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yaşı yaklaştığında, iş kaybı gibi etkenler 
onları derinden etkilerken, birçoğu birikmiş 
paraları veya eşlerinin geliri nedeniyle 
sosyal yardım kurumlarına başvurmuyor. 

50-64 yaş arasında olanların eğitim düzeyi 
şimdiki gençlerin eğitim düzeyinden daha 
yüksek. Ancak iş alanlarının otomatikleş-
mesi veya şirketlerin kısıtlamalar yapması 
gerektiğinde, akla ilk olarak maaşları 
yüksek olan yaşlıların işten çıkarılması 
geliyor. Bu kesim, sonrasında her ne kadar 
iş aramaya devam etse de iş bulamıyor 
maalesef.

Herkesin başına gelebilir!

Çalışanların haklarının çok da iyi olmadığı 
İsviçre’de hiç kimse işini kaybetmeme 
güvencesine sahip değil. Maaşların çok 
fazla yükselmediği, yaşam koşullarının 
pahalılaştığı, özellikle de sağlık sigor-
tası giderlerinin yükseldiği bu dönemde 
zengin ve yoksul arasındaki aralık daha da 
büyüyor. 

93 ülke ile yapılan bir kıyaslamada 
İsviçre’nin en pahalı ülke olduğu ortaya 
konmuş. Ülkede, 145 bin kişi çalıştığı 
halde yoksulluk sınırının altında yaşamak 
zorunda. Güncel rakamlara göre İsviçre 
nüfusunun %7,5’i açlık sınırında yaşıyor.

Çareyi ülkeyi terk etmekte ve daha ucuz bir 
ülkede yaşamakta bulan 50 yaş üstü grubu 
haklı elbet. Yoksulluk tehlikesinden kaçıp, 
yaşam koşullarının çok daha uygun olduğu 
ülkelerde yaşamak daha cazip geliyor.

Konu Federal Parlamento’nun gündemin-
de de yer alıyor. Önümüzdeki günlerde, 
yapılacak olan tartışmalardan neler çıkaca-
ğını hep birlikte göreceğiz.

Künye / Impressium

HaberPodium ist eine Monatliche 
Zeitschrift, das Schweizerische 
Nachrichten auf Türkisch anbietet und für 
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Schweiz zur Verfügung stellt.
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soziale Integration der türkischsprachigen 
Bevölkerung in ihre Umgebung und ein 
besseres gegenseitiges Verständnis. 
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Yaşlılık, İş Kaybı ve Yoksulluk

Geçen ayki yazımda İsviçre’de sosyal 
destek alanların sayısının gün geçtikçe 
arttığına değinmiştim. Buna paralel olarak 
verilen yardımlardaki kesintilere de... 
Konuya bu kez iş bulamayan ve sosyal yar-
dım almak zorunda kalan 50 ile 64 yaşları 
arasındaki insanlar üzerinden devam 
etmek istiyorum.

İsviçre’de 2011 yılında, 50 ile 64 yaşları 
arasında olan 34.484 kişi  sosyal yardım 
alırken, 2017 yılında aynı yaş grubunda bu 
sayı 54.615 kişiye çıkmış. 2011-2017 yılları 
arasında bu artış oranı %42’ye denk geliyor.  

2018 yılına dair henüz herhangi bir veri 
mevcut olmamasına rağmen, rakamlar 
sosyal yardım alan yaşlıların sayısının 
sürekli olarak arttığını ortaya koyuyor. 
Verilere göre, 55 yaşından sonra işlerinden 
çıkarılanların sadece %14’ü yeniden iş 
bulabiliyor. Bu grubun en az yarısı bir yıldan 
fazla işsizlik ödeneği almak zorunda ka-
lırken, iki yıl sonra ise bu işsizlik ödeneğini 
alamaz hale geliyorlar. 520 günlük işsizlik 
ödeneği sonrasında, gelirleri 4 bin frankın 
altına düştüğünde ise sosyal yardım almak 
zorunda kalabiliyorlar. Bu durumdan endi-
şe duyan birçok kişi sosyale gitmektense 
çareyi, emekli olana kadar İsviçre dışında 
yaşamakta buluyor. Son bilgilere göre 
birçok kişi, daha ucuz olduğu için Portekiz, 
İspanya, İtalya gibi ülkelerde yaşamayı ter-
cih ediyor. Türkiye’de yaşamayı tercih eden-
lerin sayısı da oldukça fazla. Yani, İsviçre 
dışında yaşamayı tercih edenler burada 
yaşamış olsalardı sosyal yardım alanların 
sayısı çok daha fazla olacaktı.

Öncesinde iyi bir eğitim almış, uzun yıllar 
çalışmış ve yıllarca vergi ödemiş olan 
bu kesim, ileri yaşlarda sosyal yardım 
alabilecekleri ihtimalini akıllarından bile 
geçirmemişlerdir. Özellikle de emeklilik 
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Federal Göç Sekretaryası SEM‘in yaptığı açıklamaya göre, 
geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği ve EFTA ülkelerinden İsviç-
re’ye giriş yapanların sayılarında artışlar oldu. Buna göre, 

2018 yılında 140'087 göçmen İsviçre’ye giriş yaptı. 

Güncel verilere göre İsviçre’nin toplam nüfusu 8'662'105 olarak 
açıklanırken, 2018 yılında İsviçre’de ikamet eden göçmenlerin 
sayısı 2'081'169’a yükseldi. 

Bu rakamın %68’i AB ve EFTA ülkelerinin vatandaşlarından 
oluşuyor. Bu ülkelerden gelenlerin sayısı 1'422'999.

2018 yılında ülkeye göçte ilk sırayı 7.804 kişilik 
bir artışla İtalyanlar aldı. İtalya’dan İsviçre’ye göç 
edenlerin sayısında, bir önceki yıla göre 1196 kişilik 
bir artış olduğu gözlemlendi. Güncel rakamlara 
göre İtalyanlar, 327.331 kişi ile İsviçre’deki en büyük 
göçmen topluluğu oluşturuyor.

İtalyanları, 5.674 kişilik bir artış ile Almanlar takip 
ediyor. Ülkede yaşayan Almanların toplam sayısı 
317.953. 

Göçmen yoğunluğunda üçüncü sırayı 270.007 kişi 
ile Portekizliler alırken, geçtiğimiz yıl Portekiz’den 
İsviçre’ye göçte 2.053 kişilik bir azalma görüldü.

EFTA ülkeleri olan Romanya ve Bulgaristan’dan 
gelenlerin sayılarında da %33 oranında düşüşler 
mevcut.

İsviçre’de yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerin 
sayısı ise 66.955 kişi olarak açıklandı. Bunlardan 
99’u L kimliğine, 10.861’i B kimliğine, 55.772’si 
ise C kimliğine sahip. 

İsviçre’ye göç edenlerin oranı

Almanya
5.674

İtalya
7.804

Portekiz
2.053

İsviçre’ye göç edenlerin oranı ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor;

Türkiye kökenli göçmenlerin oranı
10.86155.772



İsviçre’ye göçün en büyük nedeni 
iş imkanları. Göç edenlerin %48’i, 
buraya yeni bir iş için geldiğini 
ifade ediyor. Gelenlerin %30’u ise 
aile birleşimi nedeniyle gelirken, 
bunların %20’si İsviçre vatandaş-
ları ile evlenenlerden oluşuyor.

Göçün nedenleri

%48
Yeni bir iş için 
gelenlerin
oranı

İsviçre vatandaşlığına geçişler

Son verilere göre, 2018 yılında 44.141 kişi İsviçre vatandaşlığına 
geçti. Bu rakam bir önceki yıla göre 1.919 kişi daha az. 2017 yılında 
vatandaş olanların sayısı 46.060 kişi olarak açıklanmıştı.

SEM, 2108 yılında İsviçre’den başka ülkelere göç edenlerin sayısının 
ise 80.749 olduğunu belirtti.

44.141 kişi

46.060 kişi2017

2018

Aargau 2.853 

Appenzell A. Rh. 162 

Appenzell I. Rh. 32 

Basel-Land 814 

Basel-Stadt 1.123 

Bern 2.675 

Freiburg 1.033 

Genf 4.670 

Glarus 51 

Graubünden 580 

Jura 278 

Luzern 1.775 

Neuenburg 689 

Nidwalden 69 

Obwalden 92 

Schaffhausen 416 

Schwyz 387 

Solothurn 783 

St. Gallen 2.077 

Tessin 1.577 

Thurgau 1.095 

Uri 75 

Waadt 7.731 

Wallis 2.204 

Zug 527 

Zürich 10.373 

Almanya 6.333

İtalya 5.377

Kosova 3.426

Fransa 3.350

Portekiz 3.341

Türkiye 1.677

Makedonya 1.629

İspanya 1.510

Sırbistan 1.484

İngiltere 1.048

2018 yılında kantonlara göre vatandaşlık oranı;

İsviçre’de son 10 yılın
vatandaşlık verileri2008

45.309      

44.957

40.407

37.894

35.060

36.292

35.187

42.703

42.974

46.060

44.141

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2018 yılında 
ülkelere göre 
vatandaşlık 
oranı
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Önümüzdeki 19 Mayıs’ta, 

biri Federal düzeyde, 

diğeri ise Kanton Bern’de 

olmak üzere iki önemli 

oylama yapılacak.  Fede-

ral oylama, uluslararası 

şirketlere vergi indirimi 

ile ilgili iken, Kanton 

Bern’deki oylama, sosyal 

yardımların %8 ile %30 

arasında kısıtlaması ile ilgili.

Aslında, her ne kadar 

oylamaların biri ulusal, 

diğeri kantonal olsa da 

aralarında diyalektik bir 

bağ bulunuyor. Kanton 

Bern’de yapılacak olan 

oylama ulusal bir nitelik 

de taşıyor denebilir.

19 MAYIS

HALK OYLAMALARI

Şirketlere vergi indirimi ve
emeklilik sigortasına (AHV) kaynak

Kısa adı STAF olan Steuer-
reform und die AHV-Finan-
zierung  isimli yeni paket, 
Parlamento’daki büyük parti-
ler (FDP, SP, SVP) tarafından 
önceden anlaşılarak ve hem 
fikirlilik çerçevesinde ambalaj-
landı. Ancak, bu halk oylaması 
için SVP’nin tavrı henüz belli 
değil. 

Eylül 2018’de son halini alan 
bu vergi reformu, Fede-
ral Parlamento 
(Nationalrat) ve 
Kanton Temsilciler 
Meclisi’nde (Stän-
derat) paklandık-
tan sonra, Federal 
Parlamento’dan 
çoğunluğunun 
kararı ile 
geçmişti. 

İsviçre’nin, uluslararası 
şirketlere vergi indirimi ile bir 
nevi vergi cenneti oluştur-

ması, Avrupa Birliği (EU) ve 
Ekonomik Kalkınma ve 

İş Birliği Örgütü (OECD) 
tarafından kara listeye 
alınma tehdidini günde-
me getirdi. 

Bu sebeple Federal 
Hükümet, var olan vergi 

avantajlarını kaldırarak, 
yeni vergi indirimlerine 

gitmek için, 2017’de bir vergi 
reformunu (Unternehmer 
Steuerreform III: USR III) halk 
oylamasına sunmuştu. 

Ancak, konunun halk oyla-
masında reddedilmesinden 
sonra, Federal Hükümet yeni 
bir vergi indirimi paketini 
hazırladı. 

Yeşiller Partisi Bern Kanton Milletvekili
Pro Infirmis Bern Şehri Yöneticisi
hasim.sancars@proinfirmis.ch

Haşim Sancar



Vergi reformu STAF 
paketinde neler var?

• Söz konusu STAF paketinde, 
uluslararası şirketleri İsviçre’de 
tutmak için, eski vergi indi-
rimlerini kaldırılırken, yeni ve 
yasalara uygun vergi indirimle-
ri ile şirket ve holdinglere vergi 
indiriminde değişik kolaylıklar 
gösteriliyor. 

• Araştırma ve geliştirmelere 
yapılan harcamaların üstünde 
bir vergi indirimi ön görülüyor. 

• Patentlerden alınan kârların da 
vergiden muaf tutulması söz 
konusu. Buna karşı, kâr pa-
yında ve hissedarların vergileri 
biraz yükseliyor (karşı çıkanları 
susturmak için). 

• Şirketlere vergi indirimi Fede-
ral Hükümet’in kasasında 700 
milyon, kantonların kasaların-
da ise 1,7 milyar franklık bir 
eksilmeye yol açıyor. 

Şirketlere vergi, 
emeklilik sigortasına 

yapılacak ödemelerle 
şirinleştiriliyor

Şirketlere vergi indirimini tatlı 
göstermek için, solun ağzına bir 
parmak bal çalmak gerekiyordu. 
Yasa tasarısının mimarlarından SP, 
yasa değişikliğine Parlamento’da 
destek verdi. 

AHV’ye yapılacak ödeme şöyle; 
Şirketlere yapılan vergi indirimi 
miktarı olan 2 milyar franklık bir 
meblağ Emeklilik Sigortası’na ak-
tarılacak. Bunun 1,2 milyar franklık 

bir kısmı çalışan ve işverenlerden 
eşit şekilde, toplamda %0,3 ora-
nında (%0,15 işçi, %0,15 işveren) 
kesilecek. Geri kalan 800 milyon 
frankı ise, Federal Hükümet kendi 
kasasından direk aktaracak.

Şirketlere vergi 
indirimine karşı 

referandum

Şirketlere vergi indirimi Parla-
mento ve Kanton Temsilciler 
Meclisi’nde son halini aldığında, 
Genç Yeşiller (Junge Grüne) hemen 
konuyu referanduma götürecekle-
rini açıkladılar.  Ana parti Yeşiller de 
buna destek verirken, gerekli olan 
geçerli 50 bin imza üç ay içeresin-
de toplandı. Referandumun ana 
mesajı; “Şirketlere vergi indirimi 
sayesinde AHV’a kaynak aktarmak, 
vergi indirimini daha az zararlı 
kılmamakta.“ şeklinde. 

AHV’a aktarılan meblağı yine 
çalışan bizler karşılıyoruz, destek-
lenmesi gereken bir karar. Ancak, 
karşılığındaki kayıp çok yüksek ve 
kabul edilemez. İki konunun birleş-
tirilmesi ayrı bir sorun. Şirketlere 
yapılan vergi indirimleri, devlet 
kasalarında açığa sebep olacak. 
Bu, açığı kapatabilmek için halka 
yapılacak hizmetlerin kısıtlanması 

anlamına geliyor. İsviçre düşük 
vergilerden dolayı uluslararası 
şirketler için zaten bir nevi vergi 
cenneti. Daha fazla şirket ve kurum 
vergisini düşürmek, halkın cebin-
den para çıkarmakla eş değer.

Bern Kantonu 
şirketlere vergi 

indirimine
 iki kere hayır dedi

Bern Kantonu 2017’deki oylamada 
şirketlere vergi indirimine (USR III) 
İsviçre’deki en yüksek oran olan 
%68 ile hayır demişti. Buna karşın, 
Bern Kanton Hükümeti ve sağ 
çoğunluklu Parlamento, yeni bir 
paket ile en büyük şirketlere 160 
milyon franklık bir vergi indirimi 
yapmak istemişti. Yeşil ve sol 
kesim ile insan hakları kurumları-
nın birlikte referanduma götürdüğü 
bu pakete de beklenenin tersine, 
sağ eğilimli Bern Kantonu Kasım 
2018’de %54 gibi bir oranla yine 
hayır dedi. 

Bern Kantonu 
sosyal yardımı kısıyor

2018 yılında sağ çoğunluklu Bern 
Kanton Hükümeti, sosyal yardımın 
temel ihtiyaçlar için öngördüğü 
meblağın, (örneğin bir kişi için 
977 frank) %10 ile %30 arasında 
kesilmesini öngören bir öneriyi 
Parlamento’ya sundu. Çeşitli tar-
tışmalardan sonra, orta partilerin 
de etkisi ile bu kesinti oranı %8 
ile %30 arasına indirilebildi. %8 
herkese yapılacak kesinti oranı. 
%30’a kadar olacak olan kesinti 
ise, altı ay içerisinde, dil seviyesini 
A1’e yükseltemeyen göçmenler 
için öngörülmekte. 

Emeklilik Sigortası (AHV), 
demografik gelişmelerden dolayı, 
önümüzdeki süreçte açık verme 
tehlikesi ile karşı karşıya. Özellikle 
60’lı yılların “Babyboom”ları 
emeklilik yaşına girecekleri için, 
AHV finansman konusunda 
zorlanacaklar.

11
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Unutmamak gerekir ki, sosyal yar-
dım alanların üçte birini çocuklar, 
üçte birini çalışıp da geçinmek için 
yeterli ücret kazanamayan yoksul-
lar oluşturmakta.

Düşünülmesi zor ancak, gerçek 
şu ki, Bern Kantonu sağ ağırlıklı 
hükümeti ve parlamentosu ile şir-
ketlere vergi indirimi yapıp, sosyal 
yardımı kısıtlamakta ayak diretiyor. 
Anlayacağınız, yoksullar zenginleri 
finanse edecek. Ne kadar ters 
olmuş bir dünya! 

Kısıtlamaya karşı halk 
önerisi (Volksvorschlag)

Kanton Parlamentosu’ndan geçen 

sosyal yardımın kısıtlanması 

kararına karşı yeşil ve sol partiler, 

Bern gibi büyük şehirler ve üyesi 

olduğum sosyal danışmanların 

meslek kurumu Avenir Social, kar-

durumunda, tamamlayıcı sigor-
tanın (Ergänzungsleistungen- EL) 
öngördüğü meblağlarla ekonomik 
destek alabilmesini de istiyoruz. 

Hatırlatmakta fayda var; EL, sosyal 
yardımdan daha yüksek meblağları 
tanımakta. 55 yaş üzerindekile-
rin EL kıstaslarına göre yardım 
alabilmesi için 20 yıl çalışıp, işsizlik 
sigortası ödemiş olmaları ve 

şı bir hamle ile Bern Kantonu’nun 
öngördüğü bir “Halk önerisi” (Volk-
svorschlag) formüle ederek, imza 
toplayıp konuyu halk oylamasına 
götürdü. Volksvorschlag için, çık-
masını engellemek istediğiniz yasa 
değişikliğine karşı yeni eklemeler-
de de bulunuyorsunuz. 

Yaptığımız Volkvorschlag’ta sadece 
kısıtlamalara karşı çıkmıyor, aynı 
zamanda da 55 yaş üzerindeki 
sosyal yardıma düşen kişilerin 
bazı kıstasları yerine getirmesi 

işsizlik sigortasından düşmesine 
karşın, iş aramak için iş ve işçi bul-
ma kurumu olan RAV’a gitmeleri 
gerekiyor. Ayrıca gelir seviyeleri 
(örneğin eşlerin gelirleri) yine EL 
kıstaslarına göre hesaplanacaktır. 

Elbette bu halk önerisinin bir fatu-
rası da var. Ancak 20 yıl boyunca 
çalışıp, sosyal sigortalara prim 
ödeyen ve 55 yaş sınırını aşan 
bir kişinin, işini kaybetmesinden 
sonra insanca bir yaşam sürdürme 
hakkının bulunması da gerekiyor. 
55 yaş ve üstü ne yazık ki, sigorta 
primlerinin yüksek olması, sağlık 
sorunlarının artması ve yeni geli-
şen tekniğe ayak uyduramaması 
gibi nedenlerle oldukça işsizlik 
riskine sahip bir yaş sınırı.

Bern Kantonu sağ 
partilerin laboratuvarı

Bern Parlamentosu’ndan geçen 
bu karardan sonra, Kanton Ba-
sel-Land ve Aargau’da da sağ par-
tiler tarafından hemen benzeri yasa 
önerileri verilerek sosyal yardımın 
%30 oranında azaltılması istendi. 
Bern Kantonu’ndaki sağ partiler 
adeta bir deneme laboratuvarı 
görevini üstlenmiş durumundalar. 

19 Mayıs’taki sosyal yardımın kısıt-
lamasını öngören halk oylamasının 
Bern Kantonu’nda kabul edilmesi 
durumunda, Almanca konuşulan 
diğer kantonlarda da sosyal yardı-
mın kısıtlanması için sağ partilerin 
fırtına çıkarması bekleniyor. 

Bu sonuç, yıllarca sosyal sigortala-
rın iyi bir hizmet ve destek vermesi 
için yapılan mücadeleyi kesintiye 
uğratması anlamına geliyor, ki bu 
darbe kısa zamanda telafi edileme-
yecek bir etkiye neden olacaktır.



