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HaberPodium "Yazar-
Okur Buluşması"nın ilkini 
gerçekleştirdik. Bu buluşma, 
Mehmet Meral'in, "Göç ve göçün 
psiko-sosyal sonuçları" isimli 
sunumu ile yapıldı. Buraya katılan 
okurlarımızın ve takipçilerimizin 
ilgileri bizleri mutlu etti. Bundan 
sonraki aşamada, bu ilgi 
doğrultusunda, belli aralıklarla bu 
tür buluşmaları çeşitlendirerek 
yapmaya devam edeceğiz.

Başka bir çalışma türü olarak, 
Podium Professionals Network 
(PPN) isimli bir oluşuma da 
imza attık. PPN çalışmaları ile 
amacımız İsviçre'de bulunan 
akademisyen, işveren, sanatçı, 
yazar, politikacı, eğitmen gibi 
kendi alanında uzman olan 
insanları bir araya getirip sosyal, 
kültürel ve ekonomik bir bağ 
oluşturmak. PPN olarak temel 
hedefimiz buradaki insanlarımızın 
ve firmalarımızın sorunlarına 
eğilerek, ihtiyacı karşılayacak 
nitelikte çalışmalara imza atmak.

PPN ile ilgili çalışmalarımızı, 
önümüzdeki ay çıkacak 
olan sayımızda daha detaylı 
okuyabilirsiniz.

Künye / Impressium

HaberPodium ist eine Monatliche 
Zeitschrift, das Schweizerische 
Nachrichten auf Türkisch anbietet und für 
die türkischsprachige Bevölkerung der 
Schweiz zur Verfügung stellt.

Zielsetzung ist die Förderung und die 
soziale Integration der türkischsprachigen 
Bevölkerung in ihre Umgebung und ein 
besseres gegenseitiges Verständnis. 
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4 Mart'ta Zürich ve Winterthur'da 
şehir yönetimleri ile şehir 
meclisleri seçildi. Bu seçimlerde 
birçok Türkiye kökenli aday da 
yarışırken, bunlardan kimisi şehir 
meclislerine girmeyi başardı. 

Muammer Kurtulmuş (Yeşiller), 
Ezgi Akyol (AL) ve Niyazi Erdem 
(SP) Zürich Şehir Meclisi'ne 
seçilirken, Deniz Çetin ve Elif 
Kaylan da Winterthur Şehir 
Meclisi'ne girmeyi başardılar.

HaberPodium olarak, 
seçilenlerimizi buradan bir kez 
daha kutluyoruz.

Umarım onların bu başarılarında, 
HaberPodium olarak bizim de 
etkimiz olmuştur. Yaptığımız 
haberlerle ve kurulması için fikir 
ve destek verdiğimiz oy kullanma 
ve bilgilendirme masaları ile 
katkımızı sunmaya çalıştık.

Göçmenlerin sorunlarının 
dillendirilmesi ve bu sorunların 
giderilmesi adına önemli başarılar 
bunlar. 

Seçilen isimlerin hedefinde; 
göçmen çocuklarının eğitim 
sorunları ve yerelde yapılacak 
olan seçimlerde göçmenlere oy 
kullanma haklarının verilmesi yer 
alıyor. İlerleyen günlerde gündeme 
gelecek olan bu konular, göçmen 
kesimler için hayati önem taşıyor.

* * * 
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İsviçre genelinde 4 Mart’ta, Billag ve 2021 Mali Yönetmenliği isimli iki konu halkın oyuna sunuldu.

Billag'a %71,6 oranında Hayır çıkarken, 2021 Mali Yönetmenliği'ne %84,1 oranında Evet çıktı.
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Karşıtların söylemleri

NO Billag 'a Hayır diyenler ise, radyo 
ve televizyon vergilerinin kaldırılması 
ile birlikte, tarafsız haber alma-
verme özgürlüğünün kısıtlanacağını, 
özellikle de İtalyan, Fransız ve 
Retoroman kantonlarında yayın 
yapmanın imkansız hale geleceğini 
savunuyorlardı. Karşıtlar, Billag 
desteğinin ortadan kalkması ile, bu 
yayın organlarının kapanmakla karşı 
karşıya kalacakları ve medya alanında 
yoğun bir işsizlik durumunun ortaya 
çıkacağını da ifade ediyorlardı.

Billag vergileri ile, toplamda 22 yerel 
radyo ile 13 bölgesel televizyon kanalı 
destekleniyor. 

Federal Hükümet ve Parlamento 

Federal Hükümet ve Parlamento, 
oylamanın kabul edilmemesini 
öneriyordu. Federal Hükümet, 
inisiyatifin kabul görmesi durumunda, 
İsviçre Devlet Radyo ve Televizyonu 
SRG'nin cirosunun yüzde 70'ini 
kaybedeceğini, bu kaybın kurumu 
yayın yapamaz hale getireceğini 
savunuyordu.

"Radyo ve Televizyon Ücretlerinin Kaldı-
rılmasına Evet" isimli inisiyatif ile, yıllık 
462 Frank olan Radyo ve Televizyon 
yayın vergilerinin kaldırılması talep 
ediliyordu. 

Konu SVP ve FDP'nin gençlik kolları 
tarafından gündeme getirilmişti.

Oylamada %71,6 oranında Hayır 
sonucu çıktı.

Billag, günümüzde İsviçre Radyo ve 
Televizyon Kurumu SRG ve kamu ya-
yını yapan yerel radyo ve televizyonla-
rın finansman yükünü taşıyor. Oylama 
sonrasında, şu an yürürlükte olduğu 
gibi, Radyo ve Televizyon Yasası ile 
televizyon cihazı ve radyo kullanımına 
bakılmaksızın her ev, televizyon ve 
radyo vergisi olarak yıllık 462 frank 
ödemekle yükümlü kılındı.

İnisiyatifçilerin söylemleri

NO Billag inisiyatifçileri, İsviçre devlet 
radyo ve televizyonlarının reklam 
gelirleriyle ayakta durabileceklerini 
savunuyorlardı. Buna göre, televizyon 
ve radyo için yıllık olarak talep edilen 
462 Frank gereksiz bulunurken, 
mecburi olmamak kaydı ile, 
dileyenlerin bu vergiyi gönüllü olarak 
da verebilecekleri dillendiriliyordu,

HAYIR



İsviçre'de doğrudan alınan federal vergiler ile katma değer vergileri Federal 
Hükümet'in en önemli gelir kaynağını oluşturuyor. Ancak Federal Hükümet'in bu 
vergileri alma hakkı 2020 yılına kadar sınırlı tutuluyor. 2021 Mali Yönetmelik ile bu 
hakkın 2035 yılına kadar uzatılması talep ediliyordu.

Bu inisiyatife dair oylama sorusu; "16 Haziran 2017 tarihli, 2021 Mali Yönetmen-
liği" Federal Hükümet kararını kabul ediyor musunuz?" şeklinde idi. Oylama 
sonucunda %84,1 oranında Evet çıktı.

İnisiyatifçilerin söylemleri

Evetçilere göre, devlet her iki vergi ile 
yıllık olarak yaklaşık 45 Milyar Frank'lık 
bir gelir elde ediyor. Devlet gelirinin 
%64,4'ü bu vergilerden oluşuyor. 
Sistemin sağlıklı bir şekilde işlemesi ve 
ayakta kalması için bu oylamada Evet 
denilmesi gerektiği ifade ediliyordu.

Karşıtların söylemleri

Hayır kampanyasını yürüten küçük 
bir grup ise; Federal verginin kaldırılıp 
kantonlara söz hakkı verilmesi talebiyle 
şöyle diyordu: "Böylelikle her Kanton 
kendi vergi sistemini oluşturup, rekabet 
gücünü arttırabilir."

Federal Hükümet ve Parlamento

Federal Hükümet ve Parlamento, 
Yeni Mali Yönetmenliğe dair olan bu 
yasa değişikliğinin kabul edilmesini 
öneriyordu.

9
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Ezgi Akyol
AL (Alternative Liste)

Ezgi Akyol daha önce 
AL’den (Alternative Liste) 
Zürich Şehir Parlamento-
su’nda yer alan bir isimdi. 

Ezgi Akyol’un bundan 
sonraki süreçte temel 

hedefi; Zürich’te yaşayan 
ve oy kullanma hakkı ol-

mayan göçmenlerin şehir 
yönetimi için oy kullanıp 

söz hakkına sahip olma-
ları ile ilgili daha yoğun 

çalışmalar yürütmek.

Zürich şehrinde 172 etnik milletten insa-
nın yaşadığını söyleyen Niyazi Erdem, Zü-
rich'te yaşayan göçmen kökenlilerin şehir 
yönetimi seçimlerine katılabilmeleri için 
yoğun çaba harcayacağını ifade ediyor.
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İsviçre Seçimleri 2018

4 Mart’ta, Zürich ve Winterthur’da şehir 
yönetimleri ve parlamento seçimleri yapıldı. 
Seçimlerde SP ve Yeşiller’in oluşturduğu 
sol kanat oylarında önemli artışlar olduğu 
gözlenirken, Türkiye kökenli adaylar her iki 
şehir meclisine girmeyi başardılar.

Zürich Şehir Hükümeti ile 125 kişilik Şehir 
Meclisi'nin yapıldığı seçimlerde; Muammer 
Kurtulmuş - (Yeşiller Partisi), Ezgi Akyol 
(AL Alternative Liste) ve Niyazi Erdem (SP) 
seçildiler.

7 kişilik Şehir Hükümeti ile 60 kişilik Şehir 
Meclisi'nin seçildiği Winterthur'da ise; Deniz 
Çetin (SP) ve Elif Kaylan (SP) Şehir Mecli-
si'ne tercihli oylarla girmeyi başardılar.

Yeşiller Partisi’nden aday olan 
Muammer Kurtulmuş, yaklaşık 2.5 
yıldır Şehir Meclisi üyeliği yapıyordu.

Yeniden aday olan Muammer 
Kurtulmuş, Meclis üyeliği kapsamında 
son 1,5 yıldır okul, entegrasyon, kültür 
ve spor ile ilgili olarak, Hükümet 
tasarılarının görüşülüp ön kararların 
alındığı komisyonda çalışıyordu. 
Kurtulmuş’un, bundan sonraki temel 
hedefi; göçmen çocukların eğitim 
sürecinde içinde bulundukları eşitsiz 
koşulların azaltılması.

Şehir 
meclislerine 
giren 
Türkiyeli 
adaylara dair 
detaylar 
şöyle;

Zürich 
Şehir 

Meclisi 
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Deniz Çetin

İsviçre Seçimleri 2018

Elif Kaylan

Elif Kaylan, Winterthur Şehir 
Meclisi 1. listeden aday olan 

bir isimdi. Kaylan;“Winterthur 
Meclisi’nde yerimizi almanın 

zamanı gelmişti. Şehir 
Parlamentosu’na girmemiz 
ve söz sahibi olmamız çok 

önemli” diyor.

Uzun yıllardır İsviçre politik 
yaşamının içinde olan Deniz 
Çetin ise; “Bundan sonraki 

amacım, sosyal olarak deza-
vantajlı durumda olan insan-
lar için, eğitimde fırsat eşitliği 

ve daha iyi bir entegrasyon 
olanağı yaratmak.“ diyor.
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İsviçre Seçimleri 2018

Haşim Sancar 
Yeşiller Partisi 

Fuat Göçer 
SP

Mehmet Özdemir
SP

Sevim Ejder
PdA/POP

B.Nazan Walpoth 
SP

Emine Şeker-Güzel 
SP

Timur Akçasayar 
SP

25 Mart
Bern Kantonu Seçimleri

Türkiyeli
Adaylar

25 Mart’ta Bern Kantonu’nda seçimler yapılacak. 
Bu seçimlerle 7 kişilik Kanton yönetimi ile 

160 sandalyeli Kanton Parlamentosu belirlenecek. 
Oy pusulaları adreslere Mart ayı başında gönderildi. 

Kanton Parlamentosu için Türkiyeli adaylar da 
yarışıyor. Adayları geçen sayımızda tanıtmıştık. 
Yeniden hatırlatmak adına, dergimizde bu adaylara 
biz kez daha yer veriyoruz.
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Federal Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, İsviçre-AB mü-
zakereleri için bir konsept sundu. Konseptin temelinde; 
"AB'ye karşı tek sesli bir İsviçre" var. 

AB ile yürütülen zorlu müzakereler döneminde Dışişleri 
koltuğunu devralan Cassis, uzun bir aradan sonra, AB ile 
ilişkilerde atmak istediği adımları açıkladı.

Eski Dışişleri Bakanı Dider Burkhalter dönemini, AB ile 
ilişkilerde düzensiz yıllar olarak niteleyen Cassis, Avrupa 
siyasetinde nereye yönelmek istediğini bilen bir İsviçre 
arzuluyor.

Bakan Cassis, kapalı kapılar ardında gerçekleşen bir kaç 
haftalık tartışmalar sonrasında, gelecek aylara yönelik bir 
Avrupa konsepti açıkladı. Söz konusu konseptin temel 
noktaları şunlar:

- İsviçre ve AB, herhangi bir uyumsuzluğu siyasi yollarla 
çözemiyorsa, bağımsız bir tahkim mahkemesi görev-
lendirilebilir. Öngörülen mekanizma, İsviçre mevzu-
atınının AB şartlarına uygun olarak düzenlememesi 
halinde, AB'nin uygun önlemler alabilmesini öngörü-
yor. Yaptırımların "uygun" olup olmadığına ise bağımsız 
yargıçlar karar verecek.

- Federal Hükümet, Serbest Dolaşım Hakkı'na dair 
önlemlerini sürdürmek istiyor. Bu anlamda bu konu 
yapılacak olan yeni anlaşmaya girmemeli, konuya 
hakimler tarafından müdahalede bulunulmamalı. Bu 
madde Cassis için adeta kırmızı çizgi özelliği taşıyor.

- Federal Hükümet, AB Vatandaşlık Yönetmeliği geçer-
liliğini İsviçre'de kabul etmiyor. Bu anlaşma ile, AB 
ülkesi vatandaşları İsviçre'de sosyal yardımlar alabile-
ceklerdi.

- Federal Hükümet, bunlara paralel olarak AB ile elekt-
rik anlaşmasının yapılmasını teşvik etmek istiyor. 

Genel olarak Parlamento'daki siyasi partiler bu strateji-
lere olumsuz bakmıyorlar. Brüksel'den bile konu ile ilgili 
olumlu ifadeler geldi. Tarafların görüşmeleri gelecek 
haftalarda da devam edecek.
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İ
sviçre`de yetişen ve eğitim alan 
gençlerin büyük bir çoğunluğu belli 
bir aşamadan sonra meslek eğitim 
yeri aramak zorundalar. Son dönemde 
meslek yeri arayan bir çok gencimiz, 

ne yazık ki yapmak istedikleri mesleğe 
dair yer bulmakta sorun yaşıyor. Konuyu 
önemli bulduğumuz icin zaman zaman 
dergimizde yer veriyoruz.

Peki gençler için meslek eğitim 
yeri aramanın ipuçları neler? 

Ne yapmak gerekiyor? 

Nerelere başvurulabilinir? 

Gençler için gerekli olan bazı bilgiler şöyle;

Meslek eğitim yeri aramaya çok erken-
den, örneğin zorunlu okulu tamamlama-
dan en geç bir yıl önce başlamakta fayda 
var. Meslek eğitim yeri aramaya başladı-
ğınızda, her şeyden önce hangi mesleği 
seçtiğinize karar vermiş olmanız gerekir. 
Yeteneklerinizin seçmiş olduğunuz mes-
leğe uygun olup olmadığını bilmeniz çok 
önemli. Plansız yola çıkıp ne aradığınızı 
bilmeden, karşınıza çıkan ilk meslek yerini 
seçmemelisiniz.

Adres toplamak

Daha şimdiden, hangi işyerlerinin gelecek 
yaz arzu ettiğiniz meslekle ilgili meslek 
eğitim yeri sunduğunu öğrenmelisiniz. 

M
es
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İlişkiye geçmek
Elinizde uygun adresler varsa, işyerle-
rinden boş bir meslek eğitim yeri olup 
olmadığını öğrenmeniz yararlı olur. Bu 
ilk ilişki için işyerine telefon edebilir veya 
kendiniz gidebilirsiniz. Görüşme olumlu 
geçtiği takdirde, nasıl başvuru yapmanız 
gerektiğini sormalısınız. Bu durum, her 
işyerinde aynı değildir. Bir firma yazılı 
başvuru isterken, diğeri işyerine çağırarak 
kişisel olarak tanımak isteyebilir. Burada 
önemli olan, firmanın istediği şekilde 
başvuruda bulunmanız.

Başvuruda bulunmak
Firma, sizden kısa zaman içinde yazılı bir 
başvuru yapmanızı ister. Bu durumda, sizi 
anlatan bir tanıtım dosyası hazırlamanız 
gerekecek.Tanıtım dosyasının nasıl olacağı 
ve içeriğinde hangi belgelerin bulunma-
sı gerektiği kurallara bağlıdır. Böyle bir 
dosyanın nasıl hazırlanması gerektiğini, 
okulunuzdan ya da Meslek Danışma Büro-
su`ndan öğrenebilirsiniz. 

Hazırlamış olduğunuz başvuru dosyasını 
göndermeden önce, onu bu konuda bilgili 
ve deneyimli kişilere danışmanız, dosyanızı 

istediğiniz meslekle ilgili bu tip bir sınavın 
nasıl yapıldığını sorup öğrenmelisiniz. Eğer 
bir meslek yeri bulduysanız, size meslek 
öğretecek şefiniz ya da sorumlunuz, sizi 
kişisel olarak tanımak isteyecektir. Bu 
görüşmeye hazırlıklı olmanız gereki-
yor. Gelebilecek soruları ve vereceğiniz 
cevapları önceden kafanızdan geçirin. 
Kendinizden emin değilseniz, deneyimli 
biriyle konuşmanızda fayda var. Bu görüş-
mede kendinizle ilgili bırakacağınız kişisel 
izlenim, meslek eğitiminizde çok önemli 
bir rol oynayacaktır. O meslekle yakından 
ilgilendiğinizi ve öğrenmeye hevesli oldu-
ğunuzu göstermelisiniz.

göstermeniz çok önemli. Başvuru dosya-
sının eksiksiz, mesleğe ve işyerine uygun 
ve hatasız olmasına dikkat etmelisiniz.

Ve bir ipucu: Aynı zamanda, birçok yere 
birden başvurmanız durumunda eğitim 
yeri bulma şansınızı arttırabilirsiniz.

Kontrol altında tutmak

Yapmış olduğunuz başvuruları kontrol 
altında tutmanız sizin faydanıza olur. Ne 
zaman nereye başvurduğunuz, bir randevu 
verilip verilmediği ya da cevabın ne zaman 
verileceği gibi ayrıntıları dosya haline 
getirin. Böylelikle, yaptığınız ya da yapmak 
zorunda olduğunuz işleri, kimden cevap 
beklediğinizi, ne zaman cevap almak için 
arayabileceğinizi daha iyi bilirsiniz.

Sınav ve görüşmelerin 
üstesinden gelmek

Firma ve kuruluşlar, genellikle alacakları 
meslek öğrencilerini yeterlilik ve mesleğe 
uygunluk sınavından geçirirler. Yapmak 

Red cevabı karşısında 
güçlü olmak
Birçok meslekte eğitim yeri bulmada 
zorluklar vardır. Bu durumu göz önünde 
bulundurarak, bazı başvurulardan olum-
suz yanıt alacağınızı da hesaplamalısınız. 
Olumsuz bir yanıt karşısında kesinlikle 
cesaretinizi yitirmemelisiniz. Reddedilme 

sebebini öğrenerek, yanlışlarınızı düzeltip, 
eksiklerinizi gidererek gelecekte başarı 
şansınızı daha da yükseltebilirsiniz.

Esnek kalmak
Bir tek mesleğe takılıp kalmamalısınız. 
Belki arzu ettiğiniz meslekte eğitim yeri 
bulamayacaksınız. Böyle bir durumda, 
başka çözümler için esnek olmanız 
gerekiyor. Tüm çabalarınıza rağmen, arzu 
ettiğiniz meslek dalında hala bir eğitim yeri 
bulamadıysanız, durumunuzu dikkatlice 
gözden geçirmeniz gerekmektedir.

