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Seçimlerin İsviçre basınında nasıl 
yer alacağını önümüzdeki günlerde 
göreceğiz.

Bu arada, “Demokrasi’ye sahip 
çıkmak ve söz sahibi olmak adına, 
oylarınızı mutlaka kullanın” diyoruz.

* * * 

Yazarımız Bülent Kaya, bu sayıda 
göçmen öğrencilerin başarı ve 
başarısızlıklarına dair bir yazı 
kaleme aldı. İstatistiki verilerden 
ve araştırmalardan yola çıkılarak 
hazırlanan bu yazı, burada yaşayan 
aileler ve gençler için oldukça 
aydınlatıcı bilgiler içeriyor. Yazıda; 
eğitim sistemi içerisinde göçmen 
çocuklarının neden başarısız 
oldukları ayrıntılı bir şekilde ele 
alınıyor. Dilerim aktarılan bilgiler 
faydalı olur.

* * * 

14 Haziran-15 Temmuz 
tarihleri arasında Dünya Kupası 
karşılaşmaları yapılacak.

Karşılaşmalara İsviçre Milli Takımı 
da katılacak. Spor yazarımız 
Mustafa Aktaş içerikte, Dünya 
Kupası’na ve İsviçre Milli Takımı’na 
dair konuşulanları etraflıca 
değerlendirdi. 

Politik gündemin sıcak 
tartışmalarından biraz olsun 
uzaklaşmak isteyenlerin yazıyı 
okumalarını tavsiye edebiliriz.

Künye / Impressium

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

Zielsetzung ist die Förderung und die 
soziale Integration der türkischsprachigen 
Bevölkerung in ihre Umgebung und ein 
besseres gegenseitiges Verständnis. 
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Tatil dönemi yaklaşırken, 
okuyucularımız için yine dolu dolu 
bir içerik hazırladık. İçeriğimizde, 
tatil döneminde dikkat edilmesi 
gerekenlerle ilgili yazılara da yer 
verdik.

Yaz dönemi, Türkiye’ye yapılacak 
olan seçim tartışmalarının 
gölgesinde oldukça ilginç geçeceğe 
benziyor.  Öyle ki, birçok vatandaş 
Türkiye’de tatil yapma planını bile 
seçim sonucuna göre oluşturmayı 
tercih ediyor.

Seçim konusu, zaman zaman 
İsviçre basınında da yer bulurken, 
oylama zamanlarında haber ve 
değerlendirme yoğunluğu daha da 
artacağa benziyor. Daha şimdiden, 
bazı yayın organlarının temsilcileri 
bizleri arayıp; “Oylamalar sırasında 
gruplar arasında çatışma çıkıp 
çıkmayacağını” sormaya başladılar 
bile. Yani İsviçre basınında, daha 
önce olduğu şekilde, oylamalar 
döneminde çatışmalar yaşanacağı 
beklentisi var “hâlâ”.

İsviçre’de yaşayan T.C. vatandaşları 
bu seçimlerle birlikte beşinci kez 
sandık başına gitmiş olacaklar. Şu 
ana kadar yapılan dört seçimde 
herhangi bir olumsuz durum 
yaşanmadı.  Yapılması gereken 
haber içeriği belki de; “Farklı 
grupların İsviçre’de uyum içerisinde 
yaşamaları ve sandık başlarında bile 
herhangi bir sorun yaşanmaması“ 
şeklinde olmalı. 

14 Haziran’da Şeker/Ramazan 
Bayramı başladı. 15-19 Haziran 
tarihleri arasında kurulacak 
sandıkların başında bayramlaşıyor 
olacağız muhtemelen.
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Referandum, Federal 
Parlamento’nun çıkardığı 
bir yasaya karşı çıkıldı-
ğında gündeme gelir.

Yasa, resmi gazetede 
yayınlandıktan sonra 100 
gün içerisinde, İsviçre 
genelinde, oy hakkına 
sahip kişilerden (İsviçre 
vatandaşı ve 18 yaş 
üzeri) toplanmış geçerli 
50 bin imza ile bu yasa 
değişikliği halk oylama-
sına sunulur. 

Eğer Parlamento 
kararına karşı geçerli 
bir “Referandum” yoksa 
karar yürürlüğe girer. 

Yapılan oylamada, İsviçre 
genelinde %50‘nin üze-
rinde “Hayır“ oyu çıkarsa 
yasa değişikliği engel-
lenmiş olur.R
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Bu karara karşı çıkanlar, özel yaşamın ihlal edildi-
ğinden hareketle referandum kararı almışlar ve bu 

amaçla imza toplamaya başlamışlardı. 5 Haziran’a 
kadar, aradan geçen 62 günlük sürede 55.241 imza 

toplandı ve konu referanduma gitmeye hak kazandı. 

Referandum imzalarının toplanmasında sosyal med-
ya araçları da kullanılırken, bu yöntem İsviçre için bir 

ilk olma özelliği taşıyor.

AİHM’in kararına rağmen...
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), daha önce aldığı bir 

kararla; dedektiflerin, İsviçre’de sosyal yardım ya da sigorta ödeneği 
alan kişileri takip edemeyeceklerine hükmetmişti. İsviçreli politikacılar 

daha sonra AİHM’in bu kararına karşı yeni düzenlemeler talep etmişler-
di.

Yarım milyon insan sosyal yardım alıyor
İsviçre’de şu an yaklaşık yarım milyon insan sosyal yardım alıyor. Federal Ana-

yasa’nın 12’nci maddesi uyarınca, maddi sıkıntı içinde olup kendini geçindireme-
yen kişiler devlet yardımı alma hakkına sahipler. Ancak yardım alma hakkı belli 
koşullara bağlanıyor. Buna göre kişiler, belirli bir varlık ve gelir sınırının altına 
düşünce sosyal yardıma başvurabiliyorlar.

Federal Hükümet daha önce, sosyal yardım ihlali şüphe-
si durumunda, dedektif araştırmalarına izin verilmesi 
için yasal koşullar oluşturmak istemiş, hazırladığı bir 

önergeyi Federal Parlamento’ya sunmuştu. Federal Parla-
mento, 12 Mart 2018’de aldığı bir karar ile; sosyalden yardım 
alanların, malulen emeklilerin, işsizlerin, hastalık sigortası 
sahiplerinin takibi için dedektiflik sistemine yeşil ışık yakmış-
tı. Oylamada 52 Hayır’a karşı 140 Evet oyu kullanılmıştı. 

Gü
nd

em



9

윀䄀一䄀䬀匀䤀娀 吀嘀ᠠ搀攀渀
夀䔀一、 吀䔀䬀一伀䰀伀䨀、 䠀䄀刀、䬀䄀匀䤀

吀攀氀㨀 　㘀 㔀 ㈀㈀ 㜀㈀
圀栀愀琀猀䄀瀀瀀㨀 　㜀㠀 㠀㜀㐀 㔀㠀 ㌀㠀

䈀甀 جئ爀جئ渀 礀愀猀愀氀搀爀⸀
䈀椀爀 礀氀欀 愀戀漀渀攀氀椀欀 瘀攀 琀攀氀椀昀 栀愀欀氀愀爀
ǻ礀愀琀愀 搀愀栀椀氀搀椀爀⸀

䌀䠀䘀㈀㤀㤀⸀ⴀ

⠀ 吀جئ爀欀攀Ⰰ 䬀جئ爀琀攀Ⰰ 䄀氀洀愀渀挀愀Ⰰ 䘀爀愀渀猀稀挀愀Ⰰ 、琀愀氀礀愀渀挀愀 瘀攀 搀愀栀愀 戀椀爀漀欀 搀椀氀搀攀渀 欀愀渀愀氀氀愀爀⤀

眀眀眀⸀挀愀渀愀欀猀椀稀⸀琀瘀

䘀愀挀攀戀漀漀欀ᠠ愀
戀愀ἁ氀愀渀渀

夀漀甀吀甀戀攀
瘀椀搀攀漀氀愀爀渀愀 攀爀椀弁椀渀

윀攀弁椀琀氀椀 甀礀最甀氀愀洀愀氀愀爀
欀甀氀氀愀渀渀

、渀琀攀爀渀攀琀攀
戀愀ἁ氀愀渀渀

唀礀搀甀 愀渀琀攀渀猀椀稀 
欀甀爀甀氀甀洀

윀愀渀愀欀猀稀 吀嘀 椀氀攀 欀愀爀搀ἁ渀稀 瀀爀漀最爀愀洀氀愀爀 㜀 最جئ渀 戀漀礀甀渀挀愀 最攀爀椀 椀稀氀攀礀椀渀



Hükümetteki kadın- erkek dengesini 
kurmak adına, ikinci sandalye için 
yeniden bir kadın aday belirlenecek. 
Hükümette şu an iki sandalyeye sahip 
olan FDP, Hükümet üyeliği için bir süre 
önce Ignazio Cassis’i seçmişti.