İsviçre Merkez Bankası (SNB) yeni bin franklık 
banknotları 13 Mart’ta piyasaya sürdü.

Daha önce 10,20,50 ve 200 franklık yeni banknotları 
piyasaya süren Merkez Bankası bu kez de bin franklık 
banknotları piyasaya sürdü.

70x158 milimetre büyüklüğündeki yeni binlikler 
daha öncekiler gibi mor renkte iken, boyut olarak 
eskilerinden biraz daha küçük tasarlandılar.

Banknotlar üzerinde, sahte para basımına karşı 15 ayrı 
güvenlik işareti mevcut.

İsviçre Merkez Bankası 2016 yılından bu yana 
banknotları değiştiriyor. 2016 yılında ilk olarak 50 
franklık banknot ile başlayan değişim,100 franklıkların 
da değişmesi ile son bulacak. Piyasada en çok bulunan 
banknot olduğu ifade edilen 100 franklıklar Eylül ayı 
içerisinde değişecek.

Eski banknotlar 20 yıl daha geçerli olacak.

İsviçre piyasasında, 67,4 milyar frank değerinde 407 
milyon adet banknot bulunuyor.

YENİ BİNLİKLER PİYASADA

13

İsviçre Sendikalar Birliği SGB önümüzdeki bahar 
aylarında emeklilerin 13’üncü maaşlarını alabilme-

lerine dair bir halk inisiyatifi başlatacak. 

İsviçre’de birçok çalışan her yıl 13’üncü maaşını 
alırken, emekliler sadece 12 maaş alıyor.

SGB’ye göre yaşlılık tedbirleri düzenlemesinde 
bir sorun var; ülkede ödenekler yükseldiği halde, 
emeklilik maaşları düşüyor ve emekliler ek ödenek 
(EL) almak zorunda kalıyorlar. Özellikle de sağlık 
sigortası primi giderleri maaşın büyük bir bölümünü 
kapsadığından dolayı, geriye kalan miktar yaşa-
mı sürdürmek için yetersiz kalıyor. SGB’ye göre, 
orantısız düzenlemeler yüzünden kadınların durumu 
daha kötü. 

Zengin İsviçre’de çalışanlara her yıl daha yüksek 
primler ödenmesine rağmen, faizlerin düşük olması 
nedeniyle banka ve sigortaların ikinci sütundan 
edindikleri kar marjı azalıyor. 

SGB’ye göre, 13’üncü emeklilik maaşı ile düşük ve 
orta gelirliler geçimlerini daha rahat sürdürebilecek-
ler. Bu durumdan özellikle de prim miktarı düşük 
olan kadınlar faydalanacak. Kadınların ya maaşları 
düşük ya da hiç maaş almıyorlar.

Şu an İsviçre’deki en düşük emeklilik maaşı 1185 
frank. En yüksek emeklilik maaşı ise ortalama 
2370 frank. Emeklilik kasası olan Pensionskasse’ye 
ödeme yapılmadığı ya da başka bir özel birikim 
olmadığı sürece emekliler, kendilerine verilen ek 
ödenekleri (EL) almak durumunda kalıyorlar.

Emeklilik Maaşı 
İçin İnisiyatif
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Aile İçi 
Şiddet

Derya Özgül LL.M.
Hukukçu

d.ozgul@haberpodium.com

1 
Nisan 2004 tarihinde yürürlüğe giren 
İsviçre Ceza Kanunu’na göre, aile içi 
şiddet bir kamu suçu olarak tanımlanı-
yor ve herhangi bir şikayet olmadan da 

ceza verilebiliyor. Aile içi kavramında dikkat 
edilen hususlar; aile veya ilişkinin aynı evde 
yaşanması ve ayrılık sürecinin bir yıldan kısa 
olması şeklinde.

Kamu davasına yol açabilen şiddet çeşitleri; 
basit ve ağır bedensel yaralama, tekrarlanan 
şiddet, tehdit, zorlama, cinayet veya cinayet 
teşebbüs, cinsel zorlama, tecavüz olarak ifa-
de ediliyor. Ayrıca 18 yaşın altındaki çocuklara 
uygulanan şiddet her zaman kamu davası 
gerekçesi olup, cezalandırmalara yol açar.

Aile içi şiddet denince akla daha çok kadınlar 
geliyor. Ancak erkekler de şiddet mağduru 
olabiliyorlar. Şiddet mağduru olan her birey 
sözlü veya yazılı olarak polise şikayette bulu-
nabilir. Polis bu soruşturmayı yapıp gerekti-
ğinde ceza davası açmak zorundadır. 

Riskler 

Aile içi şiddet genellikle, 
sağlık, sosyal, maddi ve 
oturum hakkı gibi sorun-
lara yol açıyor. Mağdur-
ların psikolojik ve fiziksel 
sorunlarla karşı karşıya 
kalma ihtimalleri çok 
yüksek iken, kendilerine 
zarar verme gibi riskle 
de karşı karşıya kalabi-
liyorlar. Özellikle şiddet 
yoğunluğuna göre, alkol, 
sigara veya uyuşturucu 
gibi madde bağımlılık-
ları oluşabiliyor. Bunun 
önüne geçmenin yolu, ilk 
günden itibaren destek 
almak olabilir. Birçok kişi 
kendini sosyal anlamda 
geri çekebiliyor. Bunun 
temel nedeni ise maddi 
sıkıntı ve utanç.
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Yasal prosedür
Genellikle polise, mağdu-
run kendisi, mağdur yakını 
veya komşuları haber verir. 
Polisin ilk görevi mağduru ve 
suçlanan kişiyi arayıp kısaca 
ifadelerini almaktır. Daha 
sonra gerekli görüldüğün-
de, mağdur güvenli bir yere 
götürülür, suçlanan kişi ise 
gözaltına alınır. Bu durumda 
polisin gözaltı süresi en fazla 
24 saattir. Gerektiğinde savcı-
lık, soruşturmayı daha sağlıklı 
bir şeklide yürütmek için kişi 
hakkında tutuklama talebinde 
de bulunabilir. Bu durumda 
suçlanan kişinin 10 gün içinde 
ifadesinin alınması gerekir.

Ceza soruşturması durdu-
rulabilir. Bunun için mağdur 
kişinin veya hukuki temsilcinin 
buna dair bir talebinin olması 
gerekir. Kimi zaman savcılık 
da böyle birşey talep edebilir. 
Böylesi bir durumda soruş-
turma 6 aylığına durdurulur. 
6 ay içinde yukarıda belirtilen 
bireylerin ya da kurumların 
soruşturmanın devam etmesi 
gerektiğine dair bir talepleri 

olursa dava devam eder. 6 ay 
içinde soruşturmanın devam 
etmesine dair herhangi bir 
talep gelmediğinde ise dava 
düşer.

Bu durumda şiddeti uygulayan 
kişi gözaltından çıkarılır ve bir 
süreliğine mağdur ile (Varsa 
çocukları da dahil) iletişim 
kurması yasaklanıp, yakın 
bölgelerde dahi bulunmasına 
izin verilmez. Aile içi şiddette 
bu süre 2 hafta olabilir. Bu süre 
mağdurun talebi ile 3 ay daha 
uzatılabilir. Uzatma talebinde, 
çocuklarla iletişim yasağına 
gerekçe sunulması gerekir. 
Yeterli gerekçe sunulmadığı 
taktirde, şiddeti uygulayan kişi 
çocukları ile görüşebilir. 

Bu süre boyunca, şiddet 
gören kişiye birçok kurum 
yardım edebilir. Koruma 
evi, ev bulma, psikolojik 
destek gibi yardımlar 
sunabilecek birçok kurum 
mevcut. Birçok belediyede 
“Aile İçi Şiddet Dairesi” 
bulunuyor. Buralarda yardım 
kuruluşlarının adreslerine ve 
telefon numaralarına erişmek 
mümkün.

Oturum 
kaybı sorunu
Ayrıca göçmen bireyin kendi 
bağımsız oturum hakkı yok 
ise, kişi burada oturum kaybı 
sorunları nedeniyle birçok sı-
kıntı ile de boğuşmak zorunda 
kalabilir. Yasal olarak, 5 yıl 
evli kalan ve aynı evi paylaşan 
bireyler kendi oturum hakla-
rına sahip olabiliyorlar. Evlilik 
süresi 3 yıl sürdüğünde bile, 
istisnai durumlarda oturum 
kaybı durumu yaşanmaz. 
Hatta kanıtlanabilir aile içi 
şiddet durumunda, 3 yıldan 
az bir süre evli olanlarda bile, 
oturum kaybı yaşanmama 
ihtimali oldukça yüksek. 

İsviçre’de 
aile içi şiddet 
İsviçre’de aile içi şiddet oldukça 
fazla. Bilenen oran sadece 
%20. Aile içi şiddetin %80’inin 
gizli olduğu ve kimsenin 
fark etmeyeceği şekilde 
gerçekleştiği tahmin ediliyor. 

Ayrıca oran olarak kadın mağ-
duriyetinin %75, erkek mağ-

İsviçre'de aile 
içi şiddette 

bilinen oran

Kadın 
mağduriyet 

oranı

Erkek 
mağduriyet 

oranı
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yönelik bir analiz yapılma-
sı için hazırlıklar yapılıyor.  
Hükümet, ortaya çıkacak 
olan sonuçlara göre gerekli 
önlemleri almayı ve anlaşmayı 
uygulamayı hedefliyor. Kan-
tonlar arasında yapılacak olan 
ortak çalışmalar ve güçlü bir 
dayanışma sayesinde, İstanbul 
Sözleşmesi dahilindeki işbirliği 
ve bilgi paylaşımı daha kolay 
olabilecek.

2018 yılının Nisan ayından bu 
yana yürürlükte olan İstanbul 
sözleşmesi ile, şiddet mağ-
duru olan kadınlara destek 
sunan yardım kuruluşlarına 
daha fazla destek verilmesi 
hedefleniyor. Sözleşmede, 
şiddeti önleme ve korumanın 
yanı sıra, suçlulara yönelik 
kovuşturma da yer alıyor

Federal Hükümet tehlike 
altında bulunan kadınlara daha 
iyi koruma talep ederken, 
kantonlar bu sözleşmeyi 
uygulamakla yükümlü kılını-
yorlar. Bu vesile ile, 2019 ve 
2020 yıllarında uygulamaya 

duriyetinin ise %25 olduğu dü-
şünülüyor. Burada, erkeklerin 
birçok kez ya utançlarından ya 
da yardım kuruluşlarının daha 
çok kadınlara yönelik olduğu-
nu düşünmelerinden dolayı 
seslerini yükseltemedikleri 
tahmin ediliyor

İstanbul 
Sözleşmesi
İstanbul Sözleşmesi, devlet-
lerin kadına yönelik şiddete 
karşı nasıl hareket edeceğini 
düzenleyen uluslararası bir 
düzenlenmedir. 

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.

Not: İsviçre’de, hukuki konularda 
danışmanlık hizmetinden 
faydalanmak isteyenler 
yukardaki 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.

Genç kadınlar 
için daha çok 
sığınma evi
İsviçre’de genel olarak 
korunma ihtiyacı 
duyan kadınların 
yerleşebileceği çok 
az sayıda sığınma 
evi bulunuyor. Bazı 
vakalarda koruma ve 
destek bulunmadığı 
için otel odalarının 
ayarlanması bile gerekli 
olabiliyor.

Federal Hükümet bu 
eksikliği kabul ederken, 
özellikle de 14-20 
yaş arasındaki genç 
kadınlar için sığınma 
evlerine ihtiyaç olup 
olmadığı konusunda 
araştırmalar yapılıyor. 
Şu an itibarı ile İsviçre’de 
bu yaş grubuna özel 
bir sığınma evi sadece 
Zürich bölgesinde 
bulunuyor.



Federal Adalet Bakanlığı ile 
İsviçre Uluslararası Sosyal 
Yardım isimli kurumun istatis-

tikleri, 2018 yılındaki çocuk kaçırma 
vakalarının boyutunu gözler önüne 
serdi. Son 10 yılın verilerine göre, 
kaçırma vakalarında %50 oranında 
artış var.

Bu artışın nedeninin uluslararası 
evliliklerden kaynaklı olduğu ifade 
edilirken, yetkililer kaçırmaları şöyle 
gerekçelendiriyorlar; “Uluslararası 
evliliklerin çoğaldığı bu dönemde, 
ayrılıklar da çoğalıyor. Ayrılık son-
rasında, farklı bir ülkenin vatandaşı 
olan anne ya da baba, diğer ebevey-
nin izni olmadan çocuğunu yasa dışı 
yollarla yurt dışına çıkarıyor.“

Haager Anlaşması 
1980 yılında imzalanan Haager 
Anlaşması gereği, çocukları 
uluslararası sınırlardan da 
korumak gerekiyor. Bu anlaşma 
İsviçre dahil 86 ülke tarafından 
imzalanmıştı.  Bu anlaşmayı 
imzalayan ülkelere kaçırılan 
çocuk sayısı geçen yıl 68 olarak 
açıklandı. 35 ile 40 arasındaki 
çocuğun ise, bu anlaşmaya dahil 
olmayan ülkelere kaçırıldıkları 
tespit edildi.

Haager Anlaşması gereği, 2018 
yılında mahkeme kararı ile 
İsviçre’ye  iade edilmesi zorunlu 
kılınan çocuk sayısı 20 olarak  
açıklandı.

İsviçre’de 2018 yılında 100’den fazla çocuk kaçırıldı. 
Bu rakam önceki yıllara göre oldukça yüksek.

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.
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Yetkililer, elektronik araçlar için düşünülen ilk 25 
yükleme istasyonunun önümüzdeki bir yıl içerisinde 
kurulacağını belirttiler. Şu an itibariyle İsviçre’deki 
yollar üzerinde 24 şarj noktası bulunuyor. 

Kurulum için 5 ayrı firma görvlendirildi. Bunlardan biri 
Hollandalı bir şirket. Elektronik araç istasyonları Hol-
landa’nın birçok merkezinde kurulmuş durumda. Astra, 
Hollanda’nın bu deneyimlerin faydalanmak istiyor. 

Elektrikli otomobil sürücülerine iyi bir haber;
İsviçre karayollarında  onlarca araç dinlenme parkına şarj mekanizmaları kurulacak. 
Konuya ilişkin açıklamayı Federal Trafik Dairesi (Astra) yetkilileri yaptı.

Astra ve Federal Hükümet’in hedefi, 
elektrikli araçların kullanımını teşvik 
etmek. Şu an itibarı ile ülkede elektrikli 
araç kullanımı %2’lerde görülürken, İs-
viçre birçok Avrupa ülkesinin gerisinde 
yer alıyor.

Özellikle Norveç’te elektrikli araçların 
kullanımı %40 oranlarında seyrediyor.

İsviçre karayolları üzerinde bulunan 
araç dinlenme parklarında, genel 
olarak tuvalet ve telefon gibi temel 
ihtiyaçların dışında bir hizmet sunul-
muyor. Elektrikli otomobiller için ku-
rulacak olan sistemle, park yerlerinde 

sunulacak olan yemek, alışveriş gibi 
hizmetlerin daha fazla genişletilmesi 
düşünülüyor.

Her dinlenme parkı için yaklaşık yarım 
milyon frank gerektiğini hesap-
layan Hükümet, işletmeci şirketlere 
önümüzdeki 30 yılın ön ödemesini de 
yapacak. Federal Hükümet bu çalışma 
ile ilgili masrafı 50 milyon olarak 
belirledi.

Kurulum ihalesi tamamlandı

Astra’nın yaptığı ihale sonucunda 
sistemi, Gottardi Fastcharge, Groupe 

E, Primeo Energie ve Alpiq, Socar 

ve Fastned isimli firmaların kurması 

kararlaştırıldı. 

Her firmaya, herbiri en az 2 şarj sütunu 

olmak üzere 20’şer dinlenme parkı ver-

ildi. Ancak Astra bu 5 şirkete; yapılacak 

olan yeniliklerin önümüzdeki 10 yıl 

içinde tamamlanması şartı getirdi. 

Tek istisnai durum, trafiğin çok yoğun 

olmadığı mekanlarda bu çalışmaların 

10 yıldan fazla sürebileceği. 

Yapılan ihale, yoğun ve daha az yoğun 

mekanlar olarak eşit dağıtıldı.

Hedef, elektrikli araçların kullanımını teşvik etmek



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

25 yaş altında olanlar, Gleis 
7 isimli abonelik türü ile, 
her gün saat 19.00’dan 

sonra toplu taşıma araçlarına 
ücretsiz binebiliyorlardı. 

Bu bilet türü artık Seven25 ismi 
ile, 17.00- 05.00 saatleri arasında  
geçerli olacak.

Seven25 sadece 16 ile 26 yaş ara-
sındaki kişilere özel, tüm İsviçre için 
geçerli olacak. Daha önce Gleis 7’yi 
kullanmak için halbtax aboneliği 
gerekirken, Seven25 için bu abone-
lik türü gerekmeyecek. 

Gleis 7 için yıllık olarak 294 frank 
ödeniyordu. Seven25’in yıllık fiyatı 

ise 390 frank olarak belirlendi. Bu 
artışa neden olarak, Seven25 
aboneliğinin kullanım alanının 
genişletilmiş olması gösteriliyor.

İlk olarak 1997 yılında sunulan Gleis 
7, kısa sürede 25 yaşın altındaki 
gençler tarafından yoğun kulla-
nılan popüler bir abonelik türüne 
dönüştü. 1997 yılında yıllık ücreti 
79 frank olan bu abonelik türünün 
fiyatı zamanla arttı. 

Öte yandan saat 17.00’den önce 
indirimli ulaşım imkanlarını kullan-
mak isteyen gençler için, 1 Mayıs 
2019 itibariyle halbtax fiyatı yıllık 
100 frank olarak belirlendi.
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Bu seçim takvimlerinden yola çıkarak İsviçre seçim 
sisteminin nasıl işlediğini sizler için derledik;

İsviçre politik sisteminin temel yasama organları 
Federal Meclis ile Senato (Kantonlar) Meclisi’dir.  

Her iki Meclis’in üyeleri, 4 yılda bir yapılan genel 
seçimlerle belirlenir.

Federal Meclis, kantonların nüfusuna göre belirlenen 
üye ile temsil edildiği yerdir. Kantonlar Meclisi ise, her 
kantonun tam ya da yarım kanton olma özelliklerin-
den yola çıkılarak temsil edildiği yerdir. 

Tam kantonların 2’şer, yarım kantonların ise 1’er san-
dalyesi mevcuttur. Buradaki temsilci sayısı toplamda 
46’dır.

Graubünden, Bern, Wallis, Waadt, Tessin, St. Gal-
len, Zürich, Freiburg, Luzern, Aargau, Uri, Thur-
gau, Schwyz, Jura, Neuenburg, Solothurn, Glarus, 
Schaffhausen, Cenevre, Zug tam kanton, Obwalden, 
Nidwalden, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Appenzell 
Ausserrhoden ve Appenzell İnerrhoden ise yarım 
kantonlardır.

Nelere dikkat edilmeli?
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İsviçre’de Mart ayında Appenzell Ausserrhoden, Zürich, Luzern, Basel-Landschaft kantonlarının, 7 Nisan‘da 
ise Tessin Kantonu’nun hükümetleri ile kanton meclisleri seçilecek. 20 Ekim Pazar günü yapılacak olan 

genel seçimlerde ise Federal Meclis ile Senato Meclisi’nin üyeleri seçilecek.
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Seçim işleyişi

Seçimlerde her kanton bir seçim 
bölgesidir. Her parti bu bölgelerde se-
çime katılmak için birer liste belirler. 
Seçmenler bu listeleri göz önünde 
bulundurarak oy kullanırlar.

Çapraz oy kullanma (Panasc-
hieren) 

Herhangi bir partinin listesini seçmek 
isteyenler için iki yol bulunuyor. Ya 
listeyi hiç değiştirmeden kullanmak 
ya da listede bulunan adayların 
isminin bir kısmının üzerini çizerek, 
yerine başka bir partinin adayını veya 
adaylarını yazmak. Buna “Çapraz oy 
kullanma“ (Panaschieren) deniyor. 
Üstü çizilen adayların yerine başka bir 
isim yazma zorunluluğu bulunmuyor.

Birikim yapma 
(Kumulieren) 

Benzer şekilde üstü çizilen adayların 
yerine yine aynı listeden başka bir 
adayın veya adayların ismi yazılmak-
tadır. Bu durumda bir adayın ismi aynı 
listede iki kez yazılmış oluyor. Buna 
da “Birikim yapma“ (Kumulieren) 

deniliyor. Kumulieren türü oylamanın 
hedefi, seçmenin mutlaka seçilmesi-
ni istediği adayın, liste sıralamasında 
daha üste çıkarak seçilme 
şansını arttırmaktır.

