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Oyunuzu mutlaka kullanın

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 
güncellenen son verilere göre, İsviçre’de 
seçmen niteliği taşıyanların toplam sayısı 
94.032. 

İsviçre’de,16 Nisan 2017’deki Anayasa 
değişikliği referandumu için 51.296 oy 
kullanılmıştı. Bu seçimlerdeki oy kullanma 
oranı %55’lerde kalmıştı. 

Demokrasiye sahip çıkmak ve söz sahibi 
olmak adına, oy kullanmanın önemi 
büyük. Dileriz bu seçimlerde oy kullanma 
hakkı olan herkes sandık başına gider ve 
oy kullanma oranı daha da artar.

2018 Dünya Kupası karşılaşmaları

Sıcak yaz aylarının bir başka gündemi ise 
2018 Dünya Kupası karşılaşmaları olacak. 

14 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında 
Rusya’da yapılacak olan 21’inci Dünya 
Kupası karşılaşmalarına İsviçre Milli 
Takımı da katılacak. 

Kısacası, yaz döneminde yoğun bir şekilde 
hem Türkiye siyasi gündeminin sıcak 
tartışmalarını hem de futbolu konuşuyor 
olacağız.

10 Haziran Halk Oylamaları

İsviçre genelinde 10 Haziran’da, “Federal 
Kumar Oyunları Yasası“ ve “Güvenli Para 
Sadece Ulusal Banka Tarafından Piyasaya 
Sunulsun“ isimli iki konu halkın oyuna 
sunulacak.  Bu oylamalara dair detayları 
içerikte okuyabilirsiniz.
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Türkiye’de 24 Haziran’da T.C. 
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem 
Milletvekilliği Genel Seçim oylamaları 
yapılacak. Bu kapsamda İsviçre’de de 
15-19 Haziran 2018 tarihleri arasında 
sandıklar kurulacak. 

İsviçre’de yaşayan T.C. vatandaşları bu 
seçimlerle birlikte beşinci kez sandık 
başına gitmiş olacaklar. 

İsviçre’de yapılacak oylamalar için, hafta içi 
toplamda 18, hafta sonu için ise toplamda 
22 sandık kurulacak. Yurtdışı seçmen 
kütüğüne kayıtlı olan T.C. vatandaşları, 15-
19 Haziran 2018 tarihlerine denk gelen 5 
gün boyunca, her gün 09.00-21.00 saatleri 
arasında oylarını kullanabilecekler.

Bu tarihler, 14 Haziran’da başlayacak 
olan Şeker/Ramazan Bayramı’na da 
denk geliyor. Bu dönemde Türkiye’ye 
gidecek olanlar, 7 Haziran- 24 Haziran 
tarihleri arasında, YSK tarafından 
belirlenen gümrük kapılarında da oy 
kullanabilecekler.

30 Haziran- 4 Temmuz tarihleri arasında, 
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu 
için yeniden sandık başlarında olacağız.

Burada önemli bir vurguyu yapmadan 
geçmeyeyim; bu seçimlerde oy 
kullanacak olan vatandaşların Yurtdışı 
Seçmen Kütüğü’nde kayıtlarının 
bulunması gerekiyor. Yurtdışı Seçmen 
Kütüğü’nde kaydı bulunmayanlar oy 
kullanamayacaklar.

Tatil yapan veya işi gereği yaşadığı 
şehirden uzakta bulunan seçmenler, 
farklı konsolosluklarda kayıtlı olmalarına 
rağmen, oylama tarihlerinde en yakındaki 
temsilciliklerde bulunan herhangi bir 
sandığa giderek oy kullanabilecekler. 
Bunun için geçerli bir kimliğin ya da 
pasaportun gösterilmesi yeterli.
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İsviçre genelinde 10 Haziran’da, "Federal Kumar Oyunları 
Yasası" ve "Güvenli Para Sadece Ulusal Banka Tarafından 
Piyasaya Sunulsun" isimli iki konu halkın oyuna sunulacak. 

Bu oylamalara dair detaylar şöyle;

Federal Kumar 
Oyunları Yasası
Yeni yasa ile, İsviçre kumar piyasasının modern-
leştirilip, tüketicilerin korumasının güçlendirilme-
si hedefleniyor. Düzenleme ile, kumar oyunları 
sunucularının kamu yararına ödeme yapmalarına 
devam etmeleri de güvence altına alacak.

Federal Hükümet yasanın kabul edilmesini 
tavsiye ediyor.

OYLAMA SORUSU

29 Eylül 2017 Federal Kumar Oyunları 
Yasası’nı kabul ediyor musunuz?

8 15 Mayıs 2018 / Sayı 58

Güvenli Para Sadece 
Ulusal Banka 
Tarafından Piyasaya 
Sunulsun
İnisiyatif, paranın sadece İsviçre ulusal bankası tarafından 
verilmesini talep ediyor.  Bu durumda ticari ve özel bankalar 
devre dışı kalacak.

OYLAMA SORUSU

Krizlere dayanıklı bir para için; “Para Sadece Ulusal 
Banka Tarafından Piyasaya Sunulsun“ halk inisiyati-
fini kabul ediyor musunuz?

Federal Hükümet ve Parlamento bu halk inisiyatifini kabul 
edilmesi yönünde tavsiyelerde bulunuyor.



Yasaya karşı olanlar, bu 
düzenlemeler ile bireysel 
özgürlüklerin zarar göreceğini 
dillendirirken, Federal Hükü-
met ise, istihbarat kurumu 
NBD’ye verilecek yetkilerin 
yüksek riskli kişileri izlemek 
için ayda bir kez kullanılacağını 
ifade etmişti. 

NBD yasal imkanları fazla-
sıyla kullandı

Aradan geçen zaman dilimin-
de durumun Federal Hükü-
met’in dediği şekilde olmaya-
cağı anlaşıldı. İsviçre İstihbarat 
Birimi (NDB) 2017 Eylül ayın-
dan bu yana kendisine verilen 
yasal imkanları fazlasıyla 
kullanırken, ilk dört ayda 40 
onay gerektiren önlem almış. 
Bu önlemler; cep telefonu 
izleme, konum belirleme, 
kayıt aleti kullanma, bilgisayar 
hackleme ya da mekan arama 
şeklinde sıralanıyor.

İstihbarat biriminin her ted-
birinde, Federal İdari Mah-
kemesi ile Federal Savunma 
Bakanı Guy Parmelin’in  onayı 
şart. Guy Parmelin’in onay 
öncesinde, Adalet Bakanı 
Simonetta Sommaruga ve 
Dışişleri Bakanı İgnazio Cassis 
ile de görüşmesi gerekiyor. 

Federal Hükümet, İstihbarat 

birimi ile ilgili yasal düzen-
lemeler sırasında, NBD’nin 
gözetim kurallarına yılda on 
gözetim kullanımı olarak 
hesaplanmıştı. Ancak NDB’nin 
söylemlerine göre; bir eylem 
için iki telefon dinleniyorsa, 
bu dinleme iki tedbir olarak 
hesaplanıyor ve tedbirlerin 
değil, eylemlerin sayısının 
göz önünde bulundurulması 
gerekiyor.

NBD’ye verilen yetkiler ara-
sında internet hattı bilgilerinin 
değerlendirilmesi de var. 
Ancak yeni yıla kadar bu alanın 
henüz yapılanma aşamasında 
olmasından dolayı herhangi 
bir çalışma olmadı. İnternet 
hattı kullanımı ile yurt dışından 
gelen veya yurt dışına giden 
bilgilere sahip olunacak. 

NBD’nin çalışmalarından 
sonra; İsviçre’ye yönelik bazı 
tehditlerin bulunduğu, bu 
kapsamda bazı insanların 
tutuklandığı bazılarının ise 
hüküm giydiği bildirildi. Şu 
aşamada İsviçre için tehdit 
olabilecek 90 kişi bulunuyor. 
Bu kişiler terörizmi destek-
leyenler veya teşvik edenler 
olarak tanımlanıyor.

En büyük tehdit IŞİD

Şu anda ülke için en büyük 
tehdit IŞİD. NBD’nin açıklama-
larına göre, İsviçre’de savaş 
bölgelerine gidip savaşmış 
olan cihatçıların sayısı 93. 
Radikal islami terörizmin 
önlenmesi adına; cihatçıların 
internet sayfaları, sosyal med-
ya ağları ve tartışma forumları 
izleniyor. İsviçre istihbaratı 
2012 yılından bu yana, İsviçre 
içinde ve dışında cihatçı fikirler 
beyan eden, bu fikirlere sahip 
insanlarla ilişki ağları kuran 
ve bu fikirleri yayımlayan 585 
kullanıcı tespit etti. 

Son yıllarda aşırı sol kanada 
da sıkı bir takip uygulanıyor. 
Bu grubun sebep olduğu 
şiddet olaylarının sayısı 60’tan 
100’e yükseldi. Söz konusu 
şiddet olayları, güvenlik güç-
lerine saldırı ve kundaklama 
şeklinde sıralanıyor. Aşırı sağ 
kanatta ise sadece bir şiddet 
olayı kaydedildi.

İsviçre istihbaratı için bir diğer 
tehdit ise yasadışı istihbarat. 
İsviçre’de bulunan onlarca ül-
kenin gizli isihbaratı buradaki 
vatandaşlarını takip ediyor. 

NBD’ye göre, son yıllarda 
siber ispiyonculukta da önemli 
artışlar var.

İsviçre’de 25 Eylül 2016 
tarihinde oylanan ve 
kabul edilen Federal 

İstihbarat Dairesi 
Yasası 1 Eylül 2017 

yılından bu yana yürür-
lükte. Yeni düzenleme 

ile birlikte, istihbarat 
kurumlarına izleme 

faaliyetleri için geniş 
yetkiler tanınırken, 

istihbarat kurumlarının 
telefon dinlemesine, 

e-postaları izlemesine, 
mekanlara ya da evlere 

gizli kamera ve ses 
kayıt cihazı yerleştir-

mesine, özel alanların 
aranmasına, bilgisayar 
sistemlerinin hacklen-
mesine izin verilmişti.

9
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gümrük kapıları veya bağlı bulun-
dukları seçim bölgesinde oy kullan-
ma zorunluluğundan kurtulacaklar. 
Tatil yapan veya işi gereği yaşadığı 
şehirden uzakta bulunan seçmenler 
herhangi bir sandığa giderek oylarını 
kullanabilecekler. Bunun için seç-
men kimliğinin gösterilmesi yetiyor.

İsviçre’de 94.032 seçmen

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 
güncellenen son verilere göre, İs-
viçre’de seçmen niteliği taşıyanların 
toplam sayısı 94.032 iken, bölgelere 
göre dağılım şu şekilde;

	Zürich:      62.546      

	Bern:        20.518        

	Cenevre:  10.968     

Beşinci kez oy kullanılacak

İsviçre’de yaşayan T.C. vatandaş-
ları bu seçimlerle birlikte beşinci 
kez sandık başına gitmiş olacak. 
Seçmenler, 10 Ağustos 2014’te 
Cumhurbaşkanlığı, 7 Haziran ve 
1 Kasım 2015 tarihlerinde genel 
seçimler, 16 Nisan 2017’de ise Ana-
yasa değişikliği referandumu için oy 
kullanmışlardı. 

1 Kasım 2015, 26. Dönem Milletve-
killiği Genel Seçimleri için İsviçre’den 

Seçiminin ikinci tura kalması halin-
de, İsviçre’de oylamalar 30 Haziran- 
4 Temmuz (5 gün) tarih aralığında, 
09.00- 21.00 saatleri arasında 
yapılacak. Bu kapsamda kurulacak 
sandıklar; 

hafta içi hafta sonu

Zürich 12 14

Bern 4 5

Cenevre 2 3

Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne 
kayıt şartı

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Mil-
letvekili Genel Seçimi için İsviçre’de oy 
kullanacak olan vatandaşların Yurtdışı 
Seçmen Kütüğü’nde kayıtlarının bu-
lunması gerekiyor. Yurtdışı Seçmen 
Kütüğü’nde kaydı bulunmayanlar oy 
kullanamayacaklar.

Seçmenler başka konsolosluk-
larda da oylarını kullanabilirler

Yüksek Seçim Kurulu daha önce, 
gurbetçi seçmenin oy kullanmasını 
kolaylaştıracak bir uygulama hayata 
geçirmişti. Buna göre oy kullana-
cak olanlar farklı konsolosluklarda 
kayıtlı olmalarına rağmen, oylama 
tarihlerinde en yakındaki temsilcilik-
lerde de oy kullanabilecekler. Yurtdışı 
seçmeni bu uygulama ile, sadece 

T.C. Cumhurbaşkanı ve 27. 
Dönem Milletvekilliği Genel 
Seçim oylamaları İsviçre’de 
15-19 Haziran 2018 tarihleri 
arasında yapılacak.

Kurulacak sandıklar;

hafta içi hafta sonu

Zürich 12 14

Bern 4 5

Cenevre 2 3

Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı 
olan T.C. vatandaşları 15-19 Haziran 
2018 (5 gün) tarihleri araığında, hafta 
sonları da dahil olmak üzere, her 
gün 09.00-21.00 saatleri arasında 
sandık başına gidebilecekler.

İkinci tur Cumhurbaşkanlığı 
oylamaları

Yapılacak olan birinci tur seçimlerde 
geçerli oyların salt çoğunluğunu 
(%50 + 1 oy) alan aday Cumhur-
başkanı seçilecek. İlk oylamada bu 
çoğunluk sağlanamazsa, bu oyla-
mayı izleyen ikinci pazar günü ikinci 
oylama yapılacak. Bu oylamaya, ilk 
seçimde en çok oy alan iki aday ka-
tılacak. Geçerli oyların çoğunluğunu 
alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek.

24 HAZİRAN 

TÜRKİYE 

OYLAMALARI

İSVİÇRE’DE OYLAR 15 -19 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA KULLANILACAK



11 15 Mayıs 2018 / Sayı 58

41.735 oy kullanılmış, bu oran 
İsviçre’de yaşayan seçmen 
sayısının %44,75’ine tekabül 
etmişti. İsviçre’de yapılan bu 
seçimlerde, HDP sandıklardan 
birinci parti olarak çıkmıştı.

16 Nisan 2017, Anayasa 
değişikliği referandumu için 
İsviçre’den 51.296 oy kulla-
nılmıştı. Bu seçimlerdeki oy 
kullanma oranı bu kez yüzde 
55’lere çıkmış, bu artışta sınır 
bölgelerinden İsviçre’ye gelip 
oy kullananların da etkisi 
olmuştu.

Gümrük kapılarındaki oy 
verme işlemleri

Bu dönemde Türkiye’ye gide-
cek olanlar, YSK tarafından 
belirlenen gümrük kapılarında 
da oy kullanabilecekler. Güm-
rük kapılarındaki oy verme iş-
lemleri 7 Haziran- 24 Haziran 
tarihleri arasında olacak.

Cumhurbaşkanı seçiminin 
ikinci tura kalması durumun-
da, gümrüklerdeki oylamalar 
30 Haziran- 8 Temmuz tarihle-
ri arasında yapılacak.

Oy kullanılacak olan güm-
rük kapıları

Karayolu Gümrük Kapıları: 
Artvin İli Hopa İlçesinde Sarp, 
Edirne İli Merkez İlçesinde 
Kapıkule, Edirne İli İpsala 
İlçesinde İpsala, Edirne İli 
Lalapaşa İlçesinde Hamza-
beyli, Gaziantep İli Karkamış 
İlçesinde Karkamış, Hatay İli 
Reyhanlı İlçesinde Cilvegözü, 
Kilis İli Merkez İlçesinde Öncü-
pınar, Kilis İli Elbeyli İlçesinde 
Çobanbey, Iğdır İli Aralık 
İlçesinde Dilucu, Kırklareli İli 
Merkez İlçesinde Dereköy.

Havalimanı Gümrük Kapıları: 
Adana İli Seyhan İlçesinde 
Şakirpaşa, Ankara İli Çubuk 
İlçesinde Esenboğa, Antalya İli 
Muratpaşa İlçesinde Antalya, 
Denizli İli Çardak İlçesinde 
Çardak, Eskişehir İli Tepebaşı 
İlçesinde Hasan Polatkan, Ela-
zığ İli Merkez İlçesinde Elazığ, 
Gaziantep İli Oğuzeli İlçesinde 

Gaziantep, Hatay İli Antakya 
İlçesinde Hatay, Isparta İli 
Merkez İlçesinde Süleyman 
Demirel, İstanbul İli Bakırköy 
İlçesinde Atatürk, İstanbul İli 
Pendik İlçesinde Sabiha Gök-
çen, İzmir İli Gaziemir İlçesin-
de Adnan Menderes, Kayseri 
İli Kocasinan İlçesinde Erkilet, 
Konya İli Selçuklu İlçesinde 
Konya, Muğla İli Dalaman 
İlçesinde Dalaman, Muğla İli 
Milas İlçesinde Bodrum-Milas, 
Samsun İli Çarşamba İlçesinde 
Samsun Çarşamba, Trabzon 
İli Ortahisar İlçesinde Trabzon, 
Zonguldak İli Çaycuma İlçesin-
de Zonguldak Çaycuma.

Liman Gümrük Kapıları: 
Aydın İli Kuşadası İlçesinde 
Kuşadası, Balıkesir İli Ayvalık 
İlçesinde Ayvalık, Kocaeli İli De-
rince İlçesinde Derince, Mersin 
İli Akdeniz İlçesinde Mersin, 
Mersin İli Silifke İlçesinde 
Taşucu, Muğla İli Marmaris 
İlçesinde Marmaris, Samsun İli 
İlkadım İlçesinde Samsun. 

Yurt Dışı 
Seçmen Çağrı Merkezi 
00 90 444 99 75

Seçim dönemlerinde, yurtdı-
şında yaşayan vatandaşları 
aydınlatmak ve soruları yanıt-
lamak amacıyla Yüksek Seçim 
Kurulu (YSK) tarafından "00 90 
444 99 75" telefon numaralı 
bir "Yurt Dışı Seçmen Çağrı 
Merkezi" oluşturuldu.

Bu çağrı merkezi, haftanın 7 
günü, 24 saat boyunca hizmet 
sunacak.

24 Haziran 2018’den 
sonra yeni bir dönem

Türkiye, 16 Nisan 2017’de 
halk oylamasında kabul edilen 
anayasa değişikliğiyle 24 Ha-
ziran 2018’den sonra yeni bir 
döneme girecek. Buna göre, 
yeni parlamentoda milletvekili 
sayısı 550’den 600’e çıkacak. 
TBMM ve Cumhurbaşkanı 
seçimleri 4 yıl yerine, 5 yılda 
bir yapılacak. Cumhurbaşka-
nı‘na “Devlet Başkanı” sıfatı 
getirilecek.
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• 1500 km’den fazla seyahat 
mesafesinde 400 Euro

AB sınırları dışında, (AB hava-
yolu şirketi ile) en az üç saatlik 
bir gecikme veya uçuş iptali 
durumunda ödenen tazminat 
miktarları ise şöyle;

• 1500 km’lik seyahat me-
safesinde 250 Euro

• 1500 km ile 3500 km’lik 
seyahat mesafesinde 400 
Euro

• 3500 km’den fazla seyahat 
mesafesinde 600 Euro  

Avrupa Adalet 
Divanı’nın yeni kararı
Lüksemburg’ta bulunan 
Avrupa Adalet Divanı aldığı 
yeni bir kararı ile, uçak şirket-
lerinin yolcularına, havayolu 
personelinin grevleri nedeniyle 
gecikmiş, ertelenmiş veya 
iptal edilmiş uçuşlar için de 
tazminat ödenmesi zorunlulu-
ğu getirdi. 

Tazminat hakkınız gecikme ve 
iptal ile birlikte, başka bir ha-
vaalanına yönlendirilmiş uçuş 
ya da koltuk kapasitesinin 
üzerinde rezervasyon yapılıp 
sizin uçağa alınmamanız gibi 
durumlar için de geçerlidir.

Burada önemli bir vurgu yap-
madan geçmeyeyim... 

Herhangi bir uçuş iptali 
durumunda, yolcuların yeme, 
içme ve bazı durumlarda 
konaklama ücretleri karşılan-
mak zorunda. Buna ek olarak 
kişi için yeni bir uçuş hakkı da 
doğuyor. Tazminatın kapsamı 
bazı durumlara göre değişe-
biliyor. 

Tazminat miktarları
AB sınırları dahilinde en az 
üç saatlik bir gecikme veya 
uçuş iptal durumunda ödenen 
tazminat miktarları şöyle;

• 1500 km’lik seyahat me-
safesinde 250 Euro

Yaz tatili dönemi yakla-
şırken, bu yazımda uçak 
yolcularının tazminat 

haklarını ele almak istedim.

İsviçre ve Türkiye için de 
geçerli olan; “Havayolu ile 
Seyahat Eden Yolcuların Hak-
larına Dair, Avrupa Birliği’nin 
11/02/2004 (EC) 261/2004 
Sayılı Yönetmeliği“ dahilinde, 
havayolu yolcularının tazminat 
alma hakları bulunuyor.

Bu tazminat, kişi ve uçuş 
başına 600 Euro’ya kadar yük-
selebiliyor. Ancak bu tazminat 
hakkından yararlanabilmenin 
bazı şartları bulunuyor; 

Seyahatiniz bir AB ülkesinden 
başlıyorsa ya da AB ülkelerinin 
havayolu şirketlerinden biri ile 
uçuyorsanız, en az 3 saatlik 
bir gecikme durumunun ya da 
uçuş iptalinin olması gereki-
yor. 3 saatten az olan gecikme 
durumlarında herhangi bir 
tazminat hakkı bulunmuyor. 

Uçak Yolcularının 
Tazminat Hakları 

Derya Özgül LL.M.
Hukukçu

d.ozgul@haberpodium.com

Avrupa Adalet Divanı’ndan 
Havayolu Şirketleri 
Aleyhine Karar 
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Bu karar öncesinde bu tür 
grevler olağan bir durum 
olarak kabul ediliyor, tazminat 
hakkı dahiline girmiyordu. 
Avrupa Adalet Divanı, yasal 
olmayan grevlerin de yeni 
uygulamaya dahil edildiğini 
açıkladı. Bu kapsamda yol-
cular, kişi başına 600 Euro’ya 
kadar tazminat talebinde 
bulunabilecekler. Tazminat 
hakkının şartı, uçuş başlangıç 
havalimanının Avrupa Birliği 
ülkelerinden birinde bulunma-
sı ya da havayolu şirketinin AB 
ülkesinde bulunması. 

