemi vs. türünden herhangi bir hukuki süreç 
içerisine giren ya da Türkiye’de hukuki takip yaptırmak isteyen 
okuyucularımız da iletişime geçebilirler.

İnsan hakları ihlallerinde 
ciddi artışlar var

Son dönemlerde 
İsviçre ile ilgili insan 

hakları ihlalleri 
söylemlerinde ciddi 

artışlar görüldü. 

Mülteci 
kamplarındaki 

kötü koşullar ile 
buralarda kaşayan 

insanlara yapılan 
kötü muamele ya 
da ilgisizlik birçok 

kişi tarafından 
dillendirilen 

konuların başında 
geliyor.
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Nurten Avcı (Maharaa)
info@maharaa.ch

Aşk Hayatı

Kova burçları-
nın aşık oldu-
ğunu hemen 
anlayamazsınız. 

Çünkü  duygularını ilk etapta 
pek göstermezler. Sanırsınız 
ki hiç duyguları yok ve karşı-
larındaki kişiyi zorlamaktan 
çok hoşlanırlar. 

Aşık olmaktan, daha doğ-
rusu bağlanmaktan biraz 
korkarlar. Bu yüzden kendi-
lerini aşka teslim etmekten 
çekinirler. 

Eğer kova burcundan birini 
kendinize bağlamak istiyor-
sanız, dış görünüşünüze faz-
la zaman harcamayın. Çünkü 
dış görünüş kova için pek 
de önemli değildir. Kendine 
özel bir insan ararken, zeki, 
mantıklı ve herşey üzeri-
ne konuşabilecek cesaretli 
insanları tercih eder o.

Her şeyden önce en iyi 
arkadaşı olmayı deneyin. 
Ancak fazla boğmayın, çünkü 
kendisini hapishanede his-
sedip kaçmayı deneyecektir. 
Özgürlük duygusu bir kova 
için en önemlisidir ve kendini 
özgür hissetmezse aşk yaşa-
yamazsınız.

Kovalar çok yardım severdir-
ler. Ancak dostça göründük-
leri halde genellikle sevdikleri 
kişiyle iletişim kuramazlar. 
Çekingen ve utangaç bile 
olabilirler. Aranız iyi olduğu 
halde kendilerini birden geri 
çekiyorlarsa panik yapmayın, 
çünkü bu kovanın size aşık 
olduğunun belirtisidir.

İş hayatı

Kova burçları 
iyilik ve hayır 
işleri yapmayı 
çok sevdikleri 

için çoğu kez sosyal alanlarda 
çalışırlar. Bu tür işlerle dünya-

yı değiştirdiklerini düşünürler 
adeta.

Öğretmenlik mesleğinde 
kovalara sıklıkla rastlarsınız. 
Hayal güçleri ve öğretme 
yetenekleri büyük olduğu için, 
herhangi bir öğrenci dersi 
anlamadığında ne yapar eder 
ona öğretmek için mutla-
ka bir yol bulurlar mesela. 
Genellikle işlerinde başarı 
kazanır, başarılarını herkesle 
dostça paylaşırlar. Bu yüzden 
de iş hayatlarında sevilirler.

2018-
2019
yılı
Kova için Ocak ayı en önemli 
aylardan biriydi. 5 Ocak ile 
21 Ocak arasında yaşadığınız 
ani bir olay sizi gelecek 6 ay 
boyunca etkileyecek. 

Birçok kova burcu sene bo-
yunca iş hayatlarında önemli 
adımlar atacak. Korkmayın 
sevgili kovalar, çünkü şans 
yıldızı bu sene hep yanınızda 
olacak ve sizleri destekleye-
cek. Ancak sorumluluklarını-
za dikat etmeniz gerekiyor. 

Bu senenin sonuna kadar 
ruhsal olarak güçlenecek, 
daha da olgunlaşacaksınız. 
Ruhsal olarak kendilerini iyi 
hissetmeyen kovaların yardım 
almalarını öneririm. Diğer 
türlü zor bir yıl olabilir. 

Utangaç kovalar için güzel 
bir haberimiz de var; bu sene 
aşık olacak, birçoğunuz evlili-
ğe ilk adımlarınızı atacaksınız.

Not: Bunlar genel bilgidir 
ve her Kova’da  olacak diye 
bir kural yoktur. Her insanın 
kendine ait bir yıldız haritası 
vardır. Sizin için önemli ve 
geçerli olan o haritadır.

Sevgiyle kalın.

Kova burcunu duyunca ak-
lıma ilk gelenler heycan 

dolu fikirler ve mantık. Çün-
kü bu burçtan olan insanlar 
çok zor anlarda soğuk kanlı 
olup, hiç beklenmedik za-
manlarda fikirleriyle muhte-
şem çözümler sunabiliyorlar.

Kimisi kova burcundan olan-
ların soğuk olduklarını ve 
ortamdan uzak durduklarını 
söyler. Aslında evet, ilk başta 
mesafeli olurlar ancak onun 
özelliklerini fark ettiğinizde 
bu burç insanının gerçekten 
samimi olduğunu anlar, çok 
iyi bir arkadaş kazanırsınız.

Kovaların ruhunda dünyayı 
güzeleştirmek ve değiştir-
mek vardır. Adalete ve iyi 
olan her şeye önem verirler. 
Evleri ve yaşamları çok 
özeldir. 

Kovalar genellikle kendi-
lerini her ortamda rahat 
hissetmezler. Dünya 
görüşleri çoğu kez ortlam-
lara uymaz. Bu nedenle de 
kendi dünyalarında yaşamayı 
tercih ederler. Kimsenin ilgi 
göstermediği şeylere ilgi 
gösterir, bakış açıları geniş 
olduğu için kimsenin anlaşa-
madığı insanlarla anlaşabi-
lirler. Bu yüzden kimi zaman 
onların çok hayalci oldukları 
söylenir. Diğer burçlar bu tür 
söylemlere üzülürlerken, 
böyle bir söylem kova bur-
cunun umurunda bile olmaz. 
Kova, mantıklı ve parlak 
fikirleriyle kendi dünyasında 
yaşar ve dünyayı değiştir-
mek ister.

Doğduğu Ev

Kova burcu 
11’inci evde 
doğmuştur ve 
yönetici yıldızı 

Uranüs’tür. 11’inci ev dost-
luk, umutların ve yeniliklerin 
evidir.
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Hastalar, ilerleyen günlerde sağlık giderlerinin 
daha büyük bir bölümünü kendileri 
karşılayacaklar. Yetişkinler için asgari 

olan kişisel ödenek (franchise) bedeli 350 franka 
çıkarılıyor.

Franchise bedelinde 50 franklık bir artırımın 
yapıldığı düzenleme Federal Meclis ile Senato 
Meclisi’nin onayından da geçti. Böylelikle Federal 
Hükümet’e, sabit ve isteğe bağlı sağlık sigorta 
franchise miktarını, zorunlu temel sağlık sigortası 
maliyetinin gidişatına göre düzenleme yetkisi 
verilmiş oldu. Düzenleme sadece
yetişkinler için geçerli olacak. 

Uzun süreli bağ yok Evli çiftlere 600 Frank

Senato Meclisi’ne bağlı Sağlık Komisyonu, yüksek 
bir franchise bedel ödemeyi seçen sigortalıların, 

en az 3 yıl aynı sigortada kalma zorunluluğu olmasını 
istemiyor. Bunun kişisel sorumluluğu güçlendirmek 
yerine zayıflatacağı sonucuna varan komisyon, buna 
neden olarak da “sigortalıların riskten kaçınma 
eğilimini” gösteriyor.

Buna karşı olanlar, birçok sigortalının daha alt 
franchise bedellerine geçiş yapabileceklerini 
savunuyorlar. 

Federal Meclis, sigortalıların franchise bedelinin, 
öngörülebilir faydalar için geçici olarak düşürülüp, 
sonrasında yeniden arttırılabilmesine olanak sunan 
düzenlemeyi engellemek istiyor.

Sağlık Sigortası Ödeneği 

Artacak

Federal Meclis ile Senato Meclisi, sağlık sigortası 
primleri için yapılan vergi kesintilerini yükseltmek 
istiyor. Bu kararı destekleyenler, sağlık sigortası 
primlerinin zorunlu olduğunu ve yaşam maliyetinin 
kaçınılmaz bir parçası olduğunu savunurlarken, 
karşıtlar ise, yüksek gelirlilerin bu durumdan orantısız 
bir şekilde fayda sağlayacaklarını dile getiriyorlar.

Yeni düzenleme talebi dahilinde, bekarlar için 
uygulanan vergi kesintilerinin 1700 franktan 3000 
franka çıkarılması teklif edildi. Evli çiftler için yapılan 
teklif ise 3500 frank yerine 6100 frank şeklinde. 
Bununla birlikte her bir çocuk için hesaplanan 700 
franklık vergi giderinin 1200 frank olarak hesaplanıp 
vergiden düşürülebilmesi de gündemde.
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Mind diyetine göre beyin sağlığını 
olumlu yönde etkileyip, bilişsel 
fonksiyonları arttıran besin grup-
ları şu şekildedir;

Yeşil yapraklı sebzeler: Antiok-
sidan içeriği ve karotenoidler 
sayesinde oksidatif stresi azaltır. 
Beyin fonksiyonlarını korur. Her 
gün tüketilmesi gerekir. Diyette 
her gün rengarenk sebzeler 
bulunmalıdır.

Berry grubu ve diğer meyve-
ler: Kırmızı ve mor meyvelerin 
yüksek flavonoid içeriği Alzhei-
mer için savaşçı antioksidanlar 
demektir. 

Kavrulmamış kuruyemişler: 
Omega 3 ve E vitamini içerikleri 
ile çiğ badem, fındık, ceviz gibi 
besinler hafıza üzerinde olumlu 
etkiler yapmaktadır. Her gün bes-
lenme planında bulunmalıdır.

Kümes hayvanları: Kaliteli 
protein ve düşük yağ içerikleri, B 
grubu vitaminleri ile beyne dost 
besinlerdir.

Balık: Bilişsel performansın art-
masında büyük rol oynayan, vücut 
tarafından dışardan alınması el-
zem olan omega 3 yağ asitlerinin 
(EPA ve DHA) temel kaynağıdır. 
Haftada 2-3 kez mutlaka tüketil-
melidir.

Tam tahıllı ürünler: Günde 3 por-
siyon kompleks karbonhidrat se-
çeneği ile kan şekeri dengede 
kalır. Beyin için gerekli 
enerji ve lif sağlanır.

Zeytinyağı: Yüksek 
antioksidan içeriği ile 
Alzheimer riskini azal-
tır. Sebzeler ile birlikte 
her gün tüketilmelidir. 

Kuru baklagiller: Nöron gelişlimi 
için gerekli protein, düşük yağ, 
bol posa içerir. Haftada 2-3 kez 
tüketilmelidir.

Mind diyetine göre kaçınılması 
gereken besinler ise şu şekilde;

Kırmızı et: Haftada 4 porsiyondan 
az olmalıdır.

Tereyağı – margarin: Günde 1 tatlı 
kaşığını geçmemelidir.

Peynir: Tam yağlı peynirler 
haftada en fazla 2 porsiyon tercih 
edilmelidir.

Hamur işleri ve şekerli besin-
ler: Haftada 5 porsiyondan az 
olmalıdır.

Kızarmış besinler ve fast food 
gıdalar: Haftalık 1 defadan fazla 
olmamalıdır.

Mind diyeti; vücuttaki oksidatif 
stres ve inflamasyonu azaltarak 
beynin zarar görmesini engeller. 
Omega 3 seviyesi, E vitamini sevi-
yesi, kompleks karbonhidrat alımı 
ile ideal bir beslenme çeşitliliği 
sağlar. Doymuş yağ seviyesinin 
düşük olması ve trans yağ alımını 
sınırlanması nedeniyle de zararlı 
beta- amiloid protein plaklarının 
oluşumuna engel olur. Bu sayede 
de Alzheimer riski azalır.

Be
sl

en
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e Güçlü hafıza için: 

Sağlıklı bir beyin ve hafıza için beslenmenin önemi yadsınamaz. 
Mind diyeti beyin fonksiyonları arttırmak için tasarlanmış bir 
diyettir. Akdeniz diyeti ile yüksek tansiyona yönelik bir diyet 

olan DASH diyetinin ortak kümesi olarak tanımlanabilir. Nöron 
dejenerasyonunu azaltıp bilişsel gerilemeyi yavaşlattığı bulunmuştur. 
2015 yılında Amerika’da Morris ve arkadaşlarının araştırmaları 
sonucu bu diyeti çok dikkatli yapan bireylerin %53, orta derecede 
yapan bireylerin ise %35, Alzheimer riskinin azaldığı sonucuna 
varılmıştır.