Burada şuna dikkat 
etmekte fayda 
var; boş liste dol-
durulurken üstü 
çizilen adayların 
yerine yazılacak 
isim doğru ve 
okunaklı olmalıdır. 
Herhangi bir hata 
durumunda listenin tümü 
geçersiz sayılır.

Senato (Kantonlar) Meclisi 
seçimi

Senato Meclisi seçiminde liste yerine 
oy pusulasına sadece aday olan isim-
ler yazılmaktadır. Partiler seçimler 
öncesi adaylarını tanıtırken, adayların 
isimleri resmi olarak ilan edilir. Tam 
kantonlar için iki isim, yarım kanton-
lar içinse bir isim yazılır. İki üye ile 
temsil edilen kantonlarda seçmenler, 
oy pusulasına isterlerse sadece bir 
isim de yazabilirler. 

Oy pusulaları 
ne zaman gelir?

Oy pusulalarını hazırlamak ve 
seçmenlere göndermek 

kanton yönetimlerinin 
görevidir. Oy 

pusulaları, seçime 
dört hafta kala 
posta yolu 
ile adreslere 
gönderilir. 

Seçim yasası, 
oy pusulalarının 

seçmenlerin eline 
seçim tarihinden en az on 

gün önce ulaştırılmasını zorunlu 
kılmaktadır. Bu oy pusulalarında oy 
kullanma işleminin nerede ve ne 
zaman yapılacağı belirtilir. Dileyen 
seçmen sandık başına giderken, 
dileyen de oy pusulasını posta ile 
gönderebilir. Diğer bir yöntem ise, 
internet üzerinden oy kullanmaktır. 
Bu oylama şekli henüz tüm 
İsviçre’de hayata geçirilmiş değil. 
Konuya ilişkin tartışmalar henüz 
devam ediyor.

İsviçre dışında yaşayan vatandaşlar

İsviçre dışında yaşayan vatandaşların oy kullanabilmeleri için, yaşadıkları 
ülkede bulunan devleti temsilciliklerine kayıt yaptırmaları zorunludur. Bu 

kaydın her dört yılda bir yenilenmesi gerekmektedir. Kişinin kullandığı 
oy, vatandaşı olduğu kanton için kabul edilir.
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Dyt. Berna Danacı
dytbernadanaci@gmail.com

Beslenme bizim temel bir ihtiyacımız 
olsa da aynı zamanda sosyal bir 
davranıştır. Yeme davranışı ve 

tutumu da pek çok farklı durumdan 
etkilenir ve sonunda bizim hayat 

kalitemizi belirler.
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Çevresel etmenler, genetik faktörler, 
kültürel değerler, inanışlar, medya, 
hormonal süreçler derken yeme 
alışkanlıklarımızı etkileyen uzun 
bir liste ortaya çıkıyor. Buradaki en 
önemli maddelerden biri ise psiko-
lojik açıdan besine olan bakış açımız. 

Günlük hayatın getirdiği stres, kaygı, 
mutluluk, keyif gibi duygular yeme 
davranışını etkiliyor ve beraberinde 
besine olan bakış açısı da başka bir 
boyuta taşınıyor. Suçluluk psiko-
lojisi ise insanları yanlış beslenme 
alışkanlıklarına ve popüler diyetlere 
sürüklüyor.

Obezite prevelansı bu kadar artınca 
farklı diyet yaklaşımları da bera-
berinde arttı. Ancak kalıcı davranış 
değişikliği olmadığı sürece, maale-
sef 5 yıl içerisinde verilen kilolar geri 
alınıyor. Bu nedenle son yıllarda artık 
yeme farkındalığının arttırılması 
önemle vurgulanıyor. 

Farkındalıklı yeme yönteminin temel 
diyet tedavisi için iyi bir alternatif 
olması ön plana çıkıyor. Yeme 
farkındalığının daha sağlıklı yemek 
yeme üzerinde olumlu etkileri 
bulunuyor. Dengeli kalori alımı söz 
konusu olduğu için sağlıklı ağırlık 
kaybı görülür.

Yeme farkındalığı; hangi besini ne-
den yenildiğini, yemek davranışının 
gelişim sürecini bilindiği, duygusal 
fiziksel açlık ayrımının yapılabildiği, 
duygulardan veya çevresel koşullar-
dan bağımsız, yargılamadan, yasak-
lar koymadan tek odak noktasının 
o an tüketilecek besin olduğu bir 
yeme düzenidir. 

Peki Mindful (farkındalıklı) beslenme 
için şunları yapabilirsiniz;

Yavaşlayın

Yemek rutininiz olsun! Zaman 
ayırarak, oturarak, sofranıza değer 
vererek beslenin. En az 20 dakika 
masada kalın ve beyninize tokluk 
sinyalinin gitmesine izin verin. Her 
lokmadan sonra çatalınızı bırakın. 

Besinleri iyi çiğneyin

Besinlerin mekanik sindirimi ve 
kimyasal sindirimi ağızda başlar. 
Bir lokmayı 20-25 kez olacak şekil-
de çiğneyin. Daha rahat bir sindirim 
sağladığınızı, daha tok hissettiğinizi 
göreceksiniz.

Yalnızca yemeğe odaklanın

Yemek yerken TV izlemek, başka 
şeylerle ilgilenmek, çalışmak tüket-
tiğiniz besinin tadını algılamamanı-
za, miktar kontrolü sağlayamama-
nıza neden olur. Yemek yerken tek 
odak noktanız yemek olsun! 

Yemeklerin tabağa geliş 
öyküsüne önem verin

Tarladan tabağa verilen emeği, 
yetiştirilme sürecini uzunluğunu 
düşünün. Besine kendimizce anlam 
yüklemek yerine onun uzun süreç-
lerden geçip sizin sağlığınız, damak 
tadınıza katkı sağlamasına saygı 
duyun, teşekkür edin!

Yemeğinizi iyi tanıyın

Besinin tadını, kokusunu, dokusu-
nu, görüntüsünü inceleyin, değer-
lendirin, hissetmeye çalışın. İçindeki 
malzemelerden kıvamına kadar 
düşünmeye, bunları etrafınızdaki 
insanlarla paylaşmaya çalışın! Ne 
yediğinizin farkında olun!

Gerçekten aç mısınız? 
Kendinize sorun

Fizyolojik açlık ile duygusal açlık 
birbirine karıştırılabilir. Bu nedenle 
gerçekten aç mısınız veya serotoni-
ne mi ihtiyacınız var? Bunları kendi-
nize sorun. Fizyolojik açlık sabrede-
bildiğiniz, tokluk hissedebildiğiniz, 
yemek seçimi yapabildiğiniz, karın 
gurultusu gibi semptomları olan bir 
olgudur. Duygusal açlık ise doyurul-
ması güç, aniden gelişen, o an ne 
yediğinizin öneminin olmadığı bir 
durumdur. Kendinize dürüst olun ve 
yalnızca fizyolojik açlığınızın sesine 
kulak verin!

Yemeklerinizi kendiniz 
hazırlayın

Sağlıklı yemek alternatifleri için, 
yediğiniz yemeğe harcanan emeği 
fark edebilmek için damak tadınıza 
uygun yemekler hazırlayın!

Kendinize karşı acımasız 
olmayın

Değişime zaman verin! Bir anda 
her şeyin mükemmel olmasını bek-
lemeyin. Kendinizi iradesizlikle suç-
layıp yemeğe daha da sarılmayın. 
Ya da kendinize yasaklar koymayın! 
Önce bir öğün besini gerçekten 
hissedin, düşünün. Değişimi somut 
bir şekilde fark edeceksiniz.

Hobiler edinin

Duygusal boşluğu yemekle doyur-
mak yerine size mutluluk veren 
aktiviteler yapın. Spor yapın, müzik 
dinleyin, zevklerinizi keşfedin 
mesela.
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27 yaşındaki, Çankaya Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi 
Ceren Damar'ın, sınavda kopya çek-

tiğini tespit ettiği öğrencisi tarafından 2 Ocak'ta 
öldürülmesinin ardından tam üç bucuk ay geçti. 
Inananlara göre ölüm, kaderin bir parçası, 
inanmayanlara göre ise “doga“`nın kuralları 
içerisinde tanımlanır. Sonuçta ölüm her canlı için 
kaçınılmazdır. Bir cinayeti, sadece kader ya da 
doğanın kuralları ile tanımlamak ise, fazlasıyla 
basite indrigenmiş bir bakış açısıdır.

Hukukçu olmak üzere girdiği sınavda, kopya 
çekme hukuksuzluğuna göz yummadığı için 
Ceren hocasının canına kıyan cani, insanoğlu 
mudur peki? Değer yargılarını yitirme adına bü-
yük bir yozlaşma yaşayan toplumlarda ne insan 
kalıyor ne de insanoğlu. 

Türkiye coğrafyasında, Ceren hoca gibi pırlanta de-
ğerinde bir genç kadının hayatını bir cinayet sonucu 
yitirmesi, kaybedilmiş insani değerlerin, eğitim 
eksikliğinin, kadına bakış açısının, toplumun şiddet 
eğliminin, en önemlisi, hukukun üstünlüğüne 
inanmak yerine, kendi hukukunu arama cürretini 
kendinde bulabilen bir toplumun yansımasıdır.

Evet, genç bir eğitmcinin hayatını kaybetmesi, 
kaybedlimiş insani değerlerin eksikliğini yansıt-
maktadır….Rahmetli Ceren hocanın eşi Levent 
Bey, göze göz, dişe diş mantığıyla, hissettiği 
acı ile hareket etmek yerine, konuşmasında bir 
insanlık dersi vermiş ve kendisini şu şekilde 
ifade etmiştir: "Hayat bunu kimi zaman 30 
yaşında, kimi zaman 50, kimi zaman 60 yaşında 
yaşatıyor. Ben bu acıyı 28 yaşında yaşadım. 
Arkadaşlar, bunu söylemek benim haddime 
düşmez ama iyi bir hukukçu, iyi bir mühendis, 
iyi bir doktor değil, iyi bir insan olmaya çalışın". 

Levent Bey’in “göze göz, dişe diş düşüncesi 
bütün dünyayı kör edecek“ yaklaşımı, fiziksel ve 

Fuat Köçer
Eğitimci

Ne kadar güzel söylemiş büyük usta Neşet Ertaş, 
“Kadınlar insan, erkekler insanoğludur» diye… 
Daha fazlasını da söylemiş, söylemek istemiş 
meğer, biz anlamamışız. Belki de anlamak isteme-
mişiz.

Anlayabilseydik, anlamaya calışsaydık bozkırın 
yanık sesli aşığını, genç akademisyen Ceren Damar 
hayatının baharında gözlerini yumar mıydı, sevgi 
ve barış adına, eğitim ve aydınlık adına hergün bir 
umut ışığı olduğu şu yalan dünyaya? 

Rahmetli Ceren Damar` a İthafen
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psikolojik şiddetin hat safada olduğu bir 
topluma çarpılmş tokat, gelecek nesiller 
için sevgi adına dikilmiş bir fidandır.   

Evet, bir üniversitede, hukuk fakültesi 
son sınıf öğrencisi, hocasının canına kast 
edebiliyorsa, bu olay o toplumdaki ceha-
letin genel itibari ile yansımasıdır. “Eğitim 
cehaleti alır, eşeklik baki kalır“ atasözü, 
okullarımızda insan odaklı eğitim veril-
mediğinin en büyük kanıtıdır. Bu cinayet, 
üniversite son sınıfa gelmiş bir kişinin, ne 
cehaletinden ne de eşekliğinden kurtula-
madığını göstermektedir. 

Nitekim burada eyleme gecmiş bir 
cehalet söz konusudur. Konfücyus şöyle 
der: “Hicbir şey, eyleme geçen cahillik 
kadar korkutucu olamaz“. Okumuş 
cahillerin türediği, şiddetin meşrulastığı 
bir toplumda, cahilliğin eyleme gecmiş 
olduğu gerceği ile yüzleşmek gerçekten 
korkutucu ve endişe verici.

Evet, bu cinayet, kadına bakış açısının 
ne safada olduğunu göstermektedir. 
Kadına karşı şiddet eğilimi, izlenilen dizi 
ve filmlerde sansürlenmeden insanla-
ra empoze edilmektedir. Bir kadın ile 
erkeğin öpüşmesi ahlaki erozyon olarak 
tanımlanıp sansürlenirken, anneye, kız 
kardeşe ve sevgiliye şiddet, küçük yaşta 
kız çocuklarının zorla evlendirilmesi, 
kendi hukukunu arayan magandalar 
tarafından insanların canına kıyılması, 
ahlaki kurallara aykırı görülmemektedir. 
Kendi kız kardeşine başka bir erkeğin 
ilgi duymasını namus davasına çevirip, 
bu noktada cinayet işleyebilecek kadar 
şiddete eğlimli olan genç erkeklerin, aynı 
zamanda başkalarının kız kardeşlerinin 
arkasından ıslık çalıp laf atmaları, deli-

kanlılık olarak tanımlanılan bir toplumda, 
insanlığını yitirmiş bireyler ve erkek 
olmanın gururuyla böbürlenir dururlar. 
Delikanlılığın kitabini yazan o kadar cok 
kişi var ki, hayatında bir kitap okumamış, 
insan olamadan “adam“ olma derdine 
düşmüş… 

Evet, bir eğitim kurumunda işlenmiş bu 
insanlık suçu, yaşanılan toplumun şiddet 
eğilimi hakkında da ipuçları vermektedir. 
Bir markette sıra beklerken iki saniye 
geç reaksiyon gösterdi diye, arkasında 
bekleyen kişi tafından bir cinayete kurban 
gidebiliyor örnegin insan. Tahammülsüz-
lük ve kendini şiddet ile ifade etmek top-
lum tarafından kabul gören bir savunma 
mekanizması haline gelmiş durumda. 
Kendini korumak adına evinde silah 
barındırmayı hak görebiliyor kimileri ken-
dinde mesela. 

Ceren hocanın katili, cinayeti emekli 
bir polis olan babasının silahıyla işliyor. 
Emekli bir polisin silahı, gelecekte hukuk-
çu olmak isteyen bir öğrenci tarafından 
bir eğitimcinin canını alıyorsa eğer, o top-
lumda ne hukuk, ne güvenlik ne de eğitim 
tam anlamıyla işlevsel demektir artık.  

Rahmetli Ceren hocanın babası Dr. 
Mustafa Damar beyefendi, şiddet üzerine 
biimsel çalışmalar yapmış bir entellek-
tüeldir. Evinde silah yerine kitapları olan 
bir baba o. Silah barındıran bir babanın, 
kitaplarının gizemli dünyasına kendini 
adamış bir bilim insanına acıların en 
büyüğünü yaşattığı bir toplum ne anlat-
mak istiyor bizlere acaba? Bu soruyu 
hepimize soruyorum. Düşünmemizde, 
insan olmayı deneyebilmek ve kendimizi 
sorgulamak adına fayda var kanımca…

Evet, hukuk sisteminin bireysel hukuk 
arayışında olan magandalara karşı kay-
bettiği bir cinayettir bu olay… Çetelerin 
ve çete liderlerinin filmlerde metafi-
ziksel değer yargıları ile caniliklerinin 
meşrulaştıgı, siyah takım elbise giyen 
beyaz gömlekli erkeklerin sırf insan 
canına kıyıp, kaynağının nereden geldiği 
açıklanmayan maddi zenginlik içinde 
yaşam sürdüğü sahte kahramanların 
dünyasında büyümüş bir gençti belli ki 
Ceren hocanın katili. Onbinlerce benzer 
şiddet eğlimiyle büyümüş genç erkek, 
saatli bir bomba gibi yaşamakta hala o 
coğrafyada. 

Peki ne yapmalı insan? Korkmalı mı, 
umudu mu yitirmeli gelecek nesiller 
adına?

Tabiki hayır! Ceren`in babası Mustafa 
Bey’in kitapları kazanacak bu insanlık 
mücadelesini, evinde silah barındıran 
katil babaları değil!!!

Evet, yandı Ceren hoca`nın ailesi. yandı, 
kül oldu… Hergün tekrar tekrar kavru-
luyor acısı ile…  Acılı aileye bu vesile ile 
baş sağlığı diler, Ceren hocanın babası 
Mustafa bey ve annesi Feyzan Hanım`a 
Nazım Hikmet`ile seslenmek isterim: 
“Sen yanmazsan, ben yanmazsam, 
Biz yanmazsak nasıl çıkar karanlıklar 
aydınlığa?”

Kadınlarımızın başı sağolsun, bir kadın 
öldü. Bilim dünyasının başı sağolsun, bir 
bilim insanı öldü. Anne-babalarımızın 
başı sağolsun bir evlat öldü. İnsanlığın 
başı sağolsun suçsuz yere bir insan 
öldü...!

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın, sı-
navda kopya çektiğini tespit ettiği öğren-
cisi tarafından 2 Ocak'ta öldürülmesinin 
ardından tam üç bucuk ay geçti.
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Bugünün dünyasında ekranlardan kaçınmak oldukça zor. Bekleme 

odalarında televizyonlar, okullarda tabletler ve çoğu insanın elinde akıllı 

telefonlar var. Teknoloji ortaya çıkmaya devam ettikçe ve ekranlar günlük 

hayata dahil hale geldikçe, bazı aileler çocukların elektroniklerinde 

oynamalarına ne kadar zaman ayıracağına karar vermekte zorlanıyor.
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▶  Çocuğunuz (veya 
tüm aile) için 

 dijital detoks 

Aşırı medya kullanımı bazı 
davranışsal, duygusal ve 
akademik sorunlara yol 
açabilir. İşte çocuğu-
nuzun elektroniğe bir 
mola vermesi gerekti-
ğine dair birkaç işaret;

 Çocuğunuz eğlence 
zamanı teknolojiye 
bağlıdır. Araştırmalar 
ortalama çocuğun 
elektronik cihazlara 
günde yedi saat har-
cadığını tahmin ediyor. 
Çocuğunuz saatlerce video 
oyunları oynama alışkanlığı 
kazanmışsa veya her gün 
bu rutini gerçekleştirmek 
istiyorsa, dijital bir detoks 
ona diğer ilgi alanlarını 
keşfetme fırsatı verebilir.

 Aileniz elektronikle ilgili 
bazı kötü alışkanlıklar 
geliştirmiş olabilir. 
Akşam yemeğini yerken 
TV izlemek, yüz yüze 
konuşmak yerine, başka 
bir odadan mesajlaşmak, 
yatağın içinde akıllı 
telefonlarla uyumak 
veya sosyal medyayı 
kullanmak için birbirini 
görmezden gelmek bazı 
ailelerin yaşadığı kötü 
alışkanlıklardan sadece 
birkaçıdır.

▶ Ekran zamanı 
ve davranış 
problemleri 

Araştırmacılar, ekran 
zamanının çocuk gelişimi ve 
davranışını nasıl etkilediğini 
incelemeye devam ediyor. 
Birçok çalışma, çocuklarda 
ekran zamanı ile çeşitli 
davranış problemleri arasında 
bağlantılar buldu. Ancak 
bazı çalışmalar aşırı ekran 
süresinin aşağıdakileri 
etkilediğini belirledi…

Uzun yıllar boyunca, çocuklar 
için günde iki saatten fazla 

ekran süresi önerilmemiştir. 
Fakat elektronikler gittikçe 
taşınabilir hale geldikçe, bu 

limitleri uygulamanın ne kadar 
zor olabileceğini hepimiz günlük 
hayatımızda yaşıyoruz. Örneğin, 

12 yaşındaki çocuğunuzun 
cebinde bir akıllı telefon varsa, 

ekrana bakma sıklığını nasıl 
sınırlarsınız?

Ancak bazı aileler için, ekran 
süresi yavaş yavaş hayatlarının 
tümü olmaya başladı. Çocuklar 

çoğu zamanlarını elektronik 
aletlerle geçiriyorlar ve dünyayı 

görmeyi kaçırıyorlar. Ve çoğu 
evde, aile zamanları, tüm ailenin 

oturma odasında oturup akıllı 
telefonlarına bakmasıyla geçiyor.

Aileniz bazı sağlıksız alışkanlıklar 
geliştirmişse, dijital bir detoks 
yardımcı olabilir. Bu, uzun süre 

ekranlardan kaçınmanız gerektiği 
anlamına gelmez. Teknolojiyi 

kısa vadeli olarak hayatınızdan 
çıkarmak, sınırlandırmak sadece 

daha sağlıklı alışkanlıklar 
geliştirmek için ihtiyaç 

duyduğunuz mola olabilir.