Schneider-Ammann’ın yerine 
seçilecek isim olarak, St. Gallen 
Senato Meclisi üyesi Karin Keller-
Sutter’ın adı geçiyor. Bakanlık 
koltuğuna talip olan bir diğer isim ise, 
FDP Başkanı ve Kanton Schwyz Meclis 
üyesi Petra Gössi. 

CVP’den ise en çok Kanton Wallis 
Meclis üyesi Viola Amherd’in ismi 
konuşulurken, Baselbiet Meclis üyesi 

Elisabet-Schneider-Schneiter’in ismi 
de favorit isimler arasında yer alıyor.

Federal Hükümet’te iki sandalyenin 
birden boşalması durumunda iki 
aday birden seçilecek. Bu durumu 
Hükümette sandalyesi bulunan her 
4 parti de olumlu karşılıyor. Ancak 
herhangi bir Hükümet üyesinin 
görevden istifa etme tarihini şimdiden 
göz önünde bulundurmak oldukça zor 
görünüyor. 

SP Parti başkanı Christian Levrat 
istifaların koordineli olmasından 
yana. SVP Fraksiyon Başkanı Thomas 
Aeschi ise bunun her iki bakanın kendi 
iradesine bağlı olduğunu vurguluyor.

Schneider
Ammann 
Görevini 
Bırakıyor

Federal Ekonomi Bakanı Johann Schneider-
Ammann en geç 2019’a kadar görevde 
kalacağını açıkladı. 66 yaşındaki Schneider-

Ammann, bu hükümet döneminin kendisi için son 
olduğunu belirtti. FDP’li Schneider- Ammann 2010 
yılından bu yana Federal Hükümet’te yer alıyor.

Bu yönlü bir açıklama daha önce Enerji ve Çevre 
Bakanı Doris Leuthard‘ dan da gelmişti. CVP’li 
Leuthard görevini bir süre sonra bırakacağını 
açıklamıştı. 

Böylece hem CVP’de hem de FDP’de, birer 
sandalye için yeni arayışlar başlayacak.
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 DEVREN SATILIK
BİSTRO-CAFE

İLAN

İlgilenenler için

076 482 14 43

İşler haldeki mekanın 
aylık kira bedeli

1370 Sfr.

Dergimizde yayınlanmasını istediğiniz 
ilan, duyuru ve reklamlarınızı 

her ayın 3`üne kadar 
göndermeniz gerekmektedir.



Avrupa Birliği, pipet, kulak çöpü, çatal, kaşık, 
bıçak,bardak gibi tek kullanımlık plastikleri 
yasaklarken, İsviçre bu konuda herhangi bir yasak 
düşünmüyor. 

Çevre Bakanı Doris Leuthard; Federal Hükümet’in, 
yeniden kullanım, geri dönüşüm ve azaltmak ile ilgili 
politikasına devam etmek istediğini belirtiyor ve 
piyasanın gönüllülüğüne vurgu yapıyor.

Leuthard’a göre atılan pipetler, kulak çöpleri ve 
bunlara benzer günlük kullanılabilen plastik ürünler 
İsviçre suları için özel bir tehdit oluşturmuyor.

İsviçre sularında bulunan mikro-plastik oranı 
düşükken, bu sularda genellikle otomobil lastikleri, 
renkli kaplamalar ya da tekstil lifleri görülüyor.

Avrupa Birliği tek kullanımlık plastik ürünleri 
yasaklıyor. Bunlara çatal, kaşık, bıçak,bardak, tabak, 
pipet, balon çubukları, kulak çöpü gibi ürünler de 
dahil. 

AB’ye göre, alternatifi olmayan ürünlerin tüketimi 
azaltılmalı ve 2025 yılına kadar plastik şişeler geniş 
ölçüde geri dönüşümlü olmalı.

St. Gallen Belediyesi’nde çalışan babalara, 20 gün 
babalık izni verilmesi kabul edildi.  FDP ve SVP’nin 
karşı çıktığı bu karara diğer partilerin tamamı destek 
sundu. Böylece St. Gallen, Doğu İsviçre’nin ilk 20 gün 
ücretli babalık izni veren şehri oldu. 

Belediye çalışanları daha önce ,görev sürelerine göre 
5 ile 10 iş günü ödemeli izin haklarına sahiplerdi.

20 güne çıkan bu izin süresi Belediye’ye yıllık olarak 
125 bin franklık bir ek gidere mal olacak.

ANADOLU ȘARAPLARINDAN 
SEÇMELER 

Ayın Șarabı

Öküzgözü - Bogazkere

Parlak, canlı yakut

Kırmızı meyve 
aromalarıyla 
belirgin.

Kalıcı meyve 
aromalarına 

sahip, yuvar-
lak, dengeli 
ve lezzetli.

Öküzgözü - Bogazkere

Parlak, canlı yakut

Kırmızı meyve 
aromalarıyla 

Öküzgözü - Bogazkere

Parlak, canlı yakut

Kırmızı meyve 
aromalarıyla 
belirgin.

Ökü zgözü  ve 
Boğazkere 
ü zü mlerinden 
ü retilen K of 
Kapadokya, 
kırmızı meyve 
aromaları ile 
belirgin ve kalıcı 
meyve aromalarına 
sahip, yuvarlak, 
dengeli ve 
lezzetlidir. 

Baharat soslu 
kırmızı et 
yemekleri, 
kebaplar, t-bone 
steak, spaghetti 
Carbonara ve sarı 
sert peynirler ile 
iyi uyum sağlayan 
șarabın 17-
18°C’de servis 
edilmesi 
tavsiye edilir.

www.mozaikgmbh.com

Schlossacker 1 
CH – 4853 Murgenthal

Telefon:  +41 62 926 50 40
Email:  info@mozaikgmbh.com
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İsviçre’de, 15-19 Haziran 2018 tarihleri arasında 
T.C. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği 

Genel Seçim oylamaları yapılacak.
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Cumhurbaşkanlığı Oylamaları
Yapılacak olan birinci tur seçimlerde geçerli 
oyların salt çoğunluğunu (%50 + 1 oy) alan 
aday Cumhurbaşkanı seçilecek. 

İlk oylamada bu çoğunluk sağlan-
amazsa, bu oylamayı izleyen ikinci 
pazar günü ikinci oylama yapılacak. 
Bu oylamaya, ilk seçimde en çok 
oy alan iki aday katılacak. Geçerli 
oyların çoğunluğunu alan aday 
Cumhurbaşkanı seçilecek.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci 
tura kalması halinde, İsviçre’de ikinci 
tur oylamaları 30 Haziran- 4 Tem-
muz (5 gün) tarih aralığında, 09.00- 
21.00 saatleri arasında yapılacak.