Mind diyeti için 
örnek beslenme planı:

Kahvaltı
Maydanozlu dere otlu omlet

Tam tahıllı ekmek
Avokado

Ara öğün
Çilek

Öğle yemeği
Zerdeçallı Hindi köfte
Zerdeçallı Hindi köfte

Renkli salata 
(zeytinyağı ve limon ilaveli)

Kinoa pilavı

Ara öğün
Ceviz+ badem + fındık

Yabanmersini

Akşam yemeği
Balık ızgara

Mercimekli yeşil salata 
(zeytinyağı ve limon ilaveli)

Kısır

Ara öğün
Kefirli frambuazlı smootie

Dyt. Berna Danacı
dytbernadanaci@gmail.com
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1 Milyon İsviçreli 
Tehlikeli Kaynaklardan 

Su İçiyor

ve düzensiz tarım sebep olurken, bu 
durum içme suyu kaynakları için risk 
oluşturuyor.

Baselland Kantonu‘nun kaynak sula-
rından sorumlu olan Adrian Auckent-
haler da bu konuda kaygı taşıyanlar-
dan biri. Auckenthaler; “Günümüzde 
aşırı yapılaşmış alanlar ve yeraltı suyu 
bölgeleri daha fazla kesişmeye başladı. 
Nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu 
bir ülkede yaşadığımızın farkında ol-
malıyız.” diyor ve bazı öneriler sunuyor. 
Auckenthaler‘e göre, kaynak suyu 
bulunan korunaklı bölgelerdeki suların 
yeraltına sızmaması için bölgelere 
havuzlar kurmak gerekiyor. Ancak 
Auckenthaler’in bahsettiği bu önlemler 
oldukça pahalı. 

İçme Suyu Girişimi
İçme Suyu Girişimi konuyu Federal 
Hükümet‘in gündemine getirdi. Ancak 
Hükümet herhangi bir karşı teklif sun-
madan girişimin taleplerini geri çevirdi. 
Girişim, ilerleyen zamanlarda konuyu 
Parlamento gündemine getirmeyi 
planlıyor.

Konu ile ilgili 2018 Temmuz’unda 
yapılan bir ankette, katılımcıların %68’i 
girişimin lehine görüş bildirmişlerdi. Gi-
rişim, pestisit veya koruyucu antibiyotik 
kullanan çiftçilere devlet yardımının 
kesilmesini de talep ediyor.  

Konu ilerleyen günlerde yeniden gün-
deme gelecek.

İsviçre, içme suyu kaynağı olarak Av-
rupa’nın “su kalesi”olarak bilinir. Ancak 
nüfusun yaklaşık % 80’ine ulaşan 
kaynak suları, bazı bölgelerde yasaların 
gerektirdiği derecede korunamıyor.

İçme suları ile ilgili bu kaygılar, Federal 
Çevre Dairesi‘nin birkaç hafta önce 
yayımladığı, ancak şimdiye kadar ye-
terince dikkate alınmayan bir raporda 
yer alıyor.

Bafu kısa bir süre önce ilk kez, tüm 
kantonların su koruma birimlerini 
kapsayan bir araştırma içine girdi. 
Araştırma sonucuna göre; nüfusun 
%12’sinin (yaklaşık 1 milyon kişi) içme 
suları, koruma alanları yetersiz olan 
kaynaklarından sağlanıyor. Bafu’ya 
göre buna genişleyen yerleşim yerleri 

Çoğalan yerleşim yerleri ve kontrolsüz tarım su kirliliğine neden oluyor. 
Federal Çevre Dairesi Bafu, kirli yeraltı sularına karşı halkı uyarıyor.
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“Büyükanneler“ de 
İklim Mücadelesi 
Veriyor
İsviçre’de küresel ısınma ile 
ilgili bir başka aktivite ise, 
kendilerini 'Büyükanneler' 
olarak adlandıran 64 yaş üstü 
kadınlar tarafından yapılıyor.

459 kadından oluşan ‘Büyü-
kanneler', iklim değişikliğinin 
yaşlıları daha çok etkilediğini 
ve torunlarına kaliteli yaşam 
standartları bırakmak istedikle-
rini belirtiyorlar. Grup, bu vesile 
ile, ülkede uygulanan iklim 

Talepler
Eylemciler, küresel ısınmanın 
kriz olarak tanınmasını ve 
buna göre hareket edilmesi 
gerektiğini talep ediyorlar. 

Bir süre önce İsviçre Parla-
mentosu’nda alınan bir karara 
göre, ülkedeki sera gazi emis-
yonlarının sıfıra indirilmesi 
tarihi 2030 yılı olarak belirlen-
mişti. Eylemciler 2030’a kadar 
beklemeksizin, sera gazı 
emisyonlarının sıfıra indiril-
mesi için hemen harekete 
geçilmesini istiyorlar.

Gençler Küresel Isınmaya
Karşı Sokaklarda...

İsviçreli gençler, 2 Şubat’ta İsviçre’nin 13 farklı 
şehrinde eylemler gerçekleştirdi. “Klimastreik 
Schweiz“ adı altında küresel ısınmaya karşı yapılan 
eylemler sosyal medya ağları ve web sayfaları 
üzerinden organize edilirken, eylemlere binlerce 
kişi katıldı.

Zürich, Bern, Basel, Cenevre ve Lozan’da yapılan 
gösterilerle ön plana çıkan bu eylemlere binlerce 
lise öğrencisi katıldı ve “Geleceğimiz kârlarınızdan 
daha önemlidir” sloganı eşliğinde yürüdü.

Gençler eylem için okullarını boykot edip sokaklara 
çıkarken, birçok okul, eylemlere katılan öğrencile-
re düşük notlar verdi. Buna rağmen sokağa çıkan 
liseli gençler, yapılan eylemlere; öğretmenler, ve-
liler, sivil toplum kuruluş örgütleri ve sol partilerle 
birlikte katıldılar.
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politikalarının değiştirilmesi için 
2016 yılı sonunda Federal  Hü-
kümet aleyhine dava açmıştı. 
Söz konusu dava, İsviçre’deki 
iklim politikaları nedeniyle 
Hükümet’e karşı açılan ilk dava 
olma özelliğini taşıyor. Ancak 
Federal İdare Mahkemesi bu 
davayı geçen Aralık’ta reddetti. 
Mahkemenin gerekçesi ise; 
"Belli bir yaşın üzerindeki 
kadınların hayat kalitesi ve sağ-
lıkları açısından, yaşlıların iklim 
değişikliğine bağlı sıcak hava 
dalgasından özel olarak nasıl 
etkilendiklerine dair belirgin bir 
kanıt" olmaması.

Mahkemenin bu kararı; 
“Kırılgan grupların iklim 
değişikliğinin daha yoğun 
etkisi altında kaldığı gerçeğini 
göz ardı ettiği“ gerekçesiyle 
eleştirilirken, kadınlar kararı 
temyiz ederek davayı bir üst 
mahkemeye taşıdılar. 

Bu arada geçen süre içerisin-
de aktif olan kadınların sayısı 
459’den 1200’e çıktı.

Davanın içeriği
“Büyükanneler” davanın 
konusunun neden 64 yaş üstü 
kadınlar olduğunu özet-

le şöyle anlatıyorlar;  
“… 2003 yılının çok sıcak geçen 
yazında ölenlerin %80’i 75 
yaşın üzerindeki insanlardı. 
Yaşlı kadınlar erkeklere oranla 
psikolojik olarak ısıya daha 
az uyum sağlayabiliyorlarken, 
yaz sıcağında ölenlerin%65’ini 
yaşlı kadınlar oluşturuyor. Kalp 
ve akciğer rahatsızlıkları gibi 
önceden var olan sağlık prob-
lemleri ölüm riskini artırıyor. 
Sağlık sorunlarının büyük bir 
kısmının (diyabet gibi) sıcaklık 
yüzünden daha kötüye gittiği 
tıp dünyasında bilinen bir du-
rum…”

Büyükanneler’in 
talepleri 
İsviçre’nin mevcut iklim yasa-
sı, kendi adına küresel sıcaklık 
artışını önlemek için üzerine 
düşeni yapmasına engel teşkil 
ediyor. Kyoto Protokolü kap-
samında gelişmiş ülkelerden 
talep edilen emisyon azaltma 
oranı %25 iken, İsviçre yasası 
sadece %20’lik bir azaltma 
oranı amaçlıyor. Büyükanneler 
2020 yılı itibarı ile, sera gazı 
emisyonlarını yeterli oranda 
azaltılabilmesi için Federal 
Hükümet’in gerekli önlem-
leri almasını, küresel sıcaklık 
artışının 2 derecenin altında 
tutulabilmesi için de gerekli 
eksiklerin giderilmesini talep 
ediyorlar. 

Talepler arasında motor 
yakıtına teşvik vergisi, zorunlu 
bir bina yenileme programı ve 
araçlar için emisyon kontrolle-
ri gibi maddeler de yer alıyor.

Derya Özgül, LL.M.

Mahkeme ve Makamlarda vekâleten dava temsili
Hukuk Danışmanlığı
Arabuluculuk 
İşlem yardımı (Başvuru, dilekçe, şikâyet, itiraz) 

Tösstalstrasse 23 
8400 Winterthur   

T: 076 328 74 80
F: 044 660 80 86

d.ozgul@adconsultancy.ch
www.adconsultancy.ch

Uzmanlık Alanları
• Avrupa Hukuku
• İdari Hukuk
• Arabuluculuk 

Mahkeme dışı çözüm işlemleri

• Konsolosluk onaylı yeminli tercüme işlemleri

• Türkiye’de emeklilik işlemleri
• Türkiye’de tanıma ve tenfiz davaları takibi

• İltica ve Yabancılar Hukuku
Genel iltica davaları, Dublin Anlaşması, İnterpol soruşturma
Vize işlemleri
Aile birleşimi
Nikâh işlemleri
Çalışma izni
Ülkeye giriş yasağının kaldırılması
Vatandaşlık haklarının kazanılması

Ve daha birçok farklı konuda danışmanlıklar.
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Podium Professionals 
Network (PPN) 
üyeleri Restaurant 
Enjoy’da düzenlenen 
bir kahvaltıda bir 
araya geldiler.

ÜYELERİ KAHVALTIDA 
BİR ARAYA GELDİ

Jave Treuhand AG 
ile HaberPodium’un 

sponsorluğunda düzenlenen 
etkinlikte, Jave Treuhand 

AG yetkilileri Jacqueline Doymuş ile 
Veysel Doymuş, İsviçre’de vergilendirme 

sistemi ve Türkiye ile bilgi alış verişi 
anlaşması konularından oluşan bir sunum 

gerçekleştirdiler. 

Bireylerin ve firmaların vergilendirmelerde 
nasıl tasarruf edebilecekleri, bilgi anlaşması 

dahilinde ne tür sorunların yaşanabileceği 
gibi konuların ele alındığı sunum katılımcılar 

tarafından ilgi ile dinlendi. 

Sunumda, Türkiye ile İsviçre arasında 
yapılacak olan Bilgi Alış Verişi 

Anlaşması’nın 2021’den itibaren 
yürürlüğe gireceği bilgisi de 

aktarıldı.
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PPN 
buluşmaları, 
belirlenecek 
olan farklı 
konular 
dahilinde, 
ilerleyen 
günlerde 
yapılmaya 
devam 
edilecek.

PPN Nedir?

Bünyesinde HaberPodium 
yazarlarını, 

akademisyenleri ve 
HaberPodium’a 

destek sunan 
işverenleri barındıran 
PPN, İsviçre’de 
yaşayan Türkiye 
kökenlileri; eğitsel, 

mesleksel, sağlıksal, 
hukuksal, politik ve 

ekonomik alanlarda 
bilgilendirmeyi 

ve desteklemeyi 
hedefliyor.

2019 yılı 
seçimlerinin adayları
Daha sonra programın ikinci bölümüne 
geçildi. Bu bölümde ise, 2019 yılında 
yapılacak olan seçimlerde, Federal Meclis 
ve Kanton Meclisi adayı olan Türkiyeli 
politikacılar söz alarak çalışmalarından söz 
ettiler.

Yeşiller Partisi Federal Meclis Üyesi Sibel 
Arslan, Yeşiller Partisi Bern Federal Meclis Adayı 
Haşim Sancar, SP Basel Stadt Federal Meclis Adayı 
Mustafa Atıcı, SP Basel Stadt Federal Meclis Adayı 
Edibe Gölgeli, Yeşiller Partisi Kanton Zürich 
Meclis Adayı Muammer Kurtulmuş’un ayrı 
ayrı söz aldıkları bu bölümde, İsviçre’nin 
politik sistemi ile İsviçre’de yaşayan 
göçmenlerin politik yaşamdaki rolleri 
üzerine konuşuldu.