Dilediğiniz mesleğe benzer bir başka 
meslekte ön eğitim almanın, bir stajın ya 
da bir dil kursunun vs. olanağını araştırın. 
Zamanında reaksiyon göstererek, gerekli 
bilgileri veya ihtiyacınız olan yardımı fazla 
zaman kaybetmeden edinin. Planlarınızla 
ilgili atacağınız adımları meslek danışma-
nınız ile konuşun. Bir meslek ön eğitimini 
(ya da ortaokulu) bitirmiş olmanız, gele-
ceğiniz için size önemli bir temel oluştu-
rur ve kendinizi geliştirmeniz açısından, 
değişik olanaklar sağlar.

Bu konuda yararlanabileceğiniz 
çeşitli olanaklar şu şekilde;

  Eğitim Danışmanlığı’ nda arzu 
edilen mesleklere ilişkin meslek 
eğitimi veren işyerlerine ait liste-
leri bulabilirsiniz.

  İnternetten boş meslek eğitim 
yerlerinin ilanlarını bulabilirsiniz

  Günlük gazetelerden, bedava 
dağıtılan ilan gazetelerinden ya da 
firmaların internet sayfalarından 
boş meslek eğitim yerlerine baka-
bilirsiniz.

  Birçok öğrenci, tanıdık ve akraba-
ları aracılığı ile bir meslek öğretim 
yeri bulabiliyor. 

Çevrenizdekilere bu konuda bilgi 
vermenizde fayda var.

Meslek eğitim yerleri ilanlarını şu 

adreslerden de bulabilirsiniz;

Almanca konuşulan bölgelerde:  

www.berufsberatung.ch/Lehrstellen

Fransızca konuşulan bölgelerde: 

www.orientation.ch/formation

İtalyanca konuşulan bölgelerde:  

www.orientamento.ch 

Eğitim Danışmanlığı adresleri şu 

internet sayfalarından öğrenilebilinir; 

Almanca:  

www.adressen.sdbb.ch 

Fransızca: 

www.adresses.csfo.ch 

İtalyanca: 

www.indirizzi.csfo.ch  
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tellungsgesetz, BehiG) 2004 
yılında yürürlüğe koymuş, 
on yıl sonra, 2014 yılında 
"Birleşmiş Milletler Engelli 
Hakları Sözleşmesi“ne ( 
UNO-Behindertenrechtskon-
vention) imza atarak, engelli 
insanlara yaşamlarını kendi-
lerinin düzenleyebilmeleri için 
bu sözleşmenin kıstaslarını 
yerine getirme yükümlülüğü 
altına girmişti. 

Engelli bireylerin tüm insan-
larla aynı hak ve özgürlük-
lere sahip olduğuna şüphe 
bulunmamakla birlikte, bu 

- Belediyeniz gelen engelli mi-
safirlere ve turistlere ulaşımda, 
bilgilendirmede, alışverişte, 
otelcilik servisinde, restoran-
larda, kültür ve spor etkin-
liklerinde engelsiz hizmetler 
sunuyor mu?

Tüm belediyelerin istenen 
cevapları gönderip gönderme-
yeceklerini ilerleyen günlerde 
göreceğiz. Belediyelerin 
cevaplarını daha sonra sizlerle 
de paylaşacağım.

Hatırlatmakta yarar var; 
İsviçre Engellilerin Eşitliliği 
Yasası’nı (Behindertengleichs-

Organizatörler, İsviçre‘nin 2254 
belediyesine mektup yazarak, 
şimdiye kadar belediyelerinde 
gerek fiziksel gerekse psiko-
lojik engellilerin önündeki en-
gellerin kaldırılmasına yönelik 
neler yaptıklarını sordular. 
Belediyelere yöneltilen bazı 
sorular şöyleydi:

- Resmi binalara girişlerde 
engelleri kaldırdınız mı?

- Hizmetleri, web-sayfalarını, 
oylama ve seçim pusulala-
rını ile diğer bilgi formlarını 
engelliler için uygun bir şekilde 
düzenlendiniz mi?

Pro Infirmis Bern Şehri Şöneticisi
Bern Çevresi Engelliler Konferansı 

Yönetim Kurulu Üyesi
hasim.sancars@proinfirmis.ch

Haşim Sancar

Gü
nc

el

Engellileri ve ailelerini temsil eden 36 kurumun çatı örgütü AGILE.ch, 17 
Mart’ta Bern’de bir mitinge hazırlanıyor. Bundan 20 yıl önce de böylesi 
büyük bir miting düzenlenmişti. Mitingin amacı, geçen bu süreç içeresin-
de nelerin değiştiğini sorgulamak.
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fikrin gerçek hayata yansıdığını 
söylemek mümkün görünme-
mektedir. Gelinen aşamada, 
hayatın her alanında, sözleş-
me kıstaslarının gerçekleşti-
rilmesinde birçok eksikliğin 
olduğu da bir gerçek. 

Engelliler alanında Pro Infirmis 
gibi profesyonel çalışan 25 ku-
rumu temsil eden çatı kurumu 
Inclusion Handicap, Birleşmiş 
Milletler ’in ilgili komitesine " 
Engelli Hakları Sözleşmesi" 

ile ilgili 2017 Ağustos’unda bir 
“Gölge rapor“ sundu. Bu rapor-
da şimdiye kadar giderilmeyen 
eksikliklerin üzerine parmak 
basıldı. 

Ayrıca, eksikliklerin gideril-
mesi için herhangi bir planın 
bulunmadığına da vurgu 
yapıldı. İşin daha da kötüsü, 
bu eksikliklerin giderilme-
sinde politik bir isteksizliğin 
söz konusu olduğu gerçeğine 
vurgu yapılan raporda, Federal 
Hükümet’in 2016 yılında 
sunduğu raporun eksik olduğu 
belirtiliyor. 

Raporda, sözleşme kriterle-
rinin yerine getirebilmesi için, 
Federal Hükümet, Kantonlar 
ve Engelliler sivil toplum 

kararları nedeniyle, çeşitli 
engeller ve ayırımcılıklarla 
karşılaşmaktalar. Engelli 
insanlar, ayırımcı uygulama-
lara karşı dahi iyi korunmalı. 
Ayırımcılık en bariz bir şekilde 
eğitim alanında başlamak-
ta. Engelli çocuklar, halen 
geçmişten gelen ve engelliler 
için hazırlanmış özel okullarda 
eğitim görmekteler. Oysa "Bir-
leşmiş Milletler Engelli Hakları 
Sözleşmesi“, engelli çocuk-
ların diğer çocuklarla birlikte 
karışık halk okullarında eğitim 
almasını öngörüyor. 

Fakirlik sınırında yaşayan 
engelliler oranı, genel nüfus 
ile karşılaştırıldığında, sorun 

Engelli insanlarımızla dayanış-
ma, onların sorunlarına sahip 
çıkma, insani bir görevin de 
ötesinde, temel bir hak teşkil 
etmekte. 

Pro Infirmis hizmetleri hakkın-
da ayrıntılı bilgi ve bulunduğu-
nuz yörenin büro adresi için: 
www.proinfirmis.ch

Bağışlar için: 
PC 30-13891-5

örgütlerinin el ele birlikte 
hareket edecekleri bir yol ha-
ritasının çizilmesinin zorunlu 
olduğuna da işaret ediliyor.

“Engelli insanlar, 
ayırımcı uygulamalara 
karşı dahi iyi 
korunmalı”

Engelli insanlar, altyapı alanın-
da, iş pazarında, insan hakları 
açısından oldukça sorunlu 
olan zorunlu kliniklere sevk 

alarm verme sınırında bulun-
makta. Fakirlik sırında yaşayan 
engellilerin oranı yüzde 19,1 
iken bu rakam genel İsviçre 
nüfusunun yüzde 11,4’üne 
denk geliyor. Zengin İsviçre için 
hiç de iç açıcı ve uygun olma-
yan hem genel nüfustaki hem 
de engelli kişilerin bu denli bir 
yoksulluk içerisinde yaşamak 
zorunda kalmaları, hepimiz 
ve ülke açısından utanılması 
gereken bir durumdur.

17

Engelli insanlar, 
altyapı alanında, 

iş pazarında, 
insan hakları 

açısından oldukça 
sorunlu olan 

zorunlu kliniklere 
sevk kararları 

nedeniyle, çeşitli 
engeller ve 

ayırımcılıklarla 
karşılaşmaktalar. 
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SKOS: 55 Yaşın Üstünde İşsiz Kalanlar 

  Sosyal Yardıma Düşmesin

ri-
ne 

işsizlik 
ödeneği almaya 

devam etmeliler. Kişinin 
bundan yararlanmasının şart-
ları ise; en az 20 yıldır çalışıyor 
olması, işini 55 yaşından sonra 
kaybetmiş olması, iş arama 
kurumuna başvurusunun 
devam ediyor olması şeklinde. 
Böylelikle ekonomik yük, şehir 
ve belediyelerin bütçesine 
dokunmadan, ALV primleri 
üzerinden ekonomik yaşama 
ve çalışanlara yansıyacak.

SKOS'un amacı, işverenlere 
baskı yaparak, ileri yaşta işsiz 
kalıp da çalışmak isteyenlere 
destek sunmalarını sağla-
mak. İsviçre İşverenler Birliği, 
SKOS'un bu fikrine olumlu 
baktığını açıkladı. Konu ilerle-
yen günlerde yeniden masaya 
yatırılacak

alamaz 
hale 
geliyor. 
520 günlük 
işsizlik ödene-
ği sonrasında, 
gelirleri 4 bin 
Frank'ın altına düş-
tüğünde ise sosyal 
yardım hakları doğuyor. 

Bireylerin sosyal yardım 
alırken tekrar iş bulma 
imkanları zorlaşıyor ve bir 
süre sonra kişilerde sağlık 
sorunları ortaya çıkıyor.İleri 
yaşta işsiz kalanların birçoğu 
utancından sosyal yardım 
başvurusu yapmazken, bir 
şekilde yaşamını idame 
etmeye çalışıyor. Bu durum 
kişilerde hastalıklara sebep 
olurken, böylelikle sağlık 
giderlerinin de artmasına 
neden oluyor.

SKOS’un önerisi: Sosyal 
yardım yerine işsizlik 
ödenegi

SKOS ortaya konan bu tespit-
lerden yola çıkarak bir öneri 
sunuyor. Buna göre 55 yaş 
üzerinde olup da işsiz kalan-
ların 520 günlük kart basma 
hakları bittiğinde, başka bir 
iş bulana kadar ya da emekli 
olana kadar sosyal yardım ye-

U
zmanlar, emeklilik 
yaşına yakın bir 
dönemde işsiz kal-
manın, yoksulluk ve 

hastalık gibi riskleri beraberin-
de getirdiğini ifade ediyorlar.

İsviçre Sosyal Yardımlar Birliği 
(SKOS), ileri yaşta işsiz kalan 
bireylerin pozisyonlarını ele 
alıp iyileştirici öneriler sunu-
yor. Bu kapsamda ilk olarak, 
55 yaşın üzerinde olup da işsiz 
kalanların, emekli olana kadar, 
sosyal yardım yerine işsizlik 
parası almaları gerektiği 
vurgulanıyor.

İşsizliğin ortaya çıkardığı 
sonuçlar

SKOS, İsviçre'de genel olarak 
iş piyasasında yaş ayrımı ya-
pıldığını ifade ederken, kalifiye 
bireylerin sıkça işsiz kaldıkla-
rını savunuyor. Her ne kadar 
uzun deneyimleri olan birinin 
genç birine göre daha az iş 
kaybetme riski bulunsa da, 
işini kaybedenler, iş kaybetme 
ile ilgili ortaya çıkan problem-
lerle gençlerden daha fazla 
boğuşmak zorunda kalıyorlar.

Bu grubun en az yarısı bir 
yıldan fazla işsizlik ödeneği 
almak zorunda kalırken, iki yıl 
sonra ise bu işsizlik ödeneğini 

2010- 2016 yılları 
arasında, 55 yaşın 

üzerinde olup 
da işsiz kalan ve 

sosyal yardım alan 
kişilerin oranı % 50 
arttı. Verilere göre, 
55 yaşından sonra 
işlerinden ayrılan 
insanların sadece 

7'de 1'i tekrar bir iş 
bulabiliyor. 

% 50

18 15 Mart 2018 / Sayı 56



19 15 Mart 2018 / Sayı 56

Raporda, 2017 yılı içerisinde en çok satış yapılan ülkeler şöyle sıralandı (Milyon Frank);
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İsviçre Ekonomi Sekretaryası (SECO), 
yayınladığı bir rapor ile İsviçre’nin 2017 
yılına ait savaş malzemesi satış oranını 
açıkladı. SECO’nun verilerine göre 
İsviçre, 1 Ocak 2017- 31 Aralık 2017 
tarihleri arasında 64 ülkeye toplamda 
446 milyon 813 bin 934 Frank değerin-
de savaş malzemesi sattı. İsviçre bu 
dönemde, Suriye ve Yemen iç savaşı 
başta olmak üzere, dünyada savaş ve 
çatışmaların yaşandığı birçok ülkeye de 
silah satışı gerçekleştirdi.

SECO raporuna göre, savaş malzeme-
lerindeki bu satış oranı bir önceki yıla 
göre %8 artış gösterdi. 

Türkiye’ye silah satışında 
büyük artış

Raporda, İsviçre’nin 2017 yılında 
Türkiye’ye yaklaşık 650 bin Frank 
değerinde savaş malzemesi sattığı-
na da yer veriliyor. Türkiye’ye satılan 
savaş malzemesinin oranı 2015’te 137 
bin Frank iken, 2016’da bu oran 47 bin 

satışı yapılan ülkede sivil halka karşı 
kullanılmaması.

• İsviçre’den savaş malzemesi alan bir 
ülkenin, aldığı malzemeleri başka 
bir ülkeye göndermemesi veya bir 
başka ülkeye karşı kullanmaması. 

• Devamlı olarak insan hakları ihlal-
leri yapan ve barış ortamını bozan 
ülkelere savaş malzemesi satışının 
yapılmaması.

İsviçre, Federal Anayasa’nın silah satışı 
ile ilgili maddelerine, uluslararası yasa 
ve antlaşmalara aykırı düştüğü için 
bazı ülkelere silah satışını kimi zaman 
yasaklayabiliyor.

Şu an itibari ile silah satışının durdurul-
duğu ülkeler şunlar;

Kuzey Kore, Libya, Myanmar Eritre, 
Irak, İran, Somali, Sudan, Suriye, Ye-
men, Lübnan, Kongo Demokratik Halk 
Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti, 
Güney Sudan, Zimbabve.

Frank değerinde kalmıştı. SECO’nun 
2017’ye ait raporunda, Türkiye’nin 
makineli tüfek malzemesi talebinde 
bulunmasına rağmen bu talebin ger-
çekleştirilmediğine de dikkat çekiliyor. 
Bu talebin reddedilmesi ise, İsviçre 
Federal yasasının “Satış yapılan ülke 
insan haklarını devamlı ihlal ediyorsa 
bu ülkeye savaş malzemesi satışı dur-
durabilir veya kısıtlanabilir” maddesine 
dayandırılıyor.

İsviçre’nin silah satış 
kıstasları
İsviçre devleti, savaş malzemesi satışı 
yaptığı bazı ülkelerde her yıl araştırma 
yaparak, satılan silah oranını ve bu 
silahların hangi amaçlarla kullanıldığını 
raporluyor.

İsviçre Federal Anayasa’sına göre silah 
satışında bazı yasak kıstasları bulunu-
yor. Bu kıstaslar şöyle sıralanıyor;

• İsviçre’de üretimi yapılan savaş mal-
zemelerinin hem İsviçre’de hem de 
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kendini İsviçreli hisseden ikinci kuşağın yaşa-
dığı dışlanmaya bağlı olarak, kimlik bunalımı 
ve kendini değersiz hissetmesi.

Birinci kuşağın kendi kimliğini tamamlayarak 
buraya gelmesi, ruhsal olarak o kesimi daha 
güçlü kılıyor.

Aile ve sosyal ortam önemli
 Ruhsal sağlık yaşam standartlarından 
bağımsız. Bu standartlar ne kadar yüksek 
olursa olsun, bireyin bağ kurabileceği sosyal 
ortam eksikse, buna paralel olarak ruhsal 
sağlık da bozulabiliyor. Birey, kendini ait 
hissettiği bir grubun ya da ailenin dayanış-
ması ile ruhsal olarak güçlü kalıyor. Burada 
koruyucu faktörlerin önemi büyük. Koruyucu 
faktörler bireyi güçlendirirken, bireyin kendi 
kültüründen insanlarla bir arada olmasına, 
onun kendi ailesinden ve toplumundan daha 
fazla destek alabilmesine olanak sağlıyor. 

Ancak en önemlisi çoğulcu topluma uyum 
sağlamak. Birbirine engel olmayacak şekilde, 
her iki toplumla da iletişim içinde olmak birey 
için en sağlıklısı.

T
oplumsal bir varlık olan insan, doğası 
gereği içinde bulunduğu sosyal do-
kunun ya da bir grubun parçası olma 
ihtiyacını hissederken bu yönde bir 

çaba içerisine girer. Ancak söz konusu çaba 
toplumsal boyutu ile engellendiğinde, bireyin 
ruh sağlığı ciddi yaralar alır.

Bu anlayıştan hareket eden Zürich Üniversite-
si Psikiyatri Kliniği uzmanları; günlük hayatta-
ki ayrımcılığın ve yabancı düşmanlığının kişide 
depresyondan başlayarak şizofreniye kadar 
uzanabilecek sonuçlar doğurabileceğine 
dikkat çekiyorlar ve toplumda dışlanan bireyin 
yaşayabileceği sorunları şöyle sıralıyorlar;

• Tereddüt duygusu

• Kendine olan güven duygusunu yitirme

• Verimsizlik

• Güç kaybı ve sağlık sorunları

• Ağır stresten kaynaklı şizofrenlik

İkinci kuşak daha riskli
Konu ile ilgili en çarpıcı tespit ise, ruhsal 
hastalık riskini birinci kuşaktan ziyade ikinci 
kuşağın taşıyor olması. Bunun temel nedeni; 

İsviçre'de yapılan bir 
çalışma ile, topluma 

dahil olamama 
ve ülkedeki 

kabul kültürünün 
yetersizliği gibi 

konuların, başta 
göçmenler olmak 

üzere bireylerin 
ruhsal yapılarında 

derin izler 
bırakabileceği 
ortaya kondu.

facebook/haber.podium
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Derya Özgül LL.M.
Hukukçu

d.ozgul@haberpodium.com

Hukuki Yardım Sigortası, 

hak arama ve hukuki yol-

lara başvurma konusunda 

kişilere cesaret verir.
Bilindiği gibi İsviçre`de 

mahkemelik bir durum 

söz konusu olduğunda, 

çok yüksek ücretlerle 

karşı karşıya gelinebiliyor. 

Böylesi kötü sürprizleri 

önlemek adına, sizlere 

zamanında hukuki bir 

koruma sigortası yaptır-

manızı öneririm. 

Hukuk ve yasaların yüksek derecede öncelikleri 
olan bir ülkede yaşıyoruz. Buradaki birçok 
mücadele yasal süreçlerden geçiyor.

Sizin de yasal bir mücadeleye dahil olma 
olasılığınız çok yüksek. 

H
uk

uk



23 15 Mart 2018 / Sayı 56

Hukuki Yardım Sigortası’nın önemi

Mahkemelik bir durumda davayı açan kişi, 
karşı taraftan talep ettiği ücretin belli bir kısı-
mını önceden mahkemeye ödemek zorunda-
dır. Davayı kaybeden kişi ise bütün makheme 
ücretlerini karşılamakla yükümlüdür. Burada 
dikkat etmeniz gereken şey şu; karşı tarafın 
ödeme gücü yok ise, hem önceden ödediğiniz 
ücreti hem de geri kalan mahkeme ücretini 
kendiniz ödemek zorunda kalabilirsiniz. İşte 
bu noktada hukuk sigortasının önemi ortaya 
çıkıyor ve bu süreçte bu ücretleri sizin adınıza 
karşılıyor. 

Avantajlarınız

Hukuk sigortası, ödediğiniz düşük bir prim 
karşılığında, karşılaşabileceğiniz muhtemel 
dava harcı ve avukatlık giderlerinizi üstlene-
cektir. Birçok insan dava masrafları ve avu-
katlık ücretlerinden çekindiği için yasal yollara 
başvurmaktan kaçınıyor. Hukuk sigortanız 
var ise, avukatlık ücreti veya dava masaflarını 
düşünmenize gerek yok. Sigortaların belirle-
diği anlaşmalar doğrultusunda; önceden harç 
miktarını bildirip sigortanızdan onay aldıkta 
sonra işlemlerinizi başlatabilirsiniz. Aynı 
şekilde avukatınız da ücret ve masraflarının 
karşılabileceğinden emin olup bunları sorun 
etmeyecektir. 