İkinci Tura Kalırsa,
Ilk oylamayı izleyen 
ikinci pazar günü 
ikinci oylama

Oylama Merkezleri 
ve Kurulacak 

Sandık Sayıları

12
hafta içi

14
hafta sonu

Messe Zürich, Halle 3
Wallisellenstrasse 49

8050 – Oerlikon- Zürich

ZÜRİCH

4
hafta içi

5
hafta sonu

Bern Büyükelçiliği 
Lombachweg 33

3006 Bern

BERN

2
hafta içi

3
hafta sonu

Cenevre Başkonsolosluğu 20 
Route de Pré-Bois

1215 Genève

CENEVRE

Yurtdışı 
seçmen 

kütüğüne 
kayıtlı olan T.C. 

vatandaşları 
15-19 Haziran 
2018 (5 gün) 
tarihleri ara-

liginda, hafta 
sonları da dahil 

olmak üzere, 
her gün 09.00-

21.00 saatleri 
arasında sandık 

başına gidebi-
lecekler.

Gü
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Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne kayıt şartı

Bu dönemde Türkiye’ye gidecek olanlar, YSK tarafından 
belirlenen gümrük kapılarında da oy kullanabilecekler. Gümrük 
kapılarındaki oy verme işlemleri 7 Haziran- 24 Haziran tarihleri 
arasında olacak.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda, 
gümrüklerdeki oylamalar 30 Haziran- 8 Temmuz tarihleri 
arasında yapılacak.

Gümrük kapılarındaki 
oy verme işlemleri

Oylarını kullanmak isteyen vatandaşlar, farklı konsolosluklarda 
kayıtlı olmalarına rağmen, oylama tarihlerinde en yakınlarıda 
bulunan temsilciliklerde de oy kullanabilecekler. Bunun için 
seçmen kimliğinin gösterilmesi yetiyor. Yurtdışı seçmenleri bu 
uygulama ile, sadece gümrük kapıları veya bağlı bulundukları 
seçim bölgelerinde oy kullanma zorunluluğundan kurtulacaklar. 

Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi
için İsviçre’de oy kullanacak olan vatandaşların Yurtdışı Seçmen
Kütüğü’nde kayıtlarının bulunması gerekiyor. Yurtdışı Seçmen
Kütüğü’nde kaydı bulunmayanlar oy kullanamayacaklar.

Seçmenler başka konsolosluklarda 
da oylarını kullanabilirler

13

YURT DIŞI SEÇMENLER İÇİN BİLGİLER

YSK, 24 Haziran seçiminde yurt dışında oy kullanacak 
seçmen sayısını açıkladı. Ayrıca, oy kullanılacak ülkeler ve 

temsilcilikler ile oy kullanma tarihleri hakkında da bilgi verdi.

Yurt dışında toplam seçmen sayısı

Yurt dışında 60 ülkede 123 temsilcilikte sandık kurulacak

34 gümrük kapısında oy kullanılabilecek

Yurt dışı temsilciliklerde oy kullanma tarihleri

Gümrük kapılarında oy kullanma tarihleri

3 MİLYON 49 BİN 65

60 ÜLKE 123 TEMSİLCİLİK

34 GÜMRÜK KAPISI

7-19 HAZİRAN

7-24 HAZİRAN
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ve ikinci kuşak (ebeveynleri 
yabancı bir ülkede doğmuş) 
göçmen öğrencilerin durumu-
nu mercek altına alıyor.

OECD ve Avrupa Birliği 
ülkelerinde göçmen öğrenci-
lerin sayıları gittikçe artarken, 
sınıflarının kompozisyonu da 
radikal bir şekilde değişmekte; 
OECD ülkeleri ortalamasında 
her dört öğrenciden birinin ya 
kendisi ya da ebeveynlerden 
biri yaşadığı ülkenin dışında 

gözlem, Ekonomik İş birliği ve 
Kalkınma Örgütü’nün (OCDE) 
Uluslararası Öğrenci Değer-
lendirme Programı (PISA) 
anketi çerçevesinde geçtiği-
miz Nisan ayında yayımladığı 
rapora1 ait. 

300 sayfalık rapor, 35 ülkede 
2003’den 2015’e kadar 12 yıllık 
bir süreyi kapsayan araştır-
masında 15 yaş grubu birinci 
kuşak (kendileri ve ebeveynle-
ri yabancı bir ülkede doğmuş) 

Öğrenci motivasyonu 
okul başarısı için en 
önemli nedenlerden 

biri olarak kabul edilir. Yüksek 
motivasyona sahip öğrenciler 
daha iyi performans ortaya 
koymakta ve daha iyi perfor-
mans sergiledikçe de başarıyı 
elde etmektedirler. Göçmen 
öğrenciler yüksek motivasyo-
na sahip olmalarına rağmen 
başarısızlıktan en çok etkile-
nen grubu oluşturmakta. Bu 

Göçmen 
Öğrencilerin 
Paradoksu; 
Yüksek Motivasyona 
Rağmen Başarısız Olmak!

Bülent Kaya
Siyaset Bilimci ve Araştırmacı

bkaya@sunrise.ch

1 OCDE, 2018. "The Resilience of Students with an Immigration Background: Factors that Shape Well-Being.

OECD Reviews of Migrant Education

The Resilience of Students 
with an Immigrant Background
FACTORS THAT SHAPE WELL-BEING

Gü
nd

em
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bir ülkede doğmuş. Örneğin 
İsviçre’de birinci ve ikinci 
kuşak göçmen öğrencilerin sı-
nıflardaki oranı %33. Bu orana 
iki uluslu ailelerin İsviçre’de 
doğan çocuklarını da ekledi-
ğimizde %52 gibi bir orana 
ulaşıyoruz. 

Bu öğrencilerin büyük bir 
çoğunluğu, özellikle de 
birinci kuşak göçmen çocuklar 
okulda başarısız olmaktalar. 

Rapora göre, OECD ortala-
masında göçmen öğrencilerin 
sadece yarısı (%49) okuma, 
matematik ve bilim dalları için 
öngörülen minimum başarı 
kriterlerini yerine getiriyor. 
Okula gidilen ülkede doğan 
çocuklar için bu oran %72 
düzeyinde. 

Göçmen öğrencilerin okul 
başarılarının önündeki en 
büyük handikaplardan birisi 

ailelerinin düşük sosyo-
ekonomik konumları. Okulda 
başarılı olma konusunda 
en büyük motivasyon 
kaynağının nedeni de yine 
bu düşük sosyo-ekonomik 
durum: okulda başarılı 
olmak o öğrenci için 
ailesinin içinde bulunduğu 
sosyo-ekonomik durumu 
miras almaması anlamına 
gelmekte. Bu arzuya sahip 
olmak şüphesiz ki okulda 
yüksek bir motivasyona sahip 
olmanın önemli bir kaynağını 
oluşturuyor. Ne var ki bu arzu 
göçmen öğrenciler için bir o 
kadarda ciddi bir stres nedeni. 
Göçmen öğrenciler, başarmak 
için yüksek motivasyona sahip 
olmalarına rağmen başarmak 
için gerekli olan sosyal ve 
coşkusal destekten yoksunlar. 

İsviçre’de 
göçmen 
öğrencilerin 
dirençleri 
(resilience2) 

OECD raporu göçmen 
öğrencilerin dirençlerini; 
bu öğrencilerin iyi olma 
durumunu belirleyen farklı 
alanlarda yeterli adaptasyon 
kapasitesine sahip olmak 
şeklinde tanımlıyor. Elbette ki 
bir öğrencinin güçlükleri aşma 
kapasitesi ve dirençli olup 
olmaması sadece onun okulda 
elde ettiği yetilerden hareketle 
ölçülemez. Rapora göre 
dirençlilik olayı, öğrencinin 
kendini okul sistemine 
ait hissedip etmemesi, 
hayatından memnun olup 
olmaması, okul ödevlerini 
yapıp yapamama endişe 
ve başarılı olmak için sahip 
olduğu motivasyon düzeyiyle 
son derece alakalı bir durum. 