Uyku problemleri: 

Uyku yoksunluğu 
dürtüsel davranışa ve 
duygusal düzenlemenin 
azalmasına neden 
olabilir.

Sosyal problemler: 

Başkalarının duygula-
rını tanımakta güçlük 
çekmek ve yüz yüze 
iletişimde zorluk, artan 
çatışmalara yol açabilir.

Saldırgan davranışlar-
da artış: 

Bazı çalışmalar agresif 
davranışların nedenini, 
çocuklarda saldırgan 
davranışlardaki artış ile 
ilişkilendirildi.

Birçok ebeveyn, teknolojinin 
artan davranış sorunlarına 
yol açtığına dair kanıtlar 
bildirmektedir. Ev içerisinde 
yaşanan problemlerin 
ekran zamanının artmasıyla 
bağlantılı olduğunu söyleyen 
pek çok ebeveyne rastlamak 
mümkün.
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▶  Dijital detoks 
oluşturmak

 için birkaç strateji

Elektronik cihazlardan uzak 
haftalarca süren bir mola 
yaratın: Bir kamp gezisi ya da 
tatil, herkesin elektroniğinden 
uzaklaşmasına neden olabilir. 
Teknolojiden uzaklaşmak 
için masa oyunları, ailecek 
yemek yapma aktiviteleri, 
kendin yap etkinlikleri faydalı 
olabilir. Elektronik olmayan 
bir hafta sonu planlayabilir, 
bir tatile gücünüz yetmiyorsa 
ev içinde yapılacak aktiviteler 
düzenleyebilirsiniz. Belki de her 
ayın ilk cumartesi günü ekran 
olmaması veya ayın son pazar 
günü sessiz bir aile günü de 
planlayabilirsiniz. Her ay bir gün 
elektronik kullanmadan birlikte 
kaliteli zaman geçirmek için ya 
da pazar günlerini elektroniksiz 
geçirmek için aile toplantısı 
yapabilirsiniz.

▶  Elektronikten birkaç 
gün uzaklaşmak, 
çocuğunuzun 
davranışını değiştirip 
değiştirmeyeceğini 
görmek için harika 
bir deney olabilir: 

Elbette, elektronik konusunda iyi 
bir rol model olmak önemlidir. 
Çocuğunuza bilgisayarın arkasında 
otururken elektroniği kapatmasını 
söylerseniz, kelimeleriniz etkili 
olmayacaktır. Bu nedenle, 
çocuğunuzla birlikte dijital 
bir detoks yapmak için istekli 
olun. Tüm ailenin elektronikten 
kısa bir süre uzak durması iyi 
olabilir. Bu nedenle aile toplantısı 
yapabilir ve bu toplantıda birlikte 
yeni aktiviteler planlayabilir, 
günlük haftalık rutininize dahil 
edebilirsiniz. Hem bu sayede 
ailecek güzel anılar biriktirirsiniz 
ve keyifli vakit geçirirsiniz.

▶  Dijital detoks, sosyal 
ve duygusal becerileri 
geliştirebilir

Yapılan araştırmalar, dijital bir 
detoksun, çocukların başkalarının 
duygusal ifadelerini okuma yete-
neklerini geliştirdiğini keşfetti.

▶ Ekran zamanını 
dışarıda geçirilecek 
zaman ile değiştirmek 
yararlıdır

İnternet ve video oyunlarının ica-
dından önce, çocuklar çoğu zaman 
dışarıda oynarlardı. Fakat şimdi, 
teknolojinin cazibesi birçok çocu-
ğun boş zamanlarında ekranlar ile 
vakit geçirmesini sağlıyor. Elekt-
roniği elinden alırsanız, çocuğunuz 
yapacak başka bir şey bulmakta 
zorlanabilir. Dışarıda oynamak 
çocuklar için büyük yararlar sağla-
yabilir ve davranış problemlerini 
büyük ölçüde azaltabilir. Sosyal 
olarak etkileşim kurmalarını da 
sağlar. Ve aynı zamanda egzer-
size vakit ayırmak da çocukların 
daha iyi uyumasına yardımcı olur. 
Elektronikle geçirilecek zaman 
yerine dışarıda aktiviteler planla-
yabilirsiniz.

▶ Dijital detoks kötü 
alışkanlıkları azaltıyor

Birçok ebeveyn için, TV’yi kapıdan 
girdikleri anda açmak veya sürekli 
olarak sosyal medyayı kontrol 
etmek alışkanlık haline gelir. Ço-
cuklara örnek oluşturmak adına 
ebeveynlerde ev içerisinde ekran 
zamanını kısıtlamak ve yönet-
mek zorundadırlar. Çocuklar 
okuldan önce video oyunlarını 
açarak ya da kapıdan girdik-
leri anda bilgisayara geçerek 
sağlıksız ekran saati alışkanlık-
larını da geliştiriyorlar. Çocuklar 
elektronikten uzaklaştıklarında 
ve normal rutinlerinden uzak 
durduklarında, yeni alışkanlıklar 
geliştirme fırsatı bulurlar. Bu ne-

denle yeni alışkanlıklar geliştirme-
leri için ailecek ev içinde ve dışında 
yapılacak aktiviteler yapabilirsiniz. 

İnternet ve video 
oyunlarının icadından 

önce, çocuklar çoğu 
zaman dışarıda 

oynarlardı. Fakat 
şimdi, teknolojinin 

cazibesi birçok 
çocuğun boş 

zamanlarında 
ekranlar ile vakit 

geçirmesini sağlıyor. 
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Genç kalmak, mutlu olmak ve yaşam enerjimizle 

ışıldamak hepimizin hayali. Ne var ki, gün içer-

isinde maruz kaldığımız, enerjimizi tüketen, bizi 

yoran, kafamızı dolduran etkenler bizi bu noktadan 

gittikçe uzaklaştırıyor. Teknoloji, bilgi akışı, insan-

lar, yapmak zorunda olduklarımız ve hayatımızdaki 

fazlalıklar… 

Gün geçtikçe hayatımızdan çıkarmamız gereken-

lerle birlikte bedenimizden başlayarak zihnimizi, 

cildimizi ve hatta yaşam alanlarımızı arındırma 

ihtiyacımız da artıyor.

Hepimizin dinlenmeye, yenilenmeye ihtiyacı var. 

Okuyucularımız için, bir hafta içerisinde tamamen 

arınmanızı sağlayacak bir detoks programı hazır-

ladık; 
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Günlük hayatın koşturmacasında hepi-
mizin zihninden onlarca, yüzlerce, belki 
binlerce düşünce geçiyor. Gerçekten 
ne istediğimizi, ne düşündüğümüzü 
anlamak, kendimizle baş başa kalmak 
için bu sesleri durdurmamız şart. 
Çünkü fiziksel ve zihinsel sağlık, ayrıl-
maz bir bütün.

Gün boyunca;

 Sıkıştığınızda, yorulduğunuzda ya 
da zorlandığınızda derin bir nefes 
alarak rahatlayın.

 Günde 2 kez meditasyon yap-
mak için 10’ar dakikanızı ayırın. 
Meditasyon için mumlar, tütsüler 
şart değil. Rahatça oturacağınız ve 
kendinizle baş başa kalabileceğiniz 
sessiz bir yer yeterli. Dikkatinizi 
nefesinize getirerek kendinizi akışa 
bırakın. Göreceksiniz ki iyi gelecek 
size.

 Beyninizin dinlenmesi ve yenilen-
mesi için kaliteli uyku da olmazsa 
olmaz. Kalkacağınız saatten en az 
9 saat önce yatağa girmeye, 8 saat 
önce de uyumaya çalışın.

Spor yapmak, sağlıklı beslenmek ya da 
bol su içmek, pek çoğumuzun beden-
imize iyi geleceğini bilsek de düzenli 
olarak uygulamakta zorlandığımız 
alışkanlıklar. Biz de programımızın ilk 
gününü, dünya üzerindeki asıl evimiz 
olan bedenimizi temizleyecek ve iyi 
hissettirecek önerilere ayırdık.

Gün boyunca;

 En az 2 litre su içmeyi unutmayın. 
Dilerseniz içme suyunu meyveler, 
yeşillikler ya da limonla karıştır-
arak tüketebilir, bedeninize iyi ge-
lecek lezzetli detoks karışımlarıyla 
su içme alışkanlığı kazanmanızı da 
kolaylaştırabilirsiniz.

 Vücudunuzdaki fazlalıkları atmak 
için juice cleansing gibi tek günlük 
detoks programlarından birine 
başvurabilirsiniz. Eğer çok sert 
bir detoks size uygun değilse, işe 
7 günlük program boyunca yağlı, 
şekerli, asitli yiyecek ve içece-
klerden uzak durmakla başlayabil-
irsiniz.

 İşlere ara verdiğinizde kısa bir 
yürüyüşe çıkın. Böylelikle gün 
içerisinde sıkışan kaslarınızı esne-
tirken zihninize de nefes aldırabilir-
siniz.

 Ter atmak en iyi detoks yöntemler-
inden biri. Kalp ritminizi yükselt-
mek ve terleyerek toksinlerin 
cildinizden atılmasını sağlamak 
için spora mutlaka zaman ayırın.

Teknoloji hayatımızı kolaylaştırıyor 
olsa da, bizi hiç durmayan bir bilgi 
akışına maruz bırakarak beynimize 
fark etmediğimiz kadar zarar veriyor. 
Gün içerisinde vereceğiniz teknoloji 
molaları ise hafızanızı geliştirmekten 
uyku kalitenizi arttırmaya kadar pek 
çok olumlu etkiye sahip.

Gün boyunca;

 Çok gerekli olmadıkça tele-
fonunuzu kullanmamaya çalışın. 
Telefonunuzu “rahatsız etme” 
moduna alarak bildirimsiz hayatın 
tadını çıkarın.

 Molalarınızda hemen telefonunu-
za ve sosyal medyaya sarılmak 
yerine, çevrenizdekilerle sohbet 
etmeyi deneyin. Gülümseyen bir 
yüz, sizi bir beğeniden daha mutlu 
edecek.

 Yatmadan en az 1 saat önce 
telefon, televizyon ve bilgisayar 
ekranına bakmayı bırakın. Hem 
zihninizi hem de bedeninizi bir 
sonraki güne hazırlamak için sıcak 
bir duş alabilir, akşam medita-
syonunuzu yapabilir ya da ertesi 
günü planlayabilirsiniz.

Bedensel Detoks
1.Gün 

Zihinsel Detoks

2.Gün 
Dijital Detoks

3.Gün 
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Hava kirliliği, yediğimiz besin-
ler, zararlı alışkanlıklar, beden-
imizin tamamı gibi cildimize 
de zarar veriyor.

Gün sonunda;

 Gün boyunca cildinizde 
biriken toksinlerden 
kurtulmak için sıcak bir 
duş alabilir, mümkünse 
saunaya girebilirsiniz. Cild-
inizin diri kalması içinse 
duş sonunda vücudunuza 
soğuk su tutarak kan 
dolaşımınızı hızlandırmayı 
unutmayın.

 Kozmetik malzemelerini 
ayıklamak ve kullan-
madıklarından kurtulmak 
için zaman ayır. Cildin 
üzerindeki etkileri yalnızca 
bugün değil, günlerce etki-
li olacak bir adım olacak.

 Makyajınızı temizlemeden 
asla ve asla yatmayın. 
Tüm cilt tipleri için uygun 
olan Neutrogena Skin 
Detox Üç Etkili Micellar 
Water ile özellikle suya 
dayanıklı inatçı makyajınızı 
temizleyebilirsiniz.

 Yumuşacık ve ışıltılı bir cilt 
için gün boyu cildinizde 
biriken kir yağ ve makyaj 
kalıntılarını temizlemek 
için Neutrogena Skin De-
tox Arındırıcı Kil Maskesini 
deneyin. Skin Detox Serin-
letici Peeling Jel ile günü 
ferah bir ciltle noktalayın.

İçinde yaşadığımız dönem 
tüketim çılgınlığını yüceltiyor 
olsa da bilimsel araştırmalar 
gösteriyor ki, bizi mutlu eden 
şeyler aslında sahip olduk-
larımızdan çok, kurduğumuz 
ilişkiler ve yaşadığımız deney-
imler. Eğer siz de bedeniniz, 
zihniniz ve cildinizle yaşam 
alanlarınızı da temizlemek 
istiyorsanız, sahip olduğunuz 
fazlalıklardan kurtulmaya 
bakın.

Bugünün programı eşya 
detoksu için son günler-
in popüler trendi KonMari 
yöntemini deneyebilir ya da 
eşyalarınızı ayırmak için şu 
sıralamadan faydalanabilir-
siniz;

 Son 1 yılda giymediğiniz 
ve çok büyük ihtimalle 
bir daha giymeyeceğiniz- 
kıyafetler

 Bedeninize uymayanlar 
gerçekten giyebilecekler-
ine ve istediklerine yer 
ayırmak daha iyi olmaz 
mıydı?

 Eskiyenler, yırtılanlar tamir 
edebilir ya da sonsuza dek 
vedalaşabilirsiniz.

Ayırdığınız kıyafetleri ihtiyaç 
sahiplerine bağışlayabilir, 
satabilir ya da geri dönüşüme 
kazandırabilirsiniz..

Gün içerisinde bizi en çok yor-
an ve enerjimizi tüketen şey-
lerden biri de, sosyal olarak 
kendimize yüklediğimiz yükler. 
Öz güveninizi arttırmak, daha 
derin ilişkiler kurmak ve 
çevrenizi arındırırken enerjinizi 
de yükseltmek için sosyal 
detoks şart.

Gün içerisinde;

 Takip etmek zorunda 
hissettiğiniz ama size 
keyif vermeyen hesap-
ları takipten çıkın. Üye 
olduğunuz ama artık 
ilginizi çekmeyen bülten 
listelerinden çıkın.

 Hayır deyin. Normalde 
hayır demekte zorlan-
acağınız bir konuda hayır 
demeyi deneyin. Başta 
zorlansanız da sonradan 
çok iyi hissettirecek.

 Zamanınızı kend-
inize ya da 
sevdikler-
inize 
ayırın.

7’nci gün, bedenimiz, zihnimiz 
ve hayatımız için yaptığımız 
temizliğin tadını çıkarma 
günü. Çünkü kendimize iyi 
gelen şeyleri alışkanlık haline 
getirebilmek için kendimizi 
ödüllendirmemiz şart. Örneğin 
evde kendinizle, en yakın 
arkadaşınızla ya da sevgilin-
izle baş başa tadını çıkarabi-
leceğiniz bir kutlama organize 
edebilirsiniz.

Cilt Detoksu

4.Gün 
Sosyal Detoks

6.Gün Arınmış Hayatın 
Keyfini Çıkarın

7.Gün 

Minimalizm Detoks

5.Gün 



Franchise ödemeleri 1996 
yılından bu yana iki kez 
yükseltilirken, 15 yıl önce yıllık 
olarak 300 franka çıkarılmıştı. 
Franchise ile ilgili bir sonraki 
artış, 2021 yılında 50 frank ile 
olacak. Yapılacak olan yeni bir 
yasal düzenleme ile bu yük-
selişlerin otomatikleştirilmesi 
talep ediliyor. 

Franchiseda her 3 ile 4 yıl 
arasında 50 franklık bir artış 
söz konusu. Bu artış oranı 

ile, Franchiseın 2030 yılında 
500 frank olacağı hesaplanı-
yor. Federal Meclis’in Sağlık 
Komisyonu bu artışa oldukça 
sıcak bakıyor.

Franchisein 300 franktan 350 
franka çıkarılması her ne 
kadar birçok insan için ödene-
bilir olsa da, 1996 yılından bu 
yana ödenen sağlık sigortası 
primleri neredeyse ikiye kat-
landı. Ancak bu artış oranları 
çalışanların maaşlarına yansı-
madı. Bu vesile ile insanların 
sağlık sigortası primlerini 
ödeme yükleri gittikçe artıyor. 
Birçok kişi primlerin yükünü 
hafifletmek için 2500 franklık 
maksimum primi seçip, aylık 
giderini düşürüyor. Bundan 
dolayı da bu kişiler, herhangi 
bir hastalık ya da kaza duru-
munda, 2500 fraklık meblayı 
ödemeyecek duruma gele-
bilecekleri endişesiyle sağlık 
hizmetlerinden yararlanmaya 
çekiniyorlar.

SP’den Referandum

SP, franchise yükselişine karşı bir referandum başlatıyor. Buna ek 
olarak, sağlık sigortası primleri yükselişine karşı da bir halk inisiyatifi 
başlatmayı düşünen SP, bireylerin gelirlerinin en fazla % 10’unun sağlık 
sigortasına ayrılmasını talep edecek.



Rapora göre şehirlerde sosyal yardım alma oranları 

kırsal bölgelerden daha fazla. Bu oranların ortaya 

çıkmasında göçmenler ve işsizlik gibi faktörlerin 

önemli rolü olduğu ifade ediliyor.

Raporda, eşinden boşanmış ve çocukları ile 

ilgilenmek zorunda kalan annelere, yalnız yaşayan 

kişilere, 55-62 yaş aralığında olan işsizlere de yer 

verilirken, bu kesimlerde yoksulluk riskinin çok 

yüksek olduğu ve sosyal yardım alma oranlarının 

daha da artabileceği vurgulanıyor.

İsviçre’de şu an yaklaşık yarım milyon insan 

sosyal yardım alıyor. Federal Anayasa’nın 12‘inci 

maddesi uyarınca maddi sıkıntı içinde olup kendini 

geçindiremeyen kişiler, belediyelere başvurup 

sosyal yardım alma hakkına sahipler. 

2018 yılında 
şehirlere göre 
sosyal yardım 
oranları şöyle;

Zürich Üniversitesi’nin yaptığı karşılaştırmalı bir 
araştırma ile, 2018 yılında İsviçre’de sosyal yardım 
alanların sayısında ortalama %5,8’lik bir artış olduğu 
ortaya kondu. Rapora göre, daha önceki yıllarda bu 
artış oranı %3’tü.

Verilere göre, ülkede sosyal yardım alanların %25’ì 
Basel, Bern, Biel, Chur, Lozan, Luzern, St. Gallen, 
Schaffhausen, Schlieren, Uster, Dietikon, Wädenswil, 
Winterthur, Zug ve Zürich’te yaşarken, sosyal yardım-
lardaki en fazla artış Chur, Schlieren, Dietikon ve Uster 
gibi bölgelerde görülüyor. Bu yerlerdeki sosyal yardım 
oranındaki artış, son 6 yılda %38’e denk geliyor.

Biel %11,8

Lozan %8,8

Basel %6,9

Winterthur %5,7

Bern %5,1

Schlieren %5,3

Zürich %4,6

St. Gallen %4,5

Luzern %4,1

Schafhausen %3,3

Chur %3,2

Wädenswil %2,8

Zug %1,7

Uster %1,6

facebook/haber.podium
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Birbirinden lezzetli yemeklerin 
sunulduğu bir Apero ile yapılan 
açılışa yoğun bir katılım oldu.

Açılışa özel bir açıklama yapan 
JAVE Treuhand AG ve Orient 
Travel GmbH yetkilisi Veysel 
Doymuş; “Yeni yerimizle birlikte 
kapasitemizi de arttırdık. Müşteri-
lerimizin beklendilerini karşıla-
mak adında; muhasebeden emlak 
ve gayrımenkul yönetciliğine, 

tatil otellerinden uçak biletlerine 
kadar her türlü hizmeti sunuyo-
ruz.“ dedi.

Yeni yerinde müşterilerine daha 
geniş ve ferah bir ortam sunan 
JAVE Treuhand AG ile Orient 
Travel GmbH, Aarauerstrasse 
3, 5033 Buchs- AG adresinde 
bulunuyorlar.Faaliyetlerini Buchs’ta sürdüren JAVE 

Treuhand AG ile Orient Travel GmbH’nin yeni 

yerine taşınmaları vesilesi ile bir açılış yapıldı.

JAVE Treuhand AG ve 

Orient Travel GmbH 

Açılışını Yaptı

120 JAHRE OPEL! FEIERN SIE MIT UNS!
GEBOREN IN DEUTSCHLAND. GEBAUT FÜR UNS ALLE.

Zürcherstrasse 371
8500 Frauenfeld
www.aigner.ch 
Tel 052 723 21 00
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yanında başarı durumu çok iyi 
öğrenciler için gymnasiumlar 
(lise) da bulunur. Yüksek 
okullarda veya üniversitelerde 
okumak isteyen öğrenciler 
gymnasiuma veya matura 
okuluna gider, 6 yıl sonra liseyi 
bitirmek için Matura sınavı 
yapılır.