Tazminat hakkı son üç yıla dö-
nük olarak işleyecek. Olağan 
durumlar, örneğin fırtına, acil 
tıbbi müdahale gibi nedenler-
den kaynaklı gecikmelerde 
tazminat ödenmeyecek.

Avrupa Adalet Divanı bu 
kararı ile AB’deki hava yolları 
yolcularının haklarını güçlendir-
miş oldu. Bu karar sonrasında 
havayolu şirketlerine yönelik 
tazminat taleplerinde önemli 
bir yoğunluk olması bekleniyor. 

Hakkınızı arayın
Hava yolu şirketleri, 
mağdur yolcuların hak 
taleplerini engellemek 
adına birçok gerekçe 
sıralayarak yolcuları hak 
taleplerinden vazgeçirebi-
liyorlar. Hakkınızı aramak 
ve tazminat hakkınızı kul-
lanmak istediğiniz takdirde, 
haklarınızı savunmam 
için bana ulaşabilirsiniz. 
Tazminat alınmadığında 
sizden herhangi bir ücret 
talep edilmiyor.

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

Uluslararası Banknotlar Derne-
ği (İBNS), 2017 yılının en güzel 
banknotu olarak 10 İsviçre frankını 
seçti. 

İBNS, en güzel banknot sıralamasında 
ikinciliği İskoçya’nın 10 Pound’una, üçün-
cülüğü ise Fiji adalarının 7 dolarına verdi.

Geçen yıl dünya genelinde 170 yeni bank-
not piyasaya sürülürken, bu banknotların 
sadece üçte biri yarşımaya katılabildi.

10 frankın özellikleri

Sarı ve dikey olan bu banknotun üzerin-
deki ana elementler; bir orkestra şefinin 
elinden, bir saatten ve bir tünelden olu-
şuyor. Bu elementler İsviçre’nin organize 
gücünü yansıtıyor. El resmi orkestranın 
bütünlüğüne ve birlikteliğine vurgu yapar-
ken, kürede ise zaman dilimleri gösterili-
yor. Banknotun diğer yüzünde İsviçre’nin 
sembol ürünlerinden biri olan saat yer 
alıyor. Tüneli ise İsviçre demir yollarının 
ağını ve dakikliğini temsil ediyor.

2016 yılının en güzel banknotu olarak 50 
İsviçre frankı seçilmişti.

Plastik kullanımında diğer ülkelerin 
stratejileri  

Son yıllarda, birçok Afrika ülkesi ile 
birlikte Bangladeş ve Fransa gibi 
ülkeler plastik poşet kullanımını 
yasaklayarak doğa kirliliğinin önüne 
geçmeye başladılar. İngiltere plastik 
kullanımını ücrete tabi tutuyor. Yaza 
kadar diş macunu ve kremlerde 
kullanılan plastik maddeler birçok 
ülkede yasaklanacak. 28 ülkenin 
üye olduğu Avrupa Birliği 2030 yılına 
kadar, plastik paketlemelerin ya geri 
dönüşümüne ya da çok kullanımlı 
hale getirilmesine dair yeni stratejiler 
oluşturacak.

İsviçre’nin herhangi bir planı yok 

AB üyesi olmayan İsviçre’nin 
plastik çöpün azaltılmasına dair 
herhangi bir planı yok. Federal Çevre 
Bakanlığı Sözcüsü Elisabeth Maret; 
"Hükümet sadece çevreye zararlı 
ürünleri yasaklayabilir. Bir ürüne 
yasak koymak ekonomik özgürlüğü 
ciddi olarak etkileyecektir. Böylesi 
bir düzenleme için çok zorlayıcı bir 
sebep olması gerekiyor." diyor. Maret, 
birçok markette ve işyerinde poşetler 
için 0,05 Rappen ücret konulduğunu 
vurgulayıp, Federal Hükümet’in 
bu konuda herhangi bir girişimde 
bulunacağına dair en ufak bir ifade 
kullanmıyor.

Geri dönüşüm kapasitesi yetersiz

İsviçre’de geri dönüşüm için yıllık 80 
bin ton plastik toplanıyor. Bunlar genel 
olarak süt kutusu, şampuan, deterjan, 
PET ve diğer yüksek kaliteli plastik 
şişelerden oluşuyor.  Ancak İsviçre’de 
merkezi bir sistem bulunmuyor ve 
geri dönüşüm konusunda yetersiz. 
Plastik maddelerin geri dönüşümü 
için ülkede sadece birkaç işlem tesisi 
bulunuyor.

İsviçre'de Plastik 

Kullanımı Çok Yüksek

İsviçre diğer Avrupa ülkelerine göre 3 

kat daha fazla plastik tüketirken, bu 

plastiklerin geri dönüşümü diğer ülkelere 

göre %30 daha az. Ülkede kişi başına 

neredeyse 100 kg plastik kullanımı 

olduğu hesaplanıyor. Bunların %75’i tek 

kullanımlık plastik paketler.

DÜNYANIN 
EN GÜZEL
BANKNOTU
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Podium 
Professionals 
Network 

Podium Professionals Network’a (PPN) üye olan işyeri temsilcileri “PPN Firma Ziyaretleri“ kapsamında Royal Döner 
AG’yi ziyaret ettiler.

AD Consultancy’yi temsilen Derya Özgül, Allianz Suisse’i temsilen Serdar Eser, Autoteile Winterthur ve Autoteile 
Wettingen’i temsilen Ahmet Yılmaz ile Andrea Rindlisbacher, Aupack GmbH’yı temsilen Hüseyin Usta, Arslan GmbH’yı 
temsilen Ali Yürekkırmaz, HaberPodium’u temsilen Aydın Yıldırım, Halk Pazarı firmasını temsilen Abbas Doldur, 
Gamma Treuhand AG’yi temsilen Ekin Kırmızıkaya, Jave Treuhand AG’yi temsilen Veysel Doymuş, Vegetarian Quality 
GmbH’yı temsilen İbrahim Gültutan ile Özge Gültutan’ın katıldığı PPN Firma Ziyareti Holzwingertstrasse 44, 8409 
Winterthur adresinde gerçekleşti.
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S
abah saat 10.00 da 
başlayan ziyaret 
programı, Aydın 
Yıldı-
rım’ın 

açılış konuşması 
ile başladı. Açılış 
konuşmasının ardın-
dan sözü Zeynel De-
mir aldı. Zeynel Demir 
konuşmasında başarı 
hikayesine değindi ve 
şunları ifade etti;

“Ticarete marketle 
başladım ilk olarak. 
Başladığım dönemde hiç 
param yoktu, sıfır sermaye 
ile girdim. Bu süre zarfında 
ilticacıydım. Kısa sürede kasap 
bölümünü çok geliştirdik. Hafta 
sonları 5 kasap çalışıyordu. 
O sıra burada ve Almanya’da 
sıklıkla döneri duyuyorduk. 
Görmek için bazı yerlere gittik. 
Dönerden kan akıyordu ve 
insanlar dönere tuhaf tuhaf 
bakıyorlardı. O ara daha iyisini 
yapabileceğimi düşündüm ve 
döner yapmaya karar verim. 

İlk etapta 500 franka bir hamur 
karıştırma makinası aldım. 
Dükkanın altında bir depo 
yaptık. Kapasite büyüyünce 
yerimizi değiştirmek zorunda 
kaldık. Son aşamada 
Migros’un binasına girdik ve 
orada devam ettik dönere. Bu 
sürede çalışmalarımıza hep 
çok dikkat ettik. Kısa bir süre 
sonra da gelişmeye, büyümeye 
başladık.

İsviçre’de fabrika üretim döne-
rinin geçmişi 18 yıla dayanıyor. 
Prodüksiyon olarak ilk bizimle 
başladı bu iş. Bizden önce de 
vardı ama bunlar daha çok 
kasap düzeyindeydiler, üretim 
kapasiteleri çok düşüktü. Biz 
büyüdükçe bize karşı kara-
lama kampanyaları yapıldı 
bu kez. “Helal et satmıyorlar” 
türünden söylentiler yaydılar. 
Buna rağmen sunduğumuz 
kalite ile büyüdük. Bize karşı 
kampanya yürüten işletmeler 
kapanmak durumunda kaldı.

Diğer yandan kârımızı sosyal 
kuruluşlarla paylaştık hep. 
Yeni iş yeri açanlara destek 
sunduk, firmaya yeni yatırım-
lar yaptık. Bu vesile ile daha da 
tanınıp büyüdük.  

Bu işe 3 kişi ile başladık, şu 
an 115’ın üzerinde çalışan 
var firmamızda. İlk etapta 
3-4 olan müşteri sayımız şu 
an 800 civarında. Şimdi 50 
yıl sonrasında ne olacağına 
bakıyoruz. Tüm çalışmaları-
mız buna yönelik. Bu nedenle 
fabrikamıza yeni sistemler 
kurduk. Çalışanların çalışma 
koşulları eskisine göre daha 
da iyileşti ve sağlık sorunlarına 
dair riskler azaldı. Dondurucu 
depolarına robotlar giriyor 
mesela. Soğuk olduğu için 
çalışanlar artık girmiyor oraya. 
Döneri sarma ve yuvarlama 
gibi işlemler güce dayalı şeyler 
olduğu için orada bir çözüm 
arıyoruz. Bir süre sonra bunun 
çözümünü de bulup döneri 
hiç el değmeden üreteceğiz. 

Kalite ise şimdikinden daha iyi 
olacak. Fabrikamızda kullan-
dığımız teknolojiler sektör için 
çok yeni. Hedefimiz dünyadaki 
en iyi modernize edilmiş döner 
fabrikası haline gelmek.“

Daha sonra da katılımcılara 
Royal Döner AG’nin iç mekan 
ve üretim bölümleri gezdirildi. 
Firma gezisi sırasında hijyenik 
kuralların sıkılığı ve üretim 
kapasitesinin yüksekliği dikkat 
çekti.Firma gezisi sonrasında 
da programın interaktif bö-
lümüne geçildi. Bu bölümde; 
firmaların birbirleri ile nasıl 
çalışabilecekleri, birbirlerini 
nasıl destekleyebilecekleri gibi 
konular tartışıldı. Program, 
birlikte yenilen öğle yemeğinin 
ardından sona erdi.

Podium Professionals Network 
(PPN)’ün temel hedefi, İsviç-
re’de var olan potansiyeli bir 
araya getirerek, firmaların ve 
bireylerin birlikte iş yapma ola-
naklarını güçlendirmek. PPN 
bu kapsamda, İsviçre’de yaşa-
yan Türkiye kökenlileri; eğitsel, 
mesleksel, sağlıksal, hukuksal, 
politik ve ekonomik alanlarda 
bilgilendirme ve destekleme 
hedefi güdüyor.

Bir sonraki PPN etkinliği 27 
Mayıs Pazar günü, “HaberPo-
dium Yazarları ve Okurları 
Buluşması“ adı altında Mozaik 
Kütüphanesi’nde yapılacak. 
Bu etkinlikte İsviçre eğitim 
sistemi ve meslek eğitimi gibi 
konular işlenecek.
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İsviçre’de, mülteci sayısında 
son yıllarda artış olsa da 
kısa dönemde bu sayılarda 
azalmalar görülüyor. Ancak bu 
azalmalara rağmen entegras-
yon sorunları oldukça büyük. 

Federal Hükümet kantonlarla 
birlikte, mültecilere ve geçici 
oturum sahiplerine yatırımlar 
yapıp sosyal yardım giderlerini 
düşürmeyi planlıyor. Buna 
göre, kantonların ve beledi-
yelerin gelecek yıllarda bu 
alana büyük ölçekte bütçeler 
ayırmaları gerekiyor. Şu anki 
düzenlemelere göre, mülteci-
lerin entegrasyon bütçelerini, 
5- 7 yıl arasındaki zaman 
diliminde devlet karşılıyor. 

Hızlandırılmış prosedür ile 
daha iyi entegrasyon

Federal Hükümet 2019 yılında 
Mülteci Yasası ile ilgili hızlandı-

En büyük sorun dil eksikliği

Hükümet yetkilileri, en büyük 
sorunlardan birinin ülke dilini 
konuşamamak olduğunu dile 
getirirlerken; dil sorunu-
nun giderilmesi ile birlikte 
sosyal entegrasyonun daha 
da güçleneceğini, böylelikle 
şiddet, radikalizm, suç işleme 
oranlarının düşüp toplumdaki 
gerginliklerin önlenmiş olaca-
ğını savunuyorlar.

Mülteci kesimlerin sağlık so-
runlarının giderilememesinin 
en büyük nedenlerinden biri-
nin dil eksikliği olduğunu ifade 
eden yetkililer, mültecilerin 
İsviçre sağlık sistemi hakkında 
bilgi sahibi olamamada dil 
eksikliğinin önemli bir etken 
olduğunun altını çiziyorlar. 

adına, belirli iş alanlarına yılda 
132 milyon franklık yatırımlar 
yapılacak.

Hükümet’in hesaplarına göre, 
çalışma yaşında olan mülteci-
ler için yapılan her bir franklık 
yatırımda, uzun vadede dört 
franklık bir tasarruf elde edile-
cek. Sonuç olarak hem sosyal 
yardım kurumlarının hem de 
eğitim alanının yükü hafiflemiş 
olacak. 

Güncel verilere göre, İsviç-
re’deki mültecilerin (%30,8) 
ve geçici oturum sahiplerinin 
(%46,4) çok az bir kısmı iş pi-
yasasında yer alıyor. Hükümet 
yeni düzenlemeler ile bu oranı 
%70’e çıkarmayı hedefliyor.

Bunlara ek olarak, sosyal yar-
dım alan mültecilerde olumlu 
gelişmeler olması bekleniyor. 

rılmış bir prosedür başlatacak. 
Yeni prosedür ile mültecilerin 
ve geçici oturum sahiplerinin 
daha iyi entegre edilmesi 
amaçlanıyor.  

Bu kapsamda, başarılı 
bir entegrasyon hedefine 
ulaşmak adına, şu an kişi 
başına ödenen 6 bin franklık 
entegrasyon bütçesi 18 bin 
franka çıkarılacak. Bu şekilde, 
mültecilerin iş piyasasına daha 
hızlı atılabilecekleri ve topluma 
daha iyi uyum sağlayabilecek-
leri düşünülüyor. 

Bunun için konulan hedef 
ise; 3 yıl içinde yerel dillerden 
birine hakim olmak ya da 7 
yıl içinde iş piyasasına dahil 
olmak şeklinde.

Yeni düzenleme ile birlikte, 
İsviçre vatandaşlarının iş 
piyasasında zarar görmemesi 

16 15 Mayıs 2018 / Sayı 58

Gü
nd

em



HaberPodium 
yazarları 

okurları ile 
buluşuyor!

27 Mayıs 2018 - Pazar / Saat:  13.00
Mozaik Bibliothek Hardstrasse 35, 8004 Zürich

İletişim: 076 343 80 74
Giriş ücreti: 10 Sfr.

Emine Braun-Varlı aşağıdaki konularla ilgili bilgiler aktaracak.

- İsviçre eğitim sistemi nasıl işliyor?
- Başarılı bir eğitim için ne yapmak gerekiyor?

- İsviçre’de yabancı diplomaların tanınmasının şartları neler?
- Eğitim konusunda hangi kurumlar destek sunuyor?

Emine Braun-Varlı kimdir?

Olten Meslek Yüksekokulu’nun Sosyal Bölümü’nden mezunu olan Emine Braun-Varlı, 
İsviçre’de yaşayan göçmenleri iş yaşamına entegre etmek amaçlı birçok projede yer aldı. 2010 
-2012 yılları arasında, Zürich İAP Institut für Angewandte Psychologie Bölümü’nde Master eğitimi 
alan Emine Braun- Varlı, 2013 yılından bu yana Zürich’te bulunan Laufbahnzentrum’da eğitim 
danışmanı olarak çalışıyor.

16 yıldır göç meselesi ile uğraşan Varlı, çalışmalarında genellikle göçmen ve göçmenlerin 
entegrasyonu sorunlarına eğiliyor. Bu konuda birçok seminer veren Emine Braun- Varlı, 2013 
yılından bu yana, misafir Doçent olarak Olten Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Master Eğitim 
Danışmanlığı Bölümü'nde, "Kültürlerarası Danışmanlık" konusunda dersler de veriyor.

Savaş Şengül aşağıdaki konularla ilgili bilgiler aktaracak.

-  Meslek arama aşamasında neler yapılmalı?
- Hangi alanlarda meslek bulma imkanı daha yüksek?
- Meslek bulamayan gençlere nasıl yardımcı olunabilir?

Savaş Şengül Kimdir?

Cenevre Yüksekokul mezunu olan Savaş Şengül, sosyal eğitimci olarak 25 yıldır gençlerle 
çalışıyor. 2011’den bu yana meslek danışmanı olarak çalışan Şengül, gençlerin mesleğe 
hazırlanmaları döneminde onlara meslek aramada destek sunuyor.

Emine Braun-Varlı 
Meslek Eğitim 

Danışmanı 
Sosyal Danışman

Savaş Şengül 
Meslek Danışmanı 

Sosyal Eğitimci

17

KONU
İSVİÇRE EĞİTİM 

SİSTEMİ VE 
MESLEK 

ARAMAK



18 15 Mayıs 2018 / Sayı 58

İsviçre’de özellikle yaz 
aylarında görülen keneler 

birçok kişiyi tedirgin 
ediyor. İsviçre gibi doğal 

bitki örtüsü yaygın 
olan ülkelerde sıklıkla 

görülen kene, genellikle 
ilkbahar ile sonbahar 

ayları arasındaki zaman 
diliminde ortaya çıkıyor.

Bahar Yıldırım
Sağlık Uzmanı

Vücudunuzda kene bulduğu-
nuzda ne yapmalısınız?

Kene sokmalarında herhangi bir 
acı duyulmaz, bölgede genellikle 
kaşınma hissi oluşur. Bu nedenle de 
ilk etapta pek farkedilmez. 

Keneyi özellikle sağlık uzmanlarının 
çıkarmasında fayda var. Eğer 
vücudumuza yapışan noktada yanlış 
bir manevra yapılırsa kene kusabilir, 
parçalanabilir, başı kopabilir ve 
kenenin kirli kanı, cildimizden 
vücudumuza geçebilir. Bu da 
hastalık oluşmasına yol açar. 

Keneyi yanlış çıkardığınızda, stres ve 
baskı halinde virüs ve bakterilerini 
hızla vücuduza hızla bırakır.

Acil durumlarda...

Acil durumlarda keneyi özel bir 
cımbızla ya da kene çıkarma kartı 
ile kendiniz de uzaklaştırabilirsiniz. 
Burada önemli bir nokta; keneyi 
tutar tutmaz hemen çekmeyin. 
Tutma durumu keneyi uyarır ve cilt 
içerisindeki vantuzlarını serbest 
bırakır. Önce keneyi tutun ve sağa 
sola manevralar yaparak dik bir 
şekilde yukarıya doğru çekin. 

Eğer kendinizden emin değilseniz 
ve yanlış çıkarmaktan korkuyorsa-
nız doktorunuzu aramanızda fayda 
var. Keneyi çıkardığınız yeri alkol ile 
dezenfekte edin ve o bölgeyi bir 

Hastalık yaydığını bildiğimiz 
kene, örümcek ailesinden ge-
len, uçamayan, sıçramayan, 

yüzemeyen, kan emen bir parazittir. 
Boyları 1 mm ile 5 mm arasında 
değişen ve oval olan kenelerin, 
kahverengi, kırmızı ve siyah renkte 
olan türleri vardır. 

Keneler genellikle yaprakların 
üzerinde bulunurlar ve kurbanları 
(insan ya da hayvan) yanlarından 
geçtiği zaman hemen ona tutunup 
vücudun sıcak bölgelerine doğru 
yürürler. Burada kafası ile bir çukur 
kazar, kanı emerek derine inmeye 
başlarlar. Vücudumuzdaki kanı 
emen keneler, kanımızı emdikçe 
daha da büyürler.

Kenenin bulunabileceği vücut bölge-
leri genellikle ense, kulak arkaları, 
saç dipleri, karın,kasık bölgesi, apış 
arası ve eklem yerleridir.

Çoğunlukla nerede bulunurlar?

İsviçre’de kenelere 1500 metre yük-
sekliğe kadar rastlamak mümkün-
dür. Birçok kişi kenelerin ağaçlarda 
yaşadığını zanneder ancak bu kanı 
tamamen yanlıştır. Keneler daha 
çok yerden 1,5 metre yükseklikte 
olan ağaç altı bitki örtülerinde, 
çalılıklarda, ormanlık alanlarda, 
çimenlik bölgelerde, dere kenar-
larında ve odun kırıntıları arasında 
bulunular.
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süre gözlemleyin. Keneyi 
vücudunuzdan çıkardıktan 
sonra bir plastik kutuya koyun. 
Böylelikle kafasının kopuk 
olup olmadığını görme şansı-
nız olur. Keneyi doktorunuza 
götürmeniz iyi olur çünkü 
doktor keneyi laboratuvar 
testleriyle inceler ve herhangi 
bir hastalık taşıyıp taşımadığını 
tespit eder.

Nelere dikkat etmeli? 

• Kenenin üzerine alkol, yağ 
gibi maddeler sürmemeye 
özen gösterilmelidir. Çünkü 
bu maddeler kenenin kus-
masına ya da parçalanma-
sına sebep olurken, hastalık 
bulaşmasına zemin hazırlar.

• Vücudunuzdaki keneyi 
ezmeyin. 

• Keneyi çevirmeden, düz 
bir hamle ile çekip çıkarın. 
Döndererek çıkardığınız 
kenenin kafası ya da dişleri 
vücudunuzda kalabilir. Bu 
da enfeksiyon kapma riskini 
arttırır.

• Isırılan yeri gözlemlemek 
çok önemlidir. Ateş çıkması, 
baş dönmesi, ısırık yerinde 
kırmızı halka oluşması gibi 
durumlarda mutlaka dokto-
runuza görünün.

Koruyucu önlemler

•  Ormanlık gibi doğal alanlara 
çıktığınızda, pantolon ve 
uzun kollu gömlek türü 
kapalı, beyaz giysiler giyin. 
Beyaz giysiler ile kene daha 
iyi farkedilebilir.