Şimdi bu 5 kriterden hare-
ketle İsviçre’de birinci kuşak 
göçmen öğrencilerin raporda 
belirtilen direnç düzeyini biraz 
açmaya çalışalım;

Temel 
dallarda 
başarı oranı

İsviçreli öğrencilerin %82’si 
okuma, matematik ve bilim 
dallarında minimum temel ba-
şarı kriterlerini yerine getirirken 
birinci kuşak göçmen öğrenci-
lerin sadece %55’i bu başarıyı 
yakalamakta. Birinci kuşak 
göçmen öğrencilerle İsviçreli 
öğrenciler arasında göçmen öğ-
renciler aleyhine tam -27 puan 
gibi bir fark var. Bu oran Avrupa 
Birliği ülkeleri ortalamasından 
(-22) biraz daha fazla. 

Okul 
sistemine 
aidiyet duygusu

Aidiyet duygusu bir insanın ait 
olduğu grubun üyeleri tarafın-
dan kabullenme ve benimsen-
mesi olarak algılanır. Birinci 
kuşak göçmen öğrencilerin 
yarısından biraz fazlası (%53) 
kendilerini okul sistemine ait 
hissederken bu oran İsviçreli 
sınıf arkadaşlarında %70’ler 
düzeyinde. Birinci kuşak 
göçmen öğrencilerin nerdeyse 
yarıya yakını kendilerini diğer 
öğrenciler ve okul sisteminin 
aktörleri tarafından kabul-
lenilmediğini ve benimsen-
mediğini düşünmektedir. Bu 
durum birinci kuşak göçmen 
öğrencilerin ciddi bir sosyal 
dışlanmayla karşı karşıya 
kaldıklarını göstermektedir.

% 53

Göçmen öğrencilerin 
yarısından biraz 

fazlası kendilerini 
okul sistemine ait 

hissediyor.

% 33

İsviçre’de birinci 
ve ikinci kuşak 

göçmen öğrencilerin 
sınıflardaki oranı 

% 49

Göçmen öğrencilerin 
sadece yarısı okuma, 
matematik ve bilim 

dalları için öngörülen 
minimum başarı 
kriterlerini yerine 

getiriyor.

2 Almanca Rezilienz Fransizca résilience ve Ingilizce resilience olarak yazılan bu kavramın psikolojik alandaki kullanımıyla ilgili ayrıntılı bilgi için Haberpo-
dium’un mayıs ayı sayısında yayımlanan Mehmet Meral’in yazısına başvurabilirsiniz.



16 15 Haziran 2018 / Sayı 59

araştırmasının sonuçlarına 
göre; birinci kuşak göçmen 
öğrencilerin %46’sı yüksek 
motivasyona sahip olduklarını 
belirtirken, İsviçreli öğrenci-
lerin sadece üçte biri (%33) 
motivasyonlarının yüksek 
olduğunu söylüyor. 

Motivasyon konusunda birinci 
kuşak göçmen öğrenciler 
İsviçreli arkadaşlarına göre 
daha olumlu bir tablo sergi-
liyorlar. 

Pisa araştırmasının sonuçları 
göçmen öğrenciler üzerine 
daha önce yapılan araştır-
maların sonuçlarını teyit 
ediyor; Yüksek motivasyona 
sahip olmak tek başına yeterli 
olmuyor. 

Göçmen öğrencilerin başarılı 
olmaları için çok daha fazla 
yardıma ihtiyaçları olduğu 
bir gerçek. Yeterliliklerini 
güçlendirmeye hizmet edecek 
ve ihtiyaçlarına cevap verecek 
destek ve yardımlar onların 
sosyal entegrasyonlarını 
güçlendireceği gibi kendilerini 
daha iyi geliştirmelerine de 
katkıda bulunacaktır. 

Burada her ne kadar en 
büyük sorumluluk eğitim 
sistemine ve oku aktörlerine 
düşüyorsa da ebeveynler ve 
göçmen örgüt ve dernekleri-
nin de önemli bir sorumluluk 
almak gibi bir görevle karşı 
karşıya olduklarını hatırlat-
mak gerekiyor.

re’deki göçmen öğrencilerle 
İsviçreli öğrenciler arasında 
göçmen öğrenciler aleyhine 
-17 gibi bir fark gözlenmek-
tedir, ki bu fark – 5 olan AB 
ülkelerinin ortalamasından 
hayli fazla.

Motivasyon
düzeyi

Hayatta olduğu gibi okul ba-
şarısında da en önemli etken-
lerinden biri motivasyondur. 
Birçok insan yeteneklerinin 
düşük olmasına rağmen 
yüksek motivasyonlarının 
sayesinde başarılı olmuş-
lardır. Ergenlik çağına gelen 
öğrencileri eğitime motive 
etmek bütün öğretmenler için 
en önemli bir bahistir. Pisa 

Ev ödevleriyle
ilgili endişe

İyi not almak için ev ödevlerini 
yapmak ve testlere hazırlan-
maktan kaynaklanan endişe 
okul yaşıtındaki çocuklarda en 
önemli stres nedenlerinden 
birisini oluşturmakta. Pisa 
araştırması bir öğrencinin 
ev ödevlerini yapma ve teste 
hazırlanma endişesinin dere-
cesini ölçüyor. 

Birinci kuşak göçmen öğren-
cilerin sadece yarıya yakını ev 
ödevleri ve test konusundaki 
endişelerinin düşük olduğunu 
söylerken – yani ödevlerini 
endişeye kapılmadan yapabili-
yorlar, İsviçreli arkadaşlarında 
bu oran %66 düzeyinde. İsviç-

Hayatından 
memnun 
olmak 

Pisa araştırması, öğrenci-
lere hayatlarından ne kadar 
memnun olduklarını 0 ve 10 
gibi bir sıralama üzerinden 
derecelendirmesini ister. Elde 
edilen sonuçlara göre, İsviçreli 
öğrencilerin %83’ü hayatların-
dan memnun olduklarını be-
lirtirken, birinci kuşak göçmen 
öğrencilerin %75’i aynı kanıda 
olduklarını ifade etmektedirler. 
Her dört göçmen öğrenciden 
birinin hayatından memnun 
olmaması göçmen ailelerin 
ciddi bir şekilde üzerine dü-
şünmesi gereken bir manzara 
oluşturmaktadır. 

İsviçreli öğrenci
Birinci kuşak göçmen öğrenci

Grafik: İsviçre’de birinci kuşak öğrencilerin direnç düzeyleri

10 30 50 70 80 9020 40 600

Yüksek motivasyona sahibim

Ev ödevi konusunda pek endişelenmem

Kendimi okula ait hissetmiyorum

Temel başarı kriterlerini yerine getirme oranı

Hayatımdan memnunum

% 75

Birinci kuşak göçmen 
öğrencilerden 
hayatlarından 

memnun olduklarını 
belirtenlerin oranı



HaberPodium 
yazarları 

okurları ile 
buluştu!

HaberPodium okurları, İsviçre Eğitim Sistemi ve Meslek 
Arama konuları ile ilgili olarak yazarları ile buluştu.

27 Mayıs Pazar günü Zürich’te bulunan Mozaik 
Kütüphanesi’nde gerçekleşen buluşmaya, Meslek 
Eğitim Danışmanı-Sosyal Danışman Emine Braun-Varlı 
ile Meslek Danışmanı ve Sosyal Eğitimci Savaş Şengül 
katılarak kendi alanları ile ilgili bilgiler aktardılar.

Emine Braun-Varlı İsviçre eğitim sisteminin işleyişi ile 
ilgili bir sunum yaparken, sunumunda başarılı bir eğitim 
için yapılması gerekenleri ve eğitim konusunda hangi 
kurumların destek sunduklarını aktardı. Sunumda İsviçre’de 
yabancı diplomaların tanınmasının şartları da gündeme 
geldi.

Emine Braun-Varlı’nın ardından sözü Savaş Şengül aldı. 
Meslek arama aşamasında neler yapılması gerektiği 
hakkında bilgiler aktaran Şengül, meslek bulamayan 
gençlere nasıl yardımcı olunabileceği ile ilgili olarak 
meslek bulma imkanının yüksek olduğu alanlardan söz 
etti.