Kademeler

Zorunlu Eğitim 
Birinci Kademe 
(Primarstufe- İlkokul)

Temel eğitimin bu 
kademesinde öğrencilerin 
dikkate dayalı düşünme 
ve öğrenme eğitimleri 
tamamlanmakta, karakter 
oluşumları ve bedensel 
yetenekleri geliştirilmektedir. 
Ayrıca öğrenciler bağımsız 
çalışma ve birlikte hareket 
etme yönünde titizlikle 
eğitilmektedirler. 

Eğitimin bu safhası 
kantonlarda genel olarak 
6 yıl sürmektedir ve ikiye 
ayrılmaktadır:

 Düzenli sınıflar (Regelk-
lasse der Primarstufe): 
Eğitim ve öğretimini 
normal olarak sürdürebi-
len öğrenciler bu sınıflara 
alınmaktadırlar. 

 Küçük sınıflar (Kleink-
lassen der Primarstufe): 
Daimi sınıflara uyum sağ-
layamayan, yetersiz olan 
öğrenciler bu sınıflarda 
okumaktadırlar.

Anaokulları

Her çocuk, ücret ödemeden 
en az bir yıl boyunca 
anaokuluna gitme hakkına 
sahiptir. Bazı kantonlarda bu 
süre iki yıl olabilmektedir. 
Anaokulları mecburi öğretime 
dahil olmadığı halde, ilkokula 
uyumlarını kolaylaştırdığı için 
bütün çocuklar ana okuluna 
gitmektedir. Burada amaç, 
çocuğun geniş bir grup 
içinde kendine güvenmesini 
ve gelişmesini sağlamaktır. 
Bu safhada değişik kültür 
anlayışlarına ve hoşgörüye 
çok önem verilir ve çocuk 
için birçok şey öğrenebileceği 
imkanlar sağlanır. 

Anaokullarının sorumluluğunu 
bulundukları bölgenin okul 
yönetimi taşır. Bu bölgesel 
okul yönetimleri ise merkezi 
bir yönetime bağlıdır. Denetim 
bölgesel okul yönetiminin 
görevlendirdiği müfettişler 
tarafından gerçekleştirilir.

Zorunlu eğitim

İsviçre`de zorunlu eğitimin 
süresi 9 yıl olup ilkokul 
ve orta okulların eğitim 
süresi kantonlara göre 
değişmektedir. Kantondan 
kantona farklı olmakla birlikte 
ilkokullarda öğrenciler genel 
olarak 6 yıl temel eğitimden 
geçerler ve bu zaman içinde, 
kantonlara göre farklı dillerde 
eğitimler alırlar. Bundan sonra 
2 veya 3 yıl sekundar veya real 
okullara devam ederler. Bunun 

Eğ
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m

Son dönemlerde 
İsviçre’deki 
eğitim sistemi 
üzerine yoğun 

sorular aldık. Bu vesile 
ile, daha önce konuya 
ilişkin yayınladığımız bir 
teksti yeniden güncelleyip 
okuyucularımıza aktarma 
gereği duyduk;

İsviçre'de her kantonda, 
okullar ve eğitim 
kademeleri açısından 
farklı eğitim sistemleri 
bulunmaktadır. Örneğin, 
bazı kantonlarda ilkokul 
süresi 4 yıl, bazılarında 5 yıl, 
bazıların da ise 6 yıldır. Buna 
bağlı olarak ortaöğretim 
1‘inci kademesinde okul 
süresi 3, 4 veya 5 yıl 
olabilmektedir. 



Zorunlu Eğitim 
İkinci Kademe 
(Sekunderstufe - Ortaokul)

Genel olarak 6. sınıftan sonra başlar 
ve belirtilen okul türlerine göre 2 veya 
3 yıl sürer. 

İkinci kademe okullarının eğitim sü-
releri ve özellikleri söyle sıralanabilir;  

 Kleinklasse der Sekundarstufe 
(İkinci kademe küçük sınıflar): 7. 
ve 8. sınıfları kapsar. Öğrencilerin 
yetişkinliğe geçişlerinde yardımcı 
olabilecek kapsamlı eğitimi 
sağlar.

 Oberschule: Sanat okulu düzeyinde 
olan bu okullar 7. ve 8. sınıfları 
kapsarlar. Öğrencilerin becerileri 
doğrultusunda onları meslek edin-
meye yönelik eğitime tabi tutar.

 Realschule: 7. 8. 9. sınıfları 
kapsayan bu tür okullar 
öğrencilerin becerileri 
doğrultusunda onların sanat 
edinmelerini sağlar ve mesleki 
olgunluğa hazırlayan diğer 
okullara geçişlerini kolaylaştırıcı 
eğitim verirler.

 Unterstufe und erster Teil Mit-
telstufe Gymnasiums: Başarılı 
öğrenciler 7. ve 8. sınıflarda 
lisenin diğer sınıflarına hazırlanır. 
9. yılla birlikte öğrenciler İsviçre 
Federasyonu`ndan kazanılmış 
bir hakla eğitimlerini üst düzeyde 
(üniversite ) tamamlama hazırlık-
larına başlar.

 Sonderschule: Bu okullarda öğ-
renme güçlüğü çeken öğrenciler, 
özel eğitim metotlarıyla zihinsel, 
bedensel, ruhsal ve sosyal 
gelişimlerini tamamlar. Yeterli 

seviyede dil bilmeyen yabancı 
çocuklar bu okullara gönderile-
bilmektedir. Öğretmenlerimiz bu 
konuda velileri uyarmalıdır.

İsviçre`de orta okul 
3 farklı tiptedir:

a Realschule: 

 Bu okullarda öğrenciler iyi bir 
genel kültür edinir ve meslekler 
hakkında bilgi sahibi olurlar. 
Realschule'yi bitiren öğrenciler 
genellikle zanaat ve endüstri 
alanında meslekler edinirler.

b Sekundaschule: 

 Bu okullarda öğrencilere genel 
kültür kazandırılır. Bu okulda 
yetenek isteyen meslekler için 
gerekli ortam hazırlanır. Bu okulu 
iyi dereceyle bitiren öğrenciler 
Diplommittelschuleye (DMS) 
gidebilirler.

c Bezirkschule: 

 En fazla yetenek, bilgi ve başarı 
isteyen ortaokul çeşididir. Bu 
okul, hem akabinde meslek 
öğrenmek isteyenleri, hem de bir 
sonraki okula, yani liseye gitmek 
isteyenleri hazırlayan bir ortaokul 
çeşididir. Bu okullarda öğrenciler 
zorunlu derslerin dışında seçmeli 
dersler de görmek zorundadırlar. 
Bu okullardan mezun olanlar 
endüstri, ticaret, zanaat alanında 
çalışırlar. Yüksek başarı gösteren 
öğrenciler liseye devam ederler.

Bu üç okula (real-sekundar-
bezirkschule) devam eden öğrenciler 
Primarschule‘de 1. sınıftan 5. 
sınıfa kadar gösterdikleri başarıya 
göre öğretmenleri tarafından 
yönlendirilirler. Bu yönlendirmeler 
“Schulpflege“ adı verilen eğitim 
sorumluları tarafından yapılır.
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Görüldüğü gibi velilerin ve öğret-
menlerin bu süreci çok iyi takip 
etmeleri, dahası öğrencileri iyi 
incelemeleri gerekmektedir.

Orta öğretim kademesi

Diploma veren orta dereceli okullar, 
meslek eğitimi ve liselerin yanında 
üçüncü bir yoldur ve 3 yıl süreli-
dir. Bu okullar, zorunlu eğitimini 
tamamladıktan sonra genel eği-
timlerini derinleştirmek, kişilikle-
rini geliştirmek ve özellikle sağlık, 
sosyal ya da eğitim alanlarındaki 
veya güzel sanatlar ile hizmet 
sektöründeki daha zor mesleklere 
yönlenmek isteyen gençler içindir. 
Diploma veren orta dereceli okul-

Öğrenci bu okullar arasında bir üst 
okula geçiş yapabilir. Her yıl bir 
sınav hakkı verilir. Başarılı olan öğ-
renci, eğer öğretmen tavsiye ederse 
bu sınavlara katılabilir, başarı 
gösterirse bir üst derecedeki okula 
geçiş yapabilir. Örneğin Realschu-
le’den Sekundarschule’ye, Sekun-
darschule’den Bezirkschule’ye 
geçebilir. Ancak bu geçişlerde 1 
sene kaybeder. 6. sınıfı tamamlamış 
bir öğrenci bir üst derecedeki okula 
geçiş hakkını kazandığında öğrenci 
geçtiği okulda 6. sınıfı tekrar eder. 
Yani Realschule’de 6.sınıfa giden 
öğrenci Sekundarschule’ye geçti-
ğinde 6. sınıfı tekrar eder. Bu durum 
Bezirkschule`ye geçiş yapıldığında 
da geçerlidir.

5. sınıf öğretmenlerinin tavsiyesi 
doğrultusunda eğitim sorumlu-
larına bu öğrencilerle ilgili bilgiler 
aktarılır, Schulpflege bu yönlen-
dirmenin hangi okula yapıldığını 
velilere bildirir. Şayet veliler bu 
yönlendirmeden memnun olmaz-
larsa Sekundar veya Bezirkschule 
adı verilen okular için bir giriş 
sınavına tabi tutulurlar. Sekundars-
chule/ Bezirkschule‘ye giriş hakkını 
kazanan tüm öğrenciler bir deneme 
süresine tabi tutulurlar. Bu süreyi 
başarıyla tamamlayamazlarsa ocak 
ayı sonunda bir üst okuldan bir alt 
okula düşürülürler. Bezirkschule‘ye 
gidebilmek için ortalamanın 10 
üzerinden en az 5 olması gerekir.



lara girmek için zorunlu eğitimin 
son sınıfını (9. sınıf) iyi derecede ile 
bitirmiş olmak şarttır.

1 Diplommittelschule: 

 Bu tür okullar 10., 11. ve 12. 
sınıfları kapsayan 3 yıllık kurs 
niteliğinde olup, mesleğe geçişi 
sağlayan özelliktedirler.

2 Zweiter Teil Mittelstufe und 
Oberstufe Gymnasiums: 

 Başarılı öğrencilerin okuduğu bu 
liselerde, orta kısımlar 1 yıl (10. 
sınıf) ve üst kısımlar iki yıl (11. ve 
12. sınıflar) eğitim vermektedir. 
Bu eğitim öğrencilerin olgunluk 
belgelerini almalarına olanak 
sağlamaktadır.

3 Berufschulen (Meslek okulları): 

 Bu okullardan öğrenciler mesle-
ki olgunluğa erişip, birer meslek 
sahibi olarak mezun olurlar.

4 Kantonschulen (Kanton okul-
ları): 

 Buraya Bezirkschule ve 
Sekundarschule’yi bitirenler 
gidebilir. Bu tür eyalet okulla-
rında öğrenciler üniversitelere, 
yüksek okullara, meslek yüksek 
okullarına yönelik kapsamlı bir 
eğitimden geçirilirler. Bu okullar 
da Gymnasium ve Diplommit-
telschule olmak üzere ikiye 
ayrılırlar. Yalnız Kantonschule’ye 
Bezirkschule’yi iyi derecede biti-
renler gidebilirler. Kantonschu-
le’yi bitirenler Üniversiteye gitme 
hakkını kazanırlar. Kantonschule 
Lise /Gymnasium tarzında bir 
okuldur.

5 D.M.S. (Diplommittelschule): 
İki yıllık bir okuldur. Mesleki 
çıraklık eğitimi ve Matura 
eğitimi arası bir okul çeşididir. 
Bu okullara istek halinde 
zorunlu eğitimden sonra 
gidilir. Sekundarschule’yi ve 
Bezirkschule’yi bitirenler bu 
okullara gidebilirler. Mesleki 
eğitim; sağlık eğitimi, sosyal 
eğitim, idari işler, trafik eğitimi, 
müzik ve sanat dalları eğitim 
alanındadır. Bu okullar normalde 
iki senedir ama üç sene eğitim 
görmüş olanlar daha çok tercih 
edilir. Bu yüzden bu okullar üç 
seneye çıkartılmıştır.

Liselerin sonunda alınan olgunluk 
diploması ile İsviçre'nin her 
üniversitesine ve yüksek okuluna 
gidilebilir.

Meslek Eğitimi (Berufslehre)

Meslek eğitimi üç ya da dört yıl sü-
rer. Az sayıda da olsa eğitim süresi 
iki yıl olan meslekler de vardır. 

Meslek eğitimi iki bölümden oluşur;

Birincisi, bir işyerinde pratik çalışma 
(çıraklık eğitimi), ikincisi ise bir 
meslek okulunda meslek teorisi ve 
genel eğitimdir. 

Sanayi, el sanatları ya da ticaret iş 
kollarında küçük ya da büyük bir 
işletmede haftada 3-4 gün yapılan 
pratik eğitim bölümünde gençlere 
başlangıçta öğrenme fırsatı tanınır, 
ileride de firmada üretken hale 
geçerler.

Eğitimin ilk haftalarında gençlere 
hazırlık kursları verilir. Bu kurslarda 

gençlere seçtikleri meslekte gerekli 
olan temel beceriler kazandırılır. 
Hazırlık kurslarının süresi seçilen 
mesleğe göre değişmekte olup 
10 haftaya kadar devam edebilir. 
Büyük işletmelerde hazırlık kursları 
genelde firmada yapılmakta, 
daha küçük işletmelerde meslek 
birliklerinin eğitim merkezlerinde, 
kısmen de İsviçre'nin belli bir 
bölgesinde merkezi olarak verilir. 
İşletmede pratik olarak öğrenilenler 
meslek okulunda haftada 1-2 gün 
teorik olarak derinleştirilir. Okulda 
meslek bilgisi, matematik, dil ve 
spor dersleri verilir. Özellikle başarılı 
olanlar meslek lisesi olgunluk 
diplomasını da alabilirler. Dersleri 
takip etmekte zorluk çekenler, 
destekleme dersleri alabilirler.

Üniversite

Üniversitelere giriş koşulları 
da kantondan kantona 
değişebilmektedir. Bazı üniversiteler 
sadece maturite diploması olan 
öğrencileri kabul ederken, bazı 
kantonların yüksek okulları, 12-13 
yıl sonunda verilen ortaöğretim 
diplomalarını, "hazırlık sınıfı ve 
giriş sınavı" şartları ile kabul 
etmektedirler. 

Kantonların eğitim sistemleri 
arasındaki farklılıklar hayli fazladır. 
Her kademesinde müfredat 
programları, günlük ve haftalık 
ders programları, tatilleri, okul 
yönetim şekilleri, denetim 
sistemleri gibi çok farklı olan 
kantonlar mevcuttur.
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Nurten Avcı (Maharaa)
info@maharaa.ch

bozulacak ve aniden yeni 
aşklar doğacak. 

Gelecek 7 yılda dünyadaki 
büyük bankalar sarsılacak ve 
para sistemi değişmeye baş-
layacak. Robotlar firmalarda 
daha fazla aktif olacaklar. 
Bunu takiben yeni ve daha 
akıllı robotlar yapılacak. 
Virtüel dünya daha da ilerle-
yecek. Tabi bu durumda bazı 
kişiler işlerini kaybedecek ve 
maddi sıkıntılar yaşayacak. 
Aynı anda da şu anda piya-
sada olmayan yeni iş alanları 
girecek hayatımıza.

5-28 Mart Balık 

burcunda Merkür 

retrosu

Merkür 5 Mart’ta Retro (ge-
rileme) yaptı. Bu, 28 Mart’a 
kadar sürecek. Merkür 
Balık evine Retro yapacaktır. 
Balıklar gizemli olduğu için 
bu Retro’da gizli düşmanlar 
ortaya çıkabilir. 

Hiç aklınıza gelmeyecek 
kişilerin sizin gerçek dostla-
rınız olmadıklarını anlarsınız. 
Uzun yıllardır görmediğiniz 
bir kişi karşınıza çıkacak 
ama hayatınızda kalmaya-
cak. Bu geçmişinizdek kalan 
bir aşk ya da dargın olduğu-
nuz birisi olabilir.Belki çöze-
mediniz bir sonunu çözmek 
için elinize bir fırsat geçer. 

Şunlara dikkat edin;  Merkür 
Retrosu‘nda evlilik ve yeni 
iş gibi önemli anlaşmala-
ra imza atmayın. Çünkü o 

işleriniz zora girebilir.Bu 
dönemde evlenirseniz çabuk 
boşanırsınız.

Bu haftalarda bilgisayar ve 
telefonlar bozulacak.Elektro-
nik malzeme alacaklara; 29 
Mart’a kadar bekleyin derim. 
Retro zamanında alınan 
elektronik aletler çabuk 
bozulur.

6 Mart Yeni Ay

Yeni ay Balık’ta olacak. Bu 
nedenle duygusal konularda 
yeni başlangıçlar olacaktır. 
Ancak Merkür Retro yaptığı 
için dikkat edin. Küçük di-
yalog sorunları da çıka-
bilir. Çoktandır görüşmek 
istediğiniz kişilerle yeni bir 
başlangıç yapabilirsiniz. 

21 Mart Dolunay

Güneşimiz Koç’ta olacak. 
Ayımız Terazi burcunda 
Dolunay olucağı için birçok 
insan yeni ilişkiler içine 
girecektir. Bunun illa da aşk 
olması gerekmiyor. Belki 
iş arıyorsunuz, size yeni iş 
haberi gelecektir.Yeni bir 
dostluğa da adım atabilir-
siniz. 

Çok önemli bir Dolunay 
yaşayacağız.

NOT: Yıldız haritasında 12 ev 
vardır. Sizin yıldız haritanızda 
eviniz hangi gezegende yer 
alıyorsa konular da ona göre 
değişir. Yukarıda yazdıklarım 
geneldir ve herkesin yıldız 
haritasına uymayabilir.

2019 yılının en önemli ayla-
rından biri Mart ayı olacak. 
Sanırım sene sonu birçok 
kişi; “Mart ayından sonra 
birçok şey değişti, sanki 
hayatımda yeni bir dönem 
başladı.“ diyecek.

6 Mart 2019’da Uranüs ge-
zegenimiz Boğa burcu evine 
taşındı. Orda 7 yıl boyunca 
kalacak olan Uranüs’ün 
gelişi son iki ayda hayli bir 
hissedilmiştir.

Bazı astrologlar Uranüs 
gezegeninden çekinirlerken, 
çoğu kez “Uranüs aniden 
değiştirir“ derler. Hiç kork-
mayın! İlk önce şunu bilin; 
Uranüs 11’inci evden gel-
medir. 11’inci ev ise dostluk 
evidir.  Uranüs aslında der ki; 
“Ben ileri adım atmak, yeni-
lik ve değişimler istiyorum. 
Yeni fikirlerimi insanlara 
anlatmak istiyorum, çünkü 
hayat monoton değildir.“ 

O sizi hangi evinizdeyse 
orayı bir kontrol eder ve iyi 
olmayan ne varsa bozar. Her 
ne kadar bazıları; “Uranüs 
ortalığı karıştırır“ dese de 
Uranüs birşeylerin değiş-
mesi için size yardımcı olur 
aslında. Göreceksiniz, birçok 
insan yeni fikirlerle yeni iş 
alanları açacak kendine. 
Birden yepyeni firmalar do-
ğacak. Aileye bakış değişip 
insanlar birbirlerine daha 
fazla sahip çıkacaklar, birlik-
te yaşamak isteyecekler. 

Yalnız yaşayan kişiler kısa 
sürede birileriyle bir ev pay-
laşıp birlikte olmak isteye-
cekler. Yanlış giden evlilikler 
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89. Uluslararası Cenevre Otomobil 

Fuarı yapıldı. 5 Mart’ta başlayıp 17 

Mart’a kadar süren bu yılki fuara 

30 ülkeden 200 firma katılırken, 

birçok araç markası teknolojik 

lüksleri ve özel sportif dizaynları 

ile önplana çıktı.

900’den fazla aracın sergilendiği 

fuarda, 150’den fazla yeni araç ilk 

kez otomobil tutkunlarıyla buluşup 

dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

Palexpo salonlarında düzenlenen 

fuarda 77 bin 323 metrekarelik bir 

alan kullanıldı.10 gün süren fuarı 

yaklaşık 700 bin kişinin ziyaret 

ettiği ifade edildi.

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.