Kendinizi haklı gördüğünüz durumlarda hiç 
çekinmeden bir avukattan yardım alabilir-
siniz. 

Sigortaları karşılaştırmakta fayda var

Bazı sigorta şirketleri sizi kendilerinin uygun 
gördüğü bir avukata yönlendirirken, diğer bir 
sigorta şirketi ise size herhangi bir avukat 
seçme özgürlüğü verebiliyor. Böyle durum-

larda avukatınızla görüştüğünüzde, sigorta 
şartlarınızı da yanınızda bulundurmanızda 
fayda var. Bu şekilde avukat masraflarının 
sigorta tarafından üstlenip üstlenilemeyeceği 
hakkında bilgi alabilirsiniz. 

Aynı şekilde her hukuk sigortası bütün hukuk 
alanlarını kapsamayabilir. Bunu önceden 
kararlaştırın. Örneğin; boşanma, miras, ceza 
ve vergi davaları sigortalanamıyor.

Birçok sigorta şirketi anlaşma yapıldığı andan 
itibaren, ilk 3 ayda olsan bir masrafı karşıla-
maz ve anlaşma öncesi oluşan bir husumet 
masrafını da üstlenmez. 

Kapsamı

Yıllık olarak ödediğiniz prim, genellikte eşiniz 
ve sizinle birlikte aynı evde yaşayan çocuk-
larınız için de geçerlidir. Sigorta primlerinin 
yüksek olduğunu düşünmeyin, çünkü bir 
yılda ödediğiniz prim miktarı, neredeyse bir 
avukatın bir-iki saatlik çalışma ücretine denk 
gelebiliyor.

Sigortalarınızı sadece bir yıl için yaptırmanızı 
öneririm. Bu şekilde sigortanızdan memnun 
kalmadığınız takdirde, başka bir sigortaya 
geçme şansınız olacaktır. 

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

Karşı tarafın 
ödeme gücü yok 

ise, hem önceden 
ödediğiniz ücreti 

hem de geri 
kalan mahkeme 
ücretini kendiniz 
ödemek zorunda 
kalabilirsiniz. İşte 

bu noktada hukuk 
sigortasının önemi 

ortaya çıkıyor.
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Nikotin miktarı sigaradan 
20 kat fazla
Nargile tütünü olan tömbekinin uzun 
vadede vücuda verdiği zarar sigara tütü-
nünden farklı değil. Nargile de sigara gibi 
akciğer fonksiyonunun düşmesine yol 
açar ve kansere yakalanma riskini arttırır. 

Tömbekideki nikotin miktarı sigaradan on 
ila 20 kat fazladır. Günde bir kez nargile 
içmek, yarım ya da bir paket sigara iç-
mek anlamına geliyor. Nargilede tömbeki 
yerine nikotin ihtiva etmeyen aromalı 
taşlar da kullanılabiliyor. Ancak nargile 
taşlarındaki maddeler hakkında henüz 
sağlıklı bilgi elde edilmiş değil. 

Zararları
Uzmanlar, nikotinli olsun olmasın nargile 
kullanmanın tehlikelerine farklı açılardan 
yaklaşıyorlar. Uzmanlara göre nargile, 

lirten uzmanlar, bu durumda hastaya saf 
oksijen verildiğini, daha ağır vakalarda 
ise saf oksijenin basınç kabininde tatbik 
edilmesi gerektiğini ifade ediyorlar.

Kan zehirlenmesi için aslında nargile 
içmeye lüzum yok. Bar ve meyhane 
gibi kapalı mekânlarda belli süre sigara 
içmeden oturmak bile zehirlenmeye 
yetiyor. 

Karbonmonoksit en çabuk duman içine 
çekildiğinde akciğerlere ulaşıyor. Gaz, 
köz harlandığında çevreye yayıldığından, 
nargile içmeyen de bu sinsi zehirleyiciden 
nasibini alıyor. 

Doktorlar, bu nedenle nargile içilen yerle-
re karbonmonoksit alarmı yerleştirilme-
sini talep ediyorlar. Ancak bu mekanlara 
karbonmonoksit alarmının yerleştirilme-
si şimdilik söz konusu değil.

karbonmonoksit zehirlenmesine, baş 
dönmesine, mide bulanmasına, istifraya, 
şuur kaybına ve kramp nöbetlerine 
yol açabilir. Lüleye yerleştirilen közün 
harlanmasıyla ortaya çıkan renksiz ve 
kokusuz karbonmonoksit her çekişte 
doğrudan akciğerlere giderek kandaki 
miktarı aniden arttırıyor. Sonuç ise zehir-
lenme ve baygınlık olabilir.

Oksijen tedavisi
Nargile keyfi böyle sonuçlanan hastalara 
ise basınçlı kabin tedavisi uygulanıyor. 
Bu yöntemi uygulayan doktorlar, önce 
kandaki karbonmonoksit miktarını ve bu 
zehirli gazın bulaştığı alyuvar oranını sap-
tıyor. Bu oran sigara içmeyenlerde yüzde 
biri, tiryakilerde yüzde 10'u buluyor. 
Nargile kullananda ise, karbonmonoksit 
hemoglobini yüzde 20'lere dayanıyor. 
Bunun zehirlenme anlamına geldiğini be-

Doktorlar:

Gençler arasında nargile alışkanlığı gün geçtikce daha da artıyor. Doktor-lar nargile içmenin si-gara tiryakiliğinden çok daha zararlı olduğuna dikkat çekiyorlar.
Nargile barlarında buluşan gençler sigara yerine nargileyle töm-beki tüttürmeyi daha zevkli buluyorlar. Yapılan bir araştırmaya göre, 16 yaşındakilerin en az yarısı nargileyi tecrübe etmiş. 

Nargile tüttüren çoğu genç, nargilenin sağlığa en az sigara kadar zarar verdiğini pek bilmiyor.
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Müdahale edin!
hayata dönüyor. Uygulamadaki en kötü 
ihtimallerden biri, kaburgalarda kırıklar 
oluşması...

Kaza sırasında ilk yardımı yapmaktan 
korkuyorsanız eğer, ilk yardım görevlileri 
size neler yapmanız gerektiği konusunda 
yol gösterebilirler. Bu durumda sakin ve 
soğukkanlı olmanız önemli. 

Genellikle birçok insan, kaza du-
rumunda ilk yardımı yapmaktan korkar. 
Böylesi durumlarda; "Yanlış müdahale 
edebilirim", ya da "Hastaya zarar verip 
ölmesine neden olabilirim" gibi kaygılar 
ortaya çıkıyor. Bilim insanlarının tespit-
lerine göre; ilk yardım uygulaması ile, 
çoğu insan kalp masajından sonra tekrar 

Kontrol

Kişi yerde yatıyorsa: Başını geriye, çene-
sini ise yukarı pozisyonda tutun.

Solunumun değerlendirilmesi: Bak, 
dinle, hisset.

Dolaşımın değerlendirilmesi: Baş ve orta 
parmağınızla kişinin şah damarından na-
bızını dinleyin. Bu sırada burun kanaması 
olup olmadığını ve dilini de kontrol edin.

Acil durumlar ve kazalarla her yerde 
karşılaşabiliriz. Çarşı merkezinde, 
ormanda, is yerinde, okulda, tren-

de, evde… Böylesi durumlarda aklımıza 

gelen ilk şey, genellikle ilk yardımdır. 

İlk yardım numarasını aradığınızda nerede 

olduğunuzu net bir biçimde söylemeniz 

gerekiyor. Ambulansın vaktinde gelebil-

mesi için yer tarifinin doğru yapılması 

önemli. 

Olayın-kazanın olduğu yerin yabancısıysa-

nız, cep telefonunuzdaki konum uygula-

tutmanız şart. Bu uygulamayı kişi nefes 
alana kadar yapmalısınız. Kişi nefes 
almaya başladığında, ilk yardım pozisyo-
nunda yana doğru yatırın. 

Eğer kişi kendinde ise onunla konuşun 
ve onu sakinleştirerek üstünü battaniye 
ya da ceketle örtün. Ambulans gelinceye 
kadar da yanından ayrılmayın. 

Herhangi bir kaza durumunda yapmanız 

gereken ilk şey, ilk yardım numarası olan 

112'yi aramanızdır. Başka kaza olmama-

sı için, kazanın olduğu yerin 100 metre 

gerisine uyarıcı işaretler yerleştirmenizde 

fayda var.

İlk yardım numarasını aradığınızda, ver-

meniz gereken temel bilgiler ise; nerede 

olduğunuz, tam olarak ne olduğu, kaza 

anında kaç kişinin yaralandığı ve yaralan-

maların ne türde olduğudur. Bu bilgileri 

ilettikten sonra BEKLEMEK önemli.

Uygulama

Kişi nefes almıyor ve bilinci yerinde 
değilse, ilk yardım uygulamasını hemen 
yapmanız gerekir. Bunu şu şekilde 
yapmalısınız;

Göğsün tam ortasına, iki elinizi üstüste 
koyarak 30 kez bastırın. Sonra 2 kez 
ağızdan ağıza nefes verin. Kişinin ağzına 
nefes verirken onun burnunu kapalı 

masını aktif hale getirmelisiniz. Bunu 
yapamıyorsanız, acil numarayı aradığı-
nızda, verdiğiniz telefon numarasından 
yeriniz tespit edilebilir. 2018 yılında birçok 
otomobil firması, otomobillere ilk yardım 
sistemi uygulaması koymayı planlıyor. Bu 
uygulama, ambulansın olay yerini kısa 
sürede tespit etmesi açısından oldukça 
yararlı olacaktır. Günümüzde akıllı tele-
fonların ana menüsünde acil yardımlar 
için bir button da bulunuyor. Bu buttonu 
tuşladığınızda telefonunuz otomatik 
olarak acil numarayı arayacaktır.

Bahar Yıldırım
Sağlıkçı
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ENSI'nin kararını teknik olarak analiz 
edip, atacakları adımlar üzerine düşü-
neceklerini açıkladı. 

Federal Parlamento'nun "Nükleer 
santraller kapanacak“ kararı

Federal Parlamento 2016 yılında, 
enerji stratejisi değişikliği kapsamında 
enerji yasasını revize edip alınması 
gereken önlemlerin birinci paketini 
kabul etmişti. Bu paket daha sonra 
halk tarafından da kabul görmüştü. 

Enerji Stratejisi 2015 isimli Nükleer 
Santral Yasası'na göre, Beznau I'in 
2019 yılında kapatılacağı kararı alın-
mıştı. İsviçre'nin diğer nükleer santral-
lerinden olan Beznau II ve Mühleberg 
2022 yılında, Gösgen 2029 yılında, 
Leibstadt ise 2034 yılında kapatılacak. 

Nükleer santralden vazgeçen İsviç-
re'nin yeni enerji stratejisi ise; su, 
güneş, rüzgar ve biokütle’ye dayalı 
olacak.

Dünyanın en eski nükleer santrali

Beznau I, dünyanın en eski özel nükle-
er santrallerinden biri olarak biliniyor. 
Nükleer tesis, 2015 yılının yaz ayların-
da yapılan yıllık kontrolleri sırasında, 
yapılan güncel ölçüm tekniklerinde 
“925 material“ hatası göstermiş ve 
2015 yılı Mart ayında kapatılmıştı.

Beznau I'in yeniden faaliyete geçeceği 
haberi birçok kişi ve kurum tarafın-
dan tepki ile karşılandı. Özellikle üç 
yıl boyunca kapalı tutulan santralin, 
herhangi bir değişiklik yapılmadan, 
yeniden faaliyete geçirilmek istenmesi 
büyük bir skandal olarak nitelendi-
rilirken, bu durumun ileride büyük 
sorunlara yol açacağı vurgulanıyor. 
Çevre örgütleri, ENSI'nin bu kararının 
insanlar ve çevre için büyük riskler 
teşkil ettiğini belirtiyor. 

ENSI'nin açıklamasından sonra, çevre 
örgütü Greenpeace de harekete geçti. 
Greenpeace, önümüzdeki haftalarda 

İsviçre'nin nükleer santrallerin-
den biri olan Beznau I güvenlik 

nedenlerinden dolayı 2015 
yılından bu yana kapalıydı. Bu 
süre boyunca yapılan güven-
lik araştırmaları sonrasında 

olumlu sonuçlar alındığı ifade 
edilirken, santralin Mart ayı 

sonunda yeniden faaliyete geçe-
ceği duyuruldu.

Nükleer denetlemeden yetkili 
olan kurum ENSI, 2015 yılında 

tespit edilen güvenlik sorun-
larına rağmen, santral tesisin 

güvenli olduğu yönünde açıkla-
malarda bulundu.

Kanton Aargau sınırları dahilin-
de olan santralin yeniden kulla-
nımı için büyük ölçekli güvenlik 

denetlemeleri yapılmaya devam 
edilecek. Daha sonrasında, iş-

levsel olarak elektirik üretmeye 
yeniden başlayacak.
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Nedir peki 
yalnızlık? 
Değersizlik ve terk edilmişlik 
duygusu olarak yalnızlık.

Yalnızlığı hepimiz tanıyoruz tabii 
ki. Zaman zaman ortaya çıksa da 
kaybolup gider. Bu tür yalnızlığın 
nedenleri anlaşılırdır; göç, işimizi 
kaybetmek, eşimizden ayrılmak 
vb. Bu biçimde hissedilen yalnızlık, 
geçici bir yalnızlıktır. Bize yeni or-
tama uyum sağlamanın işaretle-
rini verdiği için aslında sağlıklı bir 
yalnızlıktır da.

Sorun olan, tehlikeli olmaya 
başlayan aylarca, yıllarca süren ve 
zaman zaman kaybolsa da kendi-
ni yineleyen yalnızlık duygusudur. 
Bu anlarda çevrenizdeki insanlar-
dan koptuğunuzu düşünüyorsa-
nız, isteseniz de diğerleriyle bağ 
kurabileceğinize inanmıyorsanız, 
beğenilir bir yanınız olmadığı 

kanaatindeyseniz veya çevreniz-
dekiler için gereksiz ve önemsiz 
olduğunuz hissi baskınsa sorunlu 
bir yalnızlık sarmalı içerisindesiniz 
demektir. Yani asıl korkulacak yal-
nızlık; terk edilmişlik, dışlanmışlık, 
istenilmemek, kimse tarafından 
anlaşılmıyor ve hayattan kopmuş 
olmak hissi ile bağlantılı olan 
duygudur.

Yalnızlık genellikle insanın 
yaşamında birisinin olmaması ya 
da tek başına olmak ile karış-
tırılır. Bu nedenle birçok insan 
bunu, yaşamına bir eş katma ile 
yenebileceği yanıltısı içine girer. Bu 
yüzden ‘yalnızlık’ duygusunu tek 
başına olmaktan ayırmak gerekir. 
Çünkü biliyoruz ki birçok kez 
yalnız kalmayı özler insan. Ya da 
tam tersi onlarca insanın arasında 
olmasına rağmen, kendini yalnız 
ve terkedilmiş hissedebilir insan.

Yalnızlık 
duygusunu 
anlamak
Yapılan çalışmalar yalnızlık duygusu 
içinde yaşayan insanların kendileri-
ne yönelik inançlarının son derece 
negatif olduğunu göstermiştir. 
Onlara göre kimse için önemleri 
yoktur. İlginç, çekici olan hiçbir yan-
ları yoktur. Kendilerinde bir şeyler 
hep yanlıştır. İstenmeyeceklerine 
dair inançları çok yüksektir. Bu yıkıcı 
inançların nedenleri nerede yatıyor 
olabilir?

Çok derin yalnızlık duygusu 
yaşamanın sebebi, özellikle 
çocukluk dönemlerinde negatif 
aile ilişkilerinden kaynaklı olduğu 
bilinmektedir. 

Çocuk dünyaya geldiğinde ge-
netik özelliklere dayalı bir mizaç 
taşıyor olsa da kendine ve diğer 
insanlara yönelik bir bilgiye sahip 

Dr. phil. Özgür Tamcan
otamcan@gmail.com
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Çağımızın tüm olanakları elimizin altında iken (sosyal medya araçları, internet) ya da 
bir telefon uzağımızda olan onlarca eş, dost... Fakat tüm bu olanaklara rağmen hiç de 
azımsanmayacak sayıda insan kendini yalnız hissediyor. Yalnızlık deyip geçmemek 
gerek, bedensel bir hastalıktan daha korkutucu geliyor insanlara. Yaşlanan nüfusun 
en büyük korkusu, yaşlılıkta yalnız kalmak. Ve sanırım yalnızlık bir salgın gibi tüm 
dünyaya yayılıyor.
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değildir. Bunları sosyalleşme 
sürecinde öğrenecektir. Bu 
bilgileri topladığı psikolojik 
yapıya şema adı verilir. Şema-
lar duyguları, inançları, davra-
nışları içerisinde bulunduran 
bir nörolojik ağdır. Çocukluk 
ve gençlik yıllarında sürekli 
tekrarlanan deneyimler 
sonucunda oluşurlar. Sıklığı 
artıkça, şemalar güçlenir ve 
harekete geçme hızları da 
artar. Şemanın oluşumunu 
ve otomatik olarak işlemeye 
başlamasını araba sürmeyi 
öğrenmek ile karşılaştırabi-
lirsiniz. İlk başlarda büyük bir 
dikkatle öğrendiğiniz şeyler, 
zaman içerisinde farkında 
olmadan yaptığınız otomatik 
hareketler haline gelir. İn-
sanlar ve kendi hakkımızdaki 
fikirlerin oluşumu bundan 
farksızdır. Yalnızlık anlarında 
harekete geçen şey ise nega-
tif özbenlik şemasıdır.

Şemaların oluşumunu 
anlamanız için boş bir defter 
alegorisini kullanabilirsiniz. 
Dünyaya yeni gelen çocuğun 
elinde sayfaları boş bir defter 
vardır. Bu defterin adı şema-
dır. Çocuğun ilk yıllarında en 
önemli ruhsal ihtiyacı güvenli 
bağlanma, kabul görmedir. 
Çocuğun ihtiyaçları gerektiği 
gibi karşılanıyorsa, defterine 
dünyanın güzel ve güvenilir 
bir yer olduğunu, insanla-
rın güvenilir ve onu seven 
canlılar olduğunu yazacaktır. 
Tersi durumda ise dünyanın 
soğuk ve korkulacak bir yer 
olduğunu, insanların onu 
anlamadığını, değer verme-
diğini, yaraladığını ve onlara 
karşı dikkatli davranması 
gerektiğini yazacaktır. 

Bu şemalar ya da defter artık 
insan ilişkilerinde, kendimizle 
ilgili inançlarımızda yaşamımı-
za yön veren hayat senaryo-
muzdur. 

Yalnızlık 
duygusu ile 
bağlantılı 
şemalar
‘Güvenli bağlanma’nın yanı 
sıra çocuk için önemli dört 
psikolojik temel ihtiyaç alanı 
daha vardır: ‘pozitif kimlik al-
gısı’, ‘kendini ifade özgürlüğü’, 
‘sağlıklı sınırlar ve’ ve ‘yaşam 
keyfi’. Yalnızlık (terk edilmişlik, 
değersizlik, dışlanmışlık duy-
gusu) bu ihtiyaçlardan güvenli 
bağlanma ihtiyacının gideril-
memesi sonucunda gelişir. 

Bu sorunu yaşayan insanlar 
sevgi, sıcaklık, güven, daya-
nışma, yardımlaşma, kabul 
görme, bağlılığın daimî olması 
gibi ihtiyaçlarının giderilme-
yeceğine ya da bunun sadece 
geçici olduğuna inanırlar. Bu-
lundukları aile ortamı soğuk, 
mesafeli, dışlayıcı, dengesiz, 
aşırı derecede eleştiri ile dolu-
dur ve ilişkiler her an kopacak 
gibidir. Bunun sonucunda 
çocuk yalnızlık duygusu ile çok 
yakından ilişkili 5 çeşit şema 
geliştirir: terk edilme korkusu, 
kuşkuculuk, duygusal yok-
sunluk, yetersizlik/utanç ve 
sosyal tecrit. 