Katılımcıların büyük bir dikkatle takip ettikleri sunumlar, 
İsviçre eğitim sistemi üzerine yöneltilen soruların ardından 
sona erdi.

HaberPodium yazar- okur buluşmaları ilerleyen 
zamanlarda farklı konularla devam edecek.
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Geçtiğimiz yıl, İsviçre Devlet Demiryolları SBB’ye ait olan 
her 10 trenden biri hedefine gecikmeli ulaştı.  SBB, en az 
60 dakikalık bir gecikmede yolculara tazminat ödüyor. 
Tazminat uygulamasını gönüllü olarak yapan SBB, ikinci 
sınıf bilet sahibine 10, birinci sınıf bilet sahibine ise 15 
franklık bir indirim kuponu verebiliyor. 

Tazminat mecburi olacak

SBB’nin gönüllü ödediği tazminatların mecburi olması 
için yasal bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Tasarı daha 
önce Federal Meclis’te kabul edilip Senato Meclisi’ne 
gönderilmişti. Tasarı Senato Meclisi tarafından da kabul 
edildi. Yeni düzenlemeye göre, trenin gecikmesi ya da 
iptal edilmesi durumunda tazminat hakkı gündeme 
gelecek.

Federal Meclis Trafik Komisyonu Başkanı ve SP Senato 
Meclisi üyesi Claude Janiak; “Bir bilet için genellikle az 
para ödenmiyor. Bundan dolayı da yolcu için saatinde 
yerine varmak bir hak olmalı.” diyor.

Ancak uygulamanın nasıl olacağı henüz net değil. 
Federal Hükümet ve Federal Meclis, AB ülkelerinde 
de geçerli olan; en az bir saatlik bir gecikmede bilet 
ücretinin % 25’i, en az iki saatlik gecikmede ise % 50’sini 
tazminat olarak yasalaştırmak isterken, Senato Meclisi 
bu tür detayları yasalaştırmaktan kaçınıyor.

Senato Meclisi, genel bir yasanın çıkarılıp detayların ise 
bir yönerge ile belirlemesini uygun görüyor.

BİZE YAZIN!

İsviçre gündemine dair önemli gördüğünüz gelişmeleri ve çevrenizde 
olup bitenleri geniş okuyucu kitlesine aktarmak, insanları haberdar 
etmek istemez misiniz?

O halde bize yazın, haberlerinizi sizin imzanızla yayınlayalım.

facebook/haber.podium

info@haberpodium.com
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Savaş Şengül
savas.sengull@outlook.com

Genellikle yaz ayla-
rında çok az firma 

meslek yapmak is-
teyen birilerini arar. 

Bu süreç gençler 
için oldukça zor 

geçerken, gençlerin 
birçoğu mesleksiz 

kalabiliyor. Bu 
dönemde devletin 
resmi siteleri olan 
www.orientation.

ch ve www.berufsberatung.ch’da meslek 
yerlerinde azalmalar göze çarpar. Buna 

rağmen bu siteler üzerinden firmalara 
dosyalarınızı yollayabilirsiniz. Ancak 

önceden telefonla iletişim kurmanızda 
fayda var.

Dosyanızda; mektup, özgeçmiş, okul 
belgeleri ve staj sertifikalarının olmasına 
dikkat edin. Mektup yazarken, neden bu 
mesleği yapmak istediğinizi ve neden o 

firmayı tercih ettiğinizi yazmayı unut-
mayın. Firmalar bu tür bilgileri, sahip 
olduğunuz motivasyon açısından çok 

önemserler.

Peki başvurduğunuz firmalarda meslek 
yerleri yoksa ne yapmalısınız? Bu durum-

da şu yöntemleri önerebilirim;

Çevrenizdekilerle paylaşın 

İlk olarak çevrenizdekilere sorun ve on-
larla meslek aradığınız bilgisini paylaşın. 
Arkadaşlarınızın, komşularınızın, akraba-
larınızın aradığınız meslekle ilgi bilgisinin 
olabileceğini unutmayın. Anne - babalar 
da konuyu tanıdıklarına iletebilirler. 

Bir örnek vermek istiyorum; Bir anne 
kızı için kuaför mesleği arıyordu. Farklı 
iş yerlerine yirmi ayrı başvuru dosyası 
göndermelerine rağmen, tümünden 
de olumsuz yanıtlar almışlardı. Bana 
geldiği sıra ona; "Siz hiç kuaföre gidiyor 
musunuz? diye sorduğumda, bana "Evet" 
yanıtını verdi."Peki kızınız için meslek ara-
dığınızı ona sordunuz mu hiç?" soruma 
ise "Hayır" yanıtı verdi.

Aslında işiniz tam da burada başlıyor. 
Şunu bilin ki, işlerin ya da mesleklerin 
%80’i bu yöntemle bulunuyor. Çünkü bir 
firma herhangi bir gazete ilanı ile birini 
bulana kadar 10 bin ile 15 bin frank ara-
sında para harcıyor. Başvuru dosyalarının 
incelenmesi, insanların firmaya davet 
edilmeleri ve sonrasında staj yaptırma 
aşaması gibi etkenler önemli zaman 
dilimlerine mal olabiliyor. 

Staj şansını değerlendirin 

Bir firmanın size; "Bu firmada sadece 
staj yapacaksınız" şeklinde bir öneri 
sunmasına mutlaka "Evet" demenizi 
tavsiye ederim. Buna da somut bir örnek 
vereyim; Manor’a meslek eğitimi için 
kimseyi almak istemiyorlardı. Tanıdığım 
genç bir kız burada staja başladı. Genç kız 
stajını öyle iyi yaptı ki, Manor sorumlusu 
onu meslek eğitimi için hemen kabul etti. 

Sahip oldunuz motivasyon, iş ile ilgilen-
meniz ve sempatik olmanız şansınızı her 
zaman arttırır.

Firmalarla direk görüşün 

Önerebileceğim bir başka yöntem ise 
firmalarla direk görüşmeniz. Dosyala-
rınızı hazırlayın ve bir sabah firma firma 
dolaşın. Patronlar sizi sabahın erken bir 
saatinde karşılarında görünce size belki 
de bir şans verirler. İlgilendiğim bir genç 
bir hafta boyunca 20 ayrı firmayı gezdi. 
Görüştüğü 3 firma dosyasını kabul etti. 
Şimdi bu 3 firmadan haber bekliyor.

Gençlerin bu aşamada streslerini azalt-
maları için kendilerini iyi hazırlamaları 
gerekiyor. Görüşme sırasında ne söyleye-
ceklerini bilmeleri, nasıl giyindikleri, du-
ruşları, gülümsemeleri ve iyi hazırlanmış 
bir dosyaya sahip olmaları çok önemli.

Her yöntemi deneyin 
Meslek arama sürecinde, günümüzde 
sıkça kullanılan sosyal medya araçları da 
kullanılabilir. Örneğin bu arayışınızı Face-
book sayfanıza da yazabilirsiniz. Ayrıca 
herhangi bir mağazada yeni elbise ya da 
telefon alacaksanız meslek arayışınızla 
ilgili taleplerinizi satıcıya iletebilirsiniz.Bu 
konuda hiç çekinmeyin. İşyeri sahipleri 
cesaretli olan motivasyon sahibi gençleri 
severler. 

Kimi zaman ebeveynler gençler için 
meslek arar ve bu tür yerlere sorarlar. 
Aslında bu durum bazı firma yetkililerinin 
pek de hoşuna gitmezken, gençlerin 
kendi çabalarıyla meslekaramalarınıdaha 
çok değerli bulup daha çok şans verirler.
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Fiyatlar
Bu otobüsleri kullanmak, SBB trenlerine göre oldukça ucuz. 
Buna göre;  

Zürich-Bern hattı :  23 Frank 
Basel-Bellinzona hattı : 42 Frank
St. Gallen-Cenevre hattı : 59 Frank 

Ayrıca Halbtax biletine sahip olanlar, bu otobüslerle yolculuk-
larda yarı fiyat ödeyebilecekler. GA sahipleri için ise ücretsiz.