Yerel meclislere ve federal meclise 
girmek için neler yapılması gerektiği 
üzerine görüş bildiren politikacılar, 
yaklaşan seçimlerde oy kullanmanın 
önemine değinirlerken, vatandaş 
olanların oylarını mutlaka 
kullanmaları gerektiğini ifade 
ettiler. 

Konuşmalarda, yeni 
jenerasyonların politik yaşamda 
daha güçlü roller üstlenmeleri 
gerektiği de vurgulandı.

Yaklaşık 3,5 saat süren program, 
soru-cevap ve değerlendirme bölümü ile son 
buldu.



İsviçre’de, bu yılki karnaval kutlamaları Şubat 

ayı sonu ile Mart ayı başına denk geliyor. 

Katolikler tarafından yapılan bu geleneksel 

kutlamalar 40 gün süren “Büyük Oruç“ önce-

sinde yapılıyor.

İsviçre’nin en meşhur karnavallarına dair 

bilgileri okuyucularımız için derledik.
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(11 - 13 Mart) Basler 
Fasnacht olarak bilinen 
bu karnaval İsviçre’nin 
en büyük karnavalıdır. 
11 Mart Pazartesi saat 
04.00’ te başlayacak 
olan karnaval 
kutlamaları, Perşembe 
sabahı 04.00’te sonra 
erecek. Kutlamalar tam 
olarak 72 saat sürecek 
ve birçok restoran- bar  
gibi yerler Pazartesi 
sabahından Perşembe 
sabahına kadar sürekli 
açık kalacak.

Bu dönem Die drey 
scheenschte Dääg (En 
güzel üç gün) olarak 
ifade ediliyor.

Basel Karnavalı’nda, 
müzikli geçitler 
kadar, karnavalda 
kullanılan güncel politik 
dokundurmaların ve 
esprili mesajların ayrı 
bir önemi bulunuyor. 

Basel karnavalı 2017 
yılında, Unesco Dünya 
Kültür Mirası Listesi'ne 
alındı.

(8 - 11 Mart) Wintert-
hurer Fasnacht, Kanton 
Zürich’in en büyük 
karnavalıdır. Kökeni 
15’inci ve 16’ncı yüzyıl-
lara uzanır. Geleneksel 
olarak Bern’de olduğu 
gibi, Kasım ayının 
11’inde, tam olarak 
Saat 11:11’de başlar. 

Karnaval öncesi Cuma 
günü, Winterthur’un or-
tasında bulunan Graben 
Caddesi’ne “Narren“ 
(deliler) ağacı dikilir. 
Aynı gün, sembolik 
olarak karnaval komi-
tesine şehrin anahtarı 
takdim edilir. Böylelikle 
şehrin kontrolü karna-
valcılara devredilir. 

Diğer şehirlerde olduğu 
gibi burada da geçitler 
yapılır. İlk yapılan 
yetişkinler geçidi son-
rasında, çocuk geçidi 
yapılır. Çocuk geçidi 
sonrasında Zeughaus 
Meydanı’nda Böögg 
(Kardan adam sembo-
lü) yakılacak. 

(7 - 9 Mart) Bärner 
Fasnacht olarak bilinen 
bu karnavalın kökeni 
15’inci yüzyıla uzanıyor. 
Tarihi belgelere göre 
bu karnavalda sürekli 
olarak karnaval 
oyunları, çılgın 
yemekler, sokak 
tiyatroları, kostümler 
ve maskeler yer alıyor. 

Bern Karnavalı, aslında 
11’inci ayın 11’inde 
Saat 11:11’de, sembolik 
olarak Bärenplatz’da 
(Ayılar Meydanı) başlar. 

Ayılar Meydanı’nda, 
karnaval ayısı kış 
uykusu için Bern’in 
meşhur kulesine 
hapsedilir. Kule 
penceresindeki kilit, 
gerçek karnaval 
başlangıcına kadar 
herkes tarafından 
görülür şekilde 
yerleştirilir. Karnavalın 
başladığı Perşembe 
günü ayı tekrar 
uyandırılır ve özgür 
bırakılır. Daha sonra 
büyük geçit başlar. Bir 
gün sonra ise çocuk 
geçidi yapılır. 

(28 Şubat - 5 Mart)
Luzerner Fasnacht, 
Luzern şehrinde her 
yıl geleneksel olarak 
yapılan en büyük etkin-
liktir. Basel’ den sonra 
İsviçre’nin en büyük 
ikinci kutlaması burada 
yapılıyor.

Karnaval 28 Şubat’ta, 
"Schmotzige Dunschtig 
(Kirli Perşembe) günü 
sabah saat 05.00’ te 
başlayacak.

 Daha sonra iki büyük 
geçit yapılacak. Bunlar-
dan birisi Kirli Perşem-
be, diğeri ise Pazartesi 
yapılacak olan Güdis-
mäntig’dir. İlk geçitte 
genellikle güncel ve 
siyasi gündem ile alay 
edilir. Güdismäntig ise, 
“Bugün midenizi doldu-
run“ olarak bilinir.

Pazartesi ve salı 
günleri bolca yemek 
yenilirken, daha sonra 
Oruç zamanı başlar. 

Salı akşamı Luzern 
çarşısında kocaman bir 
müzikli geçit yapılacak. 
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Sucht Schweiz isimli kurumun 2017 yılında yaptığı bir 

araştırmaya göre; ülkedeki alkol, sigara, uyuşturucu ve 

kumara ilişkin bağımlılık oranları şöyle açıklanıyor;

Kumar oyunları

648 milyon 
Frank
Yıllık olarak kumara 
harcanan tahmini para,

1.15 milyon
Para kazanmak için kumar 
oynuyan kişi sayısı,

Dünyada en çok paranın 
döndüğü gazinolardan 
bazıları İsviçre’de 
bulunuyor. 

Yasadışı uyuşturucular

330 milyon 
Frank
Kokaine harcanan yıllık 
miktar,

% 3
Düzenli olarak esrar ya 
da benzeri uyuşturucu 
maddeleri kullananların 
oranı,

5 milyon ton
Kokain piyasası 

Ülkede, 1,8 ton ile 2,5 
ton arasında eroin satışı 
gerçekleştiği tahmin 
ediliyor. 

Sigara ve tütün ürünleri

9.6 milyar 
Frank
Sigara endüstrisinin 2017 
yılında elde ettiği gelir,

% 27
15 yaş itibariyle sigara ve 
tütün ürünleri kullananların 
oranı,

1400
Kişi başına yıl boyunca içilen 
sigara miktarı.

Alkol

4.2 milyar 
Frank
2017 yılında alkole harcanan 
miktar,

7.8 Litre
Kişi başına tüketilen yıllık 
alkol oranı,

250 bin
Alkol bağımlısı kişi sayısı,

% 20
Alkol bağımlısı olma riski 
ile karşı karşıya olan halkın 
oranı,

Ülkedeki her 12 ölümden 
biri alkol nedeniyle 
yaşanıyor.

facebook/haber.podium

Uyuşturucu ve kumar bağımlığından dolayı 

yılda 11 bin kişi hayatını kaybederken, bu 

tür bağımlılıkların yarattığı sağlıksal ve 

sosyal harcamaların ise 14 milyar franka 

tekabül ettiği açıklanıyor.

İsviçre’de Bağımlılık Oranları
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Bu Proje, Bundesamt für Gesundheit - Tabakpräventionsfonds, Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung ISGF, Public Health Services ve HaberPodium tarafından desteklenmektedir. 

Dernekler bünyesinde ya da dernekler dışında oluşturulacak 
olan 6 kişilik gruplarla ücretsiz sigara bırakma kurslarına 
başlanabilir.

Sigarayı bırakma 
yöntemleri 
hakkında 
bilgilendirilmek 
ve sigara içme 
alışkanlıklarınızı 
değiştirmek Ücretsiz 

danışmanlık ve bilgi 
hizmetlerimizden 
faydalanmak için 

Tel: 076 343 80 74

ÜCRETSİZ
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Sendromu Hastalıkların ve 
İlgili Sağlık Sorunlarının İsta-
tiksel Sınıflanması’nda (ICD.10) 
ve Ruhsal Bozuklukların 
Tanısal ve Sayımsal Sınıflan-
ması’nda (DSM-IV) kullanılma-
ya başlanmıştır. Çoğunlukla 
Asperges sendromu yüksek 
işlevli otizm ile karıştırılmıştır. 
Ama otizm olan bulgularla 
uyuşmadığı için uzmanlar 
Asperges sendromunu kendi 
içinde beyinden gelen bir 
gelişim bozukluğu olarak gör-

TANIMLANMASI

Asperges Sendromu ismini 
Avusturyalı çocuk doktoru 
olan Hans Asperges’ten 
almaktadır. İlk olarak 1944 
yılında kendi muayenehane-
sinde; özellikle de başkalarıyla 
empati kuramayan, sözel ol-
mayan (non-verbal) iletişimde 
becerileri eksik olan ve fiziksel 
sakarlıklarıyla dikkati çekenler 
için kullanılmıştır. Aradan 
geçen 50 yıl sonra Asperges 

Mehmet Meral
lic. phil. Psychologe FSP
Systemischer Therapeut
mehmetmeral@gmx.ch 
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ik
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Toplumca pek iyi bilinmeyen Asperger 
Sendromu, tıp alanındaki çalışmalar 

arasında hakkında çok fazla bilgisi 
olmayanların sayısının oldukça çok 

olduğu bir rahatsızlıktır. 

Özellikle tanısı ve tedavisi kolay 
olmayan Asperger Sendromu, belki 
de etrafımızda bazı insanlarda olup 

da bugüne kadar göremediğimiz 
bir durumdur. Engellilik durumu 

çok net olmamasından dolayı, 
insanlar tarafından algılanması da 

zor olmaktadır. Bu sendroma sahip 
olanlar tamamen normal bir görünüşe 

sahip olmakla birlikte, zekâ seviyeleri 
normaldir ve bazı alanlarda özel 

yeteneklere de sahiptirler.

Asperger, yaşları 6 ile 16 arası olan 
her bin kişinin üçünde kendisini 

göstermektedir. Erkeklerde görülme 
sıklığı daha yüksektir. Mağduru 
olanlar Aperges Sendromu ile 

yaşamlarını sürdürebilirler ama uygun 
tedaviyi alarak daha iyi bir hale de 

gelebilirler. Erken tanı tedaviyi daha da 
kolaylaştırmaktadır. 



mektedirler. Nedeni bugüne 
kadar kesin olarak bilinme-
mektedir. Genetik faktörler tek 
başına oluşum sebebi olarak 
yeterli kriter olarak görülme-
mektedir. DSM-V’de Asperges 
otizm’in bir alt kategorisi 
olarak tanımlanmıştır.

TEDAVİ YÖNTEMİ

Tedavi yöntemi olarak 
yaygın en olanı davranışsal 
terapi yöntemleridir. 
Tedavi çoğunlukla zayıf 
olan iletişim becerilerinin 
desteklenmesi, kişinin takıntılı 
düşünce ve davranışlardan 
uzaklaştırılması ve 
yineleyici rutinler üzerine 
yoğunlaştırılmasıyla sunulur. 
Aspergesli birini engelli biri 

olarak görmekten ziyade, 
farklılıkları olan bir birey 
olarak görmek ve kabul 
etmek üzerine kurulu bir 
tutumun benimsenmesi 
hedeflenmektedir. 

Tedavide ilaçlar nadiren 
önerilmektedir. Özellikle 
yetişkin olan Aspergeslilerde 
erken tedavi depresyona 
girmelerini engeller. 
Tedavisi uzun zaman alan 
bir süreçtir, budan dolayı 
mağdurlarının uzun soluklu 
ve sabırlı bir sürece kendilerini 
hazırlamaları daha doğru olur. 

bozukluğundan dolayı okulda 
başarısız olabiliyorlar. Daha 
çok kendileriyle meşgullerdir 
ve kendilerine odaklıdırlar. 

Genellikle içe dönüktürler, 
yalnızdırlar, espri anlayışından 
oldukça uzaktırlar; espri-
leri anlamazlar ve espri de 
yapamazlar. Ben merkezli 
olmalarıyla dikkati çekerler. 
Okuldaki sosyal ilişkilerde 
uyumsuzluklarından dolayı ar-
kadaşlık ilişkilerinde oldukça 
zayıftırlar. 

Yetişkin dönemlerinde de 
Asperges belirtileri kalmakla 

kalırlar, kendi mimiklerini 
de çok az kullanırlar. Kelime 
hazineleri geniş olmasına 
rağmen kendilerini rahatlıkla 
ifade etmede zorlanırlar. Sözel 
olmayan davranışları yorum-
lamakta zorlanırlar. 