• Yanınızda mutlaka kene ve 
böcek spreyi bulundurun. 

• Çalılıklardan, yüksek 
otlardan ve ağaç altı sık bitki 
örtüsünden uzak durun.

• Sık dalların bulunduğu ağaç 
altlarında gezdikten sonra 
vücudunuzu kenelere karşı 
özenle gözden geçirin.  

• Çocuklarınızı kafa derile-
rinden başlayarak, kulak 
arkası, bacak arası, göbek 
deliği gibi en kuytu yerlerine 
kadar inceleyin. 

• Kene ısırmasını en geç 24 
saat içerisinde doktorunuza 
bildirin.

• Aşılarınızı mutlaka yaptırın. 
Kenelere karşı korunmak 
için üç aşılama gereklidir. 
Etkili bir korunma aşısının 
etkisi ikinci aşıdan sonra, 
en erken 4-6 hafta sonun-
da başlar. Bu nedenle ilk 

aşıya mümkünse kene 
mevsiminden önce 

başlanmalıdır. 

Sebep oldukları hasta-
lıklar 

Keneler, nadiren de olsa 
şu hastalık türlerine sebep 
olurlar;

Lyme-Borreliose 

Lyme- Borreliose, hastalık 
taşıyan keneler tarafından 
ısırılan her 10 kişiden birinde 
ortaya çıkıyor. Birkaç gün 
sonra ortaya çıkan yüksek 
ateş ve grip bu hastalığın 
belli başlı belirtisidir. Kenenin 
ısırdığı yerde halka biçiminde 
kızarıklık görülür. Bu durumda 
doktorunuza görünmekte fay-
da var. Bu hastalık, zamanında 
yapılan müdahale ile antibiyo-
tikle tedavi edilebilir.

Kene Ansefaliti

Ansefalitis (Beyin Enfeksiyo-
nu) FSME olarak da adlandı-
rılır. İsviçre’nin belirli bölgele-
rinde Ansefalitis 
virüsünü 

taşıyan keneler bulunuyor. 
Zürich Kantonu’nun hemen 
hemen her yerinde bu kene 
türünü görmek mümkün. An-
cak bu bölgede görülen yak-
laşık bin ile dört bin arasındaki 
kene sokmasından sadece 
biri korkulan Ansefalitis’e 
neden olur. Baş ağrısı, yüksek 
ateş, kırgınlık ve bitkinlik gibi 
durumlarda mutlaka doktoru-
nuza görünün.

İsviçre’de son yıllarda kene 
Ansefalitis hastalıkları ile 
birlikte Ansefalitis aşısında da 
artışlar görülüyor. FSME-ke-
ne bölgesinde yaşayan ya 
da orada bir süre kalan tüm 
yetişkinlerin ve 6 yaşından 
büyük çocuklarin FSME’ye 
karşı aşı yaptırmalarını tavsiye 
ederim. Altı yaşından küçük 
çocuklar için genel olarak aşı 
gerekmiyor.

İsviçre’deki kene aşısı ile ilgili 
gerekli bilgileri doktorunuzdan 
ya da www.zecke.ch ve www.
zecken.ch adreslerinden de 
edinebilirsiniz.

İsviçre’de kenelerin en sık 
görüldüğü bölgeler

İsviçre’de kenelerin en sık 
görüldüğü yerler; Shaffha-
usen, Frauenfeld, St.Gallen, 
Winterthur, Zürich, Zug, Thur-
gau, Luzern, Bern ve Basel 
bölgeleridir.

Kenelerin yoğun olduğu bu 
bölgelerde oturuyorsanız eğer, 
erken önlem alınması için 
kendinizin ve çocuklarınızın 
vücutlarını sık sık kontrol 
etmenizi öneririm.
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İ
ranlı Kürt bir ses sanatçısı olan 
Kawa Urmiye, Mezopotamya 
bölgesinin çok kültürlülüğünü 
yansıtan özellikler taşıyor. 

Türkçe, Kürtçe, Farsça, Arapça 
ve Azerice, dillerini konuşan Kawa 
Urmiye, bu çok kültürlülüğünü 
geldiği bölge olan Urmiye’ye  
bağlıyor. 

Hakkari’ye sınır olan Urmiye şehri; 
Türkü, Kürdü, Azerisi, Farsı, Erme-
nisi ve Süryanisi ile çok kültürlü 
bir yer.

1991 yılından bu yana müzikle 
uğraşan Kawa Urmiye, bu kültürel 
zenginliklerden payını alan bir 
sanatçı. Sanatla uğraşan bir ailede 
büyüyen Urmiye, babasının çok 
ünlü bir Dengbêj sanatçısı olduğu-
nu ifade ediyor. Öyle ki, babasının 
resmi devlet pullarının üzerine bile 
bastırılmış. Ancak sanatsal yaşam 
Humeyni iktidarından sonra hızla 
değişmeye başlamış. O dönemin 
sanatçıları bu politik ortamdan 
fazlası ile etkilenmişler ve artık 
eserlerini icra edemez, üretemez 
hale gelmişler. Baba, Dengbêj 
Hamid Yusufi de bu ortamdan 
etkilenen sanatçılardan biri.

SÜRGÜNLÜK…
Müziğe olan tutkusundan vazgeç-
meyen Kawa Urmiye, bu alanda 
eğitimler alarak kendini gelişti-
riyor. Ancak sanatsal faaliyetleri 
nedeni ile İran devleti ile sorun 
yaşayan Urmiye, 2001 yılında 
politik sığınmacı olarak İsviçre’ye 
gelmek zorunda kalıyor. Bu sü-
reçte önemli bir kopuş yaşadığını 
söyleyen sanatçı, kopuşun izlerini 
hala üzerinde taşıdığını ifade 
ediyor; 

“Sürgün duyguları çok farklı. En 
güzel eserleri de dile getirseniz 
fayda etmez. Arada çok fark 
var, sanatın değerini bilenler 
çok az burada. Ruhsal olarak 
kötü durumda insanlar. Bu 
durumda bir sanatçı olarak siz 
de etkileniyorsunuz tabi. Sanatın 
kıymeti kendi coğrafyasında daha 
iyi biliniyor.“
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Kawa Urmiye, albümle 
ilgili şu bilgileri aktarıyor; 
“Üzerinde 4 yıl çalıştığım 
bu albüm edebi konuda 
uzman olan insanlarla 
yaptığım araştırmalardan, 
değerlendirmelerden 
sonra doğdu. Albümde 
derin bir tarihsel ve 
kültürel dokuyu yansıtmaya çalıştım. 
Dolu dolu bir edebiyat var albümde, 
tek derdim geriye kalıcı bir şeyler 
bırakmak. Sanatsal ruhumda insana 
karşı sevgi, saygı ve paylaşım 
var hep. Tüm halkları, insanları 
seviyorum. Keşke albümümde her 
dilden birer parça olsaydı. İmkânım 
olsa tüm dünyayı kucaklardım. 
Ortadoğu’nun tüm dillerinden 
parçalar seslendireceğim albümler 
yapma hayalim var. O coğrafyanın 
buna ihtiyacı var ve bu tür çalışmaları 
hakkediyorlar.“

 Burada, İsviçreli 
sanatçılarla birlikte 
çalışma olanağınız 
oldu mu?

Müzik dili evrensel 
olmasına rağmen 
pek de öyle olmadı 
doğrusu. Bunda dilsel 
eksikliklerin payı çok 
büyük tabi. Bu neden-
le sağlıklı bir diyalog 
kuramadık. Ancak 
İsviçre’nin birçok 

şehrinde yapılan kültürel etkinlikler-
de yer aldım.

 Son olarak, bundan sonraki 
aşamada yeni projelerinizi 
soralım…

Konserler devam edecek. İlerleyen 
zamanlarda yeni çalışmalarım ola-
cak. Yeni bir albüm projemiz var. Bu 
projede bir destan seslendireceğiz. 
Sesi iyi ve uygun olan birkaç sanatçı 
ile yapacağız yeni albümü.

“EY HAWAR”
isimli albüm
İsviçre’ye geldiği ilk zamanlardan bu 
yana müzikle uğraşan sanatçı, son 
aşamada “Ey Hawar“ isimli bir albüm 
çalışmasına imza attı. Geçtiğimiz 
günlerde Mir Müzik’ten piyasaya 
çıkan albüm 14 parçadan oluşuyor. 

Albümünde Mezopotamya halk-
larının seslerine yer veren sanatçı, 
“Albümümdeki her parçanın rengi 
farklı. Her bölgeden renkler yansıtı-
yorum.” diyor.

Tüm halkları, insanları 
seviyorum. Keşke albümümde 
her dilden birer parça olsaydı. 
İmkânım olsa tüm dünyayı 
kucaklardım. Ortadoğu’nun 
tüm dillerinden parçalar 
seslendireceğim albümler 
yapma hayalim var. O 
coğrafyanın buna ihtiyacı 
var ve bu tür çalışmaları 
hakkediyorlar.

Albümümdeki 
her parçanın 
rengi farklı. Her 
bölgeden renkler 
yansıtıyorum.

"Hayat esasında 
tasarlamaktır, yani illa bir 
objeye form vermek değil. 
Herkes bir biçimde kendi 

hayatını tasarlıyor…
İşte bu kitap benim 

hikayem, son göçümün 
hikayesi..."

Ünlü Şair Can Yücel'in eşi Güler 

Yücel’in hayat hikayesinin ve sosyal 

kalkınmaya yaptığı katkılarının 

anlatıldığı bu kitap, Kalkınma 
Atölyesi’nin sosyal kalkınma 

çalışmalarında yer almış kişileri 

gençlerle buluşturmak, onların sosyal 

kalkınma çalışmalarına katılmalarını 

desteklemek amacıyla oluşturduğu 

Kalkınmaya Katkı Verenler 
Gençlerle Buluşuyor, Gençler 
Sosyal Kalkınmaya Katılıyor 

Programı’nın Başarı Hikayeleri 
serisinin ilk yayınıdır. 

www.ka.org.tr
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Alışkanlıkları koşullanma yoluyla edinilen, 
belirli durum ve şartlarda düzenli olarak 
tekrarlanan davranışlar olarak tanımlayabi-
liriz. Alışkanlıkların oluşmasında, beynimizin 
az çabayla en azami verime ulaşması ilkesi 
vardır. Beyin rutin davranışları otomatik ola-
rak yönetirken, enerjisini daha fazla önem 
ve dikkat gerektiren işlemlere yönlendirebi-
lir bu şekilde. 

Alışkanlıkların oluşmasında beynin Basal-
ganglien adı verilen bölgesinin çok önemli 
bir rol oynadığı tahmin edilmektedir. Ameri-
kalı Nörobiolog Ann Graybiel’ın bu alandaki 
çalışmaları beynin nasıl işlediğini, Parkinson 
gibi birçok hastalıkları anlamamıza büyük 
katkılarda bulunduğu gibi, alışkanlıkların 
nasıl oluştuğuna da büyük ışık tutmuştur. 
Bu bölgedeki işlevsel bozuklukların, Par-
kinson, Huntington, DEHB (dikkat eksikliği 
ve hiperaktivite bozukluğu), tik bozuklukları 
gibi hastalıklara yol açtığı ve davranışları 
kontrol etme zorlukları ile yakından bağı 
olduğu bilinmektedir. 

Alışkanlıklar söz konusu olduğunda 
üzerinde en çok konuşulan ve Graybiel’ın 
çalıştığı Massachsetts Institute of Techno-
logy (MIT)’de fareler üzerinde gerçekleşen 
bir deneyden söz etmek gerekir. Bu deneyde 
bir labirentin içine farelerin bulması için çi-
kolata yerleştirilir. Deney boyunca, labirente 
girmelerinden çikolatayı bulmalarına kadar 
olan süreçte, farelerin beyin aktiviteleri 
gözlemlenir. 

Labirentin kapısı açılırken çıkan klik sesi ile 
kokuyu almaya başlayan fare, çikolatanın 
yerini aramaya başlar. Henüz çikolatanın 
yerini bilmeyen farelerin beyin aktivitelerin-
de büyük bir artış gözlemlenir. Bu yoğunluk 
fare çikolatayı bulana kadar da devam eder. 
Bundan sonra fare, zamanla çikolatanın ye-

Hepimiz bir dönem 
istemişizdir; kötü 

alışkanlıklarımızdan 
kurtulup, bize daha iyi 
geleceğine inandığımız 

yeni alışkanlıklar 
edinmeyi... Yağlı 

yemeklerden uzak 
durmak, sigarayı, 

alkolü bırakıp spora 
başlamak, yeni bir 

hobi edinmek, daha 
az çalışmak, her gün 

düzenli erken kalkmak 
ve daha niceleri. Ve 

hepimiz aynı derecede 
biliyoruz ki, belki 

bir hafta belki bir ay 
sürdürebildiğimiz bu 
güzel istekler, birçok 

kez eski alışkanlıklara 
yenik düşüp, yerini 

onlara teslim ederler. 

Nedir peki bu iyi ya da 
kötü alışkanlık denilen 

şey? Nasıl oluşuyor? 
Eski istenmeyen 
alışkanlıklardan 

kurtulmak ne 
derece mümkün 

ve istediğimiz yeni 
alışkanlıkları hayata 

geçirmenin yolları 
nelerdir?

Bu sorulara yanıt 
bulmadan önce ilk 

olarak alışkanlıkların 
beyin içerisinde nasıl 
oluştuğuna bakalım.

Dr. phil. Özgür Tamcan
otamcan@gmail.com
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rini öğrendikçe, beyinde sadece klik sesi 
ve çikolataya ulaşma anında bir yoğunluk 
gözlenir. Bu arada geçen süredeki beyin 
aktivitesi son derece düşer. Bunun an-
lamı, kapının açılma sesi ile başlayan ve 
çikolatayı bulmayı hedefleyen davranışlar 
sıralaması artık bir rutin haline gelmiş 
demektir. Adına ‘Chunking’ adı verilen 
bu süreç, beyinde alışkanlıkların oluşma 
işlemenin de temelini oluşturur. Mesela diş 
macununuzu diş fırçasının üzerine sürme-
niz ile başlayan, diş fırçasını banyo barda-
ğına bırakmak ile sonlanan süreç bundan 
başka bir şey değildir. Günlük yaşamınıza 
dikkat ettiğinizde uzun-kısa belki de 
yüzlerce Chunking’in farkına varacaksınız. 
Eğer yeni ve istediğiniz bir alışkanlık edin-
mek istiyorsanız bu sürece çok iyi dikkat 
etmeniz gerekecek. Bu konuya gelmeden 
önce biraz daha devam edelim.

Adına alışkanlık diyeceğimiz öğrenilmiş 
davranışın (fareler deneyinde kapı sesi ile 
hedefe yürüme) kumandası Basalganglien 
denilen bölgenin elindedir artık. Beyin 
kendini bu süreçte yormayacak, dikkatini 
başka işlemleri yönlendirebilecektir. Peki 
otomatiğe bağlanan beyin, bu durumdan 
çıkıp, tekrar bilinçli bir algılamaya ne 
zaman geçer? Basalganglienin işleyişini 
ve alışkanlıklarımızı anlamak açısından 
önemli bir noktadır burası. Yukarda adı 
geçen fareler üzerinde yapılan deneylerde-
ki gözlemler, her alışkanlığı tetikleyen bir 
başlama uyarıcısı ve onu sonlandıran bir 
ödüllendiricisi olduğunu göstermiştir. Yani 
uyarıcı (kapı sesi) ve bitirici (ödül) anında 
beyindeki hareketlenme iki uyanış halini 
gösterir. Bunu günlük yaşantımızdan da 
biliriz; bazen arabanın motorunu çalıştırıp 
işyerinin parkına arabamızı park edene 
kadar devam eden sürecin farkına bile 
varmayız. 

Şimdi yukarda verilen bilgileri özetlersek, 
alışkanlıklarımızı üç temel parçaya bölebi-
liriz: Davranışı harekete geçiren UYARAN * 
alışkanlık adını verdiğimiz DAVRANIŞ-RE-
AKSİYON * davranışı koşullayan ÖDÜL. 

Yeni alışkanlıkları nasıl 
edinebiliriz? Fareler ve 
insanlar
Bu soru sadece yeni ve pozitif alışkanlık-
lar edinmek isteyen bireyleri değil aynı 
zamanda bireyin tüketim alışkanlıklarını 
istediği ürün üzerine yönlendirme peşinde-
ki tüketim ekonomisinin de çok yakından 
ilgilendiği bir sorudur. Daha önce dikkatini-
zi çekmediyse McDonalds’ların neden hep 
aynı şekilde dizayn edildiklerine şimdi daha 

dikkatle bakabilirsiniz. Çünkü kafanıza yer-
leştirilen tüketim alışkanlığını siz beyninizi 
yormadan ve bundan daha da önemlisi siz 
bile farkında olmadan tetiklemek içindir. 
Tüketim maddelerine koyulan hızlı uya-
rıcılar (örneğin patates kızartmalarındaki 
tuz ve yağ) ise beynin doyum ve isteme 
duygusunu saniyesinde harekete geçirir. 
Uyarıcı var olan alışkanlığı tetikledikten 
ise sonra olacakların ise yukarda anlatılan 
fare deneyinde ki gözlemlerden hiçbir farkı 
olmayacaktır. 

O zaman bu işleyişi istediğimiz alışkan-
lıklar için de uygulamak mümkün değil 
midir? Mutlaka!  Yeni alışkanlıkların oluş-
ması, yukarda kaba olarak ifade edilen üç 
etkenin bir araya gelmesi ile oluşur. 

Bunun için öncelikle alışkanlık haline gel-
mesini istediğimiz davranışı tetikleyecek 
güçlü bir uyarıcının olması gerekmektedir. 
Göbeğiniz dışarı sarkmış, elinizdeki pata-
tes kızartmasının son parçasını yuttuktan 
sonra, ya da elinizdeki son kuruşu kumar 
makinesine kaptırıp evin yolunu tutmuş-
ken kendi kendinize vereceğiniz spor yap-
ma, bir daha kumar oynamama sözlerinin 
size hiçbir yardımı olmayacağını önceden 
söylemem gerekiyor. Çünkü diş macunu 
ve diş fırçası örneğinde olduğu gibi alışkan-
lık sürecini tetikleyen uyarıcı ve bilinç dışı 
işleyen alışkanlık davranışı günlük yaşam-
da sizi tekrar tekrar bulacaktır. Bu yüzden, 
eğer yeni bir alışkanlık edinmek istiyorsa-
nız bunun için ciddi bir plan yapmanız ve 
uyarıcıları ve ödülleri titizlikle seçmeniz 
gerekmektedir. Örneğin, sabahları spor 
yapmayı mı planlıyorsunuz? Bu alandaki 
deneyimler yatağınızın hemen yanına spor 
ayakkabılarınızı ve elbiselerinizi koyma-
nızı öneriyor. Zamanla spor ayakkabıları 

labirent deneyindeki kapı sesi görevini 
görecektir. Spor yaptıktan sonra bu süreci 
sonlandıracak pozitif bir ödüllendirme sizin 
tercihinize kalmıştır. Sıcak bir duş sonrası, 
temiz elbiselerle güzel bir kahvaltı ya da 
bir kahve. İlerde almayı düşündüğünüz bi-
siklet, gitar, ya da yapmayı düşündüğünüz 
bir şehir yolculuğu için her spor sonrası 
kumbaranıza attığınız bir miktar para da 
ödüllerden biri olabilir. 

Nelere dikkat etmeli?
Planlarınızı yaparken dikkat etmeniz gere-
ken şeylerden biri de tercihinizin ulaşılması 
zor bir hedef olmamasıdır. Eğer hedefiniz 
büyükse bunu parçalara ayırmanız büyük 
hedefinize ulaşmak açısından en doğru 
yöntem olacaktır. Mesela eğer kitap oku-
ma alışkanlığı geliştirmek istiyorsanız, 
her gece yatağınızın yanı başına koya-
cağınız kitaptan birkaç sayfa okuyarak 
başlayabilirsiniz. Yazmak istiyorsanız her 
gün 10 dakika yazmak yeterli olacaktır. 
Hedefinizin büyük olması, ödüllendirme 
ile sonuçlanmayacak bir süreç olacağı için 
motivasyonunuzu çok çabuk kırabile-
cektir. Bunlara ek olarak dikkat etmeniz 
gereken şey, yaşamın bizim planlarımız 
ile yürümediğini dikkate almanızdır. Bu 
yüzden, örneğin gelecek bir misafir ile 
zorunlu bir yurt dışı yolculuğu planlarımı-
zın bozulması durumunda, adına Plan B 
diyebileceğimiz alternatifleri hazırlayıp bu 
durumlarda planımızı hayata nasıl geçi-
rebileceğimize dair düşünceleri önceden 
yapmamız gerekir.

Son olarak ise eğer yeni ve pozitif bir 
alışkanlık edinmek istiyorsanız, bilmeniz 
gereken en önemli şeylerden biri bunu 
aylarca, belki yıllarca tekrarlamak zorun-
da olduğunuzdur.

Peki neden?
Yukarda alışkanlıkların nasıl oluşacağına 
dair süreci anlatmaya çalıştım. Oldukça 
basit görünen bu süreci hayata geçir-
mede insanlar neden bu kadar zorlanı-
yor, yarı yolda bırakıp eski istenmeyen 
alışkanlıklara neden geri dönüyor? 
Bu soruya doğru yanıtı vermek için 
alışkanlıkların (ister pozitif ister negatif 
olsun) inanılmaz derecedeki gücünü göz 
önünde bulundurmamızın yanı sıra, artık 
bağımlılık haline gelmiş davranışların 
nasıl işlediklerini de daha iyi anlamımızı 
gerektiriyor. Bağımlılıkları ve onların 
günlük yaşamdaki gücünü bir sonraki 
yazımda anlatacağım.
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H
epimiz öğrencilik yılları-
mıza dönüp baktığımızda 
ev ödevleri ile alakalı ak-
lımıza nice anı gelecektir. 

Ailesinde, ev ödevleri konusunda 
danışabileceği bir büyüğü olanlar, 
kanımca ev ödevleri konusunda 
daha az sorun yaşamışlardır. 