Otobüs biletleri Flixbus sitesinden ya da SBB’nin internet sayfa-
larından satın alınabiliyor.

Flixbus, İsviçre’de daha fazla hat kullanıp İsviçre’nin her tarafına 
hizmet sunmak istiyor. Buna dair başvurular yapılırken, şu ana 
kadar herhangi bir izin çıkmış değil. 

Konu uzun süredir SBB’nin de gündeminde. SBB, otobüs fiyat-
larının bu derece ucuz olmasının rekabet boyutu ile kendilerini 
etkileyeceğini ifade ediyor.

İsviçre’de Haziran ayının ikinci Pazar gününden itibaren 
şehirlerarası otobüs seferleri başladı. Bu kapsamda Eurobus, 
Flixbus’un işbirliği ile üç hat başlattı. Sabah saatlerine konulan 
bu hatlara dair detaylar şöyle;

İsviçre son yıllarda uluslararası rekabet konusunda 
durgunluk yaşıyor. Ülke, uluslararası rekabet 
sıralamasında geçen yıla göre üç sıra geriye düştü. 

Verilere göre, ABD, Hongkong, Singapur ve 
Hollanda’nın rekabet güçleri İsviçre’den daha iyi 
durumda. Geçen yıl ikinci sırada olan İsviçre bu yıl 
beşinci sıraya geriledi.

Uluslararası rekabette en başarılı ülke ABD olurken, 
geçen yıl birinci sırada olan Hong Kong ikinci sıraya 
geriledi. Yıllara ve ülkelere göre sıralamalar şöyle;

2018 2017

ABD 1 4

Hong Kong 2 1

Singapur 3 3

Hollanda 4 5

İsviçre 5 2

Danimarka 6 7

Birleşik Arap Emirlikleri 7 10

Norveç 8 11

İsveç 9 9

Kanada 10 12

İsviçre rekabet konusundan asıl zorlukları ihracatta 
yaşıyor ve ihracat ürünleri ile ilgili endişeler taşıyor. 
Her yıl, neyin kime ihracat edildiği konusuna daha 
fazla konsantre olan ülke, bu şekilde gelecekteki 
ihracat istikrarını tehlikeye atıyor. 

Diğer ülkeler çalışmalarına devam edip kendi 
çekiciliklerini keşfederken, İsviçre konulara daha dar 
ve kısa süreliğine bakıyor. Ayrıca İsviçre frankının 
değeri konusu İsviçre’yi Euro ile işlem yapan 
ülkelerden daha geri bir pozisyona iten diğer bir 
etken.

Eurobus otobüsleri ile St. Gallen’den Cenevre’ye 7,5 saatte 
gidilebilecek. Zürich- Basel Havaalanı hattı 1 saat 40 dakika, 
Basel- Luzern hattı ise 2 saat sürecek. 

Flixbus’un sabah seferleri dışında, en son hedefine saat 
23.00’de ya da 24.00’de ulaşacak seferleri de bulunuyor.

St. Gallen-Zürich Havaalanı-Zürich-Biel-Lozan-Cenevre-Cenevre Havaalanı 

06.00- 13.40

Chur-Horgen-Zürich-Bern-Vevey-Sion 

06.00- 13.15

Zürich Havaalanı-Zürich-Basel Havaalanı-Basel-Olten-Luzern-Bellinzona-Lugano 

04.45-09.45

İsviçre 
Uluslararası Rekabette 
Gerileme Yaşıyor
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Tatil hazırlıkları başladı. Bu dönemde tatil telaşı başlarken bazı şeyleri gözden 
kaçırabiliriz. Bunlardan biri de sıcak yaz aylarında güneşten korunma.

Hepimizin bildiği gibi, güneşin en tehlikeli ve yakıcı olduğu zaman dilimi 11:00 ile 
15:00 saatleri arasıdır. Uzmanlar mümkün olduğunca bu saatler arasında güneşe 
çıkılmamasını tavsiye ediyorlar. Özelikle de açık tenli olanlar, çocuklar ve güneşe 
karşı alejisi olanlar bu uyarıyı dikkate almalıdırılar.

Bundan yola çıkarak bu yazımda, güneşin cilt üzerinde yarattığı zararlı etkileri ve 
güneş korunma yöntemlerini ele alacağım.

Bahar Yıldırım
Sağlık Uzmanı

Sa
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Ultra Viole, güneşten gelen mor 
renkte ve çıplak gözle göremedimiz 
ışınlardır. Ultra Viole’nin 3 tipi vardır; 

UVC: Bu en telikeli ve zararlı ışın türü-
dür. Bu ışın türü Ozon tabakası tarafın-
dan tutulur ve yeryüzüne ulaşamaz.

UVA: Bu ışın türü Ozon tabakasından 
geçerek cildimizi ve gözlerimizi etkiler. 
Her mevsim etkili olan UAV, derimizin 
en dip katmanlarına ulaşırken, cildin 
hızlı yaşlanmasına sebep olur.

UVB: Bu ışın türünün bir kısmı Ozon 
tabakası tarafından tutulabiliyor. 

Güneş her ne kadar vücudumuza D 
Vitamini açısından faydalı olsa da, 
güneşin etkilerden korunmamak 
erken yaşlanmaya ve cilt kanserine 
sebep olur. D Vitamini iskelet 
sistemini günçlendirirken, romatizma, 
iltihaplanma ve osteoporose gibi 
hastalıkları önler, enerji, depresyon 
ve stresin azalmasına yardımcı olur. 
Güneşin etkisinden faydalanmak 
için günde 20 dakika kadar güneşe 
çıkmak yeterlidir.

D Vitamini eksikliğinde fiziki 
performansta düşüşler görülür. 
Kasılma, kramp, kemik erimesi, 
kemik kırılması, dengesizlik, 
güçsüzlük, uyuşma gibi etkenler bu 
eksikliğin belirtileridir.

21

UVA ve UVB ışın türleri cilt kanserine sebep 
olurlar. Güneşe çıkıldığında cildinizi Ultra 
Viole ışınlardan korumak için mutlaka koru-
yucu kremler ve koruyucu eşyalar (güneş 
şapkası, güneş gözlüğü,rahat giysiler) 
kulanmalısınız.

Güneşe çıkmadan önce vücudunuza krem 
sürmeyi sakın ihmal etmeyin. Cilde faydalı 
olan güneşin bir o kadar da zararlı olabile-
ceğini unutmayın.

Cildinize uygun güneş kremini seçerken 
nelere dikkat etmelisiniz?

Güneşin cildinize verdiği zararları cildini-
ze uygun güneş kremleri ile azaltmanız 
mümkün. Güneşe çıkmadan 30 dakika önce 
kremlenmeye özen gösterin.

Beyaz, hassas, çilli ve açık sarı tenlilerin 
ciltlerini güneşin zararlı etkilerinden ko-
ruma süresi 5-10 dakikadır. Bu kişiler çok 
hassas tene sahip oldukları için korunma 
oranı en yüksek olan 50 LSF (Licht Schutz 
Faktör) kremini kulanmalıdırlar. 

Açık ten renkli, sarışın, açık kahverengi ve 
kahverengi saç rengine sahip olanlar ile 
mavi, yeşil, gri göz rengi olanların güneşin 
zararlı etkilerinden koruma süresi 10-20 
dakkikadır. Bu gruptakiler, koruma değeri 
50 ile 30 LSF olan krem türleri ile vücutları 
zarar görmeden güneşlenebilirler.

Orta tenli, kahverengi ve siyah saçlı, yeşil, 
mavi, kahverengi, siyah göz renkli iseniz 
güneşin zararlı etkilerinden koruma süreniz 
20-30 dakikadır. Bu durumda 20 ve 30 LSF 
koruyucu özellikteki kremler kullanılabilir.