Bu insanlar boşanma, ölüm, 
terk olayları sonucu en yakın-
larındaki insanlar tarafından 
sıklıkla terk edilmişlerdir ve bu 
yüzden çok güçlü terk edilme 
korkusu yaşarlar. Diğer yandan 
insanlar tarafından ciddi dere-
cede yaralanmışlardır (örneğin 
cinsel istismar, şiddet). Bu 
nedenle kuşkucudurlar ve 
kimseye güven olmayacağına 
inanırlar (babana bile güven-
meyeceksin). Buna ek olarak 
en zor anlarından onları koru-
yacak, destek verecek, yakınlık, 
sevgi ve sıcaklık duygusunu 
gösterecek insanların varlı-
ğından yoksun büyümüşlerdir. 
Bu duyguyu hiçbir insanla da 
yaşamayacaklarına inanırlar 

ve kendilerini öksüz bir çocuk 
gibi hissederler. Buna ek olarak 
aşırı derecede suçlanma ve 
eleştiriyle karşılaşmış olabilir-
ler, bunun sonucunda eleştiriye 
aşırı hassastırlar. Bedenlerin-
de bir kusur olduğuna ya da 
karakterlerinde bir bozukluk 
(kellik, kısalık, eşcinsellik vb.) 
olduğuna inanırlar (Yetersizlik/
utanç). Kendilerini kimsenin 
yanında rahat hissetmezler. 
İnsanların onları yakından tanı-
ma durumlarında kusurlarının 
keşfedileceği korkusu ile kısa 
ve yüzeysel ilişkiler yaşarlar. 
Son olarak ise geçmişlerinde 
sosyal ya da etnik bir grubun 
üyesi olarak dışlanma yaşamış 
olabilirler (sosyal tecrit). Birçok 
göçmen ve göçmen çocuğun 
yaşamış olduğu yaygın bir trav-
madır. Kendilerini bir grubun 
parçası olarak hissedemezler. 
Diğer insanlar tarafından küçük 
görünüp dışlanacaklarına 
inanırlar.

Yalnızlıktan 
kurtulmak
Bunun için ilk yapmanız ge-
reken inançlarınızın, alışkan-
lıklarınızın geçmişin bir ürünü 
olduğunun farkına varmanız-
dır. Eğer kendinizi değersiz 
hissediyor ve bu yüzden 
insanlardan uzak kalıyorsanız; 
kilonuzun, boyunuzun, mesle-
ğinizin ve benzeri birçok şeyin 
sizi değerli ya da değersiz 
yapan şeyler olmadığının, bu 
inancın benliğiniz gelişirken 
size değersiz davranılması-
nın sonucunda oluştuğunun 
farkına varın.  Bunların bir 
yansıtma ve yanılsama oldu-
ğunu, işin aslının sizde kalan 
geçmişin izleri olduğunu fark 
edin. Bundan daha da önemlisi 
geçmiş nasıl bugünkü beni 
yarattı ise, siz bugünden başka 
bir beni şekillendirebilirsiniz. 
Neurobilim sayesinde artık 
biliyoruz ki beyin ömür bo-
yunca değişebilir bir organdır 

(neuroplasticity). Peki bunun 
için neler yapabilirsiniz?

Yalnızlık duygusunu yaşayan 
insanlar çocukluklarında 
ilgiden yoksun büyümüşlerdir. 
Örneğin ilgiyi başarı, para, ün 
ile bulabileceklerini inanıp tüm 
yaşamlarını bunları elde et-
meye adarlar. Oysa iş dışında 
saymak ile bitmeyecek ilgi ve 
ihtiyaçlarımız vardır. Kendinizle 
ilgilenmeye başlayın. Kendiniz 
için iyi ve keyifli şeyler yapın. 
Spor, yolculuk, dans, tiyatro 
vb. Bu aktiviteler sayesinde 
yeni insanlarla da tanışabile-
ceksiniz. 

Evinize sıcaklığı renklerle, 
ışıklarla, resimlerle taşımaya 
çalışın.Almak kadar vermenin 
de önemli bir değer olduğunu 
keşfedin. Sizin yardımınıza 
kimlerin ihtiyacı olabilir? 

Büyük beklentiler içinde olma-
dan sohbet kapıları aralayın. 
Uzun zamandır yazmadığınız 
bir tanıdığınıza yürüyüş veya 
kahve için zamanı olup olma-
dığını sorabilirsiniz. 

Değerlerinizi tekrar sorgu-
layın. Yaşamda hedefleriniz 
mutlaka vardır. Peki ya 
değerleriniz? Ne için yaşıyor-
sunuz, nasıl yaşıyorsunuz? 
Yaşamınıza, yaptığınız işlere, 
kurduğunuz ilişkilere yön 
veren değerler neler? 

Yalnızlık duygusunu yaşayan 
insanlar, başkalarının onlar 
için ne düşündüğünü aşırı 
önemserler. Oysa reddedil-
mek, istenmemek sizin değer-
sizliğinizden değil, karşı tarafın 
tercihindendir. Siz kendinizde 
değerli bulduğunuz şeyleri 
keşfedin ve geliştirin.

Son olarak ise tüm zorluk-
larına rağmen yalnızlığın 
avantajlarının da olduğunu 
unutmayın ve tadı çıkartılabilir 
bir şey olduğunu keşfetmeye 
çalışın.

29
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eden taraf mahkemeyi kazandı-
ğında önceden ödediği mahkeme 
harcını karşı taraftan (kaybe-
denden) talep edebiliyor. Ancak 
karşı taraf iflas türü nedenlerle 
ödeyemez durumunda ise, davayı 
kazanan taraf yine de mahkeme 
ücretini ödemek zorunda kalıyor. 
Hükümet yeni düzenleme ile bu 
riski ortadan kaldırmak istiyor. 
Bu durumda kaybeden tarafın 
mahkeme masraflarını ödeme 
zorunluluğu kalacak sadece. 

Yapılacak olan bir başka düzen-
leme ise usul hatası ile ilgili. 
Buna göre, usul hatası yaparak 
başvurusunu yetkili olmayan 
bir mahkemeye veya yanlış 
yetkililere yapanlara daha hafif 
ceza uygulamaları getirilecek. 

Günümüzde mahkeme harçla-
rının mahkeme süreci başlama-
dan önce yatırılması gerekiyor. 
Bu durum özellikle de orta gelirli 
insanları tedirgin ederken, adalet 
arayışına girmekten kaçınmala-
rına da neden oluyor. Mahkeme 
ücreti, hakkını aramak isteyen 
kişilere büyük bir engel teşkil 
ediyor. Federal Hükümet ise 
bu engeli azaltmak ve harçları 
yarıya indirmek istiyor. Böylelikle 
mahkeme sürecinden faydalana-
mayan bireyler de, iddialarını ve 
istemlerini mahkeme karşısında 
ücretsiz olarak beyan edebile-
cekler. 

Federal Hükümet, mahkeme 
harçları dağılımının yeniden belir-
lenmesi gerektiğini de vurguluyor. 
Mevcut yasalar uyarınca, itiraz 

Federal Hükümet 
geçtiğimiz günler-
de İsviçre Medeni 
Hukuku'nun kendini 

kanıtlamış olduğunu ifade 
edip bazı yeni düzenleme-
ler gündeme getirdi. Bu 
düzenlemeler dahilinde, 
bireylerin ve şirketlerin 
mahkemeye erişimini daha 
da kolaylaştırmak adına 
bazı adımlar atılmak iste-
niyor. Bu adımlarla birlikte, 
yasal sistemde belirlenen 
boşlukların kapatılması 
hedefleniyor.

2011 yılında yapılan bir dü-
zenleme ile İsviçre Medeni 
Hukuku, İsviçre genelinde 
ki tüm medeni süreçleri 
standartlaştırılmıştı. Konu 
ile ilgili istişarelerin 11 Ha-
ziran 2018'e kadar süreceği 
ifade edilmektedir.
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Mahkeme harçları azalıyor
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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
• 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

• Arabuluculuk 
Mahkeme dışı çözüm işlemleri

• Konsolosluk onaylı yeminli tercüme işlemleri
• Türkiye’de emeklilik işlemleri
• Türkiye’de tanıma ve tenfiz davaları takibi
Ve daha birçok farklı konuda danışmanlıklar.

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

Derya Özgül, LL.M.



32 15 Mart 2018 / Sayı 56

rine yapışmasını önleyebilir. 
Ananas enzimleri özellikle an-
jin geçirmiş hastalarda olduğu 
gibi daralmış kan damarla-
rında bu eğilimi azaltarak, 
dolaşımı düzenlemektedirler. 

Ananas besinlerle az miktarda 
alınan manganezin de zengin 
bir kaynağıdır. Manganez en-
zimlerin etkinliğinin görülebil-
mesi ve antioksidan özelliğin 
daha verimli olabilmesi için 
önemlidir. 

Ananas manganezin yanı sıra 
iyi derecede B1 vitamini içerir. 
B1 vitamini enzimatik reaksi-
yonlarda tamamlayıcı ve enerji 
üretiminde yardımcıdır. 

Diyetlerimizde sıklıkla kullan-
dığımız ananası doğal haliyle 
tüketmekte fayda var. Ticari 
olarak üretilmiş suplementler 
ile ilgili yeterli çalışma yoktur. 
Renkli ve doğal beslenme 
ile sofranızı çeşitlendirmeniz 
önemlidir. 

Ananas sağlığınıza ve hayatını-
za renk katsın…

önleyici etki göstererek şiş-
kinliğin azalmasına yardımcı 
olabileceği saptanmıştır. 

Ananasın tek başına öğün ara-
larında sap kısmının ve gövde-
sinin tüketilmesiyle bromelin 
enziminin iltihap ve ödem 
önleyici etkisi maksimum dü-
zeyde artırılabilir. Vücutta infla-
masyonu ve iyileşme süresini 
kısaltır. Ananasın, vücut hasarı 
anlamına gelen inflamasyon 
üzerinde bromelin enzimle-
rinin özellikle şişmede etkili 
olan prostoglandinleri bloke 
etme özelliğine sahip olmaları 
etkilidir. Bu enzimler özellikle 
romatiod artirittin tedavisine 
ciddi yararlar sağlamakta, 
yaralanmalar, diyabetik ülser 
ve çeşitli cerrahi operasyonla 
sonucu oluşan doku hasarı 
tedavisinde, tamirinde kullanı-
labilmektedirler. 

Bromelinin anti-inflamatuvar 
özelliği kanın pıhtılaşmasını 
önleyerek kalp krizi geçirme 
ve inme riskini azaltıyor. Ana-
nas plakların damar çeperle-

A
nanas geniş ve 
silindirik yüzeyli, 
pürüzlü, kahve-
rengi-sarı karışımı 

bir renk taşıyan bol lifli tropik 
bir meyve. Meyve olarak 
yenilebilir, suyu çıkartılarak 
kokteyllerde kullanılabilir. 
Meyve veya sebze olarak ya 
da salata malzemesi olarak 
tercih edilebilir.

Taze ananas bromelin enzimini 
içerir. Bromelin protein ayrıştı-
rıcı ve sindirimine yardımcı bir 
enzimdir. İlk kez 1957 yılında 
tanımlanmış ve birçok araştır-
maya konu olmuştur. Kükürtlü 
bileşikleri içeren bromelin 
enzimi protein sindirimine yar-
dımcı olur ve bu sebeple doğal 
yollarla etin yumuşatılması 
işleminde kullanılır. 

Deneysel çalışmalarda kanser 
önleyici etkilerine rastlanmış-
tır. Ananas Ferulic asitin iyi bir 
kaynağıdır ve kanser oluşu-
muna neden olan maddeleri 
önlemeye yardımcı olur. Klinik 
çalışmalarında ise şişkinliğin 
ve ödemin görüldüğü sinüzit, 
boğaz ağrısı, kireçlenme ve 
gut gibi iltihabi durum-
larda iltihap 

Dyt. Berna Danacı
dytbernadanaci@gmail.com
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Ananas, tropikal iklim kuşağının meyvelerinden biridir. İlk defa Orta 
ve Güney Amerika'da yetiştirilen ananas 
özellikle Kosta Rica, Honduras, Fildişi 
Sahili, Gana, Tayland ve Malezya 
gibi ülkelerde yetiştirilmektedir.
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Bu Proje, Bundesamt für Gesundheit - Tabakpräventionsfonds, Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung ISGF, Public Health Services ve HaberPodium tarafından desteklenmektedir. 

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

Sigarayı bırakma 
yöntemleri 
hakkında 
bilgilendirilmek 
ve sigara içme 
alışkanlıklarınızı 
değiştirmek Ücretsiz 

danışmanlık ve bilgi 
hizmetlerimizden 
faydalanmak için 

Tel: 076 343 80 74

ÜCRETSİZ

İsviçre'de şu an çalışanların %37'si, yarı 
zamanlı olarak çalışıyor. Aslında bu çalışma 
şekli tüm zamanlarda kadına özgü idi.

Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine 
göre, çalışan kadınların %59'u yarı zamanlı 
çalışıyor. Tam zamanlı çalışan kadınların 
oranı %41'iken, tam zamanlı çalışan erkek-
lerin oranı ise %83. 

İstatistik Dairesi'ne göre, geçen yıl 256 bin 
kadın daha fazla çalışmak istediği halde 
çalışamadı. 

Unia Sendikası, işten çıkarmaların ve iş 
kısıtlamalarının işverenlerce tek taraflı 
uygulandığını ifade ediyor ve bu mecburi 
şartların çalışmak isteyen kadınlar için çok 
ağır olduğunu savunuyor. 

İsviçre'deki birçok büyük firma, yarım 
zamanlı çalıştıkları için kadınlara eğitim 
imkanları da sunmuyor.

Daha fazla çalışmak 
isteyip de çalışamamak… 

Bu durumla karşılaşanlar 
genelde kadınlar. 

Normal şartlarda, iş 
pazarının esnekliği, 

çalışanların iş ve özel 
hayatlarını daha iyi bir 

şekilde dengelemelerini 
sağlarken, bu durum 

birçok kadın için pek de 
geçerli değil maalesef.
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 Yurt dışından gelenler için ne tür 
avantajlar sunuyorsunuz?

Uzun süre yurt dışında kaldığım için 
oradaki insanların hassasiyetlerini 
ve kaygılarını biliyorum. Bu vesile ile 
onlara daha iyi hizmetler verebiliyorum. 
Genel olarak; ücretsiz gayrimenkul 
değerleme, A'dan Z'ye satış prosedürü, 
diğer gayrimenkul firmaları ile iletişim, 
finansiyel durum değerlendirme, gayri-
menkul kontrolü, gayrimenkul tanıtımı, 
tapu ve noter işlemleri takibi gibi konu-
larda yardımcı oluyorum onlara.

ön bilgi alınmalı. Gayrimenkule ilşkin 
detaylar önemli. Mümkün olduğu kadar 
çok soru sorsunlar. Bu şekilde doğru 
bilgilere ulaşabilirler. Her gayrimenkul 
kendine özgü özellikler taşır. O nedenle 
bu özgünlükler üzerinden hareket 
edilmelidir. Finans analizinin yanı sıra 
depreme dayanaklılık kontrolü de 
mutlaka yapılmalıdır. Deprem sigortası 
önemli.

 Burada gayrimenkul alan insanların 
genel özellikleri neleredir?

Özdere'de ve Özdere kıyısında gayri-
menkul alanların büyük bir çoğunluğu 
Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız ile, 
İzmir, İstanbul, Ankara gibi büyük kent-
lerden gelenlerden oluşuyor. Burada 
birçok yabancı uyruklu insan da yaşıyor.

 İlk olarak Özdere'nin özelliklerin-
den biraz daha bahsedebilir misiniz?

Özdere-Menderes bölgesi tarihi Hititler 
dönemine kadar uzanan tarihi ve tu-
ristik bir yer. Birçok kumsala ve piknik 
alanına sahip olan bir bölge, huzur 
içinde dinlenmek isteyenlere eşsiz bir 
ortam sunuyor. Burası ulaşım boyutu 
ile de önemli avantajlara sahip. Adnan 
Menderes Hava Alanı ile, Kuşadası, Sel-
çuk, Efes ve Çeşme limanlarına yakın. 
Bu ulaşım kolaylığı burayı yaz-kış, her 
mevsim tercih edilen bir yerleşim yeri 
haline getiriyor.

 Peki burada emlak alırken nelere 
dikkat edilmeli?

Öncelikle konunun uzmanları ile 
görüşmek önemli tabi. İlk olarak iyi bir 
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İzmir – Özdere’de 
GAYRİMENKUL
DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİ Salih

a Ta
ğa

Saliha Tağa ile iletişim kurmak isteyenler şu bilgilerden faydalanabilirler:
RE/MAX Sinerji Özdere / Saliha Tağa
Çukuraltı mahallesi, M.Kemal Paşa Bulvarı, No: 75/a-b Özdere - Menderes-İzmir
E-Mail: remaxsinerjiözdere@outlook.com
Whatsapp: 00 90 530 400 17 96

Saliha Tağa, İzmir'e 
bağlı Özdere yöresin-
de, dünyaca tanınmış 
gayrimenkul kurumu 
RE/ MAX bünyesinde 
çalışan uzman bir em-
lak danışmanı. 

Daha önce Almanya'da 
bulunan Saliha Tağa, 
sırası ile Deutsche 
Bank'ta ve Sparkas-
se'de gayrimenkuller 
ile ilgili finans danış-
manlıkları yaptı. Saliha 
Tağa, gayrimenkul ve 
emlak konusundaki 
çalışmalarını bir süredir 
Özdere’de sürdürüyor. 

Saliha Tağa ile çalışma-
ları üzerine konuştuk;
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işlev gösterebilmek için bireyin 
iki temel gereksinimi de. Çün-
kü zihin okuma ve öz denetim 
becerilerindeki eksiklik, DEHB 
ve otizm gibi ciddi gelişim 
bozukluklarıyla bağdaştırılıyor. 
Yani ebeveynlerin, iki yaşındaki 
bir çocuğun yalan söylediğini 
fark ettiğinde buna kızmak 
yerine sevinmeleri gerekiyor. 
Çünkü bu, çocuğun gelişiminin 
önemli bir parçası.

Çocuklar yalan 
söylemeye ne 
zaman başlıyor?

Uzmanlar, çocukların ne za-
man yalan söyleme başladık-
larını bulmak için bir ‘tahmin 
oyunu’ deneyi yapmışlar. Bu 
deneyde, gizli kameranın 
olduğu bir odaya teker teker 
alınan çocuklardan, masanın 
üzerinde duran bir kartın 
arkasındaki sayıyı tahmin 
etmeleri istenmiş. Oyunu 
kazanmaları durumunda 
ise onları büyük bir ödülün 
beklediği söylenmiş. Oyunun 
ortasında bir bahaneyle 
çocuklar yalnız bırakılmış 
ve çıkmadan önce de "Sakın 
karta bakmayın,” uyarısı 
yapılmış. Oyunu kazanma 
arzusu kuvvetli olduğu için 
çocukların %90’ından faz-
lası,uzmanlar odadan çıkar 
çıkmaz karta bakmışlar. 

Çocuklara karta bakıp 
bakmadıkları sorulduğun-
da, cinsiyet, ülke, din ayrımı 
olmaksızın 2 yaş çocuklarının 
%30’u yalan söylerken %70’i 
karta baktıklarını itiraf etmiş. 
3 yaşındakilerin %50’si yalan, 
%50’si ise doğru söylerken, 4 
yaşındakilerin %80’den faz-
lasının yalan söylediği ortaya 
konmuş. 

Uzmanlar, 4 yaşından sonra da 
çocukların çoğunda yalan söy-
leme alışkanlıklarının arttığını 
belirtiyorlar ve bu durumun 
onların gelişim süreçlerinde 
tipik birer adım olduğunu ifade 
ediyorlar.

Çocukların yalan söyleme-
siyle ilgili üç temel noktanın 
var olduğunu söyleyebiliriz; 
Birincisi, çocukların ilkokula 
başladıktan sonra yalan söy-
lemeye başlamaları. İkincisi, 
çocukların yalan söylemeyi 
becerememeleri. Üçüncüsü 
ise, bir çocuğun erken yaşta 
yalan söylemeye başlamasının 
onun ileride yalancı bir insan 
olacağı anlamına gelmesi. 
Ne var ki araştırmalar bu üç 
inanışın da doğru olmadığını 
ortaya koyuyor. 

Çocuğunuzun yalan söyle-
mesi, onun ileride yalancı 
bir insan olacağı anlamını 
taşımıyor.