Ev ödevlerinde zorlanmış olan-
larımızla bu ödevleri kolaylıkla 
çözebilmişler arasındaki ortak 
fikir genel olarak şudur; Hangi 
akıma, hangi ana fikre sahip bir 
eğitim kurumunda bulunmuş ya 
da eğitim almış olursak olalım, 
ev ödevleri bir öğrencinin eğitim 
sisteminde başarılı olabilmesi için 
belirlenmiş birer standarttır. Bu 
nedenle bizler bu konuyu sorgula-
madan içselleştirip kabullenerek 
ev ödevlerinin eğitim kurum-
larının birer parçası olduğunu 
düşünürüz.

Tam tersinden yola çıkarsak; 
Çocuğunuz okul değiştiriyor 
ve bu yeni okulda çocuğa 
asla ev ödevleri verilmiyor. 
Anne – baba olarak ne düşü-

nür, ne hissederdiniz? Büyük 
ihtimalle çocuğunuzun geleceği 
hakkında kaygılanır, bu eğitim 
kurumunda birşeylerin yolunda 

Hollande ve Fransa Eğitim Bakanı 
Vincent Peillon yaptıkları ortak bir 
açıklamada, ev ödevlerinin şans 
eşitsizliğini arttırdığını, sosyo-eko-
nomik ve eğitim düzeyleri yüksek 
ailelerdeki çocukların bu ödevleri 
kolaylıkla çözebildiğini, sosyo-e-
konomik ve eğitim düzeyleri dü-
şük ailelerdeki çocukların ise daha 
çok zorlandığını dile getirerek, 
ev ödevlerini kaldırmak için bir 
reform planladıklarını açıkladılar. 

Ancak kamuoyundaki büyük 
tartışmalar ve baskı sonucunda bu 
değişiklik sadece düşünce bazında 
kaldı ve gerçekleştirilemedi. 

Hollande‘nin sunduğu alternatif 
plan, ödevleri tamamen kaldırmak 
yerine ödevlerin ders saatleri 
dışında, öğretmen desteği ile 
okulda yapılmasını öngörüyordu. 
Bu öneri şans eşitsizliğine müda-
hele etmek için izlenilebilir bir yol 
olabilirdi. 

Eğitimde ev ödevleri konusunda 
hem İsviçre‘de hem de diğer ülke-
lerde ne gibi gelişmeler olacağını 
zaman gösterecek.  Ancak bugün-
kü haliyle şunu söyleyebiliriz; Ev 
ödevi = şans eşitsizliği.

gitmediği hissine kapılırdınız. 
Ancak bilim dünyası, bu hissin 
doğruları yansıtmadığını söylüyor. 

1960‘lı yıllarda Almanya`da, 
eğitim-bilimci Bernhard Wittman 
tarafından yapılan Wittman Studie 
isimli bir çalışma, dört ay boyunca 
Matematik ve Almanca derslerin-
de bir öğrenci grubuna ev ödevi 
vermemeyi öngörüyor.  Diğer bir 
gruba ise, aynı konular ev ödevleri 
olarak veriliyor.

Araştırmanın sonucundaki veriler 
gerçekten şaşırtıcı. Ev ödevi 
verilerek ders konuları işlenen 
öğrenciler ile ev ödevi verilmeden 
aynı konunun ele alındığı öğrenci 
grubu arasında, başarı ve sonuç 
anlamında farklılık bulunamıyor.

Wittmann, aynı çalışmada veli-
lere ev ödevi konusu hakkındaki 
görüşlerini soruyor. Elde edilen 
sonuçlara rağmen bu velilerin 
%96‘sı ev ödevlerinin önemli ve 
verimli olabileceğini savunuyor. 

Neredeyse 60 yıllık bu çalışma-
nın sonucunda, çoğu ülkede ev 
ödevleri hakkında hem siyasi hem 
de bilimsel alanlarda fikirler beyan 
edildi. Hatta 2012 yılında, dönemin 
Fransa Cumhurbaşkanı Françoise 
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1970 yılından bu yana İsviçre’de 
yaşayan Yusuf Gür ile İsviçre’de 
geçirdiği zamanları konuştuk.

Henüz 27 yaşında iken İsviçre’ye 
gelen Yusuf Gür, eşini ve 3 
çocuğunu geride bırakıp geliyor 
buraya. Buraya daha önce gelmiş 
olan kayınbiraderi sayesinde iş 
bulan Gür, ilk olarak İtalyanca 
konuşulan Tessin bölgesine 
geliyor. Gelir gelmez de Airolo’da 
Tenconi isimli bir fabrikada 
yardımcı tornacı olarak çalışmaya 
başlıyor.



 Çalışma ortamınız nasıldı 
o sıra?

Geldiğim zamanlarda 120 Türk 
çalışıyordu firmada. Bunlardan 
kimisi burada kaldı, kimisi ise 
geri döndü. Fabrika hayatını ve 
çalışma disiplinini burada gör-
dük. Fabrika yaşamında çok 
zorluklar çektik. Bizi çok ezdi-
ler. Hak isteme konusunda en-
geller çıkarıyorlardı hep. Hatta 
zorbalıkla çalıştırıyorlardı bizi. 
Boş kağıt imzalattılar. İşi 
bırakanlara yer de vermiyor-
lar “Evimizi ve arazimizi terk 
et“ diyorlardı. Tam bir ağalık 
sistemiydi anlayacağınız. 
İtalyanlar bizi çok ezerlerdi. Bir 
dönem sendikada da çalıştım. 
Firmadan bir şey alabilmek 
için, 8-10 konunun birden gel-
mesi gerektiğini söylüyorlardı. 
Bunların içinden birkaçını alıp 

çözmeye çalışırlardı. Tek tek 
sorunlarla uğraşmazlardı pek. 
Sendika çalışmaları forma-
liteden ibaretti. Çalışanların 
hakkını gözetmezdi pek. 
Hukuk karşısında bir sorumlu-
luk giderme aracıydı Sendika. 
Olması gerektiği için vardı. 

 Sosyal ortamınız nasıldı 
peki?

Ailece görüştüğümüz kimse 
olmadı pek orada. Kendi 
halimizdeydik hep. Tessin 
bölgesindeki yaşamımız çok 
sakindi. Oradaki insanlar çok 
sıcakkanlı ve cana yakınlardı. 

 İş yaşamındaki zorluk-
lar dışında başka zorluklar 
yaşadınız mı?

Zorluklar içinde geldik bu 
günlere. Dil zorluğu da çok 
yaşadık. Lisansızlık, meslek-
sizlik çok kötü. Çok hissettik 
bunları. Bir şeyi satın alırken 
tek avantajımız, her şeyin 
üzerinde fiyatlarının olmasıydı. 
Rakamları tanıyorduk, ürünü, 
yiyeceği vs. de tanıyorduk.  
Ancak sormada, konuşmada 
zorluk yaşadık hep. 

Yusuf Gür’ün daha önce yaşa-
dığı ve çalıştığı şehir olan Airo-
lo, Gotthard tünelinin ucunda 
bulunuyor. Gür, o dönemlerde 
Gotthard tünelinin tren yolu 
için kullanıldığını, arabalar için 
yapılan tünelin ise daha sonra 
açıldığını söylüyor.

Yusuf Gür ilk geldiği 
zamanları şöyle anlatıyor:

“Genç yaşta Erzincan’dan çıkıp 
İstanbul’a çalışmaya gittim. O 

sıra gurbet vardı bizde. Babam da 
gurbetçiydi. Gurbete çıkınca unuttum 

Erzincan’ı. Çok mecbur olmadıkça 
gitmedim oraya. Bizi barındırmadı. 

Hasta olursun hastane yok, ekersin, 
ektiğini biçemezsin... Karnını 

doyurmuyor yani. Askerden sonra 
yurt dışına gitmek için yazdırdım 

kendimi. Almanya’ya çıkma ihtimali 
yüksekti.  Ancak o sıra kayınbiraderim 

buraya gelince, İsviçre’ye gelmek 
için bir fırsat doğdu. Kayınbiraderim 

Türkiye’de meslek eğitimi almıştı 
ve bizden çok önce gelmişti buraya. 

Benimle birlikte birçok kişiyi daha 
istek yolu ile getirdi buraya. O sıralar 

işçi ihtiyacı çoktu.  1970 yılının 
başında, İstanbul’dan Milano’ya direk 

trenle geldim. Hiç unutmuyorum, 
müthiş bir kar vardı o zaman. 

İstanbul’da havalar çok güzel, adeta 
sonbahar havası. O sonbahar havası 
ile geldim buraya. Ayakkabılarım ve 
elbiselerim buraya göre değildi. Çok 

üşümüştüm. Kayınbiraderim karşıladı 
beni. O sıra hep geri döneceğim diye 
düşünürdüm. Başlarda ısınamadım 

pek. Fabrika hayatım yoktu, hep 
inşaatlarda çalışmıştım. Zor gelmişti 

fabrika işi. O sıra daha hanım da 
yoktu burada. Geri gideceğim sıra 

kayınbirader bırakmadı beni. O 
vesileyle kaldım burada. Buraya 
ilk geldiğimizde bize: “Bu ülkede 

yasalara saygılı olacaksınız, yasaları 
çiğnemeyeceksiniz. O zaman sizi 

kimse rahatsız etmez“ dediler bize. 
Uyduk...“

2 yıl sonra da eşi geliyor 
buraya. Ancak çocukları 

hala Türkiye’de...

“Buraya geldiğimde geride eşimi, iki 
oğlumu ve kızımı bırakmıştım. Hanım 

1972’de geldi buraya. 1973 yılında, 
çocuklarımızı alıp buraya getirmek 

için eşimle birlikte izine gittik. O sıra 
eşim hamileydi. En küçük oğlumuz 
Türkiye’de doğdu.  Sonra çocukları 

aldık getirdik. İki kişi gittik, 6 kişi 
döndük buraya.“

1970 yılının 
başında, 

İstanbul’dan 
Milano’ya direk 

trenle geldim. Hiç 
unutmuyorum, 
müthiş bir kar 
vardı o zaman. 

İstanbul’da 
havalar çok güzel, 

adeta sonbahar 
havası. O 

sonbahar havası 
ile geldim buraya. 
Ayakkabılarım ve 
elbiselerim buraya 
göre değildi. Çok 

üşümüştüm.

FABRİKA YAŞAMINDA 
ÇOK ZORLUKLAR 
ÇEKTİK. BİZİ ÇOK 
EZDİLER.
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Türkiye’de 
2 yıldan az 

kaldığım için 
tekrar buraya 

dönme şansına 
sahip oldum. 

Giderken 
C kimliğim 

vardı, yeniden 
geldiğimde 

ise B kimliği 
verdiler bana. 
Gelir gelmez 

tekrar iş 
arama dönemi 

başladı. 

 Tessin bölgesi ile Win-
terthur bölgesini kıyasladığı-
nızda neler söylersiniz?

Almanca konuşulan bölgeler-
de çalışan insanlar birbirlerine 
karşı soğuklar ama daha 
sadıklar.

En azından çalışanın kıymeti 
biliniyor. İtalyan bölgeleri öyle 
değil ama. İş bakımından 
buranın dörtte biri olamaz-
lar. Orada verilen paranın az 
olması bir yana, işyerinde çalı-
şanlar arasında sürekli olarak 
huzursuzluk vardı. Birbirinin 
ayağını kaydırmak için fırsat 
kollarlardı hep. Sosyal yaşam 
boyutu ise tam tersine, burada 
oradaki kadar yoğun bir sosyal 
ortam yok. Eşler, çocuklar, 
herkes çalışıyor burada.

Yusuf Gür 2005 yılından bu 
yana emekli. Daha önce 
Türkiye’ye kesin dönüş yapan 
Gür, bir süre sonra yeniden 
İsviçre’ye geliyor;

“1999 yılında buradaki hak-
larımı öldürdüm, emeklilik 
kasasında biriken paramı alıp 
kesin dönüş yaptım Türkiye’ye.  
Ancak eşim temelli dönmek 
istemedi, o burada kaldı.

 Ne tür zorluklar bunlar?

Yine dil sorunu ile karşılaştık 
ve başa döndük mesela. Bu 
kez daha zordu bizim için. 
Anlatamadığı, anlamadığı için 
zorluk yaşıyor insan. Türki-
ye’den Tessin’e geldiğimden 
daha fazla zorluk çektim 
Tessin’den buraya geldiğim-
de.  Burada o sıra İtalyanları 
sevmiyorlardı pek. Bildikleri 
halde İtalyanca konuşmuyor-
lardı. Halbuki o dönem devlet 
memurları için İtalyanca 
bilmek mecburiydi. Bildiğimiz 
İtalyanca’da geçersiz oldu 
burada. 2 yıl ev bulamadım. 
Ev vermediler bana. O sıra çok 
tercümanlık parası verdim. En 
sonunda eski bir ev bulduk da 
rahatladık azıcık. Winterthur 
bölgesine gelmekle birlikte 
parasal olarak da rahatla-
mıştık.

 Maddi yönden
 rahatladık. 

Tessin’e ilk geldiğim zaman-
larda aylık olarak 600-700 
Frank alıyordum. Daha sonra 
bu aylık 1600’e çıktı. Wintert-
hur’a gelince, aylığım 3000 
Frank oldu. Parayı, bolluğu, 
rahatlığı burada gördük ve 
maddi yönden rahatladık. Aynı 
ülke olmasına rağ-
men o bölge ile 
burası arasın-
da çok fark 
var. Keşke 
daha önce 
gelseymişiz 
buralara. 

Winterthur’a geliş

Airolo’daki firmada 18 yıl aralıksız 
çalıştım. Baraj türünden inşaat 
çalışmaları yapıyordu bu firma. Ço-
cuklar mesleklerini tamamlayınca 
Zürich tarafına gelmek zorunda 
kaldılar. Sonra onların arkasından, 
1988 yılında biz de geldik buraya. 
Sulzer’in bir kolu olan Loki’de iş 
bulup çalışmaya başladım. Geldik 
ama burada da bin türlü zorlukla 
karşılaştık.
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Bu kadar 
zaman geçmiş 
ama zorlukları 
hala atlatmış 
değiliz. Hala 

dil konusunda 
sıkıntılar 

yaşıyoruz. Dil 
olmadan doğru 

düzgün bir 
ortama dahil 

olamıyorsunuz.

Eşim tatile gelmişti bir ara. O 
sıra kızımın hasta olduğunu 
öğrendik. O sıra yavaş yavaş 
Türkiye’de yaşayamayacağı-
mı düşünmeye başlamıştım.  
Bize “Alamancı“ diyorlar. Bu-
rada yabancıydık, orada daha 
fazla yabancıyız. Biraz para 
var ama çevre rahat bırakmı-
yor. 2 alacaksan 8 alıyorsun. 
Para dayanmıyor yani. 

Çocuklarım, tekrar geleyim 
diye İsviçre yabacılar dairesi-
ne başvurdular.Türkiye’de 2 
yıldan az kaldığım için tekrar 
buraya dönme şansına sahip 
oldum. Giderken C kimliğim 
vardı, yeniden geldiğimde 
ise B kimliği verdiler bana. 
Gelir gelmez tekrar iş arama 
dönemi başladı. 

Yaş ilerlemiş, iş bulmak 
daha da zor. O dönem erken 
emekliliğe başvurdum. 
Türkiye’den de yaş haddinden 
emekli olmuştum.“ 

 Emeklilik nasıl geçiyor peki?

Benim için çok zor geçiyor. Hobi 
olmazsa, beceri,uğraş olmazsa 
zor. Ama bir şeyler buluyorum 
uğraşmak, zaman geçirmek için. 
Bu kadar zaman geçmiş ama 
zorlukları hala atlatmış değiliz. 
Hala dil konusunda sıkıntılar yaşı-
yoruz. Dil olmadan doğru düzgün 
bir ortama dahil olamıyorsunuz. 
Ara sıra arkadaşlarla bir araya 
geliyoruz. Derneğimiz var burada, 
oraya gidiyoruz. Çocuklar torna, 
otomobil mekanikerliği, bilgisa-
yar programlama gibi meslekler 
okudular. Hayalimde, Türkiye’de 
E5 üzerinde bir benzinlik alıp ço-
cuklarımla birlikte çalışmak vardı. 
Ama olmadı. Çocukların istemleri 
farklı oldu ve gitmek istemediler. 
Hayalim de öylece yattı.

 Buradaki emeklilerin ekono-
mik durumu nasıl?

Zorlanıyoruz tabi. Burada emekli-
lerin yaşamı hiç de kolay değil.

 “İyi ki gelmişim buraya“ 
diyebiliyor musunuz?

Orası muhakkak. İyi ki gelmişim 
buraya. Sebep olandan da, bizi 
buraya getirenden de razıyım. 
Bugünkü durumumuzu onlara 
borçluyuz. Devletin vatandaşına, 
vatandaşın da devletine yaklaşımı-
nın nasıl olması gerektiğini burada 
gördüm. Orada çocuklarım bu 
durumda olamazlardı.

Ömrünün 48 yılını İsviçre’de geçi-
ren, Türkiye’ye kesin dönüşü dene-
yen Yusuf Gür’ün gönlünde yine de 
Türkiye’de yaşama isteği var;

“Türkiye’ye dönüşümden sonra 
anladım ki, dil olmadan yaşamak 
hiç de iyi bir şey değil. Türkiye’de 
yaşam güvencen, sağlık garantin 
yok ama en azından dil senin dilin. 
Orada çok rahat arkadaş edine-
biliyorsun. Yıllardır buradayım, 
kimse beni tanımaz, ben kimseyi 
tanımam. Bu yaştan sonra burada 
biri ile arkadaş olmak isteseniz 
bile yapamazsınız...“

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

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

Sigarayı bırakma 
yöntemleri 
hakkında 
bilgilendirilmek 
ve sigara içme 
alışkanlıklarınızı 
değiştirmek Ücretsiz 

danışmanlık ve bilgi 
hizmetlerimizden 
faydalanmak için 

Tel: 076 343 80 74

ÜCRETSİZ
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Annelerden alınan o öğütler, benzer durum ve şartlarla karşılaşıldığında yeni-
den duyar gibi olunduğunu hepimiz deneyimlemişizdir.  

Yapılan bir ankette; “Annenizden hayata dair öğrendiğiniz ve hiç unutmadığınız 
öğüt nedir?“ şeklinde sorulmuş. Cevaplardan biri; “Henüz küçükken annesin-
den, bir insanın iyi mi kötü mü olduğunu anlamanın yolunu öğrettiği.“ olmuş ve 
“O kişinin tezgahtar, garson gibi başkalarına hizmet eden ve kendisini savuna-
cak durumda olmayan insanlara nasıl davrandığına bak“ demiş annesi. “Yüzde 
100 haklı çıktı. Bu dersi hiç unutmadım ve insanları anlamamda çok işime 
yaradı.“ demiş ankete katılan kişi.

İnsan hayatının her döneminde karşısına çıkabilecek iyi veya zor durumlarda 
en yakın hissettiği ve durumunu kolaylıkla, olduğu gibi rahatlıkla anlatabileceği, 
yakın ve güven duydukları kişi daha çok anneleri olmuştur.

Ailede uyum ve dengeyi 
sağlama rolü

Bizim toplumumuzda çocuk 
yetiştirmedeki sorumluluğun 
daha çok anneye bırakılması 
durumu anne-çocuk ilişkisini 
bu anlamda daha cok destekle-
mektedir. 

Çocuk okulda kötü not alırsa 
ilk önce anne ile paylaşır. Daha 
sonra anne bunu uygun bir 
dilde babaya anlatır. Veya ailede 
genç kız/erkek akşam dışarı 
çıkabilmek için önce anneden 
izin ister. Anneden izini koparan 
çocuk, annesini desteği ile 
babasından izin alma cesaretini 
de kendinde bulabilir. Toplumu-
muzda, genel olarak ataerkil 
aile yapısı anne çocuk ilişkilerini 
daha da yakınlaştırır ve anneye 
ailede uyum ve dengeyi sağla-
ma rolünü verir.

Sosyal toplum yapısının kadına 
verdiği bu annelik rolünü 

destekleyen diğer bir unsurun, 
kadınların çocuk sahip olmala-
rıyla birlikte; içgüdüsel bakım, 
koruma ve büyütme davranış-
ları geliştirmelerinin olduğu da 
düşünülebilinir.

Anne olmak, bebeğin beslen-
mesi ve bakımının yanı sıra, 
en temel gereksinimi olan 
dokunma, yani ten teması gibi 
etkenler de bebeğin duygusal, 
zihinsel ve sosyal davranış-
larındaki gelişimi açısından 
önemlidir. 

Annesiz büyüyen veya çeşitli 
sebeplerle annenin duygusal 
yakınlığını bebeğine veremediği 
durumlarda; çocuklarda ruhsal 
ve bedensel gelişim yavaş-
lamakta, öğrenme ve bellek 
bozuklukları ortaya çıkmaktadır. 
Büyüdüklerinde ve yetişkin 
olduklarında ise, hayatlarındaki 
strese dayanıksız, aşırı tepkili 
olabilmakte ve bunun sonu-

Hemen hemen 
herkesin 
çocukluk 

döneminden 
itibaren 

hayatında 
karşılaştığı 
sorunlar ve 
durumlar 

karşısında ilk 
başvurduğu, 

danıştığı 
kişi anneleri 

olmuştur. 

Dr. Meral Acar
Çocuk, Ergen, Aile 

Psikoloğu ve Danışmanı
acarmeral@googlemail.com
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cunda anksiyete bozuklukları gibi 
rahatsızlıklarla karşılaşabilmekte-
dirler. Yine anti-sosyal kişilik bo-
zukluklarının, depresyon, özgüven 
eksikliği gibi rahatsızlıkların baş 
gösterdiği de gözlemlenmiştir.

Kaygılar

Deneysel psikoloji araştırmaların-
da, ikinci doğumdan sonra kadında 
annelik davranışlarının sürdüğü gö-
rülmektedir. Daha önce anne olmuş 
birisi bir yavru ile karşılaştığında, 
kadının hızla eski anaç halini alıp, 
annelik davranışına başlayabilmesi 
bu yüzdendir.  Doğum yapmamış 
kişiler ise bebek ve çocuklara nasıl 
davranacaklarını pek bilemezler.