Esmer tenli, kahverengi, siyah saçlı, kah-
verengi ve siyah göz renkli iseniz, güneşin 
zararlı etkilerinden koruma süreniz 30- 40 
dakkikadır. 15-20- 30 LSF özelliğindeki 
güneş kremleri kullanabilirsiniz.

Güneş kremini tüm vücuduz için kullan-
malısınız. Ayak topuklarından başlayarak 
yüzünüze, saçlarınıza kadar koruyucu krem 
sürün. Saçı az ya da kel olan erkekler mut-
laka koruyucu krem kullanmalıdırlar. Aksi 
takdirde baş ağrısı, halsizlik, kan şekerinde 
düşme gibi etkiler yaşayabilirler.

Çocuklar için bir vurgu yapmadan geçme-
yelim; çocuklarınız için en yüksek koruyucu 
kremi olan 50 LSF kullanmanızı öneririm.

Son olarak, bol bol su içmeniz gerektiğini 
ifade edeyim. Günde 2- 2,5 litre su tüketimi 
hem cildinizdeki ölü hücreleri temizler hem 
de kaybettiğiniz su oranını dengeleri.
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Tatil zamanı yaklaşıyor. Yorucu 
geçen bir yılın stresini ve 
yorgunluğunu atmak isterken, 
kurulan tatil hayallerinin suya 
düşmesi herkesin korkulu 
rüyası. Peki tatil planları 
yaparken ya da uçak bileti 
alırken nelere dikkat etmeli? 

Sorunsuz bir tatil ve seyahat 
ile ilgili konuları Türkiye-İsviç-
re Seyahat Acenteleri Birliği 
Başkanı Mehmet Göktaş ile 
konuştuk. Göktaş, yaz tatili 

İnternet 
üzerinden 
alınan
biletler

İnternet üzerinde alınan bilet-
lere dikkat edilmesi gerektiğini 
de ifade eden Mehmet Göktaş 
konuyla ilgili şunları belirtiyor: 

  İnsanlarda “internetten 
alırsam ucuz olur“ kanısı 
var. Bu kimi zaman doğru 
ancak sorun bu firmanın iflası 
durumunda zararların nasıl ve 
kim tarafından karşılanacağı 
sorunu. Bir internet portalı 
altında birçok firma bulunuyor. 
Kimisi Almanya’da, kimisi 
Afrika’da, kimisi de Türkiye’de. 
Aralarında çok az fiyat farkı 
var. Şu sıra Almanya mer-
kezli olan internet sitelerinde 
dolandırıcılıklar çok yapılıyor. 

Biletinizi 
güvenilir 
acentelerden 
satın alın ve 
bilet numaranızı 
sorgulayın

  Biletinizi almadan önce 
biletinizi aldığınız seyahat 
acentesini araştırın. “Sigortası, 
seyahat garantisi var mı, bir 
birliğe üye mi, bu işi gerçek 
anlamda profesyonel olarak 
yapıyor mu?“ diye sorun. Alı-
nan bilet numarasının mutlaka 
istenmesi ve biletin sorgulan-
ması gerekir. Bunlara ek ola-
rak, yolculuk yapacak olanların 
biletlerini alırken acentelerine; 
biletlerinde rezervasyon 
değişikliği veya herhangi bir 
hastalık durumunda bilet 
iptalinin ve iadesinin mümkün 
olup olmadığının sorulması da 
çok önemli.

döneminde seyahat edecek 
olanlar için bazı uyarılarda 
bulunurken, öncelikle tatil ve 
seyahat hizmeti satın alınacak 
firmanın iyi seçilmesi gerek-
tiğini belirtiyor. Bu şekilde, 
ortaya çıkacak herhangi bir 
olumsuzluk durumunda 
sorunun giderilmesinin daha 
kolay olacağının altını çizen 
Mehmet Göktaş, aksi takdirde 
mağduriyet durumlarının 
yaşanabileceğini ifade ediyor.

Sorunsuz Bir Tatil İçin 
Nelere Dikkat Etmeli?

Biletlerinizi 
bildiğiniz, 
tanıdığınız 
acentalardan 
alın. TİSAB Başkanı Mehmet Göktaş

Mehmet Göktaş
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Geçen yıl da yaşadık bunu. Bir 
firma bu şeklide 30 bin yolcuyu 
mağdur etti ve mağdurlar 
paralarını alamadılar. Geçen 
yıllarda İzlanda‘da bir yanardağ 
patlaması olmuştu. İnternetten 
alanlar kimseye ulaşamadık-
ları için günlerce havaalanında 
kaldılar. Biletlerini acenteler-
den alanlar ise, çok kısa bir sü-
rede işlemlerini halledip tekrar 
uçtular. Acentelerden alınan 
bilet değişiklikleri konusunda 
pek sorun çıkmıyor. Ancak 
internetten alınan biletlerde 
bunu yapmak mümkün değil. 
Ulaşamıyorsunuz kimseye. 
Dünya kadar para ödüyor 
insanlar. Bundan dolayı da 
biletlerin bilinen, güvenirli 
acentelerden alınması çok 
önemli. 50 ya da 100 Frank‘ın 
hesabı yapılmamalı burada. 
Biletler illa da internetten alın-
mak isteniyorsa, bilinen belli 

başlı tur operatörlerinin ya da 
hava yollarının sayfalarından 
işlem yapılmasını öneririz.

Seyahat 
sigortanızı 
mutlaka 
yaptırın

Seyahat sigortaları konusunda 
da bazı uyarılarda bulunan 
Mehmet Göktaş, iki türlü 
sigorta olduğunu belirtiyor: 

  Birincisi seyahat garantisi 
adı altında yapılan sigorta. 
Yolculuk-konaklama gibi 
paket tatil programlarında bu 
sigorta türü çok önemli. Bu 
sigorta türü ile, firmanın iflası 
durumunda masraflar müş-
teriye geri ödeniyor. Diğer bir 
sigorta türü ise özel. Bu sağlık 
sigortaları tarafından özel 

olarak yapılıyor. Hastalık ya da 
acil durumlardan kaynaklı iptal 
edilen seyahat ve tatillerde 
devreye giriyor bu sigorta.

TİSAB Başkanı Mehmet 
Göktaş uçuş öncesi yapılması 
gereken hazırlıkları ise şöyle 
sıralıyor:

• Biletinizin uçuş saatini ve 
tarihini kontrol edin, 

• Uçuştan birkaç gün önce 
seyahat acentesi ya da hava 
yollarını aranarak uçuş  

saatlerinde bir değişiklik olup 
olmadığını sorun,

• Pasaport sürenizi önceden 
kontrol edin,

• Çocuklar ve bebekler için de 
pasaport temin edin,

• Oturum belgenizi yanınızda 
bulundurun,

• El bagajınızda sıvı madde 
bulundurmayın,

• Bagajınızda patlama 
tehlikesi olan elektronik 
malzeme bulundurmayın,

• El bagajınızın ağırlığını en 
fazla 8 kiloda tutun,

• Bagaj ağırlığının 20/30 
kilodan fazla olmamasına 
özen gösterin. Diğer türlü 
kilo başına 8 ile 15 frank 
arasında değişen ücretler 
ödeyebilirsiniz,

• El bagajınızdaki sıvılar, 
güneş kremi, tıraş losyonu, 
parfüm ve benzeri madde-
lerin 100 ml‘yi geçmemesi-
ne dikkat edin,

• Bagajın ya da bavulun 
üzerine mutlaka isim ve 
adresinizi yazın,

• Başkasının bagaj sorumlu-
luğunun üstlenmeyin,

• Herhangi bir hastalığınız 
bulunuyorsa yanınıza yeterli 
derecede ilaç alın.
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  Yaz dönemi gelince bazı dolandırıcılar tele-
fonla arayıp “THY’den bilet kazandınız. 100 frank 
işlem parası yatırın biletinizi hemen gönderelim“ 
diyorlar. Bu dönemde bilet fiyatlarının yüksek 
olması nedeniyle bu teklif vatandaşa oldukça 
cazip geliyor ve parayı ödüyor. Bu dolandırıcılar 
oldukça da ikna ediciler. İnternet üzerinden 
oluşturulan İsviçre numaraları kullanıyorlar. 