Çocuğunuz yalan 
söylediğinde 
üzülmeyin

Çocuk gelişim uzmanları 
çalışmalarını çocukların yalan 
söyleme davranışı üzerinde 
yoğunlaştırıyor. Buna göre 
yalan söylemek için iki temel 
şeye ihtiyacımız var; zihin oku-
ma becerisi ve öz denetim.

Zihin okuma, farklı insanların 
durumla ilgili farklı bilgileri 
olduğunu bilebilme ve kendi 
bilgisiyle bunu ayırt edebilme 
becerisi olarak tanımlanıyor. 
Zihin okuma yalan söyler-
ken önemlidir. Çünkü yalan 
söylemenin temeli bu ayırt 
edebilme becerisine dayanır.

Öz denetim ise konuşmayı, 
yüz ifadelerini ve vücut dilini 

kontrol etme 
becerisidir. 
Böylece 
söylenilen 
yalan daha 
inandırıcı olur. 

Zihin 
okuma ve 
öz denetim 
becerisi olan 

çocukların daha erken yaşta 
yalan söyleyebildikleri ve daha 
marifetli yalancılar oldukları 
ifade ediliyor. Ayrıca bu iki be-
ceriye sahip olmak, toplumda 

Dünyada yalan 
söylemeyen insan 

muhtemelen 
yoktur. 

Büyük bir 
kısmımız 
çocukken 

mutlaka 
yalan 

söylemiştir. 
Kimimiz 
bunu ya 

çok iyi 
becerirken, 
kimimiz de
 yüzümüze 
gözümüze 

bulaştırmıştır.

Çocuğunuzun 
yalan 

söylemesi, 
onun ileride 

yalancı bir 
insan olacağı 

anlamını 
taşımıyor.
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Aşk Hayatı
Aslında Koç burcundaki 
insanların kalbini kazanmak 
çok kolaydır. Onların en zayıf 
noktaları iltifattır. Onlara sık 
sık iltifat edin. Özelikle er-
kekler, inanın elinizden yerler 
ve içlerindeki herşeyi size 
dökerler. İltifat almak onların 
ruhunu okşamak demektir. 
Ancak sanmayın ki bununla 
bütün Koç’ların kalbini kaza-
nırsınız. Eğer Koç burcundaki 
kişiyi gerçekten kendinize aşık 
etmek istiyorsanız gizemli, 
zeki ve kesinlikle zor olun. Koç 
burçları savaşmak isterler. 
Kolay olan karşı cins onlar için 
basittir. Ne kadar zor olursanız 
o kadar onun ilgisini çeker-
siniz. 

Ara sıra ters davranın ya da 
her istediğini yapmayın. Kolay 
lokma olmayın ki sizin için 
yeterince savaş versin. Fakat 
terazi dengesini iyi tutun. Sizi 
kazandığında bile, ona sizi 
yeniden kazanması için hep 
izin verin. 

Eğer Koç burcundan biri ile 
evlenirseniz, bilin ki kendileri 
cinseliğe çok önem verirler. 

Ayrıca ona kesinlikle sıradan 
bir hediye almayın. Koç burcu 
değerli eşyalara sahip olmayı 
sever. Bunun için kendisi de 
çok çalışıp para kazanır ve 
kendine değerli eşyalar alır.

İş Hayatı
Koç burçları bağımsız çalışma-
yı severler. Bu yüzden kariyer 
yapıp çok yükselirler. Çünkü 
hesap vermeyi sevmezler. Bu 
yüzden de kendi iş yerlerini 
açarlar ve büyütmeye çalı-
şırlar. Organizeleri çok güzel 
yaparlar. Çevrenize baktığı-
nızda iş hayatında olan birçok 
başarılı kişinin Koç burcundan 
olduğunu fark edersiniz. Çün-
kü Koç burcundaki insanlar 
kimsenin cesaret edemediği 
şeylere başlarlar ve başarılı 
olurlar.

Aslında şunu da diyebilirim 
ki, çok az kişi Koç burcun-
dan olan insanların eline su 
dökebilir. Çünkü Koç burçları 
gerçekten tuttuğunu koparan 
insanlardır. Zaten onlar için 
en zevkli olan, bir şeyin zor 
olmasıdır. Kolay şeyleri elde 
etmek onlar için can sıkıcı bir 
durumdur. Monoton bir hayat-
tan nefret ederler ve hep yeni 
bir şeylerin doğmasını isterler. 

Onları ara sıra kızgın ve 
sinirli de yaşarız. Bir şeyi elde 
edemediklerinde kızgınlıkla-
rını hissedebiliriz. Çok fazla 
enerjileri vardır. Mesela 9 saat 
çalışırlar, sonra da ek bir iş 
alırlar. Aynı gece spora gideler, 
spordan sonra ise "Haydi 
gezmeye gidelim" derler. Sizin 
günlük enerjiniz bir bardak 
ise onların enerjisi iki, kimi 
zamansa üç bardaktır.

Kadınlar Koç Burcu erkeklerini 
çok çekici bulurlar. Çünkü 
onlarda şeytan tüyü olduğunu 
hissederler. Sempatik tavırları 
ile birlikte, açık sözlü olup, 
mert davranırlar. Öz güvenleri 
ile insanların kalbini en kısa 
sürede kazanırlar. Özelikle de 
kadınların... Çünkü kadınlar 
kendilerini onların yanında 
güvende hissederler.

Peki Koç kadınlarında 
durum ne? Bir de ona 
bakalım.

Birçok erkek Koç kadınlarından 
çekinir. Çünkü bilirler ki, o kadı-
nın başarısı ile bir erkek yapa-
maz. Kendilerini onun yanında 
yetersiz görürler. Koç kadınları 
tek taşlarını kendileri alabilirler, 
kendi evlerini ya da iş yerlerini 
kendileri kurabilirler. Bu yüzden 
Koç kadınları genellikle başarılı 
erkekleri seçer.

Doğdudu Ev
Koç burçları 1 eve aittir ve 1 
eve Astroloji’de "Ego evi" deriz.
Mars yıldızımız Koç evinde-
dir. Bu sizi şaşırtmış olabilir, 
çünkü Mars demek savaşmak 
demektir. 

As
tr
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Koç burcunda doğmak 
demek savaş vermek 
demektir. Büyük bir 

tutkuyla savaş verir Koç 
burçları. Kafalarına bir şey 
koyunca muhakkak yaparlar. 
Doğru ya da yanlış önemli 
değil. Onlar için en önemli-
si bir şeyleri başlatmak ve 
fethetmektir. Sonuç istedikleri 
gibi çıkmayınca da kafalarını 
taşa vururlar ama. 

Geçen sene birçok zorluk 
hissettiniz ve "rahatım, 
iyiyim” diyemediniz pek. 
Bu dönemde kayıplar ve 
zorluklar da yaşadınız. 
2017’de birçok Koç ya 
depresyon ya da sağlık 
sorunları yaşadı. 

2018’de bu duygulardan 
kurtulacak, çok daha gü-
zel bir yıl geçireceksiniz. 
Sosyal hayatınız daha 
güzel olacak, kendinizi 
daha iyi ve mutlu hisse-
deceksiniz. 

2017’de birçok kayıp 
olmuştur. Bu da sizi 
zorladı tabii. 2018’de de 
kayıplar olacaktır ancak 
bu yıl şöyle diyeceksiniz; 
"iyi ki oldu, üzerimdeki 
yük gitti".

Koçlar bu yıl çok güzel 
aşklar yaşayabilirler. 
Eğer mutsuz ilişkile-
rini bitirip yeni bir aşk 
yoluna girerlerse ya da 
evlilik kararı alırlarsa hiç 
şaşırmam.

Eğer son iki yıl iş hayatı-
nıza odaklandıysanız, bu 
sene çok rahat bir iş ha-
yatı geçireceksiniz. Fakat 
son iki yılda iş hayatınız-
da birşey yapmadıysanız, 
bu sene iş hayatınızda 
zorluklar yaşayacaksınız. 

Not :

Bunlar genel bilgidir ve 
her Koç’ta olacak diye bir 
kural yoktur. Her insanın 
kendine ait bir yıldız 
haritası vardır. Sizin için 
önemli ve geçerli olan o 
haritadır. 

Sevgiyle kalın...

Nurten Avcı (Maharaa)
info@maharaa.ch
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Saat 13.00’te başlayan etkinliğin açılış konuşması 
HaberPodium Genel Yayın Yönetmeni Aydın Yıldırım 
tarafından yapıldı. Bu tür etkinliklerin, kendi alanında 
uzman olan yazarlarla ara ara yapılacağını söyleyen 
Yıldırım, amaçlarının dergi yazarları ile okuyucuları 
arasında doğrudan bir etkileşim sağlamak ve kişilerin 
hayati konularda daha detaylı bilgiler edinmelerine 
katkı sunmak olduğunu aktardı.

Mehmet Meral, göç toplumunda yaşanılan kimlik 
sorunlarından yola çıkarak yaptığı bu sunumunda; 
bireylerdeki aidiyet duygularına, yaşanılan ruhsal 
sıkıntıların nasıl ortaya çıktığına ve bu sıkıntıları 
aşmak için neler yapılması gerektiği gibi konulara 
yer verdi. Göçmen çocukların eğitimde karşılaştıkları 
sorunların da yoğun bir şekilde işlendiği sunumda, 
göçmenlerin yaşadıkları kültürel çatışmalar ve 
karşılan psikolojik sorunlar da gündeme geldi. 

Katılımcıların büyük bir dikkatle takip ettikleri sunum 
yaklaşık 2 saat sürdü. Sunum sonrasında katılımcılar 
Mehmet Meral'e soru sorma imkanı da yakalarken, 
böylesi bir olanak yarattığı icin HaberPodium ekibine 
tesekkür de ettiler.

Yazar-Okur Buluşması ile, İsviçre'de yaşayan 
Türkiye kökenlilerin ve Türkçe konuşan kesimlerin; 
sağlık, eğitim, meslek, seçim-referandum, 
hukuk, entegrasyon vb. gibi konularda daha iyi 
bilgilendirilmeleri hedefleniyor.

HaberPodium, 
"Yazar-Okur 

Buluşması" adı 
altında yazar ile 

okuyucularını bir 
araya getirdi. 

Yazar-Okur 
Buluşması'nın ilki, 

yazarlarımızdan, 
Psikolog Mehmet 

Meral'in katılımı 
ile Mozaik 

Kütüphanesi'nde 
gerçekleşti. 4 

Mart Pazar günü 
yapılan buluşmanın 

başlığı ise"Göç ve 
göçün psiko-sosyal 

sonuçları" idi. 
Fotoğraflar: Baran Yüksel Güneysel
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kuruyor, arabanın arkasındaki 
buz dolabından antilop etlerini 
çıkarıp ızgaraya koyuyorduk. 
Pırıl pırıl ıșıldayan yıldız deni-
zinden bașka ıșık, arada bir 
uzaklardan gelen hayvan ses-
lerinden bașka ses olmayan 
Kalahari Çölü’nün kenarında 
doğayla bașbașa, izlenimleri-
miz hakkında ilginç sohbetler 
olușuyordu çocuklarla.

Yolculuğumuz sırasında Here-
ro Bașkaldırısı’na sahne olan, 
adı "su dağı" anlamına gelen, 
Waterberg’den de geçtik. Ül-
kenin kuzeyinde, 50 kilometre 
uzunluğunda, tepesi bıçakla 
kesilmișcesine dümdüz 
muhteșem dağlar, 200 metre 
yüksekliğe ulașıyor. Dağın 
doruklarında bulutlar asılıp 
kalınca, yağmuru sünger gibi 
emen kızıl kumtașı yamaç-
larından göz yașı gibi sular 
akıyor. Geçtiğimiz yüzyılın 
bașlarında, Almanya’nın he-
defi, Namibya’nın bir an 
önce almanlaștırılıp, 
evdeki ișsizlerin 
sömürgeye 
gönderil-
mesidir. Bu 
plan, kro-
nik kadın 
kıtlığından 
bașarıya 
ulașamaz. 
Yedi erkek 
yerleșimci-
ye bir kadın 
düșüyordur. 
Her açıdan sö-
mürülen yerli kadın 

G
eçtiğimiz günlerde 
bir İsviçre gaze-
tesinde bir haber 
okudum. Herero 
halkı Alman-

ya’dan tazminat istiyormuș. 
1904-1908 yılları arasında, o 
zamanlar Alman sömürgesi 
olan Namibya’da, yaklașık 
70 bin Herero katledilmiș 
Almanlar tarafından. 25 ila 
50 milyar Euro tazminat söz 
konusu. Almanların mahkeme 
karșısında konu hakkında 
yaptığı açıklamayı, hukuk 
bilgisi olmayan bir okuyucu 
ve psikoterapist olarak ilginç 
buldum. Suçluluk duygusuyla 

ilgili davranıș tarzı ve suçun 
inkârı psikoterapide sık sık 
ortaya çıkan konulardan 
biridir.

Herero halkının varlı-
ğından geçen yıla kadar 
bihaberdim. Geçen yaz 
ailecek Namibya’da 
tatil yaparken karșılaștık 

tarihin yazdığı bu kanlı 
yapraklardan biriyle.

İçi kamp yapmaya uygun 
gereçlerle donatılmıș, arkası 
mutfak, çatısına iki çadır 
kurulabilen bir arazi arabasıyla 
üç hafta gezdik Namibya’yı. 
Temmuz ayı, ülkenin kıșına 
rast geldiği için, gündüzleri 
Afrika güneșinin ısıttığı hava 
sıcaklığı, geceleri sıfırın altına 
düșebiliyordu. Akșam olunca, 
o gün geldiğimiz kamping 
yerinde hemen ateș yakı-
yor, hava kararmadan önce 
arabanın üstündeki çadırları 

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

Dr. med. Yasemin Schreiber-Pekin
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sığınır kaçan insanlar. Bir 
zamanlar Alman’lara hayran 
olup, ülkesinin kalkınmasında 
onları örnek almayı düșleyen 
Maharero, Alman ordusuyla 
kendisini karșı karșıya bulur 
birden. Bir tarafta modern 
silahlı bir ordu, diğer tarafta 
ellerinde mızrak ve sopa, çoğu 
çoban olan bir halk. Mahare-
ro, Ağustos 1904’te, halkının 
kaderini belirleyen, sonuçları 
vahim bir karar verir. Oma-
heke Çölü’ne çekileceklerdir. 
Kadın, erkek, çocuk, yașlı, mal 
mülkleri ve 50 bin büyükbaș 
hayvan ile çölün içerlerine 
doğru ilerlemeye bașlarlar. 
Almanlar çöle kaçanları takip 
etmeye gerek görmez. Sadece 
arada bir, Herero’ları Omaheke 
Çölü’nün acımasız kuraklığının 
daha derinliklerine sürükleyen 
kısa süreli saldırılarla yetinir-
ler. Aynı zamanda General von 
Trotha, yerli halkın teslim ol-
mak yerine elinden kaçmasını 

șahsi bir yenilgi gibi görüyor 
ve kendine yediremiyor-

dur. Sonunda bir plan 
yapar. Omaheke 

Çölü’nden geri 
dönüp kaçmaya 
çalıșan çocuk, 
yetișkin, 
savașçı, sivil, 
her kim olursa 
olsun üzerine 
ateș açılacak 

ve idam edile-
cektir. Böylece 

açlıktan ve hasta-
lıktan kırılan Hererolar 

kapana kısılır. Kısa sürede 

nüfüs yarı yarıya iner. Bu 
durum Kayzer II. Wilhelm’in 
bile vicdanını rahatsız etmeye 
bașlar. General von Trotha’ya, 
geri kalan Herero’ları toplama 
kamplarına sokması emrini 
verir. Tașla yüklü eșek araba-
ları çektirilen kamp sakinleri, 
tifodan, skorbütten, halsiz-
likten ölmeye devam eder 
hızla. Fakat sorumlu valinin 
yazdığına bakılırsa, savaș 
tutukluluğu sırasında toplama 
kamplarında çalısabilmek 
Hererolar için çok eğitici, 
hatta mutluluk vericidir. 27 
Ocak 1908, Kayzer’in doğum 
günüdür. Geriye kalan bir avuç 
Herero serbest bırakılır. Ta-
mamen yok edilmemelerinin 
asıl nedeni, "yerlilerin çiftçilik 
ve hayvancılıkta vaz geçilmez" 
olușudur.

Von Trotha’nın "çölden kaçana 
ateș serbest ilanı", bazı tarih-
çilerin kanısınca, Almanya’nın, 
İkinci Dünya Savașında Yahudi 
katliamıyla zirvelenen düșün-
ce tarzının doğum saatidir.

2015’ten beri Namibya ile 
Almanya arasında mahke-
melerde tartıșılıyor tazminat 
konusu. Almanya, kolonialist-
lerin yaptığı zulmü kabul edip 
özür dilemeye hazır olduğunu 
açıklıyor. Ayrıca, açılan yara-
ların iyileșmesi için, belli bir 
mebla adlandırmadan, makul 
bir miktarda para yardımı 
yapmaya hazırmıș Berlin. 
Almanya zaten ne katliamı, ne 
de katledilen halkın toprakla-
rının yerleșimcilere verildiğini 

inkar ediyor. 
Fakat birkaç ufak 
tefek șartı var 
Almanya’nın: 
"Soykırım" 
ve "tazminat" 
sözcükleri 
kullanılmayacak, 
ayrıca kurbanların 
yakınlarına doğrudan 
ödeme yapılmayacaktır. 

Alman hükümetinin talep 
ettiği bu șartları açıklamak 
için gösterdiği gerekçe ilginç: 
"Soykırım kavramı uluslara-
rası hukukta ilk defa 1948’de 
tanımlanmıștır ve geriye 
dönük geçerliliği yoktur." Yani 
1948’den önce dünyada olan-
lar soykırımı tanımına girmiyor 
diyor Alman hükümeti.

31 Temmuz 2017, tatilimizin 
son günü. Etosha Milli Par-
kı’ndayız. Hava, kuru çayırların 
kokusuna gebe. Akșamın altın 
ıșığında pırıldıyor dikenli çalılar. 
Sararmıș otlar, akasyalar, bir 
kaç devasa ağaçla hayvan-
ların içmeye geldiği su yeri, 
muhteșem bir kulis olușturu-
yor. Suyun kenarındaki yeșil 
çimenlerin arasında, gergedan-
ların, su aygırlarının etrafında 
antiloplar oynuyor. Havada 
rengarenk kușlar, su terazile-
rini avlıyorlar. Bir diși fil yavru-
suyla yaklașıyor. Hortumunu 
ağaç dalına sarıp, yaprakları 
kopartıyor, çok aheste çiğniyor 
ağzında. Kulakları yelken gibi 
kafasının iki yanında. İlerdeki 
zürafalar, yürüyen kulelere 
benziyorlar. Kızıl toprağı toz du-

mana katarak bir zebra sürüsü 
geliyor. Güneș batarken, cırcır 
böceklerinin sesine uzaklardan 
bir kükreme katılıyor. Ürken 
ceylanlar sıçrayıp kaçıyor. 
Gökyüzü lacivertleșiyor, gece 
oluyor Afrika’da. Bugün, küçük 
oğlumuz 18 yașına giriyor. 
Lojman personeli doğum 
günü sürprizi olarak milli dans 
gösterisi düzenlemiș. Bizi de 
alıyorlar aralarına, kaptırıyoruz 
kendimizi yașam sevinci dolu 
müziğe.

www.praxis-schreiber.ch
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İ
çinde bulunduğumuz 
internet çağı, hem 
anne- babalara hem 
de çocuklara ve 
gençlere avantajlar 

ile dezavantajları birlikte 
sunmaktadır. Yeni 
dönemde çocukların 
ve gençlerin sınırsızca 
internet ve sosyal medyaya 
harcadıkları zaman söz 
konusu olduğunda, anne 
ve babalar için çok ciddi 
sıkıntı ve sorunlar da söz 
konusu olmaktadır. Gençler 
Offline olduklarında, anne 
ve babaları çocuklarının 
dışarıda kimlerle ve 
nerelere takıldıklarını 
bilmek istemeleri ya 
da bilmediklerinde 
kaygılandıkları ayrı bir 
gerçekliktir. 