90 farklı ülkeden 

10 binden fazla 

basın mensubunun 

katıldığı fuarda, 

“Car of the Year“ 

olarak bilinen 

yılın otomobili 

belirlendi.

Jaguar'ın tam 

elektrikli SUV 

modeli I-PACE, 23 

ülkeden 60 basın 

mensubunun 

oylarıyla "Yılın 

Otomobili"

seçildi.
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İrlandalı dünyaca ünlü yazar Oscar Wilde’ın ‘Do-
rian Ggrey’in Portresi’ adlı kitabının kahramanla-

rından Lord Henry, zevk ve güzelliğe düşkün bir 
adamdır. Amcası Lord Fermor ile konuşmaların-

dan birinde, Fermor Henry’nin kendisinden 
para isteyeceğini düşünerek ona şöyle der:

- … Bugünün gençleri paranın her şey 
olduğunu zannediyorlar.

Yeğeni Lord Henry’nin yanıtı şöyledir:

- Evet… Büyüdüklerinde ise sadece 
zannediyor olmayacaklar, paranın her 

şey olduğunu biliyor olacaklar.
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Ne kadar para, 
o kadar mutluluk…
Bilimsel araştırmaların ortak olduğu 
en asgari nokta paranın insanların 
mutluluğunu belirli bir seviye kadar et-
kileyebildiğidir. Aşağıdaki grafik (1) bunu 
en iyi şekilde ifade etmekte. Belirli bir 
gelir seviyesinden sonra para insanların 
mutluluğuna etki eden bir araç olmak-
tan çıkıyor. 

Ülkelerin milli gelirleri ile sosyal 
gelişme ve mutluluk arasındaki bağı 
gösteren grafikler bu bulguları destek-
lemekte (2/3).

Bu konudaki bilimsel bulguların ilginç 
olanlarından biri ise kaza sonucu belden 

aşağısı felç geçiren ve şans oyunlarında 
yüksek miktarda para kazanan insanlar 
üzerinde yapılan araştırmalardan 
kazanılmış. 

İnsanlara kaza öncesinde ya da şans 
oyunlarında elde ettikleri para öncesin-
de kendilerini ne kadar mutlu hisset-
tikleri sorulur. Ardından yaşadıkları 
olaylar döneminde ve bir yıl sonrasında 
kendileri nasıl hissettikleri gözlemlenir. 
Sonuç gerçekten ilginçtir; insanlar ister 
negatif, ister pozitif olsun yaşamlarını 
derinden etkileyen bu olayların etkileri 
ile kendilerini o an çok mutlu ya da çok 
mutsuz hissetseler de bir yıl sonrasında 
mutlulukları, yaşamdan memnuniyetleri 
olayın öncesindeki seviyelerine geri 
dönmekte.

Para insanı gerçekten ne 
kadar mutlu eder? 
Para her şey mi?
Kefenin cebi yok desek de mal canın 
yongasıdır deriz. Yarın ölecekmiş gibi 
öbür dünya için yaşamamız önerilse 
de hiç ölmeyecek gibi de bu dünya için 
yaşamamamız önerilir.

Paranın mutluluktan çok maddi bir 
kaynak, temel ihtiyaçlar için bir araç 
olarak görsek de aynı zaman da güç ve 
iktidarın da aracıdır. Bu yazıda üzerinde 
durmak istediğim nokta, paranın insa-
nın mutluluğu ile ilişkisi olacak.

Dr. phil. Özgür Tamcan
otamcan@gmail.com
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Nedir peki paranın sırrı?
Koşulsuz temel gelir: 
Rheinau, İsviçre ve Finlandiya 

Koşulsuz temel gelir, insanları daha 
verimli ve mutlu yapacağı, iktisadi 
olarak zarar değil daha karlı olacağı 
gerekçesi ile, sosyal politik düşüncenin 
son yıllarda ortaya attığı en yenilikçi 
düşüncelerden biridir.

İsviçre vatandaşları bu fikri halk 
oylamasında reddetseler de Rheinau 
şehrinde bu fikir şu anda test ediliyor.  
Henüz sonuçlarını ne olacağını bilmiyo-
ruz. Ama soysal yenilikçi düşüncelerde 
orta Avrupa’dan her zaman daha ilerde 
olan kuzey Avrupalılar bu konuda da 
daha hızlıydılar. Finlandiya, kişilere aylık 
olarak yaklaşık 560 Euro koşulsuz 
temel gelir vererek bunu denedi ve so-
nuçlarını değerlendirmeye başladı bile. 

İlk veriler bize şunu gösterdi; insanla-
rın daha verimli olmak isteyeceklerine 
dair inanç doğru çıkmadı. Koşulsuz 
temel gelir, işsiz insanların bu süre içe-
risinde daha fazla çalışma isteklerine 
ya da daha çabuk iş bulmalarına hiçbir 
etki yapmadı. Yani koşulsuz temel 
geliri alan insanlarla normal işsizlik 
parası alan insanlar arasında bir fark 
bulunamadı. İlkinden daha önemli olan 
fark ise şuydu; koşulsuz temel gelir ile 
yaşayan insanlar, işsizlik parası alan 
insanlarla aynı miktar para almalarına 
rağmen, kendilerini daha mutlu ve 
huzurlu hissettiklerini söylediler.

İnsanın otonom olma, bağımsızlık ihti-
yacı ile açıklanabilecek bu sonuç beni, 
Harvard Üniversitesi’nin para ile ilgili 
yapmış olduğu başka bir araştırmaya 
götürdü.

Uzun kaşıklı 
dervişlerin hikayesi
Uzun kaşıklı dervişlerin hikayesini 
bilmeyen yoktur. 

Dervişe; “Sevgiyi gerçekten yaşayanla 
onun sözünü eden arasındaki fark 
nedir?“ diye sorarlar. O da soran kişiye 
buyur gel der. İlk başta sevgiyi sözde 
yaşayanları yemeğe çağırır ve ellerine 
boyları kadar uzun bir yemek kaşığı 
verir. Yemeğe başlayan insanlar, kaşık-
larına aldıkları şeyleri bir türlü ağızlarına 
götüremezler. Üzerlerine, yerlere dökü-
len yemekle karınlarını doyurmaları bir 
türlü mümkün olmaz. Ardından Derviş 
sevgiyi yüreklerinde hisseden insanları 
yemeğe davet eder ve onlara da aynı 
uzun kaşıkları verir. Ellerinde uzun 
kaşıkları bulan bu insanlar kaşıkla ken-
dilerini değil karşısındakini doyurmaya 
başlarlar. O ahenk içerisinde sofradan 
herkes toklukla kalkar.

Harvard Üniversitesi’nde geliştirmiş ol-
duğu bir araştırma dizisinde tam 136 ül-
kede insanların para ile ilişkisi gözlem-
lenir. Soru şudur; insanın parayı kendisi 
için mi yoksa başkası için mi harcaması 
insanı daha mutlu eder? Ve 136 ülkenin 
120’sinde sonuç hep aynı olur; insanlar 
başkaları için para harcadıkları zaman, 
kendileri için harcadıklarından çok daha 
fazla mutlu oluyorlar. Bu sonuçlarda 
ülkenin fakir ya da zengin olmasının 
hiçbir etkisi de olmamış.

Oscar Wilde’ın döneminde gençlerin 
ne düşündüğünü bilemeyiz. Ya bugün 
bizler? Paranın hiçbir şey olmadığı 
kesin, her şey olmadığı gibi… Sonuçta 
görünen, paranın mutlulukla ilişkisi, 
paranın kendisinden çok onu nasıl bir 
araç olarak kullandığımız.

Yıllık gelir ve mutluluk seviyesi

Yıllık Gelir

M
utluluk
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Latince’de “hoşnut edeceğim” 
anlamına geliyor Placebo 
sözcüğü. 14’üncü yüzyılda 
cenaze törenlerinde aile fert-
lerinin yerine ağlaması için 
parayla insanlar tutulurmuș. 
Ölen kişinin ruhunu “hoşnut 
tutma” sorumluluğunu almış 
bu kişilere “Plasebo” adı 
verilirmiş.

Kadın Doğum Uzmanı, Psikoterapist
y.schreiber@bluewin.ch 

Dr. med. Yasemin Schreiber-Pekin

İnsan 
kendini 
iyileştirebilir!
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İkinci Dünya Savașı’nın son 
haftalarıydı. Amerikan ordusunda 
görevli cerrah Henry Beecher 
son morfin ampülünü kullanmıș, 
elinde ağrı kesici hiçbir ilaç kal-
mamıştı. Fakat ağır yaralı bir as-
keri ameliyat etmesi gerekiyordu. 
Çaresiz, morfin yerine tuzlu su 
içerikli bir iğne yaptı yaralıya. 
Hastasının ağrıdan șoka gireceği-
ni bekleyen Doktor Beecher çok 
șașırtıcı bir durumla karșılaștı. 
Yaralı asker iğneden sonra sanki 
morfin almıș gibi sakinleșmiș 
ve yapılan ameliyat sırasında da 
acı çekmemiști. Savaș bittikten 
sonra bu fenomeni inceleyen Be-
echer, Plasebo etkisini dünyaya 
tanıttı.



Beynin evrimsel olarak en 
eski sistemlerinden biri, ağrı 
engelleme sistemidir. Savașta 
ağır yaralanan askerlerin 
çoğunda gözlemlenir; hiçbir 
șey olmamıș gibi savașmaya 
devam ederler, ancak tehlike 
bölgesinden kurtulunca 
yapılan bir iğnenin acısını așırı 
olarak algılarlar. 

Plasebo, beyindeki ağrı 
engelleme sistemini uyarıyor. 
Beklenti ve daha önceki tec-
rübelerin rolü de çok büyük. 
Eğer geçmiște uygulanan te-
davi faydalı olduysa, hastanın 
bilinç altı bașarıya inanıyor. Bu 
șekilde tedaviye olumlu yanıt 
vermeyi öğreniyor hasta. Ör-
neğin önceden kırmızı renkli, 
etkili bir ilaç almıș olan hasta, 
aynı renkte Plasebo verildiği 
zaman aynı etkiyi yașaya-
biliyor. Psikolojide “klasik 
koșullanma” diye adlandırılıyor 
bu. Ayrıca, doktor verdiği ilacın 
çalıșma mekanizmasını inan-
dırıcı ve anlașılan bir șekilde 
açıkladıysa, daha etkili oluyor 
ilaç. 

Olumlu sözlerin iyileştirici 
gücünü daha M.Ö. 4’üncü 
yüzyılda Yunan filozofu Platon 

Plasebo, beyindeki ağrı 
engelleme sistemini 

uyarıyor. Beklenti ve daha 
önceki tecrübelerin rolü de 
çok büyük. Eğer geçmiște 

uygulanan tedavi faydalı 
olduysa, hastanın bilinç altı 

bașarıya inanıyor.

tarifediyor. Plasebo mekaniz-
masında önemli olan, bedenin 
kendini iyileştirme gücünün 
uyandırılmasıdır.

Aynı mekanizmalar Nosebo 
etkisinde de geçerli. Nosebo 
etkisi, Plasebo madalyonu-
nun öteki yüzüdür. Olumsuz 
etki beklentisi olan kișinin 
korktuğunun bașına gelme 
olasılığı yüksek. İlaç prospek-
tüsünü okuyup veya internette 
araștırıp korkuya kapılarak, 
tarif edilen her türlü yan etkiyi 
yașayan hastalar çok. Bunun 
yerine güvendiğiniz bir doktora 
danıșmak daha sağlıklı. He-
kim, hastasında olumlu görüș 
açısı ve beklentiler oluşturabi-
liyorsa Nosebo etkisi gücünü 
kaybediyor.

Yıllar önce Lesotho, 
Güney Afrika’da çalıșırken 
yașadığımız ilginç olaylardan 
biridir: Haftanın iki günü yerli 
hemşirelerle birlikte çevrenin 
köylerindeki sağlık ocaklarını 
ziyarete giderdik. Kömür 
ve elmas madenlerinde zor 
çalıșma șartlarına ve yetersiz 
beslenmeye bağlı olarak 
tüberküloz hastalığı sık 
görülüyordu. Tüberküloz tanısı 

konduktan sonra en az altı ay 
antibiyotik veriyorduk. Bir gün 
sağlık ocağına bir hasta geldi. 
Sırtında, yöreye ait yünden 
abası, elinde çoban sopası ile 
sıranın kendisine gelmesini 
bekliyordu. Muayeneden 
sonra tüberkülozun iyileșmiș 
olduğunu, hatta üç ay önceki 
kontrolde bile röntgen 
filimlerinin temiz çıkmıș 
olduğunu bildirdik. Fakat 
adam ısrarla bașını sallıyor, 
antibiyotik verilmesini 
istiyordu. Hemșireyle uzun bir 
tartıșmaya giriștiler. Sonunda 
sorun çözüldü. Elindeki 
tüberküloz ilaçlarını baș ağrısı 
ve romatizma ağrısı çeken 
komșularına veriyormuș. 
Ağrılarından anında kurtulan 
köy halkı, adamın kapısında 
kuyruk oluyormuș bu 
mucizeler yaratan ilacı 
alabilmek için. 

Antibiyotik yerine gerçek 
ağrı kesiciyle eve yolladık bu 
hastamızı. Bir dahaki kontrole 
geldiğinde hiç memnun 
değildi ne yazık ki. Hiçbir 
ișe yaramamıștı yeni ilaçlar. 
Tüberküloz ilacı istiyordu yine. 
Bu da plasebonun enteresan 
özelliklerinden biridir. Doktor 
(yani bu durumda bizim 
Afrikalı hastamız) verdiği ilacın 
fayda etmeyeceğine inanıyorsa 
hastanın (komșuların) da bilinç 
altını olumsuz etkiliyor.

Plasebo etkisini çok güzel 
bir șekilde gösteren araștır-
malardan biri de Parkinson 
hastalarıyla yapılmıș. Ufak bir 
ameliyatla hastalara kök hüc-
re terapisi uygulanmıș, kontrol 

grubuna da sadece Plasebo 
ameliyatı yapılmıș. Sonradan 
kök hücre terapisinin hiçbir 
etkisi olmadığı kesinleștiği 
halde, Plasebo grubundaki 
hastaların büyük bir kısmında 
düzelme görülmüș. Bir yıl 
sürmüș bu olumlu etki.

Depresyon tanısı konmuş 
hastalarla yapılan 
araștırmalarda çok enteresan 
bir sonuç görülüyor. İlaç 
tedavisi, psikoterapi ve 
Plasebo arasında hemen 
hiç fark yok. Hepsinin bașarı 
oranı %25-30 civarında. 
Bașarı oranı, psikoterapiyle 
birlikte Plasebo verildiğinde 
%60’a kadar yükseliyor. Yani 
doktorun veya psikoterapistin 
gösterdiği empati, destek, ilgi 
antidepresandan çok daha 
önemli.

Bu arada etik kaygılar da 
olușuyor elbette. Hastaya 
faydası olacağını bilsek bile 
onayını almadan bir tedavi 
uygulamak ne kadar doğru? 
Sonuçta Plasebo tedavisinin 
özünde tedavinin Plasebo 
olduğunu hastadan saklamak 
yatıyor. Eğer hasta doktorun 
verdiği ilacın sadece șekerden 
ibaret olduğunu anlarsa tüm 
güveni sarsılıyor, aldatılmıș 
hissediyor kendisini. 

Peki, alınan ilacın Plasebo 
olduğu bilindiği halde olumlu 
etki görmek mümkün mü? 
Amerikalı doktor Ted Kapts-
chuk bu soruyla yola çıkarak 
devrim yarattı Plasebo araş-
tırmalarında. Evet mümkün. 
Huzursuz barsak sendromu 
hastalarıyla yapılmıș ilginç 
bir çalıșmayla gösterildi. 
Kaptschuk ve ekibi, hastalara, 
yaptıkları çalışmanın ayrın-
tılarını ve Plasebo efektinin 
olumlu etkilerini anlatıp 
düzenli olarak hiçbir etkisi 
olmayan ilaçlar kullanmalarını 
istediler. Üç haftanın sonunda 
semptomlarda %60 iyileşme 
oldu. İnsanın kendi kendini 
iyileştirme gücü kanıtlanıyor 
bu şekilde.

www.praxis-schreiber.ch

Plasebo

Nöronlar

Ağrı 
reseptörleri
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Volkswagen'in en küçük SUV modeli olan ve kısa süre içerisinde 
200 bin adetlik satışa ulaşan T-Roc, yeni bir versiyona 
kavuşuyor. Volkswagen Grubu bünyesinde bağımsız bir iştirak 

olarak faaliyet gösteren Volkswagen R tarafından geliştirilen T-Roc R, 
crossover kimliğinde sportif bir tarz ve performans arayanlara hitap 
ediyor. 

Volkswagen'in en güçlü modellerinde yer alan R logosu, 
motorsporları ile güçlü bir bağ kuruyor. 

Golf R32 ile başlayan R geleneğini devam ettirecek olan T-Roc R'ın 
hem tasarım hem de sürüş karakteriyle üst düzey bir sportiflik 
sunacağını düşünebiliriz. Yaklaşık 300 bg gücünde 2-litrelik turbo 
motorla donatılacağı tahmin edilen T-Roc R ile ilgili detaylar ve 
fotoğraflar henüz paylaşılmış değil. Volkswagen performans odaklı 
crossover modelinin henüz sadece çizimini yayınlamayı uygun 
görüyor. 
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Audi, 2021 yılında yeni bir e-tron 
modeli sunmaya hazırlanıyor. Adının 
Q4 e-tron olacağı belirtilen yeni 

kompakt SUV hakkında fikit veen taslak 
çizimleri ise daha şimdiden ortaya çıktı bile. 
Q4 e-tron'un konsept versiyonu, Volkswgen 
Grubu'nun MEB platformu üzerine 
geliştirilecek ilk Audi modeli olacak.

Seri üretim versiyonunun önümüzdeki 
yıl hazır olacağı belirtilen Q4 e-tron'un 
gelecekte Mercedes-

Benz'in elektrikli SUV modeli EQC 
ile rekabet edeceği belirtiliyor. Ancak 
markanın bu rekabet için biraz geç 
kaldığı da ortada. Öyle ki; Mercedes-
Benz EQC'lerin daha şimdiden tükendiği 
söyleniyor. Ayrıca Tesla'nın Model 3 
platformu üzerine hazırladığı Model Y 
adındaki yeni elektrikli SUV modelinin de şu 
sıralar tanıtılması bekleniyor. 

Audi, 
tamamen 
elektrikli 

Q4 e-tron 
adındaki 

konseptinin 
taslak 

çizimlerini 
yayınladı. 
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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



İsviçr
e’nin en büyü

k

motor s
porla

rı f
uarı o

lan 

SWİSS M
OTO, 

21-24 Şubat 

tarih
leri 

arasında 

ya
pıld

ı.

SWİSS 
MOTO FUARI

Oerlikon’da bulunan Zürich Messe alanında gerçekleştirilen 
fuarı bu yıl 70.289 kişi ziyaret etti.

5 bin metre karelik bir alana kurulan fuarda, motosiklet 
dünyasına dair tüm yeniliker sergilenirken; yeni motosiklet mod-
elleri, kasklar ve özel sürücü giysileri, çizmeler, trikes, moped, 
scooter elektrikli scooter, lastikler, motosiklet ve scooter 
aksesuarları, elektrik aksesuarları, mekanik aksesuarlar, 
yedek parçalar, yarış parçaları, tuning, özel yağlar, gözlükler 
gibi pek çok ekipman meraklılarının beğenisine sunuldu.

1500’den falz motosikletin sergilendiği Zürich Messe 
salonunda 220 ayrı firma standı kurulurken, 400’ün 
üzerinde yeni marka sergilendi.

Alanda, etkinlikler kapsamında motor yarışları 
yapılırken, dünyanın en pahalı motosikleti olan 
Harley-Davidson BLUE EDITION da sergilendi. 
Müchevherler ve değerli taşlarla süslü olan BLUE 
EDITION’un değerinin 1,888 milyon frank olduğu 
açıklandı.
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İsviçre Süper Ligi‘nin ikinci yarısı Şubat 
itibarı ile başlamıştı. Geride kalan 5 

haftada BSC Young Boys tam gaz yoluna 
devam ediyor.

Takım, 1-1’lik Thun deplasmanı haricinde 
puan kaybı yaşamadı ve emin adımlarla 
şampiyonluğa doğru ilerliyor. BSC Young 
Boys, yakın takipçisi FC Basel’e 19 puan 
fark atmış durumda. Ligin ilerleyen 
haftalarında takımın bu temposunun 
bozulmayacağını düşünüyorum. 