Yeni anne olan ve sürekli kendini 
yeterli anne olup olmamakla 
sınayan anne, bebeğinin bakımı 
ve beslenmesi ile ilgilenirken, 
onları asıl yoran çocuğunun 
duygusal sorumluluğudur. 
“Gerektiği kadar yeterli olabilecek 
miyim?“ düşüncesi, zaman 

zaman onları hassas, duygusal, 
kolay ağlayabilen, evhamlı, 
sinirli yapabilir. Doğum sonrası 
depresyonlarda bu duygular yoğun 
ve sık görülebilmektedir.

Eş desteği önemli

Çalışma hayatı ile birlikte 
bebeğin sorumluluğunu ve 
ev işlerini annenin koordine 
etmesi gerekebilir. Burada 
eşin desteği çok önemlidir. 
Çocuk için sunulan destek 
ev işlerinde de sunulabilirse 
annenin hayatı daha da kolay-
laşacaktır.

Annelik kadınlara verilmiş 
kutsal bir görevdir. O yüzden 
hiçbir zaman annemizin bizim 
için yaptığı fedakarlıkları 
unutamaz, onun haklarını 
ödeyemeyiz. Annelerimizin 
söylediklerini bir atasözü 
gibi aklımızdan çıkarma-
mamlıyız. Çünkü onlar her 
zaman haklı çıkarlar.

Bütün annelerin
 "anneler günü" kutlu olsun!

Derya Özgül, LL.M.

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

Tösstalstrasse 23 
8400 Winterthur   

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

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

Uzmanlık Alanları
• Avrupa Hukuku
• İdari Hukuk
• Arabuluculuk 

Mahkeme dışı çözüm işlemleri

• Konsolosluk onaylı yeminli tercüme işlemleri

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

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

Ve daha birçok farklı konuda danışmanlıklar.
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Çalışmalarını 2013 yılından bu yana 
sürdüren İsviçre Türk Sanat Enstitüsü’nü 
(TSEİ) yakında tiyatro ve müzikallerle de 
izleyebileceğiz. 

Bünyesinde Türk Sanat Müziği, Türk 
Halk Müziği, çeşitli enstrüman 
dersleri hatta kimi zaman resim 
ve ebru sanatı gibi dalları barındıran 
TSEİ, desteklediği yeni oluşumla 
tiyatro, müzikal, yaratıcı drama, yaratıcı 
yazım, fotoğraf, ses sanatları gibi 
sanatsal üretim alanlarıyla ilgilenmek 
isteyenler için farklı olanaklar sunuyor. 
TSEİ, yeni çalışmalar dahilinde müzikal 
bir oyun sunma hazırlığında.

Konservatuar eğitimini İstanbul’da tamamlamış olan tiyatrocu 
Deniz Kurtuluş yönetiminde sahnelenecek olan müzikal 
oyunun önümüzdeki Kasım ayı sonlarında seyircisiyle 
buluşması planlanıyor. 

Deniz Kurtuluş’un verdiği eğitimin temel 
özelliği Fototiyatro şeklinde olması. 
Fototiyatro; Fotoğraf ve Tiyatro’nun 
birlikte yürütüldüğü, doğaçlama, 

temel oyunculuk, ses, nefes, hareket, 
beden dili, mimik, sahne, ritmik, 

pantomim ve renk, kadraj, ışık, photoshop, 
lightroom başlıklarını içine alan ve bir tiyatro 

oyununun sahnelenmesi ile sonuçlanacak özel bir çalışma 
metodu ve sanatsal eğitim programını ifade ediyor. 

Deniz Kurtuluş ile çalışmaları hakkında konuştuk; 
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 Neden Tiyatro? 

Tiyatro; İnsan’ın insan’a insan’ı 
insan’la anlattığı özel bir sanattır. 
Hayat var olduğundan bu yana 
tiyatro da var olmuştur ve olacaktır. 
İnsanın iç ve dış dünyasındakileri 
anlatabilme çabası, sosyal bir 
varlık olmayı sürdürdüğü sürece 
bitmeyecek ve tiyatro bunun en 
güzel ve en güçlü yolu.Tiyatro’nun, 

insan’ın sözünü söyleyebilme 
ihtiyacına karşılık geldiğini de 
söyleyebiliriz. Bu insan olmanın 
ana ihtiyaçlarından biridir. Hayat 
içinde sürekli yaparız, yapma-
ya çalışırız. Bazan sözümüzü 
ağzımıza tıkadıkları olur, çabalarız 
dinlesinler diye. En korktuğumuz, 
konuştuğumuz halde sesimizin 
çıkmadığı, kimsenin bizi duymadığı 
kabuslarımızdır; karabasan deriz 
öylelerine. Sözümüzü yaratıcılığı-
mızı da devreye sokarak güçlü bir 
motivasyonla geniş insan topluluk-
larıyla paylaşabilmemizi sağladığı 
için Tiyatro. 

 TSEİ ile Tiyatro’nun bir araya 
gelmesi nasıl oldu? 

TSEİ’nin vizyonu bu buluşmanın 
gerçekleşmesinde çok önemli bir 
yere sahip. Kesin önceliği sanat 
olan bir oluşum ve tüm sanat 
dallarına açık. TSEİ kültürel de-
ğerlerimizi yaşamak ve yaşatmak 
arzusu ile kurulmuş. Faaliyetlerde 
sanatsal ve eğitimsel boyut kadar 
sosyal boyut da önemseniyor.

TSEİ’nin temel hedefi, kültür 
ögelerini üst düzeyde icra etmek, 
geliştirmek, yaymak ve yaşatmak 
hedefiyle İsviçre genelinde konser-

gençlerin sahiplenip yaşatmala-
rıni çok istiyor ve önemsiyorum. 
Benim asıl yola çıkma sebebim bu. 
Her yerde ve her zaman çocuk-
larımızı, gençlerimizi daha güçlü 
motivasyonlara, dertlerini paylaşıp 
çözümünü birlikte bulacakları oyun 
arkadaşlarına, hayatta yol gösterici 
olacak eserlerle yakınlaşmaya ve 
sahnede olmanın kazandıracağı 
cesaret ve özgüvene yaklaştıracak 
her şeyi yapmamız gerektiğine 
inanıyorum. 

yerde sürekliliği sağlayabiliyorsu-
nuz. İyi bir koordinasyon gerekiyor 
elbette. Doğru bir planlamayla ve 
planınıza sadık kalarak zamanı iyi 
kullanmak mümkün. 

 Tiyatro’ya katılım nasıl? 

Tiyatro ile ilgili duyurunun yapıldığı 
ilk haftadan itibaren yüksek bir ilgi ve 
katılım oldu. Bu bir medeni cesaret 
göstergesi aynı zamanda. Herkese 
hem teşekkür ediyorum hem de 
cesaretlerinden ötürü kutluyorum. 
Katılım yüksek olunca oyun seçimi 
konusunda bir sıkıntı yaşamadık. 
Provaları devam eden oyunumuzun 
oldukça kalabalık bir kadrosu var. 

 Oyunun ismini öğrenebilir miyiz? 

Oyunumuz, ülkemizin en büyük 
mizah ustalarından biri tarafından 
yazılmış bir oyun. Kendisi top-
lumsal hiciv üstadı, en sevdiğimiz 
filmlerin senaryoları hep ona aittir. 
Oyunun ismini açıklamak için 
henüz erken. 

TSEİ’nin sanat dalları ile ilgili, Eğitim ve 
Workshop / Atölye çalışmaları bulunu-
yor. Bu çalışmalara katılmak isteyenler; 
denizkurtulush@gmail.com ya da 
info@tsei.ch mail adresleri üzerinden 
iletişime geçebilirler.

ler, gösteriler ve çeşitli etkinliklerle 
insanlarla buluşturmak şeklinde. 
Bu çatı altında buluşan insanlar 
arasında hiçbir siyasi, dini, ideolojik 
ayırım bulunmuyor. Bu durum beni 
bir tiyatrocu olarak TSEİ ile buluş-
turmaya yetti. Birlikte güzel bir yola 
çıktık. Harika bir kadromuz var ve 
her çalışmamızda birbirinden yeni 
ve güzel şeyler keşfediyor, yaşıyor 
ve paylaşıyoruz. Bu çalışmayı 

Şehirden şehire koşmanız çalış-
ma trafiğinizi nasıl etkiliyor? 

Aslında belli bir yerde yaşamıyo-
rum da denebilir. Her yere gidiyo-
rum ve her yerde yaşıyorum. Çok 
hızlı bir zaman diliminde yaşıyoruz 
ve mekanlar birbirine artık çok ya-
kın. Dünyanın neresinde olduğunuz 
bir süre sonra önemini kaybediyor. 
İletişim araçları sayesinde her 
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Deniz Kurtuluş, İstanbul, 
Basel ve Strasbourg’da 
yaşıyor. Zürich’e ise, her 
hafta tiyatro provaları, 
eğitim ve workshopları 
yönetmek üzere geliyor.
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M
odern hayat bize pek çok kolaylık 
sağlasa da daha sedanter bir 
yaşam, daha hızlı ve sağlıksız 
bir yeme düzeni getirdi. Ofis 

ortamında yoğunluk, düzensiz yeme 
alışkanlıkları ve seyahat programları derken 
yetersiz ve dengesiz beslenme maalesef 
ki arttı. Uzun süren masa başı çalışmaları, 
bilgisayar başında geçiştirilen öğünler, 

abur cubur gıdalarla beslenmek, ara öğün 
olmaksızın uzun saatler aç kalmak, bolca çay-
kahve tüketip su tüketimini ihmal etmek, iş 
seyahatlerinde düzensiz ve bazen gereğinden 
fazla beslenmek hayat kalitenizi düşürüyor.  İş 
hayatının yarattığı stres de eklenince insülin 
direnci, kilo problemleri, iskelet ve kemik 
hastalıkları, diyabet, kolesterol, tansiyon 
problemleri de ben geliyorum diyor. 

Dyt. Berna Danacı
dytbernadanaci@gmail.com
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1 İlk kural çok net ve kli-
şe: Mutlaka kahvaltı ile 
güne başlayın. Metabo-

lizmanızı uykudan uyandırın ve 
kan şekerinizi dengeleyin. Tam 
tahıllı ekmek, yumurta, peynir 
ile yapılan klasik kahvaltı, ke-
pekli ekmeğe tost veya acelesi 
olanlara   süt, yulaf, meyve ile 
hazırlanmış pratik bir kahvaltı 
idealdir.  Araştırmalar gösteri-
yor ki kahvaltı yapan bireylerin 
hem iş verimlilikleri yüksek 
hem de gün içinde aldıkları 
kalori daha az ve dengeli. 

2 Öğle yemeklerini 
asla geçiştirmeyin. 
Hem mental hem de 

fizyolojik olarak dinlenmeniz 
için kendinize zaman ayırın. 
Çalışırken atıştırmak veya 
ofise söylemek yerine özenle 
yemek yiyebileceğiniz bir 
yarım saat çok şey değiştirir. 
Daha hafif ve dengeli menüler 
tüketmeye özen gösterin. 
Protein grubu ve salata içeren 
bir menü, sebze yemeği 
ve yoğurt ikilisi sağlıklı 
bir tercih olacaktır. Çok 
yoğun dönemlerde sağlıklı 
bir sandviç ve ayran bile 

tüketilebilir. Dışarda tüketilen 
besinlerin yağ oranları göz 
önünde bulundurulunca kaşık 
yerine çatalla seçerek yemek, 
her yemeğin yanında salata 
bulundurmak daha az kalori 
almanıza yardımcı olur. 

3 Gün içinde aldığınızın 
sıvıların niteliğine 
dikkat edin. Kilogram 

başına 30-35 ml su içmeyi 
alışkanlık haline getirin. Ma-
sanızda size özel bir su şişeniz 
olsun ve günlük su içme 
hedefinize ulaşmak için o şi-
şeyi mutlaka bitirin. Gerekirse 
aromalı sular hazırlayın. Unut-
kanlığınızın azaldığını ve ken-
dinizi daha dinç hissettiğinizi 
göreceksiniz.  Gün boyu bolca 
çay, kahve tüketmek yerine 
bitki çaylarını tercih edebilirsi-
niz. Metabolizmanızı hızlandır-
ması açısından yeşil çay veya 
beyaz çay, stresi azalttığı için 
adaçayı, rezene veya papatya 
çayı tüketebilirsiniz. Asitli ve 
şeker ilaveli meşrubatlardan 
ise uzak durmak en doğrusu. 
Bu içeceklerin yerine düşük 
sodyumlu maden suları veya 
ayran tüketilebilir.

4 Ara öğün beslenme-
nizin vazgeçilmezi 
olsun. Çekmece-

nizde gofretler, bisküviler 
yerine kuru meyveler, çiğ 
kuru yemişler olsun. Abur 
cubur besinlerden boşalan 
yerlere düşük yağlı, şekersiz 
atıştırmalıklar saklayın. İş 
seyahatlerinizde,  valizinize 
bir de ara öğün paketi ekleyin. 
Yoğun geçen proje dönemleri, 
toplantılar, sahada imkanların 
kısıtlı olması asla bahane 
değildir. Metabolizmanızı 
hızlandırmak, konsantras-
yonunuzu arttırmak ve kilo 
kontrolü sağlamak için ara 
öğün elzemdir. İşte size birkaç 
ara öğün alternatifi: 1 kutu süt, 
toplantılarda sütlü kahve, çiğ 
ceviz, fındık, badem, kepekli 

bir tost veya galeta ayran 
ikilisi, hafta sonu yapılmış 
fit kurabiyeler, acele anların 
kurtarıcısı ayran, taze mevsim 
meyveleri veya hızlıca çantaya 
atılmış kuru meyveler…    

5 İş yaşamında sağlıklı 
olmanın en önemli 
bir diğer kuralı ise 

daha hareketli olmaktır. Ofis 
ortamında mutlaka aralarda 
yerinizden kalkın, bitki çayı-
nızı, suyunuzu almaya gidin, 
iş arkadaşlarınızı ziyaret 
edin, merdiven kullanımına, 
arabayı biraz uzağa park 
etmeye, öğle arası yürüyüş-
lerine, ofis içi egzersizlere 
özen gösterin. 

6 Ofis ortamında 
ikram edilen sağlıksız 
gıdalara karşı dirençli 

olun. Yağlı, bol şekerli hamur 
işlerinden uzak durun. Israr-
lara sağlıklı besinlerle cevap 
verin, bu kalorili kaçamaklar 
algısını değiştirin ve farkındalık 
yaratın. 

7 Beslenmenizde mutla-
ka yer vermeniz gere-
ken ve iş verimliliğinizi 

arttıracak bazı besin türlerini 
şöyle sıralayabiliriz;

• Yumurta 

• Ceviz 

• Düşük yağlı etler 

• Yoğurt veya kefir gibi 
probiyotik gıdalar 

• Ahududu, böğürtlen, çilek 
gibi antioksidan meyveler 

• Betaglukan içerikli yulaf

• Buğday ruşeymi

• Bal kabağı, semizotu, 
pancar ve ıspanak gibi 
sebzeler  

Haydi siz de sağlıklı bir iş 
yaşamı için küçük de olsa bir 
adım atın ve büyük sonuçlarını 
izleyin… 

Yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı 
oluşabilecek tüm bu olumsuz etkilere 
karşı; sağlığınızı koruyabilmek, iş 
verimliliğini ve konsantrasyonunuzun 
artmasını sağlamak adına uygulanması 
gereken sağlıklı beslenme kurallarını 
şöyle sıralayabiliriz:



dedikoducu da olurlar. Dedim 
ya; öğrendiklerini başkalarına 
aktarmayı çok severler!

İkizler çok zeki insanlardır 
ve çok çabuk tepki verirler. 
Okumayı ve yazmayı çok se-
verler. Bizleri güldürürlerken, 
aynı zamanda da iki ya da üç 
şeyi birden yapabilirler. İkna 
etmesini çok iyi bilirler ve her 
ortamda ayak uydururlar. Pek 
de kolay dostluk kurmazlar, 
çünkü çabuk güvenemezler. 
Ancak bir insanı gerçekten 
dost olarak gördüklerinde, 
o kişi hayat boyunca onların 
dostu olur.  

Doğduğu Ev
3. evde olan 
ikizlerin yöne-
tici gezegenleri 

Merkür’dür. 3. ev akıl, zeka ve 
öğrenme evidir. Bir insa-
nın neler öğrendiğini, nasıl 
konuştuğunu, sorunları nasıl 
analiz edip çözdüğünü, yakın 
çevrenin nasıl olduğunu 3. 
evde görüyoruz.

Aşk Hayatı
İkizler burcu 
aşkta kazanır. 
Peki bunun gizli 
formülü nedir?

İkizler burcunun formülü, pra-
tik zeka,kibarlık ve eğlencedir. 
Kimlerle nasıl konuşulup 
ikna edilmesi gerektiğini bilen 
kişilerdir bunlar. Seçtiklerini 
güldürür ve eğlendirirlerken, 
onlarla saatlerce sohbet eder-
ler. Bu sohbet içinde istedikleri 
kişileri kazanırlar. 

İkizler az biraz gizemli olurlar 
ve gerçek kişiliklerini hemen 
göstermezler. Eğer karşı tarafı 
kendileri seçtiyse kısa bir süre 
sonra kişiliklerini gösterirler. 
Ancak karşı taraf seçtiyse o 
zaman gerçek kişiliklerini gös-
termezler. Bu durumda karşı 
taraf onların değişik karakter-
lerini görmeye başlayınca ken-
dilerini aldatılmış hissederler. 

Eğer ikizler eşlerini kendileri 
seçmediyse, yani eşleri onu 
seçtiyse aldatabilirler.

İş hayatı

İkizler, ileri gö-
rüşlü ve zengin 
fikirleriyle birçok 

iş alanında çalışabilirler. Ancak 
iş hayatında mutlu olmak 
istiyorlarsa özgürce çalışma-
ları gerekir. Özellikle gazete-
cilik, radyo-televizyonculuk, 
öğretmenlik ve yazarlıkta, 
kamusal işlerde çok başarılı 
olurlar. Gezmeyi çok severler. 
Seyahatle ilgili olan işlerde ya 
da turizmde de çok başarılı-
dırlar.

2018 
yılında ikizler
Şimdiye kadar iş, arkadaşlık 
ve aşk ilişkileri büyük bir 
sınavdan geçti, birçok ilişki 
sona erdi. Gelecek zamanda 
bazı ilişkiler biraz daha sınav 
niteliğinde olacak. Hangi 
ilişkilerin devam edileceğine, 
hangi ilişkilere son verileceği-
ne karar verilecek. Sınavdan 
geçen ilişkileriniz hayatınızda 
hep kalacak ve size huzur 
getirecek.

Bu sene ikizler bazı zorluk-
larla karşı karşıya kalacaklar 
ama birçok sorunun altından 
da kalkacaklar. Sağlam du-
run, çünkü sonunda başara-
caksınız. 

Aşk hayatınızda yeni baş-
langıçlar olacak. Birçok ikiz 
yaşadığı semti ya da işini 
değiştirebilir.

Not: Aktarılanlar genel bilgidir 
ve her ikiz burcu için geçerli 
olacağı anlamına gelmiyor. 
Her insanın kendine ait bir 
yıldız haritası vardır. Sizin 
için önemli ve geçerli olan bu 
haritadır.

Sevgiyle kalın.

İ
kizler burcunu tanımıyan 
insanlar onları iki yüzlü 
olarak anlatırlar. Çünkü 
ikizlerin neden farklı farklı 

düşündüklerini ya da farklı 
kararlar verdiklerini anlaya-
mazlar pek. Mesela bugün bir 
politik partiye üye olurlar ve 
canla -başla o partiye sahip 
çıkarak herkese partileri-
nin ne kadar iyi olduğunu 
anlatırlar. 

Gel zaman git zaman başka 
bir partiden olan biriyle ta-
nışırlar ve uzun uzun fikirsel 
tartışmalar yaparlar. Sonra 
da kendi kendilerine “haklılar“ 
diye düşünürler ve birden 
fikirlerini değiştirirler. Bu 
kez de bütün enerjilerini yeni 
partiye vermeye başlarlar. 
İnsanlar ise ikizler için; “ 
Sen döneksin, hemen fikir 
değiştiriyorsun“ derler, onlara 
zayıf ve iki yüzlü olduklarını 
söylerler.

Aslında konu hiç de öyle 
değildir. İkizler kimin kendileri 
için ne düşündüğünü pek 
umursamazlar. Onlar için 
önemli olan asıl konu, daha 
fazla öğrenmek ve bilgi sahibi 
olmaktır. Karşı tarafı dinlerler 
ve dinlediklerini araştırırlar. 
Mantıklı bulurlarsa şimdiye 
kadar gittikleri yoldan vaz-
geçerler. Diğer burçlar bunu 
yapamazlar pek. 

Çok başarılı olan öğretmenler, 
yazarlar ve gazetecilerin çoğu 
ikiz burcundan olan kişiler-
dir. Çünkü bütün burçların 
arasında bir tek ikizler burcu 
hem sağı hem de solu dinler. 
İkizler için önemli olan taraf 
tutmak değildir aslında. Onlar 
için önemli olan bilgi sahibi 
olmak ve bu bilgiyi sonra 
birçok insana aktarmaktır. 

İkizler, konular hakkında de-
rin bilgiler edinmek istemez-
ler. Bir konuda kalmak yerine 
çok değişik alanlarda bilgi 
sahip olmayı tercih ederler. 
Sonra bu bilgileri başkalarına 
anlatırlar. Bu yüzden azıcık 

Nurten Avcı (Maharaa)
info@maharaa.ch
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Yazar Hüseyin Edemir’in Nota 
Bene Yayınları’ndan çıkan üçüncü 
kitabı Yeşil Bir Ülke okuyucularla 

buluştu. Kitap, “İçimdeki Kaçak”, 
“Ölülerin Kalbi” ve “Sarı Çocuğun 
Anlattıkları” başlıklarıyla üç bölümden 
oluşuyor. 

"İçimdeki Kaçak", bütün dünyanın 
gözü önünde yeni bir hayat için ölüme 
direnen mültecilerin yolculuğuna 
odaklanıyor.Edemir, o yolculuğa 
bizzat çıkmış bir yazar olarak, hüznü 
ve umudu, bazen de öfkeyi, yaşama 
tutunma çabasını akıcı bir dille yazıya 
döküyor. “Sarı Çocuğun Anlattıkları” 
bölümü, yazarın Ardahan’ın bir köyünde 
geçen çocukluğundan izler taşıyor. 