"Cep telefonu kullanma oranları göçmen çocuklarında %63"

Yapılan araştırmalarda, Online olan 

gençler çoğunlukla anne ve babala-

rının gözünün önünde olmalarından 

kaynaklı, anne ve babalarda rahat-

lama duygusuna sebep olmak-

tadırlar. Diğer bir önemli tespit; 

yaşları 13-16 arasında olan genç-

Kısa bir süre önce, İsviçre’nin ciddi 

araştırma kuruluşlarından biri olan 

Zürih Yüksek Okulu - Pedagoji 

Fakültesi’nin yaptığı bir araştırma 

sonucu açıklandı. Bu araştırma-

da, yaşları 8 ila 13 arasındaki 

çocuklarda cep telefonu kullanma 

lerde Canabis (esrar/ot) kullanma 

alışkanlıklarında ciddi bir azalma 

olduğu şeklinde. Sebebi de online 

oyunlar oynayan gençlerin dış 

dünyaya takılmamalarından dolayı 

uyuşturucu ile tanışmalarına engel 

olduğu gerçekliği. Diğer yandan bu 

oranları ortaya konurken, cep 
telefonu kullanma oranlarının göç-
men çocuklarında %63, İsviçreli 
çocuklarda ise %41 olduğu tespit 
edildi.

Göçmen kökenli çocuklarda cep 
telefonu kullanma oranı bu kadar 

gençlerde uyuşturucu yerine oyun 

bağımlılığı riskinin yüksek olduğu 

gözlenmiştir. Uluslararası Psikiyatri 

Kuruluşu, 2018 yılı içinde bağımlılık 

kategorilerine internet bağımlılığını 

ilk defa bir ruhsal rahatsızlık olarak 

kayda aldı. 

yüksek ise acaba sebepleri neler 

olabilir? Ailelerin eğitim konusun-

daki farklı tutumlarından mı? Ya 

da göçmen olarak sosyal medya 

araçlarını kullanmaya daha fazla 

mı ihtiyaç duyuluyor? Bunlar yoru-

ma açık sorular. 
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Ölçü ve sınır nedir?
Şurası artık su götürmez bir 
gerçek; akıllı cep telefonları, 
internet ve sosyal medya 
yaşantımızın bir parçası ve 
gerçekliği. Peki bu gerçeklikle 
yaşanılacaksa nelere dikkat 
etmeliyiz? Bu araçları kullanır-
ken ölçü ve sınır nedir? 

Özellikle de ergenlik çağına gir-
miş her genç için sosyal medya 
önemli bir yere sahip. Birçok 
genç bir taraftan görsel bilgilerle 
beslenirken diğer taraftan da 
sosyal ilişkilerini de bu hesaplar 
üzerinden yaşamaktadır. Bu 
alanlarda bir taraftan kimlik-
lerini dış dünyaya sunarken, 
bir taraftan da bu kimlikler 
üzerinden yerlerini tarif etmekte 
ya da aramaktadırlar. 

Özellikle açılan sosyal medya 
hesaplarında kendilerine ait 
özel bilgileri nasıl sunacakları 
ya da aktaracakları konusun-
da aileler oldukça endişeli 
olabilirler. Facebook hesabının 
kanunen 13 yaşından itibaren 
açılması anne ve babanın ona-
yıyla mümkün olabilirken, bazı 
anne ve babalar daha çocukla-
rı henüz 8 ya da 9 yaşındayken 
bu hesapları açmaktadırlar. 
İşte tam da burada anne ve 
babaların çocuklarının hesap-
larına daima göz atmaları ve 
kendi kontrollerinde olmasını 
sağlamaları gerekmektedir. 
Prensip olarak da bu yaşlarda 
çocukların sosyal medya he-
saplarının olması dogru değil 
elbette. Anne ve babaların, 
çocuklarına her şeyden evvel 
sosyal medyada en çok nelere 
dikkat etmeleri gerektiği ko-
nusunda uyarmaları şart.

Sosyal medyanın 
yasaklanması 
yanlıştır
Her şeyden evvel gençlere 
sosyal medyayı yasaklamak 
doğru bir karar ve tutum 
değildir. Yasaklatan anlayışa 
gençler, inat olsun diye ter-
sini yaparak cevap vermek-
tedirler. Sosyal medya he-
saplarının nasıl kullanılacağı 
üzerine konuşmak ve bunun 
çerçevesini ve kurallarını 
belirleyip tanımlamak daha 
anlamlı olacaktır. Mesela her 
gün kaç saat ve ne kadar 
kullanılacağı anne ve baba 
tarafından mutlaka sınırlan-
malıdır. Bu saatler çocuğun 
ya da gencin yaşına göre 
belirlenmelidir. 

Farz edelim ki çocuğunuz 13 
yaşına girmiş ve bir Facebook 
hesabı açmak istiyor. O halde 
bu hesabı beraber açmanız ve 
daha baştan profil bilgilerinde 
nelerin olup olmayacağında 
etkin rol oynamalısınız. Burada 
şu kriterlere dikkat etmeniz 
önemli;

• Gizlilik ilkelerini ve ayarlarını 
mutlaka sizler belirleyin ve 
bu ayarların çocuğunuzu 
koruyacak şekilde olmasına 
dikkat edin. 

• Özellikle de onun profil 
sayfasında verilecek olan 
bilgilerin en az düzeyde 
olmasına özen gösterin. 

• Kişisel bilgilerini sadece 
kendi arkadaşlarına açık 
olmasına dikkat edin. 

• Arkadaşları dışında herkese 
kapalı olmasını mutlaka 
kontrol edin. 

• Tanımadıkları kişilerden 
aldıkları arkadaşlık istek-
lerini kabul etmemelerini 
söylemelisiniz. Bu konuda 
yaşanmış birçok olumsuz 
tecrübeler medyada haber 
olarak yeterince bulunmak-
tadır. 

• Özellikle de sürekli rahat-
sızlık verdiklerinde yetkili 
dairelere mutlaka başvuru-
nuz ve bunları bildiriniz

Sanal alemde 
Mobbing gerçekliği
Burada karşımıza çıkan en 
önemli konulardan bir diğeri 
de siber-mobbing (Cybermob-
bing). Özellikle kendilerini ko-
rumayan, özgüvenleri düşük 
olan çocuklar ve gençler bu 
Mobbing’in kurbanı olmakta-
dırlar. Sosyal medya üzerinden 
bir kişi ile dalga geçerek, 
onun özeline laf etmek ya da 
dokunmak, mağdur olanda 
derinden incitici izler ve etkiler 
bırakmaktadır. 

En son geçen yıl Hollanda’da 
20 yaşında olan bir genç, 
arkadaş grubunun Mobbing 
kurbanı olunca intihar etmişti. 
Acımasız olan insanlar her 
yerde karşımıza çıkmakta, hiç 
düşünmeden kendi egolarını 
tatmin etmek adına birilerine 
kolaylıkla zarar verebilmek-
tedirler. Sanal alem bu tür 
insanlara da inanılmaz zemin 
sunmaktadır.

Gençlerde sportif 
etkinlikler olması 
kazanımdır
Çocuklar ve gençler, sosyal 
medya hesaplarını ve interneti 
bilinçli ve yerinde kullanırlarsa 
gelişimleri büyük bir zenginli-
ğe dönüşebilir. 

Ama her şeyde olduğu gibi, 
ölçüsü kaçtığı zaman karşı-
mıza birçok sorun ve sıkıntı 
çıkmaktadır. Ekran başında 
yalnızlaşan gençler, sosyal 
ilişkilerde çekingen ve tutuk 
bir nesilin yetişmesine sebep 
olabilmektedir. Bundan dolayı 
mümkünse gençlerin dışarıya 
çıkarak arkadaşlarıyla buluş-
maları ve gezmeleri internet 
alışkanlıklarını kıracaktır. 

Diğer taraftan sosyal med-
yayı iyi kullanan gençlerin 
daha sosyal olduklarına dair 
gözlemler de mevcut. Ben 
şahsen, gençlerin hem sanal 
alemdeki ilişkilerini hem de 
sokaktaki ilişkilerini dengeli 
ve ölçülü bir dağılıma tekabül 
edebilecek şeklinde kullan-
maları ile sıkıntı ve sorunların 
fazla olmayacağı kanaatinde-
yim. Gençlerin ömürlerinin en 
hareketli olmaları gereken bu 
dönemde bilgisayar karşı-
sında oturarak geçirecekleri 
zaman yerine, mutlaka aktif 
bir faaliyetlerinin olması iyi 
olacaktır. Bir spor klubüne, 
fitnes klubüne kayıt olamaları 
ya da dağ gezileri gibi etkin-
liklere yönelmeleri onlara iyi 
gelecektir. Anne ve babalara 
da tabii ki. 
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Mustafa Aktaş
Eski Futbolcu

Sp
or

1998 doğumlu olan Eray Cümart, Fc 
Basel‘in kiralık oyuncusu olarak FC Sion 
takımında top koşturuyor. 

Futbola FC Basel‘de başlayan Eray, genç 
yaşında gösterdiği yüksek performasından 
dolayı İsviçre Süper Ligi’nin kapılarını 
araladı. Bundan 3 yıl önce Basel’in birinci 
takımında oynamaya başlayan Eray, geçen 
sezonun ikinci yarısında Fc Lugano’da 
başarılı bir sezon geçirdi.

Ü16 takımlarından bu yana takip ettigim 
Eray, birçok zorluğa ragmen bugün iyi 
yerlere gelmiş durumda. Performansını her 
yıl daha da arttıran Eray, hem İsviçre‘nin 
hem de Avrupa‘nın birçok büyük kulübünün 
dikkatini çekmeyi başardı.

Çeşitli yaş kategorilerinde İsviçre milli 
takımlarında da oynayan Eray, geleceği çok 
parlak bir oyuncu. Eray’ın ismini birkaç yıl 
içerisinde çok iyi yerlerde göreceğiz.

Daha önce HaberPodium’da yayımlanan 
bir yazımda belirttiğim gibi, çocukların 
gelişiminde ailelerin önemi gerçekten 
de büyük. Eray örneğinde, babası 
Erdal Cömert’in oğluna olan katkıları 
yadsınamaz. O yüzden buradan tekrar 
ifade etme gereği duyuyorum; spor yapan 
gelişim çağındaki çocuklarımızın aileleri 
gerçekten de bilinçli olmak zorundalar.

Bu ayki yazıma 
kısaca Eray 
Cümart’dan 
bahsederek 
başlamak 
istiyorum.

İsviçre Süper Ligi’nde Fc Basel’in düşüşü devam 
ediyor. İkinci yarı itibarı ile, şampiyonlar liginde 
evinde Manchester City’den 4-0 gibi ağır bir 
yenilgi alan Fc Basel’in işleri ligde de yolunda 
gitmiyor pek. Peşpeşe alınan kötü sonuçlardan 
sonra lider Young Boys ile arasındaki puan farkı 
11 oldu. Geriye kalan haftalarda bu puan farkının 
kapanması çok zor görünüyor.

Lig sonunda Fc Basel takımında radikal 
değişikliklerin olması kaçınılmaz. Bu durumda 
faturanın ilk olarak teknik kadro ve futbolculara 
kesileceği aşikar. Sezon sonunda, Fc 
Basel’deki teknik kadronun en tepeden en alta 
değişebileceğini düşünüyorum.

Burada Young Boys için ayrı bir parantez açmak 
istiyorum; Yıllarca sabredilerek, doğru transfer 
politikaları ve çok cüzi bütçelerle iyi bir takım 
ve çok güzel bir sistem yaratıldı. Örneğin sezon 
başında çok iyi oyuncularını iyi paralara satan 
takım, bu oyuncuların yerine dinamik ve çıkış 
yapmaya hazır oyuncular bulup takıma adapte 
etti.

Futbol bilgime ve tecrübeme dayanarak, Young 
Boys’un, bir aksilik olmazsa bu yıl şampiyonluk 
ipini göğüsleyecegini ve yıllardan beri süregelen 
Fc Basel hegomanyasına son vereceğini 
söyleyebilirim. 
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Lichtenstein adına katılan 
sporcular 1 bronz madalya 
alarak madalya alan ülke-
ler listesine katılmaya hak 
kazandılar.

Olimpiyatlara katılan İsviç-
reli sporcuları bu başarıla-
rından dolayı kutluyoruz.

Bir sonraki kış olimpiyat-
ları 2022 yılında Pekin'de 
yapılacak.

Altın Gümüş Bronz

9 - 25 Şubat tarihleri arasında yapılan 
2018 kış olimpiyatları Güney Kore’nin 
Pyeongchang şehirinde düzenlendi. 
Kuzey ve Güney Kore, bu olimpiyatlara 
"Birleşik Kore" bayrağı altında katıldılar.

Çekişmeli ve de heycanlı geçen yarış-
maların yaşandığı bu olimpiyat, şu ana 
kadar yapılanlar arasında en soğuk ve 
dondurucu olanlarındandı.

Çiftli dörtlü ve altılı olarak yapılan 
Snowboard yarışmaları nefesleri kesti. 
Artistik Snowboard gösterileri tam 
anlamıyla müthişti.

İsviçre bu olimpiyat oyunlarında 5 Altın, 
6 Gümüş, 4 de Bronz olmak üzere 

toplamda 15 madayla kazandı. Olim-
piyatların şampiyonu ise, toplamda 39 

madalya ile Norveç oldu.

İsviçre'nin altın madalya alan ve bayraklarını gön-
dereye çekmeyi başaran sporcular;

Sarah 
Hoefflin
Freestyle

Dario 
Cologna

Cross Country

Michelle 
Gisin

Alpine Sking

Charlotte 
Kalla

Kayaklı koşu

Nevin 
Galmarini
Snowboard

Haydar Bitnel
Eski Hakem
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Örneğin, çocuğunuz okulda birisiyle 
tartışmış, kavga etmiş, hatta agresif 
davranışlara maruz kalmış olsun. 
Çocuk gelip bunu size anlatmış 
olsun. Bu durumda anne ya da baba; 
"Sen dur, ben onun annesi ile konu-
şurum. Nasıl iter seni?, Sen merak 
etme çocuğum" derse annelik 
koruma refleksi ile çocuğuna destek 
olmak isterken, ona güçsüz, savun-
masız, yetersizlik duygusu verdiği-
nin farkında olmayabilir. Anne-baba 
bu durumda çocuğuna aslında şu 
mesajı vermiş olur; "Çocuğum sen 
bu işi kendin çözemezsin. Küçüksün 
daha anlamazsın. Ben hallederim". 
Böylece çocuğun kendi problemini 
kendisinin çözmesi engellenmiş 
olunuyor. 

rımız üzerinde düşünmek yerinde 
olacaktır. Çocukların olumlu veya 
olumsuz davranışlarının sonucunda 
hissettiklerini yaşama, dile getirme 
ve rahatlama ihtiyacı varsa, bunu 
yapabilmelidirler.

Farkında olarak veya olmayarak 
çocuklarımıza sözlü veya sözsüz 
iletişimle bir dolu mesaj veririz. 
Acaba ne tür mesajların çocukları-
mızı ne kadar etkilediğinin farkında 
mıyız? Bunu, anne-baba olarak 
zaman zaman kendimize sormamız 
anlamlı olacaktır.

Ailede çocuk ne kadar kendini duygu 
ve düşünceleri ile ortaya koyarsa, en 
önemlisi de değer verildiğini hisse-
derse, birey olma yolunda anlamlı 
adımlar atmış olacaktır. 

ocuğun bir durum ve olaylar kar-
şısında neler hissettiğini ağlayarak 
veya kızarak ifade etmesini önemsiz 
değerlendirmek, onların duygu-
larının ve hissettiklerinin değeri 
olmadığı anlamına gelir. Çocuk; 
"Benim duygularım önemli değil" 
şeklinde düşünürken, böylece bunu 
ona öğretmiş oluruz. 

Anne ve babaların ve de öğret-
menlerin gözden kaçırdıkları bu 
durumu çevremizde ve kendimizde 
de gözlemleyebiliyoruz. Ailede anne 
ve babanın, okulda öğretmenlerin 
ortak hedefleri olarak kabul ettiği-
miz; çocuğu bağımsız, özgüvenli, 
düşünen, kendini iyi ifade edebilen 
bir birey olarak yetiştirmektir. Bu 
ortak hedef için gün içerisinde 
onlara karşı tutum ve yaklaşımla-

Dr. Meral Acar
Çocuk, Ergen, Aile 

Psikoloğu ve Danışmanı
acarmeral@googlemail.com

"Koskoca oğlan/kız hiç ağlar mı?"
"Bana ağlayarak gelme."
"Oğlum geçer. Üzülme, boşver." 
der kimi zaman anne - babalar. Peki anne - baba bu gibi sözlerle 
çocuklarına nasıl bir mesaj verdiğinin farkında mıdır acaba?

Ço
cu

k
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Birçok anne - baba ve eği-
timciye çocukların eğitiminde 
nelerin önemli olduğunu 
sorduğumuzda, hemen 
hemen aynı yönde hedeflerde 
buluştuklarını görüyoruz. 

Fakat uygulamada hedefe 
giderken izlenen yolların çok 
farklı yönlere gittiğini gösterdi-
ğimizde, hayretle karşılamala-
rı, iletişimin önemini anlama-
larına yardımcı oluyor onlara.

Buraya kadar anlattıklarımız-
dan anlaşılacağı gibi, ailede 
ve sosyal çevredeki iletişimin 
önemini fark edip, farkındalığı-
mızı yükseltmemiz gerektiğini 
anlıyoruz. İletişim derken 
sadece anne-baba-çocuk veya 
Öğretmen-çocuk değil, ailede-
ki bütün aile bireyleri ile olan 
iletişim, yine dışarda bütün 
sosyal çevremizdeki iletişim 
olarak geniş bir bütün olarak 
bakılması gerekmektedir.

Çocuklarda sözel iletişimden 
daha çok sözsüz iletişim etkili-

dir. Evde kitap, gazete okuyan 
anne - babanın çocukları da 
bu davranışı görerek onları 
taklit ederler. Annesi düzenli 
kitap okuyan bir çocuk eline 
kitabı alıp, okuyormuş gibi 
yaparak; "Bak ben "Anne" 
oldum", diyerek annesini taklit 
edebilir. Bunlar iyi davranışlar 
olabileceği gibi, istenmeyen 
davranışlar da olabilir tabi.

Onay Mekanizması

Anne ve babalarda gözlem-
lediğimiz diğer bir davranış 
türü ise bilinçli veya bilinçsiz 
olarak kullandıkları onay 
mekanizmalarıdır. Anne - baba 
örtülü mesajlarla, çocuklarını 
kendilerine bağlama eğilimleri 
gösterebiliyorlar. Örne-
ğin, çocuk okulda 
iyi not aldığında, 
babanın "Seninle 
gurur duyuyorum 
oğlum" demesi 
örtülü bir mesajdır. 
Çocuğa veri-

len mesaj; "Babamın gurur 
duyması için iyi not almam 
lazım" anlamına gelmektedir. 
Annenin çocuğuna; "Yemeğini 
yemezsen üzülürüm" örtülü 
mesajında çocuk; "Annem 
üzülmesin, o yüzden taba-
ğımı bitirmeliyim" şeklinde 
düşünür. 

Örtülü mesajda çocukların 
duygu ve düşünceleri değerli 
değildir. Anne - babanın, okulda 
eğitmenin duygu ve düşünceleri 
da önemlidir. 
Çocuğun 
görevi 
anne 
ve 
babasını 
mutlu 
etmek 

için 

davranmak ya da babasın onun-
la gurur duyması için birşeyler 
yapmak olmamalıdır. Çocuk; 
"Durumun benimle ilgisi yok, 
babamın ne hissettiği önemli" 
der burada. Eğer çocuk durumu 
bu şekilde ailede öğrenir ve 
yorumlarsa, ileriki hayatında, 
başkalarını memnun etme 
yönünde çaba sarfeder

Başkalarının onay vermesi 
anlayışı ile; okulda öğretme-
ninden, ileride evlendiğinde 
eşinden, çalıştığında patronun-
dan onay odaklı davranışlar 
geliştirmesine yönlendirilmiş 
olunur.

Amacımız ileride mutlu 
bireylerin yetişmesi 

ise, bu istek an-
cak kendi duygu 
ve düşüncele-
rinin değerli 
olduğunu bilen 
çocukların 

desteklenme-
siyle mümkün 
olabilir.
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Vintage moda akımı geçmişten 
gelen, belli bir dönemi yansıtan, ikonlaşmış parçaların 

günümüzde kullanılmasıdır. Bu 
moda akımı 19. yy’da ortaya 

çıkmıştır. Günümüzde 20. yy 
ve öncesinden kalan kıyafet 

ve nesneler vintage olarak 
tanımlanır fakat bu parçaların 
mutlaka belli bir döneme ve 
tasarımcıya ait olması ve o 

dönemin ruhunu yansıtması 
gerekir. Malzeme kalitesinin 
yüksek olması vintage moda akımında önemli bir yere sahiptir.
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Retro moda akımı yakın geçmiş-
teki parçaların ve aksesuarların 
günümüzde tekrar moda olmasıdır. 
Örneğin, 80’ler ve 90’larda moda olan 
parçaların günümüz tasarımlarımda 
kullanılması retrodur. Günlük hayata 
daha yakın olan bu tarz puantiye, 
çan ve pileli etekler, değişik pantolon 
paçaları kabarık ve kahküllü saçlar 
olarak tanımlanır. 