Takım oyununu sahaya çok iyi yansıtan 
BSC Young Boys takımı, zorlandığı maç-
larda süpriz gollerle sonuca gitmesini 
biliyorken, İsviçre liginde hegomanyasını 
ve gücünü bütün lig takımları karşısında 
gösteriyor. Takım, geriye kalan maçlar 
itibarı ile şampiyon diyebileceğimiz bir 
konumda. Aradaki puan farkının kolay 
kolay kapanmayacağı düşüncesindeyim.Mustafa Aktaş

Eski Futbolcu
m.aktasch@gmail.com

Sp
or
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Gruplardan son 32’ye çıkan FC 
Zürich, Şubat ayında eşleştiği 
İtalya’nın FC Napoli takımı ile 
yaptığı iki maçta 1-3 ve 2-0’lik 
gibi skorlarla yenilerek kupaya 
çeyrek finaller öncesi veda etti.

Murat Yakın‘ın teknik direk-
törlüğünü  yapmış olduğu FC 
Sion takımı da inişli çıkışlı bir 
grafik çiziyor. Murat Yakın’ın 
istediği kadro yapısı hala 
oluşturulamadı. Bununla para-
lel olarak istenilen başarılar 
da gelmedi. FC Sion, geçen 
sezonda olduğu gibi süper 
ligde kalmak için mücadele 
ediyor. Bunun sebeplerinin 
başında Sion ekibinin patronu 
olan Christian Constantin (62) 
gelmektedir. Takımı kuran, 
gidecek-gelecek oyuncular 
konusunda karar veren ve za-
man zaman maçlarda teknik 
direktörün işine bile karışan 

kulüp  başkanı Christian Cons-
tantin ve takımın sportif di-
rektörü olan oğlu Barthélémy 
Constantin (24), normal bir 
profesyonel futbol takımından 
çok aile şirketi yönetir gibi 
takım yönetiyorlar.

Düşmeye aday iki takıma 
gelince… FC Grasshopper ve 
Neuchâtel Xamax , bu yıl ger-
çektende çok kötü bir sezon 
geçiren iki takımı oldu.

İsviçre futbolunun bu iki köklü 
kulübünden biri, 
çok büyük bir 
süpriz olmazsa 
İsviçre Süper 
Ligi’ne veda 
edecek.

FC Basel’de güncel 
durum

FC Basel takımı ise ikinci yarı-
ya iyi bir giriş yaparak, geride 
kalan 5 haftada 4 galibiyet ve 
1 beraberlik alıp ligin ikinci 
sırasındaki yerini sağlamlaş-
tırdı. Ancak  BSC Young Boys 
ile olan puan farkını bir türlü 
kapatamıyor. 

Daha önceki yazılarımı takip 
eden değerli okurlarımız ha-
tırlayacaklardır; FC Basel’deki 
sorunların neler olduğunu ve 
neler yapılması gerektiği ile 
ilgili yazdıklarım geçerliliğini 
hala korumakta.

Takım kurgusu ve transfer 
politikalarındaki yanlışlar FC 
Basel’in bu hale gelmesinin 
en önemli nedenleridir. Aynı 
yanlışlar devam ettiriliyor. 
Görünen o ki bu sezon bu 
şekilde bitirilecek. 2019-2020 
sezonunda neler yapılacağını 
hep birlikte göreceğiz.

Ligin diğer takımları

Diğer yandan yavaş yavaş 
lig şekillenmeye başladı. Bir 
taraftan UEFA Kupası için 
3’üncülük ve 4’üncülük 
yarışı sürerken, diğer ta-
raftan da ligden düşen 
takımın hangisinin 
olacağı merak 
ediliyor.Yani alt 
tarafta kıyasıya 
bir rekabet 
yaşanıyor.

FC Thun bu se-
zon iyi bir grafik 
çiziyor. Çok müte-
vazı bütçelerle oluşturulan 
ekip ligin 3‘üncü sırasında yer 
alıyor. FC Thun, gün geçtikçe 
takım olma yolunda önemli 
adımlar kat ediyor. Bu şekilde 
devam ederlerse, lig sonunda 
İsviçre’yi UEFA Avrupa liginde 
temsil edebilirler.

Diğer bir yandan FC St. Gallen 
inişli çıkışlı bir grafik çizse de 
şu anda ligin 4’üncü sırasında 
yer alıyor. Takım, FC Thun ile 
birlikte UEFA Avrupa liginde 
temsil edecek iki takımdan 
biri olmak için mücadele 
gösteriyor.

Bu sezon başı itibarı ile, birçok 
İsviçre futbol otoritesinin 
beklentilerinin aksine FC 
Zürich istenilen başarının çok 
gerisinde kaldı.

Takım, bu yıl İsviçre’yi 
UEFA Avrupa liginde 

temsil etti.
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Bu ayki Gezi Rehberi bölümünde sizleri İsviçre’nin İtalyanca konuşulan 
turistik bölgesine, Tessin (Ticino) Kantonu’na götürüyoruz.

İsviçre’nin güneyinde yer alan bu ılıman bölge doğa güzellikleri ile ön plana 
çıkarken, gezip görmenizi önerdiğimiz yerleri şöyle sıraladık;

TESSİN

LuganoLocarno
Tessin Kantonu’nun en büyük 
şehri olan Lugano, aynı adı 
taşıyan gölün kenarında kurul-
muş bir şehirdir. 

Özellikle de bahar aylarında 
yoğun turistik alan Lugano’da, 
araç trafiğine kapalı eski 
şehrin sokaklarını gezebil-
ir, İtalyan tarzı meydanları 
görebilirsiniz. Göl kenarında, 
kamelyalarla süslü parklarda 
yürümenizi de öneririz.

Nefes kesen manzaralar 
eşliğinde bir şeyler yemek ya 
da doğa yürüyüşleri yapmak 
isteyenler, San Salvatore ya da 
Monte Bre dağlarına çıkabil-
irler. 

Maggiore Gölü kıyısına kurulu 
olan Locarno, İsviçre’nin en 
sıcak şehri olma özelliğine 
sahip. Yılda 2300 saat güneş 
gören Locarno’da palmiyeler 
ve zeytin ağaçları şehrin sıcak 
havasına ayrı bir renk katıyor.

Rengarenk yapılarla süslü eski 
ve dar sokaklar, şehrin kalbi 
olan Piazza Grande’ye çıkar. 
Burası, her yıl düzenlenen 
Locarno Film Festivali’nin 
yapıldığı meydan.

Şehirde 12’nci yüzyıldan kalma 
bir kale olan Castello Viscon-
teo ve Hristiyanlar için bir haç 
merkezi olan Madonna del 
Sasso kilisesi de görülmeye 
değer yerlerden.
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Ascona

Bellinzona

Gandria

Bellinzona, Alpler’in İtalya’ya 
açılan kapısı olarak tanım-
lanıyor. Bölge, UNESCO Dünya 
Mirası listesinde bulunan, 
Castelgrande, Castello di Mon-
tebello ve Castello di Sasso 
Corbaro isimli 3 kalesiyle 
meşhur. Görülmeye değer 
olan bir başka yapı da Teatro 
Sociale.

Burası balıkçı kasabası. Ara-
banın yasak olduğu İsviçre ka-
sabalarından biri olan Gandria, 
Monte Bre dağının eteklerinde 
bulunuyor. Kestane ağaçlarıyla 
çevrili bu harika köy, yüzyıl-
lardır hiç değişmeden kalmayı 
başarmış.

Locarno’ya komşu olan 
Ascona, 196 metrelik rakımıyla 
İsviçre’nin deniz seviyesine 
en yakın yerleşim yerlerinden 
biri. Şehir sahili, kayıkları, kaf-
eleri ve restoranlarıyla dikkat 
çekiyor. 

Tarihi merkezde dolaşırken 
çan kulesiyle meşhur San 
Pietro e Paolo kilisesini de 
mutlaka görmenizi öneririz.

Şehirde, her yıl Mayıs aylarında 
Sokak Sanatçıları Festivali de 
düzenleniyor.

Centovalli

Maggia Vadisi

Swissmniatur
1959 yılında açılan Swissmin-
iatur, İsviçre’nin tek minyatür 
parkı. Özellikle çocuklu aileler 
için ideal bir yer burası. 14 
bin metre karelik bir alanı 
kapsayan bu park içinde, İs-
viçre’ye özgü olan 120 yapının 
minyatür modeli sergileniyor. 
Görülmeye değer!

İtalyanca’da 100 vadi anlamına 
gelen Centovalli, bir ana vadiye 
bağlı irili ufaklı birçok vadiden 
oluşuyor. El değmemiş 
doğası, olağanüstü man-
zaraları ve otantik köyleriyle, 
doğa yürüyüşü sevenler için 
harika bir yer. Yürüyüşten haz 
almayanlar ise, Locarno - 
Domadossola arasında çalışan 
Centovalli trenini kullanabil-
irler.

Sihirli Vadi olarak da anılan bu 
bölge, Bavona, Lavizzara ve 
Rovana vadileriyle birlikte çok 
geniş bir alanı kapsıyor.

El değmemiş doğanın içinde 
bulunan yürüyüş yolları, taş 
köprüleri, Bosco Gurin gibi 
keşfedilmeyi bekleyen dağ 
köyleri, Grotto denen yerel 
restoranları ve Maggia nehrin-
in buz gibi sularıyla gerçekten 
büyüleyici bir yer. 

Buraya kadar gelmişken, kendi 
elektriğini güneş enerjisiyle 
üreten Bavona Vadisi’ni ve 
vadinin sonundaki Foroglio 
şelalesini görmeden dön-
meyin. 

Brissago
İtalyan sınırındaki bu şirin 
kasaba, Maggiore Gölü ile 
Alpler’in tam arasında bu-
lunuyor. Muhteşem villaların 
yanı sıra, göldeki adalarıyla 
da meşhur bir yer Brissago. 
Dileyenler, benzersiz bir botan-
ik parkın bulunduğu adalarda 
da konaklayabilirler.
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Ayhan Demirden
Sinema eleştirmeni

a.demirden@gmx.de

da bir sabah kafasında miğfer ile kendi 
şarkısını söylemeye başlıyor:

Hadi bak baba
Gaza burada
Bana bin vur bir say
bin vur bir say
kafama kafama bin vur bir say.

Zavallı kaçak mültecilerin Türkiye yo-
luyla Avrupa’ya ulaşıp bütün dertlerinin 
geride bırakmaları umulurken, onlara 
yapılan bütün eziyetlere ve aşağıla-
malara karşı tamamen savunmasız 
kalmaları trajediyi katmerlerken, 
bu trajediyi görmezden gelen her 
türlü yaklaşıma, bu insanların içinde 
bulunduğu umarsız durumdan yine bu 
insanları sorumlu tutan davranışlara 
da bin lanet okuyorsunuz.

Onur Saylak yönetmen olarak bu ilk 
filmi ile göz dolduruyor. Özcan Alper'in 
Sonbahar filmi ile oyuncu olarak çok 
yukarılardan başlayan kariyeri şu anda 
Kıvanç Tatlıtuğ'la beraber oynadıkları 
Çarpışma dizisi ile devam ederken, 
yönetmenlik kariyerini de boşlamayan 
sanatçı Şahsiyet dizisini yöneterek 
büyük sükse yapmayı da başardı.

Son yılların gözde yazarı Hakan 
Günday'ın romanı Daha'dan uyarlanan 
aynı adlı film, oyuncu olarak tanıdığımız 
Onur Saylak'ın yönetmen olarak ilk 
uzun metrajlı filmi. 

Filmi izlerken benim kafamın 
arkasında hep Rakel Dink'in veda 
konuşmasındaki bir pasaj gidip geldi. 
“Bir bebekten bir katil yaratan karanlığı 
sorgulamadan hiçbir şey yapılamaz.“ 
Bu aslında aynı zamanda baba-oğul 
ilişkilerinin de sorgulandığı bir film. 

Gaza (Hayat van Eck) 14 yaşında bir 
genç. Lise için İstanbul'a gidip bu bok-
tan yeri ardında bırakmak istiyor. Baba-
sı Ahad (Ahmet Mümtaz Taylan)’ın ise 
planları daha farklı. 

Mültecilerin denize açılmadan önce 
barınmalarını, saklanmalarını ve insan 
ticaretini kendisine meslek edinmiş 
Ahad, bu altın bileziği oğluna vermek 
istiyor. Bu meslekte acımak ya da 
kaçakları insan gibi görmek yok. 
Gerekirse tecavüz edebilecekler, öldü-
rebilecekler. Çünkü bu insanların ne 
arayanı soranı ne de sahip çıkanı var. 
Başta onlara insan muamelesi yapan 
Gaza giderek nefret ettiği babasına ne 
kadar dönüştüğünü gördükçe kurulu 
bu sistemin hem kölesi hem de faili 
olduğunu fark ettikçe daha da zalimle-
şerek babasının kötülük imparatorlu-
ğunu geçeceğini, böylece belki huzura 
kavuşabileceğini sanıyor.

Belkide babasının çocukça saflığını da 
kırmak için, kötü davranışları karşısın-

Daha/More

Yönetmen : Onur Saylak

Yapım Yılı : 2017

Ülke : Türkiye

Türü : Dram, Polisiye

Süre : 117 dakika

Oyuncular : Ahmet Mümtaz Taylan, Hayat Van 
Eck, Turgut Tunçalp, Tuba Büyüküstün
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Onur Saylak 6 Nisan’de Zürich’te

Onur Saylak, Mozaik Sinema Grubu’nun davetlisi olarak Zürich'te 6 Nisan’da 
saat 13:00’de, Xenix sinemasındaki özel gösterimde “Daha” filmini Zürichliler-
le birlikte tartışacak ve değerlendirecek. 

Son yılların güzide sanatçılarından biri olan Saylak birçok dalda ürün veriyor. 
Saylak'la konuşmak tartışmak isteyenler Xenix sinemasında bekleniyor 
olacaklar.



Nuri Bilge Ceylan her filmiyle bize 
gerçeğin bir değil binbir yüzünü 
gösteriyor. Bunun için o büyük bir 
sanatçı ve vizyoner. Tesadüf oldu 
ama bu da bir baba oğul hikâye 
örgüsü içinde şekillenen bir film. 

Ahlat Ağacı üzerine yazılan birçok 
eleştiriyi okuduğumu belirterek 
kimsenin bu filmin içine yerleşti-
rilmiş hüzünden bahsetmediğini 
insanların ve eleştirmenlerin 
NBC’de hep olan ama bu filmde 
barizleşen komik ögelere takılıp 
kaldıklarını görerek Türkiye sine-
ması için de hüzünlendim.

Sinan (Doğu Demirkol) sınıf öğret-
menliği bölümünden mezun olup, 
kasabası olan Çan'a döner. İlk 
karşılaştığı insan babasının (Murat 
Cemcir) borç taktığı bir kuyumcu-
dur. Zaten neredeyse nefret ettiği 
kasabasına geri dönmenin bir 
yenilgi olduğunun burukluğuyla 
dolu olan kahramanımız bir de 
çevrenin eskiden hiç olmazsa bir 
şekilde var olan saygınlıklarının 
babasının kumar tutkusu nedeniy-
le tamamen derbeder olduğunu 
fark etmesiyle kendisini daha da 
kötü hisseder. 

Önündeki şıklar ya yazdığı romanı 
yayınlatıp bu alanda kendine bir 
alan açmak ya sınavlara girip 
şansı yaver giderse babası gibi 
öğretmen olmak ya da polisliğe 
başvurmaktır. Bütün bu seçenek-
ler arasında yazarlığa daha yakın 
gibidir ama kasabalarından bir 
şekilde çıkmış, şimdi elde ettiği 
makamı kaybetmek istemeyen 
ve bu yüzden yeni gelen kuşağa 
ilgisiz davranan bir yazarla konuş-
masında, taşralılığın kolay silinen 
bir şey olmadığını fark eder. Şey-
lerin içine nüfus etmeyi gerektiren 
bilgiye erişmesi mümkün değildir. 
Bunu fark eden Sinan giderek 
saldırganlaşır. Nedeni ise onu 
bekleyen en mümkün kaderin ba-
bası gibi olmak olduğunu giderek 
daha fazla sezmesidir.

Bana göre filmin en mükem-
mel sahnesi eski sevgilisi, 
daha doğrusu arkadaşının eski 
sevgilisi Hatice (Hazar Ergüçlü) ile 

çeşme başında karşılaşmalarıdır. 
Hatice de okumayı denemiş ama 
olmamıştır, Lisede herkesin yıldızı 
olan Hatice zengin bir adamla 
evlenmek üzeredir. Başka bir çıkış 
bulamamış en yakın çözüme koş-
muştur. Sinan’ın dudağını kanatan 
öpüşmeyle, ilk kez kadının istenen 
değil isteyen yanının sergilendiği 
sahnede, yine bir bireyin isteme-
diği bir hayata teslim alınışının 
manifestosu sergilenir.

Film hakkında “roman gibi“nitele-
mesinin sıklıkla yapıldığı, NBC'nin 
sıklıkla fimde Çehov'a baş 
vurulduğu, konuların Dostoyevski 
Salinger gibi yazarlardan anılmış 
olduğu ifade edildi. Ben bunlara 
Japon bir yazarı da eklemeyi 
yeğlerim; Haruki Murukami. Kuyu 
metaforu bu yazarın vaz geçilmez 
metaforlarından biridir. Gerçi 
Kırmızı Saçlı Kadın adlı romanıyla 
bu metafor Orhan Pamuk tara-
fından da kullanılmıştı. Bana göre 

sığınılan cennet Taşra Kasaba’nın 
artık cehennem haline geldiğini 
kavrayan Sinan ve yönetmen Nuri 
Bilge Ceylan, yine de belki eski 
söylencelere dönerek; “topraktan 
geldik toprağa gideceğiz, umut da 
çare de ölüm de orada” diyor.

Doğu Demirkol, Sinan rolüyle hep 
bir yanı eksik, olmamış, taşralı 
rolüyle, Murat Cemcir her şeyi 
denemiş ve yenilmiş, artık çareyi 
mucizelerde arayan yarı aydın ro-
lüyle, Serkan Keskin taşralı yazar 
rolüyle ışıldıyorlar ama kısacık 
rolüyle Hazar Ergüçlü bence bu 
filmin yıldızı.

Nuri Bilge Ceylan, üç saat süren 
ama son derece dinamik olan 
bu filmiyle Türkiye sinemasının 
tartışmasız en değerli yönetmeni 
olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.  

Ahlat Ağacı

Yönetmen : Nuri Bilge Ceylan

Yapım Yılı : 2018

Ülke : Fransa, Türkiye, Almanya, Bulgaristan

Türü : Dram

Süre : 188 dakika

Oyuncular : Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar, 
Hazar Ergüçlü, Serkan Keskin, Tamer Levent, Öner Erkan

Fragman
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Pazar

Haziran’ın sonuna kadar zooloji müzesindeki 
"Insekten – lebenswichtig!" sergisini ziyaret 
edebilirsiniz. Böcekler bizler için hayati önem 
taşımaktadır. Aynı zamanda bir çok türün de nesli 
tükenmek üzere. Ne yapabiliriz? Bugün ve bazı 
Pazar günleri 11:30’da ücretsiz rehberli turlar 
düzenlenecektir. Sl-Pz 10:00-17:00. Giriş ücretsiz. 
Yer: Zoologisches Museum. Karl-Schmid-Str. 4, Zürich
www.zm.uzh.ch http://www.zm.uzh.ch/de/
sonderausstellungen/2019insekten.html

Böcekler Üzerine Sergi

17 Mart SERGİ

Çarşamba

Perşembe Cuma

Cumartesi

Tiyatro oyunu "Glück"de bir Hırvat yazar yıllar 
sonra memleketine geri döner. Gençliğinin 
kasabasının adı  "Glück"tür. Bu oyun yabancı bir 
kişi olarak yaşamı, dilin ve şiirin gücünü konu 
edinmektedir. 19:00. KulturLegi ile 5.- CHF (35.- 
CHF yerine). Diğer tarihler web sitesinde. 
Yer: sogar theater. Josefstr. 106, Zürich
www.sogar.ch
http://www.sogar.ch/programm/saison-18-19/
gluck/

Her Perşembe gönüllü kişiler Almanca yazma ve 
Almanca metinleri anlama konusunda yardımcı oluyor. 
Bir daire için başvuru, formlar veya mektuplar gibi 
evraklarınızla gelmeniz yeterli. 09:00-11:00. Katılım 
ücretsiz. 
Yer: GZ Loogarten, Standort Badenerstrasse. 
Badenerstr. 658, Zürich 
www.gz-zh.ch/gz-loogarten
http://www.gz-zh.ch/gz-loogarten/angebote/
schreibdienst

"Urban Bike Festival" festivalinde her şey 
bisiklet üzerine. Bir yarışmaya dahil olabilir 
veya bisikletlerden yapılmış bir sanat eserini 
görebilirsiniz. Bunun yanı sıra ücretli yiyecek 
stantları, bisiklet eşyaları ve ücretsiz konser yer 
alıyor. Cm 16:00-24:00. Ct 11:00-24:00. Pz 10:00-
17:00. Giriş ücretsiz. 