İlgi alanları çoğunluk spesifik-
tir, çoğunluğun ilgilendikleri 
konular onları pek cezbet-
mez. İlgi duydukları konuları 
derinlemesine incelemeyi 
ve detaylara kadar inmeyi 
severler. Günlük hayat akışları 
genellikle düzenli, katı (rijit) 
ve alışkanlıklarından sapma-
mak kaydıyla harfiyen yerine 
getirilen ritüelleri vardır. Bazı 
spesifik takıntılar geliştirirler. 

gibi görünseler de aslında 
böyle yaşamak istemezler. 
Kendilerini geri çekmelerinin 
ardında yatan sebep daha 
çok insan ilişkilerinde 
ve sosyalleşmede 
zorlandıklarındandır. Genellikle 
arkadaşlarının az olmasının 
sebebi de sosyal ortamlara 
girmeyi beceremedikleri 
içindir. Sosyal ilişkilerde 
öteki insanların öfke, üzüntü, 
kızgınlık, yas duygusunu, 
neşesini anlamakta zorlanırlar. 

Aspergesli insanları 
otistlerden ayıran en 
temel fark, insanlarla 
karşılaştıklarında temas/
ilişki içinde olmalarıdır. 
Tökezledikleri yer, daha çok 
bu ilişkilerde duruma uygun 
davranış seçimindedir. 

BELİRTİLERİ

Asperges sendromunun be-
lirtileri daha çok üç yaşından 
sonra görülürse de herkeste 
aynı derecede kendini dışa 
vurmaz. Hepsindeki genel 
ortak belirti motorik bazı 
hareketlerde kısıtlılık ya da 
bozukluk göstergesidir. Bu 
motorik gelişim bozukluğu da 
üç yaşından itibaren kendini 
gösterebilir. 

Çocuklar genellikle normal 
ya da normalin üstünde bir 
zekâya sahiptirler ve bu 
yaşlarda mantıklı ve 
soyut düşünce yerli 
yerindedir. Yüksek 
zekâ seviyelerine 
rağmen, dikkat 

beraber, belirtiler çocukluk dö-
nemindeki kadar yaşamlarını 
olumsuz etkilemez. İnsanlarla 
iletişimlerinde eksiklikleri ve 
sosyal etkileşimlerde silik 
kalmalarıyla göze batarlar. 
Empatileri düşüktür ve 
karşısındaki insanların mimik, 
gestik ve sözsel tonlamalarına 
anlam vermekte ya da bunları 
doğu okumakta zorlanırlar ya 
da yorumlayamazlar. Konu-
şurlarken monoton düzeyde 

Mesela haftanın belli günlerin-
de belli takıntılı ritüel davra-
nışlar yaparak işlerin iyi gide-
ceğine kendilerini inandırırlar. 
Ya da eve/işe giderken daima 
takıntılı olarak aynı güzergâh-
tan gitmek gibi. Genellikle de 
motorik problemler yaşarlar. 
Bazı Asperges sendromlu 
insanlar özellikle yetişkin 
dönemde psikotik dönemlere 
girebilirler. Yine bazı Asperges 
sendromlulara tikler, takıntılar 
ve dikkat bozukluğu da eşlik 
edebilir. 

Özünde, Asperges’li insanlar 
yaşamın kıyısında ya da 

kenarında çakılmış 
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Gattiker, Akdeniz üzerinden 
İtalya’ya gelenlerin sayılarında 
da  azalmalar olduğunu, iltica 
etmek isteyenlerin daha çok 
Fas ve İspanya üzerinden 
Avrupa’ya giriş yaptıklarını, 
bundan dolayı da insanların 
buralara kadar gelemediklerini 
söylüyor.

İsviçre’ye yapılan iltica başvuru 
oranı, tüm Avrupa’da yapılan 
başvuruların sadece %2,5’ine 
denk geliyor. 

İsviçre’ye yapılan güncel 
başvurular, ülke sıralamasına 
ve oranlara göre şöyle;

Federal Göçmenlik 
Dairesi (SEM) tarafından 
yapılan açıklamaya göre, 

İsviçre’de 2018 yılında yaklaşık 
15 bin iltica başvurusu yapıldı. 
Bu oran bir önceki yıla göre 
%15 daha az. SEM, bu oranın 
son 11 yılın en düşük rakamı 
olduğunu belirtiyor.

Göçmenler Dairesi Başkanı 
Mario Gattiker bu durumu; 
“İsviçre ilticacılar için çekici bir 
ülke değil artık. Bundan dolayı 
da ilgi azalıyor. Öte yandan 
son yıllarda iltica başvuruları 
hızlıca sonlandırılıyor ve ilticası 
kabul edilmeyen insanların 
ülkeyi hızlı bir şekilde terk 
etmeleri de gerekiyor.“ 
şeklinde açıklıyor.

Eritre: 
2825 başvuru

Suriye: 
1393 başvuru 

(Bir önceki yıla göre %29 düşüş)  

Afganistan: 
1186 başvuru 

(Bir önceki yıla göre %3 düşüş) 

Türkiye: 
1005 başvuru 

(Bir önceki yıla göre  %18 artış) 

Gürcistan: 
873 başvuru 

(Bir önceki yıla göre %30 artış)

Cezayir: 
747 başvuru 

(Bir önceki yıla göre %35 artış) 

Sri Lanka: 
652 başvuru 

(Bir önceki yıla göre %22 düşüş) 

Son 11 yılın 
en düşük 
rakamı

Bir önceki 
yıla göre

daha az

iltica 
başvurusu 
yapıldı

2018'de
15.000

% 15
“Caydırma politikalarının sonucu“ 
İltica başvuru rakamlarındaki düşüşüler, İsviçre mülteci yardım kuruluşları açısından, AB’nin, İsviçre’nin 
de desteklediği caydırma politikalarının doğrudan sonucu olarak değerlendiriliyor. Giriş kapılarını kapatan 
AB, böylelikle sığınma hakkı arayanları daha tehlikeli yollar seçmeye zorluyor. Yardım kuruluşları, Federal 
Hükümet’i, sorumluluklarını yerine getirmeye, daha güvenli ve yasal yollar oluşturmaya davet ediyor.

Gü
nc

el
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Orantılı silüetlerin, türbülanslı baskıların ve 
stil püf noktalarını kapsayan detaylarıyla 
radarımıza giren 2019 modasının 6 trendini 
sizler için derledik.
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Romantik tül elbiseler ve uçuşan kumaşlar üzerinde konumlanan 
ceketler, 2019 moda koleksiyonlarının en çarpıcı birlikteliğine 
imza atıyor. Feminen ve maskülen parçaları tek vücutta 
buluşturan tasarımcılar, karmaşanın en pratik yolunu açıklıyor.

Altuzarra'dan Stella McCartney’e 
tasarımcılar, seyahat destinasyonlarını 

baskılarla yeniden ele geçiriyor. Tatil 
ruhuna adapte olan tasarımlarla, seyahat 

rotaları peşinizden geliyor.

Mütevazı bir görünüme baştan ayağa tek deseni 
kuşanarak ulaşmak mümkün. Kalın çizgiler ve 

dramatik desenler 2019 sezonunda dikkat çekiyor.

İkinci bir cilt algısı yaratan uzun kollu body suitler, Prada'da olduğu 
gibi gündelik yaşantıda da, Clare Waight Keller'in Givenchy'sindeki gibi 

davetlerde de karşımıza çıkabilir.  

Tasarımcılar her mevsim şort giymenin en 
pratik yolunu 2019 moda koleksiyonlarında 
açıklıyor. Kısa şortlar ve uzun ceketler, bu 
kez orantılı bir birliktelik yakalıyor.

Erkek giyiminde yaşanan beachwear rönesansı, 
2019 kadın koleksiyonlarına da siziyor. Dalgıç 
kumaşlar, dik yakalı mayolar ve neon parçalar 
şehrin anahtar parçaları arasında. 
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25.000
metrekare fuar alanı

650 
tanıtım standı

63.000
ziyaretçi

İsviçre'nin en büyük 
turizm fuarlarından 

biri olan FESPO yapıldı. 
31 Ocak-3 Şubat 
tarihleri arasında 

gerçekleştirilen fuar, 
Zürich-Oerlikon'da 

bulunan Messe 
Zürich‘te düzenledi.

Bu yılki FESPO'da, dünyanın tüm kıtalarından farklı ülkeleri 
temsil eden 650 tanıtım standı açıldı. 25 bin metrekareyi 
kapsayan fuar alanı çok çeşitliliği ve renkliliği ile dikkat 
çekti. 

Bu yılki fuarda Asya ülkelerine özel bir yer verilirken, 
fuarın bu yılki konuk ülkesi Moğolistan oldu. Bu vesile ile 
Moğolistan’a özgü olan birçok kültürel ve turistik özellik 
sergilendi.

Golf sporlarından karavan arabalara, gemi turlarından 
at biniciliğine ve masaj malzemelerine kadar geniş bir 
yelpazenin sunulduğu fuar alanını yaklaşık 63 bin kişi 
ziyaret etti.

FESPO organizasyonunda, Türkiye 
standına da yer verildi. Stand dahilinde, 
Alanya ve Bodrum’dan gelen destinas-
yonlar ile İsviçre'de faaliyet yürüten 
turizm firmaları ziyaretçilerine kendi-
lerini tanıttılar. Alanda bulunan Türkiye 
standının bu yılki konusu, UNESCO 
Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan 
Göbeklitepe oldu. Bu vesile ile alanda 
multimedya özelliğinde birçok görsel 
fuar ziyaretçilerine sunuldu.

Gü
nc

el
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Çocuklarda ve Gençlerde 
Sporun Önemi - ll
Spor, büyüme çağındaki çocuklar için hem bedensel 
sağlık ve fiziksel gelişme yönünden hem de iyi bir 
kişilik oluşması ve ruh sağlığı bakımından yararlı ve 
gereklidir. Spor yapmayan, dengesiz beslenen çocuk 
ve gençlerin sağlıklı bir gelişim süreci geçirmeleri 
zordur.  

Mustafa Aktaş
Eski Futbolcu

m.aktasch@gmail.com

Sp
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Düzenli Spor Yapma Alışkanlığı 
Çocuk Yaşta Kazanılır

Yapılan araştırmalar, okul çağındaki 
çocuklara düzenli spor yapma alış-
kanlığı kazandırıldığı takdirde, bunun 
ileriki yıllarda da devam edebildiğini 
göstermiştir.  

İleriki yaşlarda düzenli spor yapma 
alışkanlığı kazanmak oldukça 
zordur. Bu nedenle sağlıklı olmanın 
en önemli koşullarından biri, spora 
erken yaşlarda başlamaktır. Çocukluk 
çağındaki hareketlilik erişkin yaşlardaki 
yaşam tarzının belirlemesi yönünden 
önemlidir. Hareket alışkanlığı çocukluk 
yaşlarında kazanılır ve bir yaşam biçimi 
olarak yerleşik nitelik alır. 

Aileler çocuğun hareketliliğini yara-
mazlık olarak değerlendirir.   Günü-
müzde pek çok aile çocuğun hareket-
liliğini yaramazlık saydığından engel 
olmaya çalışmaktadır. Boş arazilerin ve 
oyun alanlarının giderek azalmasıyla 
birlikte, ailelerin bu tutumu çocukla-
rın TV başında geçirdikleri saatlerin 
artmasına neden olmaktadır. Çocuğun 
doğasına aykırı olan bu durum fiziksel 
ve ruhsal gelişmeyi olumsuz yönde 
etkiler ve erişkin yaşlarda sedanter 
(düzensiz yaşam) bir yaşam biçiminin 
seçilmesine neden olur. 

Erken çocukluk döneminde spontan 
nitelikte olan hareketlilik okul çağında 
organize sporlar ve düzenli fiziksel 
aktiviteler şeklinde yapıldığı takdirde, 
çocuklar spor yapma alışkanlığı kaza-
nabilirler. 

Büyüme ve Gelişme 

Çocukluk çağı döllenme ile başlar ve 
ergenliğin tamamlanmasına kadar 
devam eder. Bütün diğer canlılara 
kıyasla insanda çocukluk çağı çok 
daha uzundur. Çocuk organizmasını 
yetişkinden ayıran en önemli özellik, 
sürekli büyüme, gelişme ve değişme 
süreci içinde olmasıdır.    Çocukta sağlık 
korunumunu bozan durumlar büyüme 
ve gelişme sürecini yavaşlatır, durdurur 
ya da normalden saptırır.  

Çocuk ve Gençlerde Motorik 
Özellikler 

Kuvvet 

Ergenlik çağında, kas gücünde belirgin 
bir artışlar olur. Kas kuvveti ve hıza da-

yanan sporlarda gelişme yaş ilerledikçe 
yavaş yavaş ortaya çıkar. Bu nedenle 
çok erken yaşlarda çocukları gere-
ğinden fazla zorlayarak erken başarı 
sağlama çabaları, çocuğun bedensel 
gelişimi üzerinde olumsuz etkiler 
yaratabilir. 