Bu tarz adeta zıtlıkların birliği demek-
tir. Amaç farklı desenler, renkler veya 
tarzlardan parçaları bir araya getire-
rek şık bir bütün oluşturmaktır. Ek-
lektik giyim tarzı eğlenceli, farklı bir o 
kadar da zordur. Çünkü farklı renkler 
ve desenler bir araya geldiğinde her 
zaman iyi durmayabilir, gözü yorabilir 
ya da avam durabilir. 

Monochrome kökeni Yunanca’dan 
gelir ve tek renkten oluşan sanat 
eserlerine verilen isimdir. Kelime-
nin modaya uyarlanması ise biraz 
daha farklıdır. Modada monokrom 
stil tek renkten oluşan, iki zıt 
renkten oluşan veya iki zıt rengi 
içerisinde barından şekillerden 
oluşan parçaların kombinlenmesi 
ile oluşur. 

Eklektik

Bohem giyim 1960’ların sonlarına 
doğru çıkan ve 1970’li yıllarda 
devam eden bir hayat tarzının 
yansımasıdır. Bu stilin uygu-
layıcıları özgür, rahat, anı 
yaşamayı seven ve gezgin 
ruhlu insanlardır. Mantı-
ğında, giyim kuşama fazla 
para ayıramayan insanla-
rın daha düşük bütçelerle 
bir stil oluşturması 
yatar. Bohem dendi-
ğinde daha çok, baharat 
renklerinin kullanıldığı, 
çiçekli elbiseler, kovboy 
botları ve şapkaların kullanıldığı, 
püsküllü süet ceketlerle kombinlenen 
kıyafetler akla gelir.

Seksapeliteyi esprili bir şekilde 
yansıtan bir giyim tarzıdır. Bu 
tarzda sevimlilik ve seksilik 
birbiriyle harmanlanır. İnce 
bel, dolgun göğüs ve kalçalar, 
kabarık saçlar, kırmızı ruj fakat 
çok sevimli bir yüz ifadesi bu 
stili tanımlar. 

İlk olarak 70’li yıllarda ortaya çıkan go-
tik tarz, gizemli olmayı seven kadınlara 
hitap eden bir tarzdır. Aksesuarlarda 
deri, tül ve dantel detaylara sıkça yer 
verilir. Gotik tarzında ulaşılmak isteni-
len stil, hem gizemli hem de hüzünlü 
bir görünümdür. Zarafetin karanlık 
yüzünü yansıtmak amacıyla ortaya 
çıkarılmış bir akım olarak, feminenliği 
ön plana çıkarmak isteyen kadınların 
tercih edebileceği bir tarzdır. Ayakkabı 
ve kıyafetlerde genelde siyah rengin 
seçilmesinin yanı sıra, abartılı makyaj 
ve yüksek topuklu ayakkabılar gotik 
kadınların vazgeçilmezidir. 
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Opel'in binek özellikleri gelişti-
rilen yeni Combo'su gün ışığı-
na çıktı. Markanın PSA Grubu 
bünyesine girmesinin ardından 
geliştirilen Combo, tamamen 
yeni bir mimariye sahip. 5 ve 
7 koltuklu, uzun (4.75 m) ve 
kısa (4.40 m) şasili versiyonları 
bulunan hafif ticari, 597 lt ile 
2693 litre arasında değişen bir 
bagaj hacmi sunuyor.

Gelişmiş sürüş destek sis-
temleri ve yeni nesil bilgi-eğ-
lence sistemleriyle donatılan 
Opel Combo; head up display 
ve 180 derece geri görüş 
kamerası, LED gündüz farları, 
otomatik fren destekli ön çar-
pışma uyarı sistemi, Opel Eye 
ön kamera sistemi, otomatik 
cruise control, akıllı hız adap-
tasyonu, sürücü yorgunluk 
tespit sistemi, gelişmiş park 
pilotu, akıllı çekiş destek siste-
mi Intelligrip, kablosuz telefon 
şarjı, ısıtmalı deri direksiyon 
simidi, ısıtmalı ön koltuklar 

ve motordan bağımsız çalışan 
yardımcı ısıtma özelliği gibi 
tenolojileri ve donanımlarıyla 
dikkat çekiyor.

Yeni Combo, Apple Carplay 
ve Android Auto destekli 
bilgi-eğlence sistemi de 
sunuyor. Yolcular birinci ve 
ikinci sıra koltuklardaki USB 
girişleri ile akıllı cihazlarını şarj 
edebildikleri gibi, 230V priz ile 
laptoplarına da gerekli gücü 
sağlayabiliyorlar.

Combo'nun kaputunun 
altında turbo benzinli ve dizel 
motorlar görev yapıyor. Bütün 
seçeneklerin sürüş keyfi ve 
yakıt ekonomisini dengeleye-
cek şekilde tasarlandığı açık-
lanıyor. Motorlara beş ve altı 
ileri manuel şanzımanın yanı 
sıra sınıfında ilk defa sekiz ileri 
otomatik şanzıman seçeneği 
de eşlik edecek.

Ot
om

ob
il
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Peugeot'nun D-segmenti sedan modeli 508'in 
yeni nesli tanıtıldı.Teknik detayları henüz açık-
lanmayan otomobil, markanın yeni tasarım çiz-
gisine uygun bir ön tasarım sunarken, farlardan 
aşağıya doğru uzanan yay şekilli gündüz farları 
ise bu bölümdeki en dikkat çekici tasarım detayı 
olarak karşımıza çıkıyor.

Coupe tarzında bir forma sahip olan yeni 508, 
GT versiyonlarında son derece sportif bir tasa-
rım sunuyor. Bu versiyonda ayrıca iri jantlara ve 
parlak siyah detaylara da yer verilmiş. Otomobi-
lin stop grubunda ise üç parçalı bir yapı mevcut.

Peugeot'nun 3008 ve 5008 gibi yeni nesil 
modellerinde gördüğümüz i-Cockpit mimarisi 
yeni 508'de de karşımıza çıkıyor. Ahşap ve deri 
kaplamalarla döşenen kabin ayrıca ambiyans 
aydınlatmalarıyla da son derece şık bir tasarıma 
sahip.

Yeni 508'in motor seçenekleri ise henüz açık-
lanmış değil. Ancak 1.5 ve 2.0 litrelik BlueHDI 
dizellerin ve 300 beygirden daha güçlü bir hibrit 
versiyonun seçenekler arasında olabileceği 
konuşuluyor.



İlk neslin coupe formunu aynen koru-
yan X4, buna karşılık yeni boyutlarının 
da etkisiyle artık daha orantılı bir tasa-
rım sunuyor. Full LED farlara, aktif hava 
girişlerine ve ince tasarımlı stoplara 
sahip olan otomobilin sportif görünüm 
açısından da eli yine oldukça güçlü. 
Büyüyen boyutlara rağmen önceki 
modelden 50 kg daha hafif bir gövdeye 
sahip olan yeni X4'ün ön:arka ağırlık 
dağılımı ise 50:50 olarak ayarlanmış. 

X4'ün kabin tasarımı BMW'nin yeni nesil 
modellerinin iç mekan çizgilerine sahip. 
Önceki modele göre gösterge paneli bi-
raz daha alçakta konumlandırılmış. Orta 
konsoldaki 10.25 inçlik bilgi-eğlence 
sistemi de yenilikler arasında. Sistemi 
sesli komutla ya da Gesture Control 
özelliği sayesinde parmak hareketleriy-
le kontrol etmek mümkün. Daha büyük 
olan head-up display, aktif hız sabitle-
me sistemi, şerit takip asistanı ve park 
yardımcısı, 360 derece kamera sistemi 
de X4'ün teknolojik yönüne vurgu yapan 
özellikler arasında.

Yeni X4'te sıralı 4 ve 6 silindirli turbo-
şarjlı motorlar görev yapıyor. Benzinli 
ve dizel 2-litrelik dört silindirli motorlar, 
xDrive25d, xDrive30i ve xDrive30d se-
çeneklerinde sunulurken, M40i ve M40d 
adındaki M Performance versiyonla-
rında ise sıralı 6-silindirli üniteler görev 
yapıyor. 

Tüm motorlar 8-ileri otomatik şanzı-
man ve xDrive dört tekerlekten çekiş 
sistemiyle sunulacak. Güçleri 184 bg 
ile 360 bg arasında değişen motorların 
en güçlüsü olan 3-litrelik benzinli M40i 
ünitesi, X4'ü 0'dan 100 km/s hıza 4.8 
saniyede çıkarmayı başarıyor. 

Kısa süre önce X3 modelini 
yenileyen marka şimdi de yeni 
X4'ü yollara çıkardı. X4, yeni bir 
tasarıma, teknolojilere ve yeni 
boyutlara kavuşan ikinci nesil 
özelligi taşıyor. 

Selefinden 81 mm daha 
uzun ve 37 mm daha geniş 
bir gövdeye sahip olan yeni 
X4'ün dingil mesafesinde de 
54 mm'lik bir artış bulunuyor. 
Dingil mesafesindeki artış arka 
koltuktaki diz mesafesini de 27 
mm arttırmış. Arka koltukların 
gerisinde ise 525 litrelik bir 
bagaj bulunuyor.
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5 bin metrekarelik bir alana kurulan fuarda, motosiklet dünyasına dair tüm 
yeniliker sergilenirken; yeni motosiklet modelleri, 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 beğe-
nisine sunuldu.

1500’den fazla motosikletin sergilendiği Zürich Messe salonunda 400 ayrı marka 
stand açma olanağı buldu.

Bu yılki fuarda öne çıkan temel özellik güvenlik ve korunma olurken, motosiklet 
kullanıcılarına özel olarak tasarlanan yüksek güvenlikli deri giysiler önplanda 
tutuldu. Giysilerin temel özelliği, herhangi bir düşme anında otomatik olarak 
şişmeleri ve olası yaralanmaların önüne geçmeleri şeklinde ifade ediliyor.

İsviçre’nin en büyük 

motor sporları fuarı 

SWİSS MOTO 22-25 

Şubat tarihleri ara-

sında gerçekleştirildi. 

Bu yıl 15.’si yapılan 

fuar için, Oerlikon’da 

bulunan Zürich Mes-

se alanı kullanıldı. 

4 gün boyunca süren fuarı toplamda 

71.993 kişi ziyaret etti.

71.993

Fuarda, ilk kez elektrikli motorlar da sergilendi.
51
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Gündelik yaşamın koşturmacasından ve stresinden 
sıyrılıp; huzurlu, sessiz ve keyifli bir hafta sonu 
geçirebileceğiniz gerçek bir yeryüzü cenneti burası.

Göl, dağ ve yeşilin uyumunu çok güzel yansıtan 
Brienz, aynı zamanda ahşap evlerinin güzelliği ile 
İsviçre ahşap işçiliğinin de merkezidir. 

Kasabanın içinden boydan boya uzanan 
"Hauptstrasse" üzerinde, tahtadan yapılmış iki katlı 
evler ardı ardına sıralanır. Bu caddeye bağlanan 
Brunngasse, tahta evlerin muhteşem örneklerini 
görebileceğiniz çok güzel bir sokaktır. Burası adeta 
açık hava müzesi özelliği taşıyor.

Kasabada ağaç işçiliği ve yaylı çalgıların yapımı ile 
ilgili okullar ve ahşaptan yapılan sanatsal çalışma-
ların sergilendiği bir müze bulunuyor. 

Ziyaretçiler burada ahşap hediyelik eşyalar satın 
alabilirler.

Ge
zi

 R
eh

be
ri

Kanton Bern sınırları içinde bulunan 
Brienz, Brienz Gölü'nün doğu ucunda 
yer alan küçük bir kasabadır. 
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Doğa, göl ve parklar bölgesi olarak da bilinen Brienz'in sa-
hil yolunda bulunan turkuaz rengi gölü sizi büyüleyecektir. 

Göl çevresinde bulunan küçük ve tatlı yerleşim yerlerini 
seyrederek romantik bir yürüyüş yapabilirsiniz.

Alp buzullarının erimesi ile oluşan bu gölün suları oldukça 
serindir.

Burada tekne gezileri de oldukça yaygın. Tekne gezisi ile 
göl manzarasının keyfini çıkarabilir, gezi boyunca Alplerin 
karlı zirvelerini görebilirsiniz.

Brienz Gölü 

Brienzer Rothorn
Tren yolculuğu yaparak manzaraların keyfini çıkaran 
ziyaretçilere Brienzer Rothorn'u önerebiliriz.

2349 metre yükseklikte bulunan Brienzer Rothorn'a, göl 
ve dağ manzarası eşliğinde, buharlı lokomotif ile çekilen 
eski tip bir trenle çıkabilirsiniz. Buradaki manzara sizi 
büyüleyecektir.

Giessbach Şelaleleri
Buraya gelmişken, bölgede bulunan dünyaca ünlü 
Giessbach Şelaleleri’ni de görmenizi tavsiye ederiz.



Ayhan Demirden
Sinema eleştirmeni

a.demirden@gmx.de

önce en büyük hediye, sonra en büyük 
ceza ve kibir olarak değerlendirirken biz 
Elio'nun gözünden Oliver'e kah hayran 
oluyor, kah nefret ediyoruz kitapta. Ama 
aynı sahneler genel bir açı ile anlatılınca 
bu kaygıların bize geçmesi mümkün 
olamıyor. Ya da en azından sınırlı kalıyor.

Kuşkular

Bir diğer önemli problem ise yine Cast 
problemi. 24 yaşında olması gereken 
Oliver filmde 30’larında görünüyor. Bu 
Elio ile Oliver'in ilişkisine seyircinin 
biraz rezervli yaklaşmasını sağlıyor. 30 

yaşındaki güçlü kuvvetli bir adamın 16-
17 yaşındaki çelimsiz bir gençle ilişkisi 
dengesizlik yaratıyor ve bizi kuşkulandı-
rıyor. Yönetmenin ayrıca erotik anları hiç 
göstermeyerek bir şekilde filmi kastre 
– iğdiş- etmesi tutucu bir sahnelemeyi 
tercih etmesi, öyküyü bir arada tutan 
en önemli etmeni kapı dışarı etmesi 
affedilir gibi değil.

Her şeye rağmen çok güzel bir kitaptan 
uyarlanan bu filmde çok güzel sahneler 
de var. Film müziği gerçekten harika.' 
Mystery of love', aşk acısısından kendini 
korumaya çalışan Elio'ya babasının söy-
lediği ' Birşeyi hissetmemek için hiçbir 
şey hissetmemek ...Yazık! dediği sahne, 
sevgilisi trenle uzaklaştıktan sonra 
Elio'nun acı ve yıkılmışlık içinde telefon 
kulübesinden annesini aradığı, gelip onu 
almasını istediği sahne ciğerlerimize 
kadar işliyor.

İtalya, Güneş, Edebiyat

İtalya’dayız… Güneşi derimizde his-
sediyoruz. Havuz suyundan akseden 
ışınlar gözlerimizi kamaştırıyor. Burası 
Profesör Perlman’ın (Michael Stuhlberg) 
evi. Büyük bir bahçesi, bahçesinde şef-
tali, kayısı ağaçları var. Ve tabii büyük bir 
ağacın altında büyük bir de masa... 

Profesör’ün oğlu, 16-17 yaşlarındaki Elio 
(Timothee Chalamet) sanata çok düş-
kün; piyano çalıyor ve edebiyatla ciddi bir 
ilişkisi var. Homeros ve Dante okuyor. 
Günler bu küçük tatil kasabasında sakin 
bir şekilde ilerlerken, Elio'nun babası her 
yıl yaptığı gibi bu yıl da araştırmalarında 
kendisine asistanlık edecek bir doktora 
öğrencisini davet ediyor. 24 yaşındaki 
Amerikalı Oliver'ın (Armie Hammer) eve 
gelmesiyle Elio'nun onun cazibesine 
kapılması, sadece Oliver'in eski Yunan 
heykelleri gibi yakışıklı olmasıyla ilgili 
değil, Oliver' da edebiyatla ve sanatla iç 
içe bir insan

Elio'nun Gözü

Rejisör Luca Guadagnino iki insanın 
birbirlerinin çekimine nasıl kapıldıklarını, 
birbirlerini kıskandırmak için kendile-
rine nasıl başka sevgililer bulduklarını 
mükemmel bir atmosferde, keyfini 
çıkara çıkara anlatıyor. Bu bir gerçek ilk 
aşk hikayesi. Melankolik, sıcak, sarıcı ve 
bazen de sıkıcı. André Aciman’ın yazdığı 
kitabı, uzun pasajları hiç sıkılmadan 
okuyan seyirciler filmde biraz sıkılıyor. 
Çünkü öykünün gerilimini taşıyan teme-
li, olayların kitapta Elio'nun gözünden 
anlatılması oluşturuyor. Film aslında 
önce Elio'nun gözüyle çekilmiş ama 
Guadagnino sonra bundan vazgeçmiş. 
Sahneler genel planlarla çekilince ve 
geniş açılar kullanılınca izleyici karakter-
lerin duygu dünyasının içine girmekte ve 
takipte zorluk çekiyor. 

Elio aşkını Oliver'e açıklayıp açıklama-
mak arasında bocalarken, kıvranır-
ken, binbir soru ile kendini yerken ve 
endişelenirken, aldığı küçük bir sinyali 

Beni Adınla Çağır-Call Me by Your Name

Yönetmen : Luca Guadagnino

Yapım Yılı : 2017

Ülke : İtalya, Fransa

Türü : Dram, Romantik

Süre : 130 dakika

Oyuncular : Timothée Chalamet, Armie Hammer, 
Michael Stuhlbarg, Amira Casar, Esther Garrel

Fragman
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Kurtarıcı Elisa

Elisa (Sally Hawkins) madun 
(duyan ama sesli konuşama-
yan) bir temizlikçidir. En yakın 
arkadaşı siyahi Zelda ile soğuk 
savaş dönemi 60'lı yıllarda 
gizli bir Amerikan araştırma 
labortuvarında çalışmaktadırlar. 
Günlerden birgün Güney Amerika 
yerlilerinin tanrı diye kutsadığı bir 
yaratığı araştırma labortuvarına 
getiren Albay Strickland (Michael 
Shannon) bu garip yaratığa aske-
ri amaçlarında kullanmak üzere 
bilgi almak için çeşitli eziyet ve 
işkenceler yapar. Buna tanık olan 
Elisa daha önce ilişki kurduğu bu 
yaratığı kurtarmak üzere çevre-
sindeki herkesi harekete geçirir. 

İyiler Kötüler ve Mutlu Son

Meksikalı yönetmen Guillermo 
del Toro daha önceki filmleri 
Şeytanın Bel Kemiği- The Devil's 

Backbone ve Pan Labirenti ile 
beklentilerimizi yükseltmiş 
ama Ana akıma yönelik yaptığı 
Hellboy gibi sıradan üretimlerle 
bizleri hayal kırıklığına uğratmıştı. 
Yönetmen bir takım projeleri-
ni finans kaynağı bulamadığı 
için gerçekleştiremediğinden 
yakınıyordu. Sonunda 20 Milyon 
Dolar gibi Hollywood için çok 
mütevazi sayılabilecek bir bütçe 
ile gerçekleştirdiği The Shape of 
Water – Türkçe’ye Suyun Sesi 
olarak çevrilmiş de olsa, ben Su-
yun Şekli demeyi tercih edeceğim 
filme, Pan Labirentinin fantastik 
ve özgür ortamına ulaşamasa 
da yarattığı kendine ait dünya 
ve metoforlar simgeler aracılığı 
ile günümüz dünyasına bir sürü 
göndermede bulunuyor. Evet bu 
film Hollywood kalıplarını maa-

hitap ediyor. Biraz Oscar’a oyna-
mak olarak anlaşılabilecek klasik 
numaralara başvurması eserin 
değerini etkilese de herkese 
dokunan bir hikayeyi doğru ve 
düzgün anlatmayı mükemmel 
başarıyor. 