Yer: Schiffbau. Schiffbaustr. 4, Zürich

http://www.urbanbikefestival.ch

3,5 yaşından 8 yaşına kadar çocuklar refakatçileri 
ile birlikte yoga yapıyor ve hikâye dinliyorlar. Kendi 
mattenizi veya havlunuzu yanınızda getirin. 09:30-
10:30. Giriş ücretsiz, bağış yapılabilir. Aynı etkinlik 30 
Mart tarihinde de olacak.

Yer: Bibliothek PBZ Riesbach. Seefeldstr. 93, Zürich

http://www.pbz.ch/angebot/events/geschichten-
yoga12/

Hırvat Bir Sanatçının Tiyatrosu

Bisiklet Festivali (29.03.-31.03)Yazı Yardımı

New Orleans’tan Müzik

Yetişkinler İçin Yoga ve Hikayeler

20 Mart

28 Mart 29 Mart

23 MartTİYATRO

FESTİVAL

Perşembe

"60 Jahre Barbie" sergisi ünlü oyuncak bebeğin 
tarihini sergilemektedir. Barbie zaman içerisinde 
görünüşünü, giyim zevkini ve hobilerini 
değiştirmiştir. Pt-Cm 14:00-17:00, Ct 13:00-16:00. 
5.- CHF, 16 yaşına kadar çocuklar ücretsiz. 
Yer: Zürcher Spielzeugmuseum. Fortunagasse 
15, Zürich
www.zürcher-spielzeugmuseum.ch
http://www.zürcher-spielzeugmuseum.ch/
sonderausstellungen

Barbie Üzerine Sergi

21 Mart SERGİ

Salı

Tromboncu "Trombone Shorty" New Orleans’dan 
gelmektedir ve Madonna gibi starlarla sahneye 
çıkmıştır. Bugün "New Orleans Avenue" grubu ile 
sahne alarak yeni albümü "Parking Lot Symphony" 
sunmaktadır. Funk, Blues ve Groove müziği ile dolu 
bir akşamın tadını çıkarın. Kapı açılışı 19:00. Konser 
20:00. MAPS bürosu 2×2 ücretsiz bilet veriyor. Sadece 
044 415 65 89’u aramanız veya maps@aoz.ch e-posta 
adresine yazmanız yeterli. 
Yer: Kaufleuten. Pelikanplatz, Zürich
www.allblues.ch http://www.allblues.ch/Trombone-
Shorty/2250

26 Mart KONSER
Çarşamba

GZ Bachwiesen'in atölyesinde, ahşap objeler yapıyor, 
deneyimliyor ve el sanatları yapıyorsunuz. Uzman 
bir kişi yardımcı oluyor ve yeni teknikler gösteriyor. 
Sl 14:00-17:00. Çr 14:00-21:00. Pr 14:00-18:00. Cm 
14:00-18:00. Her akşam için: Yetişkin 6.- CHF, çocuk 
2.- CHF. Makine kullanımı: 10.- CHF’e ile 20.- CHF’e 
arasında. 
Yer:GZ Bachwiesen. Bachwiesenstr. 40, Zürich
http://www.gz-zh.ch/gz-bachwiesen/bei-uns/
werkstatt

Halka Açık Ahşap Atölyesi

27 Mart

SPOR

Salı

"Family Literacy" projesi ebeveynleri çocuklarının 
dil gelişimi konusunda destekliyor. Anne babalar 
ve çocuklar kendi ana dillerinde anlatıyor, okuyor, 
oynuyor ve şarkı söylüyorlar. Farklı günlerde 
Arnavutça, Arapça, Çince, Fransızca, Portekizce, 
İspanyolca, Tamilce veya Türkçe ve farklı PBZ-
kütüphanelerinde. Bugün Tamilce PBZ Hardau’da, 
14:00. Katılım ücretsiz. 
Yer: PBZ Hardau. Norastr. 20, Zürich 
http://www.pbz.ch/hardau

Anadilde Hikayeler

19 Mart



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

www.haberpodium.ch
info@haberpodium.ch
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• Düşük maliyet
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Malzemeler: 1 soğan, 2 diş sarımsak, 3 yemek kaşığı zey-

tinyağı, 1 havuç, 1 kereviz, 1 patates, 5 su bardağı et suyu, 1 

demet pazı, Yarım tatlı kaşığı tuz

Üzeri için: Çırpılmış krema, değirmen karabiber

Hazırlanışı: Yemeklik doğradığınız soğan ve ezdiğiniz 

sarımsakları zeytinyağında hafif soteleyin. Küp doğradığınız 

havuç, kereviz ve patatesi ilave edip birkaç dakika daha 

soteleyin. Et suyunu ve tuzu ilave edip kaynamaya bırakın. 

Et suyu kaynadıktan sonra yıkayıp ince doğradığınız pazı 

yapraklarını ilave edin. Sebzeler iyice yumuşayıncaya kadar 

pişirip ocaktan alın. Pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar 

blenderdan geçirin. 

Çorbayı servis tabaklarına paylaştırın. Üzerlerini çırpılmış 

krema ve değirmen karabiber ile süsleyerek sıcak servis 

yapın.

Pazı Çorbası 

Ye
m

ek
 T

ar
ifi

58 15 Mart 2019 / Sayı 67



Malzemeler: 4 adet orta boy patlıcan, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 adet 

orta boy domates, 2 adet orta boy yeşil biber

Köftesi için: 500 gram orta yağlı kıyma, 1 adet orta boy kuru soğan 

(rendelenmiş), 4 yemek kaşığı galeta unu, 2 diş sarımsak (ezilmiş), 

1 adet yumurta, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı 

kimyon, 1 çay kaşığı karabiber

Sosu için: 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 adet domates (rendelenmiş), 

1 diş sarımsak (ezilmiş), 1/2 su bardağı sıcak su, 1/2 çay kaşığı tuz, 1 

çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı: Kabuklarını alacalı şekilde soyduğunuz patlıcanları keskin 

bir bıçak yardımıyla uzun ince şeritler halinde dilimleyin. Acısının çık-

ması için tuzlu suda bekletin. Orta yağlı dana kıymayı karıştırma kabına 

alın. Rendelenmiş kuru soğan, yumurta ve galeta unu, sarımsak, tuz, 

karabiber, pul biber ve kimyon katın. Köfte harcını özleşene kadar 

yaklaşık 10-15 dakika yoğurun. Köfte harcını altı cevizden biraz daha 

büyük parçalar ayırın. Avuç içinizde yuvarladığınız köfteleri, ta
vada 

arkalı önlü ters çevirerek pişirin. Tuzlu suda dinlenen patlıcanların 

suyunu süzüp bol suda durulayın. Üzerlerini bir kağıt havlu yardımıyla 

kurulayın. Yağı kızdırdığınız tavada arkalı önlü ters çevirerek kızartın. 

Fazla yağını kağıt havlu yardımıyla alın. Sap kısımlarını aldığınız yeşil 

biberleri dört eşit parçaya bölün. Cherry domatesleri ikiye bölün.

İki adet kızarmış patlıcan şeridini artı şeklini alacak şekilde servis 

tabağına yerleştirin. Orta kısmına bir adet kızarmış köfte koyup kapatın. 

Üzerine bir parça yeşil biber ve cherry domates yerleştirip kürdanla 

tutturun. Tüm köfteleri aynı şekilde patlıcan şeritlerine sardıktan sonra 

fırın tepsisine yerleştirin.

Sosu için: Zeytinyağını küçük bir sos tenceresinde kızdırın. Rendelen-

miş domates ve sarımsağı pişirin. Tuz ve karabiberini de ekledikten 

sonra 4-5 dakika kadar kaynatıp ocaktan alın. Hazırladığınız sosu 

patlıcanları aldığınız fırın
 tepsisine aktarın. İslim kebaplarını önceden 

ısıtılm
ış 180 derece fırın

da 30 dakika kadar pişirdikten sonra sıcak 

olarak servis edin.

İslim Kebabı  

Malzemeler: 1 yumurtanın akı, 55 g pudra şekeri , 1
 

paket vanilya, 30 g tereyağı (Eritilm
iş), 30 g toz bade, 

35 g un

Dolgusu için: 50 g kuru üzüm, 60 ml su, 1 çubuk 

tarçın, 200 g labne peyniri, 2
 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı: Fırını 180 dereceye ayarlayın. İki fırın
 

tepsisine yağlı kağıt serin ve her birine ikişer 6 cm’lik 

daireler çizin. Yumurta akı, elenmiş pudra şekeri 

ve vanilyayı çırpın. Tereyağı, badem ve elenmiş unu 

ekleyerek karıştırın. Karışımdan tatlı kaşığı ile alıp, 

dairelerin içine yayın ve fırın
da 4 dakika ya da hafif 

kızarıncaya kadar pişirin. 

Fırından alıp metal spatula yardımı ile hızlı bir şekilde 

yuvarlayarak kornet şekli verin. Malzeme bitinceye 

kadar işlemi tekrarlayın. Kuru üzümleri doğrayıp sos 

tenceresine alın. Su ve çubuk tarçını ekleyip, kısık 

ateşte 3-4 dakika pişirin ve soğumaya bırakın. Peyniri 

bal ile iyice çırpın. Üzümlerin içine ekleyip karıştırın ve 

kornetlerin içine doldurun. 

Üzerine pudra şekeri serpiştirip servis yapın.

Üzümlü mini kornet
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Bir varmış bir yokmuş. 
Teyzesiyle birlikte 
yaşayan bir küçük kız var-
mış. Küçük kızın teyzesiyle 
birlikte yaşadığı evde, 
hiçbir eksiği yokmuş. 
İstediği kadar yemek 
yiyebiliyor, istediği gibi 
oyun oynayabiliyormuş. 
Ancak bu küçük kız, ken-
disine sürekli ‘çocuk’ mua-
melesi yapılmasından çok 
sıkılırmış. Oyun oynam-
aktan ise hoşlanmamaya 
başlamış. Arkadaşlarının 
oynadığı oyunları basit ve 
anlamsız buluyormuş.

Küçük kızın yaşadığı 
köydeki tüm çocuklar, 
bütün günlerini oyun 
oynayarak geçiriyor ve 
bu küçük kızın neden hiç 
oyun oynamadığını an-
lamıyormuş. Küçük kız, 
arkadaşlarıyla birlikte hiç 
oyun oynamadığı için, zam-
anla arkadaşı kalmamış. O 
da kendisine arkadaşlık 
eden başka şeyler bulmuş. 
Teyzesinin kütüphane-
sinde bulduğu kitapları 
okumaya başlamış. 

Küçük kız için kitap 
okumak o kadar güzelmiş 

getirmiş. Kuraklığın 
yaşandığı köyleri anlatan 
hikayeleri ve eski medeni-
yetleri düşünmüş. Aklına 
hemen bir fikir gelmiş. 
Koşarak köydeki azgın 
dereye gitmiş. Dere çok 
hızlı aktığı için, azgın dere 
olarak adlandırılıyormuş. 
Küçük kız, azgın derenin 
kenarındaki ağaçlara bak-
mış. Tarlayı incelemiş ve 
koşarak teyzesinin yanına 
gitmiş.

Teyzesine, ağaçları kulla-
narak, deredeki suyu, tar-
lalara taşıyabileceklerini 
anlatmış. Teyzesi bu fikri 
hiç anlayamamış. Küçük 
kız ağaçları kesip, içlerini 
boşaltarak, kovuk elde 
edebileceklerini ve azgın 
derenin hızlı akan suları 
ile tarlayı sulamanın müm-
kün olacağını söylemiş. 
Kesin ağaçların yerine ise 
hemen yenilerini dikeriz 
demiş küçük kız. Teyzesi 
bu fikri beğenmiş. Ağaçları 
kesmeye kıyamasalar da 
başka çareleri yokmuş.

Küçük kızın yöntemini 
tüm köylüler uygulamaya 
başlamış. Kısa süre sonra, 
tarlalar iyi bir şekilde 
sulanıyormuş. Kuraklık 
geçinceye kadar buldukları 
bu yöntemden istedikleri 
kadar yararlanabilirler-
miş. Çünkü kuraklık sona 
ererse, derenin ağzında-
ki kovukları çekerek, 
suyun tarlaya gelmesini 
önleyebilirlermiş. Küçük 
kız, tarlaları kuraklıktan 
kurtardığı gibi, kitap 
okumanın ne kadar yararlı 
olduğunu da tüm köyün 
fark etmesini sağlamış.

O günden sonra, köydeki 
herkes, küçük kızdan 
ödünç kitaplar almaya ve 
kitap okumaya başlamış. 

ki, zamanla bütün gününü 
kitap okuyarak geçirmeye 
başlamış. Teyzesinin ve 
köydeki diğer insanların 
neden kitap okumadığını 
anlayamıyormuş. Köydeki 
çocuklara kitap okuma-
larını söylüyormuş ama 
çocuklar oyun oynamayı 
daha eğlenceli buluyor-
muş.

Arkadaşları gibi, teyzesi 
de küçük kızı anlamıyor-
muş. Teyzesi, kitap oku-
manın yararlı olmadığını 
düşünüyor ve küçük kızın 
çocukluğunu yaşama-

dığı için pişman olacağını 
düşünüyormuş.

Köyde kitap satan hiçbir 
yer olmadığı için, küçük 
kız, kitap almak için 
teyzesiyle birlikte şehre 
gidiyormuş. Ayda birkaç 
defa şehre giden küçük 
kız, onlarca kitap alıyor 
ve aldığı kitapları hemen 
bitiriyormuş.

Küçük kız kitap okumayı 
sürdürürken, köyde 
kuraklık başlamış. İlk 
başta köy halkı kuraklığın 
biteceği zamanı bekle-
meye başlamış. Ancak 
kuraklık aylar geçmesine 
rağmen devam ediyormuş. 
Bu durumda, köylüler 
hasat alamadıkları için, 
yiyecek bulmakta zorlan-
maya başlamışlar. Çocuk-
lar daha az oyun oynamaya 
başlamış. Küçük kız ise 
artık yeni kitap alama-
dığından, eski kitaplarını 
yeniden okumaya başlamış.

Kuraklık etkisini 
sürdürdüğünden, köylüler 
artık başka bir yere 
göç etmeyi düşünmeye 
başlamışlar. Küçük kız ise 
bu duruma bir çözüm bu-
lunacağını düşünüyormuş. 
Aklına okuduğu kitapları 
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Aynılık
Ekmekte çıkan 
yeşil mantar K

Kısa ve kolsuz 
kadın ceketi

Altın İçe doğma Düzen Artırım
Resimdeki

oyuncu
Tamim, belirleme 

karşıtı
Bir ilimiz

Basit şeker

Giyim gösterisi Yüz, çehre 

İkinci tekil kişi Değin

Bir tür tatlı 
Prometyum 

simgesi

Kurutulmuş
meyve

Edirne ilçesi

Tatlı yiyecek
Başlangıcı belli 
olmayan zaman

Şehirde yerleşim 
bölgesi

Her halde

Ton balığı 

Birinci 

Asmanın meyvesi Sessiz harf

Dahi

Hasret

Gülgillerden bir 
ağaç

Milattan önce

Gür ve uzun bıyık

Briçte sanzatu

Zengin, kodaman Cariye 

Enjektör

Enerji
Düşüncesizce, 
değişen istek

Rüya

Suriye başkenti

Nakış, oya, elişi Öğütme dişi

Arasıra

Işık veren alet Geniş atkı
Zaman 

gösteren alet 
Hekimlik, tababet Destansı

Yapılan iş, edim

Sıcaklık artıran 
enerji

Güç, erk

Buhran

(Ajda ...) Ünlü 
sanatçımız

Dördüncü halife

Katının sıvılaşması Gümüş imi

Kalori
Ayakkabı
çekeceği
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Feldbergstrasse 33

4057 Basel

061 691 24 71

www.muzik-kitap.com

info@muzik-kitap.com

Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrını 
Hayata Geçirin

Héctor  García ve Francesc Miralles, 
okuyucuların hayattaki amaçlarını tüm 

yönleriyle nasıl keşfedeceklerini iki yıllık 
bir uğraşın sonucunda detaylı bir biçimde 

anlatıyorlar;

İçinizdeki ikigai sonsuza kadar sahip 
olacağınız ve hayatınızın her evresine göre 

dönüşecek olan değişmez bir özelliktir. 
Tutkuların peşinden gitmek ve bu tutkuları 
başkalarıyla paylaşarak çoğaltmak, kişinin 
kendi için belirlediği hedeflerin en güzelidir.

Hayat amacınızı keşfetmeniz için esas 
olan ikigai felsefesini, yaşamınızın 

merkezine nasıl koyacağınızı otuz beş 
farklı aşamayla ele alan bu kitap, geçmişi, 

bugünü ve geleceği bir araya getirerek 
kendinizi tanımamızı sağlayacak. Enso 

çemberinden koan bilmecelerine, haiku 
sanatından zen ve okçuluğa kadar 

birbirinden ilginç tekniklerle tanışacak, 
bunları günlük yaşamınıza nasıl 

aktaracağınızı öğreneceksiniz.

Mine Söğüt Gergedan’la unutulmaz 
Deli Kadın Hikâyeleri’nin izinden gidiyor. 

Yüksek gerilimli bir dille zihni kamçılayan 
öyküler kuruyor. Güncel olaylara 

yaşadığımız günlere getirdiği bakış 
açılarıyla okurunu derinden sarsıyor. Bir 

ateş yakıyor. Karanlık dağılıyor.

Arada bir kedi eziyorsun. Sonra bir 
sincap. Sonra bir kirpi. Sonra köpek. 
Sonra ne olduğu anlaşılamayan şey. 

Sonra bir gelincik. Geç. Bir tilki. Geç. Bir 
kaplumbağa. Geç. Bir tavuk. Geç. Bir 

kertenkele. Geç geç. Bir yılan. Geçiniz. Bir 
kunduz. Geçiniz. Bir ceylan. Bir gelincik. 
Onu da geçiniz. Bir inek. Geç. Bir koyun. 

Geç. Bir devekuşu. Geç geç geç. Bir 
ejderha. Geç geç.

Bir Zümrüdüanka eziyorsun.

Geçiyorsun.

Bir gergedan eziyorsun.

Geçiyorsun.

Yeryüzünün gerçek tanrıları tekerlerinin 
altında, bağırsakları dışarıda. Herkesle 

beraber irili ufaklı kan lekeleri bıraka 
bıraka ardında işe gidip geliyorsun.

Doğamızın İyilik Melekleri-
Şiddet Neden Azaldı?  Ikigai Uygulama Rehberi Gergedan 

Steven Pinker Héctor  García ve Francesc Miralles Mine Söğüt 

facebook/haber.podium

Yirminci yüzyıl tarihin en kanlı dönemiydi 
iddiası, ateizm, Darwin, devlet yönetimi, 

bilim, kapitalizm, komünizm, ilerleme 
ideali ve erkek cinsiyetin de aralarında 

bulunduğu pek çok şeytan itham 
edilirken başvurulan klişelerden 

biri. Peki ama bu doğru mu? Pinker 
tam tersini savunuyor. Avcı-toplayıcı 

toplumların, ilkel kabilelerin ya da 
devletsiz toplulukların insan öldürmeye 

daha az eğilimli oldukları şeklindeki klişe, 
pek çok istatistiksel veriyle çürütülüyor. 

Peki insanın doğası iyi mi kötü mü? 
Şiddetin kaynağı ekonomik eşitsizlik mi? 
Yoksulluk arttıkça insanlar şiddete daha 

mı eğilimli oluyorlar? 

Hobbes ile Rousseau arasındaki 
yüzyıllardır süren bu tartışmayı Pinker bir 
üst boyuta taşıyarak, modern analizlerle 

aydınlatıyor. Hümanist devrimin 
insanı ehlileştirdiğini savunan Pinker, 

Aydınlanmanın insanın doğasının iyi 
tarafını nasıl ortaya çıkardığını göstererek, 

kimi Aydınlanma düşmanlarının 
saldırılarının geçersizliğini ispatlıyor.
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