Çocuk ve gençlerin kaldırabildikleri 
ağırlık açısından yapılan gözlemlerde; 
8-9 yaşlarındaki çocuklar, ortala-
ma olarak kendi vücut ağırlıklarının 
1/3’ünü tek kolla kaldırıp bir kaç adım 
atabilirlerken, bu değer 12-13 yaşında 
iki katına, 16 yaşında gençlerin vücut 
ağırlıklarına yükselmiştir. 

Sürat 

Sürat özelliği, kişinin anaerobik 
kapasitesine, kas kuvvetine, reaksiyon 
zamanına ve koordinasyonuna bağlıdır. 
Bu nedenle, sayılan bu noktaların 
olgunlaşma ile doğrudan ilgileri olması, 
süratin de ilerleyen yaşla gelişmesine 
neden olmaktadır. En yüksek değerler, 
normal olarak 20-30 yaşları arasında 
elde edilmektedir.

Dayanıklılık  

Dayanıklılık çocuklarda çok erken 
yaşlarda gözlenebilen bir özelliktir.       
Çocukların, “steady state” dediğimiz, 
oksijen borcunun oluşmadığı ve sinir 
sisteminin herhangi bir stres altında 
bulunmadığı ortamda uzun süreli bir 
dayanıklılık gösterdikleri görülmektedir.  
Özellikle, iyi motive oldukları koşma, 
sıçrama ve tırmanma gibi oyunlarda 
hemen hemen hiç ara vermeden çalı-
şabildikleri gözlenmiştir.  

Çocuğun Spora Başlama Yaşı

Çocuğun spora ve düzenli fiziksel akti-
vitelere, özellikle cimnastik ve yüzme 
gibi sporlara en erken başlama dönemi 
4 yaş civarıdır. Bu dönemde çocuk önce 
çevrenin farkına varmaya başlarken, 
olaylar arasındaki ilişkileri anlayamaz 
ve kıskançtır. 

Bu sıra büyüsel düşünce belirgindir, 
nedensellik, niyet gibi kavramlar geliş-
mektedir. Kontrolünü kazanabilmesi ve 
coşkusunu yaşabilmesi için büyük oyun 
alanlarına gereksinimi vardır. Hareket 
etme isteğinin güçlü olması nedeniyle 
davranışlarında belirsizlikler bulunur 
ve atak davranışları zaman zaman 
sorunlara yol açabilir. 

Çocuk ve gençler açısından 
spor fiziksel gelişimin 

yanı sıra sosyal açıdan da 
önemlidir.  Çocuk spor yoluyla 

çevresini tanır, iletişim kurar, 
kendine olan öz güveni artar, 

toplum içerisinde sahip 
olduğu yerini sağlamlaştırır.  

Psikolojik açıdan ise; kendini 
kontrol etmeyi, bir konuda 

konsantre olabilmeyi, iradesini 
kullanabilmeyi, başarıya 
güdülenebilmeyi öğrenir. 

Çocuk ve gençlerin sağlıklı 
büyüyebilmeleri için spor 

yapmaları gereklidir. 
Büyümenin hızlı olduğu 

dönemlerde çocuğun bedeni 
çok değişken bir yapıya sahip 
olduğundan, genç yaşlardaki 

fiziksel bozuklukları önlemede 
ve geciktirmede spor önemli 

bir rol oynar.  

Erken çocukluk 
döneminde spontan 

nitelikte olan 
hareketlilik okul 

çağında organize 
sporlar ve düzenli 
fiziksel aktiviteler 
şeklinde yapıldığı 

takdirde, çocuklar 
spor yapma alışkanlığı 

kazanabilirler. 
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sınayacak ve geliştirecektir. Yarışma, 
kazanma, kaybetme gibi konularda 
baş etme yolları arayacaktır. Bir gruba 
ait olma ve paylaşma duygularını 
yaşayabileceği sağlıklı bir ortam bula-
cak, sağlıklı özdeşim nesneleri bulma 
olasılığı artacaktır. 

Çocuk ve Gençlerde Spora 
Yönelik Öneriler 

• Sporun doğası gereği, yaptırılan 
yüklenmelerle ve alınan başarılarla 
yetinilmediği için, çocuklara daha 
uzun antrenman yapmaları, daha 
şiddetli yüklenmeleri ve daha erken 
yaşlarda spora başlamaları bek-
lenilmektedir. Çocuk ve gençlerde 
aerobik yüklenmeler, anaerobik 
yüklenmelerden önce olmalıdır. 
Nefesin uzun süre tutulduğu sportif 
çalışmalarda uygulama ilkelerine 
çok dikkat edilmelidir. 

• İskelet sistemi tam olarak geliş-
mediği için, ek ağırlık kullanarak 
kuvvet çalışmalarında kendi vücut 
ağırlığından yararlanılmalıdır. 

• Kuvvet çalışmalarında hareketlilik 
alıştırmaları önemli yer tutmalıdır ve 
hareketlerin çok yönlü olmasına dik-
kat edilmelidir. Gelişime bağlı olarak 
algılama ve hareket yapma sınırlılığı 
nedeniyle gelişim özelliğine uygun 
hareketlerin yaptırılması gerekir. 

• Sporsal verim elde etmek açısın-
dan, bireysel çalışmalardan önce 
grup çalışmaları tercih edilmelidir. 

sınama ve farklı uğraşlara kayma sık 
görülür. Bu bir tanıma sürecidir. Kendi 
fikirlerini sınama ve paylaşma yolunda 
büyük istek duyar, merak ve macera 
dürtüsü gelişir. 

Erken Çocukluk Dönemi 
(5-7 Yaş) 

Bu yaş döneminde çocuklar sıklıkla 
bireyseldir. Dolayısıyla bireysel 
aktivitelere ağırlık verilmelidir. 
Tırmanma vb. aktivitelerle yeteneklerini 
diğer çocuklarla karşılaştırarak 
test etme olanağı sağlanmalıdır. 
Hareketlerinden övgü ile söz edilmeli, 
paylaşma kazanma ve kaybetmenin 
güzelliği öğretilmelidir. 

Ergenlik Yılları 

Ergen, bu dönemde kendini tanıma 
yolunda büyük bir istek duyar. Bu 
dönemdeki hızlı bedensel, ruhsal ve 
zihinsel değişimler uyum sağlanmasın-
da güçlükler yaratır. Bir gruba ait olma 
duygusu çok güçlüdür. Özdeşimi anne 
ve babası dışındaki tüm popüler kişi ve 
gruplar olabilir. İlgi özellikle de karşı 
cinste yoğunlaşır.  

Yoğun çelişki ve ikilemlerin yaşandığı 
bir dönemdir ergenlik. Bunlar arasında, 
güven-güvensizlik, aşırı hareket-a-
şırı durgunluk, başarı-başarısızlık, 
bağımlılık-bağımsızlık, aşırı dikkat-aşırı 
dikkatsizlik, kırılganlık-aldırmazlık, 
özverililik-acımasızlık gibi kavramlar 
sayılabilir.

Spor, bu dönem gençlerinin temel 
gereksinimlerine doyum sağlayacak 
önemli bir etkinlik alanıdır. Kendisi-
ni, gücünü, yeteneklerini tanıyacak, 

Çocuk Beş Yaşına Geldiğinde

Çevresine uyum sağlamaya başlar. 
Kendisini biraz daha tanır, tutarlılık 
ve kararlılık kavramlarını anlayarak 
bunlara gereksinim duyar.  Evine, anne 
ve babasına bağlılığı ve bağımlılığı sür-
mekle birlikte çevresini de genişletmek 
ister. Yön kavramı gelişmeye başladığı 
için desteklenmelidir.  Tutarlı davranış-
lar onu güvenli kılar, oyun ise çocuğun 
en temel gereksinimidir. 

Beş yaş spora başlamak için uygun 
dönemdir. Bu yaş döneminde çocuğun 
oyuna olan gereksinimi üst seviyelerde 
olduğu için oyun ağırlıklı spor faaliyet-
leri seçilmelidir.  Ancak aşırı yorgunluk 
ve bitkinliğe neden olacak çalışmalar, 
bedensel gelişim kadar ruhsal ve zihin-
sel gelişimi de olumsuz etkilebilir.

Öğrenmeye en açık olunan 5 yaş döne-
minde tek yönlü yoğun uğraşlardan da 
kaçınmak gerekir. Çünkü bu tür uğraş-
lar kişiliğin çarpık gelişmesine neden 
olabilir. Yoğun yarışmalarsa çocuğun 
dengesini bozar, gelişimini aksatır. 

Okul Öncesi

Sporun olumlu katkılarının en yoğun 
yaşandığı dönemdir. Somut işlemler 
dönemi de başlar. Çocuğun cinsel 
kimliği oluştuğu için kendi cinsiyetin-
den arkadaşlarıyla bir arada bulunur. 
Bedensel ve ruhsal olarak dengeli bir 
dönemdedir. Sporun olumlu katkılarının 
en yoğun yaşandığı dönemdir. Yine bu 
dönemde somut yargılama olmadı-
ğı için dövüş sporlarının felsefesini 
kavramakta zorluk çekerler. Gruba 
ve arkadaşlara olan bağımlılık ağırlık 
kazanmaya başlar, farklı yeteneklerini 

Genç Sporcularda Yoğun Yüklenmeler  

Erken yaşta elit spora yönlendirilen çocukların sayısı 
küçümsenemeyecek kadar fazladır. Bazı olimpik 
spor disiplininde yetenek seçimi çok erken yaşlara 
kadar inmektedir. İlkokula henüz başlamış çocukları 
spora yönlendirerek, geleceğin şampiyonları 
yaratılmaya çalışılmaktadır. Bazı batılı ülkelerde ve 
bizim ülkede de iyi bir eğitim olanağı yakalamak için, 
yani bir eğitim kurumundan (kolej gibi) burs alıp, 
ücretsiz okumak için de çocuklar çok erken yaşlarda 
elit sporla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu çerçevede 
yaptırılan yüklenmeler, erişkinleri bile zorlayacak 
nitelik kazanabilmektedir.
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• Özellikle okul öncesi yaş döne-
minde, çocuğun doğal hareketle-
rine dayalı olarak, spora yönelik 
hareketlerin geliştirilmesine ve 
pekiştirilmesine dikkat edilmelidir. 

• İlköğretim çağında önceden 
kazanılmış motorik özellikler temel 
alınarak atletizm, oyun, cimnastik, 
yüzme ve kayma sporlarının temel 
hareket formları geliştirilmelidir. 

• 9-11 yaş grubunda motorik 
özelliklerin geliştirilmesinin 
yanında spor dalına özgü temel 
teknik becerilerin kazandırılması 
ön plana çıkar. Çocuk ve gençlerin 
oyunsal form içerikli spor 
antrenmanlarında, yüklenme 
ve dinlenmeler uzun ve sürekli 
yüklenimlere imkan verir. Ancak, 
yüksek yüklenmeli alıştırmaların 
kesinlikle uygun dinlenim aralıkları 
kullanılarak uygulanması gerekir. 

Sporla İlgili Alınması Gereken 
Önlemler 

• Yarışma sporlarına katılımla ortaya 
çıkabilecek sağlık sorunlarının 
önlenmesi amacıyla çocukların 
ayrıntılı bir kontrolden geçmeleri 
gerekmektedir. 

• Diyabet, astım gibi kronik sağlık 
problemi olan çocukların uygun 
yönlendirmeyle çeşitli spor 
etkinliklerine katılabilmeleri 

mümkündür. Yarışmaya yönelik 
halter gibi ağırlık kaldırmayı içeren 
spor dalları ile başa alınacak 
darbelere açık spor dallarına 
katılım ergenlik dönemi sonuna 
kadar önerilmemektedir. Uzun 
mesafe koşu yarışmaları ve 
antrenmanların ergenlik dönemi 
sonuna bırakılması önerilmektedir. 

• Aynı vücut bölgesine sık tekrarla-
yan yüklenmelerin yer aldığı spor 
dallarına katılım ve antrenman 
şekli özellikle kıkırdak zedelenme-
lerine yol açabileceğinden dikkat 
edilmeli ve gerekirse koruyucu 
malzemelerin kullanılması sağlan-
malıdır. 

• Açık havada ve sıcak ortamda spo-
ra katılım, vücut alanları büyüklere 
oranla daha küçük olan çocuklarda, 
ısı birikimine bağlı sağlık sorunla-
rına yol açabileceğinden çalışmalar 
sırasında sık ve az miktarlarda su 
içme ve gölgede dinlenme molaları 
verilmelidir.  

• Çocuklar çok sıcak ve nemli 
havalarda dış ortamlarda yapılan 
çalışmalara sokulmamalıdır. 
Yüzme dalında vücut yağ dokusu az 
olan ve soğuk suya henüz alışkın 
olmayan çocukların antrenmanları 
sırasında ısı kayıplarını en aza 
indirmek için sık dinlenme ve 
ısınma araları verilmelidir.  