Filmin sonundaki şiirle biz de 
kapatalım.

“Görmek mümkün değil ki şeklini

Dört bir yanım seninle çevrili

Varlığın doldurur gözlerimi 
aşkınla

Kalbim aciz kalır

Her yerdeki varlığınla.“

Kaçırmayın! 

lesef daha fazla kullanıyor. İyiler 
ve kötüler birbirleriyle mücadele 
ediyorlar, kaçma kovalamaca 
sahneleri de eksik değil, sonunda 
Katharsise de ulaşıyoruz. Albay 
Strickland kötü mü kötü, Elisa 
zaten ırmak kıyısında bulunmuş 
yetim neredeyse Tanrı’nın yeryü-
züne yollanmış elçisi (Boynunda-
ki izlerin eski solungaçların izi mi 
yoksa gördüğü eziyetlerin izi mi?) 

İyiler hep ezilenler ve baskı 
görenler eşcinsel Giles (Richard 
Jenkins) siyahi Zelda ve dikkat 
Sovyet ajanı Dr. Hoffstettler 
(Michael Stuhlbarg).

Pan Labirentinde faşizme karşı 
nefretini dillendiren Guillermo del 
Toro, kendine ait bir sinema at-
mosferi yaratması ile bu eserinde 
de gerçekliğin kısıtlayıcılığından 
kendini ve eserini kurtarırken, 
aynı zamanda yarattığı görsel 
şölen ile estetik duyularımıza 

Suyun Sesi- The Shape of Water

Yönetmen : Guillermo del Toro

Yapım Yılı : 2017

Ülke : ABD

Türü : Dram, Fantastik, Romantik

Süre : 123 Dak.

Oyuncular : Sally Hawkins, Michael Shannon, Octavia Spencer, 
Richard Jenkins, Doug Jones

Fragman
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Perşembe

Çarşamba - Pazar

Kadınlar İçin Yoga

Genç Film Günleri 2018

29 Mart

4-8 Nisan

Kadınlar için her Perşembe yoga-antrenmanı. 
Sadece suyu kendiniz getirmeniz gerekiyor. 
N/F-Ausweis sahibi kadınlar için katılım 
ücretsiz. Saat: 16:00-17:15

Festivalde genç film yapımcılarının filmleri 
gösterilirken en iyi filmler ödüllendiriliyor. 
Çocuklar için özel bir program da yer alıyor 
burada.

Gartenhofstudio. Gartenhofstr. 24
www.sportegration.ch

Theater der Künste, Bühne A. Gessnerallee 9 
www.jugendfilmtage.ch

SPOR

FESTİVAL

Et
ki

nl
ik

 T
ak

vi
m

i (
15

 M
ar

t -
 1

5 
N

is
an

)

Cumartesi

Cumartesi - Pazar

Çocuklar İçin Kültür Programı

Resim Sergisi

31 Mart

7-8 Nisan

"Kinderkulturakademie Zürich" bahar tatili 
süresince 7 ve 13 yaş arasındaki çocuklara 
kurs imkanları sunuyor. 
KulturLegi ile katılım ücretsiz (150.- CHF 
yerine). Yer sayısı sınırlıdır.

Museum Haus Konstruktiv. Selnaustr. 25
www.hauskonstruktiv.ch

Ressam ve Karikatürist Mehmet Kahraman, 
yağlı boya çalışmalarından oluşan bir resim 
sergisi düzenliyor. Sergi 7 Nisan'da 13.30-
20.00 arası, 8 Nisan'da da 14.00-17.00 arası 
zirayetçilerine açık olacak.

KÜLTÜR

SERGİ

Cuma

Salı

Pazar

Ori Alboher

Birlikte Koşu

Wildnispark Zürich’in Açılış Günü

23 Mart

27 Mart

25 Mart

ORI olarak adlandırılan Ori Alboher, 
Kudüslü bir şarkıcı ve şarkı yazar. Müziği 
ise elektronik ve funk karışımında oluşuyor. 
Saat: 20:00. Giriş ücretsiz.

Jenseits im Viadukt, Bogen 11/12. 
Viaduktstr. 65
www.jenseitsimviadukt.ch 

Yürüyüş buluşması "Züri rännt" etkinliğinde 
eğlence merkezde yer alıyor. Temiz havada 
hareket etmenin tadını çıkarırken yeni yerler 
öğrenebilir ve yeni insanlarla tanışabilirsiniz. 
Kayıt olmadan başvurabileceğiniz farklı 
gruplar bulunuyor. 

Mesafe: 8-10 kilometre. 
Katılım ücretsiz.

Landesmuseum, Bullingerhof, Münsterhof 
www.zueriraennt.ch

Sihlwald’daki ziyaretçi merkezi yeni 
sezona başlıyor. Özel sergi "Grüezi 
Fischotter – willkommen zurück"e 
rehberli turlar yapılıyor. 
Saat: 14:00-16:00. Giriş ücretsiz.

Wildnispark Zürich, Besucherzentrum 
www.wildnispark.ch

KONSER

KONSER AÇILIŞ

Pazartesi

Oerlikon’da Almanca Kursu

26 Mart

Her Pazartesi ve Salı akşamı Oerlikon’da 
Almanca kursları veriliyor. Başvuru kurs 
yerindeki öğretmene yapılıyor. 
Saat: Pt ve Sl 17:30-19:30. 
Katılım ücretsiz.

AOZ, Tramonthalle. Robert-Maillartstr. 14 
www.aoz.ch

KURS

Çarşamba

Paskalya Yumurtası Boyama

28 Mart

Saat:14:00-18:00. Yumurtası Boyaması 
31.03, 13:00-17:00 tarihinde de yapılıyor. 
Yumurta başına 1.50.- CHF.

Kafitreff, GZ Affoltern. Bodenacker 25

www.gz-zh.ch/gz-affoltern

EĞLENCE

SUNUM

Her Salı 06:30-07:30
Buluşma noktası: Landesmuseum. 

Her Çarşamba 12:00-13:00
Buluşma noktası: Bullingerhof. 

Her Pazar 19:00-20:00
Buluşma noktası: Münsterhof. 

Açılış: 6 Nisan / Saat 18.00
Alteschule Alte landstrasse 26, 8810 Horgen



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

www.haberpodium.ch
info@haberpodium.ch

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

AVANTAJLARINIZ

/haber.podium
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Malzemeler: 20 gr tereyağı, 2 tavuk göğsü, 2 ye-

mek kaşığı salça, 2 yemek kaşığı toz kırmızı biber, 7 

su bardağı su, 1 yemek kaşığı un, 1 limonun suyu, 

1 tatlı kaşığı nane

Hamuru için: 1 su bardağı un, 7 su bardağı su tuz

Hazırlanışı: Büyük bir tencereye 5 su bardağı 

suya 1 çay kaşığı tuz ilave edip kaynatın. 1 su 

bardağı un ile kalan 2 su bardağı suyu karıştırıp 

bulamaç edin. Süzgeçten geçirdikten sonra kay-

nayan suya hızla karıştırarak ilave edin. Muhal-

lebi kıvamına gelinceye kadar sürekli karıştırın. 

Hamuru 2 parmak kalınlığında olacak şekilde 

bir tepsiye dökün ve ılım
aya bırakın.

Çorbası için: Yine büyük bir tencereye tavuk 

etini alın. 1 yemek kaşığı salçayı sulandırıp, 

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber ile birlikte ten-

cereye ilave edin. Etler piştikten sonra etleri 

parmak büyüklüğünde parçalara ayırın. 

Tavada tereyağı eritip unu kavurun. Kalan 

salça ile toz kırmızı biberi ila
ve edin ve 3-4 

dakika kavurun. Tereyağda kavurduğunuz 

malzemeleri, sıcak tavuk suyuna ilave 

edip tavukları da ekleyin. Bir taşım daha 

kaynatın. 

Çorbayı servis kaselerine paylaştırdıktan 

sonra yanına hazırladığınız hamurdan 

ekleyin ve limon suyu gezdirin. Biraz 

nane de serpiştirebilirsiniz. 

Arapaşı Çorbası
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Fırında Üzümlü Somon

Malzemeler: 4 somon fileto, 1 yemek ka-

şığı zeytinyağı, yarım su bardağı file badem, 

1 tatlı kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı 

çekirdeksiz kuru sultani üzüm, 3 dal taze 

biberiye, 1 çay kaşığı yenibahar, yarım çay 

kaşığı tarçın, tuz

(Domates salatası için) 3 domates, 1 

soğan, 5-6 dal maydanoz, 2 yemek kaşığı 

zeytinyağı, tuz

Hazırlanışı: Balıkları yağladığınız geniş bir 

fırın kabına yerleştirin. Zeytinyağını küçük 

bir tavaya alıp file bademleri ekleyin ve 

renkleri altın sarısı oluncaya kadar kavu-

run. Tereyağını tavaya ekleyip eritin. Kuru 

sultani üzüm, biberiye, yenibahar, tarçın ve 

tuz ekleyip 5 dakika daha kavurun.

Karışımı balıkların üzerine dökün. Önceden 

ısıtılm
ış 200 derece fırın

da 20 dakika pişirin.

Domates salatası için, domates ve soğanı 

ince doğrayın. Maydanozu ince kıyın. Geniş 

bir kapta karıştırıp üzerine zeytinyağı ve tuz 

ekleyin. Balıkları domates salatası ile sıcak 

servis yapın.

Tavada Künefe

Malzemeler: (Şerbeti için) 2,5 bardak su, 2 bardak toz şeker, 3-4 

damla limon suyu

(Künefe için) 400 gram kadayıf, 250 gram künefe peyniri, 1
20 gram 

eritilm
iş tereyağı

(Tavayı yağlamak için) 1 tatlı kaşığı tereyağı

(Üzeri için) 70 gram toz antep fıstığı

Hazırlanışı: (Şerbeti için) Su ve şekeri tencerenin içine alın. Karıştıra-

rak şekerin erimesini sağlayın. Şeker eriyip, su kaynamaya başladı-

ğında limonu ilave edin. Kıvam aldığında ocaktan alıp oda sıcaklığında 

dinlendirin.

(Künefe için) Kadayıfları elinizle minik parçalara ayırın ve bir kabın 

içine alın. Üzerine eritilm
iş tereyağını azar azar yedirerek ilave edin. Ki-

vamı güzelce harmanlayın. Daha sonra peynirleri ince ince dilimleyin.

Tavayı yağlayın ve kadayıfların bir bölümünü tabanına yayın. Eliniz-

le iyice bastırın. Üzerine dilimlenmiş peynirleri dizin. Geriye kalan 

kadayıfları üzerini tam kapatacak şekilde yayın. Ocağın altını açın 

ve bir tarafını 5 dakika kadar pişirin. Sonra tencere kapağını üzerine 

tamamen kapatıp tavayı ters çevirin. Kadayıfı kapağın üzerine aktarın. 

Tavayı tekrar yağlayın. Künefeyi tavaya dikkatli bir biçimde aktarın ve 

diğer tarafını da kızartın. Ilık şerbeti künefeye verin. Şerbeti çekince 

ocaktan alın ve tabağa aktarın. Üzerini Antep fıstığı ile süsleyerek 

servis edebilirsiniz.
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Bir vamış, bir yokmuş. Evvel 
zaman içinde, kalbur saman içinde, 
ormanlardan bir ormanda bir kurt 
yaşıyormuş. Bir zamanlar uludu mu 
dağı taşı inleten, gölgesini gören 
hayvanlara bile korku saçan bu 
kurt, yıllar geçtikçe gücünden, 
kuvvetinden çok şey kaybetmiş. 
Artık eskisi gibi “hoop” deyince 
av bulamıyormuş. Hatta aç kaldığı 
günler bile oluyormuş.
Kurt bakmış olacak gibi değil, 
tilkiyi bulmaya karar vermiş. 
“O akıllı bir hayvandır, onun 
aklıyla benim gücüm birleşirse 
fazla yorulmadan istediğim avı 
yakalayabilirim” diye düşünmüş. Bu 
düşünceyle de tilkiyi bulup ortaklık 
yapmayı önermiş. Kurnaz tilki bir 
düşünmüş, bir kaşınmış sonunda bu 
iş aklına yatmış olacak ki, “peki” 
demiş. “Ama avın yarısı benim 
olacak tamam mı?” Kurt hemen 
“tamam” diye söz vermiş tilkiye. Eh 
koşullarda uzlaşma olunca durur mu 
artık tilki, başlamış düşünmeye. Ne 
kadar düşünmüş bilinmez, sonunda 
“buldum” demiş. “Hemen bir çukur 
kazalım. Sen içine gir ve ben de 
üzerini çalı, çırpı ve biraz da 
toprakla örteyim, dişlerinin dışında 
hiçbir yerini açıkta bırakmayayım. 
Sonra bir yolunu bulup hayvanları 
buraya getireyim. Sana ‘hadi 
kurt kardeş’ deyince onları fırlar 
yakalarsın olmaz mı?

Kurdun da aklına yatmış bu 
düşünce. Hemen işe koyulup 
düşündüklerini bir bir yapmışlar. 
Dışarıdan bakan yalnızca kurdun 
dişlerini görebiliyormuş artık. 
Kurnaz tilki bu işi bitirince 
doğru hayvanların her zaman 
oturup konuştukları büyük 
alana gitmiş. Oradan buradan 
konuşmaya başlamış. Bir arada 
“söyleyin bakalım” demiş. Dişler 
nereden çıkar?” Orada bulunan 
bütün hayvanlar “bu da soru mu 
yani, ağızdan çıkar tabii” diye 
bağırışmışlar. Ama kurnaz tilki 
küçümseyerek bakmış onlara 
“başka?” demiş. O “başka” deyince 
duraklamış hayvanlar. Şaşkın şaşkın 
bakakalmışlar birbirlerine. Öyle 
ya, dişler başka nereden çıkabilir? 
Zaten kurnaz tilkinin de beklediği 
de buymuş. “Amma da cahilsiniz 
ha! Bir de topraktan çıkar” 
demiş alımlı çalımlı. Ama bütün 
hayvanlar “aaa olmaz öyle şey” diye 
bağırışmışlar tabii. Kurnaz tilki, 
“inanmazsanız göstereyim” diye 
takmış hepsini peşine, götürmüş 
kurdun gizlendiği çukura. Sonra 
da toprağın üzerindeki kurdun 
dişlerini gösterip, “nasıl haksız 
mıymışım” diye sormuş hayvanlara. 
Zavallı hayvanlar ne söylesinler 
artık. Gerçekten de toprağın 
üzerinde dişler var. Başlamışlar 
kendi aralarında tartışmaya. Bu 

arada bir kısmı dişleri yakından 
görmek istemiş. İyice yaklaşmış 
çukura. İşte o zaman tilki, “kurt 
kardeş dışarı çık!” diye bağırmış. 
Tabii olanlar olmuş. Birçok hayvan 
kurdun pençesine düşmüş. O 
zaman tilki, “Hadi kurt kardeş. 
Önce anlaşmamıza göre paylaşalım 
şunları.” Ama kurt hiç oralı 
olmamış. “Ne anlaşması” deyip, 
savmış tilkiyi başından.
Kurnaz tilki hiç böyle oyuna gelir 
mi? “Anlaşıldı kurt kardeş” demiş, 
“bana bir şey vermeyeceksin ama 
ben de sana bal dolu ağaç kovuğunu 
göstermeyeceğim bilmiş ol.” Kurt 
bal sözünü duyunca, “Şey” demiş 
“peki veririm yarısını. Hele sen beni 
balın olduğu yere götür.”
Tilki düşmüş. Önce kurdu götürmüş 
daha önceden bildiği arı kovuğuna. 
Tam da arıların oğul zamanıymış. 
Tilki de biliyormuş bunu aslında. 
O yüzden de kurt bal almak için 
pençesini kovuğa uzatınca fırlamış 
kaçmış. Tabii kurdun sonu belli. 
Her yanını arılar sokmuş. Ama o 
günden sonra da verdiği sözü hep 
yerine getirmiş.
Ne kadar güzel bir dürüstlük 
örneği değil mi? Verdiğimiz sözleri 
mutlaka yerine getirelim çocuklar. 
Eğer bu durumlara düşmek 
istemiyorsak tabii.
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Yapılacak olan çekilişte anahtar sözcüğünü bulan 3 abonemize Özgür Kitapevi’nden Ayın Kitapları sayfasında tanıtımları yapılan kitaplardan hediye edilecektir. 
Çekilişe katılmak için anahtar kelime ile kendi adres bilgilerinizi info@haberpodium.com adresine yollayin.

Geçen ayki bulmacamızın anahtar kelimesi: OYUNU KULLAN / Geçen Ayın Kazananları: Deniz-Celal Gezer, Cankut Yüksel, Ali Meral 
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Şiddet
Slavoj Zizek

Žižek’e göre sahte şiddet-karşıtları var. Öz-
nel şiddete karşı savaşırken nefret ettikleri 
durumun ta kendisini yaratan iki yüzlüler 
bunlar. Benzer bir şekilde, doğrudan şiddeti 
alt etmenin bir aracı olan dilin özünde bile 
bir şiddet yatar.

Şiddeti kesinkes kınamak, “kötü” bir şey 
olarak lanetlemek ideolojik bir operas-
yondur, bu operasyonla toplumdaki temel 
şiddet biçimleri görünmez kılınır. Batı 
toplumları şiddet türlerine büyük duyarlılık 
göstermesine rağmen bizi en vahşi şiddet 
biçimlerine karşı duyarsızlaştırır da. Üstelik 
bunu kurbanlara gösterilen insancıl sem-
pati kisvesi altında yapar

Bu kitapta Žižek şiddete doğrudan değil 
kendi deyimiyle “yamuk” bakıyor ve altı 
farklı “yan bakış” sunarak yeni bir perspek-
tif açıyor.

Özel Çocuk Eğitimi ve Gelişimi
Oya Akbaş

Onlar konuşmalarıyla, yazmalarıyla, 
gülümsemeleriyle, hareketleriyle farklı 
çocuklar. Onlar, özel ilgiyi ve eğitimi hak 
eden özel çocuklar. 

Bu kitap, bir özel çocuk ebeveyni olarak 
yaşayacağınız tüm zorlukları aşmanızda 
size yardımcı olacak rehber niteliğinde bir 
çalışmadır. Uzun yıllara dayanan birikim, 
tecrübe ve araştırmalar neticesinde ihti-
yacınız olacak tüm konular A’dan Z’ye ele 
alınmıştır.

Özel çocuk eğitiminde hamilelikten bebek-
liğe, ergenlikten yetişkinliğe en çok zorluk 
çektiğiniz noktaları ayrı ayrı ele alıp örnek 
olaylar ve pratik uygulamalarla çözümler 
sunan bu kitabı başucunuzdan ayırmaya-
caksınız.

Feldbergstrasse 33
4057 Basel

061 691 24 71
www.muzik-kitap.com
info@muzik-kitap.com

facebook/haber.podium

Kırlangıç Çığlığı
Ahmet Ümit

Acıyı gördüm. Gözlerinin ortasında bir 
çiçek gibi büyüyen irisin önce ağır ağır 
büzülmesini, ardından çığlık gibi ansızın 
patlamasını gördüm. Titreyen dudaklar, bal 
mumuna dönüşen yüzleri, çöken yanakları, 
irileşen elmacık kemiklerini, birer mağara 
gibi derinleşen göz çukurlarını, kurumuş 
ağızların içinde pelteleşen dilleri gördüm.
Anladım ki benliğimizin farkına vardığımız 
an, acının pençesinde kıvrandığımız andır.

Evet, nereden geldiğini bilmediğim o vahşi 
iniltiyi kalbimin derinliklerinde duydum. 
Soluksuz kaldım, boğazım kupkuru, alnım 
ateşler içinde, tuhaf bir hülyaya kapılmışım 
gibi sürüklendim o dipsiz boşlukta. Hayatın 
en karanlık sırrıyla yüzleştim.

İnsanın insanı öldürdüğü o ilk ânı gördüm, 
katilin zafer haykırışını, kurbanın korku 
çığlığını işittim. Her an uyanmaya hazır o 
muhteşem dürtüyü bastırmak, insanlığın 
en masum haline, en saf doğasına 
dönmemek için yıllarca ihanet ettim 
kendime. Kendimle birlikte bütün dünyayı 
da kandırdım. Neredeyse başaracaktım 
ama bırakmadılar, benim adıma onlar 
öldürmeye başladılar.

 İşte bu yüzden geri döndüm...