Toplam 21 öykünün yer aldığı kitapta, 
genellikle birbirinin devamı niteliğindeki 
konular işleniyor. Edemir, son kitabını, 
hakkında açılan dava nedeniyle firari 
olduğu dönemde yaşadığı bütün 
zorlukları paylaştığı annesine ithaf 
ediyor.

Yeşil Bir Ülke, tüm kaçaklar, mülteciler 
ve ötekileştirilenler açısından hayatın 
anlamını sorgularken, aslında zorla 
yersiz yurtsuz bırakılanlara dair, okuru 
da kendi içine bakmaya davet ediyor. 
Böylece sadece Ege denizinde bir 
botta değil, köyünde, çocukluğunda 
ya da odasında mahsur kalanların 
hikayeleriyle de kesişen metinler 
ortaya çıkıyor. Otobiyografik izler 
taşıyan bu kitap, umutsuzluğun 
yaygınlaştığı, koşulların ağırlaştığı 
dönemlerin fotoğrafını çekip vicdanlarla 
buluşturma çabası içeriyor. Yeşil Bir 
Ülke, gerçek hayatta olduğu kadar 
metinlerde de genellikle görülmek 
istenmeyeni anlatırken, onların 
edebiyatta yer bulamayan öykülerini 
edebiyatın gündemine taşımayı amaç 
ediniyor.

2017 yılından bu yana İsviçre’de mülteci 
olarak yaşayan Hüseyin Edemir’in C-84 
ve Aşağıdan adlı iki romanı bulunuyor.

“…Denize bakarak 
oturuyordu iki 

kardeş. Sırt çantaları 
hazırdı. Samia, 

dönüp şehre baktı. 
“Burası da yeşil bir 

ülke aslında. Burada 
kalabiliriz,” dedi. 

Süleyman sevgiyle 
saçına dokundu. 
“Burada sadece 

çimenler ve ağaçlar 
yeşil,” dedi. “Ama 

gerçekten yeşil bir 
ülke var. Yemyeşil… 

O kadar yeşil ki 
insanların renginin 
bir önemi kalmıyor 

orada.” Samia 
abisine sokuldu… 

İşaret gelince kalkıp 
birlikte limana 

doğru yürümeye 
başladılar…” 
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Mustafa Aktaş
Eski Futbolcu

İsviçre‘de liglerin bitimine az bir zaman kala, BSC 
Young Boys takımı şampiyonluğunu ilan etti. Bütün 
yılı göz önüne aldığımızda, Young Boys gerçekten 

de hak edilmiş bir şampiyonluğa imza attı. Fc Basel 
takımı ise ligi ikinci sırada tamamlayacak. Ligi üçün-
cü ve dördüncü sırada tamamlayan takımlar İsviçre’yi 
UEFA kupasında temsil edecekler. Bunun için FC 
Luzern, FC St. Gallen ve FC Zürich takımları arasında 
ligin son haftasına kadar kıyasıya bir yarış devam 
edecek gibi görünüyor.

Ligden düşecek olan takım ligin son 

haftasına kadar belli olmayacak gibi. 

Ligden düşecek olan takımlar arasın-

daki maçlar FC Lausanne Sport, 

FC Sion, FC Thun, FC 

Lugano ve FC Gras-

shopper arasında 

oynanacak. 

Benim öngörü-

me göre, ligden 

düşecek olan takımı 

FC Lausanne, FC Thun ve 

FC Sion arasında geçecek olan 

yarış belirleyecek. 

İsviçre ikinci ligi, yani diğer adı ile 

Challenge League’de şampiyon-

luğunu haftalar önceden ilan eden 

Neuchàtel Xamax takımı yeni sezon-

da Raiffeisen Süper League’de yerini 

alacak.FC Wohlen takımı bir alt lige düştü.

Hangi takım 
düşecek?
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İ sviçre ligleri diğer Orta Avrupa ligleri ile 

karşılaştırıldığında oldukça kolay bir lig. 

Sampiyonluğa oynayan takımlarla diğer 

takımlar arasındaki makas oldukça açık. 

Bu durum sadece süper lig için geçerli 

değil. Hemen hemen İsviçre‘deki profes-

yonel ve amatör liglerde de durum böyle. 

Bunun temel nedenleri ise, liglerdeki 

takımların azlığı ve de maddi bütçelerin 

kısıtlı oluşu.
Birkaç kulüp haricinde maddi durumu iyi 

olan kulüp yok gibi. Kulüplerin gelirleri 

çok kısıtlı. İsviçre içindeki televizyon gelir-

leri dünyadaki diğer ülkelerle kıyaslandı-

ğında, gerçekten de çok komik rakamlara 

denk geliyor.
FC Basel ve BSC Young Boys takım-

ları haricinde diğer takımların seyirci 

ortalaması 10 bin‘in altında. Bu da hem 

kulüplerin tribün desteğini hem de gelen 

taraftarın kulübe kattığı maddi desteği 

azaltıyor. 
İsviçre genelinde futbola olan ilgi Avrupa 

baz alındığında gerçekten de çok az. İleriki 

dönemlerde de bu şekilde devam ettiği 

takdirde, kulüpler arasındaki bu makas 

daha da artacak ve bu ister istemez İsviç-

re milli takımlarına da yansıyacak.

İsviçre‘de futbola olan ilgi az

Dünya Kupası Maçları 
İsviçre Milli Takımı

Brezilya

Kosta Rika

İsviçre

Sırbistan

39

Haziran ayında Dünya Kupası 
maçları başlıyor. İsviçre’nin de 
içinde bulunduğu E Grubu‘nda  
Brezilya, Sırbistan ve Kosta 
Rika yer alıyor. Bu grup diğer 
gruplara göre kısmen daha 
kolay.

Brezilya‘nın ardından İsviç-
re’nin ikinci olarak son 16 
takım arasına gireceğini 
düşünüyorum. 
Eğer şanslı bir 
kura çekerse, 
çeyrek final 
oynayabileceğini 
bile söyleyebi-
lirim.

İsviçre Milli Takımı 
uzun zamandır 
birlikte oynamanın 

avantajını kullanırsa ve  Teknik 
Direktör Vlademir Petkoviç‘in 
“önce savunma ve gol yeme-
meye dayalı sitemi“ oldukça 
önemli.

Futbol dilinde “sabırlı oyun“ 
dediğimiz rakibe oynayacak 

alan bırakmadan topa sahip 
olup bol pas oynamanın, 
topu mümkün olduğu 
kadar kaleden uzak 
tutmanın, dünya kupası 
gibi büyük bir organizas-

yonda yapılması 
gereken en 
doğru tak-

tik olduğunu 
düşünüyorum. 

Petkoviç, yıllardan beri aynı 
sistemi uygulayarak oyuncula-
ra oynamaları gereken sistemi 
ezberletti. İsviçre Milli Takımı 
eğer bu şekilde oynarsa, de-
diğim gibi çeyrek final sürpriz 
olmaz.

Haziran ayında, 2018 Dünya 
Kupası maçlarında, İsviçre 
Milli Takım analizi ile ilgili 
daha detaylı bir yazı kaleme 
alacağım.

O zamana dek sevgiyle 
kalın…



OMBRE
Göz alıcı saç 
modelleri 
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Ombre nedir?
Artık mevsim fark etmeksizin 
herkes tarafından istenen ombre, 
saçın kendi uzunluğuna göre 
ayarlanacak şekilde, sadece 
uçlara doğru geçişli geçişli olacak 
şekilde aydınlatılmasıdır. Ombre, 
daha çok yaz aylarında, güneş ve 
denizin etkileriyle doğal yollarla 
rengi açılmış ve ışıltı kazanmış 
saç görünümleri yaratmak için 
uygulanmaktadır.

Yaz aylarında güneşten açılmış 
gibi bir görünüm katan ombre 
yöntemi, yeniliği sevenler tarafın-
dan biraz daha çılgın görünümler 
yaratmak için kullanılıyor.

Doğal bir görünüm vermesi için 
saçların uçlarına doğru bir iki 
ton açılarak uygulanan ombre 
artık, saçların uçlarına doğru 
mor, mavi, pembe ve kırmızı gibi 
canlı renklerin de uygulandığı bir 
yöntem haline geldi.

Nasıl yapılır?
Ombre saç yaptırmak istediğiniz-
de öncelikli olarak saçınıza fön 
çekilerek düz hali ortaya çıkarılır. 
Daha sonra balyaj yapımına geçil-
meden önce saçlara krepe yapılır. 
Krepe ve saçın yoğunluğuna 
göre, ne şekilde ve yoğunlukta 
bir ombre istiyorsanız o kadar 
balyaj uygulanır. Saçlara doğal bir 
görünüm verebilmek için ise saç 
uçlarına krepe yapılır. Krepeler 

yoğunlaşınca saç uçlarındaki 
ombreler daha az görünür. Krepe 
daha az yapıldığında, ışıltılar daha 
fazla göze çarpar.

Ombre yapılacağı sırada saçı-
nızın çok yağlı olmamasına ve 
saçınızın ağırlaşmasına neden 
olabilecek çok fazla ürün olma-
masına dikkat etmeniz gerekir. 
Çünkü temiz bir saça ombre 
yapıldığında, ombre yapımında 
kullanılacak ürünler saça daha 
iyi temas edecek ve saç rengini 
daha iyi bir şekilde açabilecektir. 
Bunun yanı sıra ombre uygula-
ması yaptıracaksanız, saçınızın 
fazla işlem görmüş ve çok 
yıpranmış olmaması gerekmek-
tedir. Sağlıklı bir görünüm elde 
etmek ve saçlarınızın sağlığını 
korumak için bu noktalara dikkat 
etmek gerekir.

Nelere dikkat etmeli?
Saçınızda aşırı şekilde yıpranma 
ve kırık varsa ombre saçınızın 
daha fazla etkilenmesine neden 
olabilir. Bu yüzden kuaförünüze 
danışmanızda fayda olabilir. 
Sağlıklı saçlara sahipseniz, 
ombre yaptırdıktan sonra saçı-
nızın durumuna göre bir bakım 
uygulanır. Nemlendirici bakım 
ombre işlemi yapıldıktan sonra 
uygulanan teknikler arasında-
dır. Saçınıza bakım yaptırdıktan 
sonra ışıltıların daha ön plana 
çıktığını görebilirsiniz.K
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S
özcük anlamı olarak menopoz, adet kanaması-
nın kesilmesi demek. Yeni doğan kız çocuğunun 
yumurtalıklarındaki yumurta rezervuarı, düzen-
li azalarak sonunda tükenir, kadın menopoza 
girer. Kadınlık hormonları olarak adlandırılan 

östrojen ve gestajenin iyice azalması sebebiyle adetler 
kesilir. Son adet kanamasından önceki 5-6 yıl ve sonra-
sındaki 12 ay perimenopoz; daha sonrası postmenopoz 
olarak adlandırılır. 40 yaşından önce bașlayan menopoza, 
vaktinden önce menopoz; 40-45 yașları arası bașlayana ise 
erken menopoz denir. 

Genelde menopoza annelerinin girdiği yașlarda giriyor ka-
dınlar. Çok zaman yașanan sıkıntılar da birbirine benziyor. 
Ergenlik, doğum sonrası, adet öncesi gibi hassas süreç-
lerde duygu bozukluğu yașamıș olan kadınların menopoz 
sırasında da depresyona girme riski yüksek oluyor.

Menopozda sık karşılaşan yakınmalar; sıcak basmaları ve 
terleme, ciltte buruşma ve sarkma, vajinal kuruluk, idrar 
kaçırma, sık idrara çıkma, cinsel isteksizlik, depresyon, 
unutkanlık, eklem ağrıları oluyor. Ayrıca kemik erimesi hızla 
ilerliyor, kalp ve damar hastalıkları artıyor menopozdan 
sonra. Yașam kalitesini ciddi anlamda düșüren bu sıkıntı-
ların en etkili tedavisi tükenmiș olan hormonların takviye 
edilmesi. Ne var ki, yıllardır hormon tedavisinin bir çok 
hastalığa yol açtığı söylenmiștir, özellikle meme kanseri 
yaptığı korkusu yaygındır. Yeni araștırmalar, hormonların 
haksız olarak suçlandırıldığını gösteriyor. Bazı noktalara 
dikkat edilirse, faydaları inkar edilemez. 

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

Dr. med. Yasemin Schreiber-Pekin

42 15 Mayıs 2018 / Sayı 58

K
ad

ın



43 15 Mayıs 2018 / Sayı 58

Menopozda hormon takviye-
sinin adının bu denli kötüye 
çıkmasının nedeni, 2002 
yılında yayımlanan bir araștır-
madır. WHI (Women’s Health 
Initiative) isimli, Amerika’da 
yapılmıș, 162 000 kadın içeren 
bu araștırmanın sonuçları 
o denli alarm vericidir ki, 
araștırma, etik nedenler-
den vaktinden önce bitirilir. 
Hormon kullanan kadınlarda 
meme kanseri ve kalp-da-
mar hastalıkları riskinin çok 
yükseldiği haberi bomba gibi 
patlayarak, medyanın büyük 
bir zevkle ișlediği bir konu 
olur ve tüm dünyada hormon 
tadavisi panik halinde terk 
edilir. Ondan sonraki yıllarda 
milyonlarca kadına, “Kanser 
olacağına biraz terlemeyi 
göze al”, gibisinden akıl verilir. 
Hekimlerde de bu sonuçlar 
karșısında büyük kaygılar 
olușur elbette ki. 2002 yılından 
sonra hormonlar sadece așırı 
sıkıntı çeken kadınlara, müm-
kün olduğu kadar kısa süre, 
binbir korkutucu ikazla verilen 
ilaçlar haline gelir.

Öte yanda, kadınlık hormonları 
diye adlandırılan östrojen ve 
gestajenin kalp hastalıkla-
rına, kemik erimesine karșı 
koruyucu etkisi olduğu, damar 
sertliğini önlediği, kandaki yağ 
oranını olumlu etkilediği yıllar-
dır bilinen bir gerçek. Hatta söz 
konusu olan aynı araștırma, 
kalın barsak kanseri riskinin 
hormon kullanan kadınlarda 
düșük olduğunu gösteriyor. 
Menopoz sonrası hormon 
kullanan kadınların, yüzde 
20’sinin daha uzun yaşadıkları, 
bilimsel olarak ispatlanmış. 

Bu çelișkili sonuçlar, 2002’de 
yapılan WHI araștırmasının 
yeniden değerlendirilmesine 

neden olur. Gerçekten de 
araștırmanın bir çok ciddi 
hatalar içerdiği görülür. Bir 
kere, araștırmaya katılan 
kadınların yaș ortalaması 63, 
yani menopozdan 10 yıl kadar 
sonra bașlanılmıș hormon 
terapisine. Büyük bir kısmını-
nın yüksek tansiyon, sigara, 
așırı kilo, yüksek kolestrol gibi 
riskleri var. 

Bugün zaten daha düșük 
oranlı hormonlar kullanı-
lıyor genelde. 2016 yılında, 
araștırmanın sorumluları 
özür dilerler bu vahim yanlıș 
anlașılmalara yol açtıkları 
için. Șunu da söylemek gerek, 
hata sadece araștırmacılarda 
değil. Hekimlerin de bu karıșık 
konuyu yanlıș yorumladığı 
söylenebilir. Fakat asıl panik 
yaratan, medyada sürekli 
piyasaya sürülen ürkütücü ve 
yanıltıcı haberler olmuștur.

Sağlıklı kadınlarda hormon 
takviyesinin faydaları çok 
belirgin. Hormon takviyesi bazı 
durumlarda sadece östrojenle 
de yapılabiliyor. Rahimi alınmıș 
kadınlarda gestajen katkı-
sına gerek olmuyor. Rahim 
duruyorsa, östrojenin yanında 
ayrıca gestajen vermek șart. 
Hormon kullanımına baș-
lamak için, “Olumlu zaman 
penceresi”, diye adlandırılan 
bir süreç var. Menopozdan 
sonraki ilk 10 yılı kapsıyor bu 
süreç. Daha sonraki yıllar-
da o güne kadar hormon 
kullanmamıș olanlara yeni 
bașlamaları önerilmiyor, fakat 
bașlamıș olanların bırakması 
gerekmiyor. İleri yașlara ka-
dar düșük veya ultra düșük 
dozajlı dediğimiz șekilde 
kullanılabiliyor hormon-
lar. Meme veya rahim 

kanseri ve açıklanamamış 
vajinal kanaması bulunmayan, 
felç öyküsü olmayan, kalp 
krizi geçirmemiş ve damar 
tıkanıklığı tespit edilmeyen 
her kadın bu tedaviyi alabilir. 
Yüksek tansiyon, diyabet, 
miyom, karaciğer hastalığı 
olan kadınlar ise yakın takip 
ile tedaviden yararlanabilirler. 
Menopoz tedavisine başlama-
dan önce, jinekolojik mua-
yene, ultrasonografi, smear 
ve mammografi incelemeleri 
yapılmalıdır. Genelde yılda 
bir kez jinekolojik kontrol 
yeterlidir.

Kadınlar, eskiden menopoza 
giremeden ölüyorlardı, șimdiy-
se ömürlerinin üçte birinden 
fazla bir bölümünü meno-
poz sonrasında geçiriyorlar. 
Yașam beklentisi, evrimin 
ayak uyduramadığı bir hızla 
ilerlemiș olduğundan, doğanın 
kadınlara yaptığı tatsız bir 
șaka gibi görünüyor menopoz. 
Fakat unutmamak gerekir, ço-
cukların yetișip evden ayrıldığı, 
ilișkilerin, șahsiyetin olgun-
lașıp rayına oturduğu bir yașa 
isabet eden bu süreçte adetin 
kesilmesiyle birlikte kan kay-
bının ve istenmeyen hamilelik 
korkusunun ortadan kalkması 
da büyük avantaj. Bu șekilde 
kazandığı enerjiyi kendisine ve 
yeni amaçlara yöneltmesinin 
tam zamanıdır kadının.
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Çocuğunuzun önüne 
bir tatlı ve bir havuç 
koyduğunuzda, mut-
laka tatlıyı seçecektir. 
Peki çocuklar neden 
tatlıyı seçerler?

Şekerli gıdaların alımı, bey-
nimizdeki opiod reseptörle-
rini aktif hale getirerek keyif 
alma duygusunun oluşmasını 
sağlar. Bu duygu ile vücu-
dumuzun ödüllendirme ve 
rahatlama sistemi etkinleşir. 
Böylelikle beynimizin mut-
luluk duygusunu tanımasıyla 
beraber daha fazla şeker 
tüketme isteği başlar.

Şekerli gıdaların fazla tüketi-
mi ile birlikte, yükselen kan 
şekerimizi normal hale getir-
mek için pankreas organımız 
fazla miktarda insülin hormo-
nu salgılamaya başlar. Bu da 
kan şekeri seviyemizin hızlı 
bir şekilde düşmesine neden 
olur. Böylece daha fazla 
şekerli yiyecek yeme arzusu 
ortaya çıkarak aşırı tatlı yeme 
döngüsü başlar.

 Şeker çocukları nasıl etkiler?

• Çocuklarda şeker bağımlılığı hüc-
relere zarar verebilir ve bağışıklık 
sistemini düşürür.

• Aşırı şeker tüketimi kan şeke-
rinde bir artışa neden olur. Kan 
şekeriseviyesini kontrol etmeye 
çalışmak için fazla miktarda 
insülin salgılanır. Fazla miktarda 
insülin salgılandıktan sonra kan 
şekeri seviyesi hızlıca düşmeye 
başlar; bu da çocuğu aç ve yorgun 
düşürür. Bunun sonucunda çok 
fazla şeker tüketmek insülin üre-
timini etkiler ve şeker hastalığına 
neden olabilir.

• Şekerli gıdalar çocuğunuzun ih-
tiyaç duyduğu besin maddelerini 
vermediğinden, doygunluk hissi 
oluşturmaz. Çocuğunuz daha 
fazla karbonhidrata ihtiyaç duyar 
ve aşırı yemek ister. Çok fazla şe-
kerli gıda tüketmesi sonucunda, 
aşırı kilolu veya obez olma riski 
artar.

• Şeker çocuğunuzun ağzında 20 
dakika veya daha uzun süre 
kaldığı zaman bakteriler bu 
şekerleri aside dönüştürürler. 
Bu da bakterilerin dişin mine 
tabakasını zedelemesiyle diş 
çürümesine neden olur.

• Şekerli gıdalardaki renklen-
diriciler, katkı ürünleri çocuklarda 
alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

• Fazla miktarda şekerli yiyecek 
tüketildikten sonra, kanda dola-
şan büyük miktardaki şeker oranı 
damarlara zarar verebilir. Boş 
kalori içeriğine sahip bu gıdalar 
çocukları sinirli ve hiperaktif hale 
getirir.

• Çok fazla şekerli gıdalar tü-
ketmek, çocuğunuzun protein, 
sağlıklı yağlar ve lif içeriği yüksek 
besinlerden daha az tüketmesine 
neden olur.
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1 Çocuklarımızda daha sağlıklı 
beslenme alışkanlığı yaratmak 
istiyorsak, önce kendimizle 
başlamalıyız. Çocuklarımıza 
sağlıklı beslenme modeli olmamız 
için örnek olarak önderlik 
etmeliyiz.

2 Çocuklarımızın yemek yeme 
alışkanlıkları doğumdan önce 
başlar, bu yüzden şekerli 
yiyecek ve içeceklerin tüketimini 
bırakmamız ne kadar erken 
olursa o kadar iyi olur.

3 Çocuklarımıza erken yaşta 
şekerli gıdaları tükettirmemeliyiz. 
Amerikan Kalp Derneği (AHA) 2 
yaşın altındaki çocukların şeker 
eklenmiş gıdaları veya içecekleri 
tüketmemelerini öneriyor. 
Bebekler ilk altı ay boyunca anne 
sütü tüketiyor, ikinci altı aydan iki 
yaşına kadar dönemde anne sütü 
ek besinlerle birlikte çocuklara 
veriliyor. İkinci altı aylık dönemde 
şeker yerine meyve püreleri veya 
doğal tatlandırıcı olan pekmez 
tercih edilebilir. Balı, içerdiği 
bakteri nedeni ile 1 yaşından önce 
vermemeliyiz.