Çocukların ve Gençlerin En Fazla 
Yaptığı Spor Dalları 

Çocukların Sporlara Başlama ve 
Branşlaşma Yaşları

En Erken En Geç

Atletizm 10-12 13-14

Basketbol 7-8 10-12

Boks 13-14 15-16

Bisiklet 14-15 16-17

Dalış 6-7 8-10

Eskrim 7-8 10-12

Artistik Cimnastik 5-6 8-10

Cimnastik (Kadın) 6-7 10-11

Cimnastik (Erkek) 6-7 12-14

Kürek 12-14 16-18

Kayak 6-7 10-11

Futbol 10-12 11-13

Yüzme 3-7 10-12

Raket Sporları 6-8 12-14

Voleybol 11-12 14-15

Halter 11-13 15-16

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Aileler İçin...  

• Aile bireyleri, çocukların katılımları 
açısından bir örnek oluşturacak 
şekilde spor yapmalı veya kendi-
leri de fiziksel olarak etkinliklerde 
bulunmalıdırlar. 

• Çocukların spora katılımları des-
teklenmeli, ödüllendirilmeli ve ilgi 
gösterilmelidir.  

Antrenörler İçin...

• Spora katılacak çocukların sadece 
kronolojik yaşı değil, olgunluk, 
vücut yapısı, yetenek ve cinsiyetleri 
göz önünde bulundurularak 
sınıflandırılmaları ve çalışma 
programlarının ona göre 
hazırlanmalıdır.

• Antrenmanlar çocuğun yukarıda 
belirtilen özelliklerine göre plan-
lanmalı, yeteneğini geliştirecek 
ancak yaralanmalara yol açmaya-
cak yöntemlerle sürdürülmelidir.  

Okul Yöneticileri İçin...

• Spor teşkilatı ve kulüpler ile okul 
sporu sisteminin işbirliğine büyük 
ihtiyaç duyulmaktadır. Çocukların 
oyun ve spor ihtiyaçlarını karşı-
layacak planlamalar yapılmalıdır. 
Beden eğitimine paralel olarak 
sağlık eğitimi müfredatında geliş-
meler yapılması gerekmektedir. 

• Okul dışı etkinliklerin arttırılması 
sağlanmalıdır.  Çocuk ve genç-
lerin spor alanları ve salonlarına 
ulaşımları ve tesisleri kullanımları 
kolaylaştırılmalıdır. 
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Kısa süre önce bir kapalı oda etkinliğinde 
çekilen görselleri internete sızan makyajlı 
BMW 7-Serisi resmi olarak tanıtıldı. 

7-Serisi'nde gerçekleştirilen makyajın ilk bakışta 
ön ve arka bölüme belirgin yenilikler getirdiği 
görülüyor. Özellikle %40 oranında büyüyen yeni 
böbrek ızgaralar, makyajlı 7-Serisi'nin markanın 
yeni SUV modeli X7'nin izinden gittiğine işaret 
ediyor. 

Otomobilin full LED farları da yeni bir tasarıma 
sahip. Büyük ızgaraların aksine farlar daha zarif 
bir forma kavuşmuş. Maksimum 560 metrelik 
aydınlatma mesafesi sunan BMW Laserlight 
farların opsiyon listesinde yer aldığını da belirtelim.

Yeni tasarımla birlikte ön bölümün yaklaşık 5 
cm yükseldiği açıklanıyor. Öndeki bu heybetli 
yapı, çapı 82 mm'den 95 mm'ye çıkan BMW 
logosu ile desteklenmiş. Makyajlı 7'nin arka 
bölümü de yepyeni bir tasarıma sahip. Daha ince 
tasarımlı stopları birbirine bağlayan LED şerit 
7-Serisi'nin artık yolda daha kolay ayırt edilmesini 
sağlayacaktır. 

Makyajlı 7-Serisi'nin uzunluğu standart 
versiyonda 5120 mm, 14 mm daha uzun aks 
mesafesine sahip olan versiyonda ise 5260 mm 
olarak veriliyor. Ön ve arka tasarımda yapılan 
küçük değişiklikler ile her iki versiyonun da, 
makyaj öncesine göre 22 mm daha uzun olduğu 
görülüyor.

Cam tavanı da kapsayan göz alıcı bir ambiyans 
aydınlatmasına sahip olan 7-Serisi'nin arka 
bölümü Executive koltuklar, Bluray oynatıcılı 10 
inçlik ekranlar ve tablet kumanda ile konfor ile 
teknolojiyi bir araya getiriyor.
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In der Au 5
CH-8406 Winterthur

Tel       : 0041(0) 52 369 08 88
Fax       : 0041(0) 52 369 08 89
WhatsApp  : 0041(0) 77 266 08 89

verkauf@autoteile-winterthur.ch
www.autoteile-winterthur.ch

Märzengasse 3
CH-5430 Wettingen

Tel        : 0041(0) 56 444 29 88
Fax       : 0041(0) 56 444 29 89
WhatsApp  : 0041(0) 77 265 29 88

verkauf@autoteile-wettingen.ch
www.autoteile-wettingen.ch

Macan S
Porsche Macan'ın S logolu güçlü versiyonu 

yenilendi. Makyajlı Macan S, daha güçlü 
bir motora, konfor seviyesini arttıran 

elden geçirilmiş bir şasiye ve yeni bir görünüme 
sahip. Macan S'in 3.0 litrelik V6 turbo benzinli 
motorunun gücü 14 bg artşla 354 bg'ye 
ulaşmış. Opsiyonel Sport Chrono Paketi ile 
donatıldığında 0’dan 100 km/s hıza, bir önceki 
modele göre 0,1 saniye daha düşük bir sürece, 
5,1 saniyede ulaşan Macan S'in maksimum hızı 
ise 254 km/s olarak veriliyor.

Yenilenen Macan S, son nesil Macan model 
serisindeki bütün yenilikleri içeriyor. Bu 
yenilikler arasında aracın arkasındaki LED ışık 
şeridi ve tamamen ağ bağlantılı, 10,9 inçlik 
dokunmatik ekranıyla Porsche Communication 
Management sistemi bulunuyor. Standart 
olarak LED farların bulunduğu Macan S’de 
isteğe bağlı olarak Porsche Dinamik Far 
Sistemi Plus, PDLS Plus sistemiyle de 
ışık dağılımı uyarlanabilir şekilde kontrol 
edilebiliyor.
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89. Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı 
7-17 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 

Bu yılki fuara 30 ülkeden 200 firma katılacağı duyurulurken, 
birçok araç markası teknolojik lükslerini ve özel sportif 

dizaynlarını önplana çıkaracak. 900’den fazla aracın sergileneceği 
fuarda, 150’den fazla yeni araç ilk kez otomobil tutkunlarıyla 

buluşup dünya prömiyerini gerçekleştirecek. Palexpo salonlarında 
düzenlenecek olan fuarın alanı 77 bin 323 metrekare. 

700 bin 
ziyaretçi bekleniyor

Organizasyon yetkilileri, 
10 gün süren fuara 
yaklaşık 700 bin kişiyi 
beklediklerini ifade 
ediyorlar.

İlk kez 1905 yılında 
düzenlenen ve 1924 
yılında uluslararası bir 
nitelik kazanan Cenevre 
otomobil Fuarı, Detroit, 
Paris ve Frankfurt 
otomobil fuarlarıyla 
birlikte dünyanın en 
prestijli otomobil fuarları 
arasında yer alıyor.

2019 yılının OTOMOBİLİ seçilecek
90 farklı ülkeden 10 binden fazla basın mensubunun katılacağı bu fuarda, 
basın mensuplarına hitaben 4-6 Mart tarihleri arasinda özel bir program 
yapılacak. 4 Mart’ta “Car of the Year“ olarak bilinen yılın otomobili belirle-
necek. Daha önce yapılan elemelerde 29 ayrı model için-
den 7 ayrı model finale kalmayı başardı.

“Car of the Year“ için 
finale kalan 7 otomobil 
markası şunlar oldu; 
Alpine A110, Citroën 
C5 Aircross, Ford Focus, 
Jaguar I-Pace, Kia Ceed, 
Mercedes-Benz A-class, 
Peugeot 508



 İlanlar için Tel: 076 343 80 74
 Firmanıza, HaberPodium sayfalarında yer vermek icin hemen arayın!

www.haberpodium.ch
info@haberpodium.ch

• Hedef kitleye doğrudan erişim
• Firma imajı yaratma
• Marka değerini yükseltme özelliği
• Düşük maliyet
• Farklı formatlarda sabit tanıtım

AVANTAJLARINIZ

/haber.podium
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İsviçre’nin kayak merkezleri bu mevsimde kayak tutkunlarını ağırlıyor. 
Bu kayak merkezlerinden biri de Davos Klosters. 

İsviçre’nin en doğusunda, Kanton Graubünden’in Grissons bölgesinde 
bulunan Davos Klosters, uluslararası alanda kış sporlarının metropolü 
olarak biliniyor. Zürich’ten 2,5 saatte ulaşılabilen ve Avrupa’nın en 
uzun kayak pistine sahip olan bu yerleşim yeri, her yıl yüz binlerce 
ziyaretçisini ağırlıyor. Burası, yüksekliği 4 bin metreyi geçen 100’den 
fazla zirveye ev sahipliği yapıyor.

Davos-Klosters, dağ turizminin Alpler’deki en eski tatil 
bölgelerinden biri sayılıyor. Yazın 700 kilometrelik 
yürüyüş rotaları, kışın 284 kilometrelik kayak 
pistleri ile her mevsim ziyarete açık.

Açık geniş alanlar ile off-piste kayak, 
buranın meşhur olma nedenlerinden biri. 50 
kilometrelik arazide herşey serbest.

6 yaş altında olan çocuklar buradaki teleferik ve liftlere 
ücretsiz binebilirler.

Kayak benim işim değil diyorsanız, yürüyebilirsiniz de. Bölgede düzenlen-
miş kar yürüyüş rotalar ve donmuş göller de bulunuyor.

Yine de sıcak isterim diyorsanız, 140 yıllık geçmişi olan termal sularının 
iyileştirici etkilerinden faydalanmak en güzeli. Doktorlar bir dönem hast-
alarını, şifahane diyerek bu bölgeye gönderiyorlarmış. 

Karda yürümek ya da 
termal suya girmek...
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Jacobshorn
Snowboard alanı ve kar parkı ile 
bölgedeki en havalı yerlerden. 

Gençlerin ve kendini genç hisseden 
yetişkinlerin popüler mekanı. 

Dağın eteklerinde Bölgen denilen 
çocuk dostu bir alan da mevcut. 

Buradaki görevliler çocuklara göz 
kulak olurlarken güneşlenme 
terasında bira ya da kahvenizi 

keyifle yudumlayabilirsiniz.

Parsenn
Bölgenin en geniş kayak 

merkezi olan Parsenn 
her dereceden kayakçı 
için uygun. Ancak diğer 

dağlara göre daha az 
çocuk dostu.

Burası aileler için 
oldukça ideal. Çocuklar 
için geniş bir oyun alanı 

da bulunuyor. İlk kez 
kayacak olanlar ya da 
deneyimi az olanlar 
buraya gelebilirler.

Madrisa

Avrupa’nın ilk slowed down, yavaşlatılmış 
kayak alanı diye geçiyor burası. 

Bölge yumuşak eğimleri ile de biliniyor. 

Schatzalp/Strela

Davos - Klosters bölgesi 

6 farklı kayak 
merkezinden oluşuyor. 

Her dağ ve dağın sunduğu 
kayak deneyimi farklı. 
Bu merkezler şunlar;

Rinerhorn
Her düzeyde kayakçıya uygun 
bir yer Rinerhon. Free riding 
ve devasa toboggan (tahta 

kızak) pisti olanaklardan ikisi. 
Çarşamba akşamları ailece 

kızak kayma imkanı da mevcut. 

Pischa
Bu geniş kayak alanında 

müthiş manzaralar 
görmek mümkün. 

Pistler orta seviyede 
kayakçılar için oldukça 
ideal. Burada çocuklar 

için oyun alanı da 
bulunuyor. 
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Ayhan Demirden
Sinema eleştirmeni

a.demirden@gmx.de

dır. Bazen tuvaleti kullanması bile 
yasaklanır. Kaba saba eğitimsiz Tony 
hizmetkarı olduğu insanın sırf derisi 
yüzünden uğradığı muameleye tanık 
oldukça sorunun sınıflar üstü yapısını 
yavaşça kavrar. Bu arada Don Shirley 
uğradığı haksızlıklar zincirine karşı 
her gece bir şişe viskiyi devirerek 
yalnızlığına ilaç arayışındadır.

Tony, problemin yani Don Shirley'in 
kendisin daha iyi hissedeceğini düşü-
nerek 'normal' zenciler gibi davran-
masını sağlamaya çalışır. Çalışırken 
Kentucky Chicken gibi harika tavuk kı-
zartması yemek ya da dönemin gözde 
pop cazcıların müziklerini söylemek 
hiç olmazsa ona yalnız olmadığını 
gösterecektir. Klasik müzik eğitimi 
almış olan Don Shirley'nin en büyük 
yarası zaten budur. Klasik müzik icra 
etmesi ırkçı nedenlerle hor görülen 
Shirley, sonunda klasik müzikle caz 
arasında bir müzikte karar kılarak 
iki toplumun birbirinden uzaklığına 
merhem olmaya çalışmaktadır...

Yeşil Rehber, eski anlayışları hala bir 
çözüm önerisi gösteren yapısıyla, yani 
beyazlar ve Afroamerikanlar birbirini 
yakından tanırlarsa problemin ortadan 
kalkacağını savunan yapısıyla, son 
tahlilde iyi beyazın kötü durumdaki 
zenciyi kurtarmasıyla ve yeniden ırkçı 
yapıyı kurmasıyla çok eleştirebilecek 
bir durumdan harika oyuncuların 
sayesinde biraz sıyrılabiliyor. 

Tony'de, Vigo Mortensen’i, iyi ve 
kocaman kalpli ırkçıyı o kadar iyi 
oynuyor ki ondaki her olumlu gelişme 
bize sonsuz bir zevk veriyor. Aynı 
şekilde Maharshala Ali zaman zaman 
Vigo’nun abartılı tavırlarını karşılarken 
küçük bir oyunculuk resitali sergiliyor. 

Seyri çok zevkli ama fikri sorunlu 
oyunculukları ve komik anların 
zamanlaması son derece yaratıcı bu 
filmi izleyin derim.

Kurtarıcı kahraman Beyaz klişesini 
kanırtmadan seyredilebilir bir yol 
hikayesine dönüştüren Peter Farrel-
ly’in geçtiğimiz yılın gözde yapıtı Yeşil 
Rehber, aynı zamanda ödüller için 
de en önemli adaylardan biri olmayı 
başardı. 

Amerika'da 60’lı yıllarda hüküm süren 
ırkçılıktan dolayı Afroamerikalıların 
kalabileceği otelleri, benzin alabile-
cekleri istasyonları, içki içebilecek ya 
da karınlarını doyurabilecek bar ve 
restoranları listeleyen Yeşil Rehber 
olmadan Amerika’nın güney eyalet-
lerine seyahat Afroamerikalılar için 
ölümcül tehlikeler barındırıyordu.

New York'ta 60’ların ünlü gazino-
su Copacabana'da çalışan Tony 
Lip-Vallelonga (Vigo Mortensen), 
tadilat dolayısıyla bir kaç ay işsiz kalır. 
Kazandığı para ile zaten kıt kanaat 
geçinen Tony, şoför olarak bir iş baş-
vurusunda ilk kez Don Shirley( Ma-
harshala Ali) ile karşılaşır. Don Shirley 
doktor olmasına doktordur ama tıp 
doktoru değildir. Eğitilmiş, kibar güzel 
giyinen, güzel konuşan Don Shirley 
aynı zamanda Afroamerikandır. Tony 
evindeki bir tamir işinde limonata içen 
iki Afroamerikalının bardaklarını çöpe 
atmış bir ırkçı olarak durumu garip 
bulsa da eğer üniforma giymeye-
cekse ve giysileri hazırlamayacaksa 
işi kabul edebileceğini söyler. Çünkü 
dönemin şartlarında haftada 120 dolar 
kolay reddedilecek bir para değildir. 
Don Shirley zaten dünden razıdır, aynı 
zamanda koruma görevini üstlenecek 
güvenilir birini bulmak hiç de kolay 
değildir. İki aylık turne için yola çıkılır 
ve her yol filmi gibi, yolun sonunda hiç 
kimse yola çıkan kişi değildir.

İlk uğradıkları güney kentinde biraz 
acemi davransalar da bir süre sonra 
New York'tan uzaklaştıkça şartlarda 
daha sert olmaya başlar. Don Shirley 
çok seçkin müzik hollerde sanatını 
icra ederken akşamlarını çok kötü 
izbe yerlerde geçirmek zorunda-

Green Book - Yeşil Rehber

Yönetmen : Peter Farrelly

Yapım Yılı : 2018

Ülke : ABD

Türü : Dram, Biyografik

Süre : 2s 10dk

Oyuncular : Viggo Mortensen, Mahershala Ali, 
Linda Cardellini, Sebastian Maniscalco
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Alfonso Cuaron, Gravity'den 5 yıl 
sonra tekrar kendinden söz etti-
riyor. Venedik’teki büyük ödülle bir-
likte dikkatleri üzerine çeken film, 
yönetmen Cuaro’nun hayatından 
kesitler taşırken, sadece Cuaro’nun 
değil aynı zamanda Meksiko'nun 
da biyografisi olmayı başarıyor.

Daha ilk sahnesiyle şiirsel bir 
şölenin bizi beklediği müjdeleniyor. 
Karo kaplı bahçenin sıklıkla yı-
kanması gerekiyor. Hem köpekler 
dışkılarını buraya yapıyorlar hem 
de kızgın parlak güneşin sıcak-
lığını bir nebze olsun frenlemek 
için. Cleo (Yalitza Aparicio) sabırla 
ve sakince yerleri paspaslarken 
giderin tıkanması sonucu biriken 
suda gökyüzünden geçen büyük 
bir yolcu uçağının yansımasını gö-
rüyoruz. Evet bu öykü Meksiko'da 
geçiyor ama başka hikayelerde var 
der gibi.

Cleo, çocuk bakıcısı ve hizmetçi 
olarak çalıştığı bu evde ailenin 
dört çocuğuna ve kızına duygusal 
olarak çok düşkün. Çocuklar da 
ona. Her zamanki gibi damda 
çamaşırları toplayan ve katlayan 
Cleo küçük çocuğun oyununa 
katılıyor. Ufaklık ölü olduğu için 
konuşmadığını söyleyince onun 
başı ucuna yatan Cleo ölü olmanın 
hoşuna gittiğini söylüyor. Çünkü 
çalışmak zorunda değil. Sonra ka-
mera onların üzerine göğe doğru 
kayıyor. Sanki yükselen ruhlarını 
yakalamak ister gibi...

Cuaron daha öncede uzun planlar-
la anlatımı yeğlediğini bize göster-
mişti. Bütün mizanseni kameranın 
görüş açısına göre düzenleyen 
yönetmen, bu komplike ve çok 
zor olan yöntemin avantajlarından 
vazgeçemiyor. Zira bir dönem 
sonra izleyici ister istemez kendini 
olayların merkezinde yer almış 
olarak hissediyor. Siyah- beyaz 
çektiği bu filminde bir yandan 
hatıralara bir estetik yakınlaşma 
sağlanırken diğer yandan, büyük 
kontrast zenginliğinden dolayı 
arkada görünen hikayelerin kader-
lerini de görünebilir kılıyor.

Bir türlü temizlenemeyen köpek 
pisliği, büyük Amerikan arabala-
rının sığmadığı bahçe-garaj girişi 
bütün varlığa rağmen uyuşmayan 

sistemleri faş ediyor. Baba ara sıra 
eve geliyor ve çok meşgul tabii. 
Yeni ve genç sevgilisi için çocuk-
larının annesini, Sofia'yı (Maria de 
Tavira) terk ediyor. Sofia kocasının 
onları terk etmemesi için gururunu 
ayaklar altına almasına rağmen 
adamın arkasına bakmadan 
gitmesine engel olamıyor. Bir hayli 
içki içtikten sonra eve kocasının 
kocaman arabasıyla dönen Sofia, 
arabayı bahçe garaj içine duvarlara 
çarpa çarpa bir hayvan gibi çığlıklar 
attırarak park ederken sadece ko-
casından intikam almıyor, Cleo'ya 
erkeklerin hepsinin aynı olduğunu, 
hiçbirine güvenmemesini tavsiye 
ediyor ve kadınların kaderinin aynı 
olduğunu söylüyor. 

Tabii hayat Cleo için hiç de aynı ol-
muyor. Sevgilisinden hamile kalan 
Cleo adamın çocuğu duyar duymaz 
onu sinemada film seyrederken 
terk etmesi, ama hamileliğinin 
aynı zamanda işten atılması için bir 
neden olması sebebiyle korkuyor. 

Çocuk için beşik ararlarken mağa-
zanın ikinci katından Meksiko yakın 
tarihinin en kanlı katliamı Corpus 
Christi'ye tanık olan Cleo, aynı 
anda doğum sularının akmasıyla 
hastaneye kaldırılıyor ve burada 
bebeğini kaybediyor. Yani tarih 
herkes için aynı şiddette akmıyor. 
Kendisi yüzme bilmeyen Cleo, ço-
cukları boğulmaktan kurtardıktan 
sonra ancak bebeğin doğmasını 
istemediğini itiraf edebiliyor. Hem 
de büyük bir özverinin mümkün 
kıldığı bir güvenle. Herkes oturmuş 
televizyonda bir komedyeni sey-
rederken kendini ailenin ayrılmaz 
parçası gören Cleo, babanın çay 
istemesi sonucunda Sofia tarafın-
dan çay hazırlamaya gönderiliyor. 
Ne zaman “hah şimdi ailenin üyesi 
oldum“ dese de yeni bir görev onu 
hazır bekliyor. 

İşte böyle ayrıntılarla dolu bu güzel 
film anları şiirselleştiriyor. İyi ki 
sinema var, yoksa böyle bir şeyi 
nasıl aktarabilirdik diye binlerce 
kez şükür ediyoruz. 

Kendinizi kesinlikle bu şölenden 
mahrum etmeyin.

Roma

Yönetmen : Alfonso Cuarón

Yapım Yılı : 2018

Ülke : Meksika, ABD

Türü : Dram

Süre : 2s 15dk

Oyuncular : Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Nancy García, 
Daniela Demesa, Fernando Grediaga, Jorge Antonio Guerrero
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Salı

"Abendschule Import" projesi kapsamında 
mülteciler, sanat, fizik, felsefe ve el işleri gibi farklı 
konularda kurslar veriyorlar. Die Abendschule 
Import bugün ve yarın "Cabaret Voltaire"in konuğu. 
İki kurs akşamında iki uzman kişi ders veriyor. 
Kapanışta aperatif yiyecekler var. Katılım ücretsiz.
Saat: 18:30-20:30. 

Yer: Cabaret Voltaire. Spiegelgasse 1, Zürich
http://www.abendschule-import.ch

Mültecilerden Öğrenmek 
(19.02.-20.02.)

19 Şubat

Pazar

Salı

Çarşamba

MAPS bürosu Arthouse sinemasında sizin 
seçeceğiniz bir film için 2×2 ücretsiz bilet veriyor. 
Film programını: : www.arthouse.ch adresinde 
bulabilirsiniz. Biletler 2019’un sonuna kadar 
geçerli. 

044 415 65 89 no’lu telefonu arayabilir veya 
maps@aoz.ch e-posta adresine yazabilirsiniz. 

Tonhalle Maag’da bir konser akşamının tadını çıkarın. 
New York’tan "The Knights" orkestrası ile birlikte 
mandolin sanatçısı Avi Avital bugün farklı müzik türleri 
ile mükemmel bir program sunuyor: Örneğin; Jean-
Féry Rebel, Beethoven, Klezmer’in eserleri ve orta 
doğudan ezgiler. 19:30. MAPS bürosu 30 ücretsiz bilet 
veriyor. Sadece 044 415 65 89’u aramanız veya maps@
aoz.ch e-posta adresine yazmanız yeterli. 
Yer: Tonhalle Maag, Konzertsaal. Zahnradstr. 22, Zürich 
http://www.tonhalle-orchester.ch

Basel’de, saat 04:00 itibari ile Basler Fasnacht 
başlıyor. 

İsviçre’nin en büyük karnavalı olan Basler Fasnacht, 
14 Mart saat 04:00’e kadar devam edecek.

"Kizomba" Angora’dan bir dans ve müzik stili. 
Zürih Gölü’nde GZ Wollishofen’da her Çarşamba 
bir Kizomba-Akşamı yer alıyor. Gece kısa bir giriş 
dersi ile başlıyor ve  saat 23:00’e kadar herkes 
serbestçe dans ediyor. Yeni başlayanlar ve ileri 
seviyedekiler de katılabilir. 
Saat: 21:00 

Yer:GZ Wollishofen, Saal. Bachstrasse 7, Zürich
www.gz-zh.ch/gz-wollishofen

Sinema Akşamı

Basler FasnachtTonhalle Maag’da Konser

Tramvay 4’te Radyo Oyunu

Kizomba Dansı

22 Şubat

26 Şubat 11-14 Mart

23 ŞubatSİNEMA

KONSER KARNAVAL

Salı

Affoltern, Oerlikon, Schwamendingen ve 
Sihlfeld’de "Midnight Sports" projesi Cumartesi 
akşamları farklı salon sporlarını 12 ve 20 
yaş arasındaki gençlere sunuyor. Etkinlikler 
akşamları, yerine göre, farklı saatlerde yer alıyor. 
Bugün Schwamendingen’de, 20:00-23:00. Katılım 
ücretsiz. 