4 Çocuklarımızla kilo alması ya da 
kilo vermesi gibi konular hakkında 
konuşmamalıyız. Sadece 
çocuğumuzun sağlıklı beslenmesi 
gerektiğine odaklanmalıyız. Onlara 
sağlıklı beslenmenin değerli bir 
önceliğe sahip olduğunu gösterip, 
uzun ve mutlu bir yaşamın 
temelini oluşturmalıyız.

5 Anne ve baba olarak, 
çocuğumuzun sağlıklı besin 
seçimleri yapma kabiliyetine 
inanmalı, doğru desteği 
ve cesareti sağlamalıyız. 
Çocuklarımıza doğru beslenme 
ögelerinden oluşan ve 
beslenecekleri çeşitli sağlıklı 
besinleri gösterirken, zamanla 
çocuklarımız besin çevresinde 
sağlıklı seçimler yapmayı 
öğreneceklerdir.

6 Çocuklarınıza şekerin bağımlılık 
davranışlarını ve onları nasıl 
etkileyeceklerini göstermeliyiz. 
Bir elma gibi sağlıklı şekerin 
nasıl hissettirdiğini ve bisküvi 
gibi işlenmiş şekerin nasıl 
hissettirdiğini fark etmelerine 
yardımcı olmalıyız.

7 Gizli şeker deposu olan besinler 
(şekerli gazlı içecekler, baklava, 
kadayıf gibi şerbetli tatlılar, kek, 
pasta, hazır meyve suları, jelibon, 
meyve çikolatalı drajeler, cipsler, 
hazır sosla, aromalı süt ürünleri, 
hazır meyve yoğurtları, şuruplu 
kahveler ve paketli atıştırmalıklar) 
yerine meyveler, sebzeler, süt 
ve süt ürünlerindeki besleyici 
şekerleri çocuğumuzun sağlıklı 
beslenme planında yer vermeliyiz.

8 Erken yaşta yiyecek etiketlerini 
okumalarını öğretmeliyiz. Market 
alışverişi yaparken 100 gramında 
15 gram şeker barındıran bir 
işlenmiş gıda aşırı  şekerli, 100 
gramında 5 gram barındıranı 
ise düşük şekerli olarak 
sınıflandırılmaktadır.

9 Bir aile olarak yemek hazırlarken, 
çocuklarımız ile birlikte yemek 
hazırlamalıyız. Böylece yaptıkları 
sağlıklı yiyecekleri yemeyi daha 
çok isteyeceklerdir. Çalışmalar, 
aileleriyle birlikte yemek 
yiyebilen çocukların daha sağlıklı 
beslenme eğiliminde olduklarını 
göstermiştir.
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Yaz sezonunda sizi bekleyen 
her şey, sizi zorlanmadan şık 
olmaya davet ediyor. Geçmişin 
esintilerini, ikonik parçaları ve 
yenilenmiş modellerin yazlık 
hallerini keşfetmeye hazır 
mısınız?
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Geçmişe dönüp bakarsanız, kırmızı 
ve pembenin bir arada olmasının hata 
olduğuna dair yorumlar görebilirsiniz. 
Ama artık devir değişti! Moda algısı 
son birkaç yıldır, daha önce hiç 
olmadığı kadar özgür. Tüm farklılıkların 
podyumda kendine yer bulmaya 
başladığı dönemde iki güzel rengin 
bir araya gelmesi kimseyi rahatsız 
etmiyor. Üstelik bu trendin en avantajlı 
yanı, alacaklarınızın bir sezonla sınırlı 
kalmaması. 

Şifon geçtiğimiz birkaç yılda gece 
davetlerinden günlük kullanıma terfi 
etti. Böylece onu günün her anında 
kullanabildik. Yeni sezonda o çok 
sevdiğimiz şifon elbiseler biraz daha 
ince, biraz daha üzerimizden akıp 
gidecek şekilde tasarlandı. Böylece 
jean üzerine veya kazağın altına 
giyebilirsiniz. En sevdiğiniz sandaletler 
ya da kombininize göre bir çift sneaker 
ile birlikte şifon elbise günün her anına 
uygun hale getirebilirsiniz.

Romantik lilalardan iddialı koyu 
morlara kadar morun her hali 2018 
yazının trendi olacak. Bu rengi 
sevseniz de sevmeseniz de biraz şans 
vermeye çalışın çünkü hem kaçışınız 
yok hem de sandığınızdan daha iyi 
görünme ihtimaliniz çok yüksek. 
Eğer her şeye rağmen bu trende çok 
yaklaşmak istemiyorsanız, küçük 
aksesuarlarla zamanı yakalarken risk 
almadan mor çılgınlığının geçmesini 
bekleyebilirsiniz.
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Özellikle bronz tende beyaz rengin 
ne kadar güzel göründüğü konusu 
birçoğumuz için tartışmaya kapalı. 
Küçük siyah elbisenin yaz günlerinde 
yeri pek yok, dolayısıyla yerine 
geçecek renkler konusunda özgür 
olabiliriz. Kimileri için yepyeni küçük 
sarı elbiseler öne çıkarken, bazıları 
beyazdan vazgeçmeyecek. Yeni 
sezonda beyaz elbiseler volanları, zarif 
desenleri ve feminen görünümleriyle 
daha dişi ve romantik bir havaya 
bürünmenizi sağlayacak.

Nostaljiyi sevmeyen var mı? Kare 
deseni moda ortaya çıkmadan çok 
önce insanların kıyafetlerinde etkili bir 
yere sahipti ve sürekli değişen trendlere 
aldırmadan yerini korumaya devam 
etti. Desenlerin formaları değişse de 
karenin hayatımızdaki yeri yadsınamaz. 
Dolayısıyla sezonda yeniden kendini 
göstermesi de bizi şaşırtmadı. Bu yaz 
siyah ve beyazdan farklı olarak, siyah 
ve kırmızıyı deneyin. Bu renk ikililerinin 
en güzel yanıysa yaz ve kış fark 
etmeksinizin giyilebilmesi.

Bahar mevsiminde çiçekler ne kadar 
çığır açan bir fikir değilse o kadar 
vazgeçilmez. Sezonun en sevdiğimiz 
klişesi bu sefer büyük çiçek buketleri 
formunda karşımıza çıkıyor. Özellikle 
70’li yıllarda evlerin duvarlarını süsleyen 
çiçek desenleri bu 2010’ların sonunda 
birçok moda evinin tasarımında hayat 
buldu. Kabul edelim, çiçek deseni hiçbir 
zaman eskimeyecek. Dolayısıyla en 
azından üzerinde kocaman çiçekler 
olan bir elbise edinmenizde hiçbir 
sakınca yok.
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V
olkswagen, merakla beklenen yeni Touareg’i 
tanıttı. Porsche Cayenne ile aynı platformu 
paylaştığı açıklanan, buna karşılık platform 
kardeşi ile arasındaki tek ortak noktası ön 

camı olan üçüncü nesil Touareg, selefinden 77 mm 
daha uzun, 44 mm daha geniş ve 7 mm daha alçak bir 
gövdeye sahip. 4878 mm uzunluğundaki otomobilin 
önceki modelden 106 kg daha hafif olmasının ise 
verimliliğe etki edeceği kesin.

Yeni Touareg’de  “Innovision Cockpit” adında bir kokpit 
mimarisine yer verilmiş. Bu mimari, 12 inçlik dijital 
gösterge paneli, 15 inçlik infotainment ekranı ve çok 
az sayıda butondan oluşuyor ve Touareg'in kabininde 
teknoloji rüzgarı estiriyor. Teknoloji otomobilin şasisinde 
de ön planda. Opsiyonel olarak havalı süspansiyonlarla 
sunulan Touareg'de aktif viraj çubukları, kilitlenebilen 
diferansiyel ve sürüş modları bulunuyor. Asfalt 
sürüşleri için Eco, Comfort, Normal, Sport ve Individual 
seçeneklerini sunan Touareg, arazi kullanımı için ise 
Kar, Off-road Auto, Kum, Çakıl ve Off-road Expert 
modlarını sunuyor. Matrix LED farlar, şerit takip sistemi, 
otonom acil durum freni, park asistanı, şerit koruma 
sistemi ve gece görüş kamerası gibi donanımlar da 
Touareg'deki diğer teknolojiler arasında yer almakta.

4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemi ve 8-ileri 
otomatik şanzımanla sunulan yeni Touareg, dizel, 
benzinli ve plug-in hibrit motor seçeneklerine sahip 
olacak. 3.0 litrelik V6 dizel motoru 231 bg ve 286 bg’lik 
iki farklı versiyona sahip olan Touareg'in güçlü dizel 
seçeneğinde ise 421 bg gücünde 4.0 litrelik V8 görev 
yapıyor. 4-litrelik V8 dizel motor 900 Nm maksimum 
tork verisine sahip. Benzinli V6 motor seçeneği 340 bg 
güç üreten yeni Touareg'in plug-in hibrit versiyonu ise 
367 bg'lik sistem gücü sunuyor.
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In der Au 5
CH-8406 Winterthur

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

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

Märzengasse 3
CH-5430 Wettingen

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

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

M
ercedes-AMG, GT model ailesine dört kapılı bi 
gövde tipi ekledi. Günlük hayata uygun yapısıyla 
hızlı aileleri hedefleyen dört kapılı Mercedes-AMG 
GT, mutlak performanstan da ödün vermiyor.

Otomobilin ilk bakışta AMG GT’yi andıran ön tasarımını 
domine eden radyatör ızgarası, AMG GT R'ın ızgarası 
ile benzerlik gösteriyor. GT’nin ön bölümü adeta yolu 
yutacakmış gibi görünürken, arkada ise daha dar ama son 
derece aerodinamik bir form tercih edilmiş. Yan tarafta 
çerçevesiz camlar coupe hissini vurgularken, fastback 
tadında sonlanan tavan çizgisi de dinamizm vurgusundaki bir 
diğer element oluyor.

Arka bölümde AMG GT’yi andıran stoplar barındıran 
otomobilin sabit gibi duran ancak aerodinamizm için çalışan 
aktif spoyleri, arka aksın yere daha sağlam basmasını 
sağlıyor. Arka bölüm demişken; dört kapılı Mercedes-AMG 
GT’nin bagaj hacmi 395 litreyken, bu bölümde 60 litrelik 
ekstra saklama alanları da bulunuyor. Arka koltukları 
yatırdığınızdaysa 1324 litrelik bir hacim elde ediliyor. Arka 
camı da kapsayarak açılan bagaj kapağı elektrikli ve tampon 
altına ayağınızı uzatarak açılma-kapanma özelliği mevcut.

Dört kapılı Mercedes-AMG, maksimum hız konusunda 
“S”, 315 km/s ile fazladan 5 km/s daha yüksek bir hıza 
ulaşabilirken, 0-100 km/s’de ise 0.2 saniye daha hızlı 
davranıyor ve bu hıza 3.2 saniyede çıkıyor.

Bu model, Mercedes’in son dönemde sunduğu tüm güvenlik 
ve konfor donanımlarını taşıyor.
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BİR ARADA

Skoda‘nın 2025 Stratejisi’nin önemli 
parçalarından olan SUV atağının üçüncü 
adımı olacak Vision X konsepti, ilk 
kez Cenevre’de sergilenmişti. Skoda 
tarihinin, doğalgaz, benzin ve elektriği bir 
araya getiren ilk hibrit aracı olan Vision 
X, markanın bugüne kadar piyasaya 
sunduğu iki yeni SUV modelinde 
kullandığı tasarım diliyle şekillenmiş.

1.5 litrelik TSI G-TEC dört silindirli turbo 
içten yanalı motora sahip olan Vision 
X, doğalgazla kullanılmak üzere özel 
olarak tasarlanmış. 130 bg güç ve 
200 Nm tork üreten Vision X, ayrıca 
arka aksında da bir elektrik motoru 
barındırıyor. Gerektiğinde aktif hale gelen 
motorun, hem daha fazla performans 
hem de zorlu yol koşullarında daha iyi 

çekiş sağladığı açıklanıyor. Vision X, 
gerektiğinde önden çekişli, arkadan itişli 
veya dört çeker sürüşe sahip olabiliyor. 
100 km/s hızlanmasını 9.3 saniyede 
tamamlayan otomobil 200 km/s 
maksimum hıza ulaşıyor.

Siyah renkli tavan, ayırt edici tamponlar, 
geniş panoramik cam tavan ve 20 
inçlik alaşım jantlar da güçlü bir 
görünüm ortaya koyuyor. İç mekanda 
ise tamamen farklı bir tasarım anlayışı 
kullanılmış. Geniş ve ergonomik 
gösterge panelinde, bol renkli bir yapı 
kullanılarak farklı bir etki yaratılmış. 
Bilgi ve eğlence sistemlerine ulaşım ise, 
dokunmatik ekran sayesinde hayli kolay 
hale getirilmiş.

Skoda, Vision X isimli konseptinde farklı bir kombinasyon sunuyor.
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Buraya İtalyanca Valle Verzasca, Almanca Verzascatal 
deniliyor. Valle Verzasca, Tessin Kantonu’na bağlı 
Locarno bölgesinde bulunan bir vadi. Bu vadi vahşi 
doğanın gerçek bir mücevheri adeta.
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V
adiden Verzasca nehri geçi-
yor. Sonogno zirvelerinden 
başlayıp Corippo’ya kadar 
akan ve buradan Rezervuar’a 

karışan bu nehir, berrak ve zümrüt 
rengi suları, el değmemiş doğası 
ile, özellikle de yaz aylarında bölgeyi 
görülmeye değer bir yer haline 
getiriyor. 

Verzasca, dünyadaki en saf nehir 
olarak kabul ediliyor. Su o kadar 
saf ki, görüş derinliği 15 metreye 
ulaşabiliyor. 

Burası su sporlarına olan uygunluğu 
ile de tanınıyor ve dalış tutkunları 
için ideal bir mekan.

Sakin sular yüzme sevenleri açık 
hava havuzlarına davet etmeye 
başladığında, Lavertezzo bölgesinin 
kıyıları turistlerle dolar.  

Roma köprüsünden soğuk sulara 
atlamak son dönemlerde popüler 
hale gelmeye başlasa da, burada 
dikkat ve deneyimin önemi büyük.

Bölgeye sadece güneşlenmek için 
gelenler de çok fazla.

Pontei dei Salti köprüsü
Eşsiz manzaralar sunan Verzasca 
nehrinin kitaplarda, takvimlerde ve 
dergilerde sayısız resim ve fotoğraf-
ları bulunuyor. Bu fotoğrafların en 
ünlüsü, Pontei dei Salti isimli çift ke-
merli Roma köprüsüdür. Köprünün 
tarihi 17.yy’a uzanıyor.

Nehir suları, parlak buzul kayaların 
ve ormanların arasından, el değme-
miş bir doğadan geçiyor. 

Burada, Sentierone olarak bilinen 
uzun ama kolay bir yürüyüş yolu ile, 
nehrin etkileyici özellikleri görüle-
bilir. 

Dileyenler nehir çevresinde bulunan 
yerlerde kamp kurabilirler. 
Bölgede gezginler için birçok 
kamp yeri mevcut.

Bölgede bulunan tarihi 
özellikteki taştan 
yapılar da görül-
meye değer.



Ayhan Demirden
Sinema eleştirmeni

a.demirden@gmx.de

hayatlarını devam ettiren bireylerin 
mutsuzluğunu birer birer önümüze 
süren rejisör son sahnede Rusya 
yazılı eşofmanı ile lüks bir dairenin 
balkonunda koşu bandına çıkan ve 
yavaşça koşmaya başlayan kadının 
hiç bir yere varamayacağını, bir 
fare gibi sadece hareket ihtiyacını 
karşılayıp, kendi hapsini, kendini 
hapsettiği mekanların ve tutum-
ların farkına varma yetisini çoktan 
kaybettiğini ortaya koyuyor.

Tek tek bireylerden toplumun 
bütününe kadar sirayet etmiş kötü-
cüllüğün karşısında rejisör sadece 
sivil bir toplum örgütünü koyuyor 
ve oradaki ilişkiler para üzerinden 
değil dayanışma üzerinden işliyor 
ve görünen o ki, tekniği de gayet 
başarılı bir şekilde kullanan bu ara-
ma bulma sivil örgütlenmesi bütün 
kötücüllüğün arasında bir elmas 
gibi parlıyor.

Ünlü Rus Yönetmen Zvyagintsev 
en son filmi Leviathan'la büyük 
sükse yapmış altın küre ödüllerini 
de almıştı. Yeni filmi Sevgisizlik 
ile Cannes'da Juri ödülü ve Oscar 
adaylığı ile ilgileri üzerine çeken 
yönetmen Rus toplumuna getirdiği 
eleştiriler ile tanınıyor.

Uzun yıllardır bir arada yaşayan 
Zhenya ( Maryana Spivak ) ve Boris 
(Alexey Rozin ) boşanmanın eşiğin-
dedir. Çocukları Alyosha’yı her ikisi 
de boşandıktan sonra yanlarında 
istememektedir. Ailesinin araların-
daki tartışmasını kapının ardından 
dinleyen ve sessizce ağlayan Alyos-
ha sabah kahvaltıda annesinin ona 
hala kötü davranması neticesinde 
okula gitmek üzere evi terk eder-
ken onu bir daha göremeyeceğimizi 
sezeriz.

Geceyi sevgilileri ile geçiren Zhenya 
ve Boris sabaha doğru eve dön-
düklerinde Alyosha'nın evde olup 
olmadığını bile kontrol etmezler. 
Gelen telefon sonucunda iki gündür 
okula gelmediğini öğrenince 
oğullarının kayıp olduğunu ancak 
kavrarlar. Polise başvuruda bu-
lunduklarında gerekli makamların 
ilgisizliği ve yetersizliklerinin itirafı 
neticesinde bu gibi durumlarda 
arama araştırmalarında tecrübe 
kazanmış sivil arama bulma örgü-
tüne başvururlar.

Çocuğun aranması sırasında 
Sovyet döneminden kalmış işlevsiz 
fabrikaları, insan silosu olarak 
görülebilecek eski siteleri, bütün 
toplumu eline geçirmiş görünen 
aşksız cinselliği, statü kaygısını 
kariyer planlarını, dinin ve paranın 
her türlü hedefi ele geçirdiği bir 
toplumun çöküşünü, soğuk duygu-
suz donuk ve aldırmadan sadece 

Sevgisiz – Loveless

Yönetmen : Andrey Zvyagintsev

Yapım Yılı : 2018

Ülke : Rusya, Fransa, Belçika, Almanya

Türü : Dram, Gerilim

Süre : 2 saat 7 dakika

Oyuncular : Maryana Spivak, Alexey Rozin, 
Matvey Novikov, Marina Vasilyeva, Andris Keiss

Fragman
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Tolga Karaçelik'in son filmi 
Kelebekler Sundance Film 
Festivali’nin Dünya Sineması 
kurmaca Filmler bölümünde 
büyük ödülü alması ve diğer 
festivallerde de ödül yağmuru-
na tutulması bu yönetmenden 
beklentilerimizin hiç de boş 
olmadığını kanıtladı.

Annelerinin intiharından sonra 
çil yavrusu gibi dört bir yana 
savrulan üç kardeş babalarının 
köye çağırmasıyla yola koyu-
lurlar. En büyük kardeş Cemal 
(Tolga Tekin) Astronot olmak 
üzere Almanya'ya yerleşmiştir 

ama bir türlü uzaya gideme-
mişken, ancak köyüne doğru 
yol alması gerekmektedir. Or-
tanca kardeş Kenan'ın (Bartu 
Küçükçağlayan) dizi oyuncu-
luğunda dikiş tutturamayıp, ev 
yapımı videolarda seslendirme 
yaparak geçimini sağlamaya 
çalışmaktadır, küçük kardeş 
Suzan ise (Tuğçe Altuğ) kreşte 
öğretmenlik yapar ama bir 
türlü çocuklarla başa çıkama-
maktadır, nasılsa evlendiği iş 
adamı kocasından ayrılmak 
üzeredir.

Köyde bildiğimiz köylere pek 
benzemez. Muhtarın insan-
larla iletişim sıkıntısı vardır, 
köy imamı felsefi sorunlarla 
meşguldür ve köydeki tavuklar 
patlamaktadır. Kara mizahın, 

doğanın ironisini hiç unutma-
yalım diğer şeyler kolay diyor 
yönetmen Tolga Karaçelik.

Kelebekler Filmi Zürich

Tolga Karaçelik ve Başrol oyun-
cusu Tuğçe Altuğ, Mozaik Sinema 
Grubu’nun davetiyle Zürich'e özel 
bir gösterim için geliyorlar. 26 
Mayıs'ta Xenix sinemasında saat 
13:00’de yapılacak gösterimin 
akabinde katılan seyircilerin 
yönetmene ve oyuncuya sorularını 
yöneltebileceğini de aktaralım.

Akşam saat 18:00'dan itibaren 
yine yönetmenin ve oyuncunun 
katılımıyla Mozaik'te Meze Müzik 
Muhabbet adlı bir eğlence var. 
Eğlenceye müzikleri ile Hakan 
Can ve grubu da katılacak. Adres: 
Hardstrasse 35, 8004 Zürich.

ironinin bütün ögelerinin kulla-
nıldığı filmde göndermeler, se-
yirciyi gafil avlamakla kalmıyor 
zaman zaman kahkahalarınızı 
tutamayıp sizde garipleşmeye 
başlıyorsunuz. Hayatın ciddiye 
alınması gerektiğini ama son 
tahlilde de neşeyi kaybetmenin 
kimseye bir şey kazandırmaya-
cağını, en son kazananın zaten 
doğa olacağını aklımızdan 
çıkarmamamızı bize gösteri-
yor. Diğer filmlerinde sarmaşık 
salyangoz ile bütün sahneyi 
kaplayan doğa bu filmde 
kelebeklerle yerini alıyor ve 

Kelebekler

Yönetmen : Tolga Karaçelik

Yapım Yılı : 2018

Ülke : Türkiye

Türü : Dram, Komedi

Süre : 117 dakika

Oyuncular : Ezgi Mola, Serkan Keskin, Bartu Küçükçaglayan, 
Ercan Kesal, Hakan Karsak, Tuğçe Altuğ

Fragman
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Cuma

Konuşun, dinleyin ve yeni arkadaşlar bulun: 
"Femmes-Tischen" etkinliğinde göçmenler 
buluşup, anadillerinde sağlık, eğitim ve günlük 
hayattan konuları tartışıyorlar. Bir sunucu 
konuşmayı yönetiyor. Bugün konuşma Rusça 
olacak. Katılım ücretsiz. Saat: 09:30-11:00. 
Bilgi için:  044 412 83 57

Zentrum ELCH Krokodil, Kafi. Friedrichstr. 9, Zürich 
www.stadt-zuerich.ch

Göçmenler Birlikte Tartışıyorlar

18 Mayıs TARTIŞMA

Salı

Çarşamba Perşembe

Perşembe

GZ Schindlergut’taki "Hol- und Bringbibliothek" 
kütüphanesi okumayı sevenler için bir yer. 
Heyecanlı kitapları evinize götürürken, okumuş 
olduğunuz kitapları da getirebilirsiniz. 
Salı 14:00-18:00, 
Çr 14:00-17:00, 
Cu 10:00-12:00; 14:00-18:00. 