Yer: Turnhalle Herzogenmühle. 
Herzogenmühlestr. 60, Zürich

Gençler İçin Spor

23 Şubat SPOR

Pazartesi

"Ganz Ohr im Tram 4" radyo oyunu 4 numaralı 
tramvayın yolu boyunca adeta bir seyahat rehberi. 
Çocuklar tarafından yapılmış, çocuklar ve yetişkinler 
içindir. Radyo oyunu indirilebilir veya doğrudan 
www.4tram.ch adresinden dinlenilebilir. 4 numaralı 
tramvayın bir durağından binin ve ilgili bölümden 
başlatın. Unutulmaz bir sürüş başlayabilir. İsviçre 
Almancası veya İngilizce. 

Katılım ücretsiz. 

25 Şubat OYUN
Salı

"Singend Deutsch Lernen" projesinde katılımcılar 
hep birlikte şarkı söyleyerek Almanca öğreniyorlar. 
Az Almanca konuşanlar dahil herkes için. Müzikal 
bilgi sahibi olmanız gerekmiyor. Her Sl 17:00-18:45, 
26.02’den 09.07 tarihine kadar. Katılım N/F-kimlikleri 
ile ücretsiz, diğerlerine her akşam için 7.- CHF. 
Başvuru: 043 317 16 27 veya buero@maximtheater.ch.

Yer: MaximTheater. Ausstellungsstr. 100, Zürich
http://www.maximtheater.ch

Şarkı Söyleyerek Almanca Öğrenmek

26 Şubat

DANS

Çarşamba 

"ClimbAid" organizasyonu mültecilere "Minimum" 
spor salonunda tırmanma dersleri sunuyor. Her 
Çr 12:00-14:00. Katılım ücretsiz. 

Yer: Minimum. Flüelastr. 31, Zürich

http://www.climbaid.org

Mülteciler İçin Tırmanma

20 Şubat SPOR
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Malzemeler: 1 Demet pazı (400-500 g), 2 dal pırasa, 1 

küçük boy patates, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1.5 litre
 tavuk 

suyu, tuz, rendelenmiş muskat

Üzeri için: 4 dilim pastırm
a, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, kruton 

ekmek küpleri

Hazırlanışı: Tereyağını eritip, gelişigüzel doğradığınız pırasa 

ile patatesi kavurun. İnce kıyılmış pazıları ve tuzunu ekleyin. 

5 dakika kavurduktan sonra sıcak tavuk suyunu dökün. 

Tencerenin kapağını kapatın, orta ateşte yarım saat pişirin. 

Ocaktan alın, blender ile püre haline getirin. Tekrar ocağın 

üzerine alın, birkaç taşım kaynatın. En son rendelenmiş 

muskat serpin.

Pastırm
aları küçük parçalara bölüp zeytinyağında kavu-

run. Çorbayı servis kaselerine paylaştırıp üzerine pastırm
a 

serpin ve krutonlar ile sıcak servis edin.

Pazılı sebze çorbası Ye
m

ek
 T

ar
ifi
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Pazılı sebze çorbası 

Malzemeler: 1 kg kemerpatlıcanı, 150 gr tereyağı, 2 

orta boy soğan, 300 gr kıyma, 2 su bardağı et suyu, tuz, 

karabiber, 1 demet kıyılmış taze nane, 1 demet kıyılmış 

maydanoz

Hazırlanışı: Patlıcanları yıkayıp kurulayın. Saplarını 

koparmadan sadece sap kısmındaki fazlalıkları keserek 

temizleyin. Kabuğunu alacalı soyun. 

Sap yerinden kopmayacak şekilde uzunlamasına dörde 

bölün. Tuzlu suda 30 dakika bekletin. 

150 gr tereyağını tavada eritin. İnce doğranmış 2 orta boy 

soğanı ekleyin. Pembeleşinceye kadar kısık ateşte kavu-

run. 300 gr kıymayı ilave edip 10 dakika daha kavurmaya 

devam edin. 1 demet kıyılmış nane, 1 demet kıyılmış 

maydanoz, tuz ve karabiberi ekleyerek ocaktan alın. 

Tencerenin tabanına kıydığınız maydanozların saplarını 

yayın. Dörde ayırdığınız patlıcanların kolları arasına kıymalı 

harçtan koyarak maydanoz sapıyla iki ucundan bağlaya-

rak tencereye yerleştirin. Diğer patlıcanları da aynı şekilde 

hazırlayın. 

Başka bir tencerede et suyunu bir taşım kaynatın. Patlı-

canların üzerine kaynar et suyunu gezdirerek dökün. Kısık 

ateşte 30 dakika pişirip servis edin.

Şeyhmilmuşi  

Malzemeler: 7 adet yumurta, 200 g toz şeker, 35 ml 

su, 55 g nişasta, 170 g un

Hazırlanışı: Yumurtaların akını ve sarısını ayırıp iki 

farklı çırpma kabına alın. Kullanacağınız yumurtaların 

akının ve sarılarının birbirine karışmamasına özen 

gösterin. Bu durum hamurun iyi kabarmasını engeller.

Şekerin yarısını yumurta aklarına ekleyin ve köpük 

halini alıp katılaşana kadar çırpın. Akları çırpacağınız 

kabın ıslak ve yağlı olmamasına dikkat edin.

Şekerin geri kalanını yumurta sarılarına ekleyip krema 

kıvamına gelene kadar çırpın. Suyu ekleyin. Nişastayı 

unla beraber eleyip azar azar üzerine katın.

Çırpılmış yumurta aklarını unlu karışıma, yavaş 

yavaş alttan üste doğru karıştırarak yumurta akını 

söndürmeden 3 aşamada ekleyin. Bekletmeden 

yağlayıp, pişirme kağıdı serilmiş 22 cm’lik kalıba 

döküp, önceden ısıtılm
ış 180 derece fansız fırın

da 40 

dakika pişirin.

Pandispanya  
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Bir varmış bir yok-
muş, şehirden uzak 
bir ormanda bir 

salyangoz yaşarmış. Bu 
salyangoz diğerlerinden 
farklıymış biraz. Diğer 
salyangozlar evlerinin kap-
lumbağalarınki gibi sırtla-
rında olmasından mem-
nunken, bizim salyangoz 
bu durumu hiç sevmezmiş. 
Evini sırtında taşımak 
istemediği gibi, evinin yani 
kabuğunun renginin de 
farklı olmasını istermiş. 
Akşamları yatarken renkli 
bir kabuğu olduğunu hayal 
edermiş hep. Salyangoz, 
arkadaşları olan kelebek 
ve uğur böceğini çok 
sever, arada bir onlarla 
dertleşir ve sırtında ta-
şıdığı evini onlara şikayet 
edermiş.

– Ah keşke, evimi 
sırtımda taşı-
mak zorunda 
olmasaydım. 
Hadi taşı-
yorum, bari 
sizin ki gibi 
bol desenli ve 
renkli olsaydı.

dermiş. Kelebek ve 
uğur böceği bir gün sal-
yangoza;

yangoz hemencecik evinin 
içine girmiş. Yağmur dinip 
de evinden dışarı çıkınca, 
arkadaşlarının perişan 
halini görüp üzülmüş ve 
kendi kendine;

-İyi ki saklanabileceğim 
bir evim var. Rengini sev-
mesemde beni yağmurdan 
koruyor ya.

diye düşünmüş. Bu olaydan 
sonra evinin sırtında 
olmasını bir daha hiç dert 
etmemiş.

Salyangoz yeni görüntü-
sünü beğenmiş beğenme-
sine ama yine de evinin 
sırtında olması onu çok 
üzüyormuş. Tırtıl, salyan-
gozun evini boyadıktan 
sonra, bizimkiler tırtılın 
yanından ayrılıp ormanda 
yürümeye başlamışlar. 
Salyangoz biraz mutlu 
biraz da üzgün bir şekilde 
arkadaşlarıyla yürürken, 
bir anda gök gürlemiş ve 
üç arkadaş şiddetli bir 
yağmurun ortasında kala-
kalmışlar. Kelebek ve uğur 
böceği öyle ıslanmışlar 
ki, sele kapılmaktan zor 
kurtulmuşlar. Oysa sal-

-Sevgili arkadaşımız, hani 
evim renkli olsun diyorsun 
ya, biz çaresini bulduk. 
Ressam olan bir tırtıl var. 
Seni ona götürürsek eğer, 
o senin kabuğunu istediğin 
renkte boyar ve  böylece 
evin rengarenk olmuş olur.

demişler. Salyangoz buna 
çok sevinmiş ve,

-Ne duruyoruz, hemen 
gidelim.” demiş. Böylece 
hepberaber düşmüşler 
yola. Tırtılın kapısını çal-
mışlar. Gelen misafirleri 
dinleyen tırtıl, boyalarını 
ve fırçasını alıp çalışmaya 
başlamış. Sonunda sal-
yangozun evine çok 
güzel desenler 
çizmiş. 

Salyangoz ve Evi
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Feldbergstrasse 33

4057 Basel

061 691 24 71

www.muzik-kitap.com

info@muzik-kitap.com

“Hayali” bir Orta Asya ülkesi… Bir yanda 
halkın Sayın Başkan Yoldaş’a ve devlete 

“sorgulanamaz bağlılığı” diğer yanda 
değişen politik dengeler içinde tüm 

canlıların verdiği yaşam savaşı…

“Ülkemde, tutuklanmış olanlarla 
tutuklanmamış olanlar arasındaki farklar 

sonsuza dek ortadan kaldırılmıştır! 
Böylece, her tutuklanmamış insan kendini 

tutuklanmış gibi, tutuklanmış olanlar 
da kendilerini henüz tutuklanmamış 

gibi hissedebilirler. Sonuçta, sizlerin de 
herhalde anlamış olduğunuz gibi halkım 

iki eşit parçaya bölünmüş durumdadır: 
Tutuklanmış olanlar ve gelecekte 
tutuklanacak olanlar. Yurttaşların 

tümünün eşit haklara sahip olması 
şeklindeki demokrasi ilkesini ülkemde 

bu şekilde hayata geçiriyoruz biz. Büyük 
bir özgüvenle iddia ediyorum ki dünyanın 

başka hiçbir ülkesinde bu ilke böylesine 
bütünlüklü, böylesine kapsayıcı bir şekilde 

hayata geçirilememiştir. Bizde ise son 
derece basit, doğal ve herkes için kolayca 

ulaşılabilir bir uygulama.”

“Bendire üç kere uzun vuruldu ve 
müritlerin dalgalanması durdu… 

Şeyhin eline yüzlerini sürdükten sonra, 
cübbesini üç kez öpen tekrar yerine 

dönüyor, diz çökerek, başını önüne eğip 
düşünmeye koyuluyordu.”

Büyük sırrı fısıldayan bir tarikat. 
Ankara’dan Maraş’a ve Adana’ya 

uzanan esrarlı bir yolculuk. Memleketi 
ağ gibi saran karanlık bir yapılanma. 
Tüm bunların ortasında, gözü pek iki 

avukat: Saim ve Leyla.

MÜHÜR, zikir odalarında bendirin 
tok ve yankılı sesiyle açılan, akıllara 

kazınacak, sarsıcı bir roman. Gökçer 
Tahincioğlu, değişmeyen düzenin 

değişen insanlarını, mühürlenmiş bir 
aşkı cesurca anlatıyor.

“… Her cinayette biraz Kabil’in mührü 
vardır, her günahın birazı kardeşini 

öldüren Kabil’indir …”

Gör Beni-İki Devrin Hikayesi Kobra Mühür

Akilah Azra Kohen Ak Welsapar Gökçer Tahincioğlu

facebook/haber.podium

Bedenimin içindeki canı gör, 
sadece etimi değil.

Gözlerimin içindeki hayatı gör, 
sadece bakışımı değil.

Hissettiklerimi gör, 
sadece tepkilerimi değil.

Beni gör.

Derinliğimde boğulmadan,

Sorularımda kaybolmadan, 

Korkularında yok olmadan,

Gör Beni.

Bir fısıltıya koydum kendimi.

Kalbine soruyorum yerimi:

Başarabilir misin beni görmeyi? 

Cesaretin yeter mi?

Topla cesaretini ve Gör Beni.

Birileri bizden fırtına bekliyor, 

onlara gökkuşağı vermeye hazır mısınız?
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Tösstalstrasse 23
8400 Winterthur
Tel: +41 (0) 76 343 80 74
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