GZ Schindlergut. Kronenstr.12, Zürich 
www.gz-zh.ch/gz-schindlergut

Caz severler, bölge sakinleri ve tüm ilgilenenler 
bu akşam caz müziğinin tadını çıkarıyorlar. "Jazz 
im Seefeld" kulübü ünlü basçı Shane Cooper ve 
grubunu davet etti. Saat: 19:30, 

GZ Riesbach. Seefeldstr. 93, Zürich 
www.gz-zh.ch/gz-riesbach

İsteyenler yazılı başvuru, form doldurma ve ev 
arama gibi konularda destek alabilirler. 
Her Perşembe Saat 09:00-10:30. Katılım ücretsiz. 

GZ Loogarten, Standort Zentrum Altstetten. 
Badenerstr. 658, Zürich 
www.gz-zh.ch/gz-loogarten

Caritas’ın Die KulturLegi’si düşük gelirli kişiler 
için bir karttır. Caritas bugün KulturLegi ile 
indirim alabileceğiniz yerlere bir tur organize 
ediyor. Tur Almanca yapılacaktır. 

Diğer dillerde bilgilendirme istek üzerine 
yapılacaktır. 
Saat:14:00-16:00. Katılım ücretsiz. 

Caritas Zürich, KulturLegi. Reitergasse 1, Zürich

Ücretsiz Kitap Değiş Tokuşu

Seefeld’de Caz Yazma Konusunda Destek

Zürich’te Ucuz Yaşam

22 Mayıs

30 Mayıs 31 Mayıs

24 MayısKİTAP

KONSER EĞİTİM

Çarşamba

Zürich Aussersihl’de yapılacak olan yürüyüşte 
doğa severler farklı vahşi arı türlerini 
gözlemleyebiliyor ve onların doğal ortamları 
hakkında daha fazla bilgi ediniyorlar. Çocuklar 
yetişkin eşliğinde katılabilirler. 
Saat: 09:00-12:00 veya 14:00-17:00
Başvuru 23.05 tarihine kadar: 

www.bioterra.ch/kurse, 044 454 48 48. 
Tam bilgileri kayıttan sonra alabilirsiniz.  

Vahşi Arıları Keşfedin

23 Mayıs DOĞA YÜRÜYÜŞÜ

Cuma

"Vorstadt Sounds" festivali başlıyor. İki gün 
boyunca üç sahnede 20 grup sahne alacak. 

KulturLegi ile Günlük Bilet/Festival Bileti 
15.- CHF/25.- CHF (diğerleri 20.- CHF/35.- CHF).
Cm/Ct 19:15’ten itibaren. 
Açık hava sahnelerine giriş ücretsiz. 

Areal der Pfarrei St. Konrad. Fellenbergstr. 231, Zürich
Bilgi ve program: www.vorstadt-sounds.ch

Albisrieden’de Müzik Festivali

25 Mayıs FESTİVAL
Cumartesi

Küçük otobüs "Spielmobil", çocukların yaratıcı 
olmaları için her şeyi yanında getiriyor. Rehberlik 
eşliğinde boyuyor ve elişi yapıyorlar. 
Katılım ücretsiz. Saat: 14:00-18:00. 
Bilgi için: 044 315 52 43 

Spielwiese Waldgarten. Regensbergstr. 35, Zürich 
www.gz-zh.ch/gz-oerlikon

Oerlikon’da Oyunlar

26 Mayıs OYUN

ALIŞVERİŞ

Cumartesi

(16.05-31.03.2019) "Grün am Bau: Grüne 
Dächer und Fassaden für Zürich" sergisinde 
katılımcılar binaları yeşillendirmek imkanları 
ve bunun çevreye faydaları hakkında bilgiler 
ediniyorlar. Her gün saat 09:00-17:30 arası. Giriş 
ücretsiz. 

Stadtgärtnerei, Zentrum für Pflanzen und Bildung. 
Sackzelg 27, Zürich 
www.stadt-zuerich.ch

Binalarda Bitkiler

19 Mayıs SERGİ



 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: 1 su bardağı nohut, 5 su bardağı 

sıcak su, 1 su bardağı et ya da tavuk suyu, Tuz, 1 su 

bardağı kepekli erişte, 1 su bardağı light yoğurt, 1 

yemek kaşığı tam buğday unu, 2 tatlı kaşığı tereyağı, 

1 yemek kaşığı kuru nane

Hazırlanışı: Nohutlarınızı bol suyla yıkayıp suyunu 

süzün. Üzerine su ekleyip 1 gece bekletin. Erte-

si gün suyunu değiştirip yumuşayıncaya kadar 

haşlayın. 

Su ve et suyunu kaynamaya bırakın. Tuz ve erişteleri 

ekleyerek yumuşayıncaya kadar pişirin. Nohutları 

ekleyin ve 15 dakika daha pişirin. 

Bir kasede yoğurt ve unu iyice karıştırın. Çorbanın 

suyundan 1 kepçe kadar ekleyerek çırpın ve bunu 

çorbaya yavaş yavaş ekleyerek karıştırın. 

15 dakika pişirin. Ayrı bir tavada tereyağını eritip 

nane ile karıştırın ve çorbaya ekleyin ve sıcak servis 

edin.

Erişteli 

Yoğurt Çorbası
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Malzemeler: 500 gr yağsız kıyma, 750 gr köftelik ince bulgur, 1 soğan, 

3 patlıcan, 4 domates, 3 sivri biber, 2 çorba kaşığı margarin, 1 çorba 

kaşığı domates salçası, 1 çay bardağı sumak, 2 su bardağı sıcak su, 

Tuz ,kırmızı tozbiber

Hazırlanışı: Soğanı küçük küçük doğrayın. Kıymayı geniş bir kaba alıp 

soğan, kırmızı tozbiber, bulgur ve tuzu ekleyin. Ara sıra su serperek 

yoğurun. 

Patlıcanları alacalı soyun. Tuzlu suda bekletip kağıt havlu ile kurulayın. 

Patlıcanları önce yuvarlak olarak 4 parçaya bölün. Daha sonra da her 

parçayı dikey olarak 1 cm kalınlığında dilimleyin. 

Domatesin kabuklarını soyun. Biber ve domatesleri küp şeklinde 

doğrayın.

Tencerede margarini eritip salçayı kavurun. Tencereyi ateşten alın. 

Hazırladığınız köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar alıp avuç 

içinde hafif sıkarak şekil verin. 

Köfteleri tencereye yerleştirin. Üzerine bir sıra patlıcan dizip domates 

ve biberleri serpiştirin. Malzeme bitinceye kadar işleme devam edin. 

Sıcak suyu ekleyip kısık ateşte pişirin.

Sumağı sıcak suda 15 dakika bekletin. Süzgeçten geçirerek suyunu 

tenceredeki yemeğin üzerine gezdirin. Bir taşım kaynatıp ateşten alın 

ve sıcak olarak servis edin.

Dilim Dolma

Malzemeler: 3 su bardağı un, 1 paket Instant maya (11 gr), Yarım 

su bardağı süt, Yarım çay bardağından biraz fazla ayçiçeği yağı, 3 

yemek kaşığı toz şeker, yeteri kadar ılık
 su, 1 tutam tuz

İç harcı  için: 1 kakaolu pasta tabanı, 1.5 su bardağı süt, 1 çay 

kaşığı tarçın, Yarım su bardağı çekilmiş fındık, 1 yumurta sarısı, 1 

su bardağı kuru üzüm, File badem, Susam

Hazırlanışı (Hamuru için): Derin bir kapta un, toz şeker, tuz ve 

mayayı karıştırın. Ortasını havuz şeklinde açıp yarım su bardağı 

ılık süt ve ayçiçeği yağını ekleyin. Parmak uçlarınızla önce ortadan 

başlayarak karıştırın. Daha sonra kenarlarından un alarak iyice 

karıştırın. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edinceye kadar su 

ilave ederek yoğurun. Üzerini nemli havlu ile örterek ılık bir 

ortamda mayalanmasını bekleyin. 

(İç harcı için): Derin bir kapta keki elinizle ufalayın. Tarçın, üzüm, 

fındık ve 1.5 su bardağı sütü ekleyip iyice yoğurun. Mayalanan 

hamuru iki bezeye ayırın. Her bezeyi çok inceltmeden merdane ile 

açın. Yarıya böldüğünüz iç harcı eşit ve düzgünce yayın. 7-8 santim 

kalınlığında rulo şeklinde sarın ve dilediğiniz genişlikte kesin. 

Daha sonra da yağlı kağıt serdiğiniz veya yağladığınız tepsiye 

dizin. Kalan bezeyi de aynı şekilde hazırlayın. Üzerine yumurta 

sarısı sürüp susam ve file badem serpin. Kıvamınızı 30 dakika 

kadar dinlendirin. Önceden ısıttığınız 170 dereceye ayarlı fır
ında 

kızarıncaya kadar pişirin. Ilıyınca servis edin.

Pastiç
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Bir varmış bir yokmuş. 
Evvel zaman içinde kalbur 
saman içinde, buradan çok 
ama çok uzak bir yerde 
kimsenin bilmediği bir 
şapka varmış. 

Bu şapkanın diğer şapka-
lardan farkı, eski zaman-
ların bir cadının şapkası 
olmasıymış. 

Cadı bu şapkayı kullanarak 
görünmez olur, merak 
ettiği ve görmek istediği 
her yer gizlice girermiş. 
Şapkanın kerameti görün-
mez yapmasıymış ancak 
şapkayı bir kere takan 
ölünceye kadar o şapkanın 
sahibi olurmuş.

Gel zaman git zaman 
şapkanın sahibi olan 
cadı ölmüş. Şapka sahibi 
ölünce sahipsiz kalmış. 
Kimse şapkanın kerameti 
bilmediği için sihirli şapka 
cadının evinde bir köşede 
öylece kalakalmış.

Günlerden bir gün gökyüzü 
adeta delinmiş, bir yandan 
hiç durmadan yağmur 
yağıyor bir yandan da 
çıkan rüzgâr önüne gelen 
her şeyi yıkıp geçiyormuş. 
Bu fırtınada cadının evinin 
tüm pencereleri açılmış, 
rüzgâr evin içerisine 
girmiş. Rüzgâr o kadar 
şiddetli esiyormuş ki cadı-
nın evinde ne var ne yoksa 
yerle bir etmiş! Sihirli 
şapkayı da almış, pencere-
den dışarı uçuruvermiş…

Rüzgârın gücü ile dışarı 
uçan sihirli şapka uçmuş, 
uçmuş ve ormanın içerisin-
de bir köyün girişinde rüz-
gar durunca yere düşmüş. 
Bu köy son zamanlarda 
çok fazla hırsızlık olayla-

çocuğun hoşuna gitmiş. 
Sihirli şapkayla birlikte 
başlamışlar geceyi bekle-
meye. Gün geceye dönmüş, 
ortalık kapkara olmuş. 
Haylaz çocuk ‘artık zamanı 
geldi’ diyerek şapkayı 
başına takmış. Taktığı 
anda görünmez olmuş. İlk 
başta gözlerine inanama-
yan çocuk bir süre sonra 
görünmez olmaya alışmış 
ve hemen köyüne doğru 
gitmiş.

Gecenin bir yarısı görün-
mez olan haylaz çocuk 
köyün içinde dolaşmaya 
başlamış. O sırada bir 
de ne görsün! Hırsızlar 
köydeki bir evi soymuyor-
lar mı? Ne yapsam diye 
düşünen haylaz çocuk o 
sırada yerde gördüğü so-
payı almış eline, başlamış 
hırsızlara vurmaya… 

Hırsızlar çocuğu göreme-
dikleri için, kendilerine 
vuran sopa için şaşkına 
dönmüşler. O sırada bizim 
haylaz çocuk da hırsızları 
yakalarından tuttuğu gibi 
soluğu köyün bekçisinin 
yanında almış. 

Bekçinin yanına gelmeden 
şapkasını çıkaran haylaz 
çocuk artık görünür olmuş.

Bekçi elinde hırsızlarla 
gelen haylaz çocuğu gö-
rünce çok şaşırmış. Haylaz 
çocuğu tebrik eden bekçi, 
ona bundan sonra yan-
larında çalışabileceğini 
söylemiş. 

Haylaz çocuğumuz sihirli 
şapka sayesinde artık 
bekçisi yardımcısı olmuş. 
Annesi de oğluyla gurur 
duymuş.

Sen 
benim 

yeni 
sahibim 

olabilirsin. Her 
kim beni eline alırsa o be-
nim sahibim olur’ demiş.

Çocuk şapkanın konuşma-
sına çok şaşırmış. Ancak 
neden sihirli şapka olduğu-
nu da merak etmiş:

Çocuk: ‘Peki senin sihrin 
ne’ diye sormuş.

Sihirli şapka hemen 
cevaplamış: ‘Her kim beni 
kafasına takarsa görün-
mez olur’.

Bizim haylaz çocuk bu 
duruma çok ama çok şa-
şırmış. Şapkayı almış eline 
başlamış uzun uzun sohbet 
etmeye… Sihirli şapkaya 
annesini, köyü, çalışmak 
zorunda olduğunu ancak iş 
bulamadığını anlatmış da 
anlatmış. Haylaz çocuğu 
dinleyen sihirli şapka-
nın aklına güzel bir fikir 
gelmiş:

Sihirli Şapka: ‘Gel seninle 
bir anlaşma yapalım. Sen 
beni geceleri tak, ben de 
seni görünmez yapayım. 
Sen geceleri köyünde olan 
biteni izle. Hem belki bu 
sayede köyündeki hırsız-
ları da yakalayabilirsin’ 
demiş.

Bu fikir bizim haylaz 

rının 
ya-
şandığı 
bir köymüş. 
Köylüler, tüm 
varlıklarını çalan hırsız-
lardan artık yaka silkiyor-
muş. ‘Bir mucize olsa da 
bizi şu hırsızların gaza-
bından kurtarsa’ diye dua 
edip duruyorlarmış.

Bu köyde genç bir çocuk 
da yaşarmış. Çocuk çalış-
mayı pek sevmez, nere-
de eğlence varsa oraya 
kaçarmış. Bu sebeple de 
köyde bir türlü iş tuttu-
ramıyor, hangi işe girse 
ikinci gün o işten kovulu-
yormuş. Zavallı annesi de 
oğlunun bu durumuna çok 
ama üzülüyormuş.

Günlerden bir gün bizim 
haylaz çocuk yine işten 
kovulmuş. Eve gidip anne-
sinin üzgün suratını gör-
memek için köyün çıkışına 
ormana doğru gezintiye 
çıkmış. Dalgın dalgın yü-
rürken birdenbire önüne 
çıkan şapkayı fark etmiş.

Bizim haylaz çocuk şap-
kayı kaldırmak istemiş 
ama ne mümkün! Şapka 
yerinden oynamıyormuş. 
Şaşırmış ve şapkaya doğru 
eğilmiş. O sırada şapka da 
konuşmaya başlamasın mı?

Sihirli Şapka: ‘Merhaba, 
benim adım Sihirli Şapka. 



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: POLEN ZAMANI / Geçen Ayın Kazananları: Bahar Akgünay, Vakkas Üvezoglu, Rojda Gümüs

1 532 4ANAHTAR 
SÖZCÜK

7 986 10 11

Resimdeki
Sanatçı

Ava alıştırılamayan
bir tür doğan

Yüzergezer Uğurluk
Güneş öncesi
yapılan gösteri

Bektaşi piri

Parçalara 
bölme

Bir ilimiz
Çiçeği dala bağla-

yan ince bölüm

Mercek

Altı yüzlü 
eşdörtgen Afrikada'da 

bir ülke 

Geniş Atkı

Davul Dahi

Tazeliği üstünde

Bir meyve

El Konulmuş
Yassı demir 
çelik ürünü

Görünen

Genişletme

Kısaca yüzyıl
Fotoğrafta 

duruş
Babanın 
kardeşi

Basım evi Taşkın

Sinir

Muşmulaya 
benzer bir

yemiş
Literatür Kaşkol Bibliyografi

Bir işin 
yapılması

için harcanan
güç

Çeşme 
zıvanası

Bir cins iri
at

Mitolojik
çalgı

Bir meyve
Jöle 

yapısında
krem

İri gövdeli
bir hayvan

Kuram,nazariye

Su yolu,
kanal

Doğalgaz
bileşeni İşi yapmak

için verilen
sözHamız İlave

Aslanın boynundaki
uzun kıllar 

Yabani 
hayvan vurma işi

Çıplak Kusma

Kurnaz Kıyye

Bir gezegen Kripton imi

İstavrit 
balığının
küçüğü

Cet Güzel kokular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



62

Feldbergstrasse 33

4057 Basel

061 691 24 71

www.muzik-kitap.com

info@muzik-kitap.com

“Devletimizin temelindeki ilk harç, 
bağımsızlık bilincidir. Bu bilinç nasıl 
yok edilmiş? İşte bunun yanıtlarını 
veriyor Emin Değer. Bu gerçekler 

sadece geçmiş olayları değil, ileride 
yaşayacağımız CIA damgalı oyunları da 

sergilemektedir.” 

Uğur Mumcu

“Emin Değer’i CIA, Kontrgerilla 
ve Türkiye adlı kitabından 

hatırlayacaksınız. Yeni eseri Oltadaki 
Balık Türkiye, bir bataklığa saplanışın 

öyküsü. Büyük bir ilgiyle, ama yine de 
hüzünle okuyorsunuz. Çünkü Emin 

Değer, o hengâmede aymazlıkları, yer 
yer ihanetleri de sergiliyor. ‘Bu kadarı 

da olmaz’ diyorsunuz; olmuş ama!” 

Server Tanilli

“Türkiye nasıl ‘oltadaki’ oluyor? Bu 
ne biçim benzetmedir?.. Benzetme, 

kitabın yazarı Emin Değer’in değil, bütün 
dünyanın adını bildiği bir Amerikalı’nın, 

Nelson A. Rockefeller’ın... ABD Başkanı 
Eisenhower’a yazdığı bir mektupta 

Rockefeller, bu benzetmeye başvuruyor... 
Bilinçsizliğin kör güdüsünde benliğini 
dış güdüme teslim etmiş bir toplum 

düzeyindeyiz. İnanmayan, Oltadaki Balık 
Türkiye’yi okusun.” 

İlhan Selçuk

Morsalkım bütün cepheyi sarmış, 
üç katı aşıp çatıya kadar tırmanmış, 

salkım salkım çiçekli dallar damdan 
aşağı sarkıyor. Ardındaki boydan boya 

balkonları, o balkonlara açılan geniş 
pencereleri düşünüyor. Kimler var 

içerde? Gidenler, kalanlar… Çocuklar 
büyümüştür, gençler çoluk çocuğa 

karışmıştır, kim bilir nerelerdeler. 
Umut? Hatırlanması yasak bölge. 
Her hatırladığında yasak bölgenin 

dikenli tellerinin içini kanattığı, acıyı 
bastırabilmek için hemen uzaklaştığı suç 

ve günah coğrafyası.”

Bir ülke, bir şehir, bir semt ve bir ev: 
Yolun sonundaki mor salkımlı ev. Ülkenin 

yüz yıllık tarihinin kader zincirini kırmak 
mümkün mü? Yıllarca tüm sakinlerinin 

birer birer deneyip de başaramadığını 
uzaklardan gelen çocuk başarabilecek 

mi? Yoksa bu aile apartmanından çıkan 
diğer tüm kurbanlar gibi o da zincire 

eklenecek bir halka mı olacak?

Oya Baydar, 1913’te bir suikastla başlayıp 
1960’lı yıllarda aynı apartmanda kesişen 

çizgilerle ülkenin son yüz yılının haritasını 
çiziyor. Yolun Sonundaki Ev, okuyan 

herkesin kendinden bir şeyler bulacağı 
bir Türkiye panoraması.

Bir zamanlar, bir ülkenin en güzel 
denizine bakan bir evde üç kız kardeş 

yaşardı. 

İsimleri Türkân, Dönüş ve Derya idi. 
Babaları Sadık Bey ve anneleri Nesrin 

Hanım’la birlikte geceleri kucak kucağa 
oturur, gelecekte onları bekleyen 

şahane yılların hayallerini kurarlardı.

Türkân, Dönüş ve Derya’nın, Ayvalık’ın 
çam kokulu sokaklarında geçen masal 

gibi çocukluğu, onları yetişkin dünyasının 
acımasızlığına hazırlamamıştı belki. 

Hiçbir hayatın, hiçbir seçimin göründüğü 
kadar kolay olmadığını, bazen en 

büyük, en akla gelmeyecek sırların en 
güvendiklerimizin kalbinde saklandığını, 

en korkulacak hastalıkların gün gelip 
geçmişi derleyip toplayabileceğini 

anlamak zaman istiyordu.

Ve zamanın ilaç olmadığı bir yara var 
mıydı dünyada?

Ayvalık’ın denize uzanan taş 
sokaklarından, nice yaşamlar görüp 

geçirmiş zeytin ağaçlarından, hayatın 
kaynağından akan suyundan, eski 

evlerinden doğmuş bir aile hikâyesi 
Üç Kız Kardeş. Bir mutsuzluk hikâyesi 

değil; neşeli günleri yâd ede ede 
iyiliğe dönüşün hikâyesi. İyileşmenin 

yolculuğu…

Oltadaki Balık Türkiye Yolun Sonundaki Ev Üç Kız Kardeş

M. Emin Değer Oya Baydar İclal Aydın
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