Böylesi bir durumla karşılaşanlar bizi ya da 
THY’na bağlı olan acenteleri arayıp doğu bilgileri 
edinebilirler. Diğer yandan çok ucuza bilet satıp, 
uçuş zamanı geldiğinde ortadan kaybolan bazı 
acenteler de var. Geçen yıl bunu çok yaşadık. 
100 frank daha ucuza uçmak için dolandırılıp 
1000 frank ödemek zorundan kalan insanlar 
oldu.
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Verilen bu cevapta ilk etapta her-
hangi bir sorun yok gibi görünse 
de, asıl olan bizim bu cevabı hangi 
bakış açısı ile verdiğimizdir. 

Yanıt, kendi içerisinde iki ana bakış 
açısını bir arada barındırmaktadır; 
birincisi, eğitim aşamalarını ve 
derecelerini „tepeye" ulaşmak için 
birer basamak olarak görür ve üst 
öğrenime hazırlar. Peki tepede 
ne gizlidir ve bu en üst öğrenim 
neresidir? Bir Master tezi mi? Dok-
tora ünvanı mı? Yoksa akademik 
kariyer sonucu profesörlük şanına 
erişebilmek mi? 

Bunlardan yola çıkarak, „başarılı" 
ve „başarısız" gibi iki kurgusal 
karakter oluşturalım;

Birinci karakterimiz Ahmet Bey 
hem toplumsal hem de bireysel 
nedenlerden ötürü, eğitim aşama-
larında başarılı olamamış, belirli bir 
mesleki eğitimi tamamlayamamış 
ve ekmeğini çöpcülük görevini icra 
ederek kazanmaktadır. 

İkinci karakterimiz Ayşe Hanım ise, 
eğitim hayatı boyunca başarıdan 
başarıya koşmuş, sınıf ve okul 
birinciliklerini akademik hayatına 
taşımış, ünlü ve başarılı bir profe-
sördür.

sürekli yaptığı işin ne kadar önemli 
olduğundan bahseder. „Ben özel ve 
farklıyım" hissini insanlara yansıt-
mak, seçtiği retoriğin bir parçasıdır. 
O İNSAN OLMAYI DEĞİL, BAŞARILI 
OLMAYI AMAÇLAMIŞTIR!

İnsan hem Ahmet Bey kadar insani 
değerlere, hem de Ayşe Hanım 
kadar kurumsal ve eğitimsel bir 
geçmişe sahip olabilir. Tabi ki bu 
doğru bir yaklaşım ve hedeflenen 
farklı iki amaca bir arada ulaşmış 
nice insan mevcut. İki zıt bireyden 
yola çıkarak anlatılmak istenilen 
kısaca şu şekilde özetlenebilir;

Evlatlarınız sizin yarış atınız değil, 
onlara kurumsal başarıyı hayatın 
en yüce, en yüksek amacıymış 
gibi göstermeye çalışmayın. Onları 
hayata hazırlayın.

Hayata hazır olmak demek, insan 
olmaya çalışmak, sorumluluk ve 
merhamet sahibi olmak demektir. 
Çocuklarınızı sosyal sınıf atlatma 
derdinde değil de, onları dünyaya 
ve insanlığa ilgi duyan, hırs yerine 
sevgiyle hayata bakan insanlar 
olarak yetiştirirseniz, emin olun 
yavrularınız hem üst öğrenime, 
hem de hayata iyi ve donanımlı bir 
şekilde hazırlanmış olacaklardır.

Mutlu olmanın yolu insan olmaktan 
geçer. Biz yetişkinler için insan ol-
maya calışmak, hayatımıza anlam 
ve değer katar.

Çünkü mutsuz bir profesör olmak-
tansa, mutlu bir çöpçü olmak daha 
değerlidir!

Eğitim kurumlarının tanımındaki 
birinci hedef olan „üst öğrenime 
hazırlama" bakış açısından yola 
çıkarak, „başarılı" ve „başarısız" 
olarak tanımladığımız bu iki karak-
terimize bir de okulların diğer ana 
hedefi olan „hayata hazırlamak" 
perspektifinden yaklaşalım; 

Çöpçülük görevini icra eden Ahmet 
Bey, sosyal çevresi ile dayanışma 
içinde olan, akraba, eş- dostu ile 
iletişim kurmaktan zevk alan bir 
bireydir. Ahmet Bey elindeki kısıtlı 
bütçesine rağmen, paylaşmayı 
seven ve vermenin almaktan daha 
büyük bir kazanç olduğuna inanan 
bir insandır. Toplumsal sorunlarla 
ilgilenir, nerede biradaletsizlik, 
hukuksuzluk var ise, baş kaldı-
rır. Doğayı, bitkileri, hayvanları, 
mevsimleri, çiseleyen yağmurun 
toprağa kattığı kokuyu, güneşin 
tenini yakan sıcaklığını, insanın içini 
ısıtan bir gülümsemeyi seven, bu 
sevgiyi ekmeğini bölüşmekte bulan 
bir bireydir.Onun hayata dair amacı 
hem çok zor, hem de çok basittir 
aslında; İNSAN OLMAK!

İkinci karakterimiz Ayşe Hanım ise, 
elde ettiği bütün eğitimsel, kurum-
sal başarılarını kazanma hırsına 
borçlu olduğuna inanır. Bulunduğu 
her ortamda, herkesi kendine birer 
rakip olarak görür ve eğer ki ken-
disi kadar başarılı olabilecek başka 
bir kişi var ise, onu sistem dışı 
bırakmak için her türlü yalana ve 
iftiraya başvurur. Çünkü ona göre 
hayatın gayesi, paylaşmak değil, 
pastadan en büyük paya sahip 
olmaktır. Bulunduğu ortamlarda, 

Eğitim 
kurumlarının 

hedefi nedir ve ne 
olmalıdır?"

diye bir soruyla 
karşılastığımızda, 

genelimiz 
pragmatik bir 

yaklaşımda bulunup 
şuna benzer bir 

cevap veririz: 
"Öğrencilerin ilgi 
ve yeteneklerini 

geliştirerek onları 
üst öğrenime 

ve hayata 
hazırlamak".

Fuat Köçer
Eğitimci
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Havaların ısındığı bu dönemde güneşten olduğu kadar 
böceklerden de korunmamız gerekiyor. Peki bu etkiler-
den korunmak için ne yapmalı? İşte size birkaç ipucu;

Önce güneş kremi
Öncelikle vücudunuza güneş kreminizi sürün. En az 30 
ile 45 dakika arasında bekledikten sonra da böcek ilacı-
nızı sıkın. Aşırı dozda böcek ilacı kullanımının özellikle de 
çocuklarda zehirlenmeye yol açabileceğini unutmayın.

Böceklerden korunma ilacı güneş kremi ile birlikte kul-
lanıldığında, güneş kremi koruma etkisini %30 oranında 
kaybediyor. Böcek ilacı da kullanacaksanız eğer, yüksek 
faktörlü bir güneş kremi kullanmalısınız. 

Güneş kreminiz parfümsüz olsun
Genellikle ter ve güneş kreminin tatlımsı kokuları sinek 
ve diğer böcekleri çeker. Bundan dolayı da parfümsüz 
güneş kremi kullanmanızda fayda var. Böcek ilacının 
etkisi 5-6 saat sürer. Güneş kremini ise sık sık kullan-
manız gerekiyor. 

Suya girecekseniz eğer...
Böcek ilaçları suya dayanıklı değildir. Her suya girip 
çıktığınızda sürmeniz gerekiyor. 

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



26 15 Haziran 2018 / Sayı 59

çocuğunuzun her zaman 
uykuya yattığı saat 
dilimlerinden birine denk 

getirin.

Uyku koşullarını 
iyileştirmeye çalışın

Elbette yola çıkmak için onları çok 
sevdikleri odalarından ayırmak 
zorundasınız ancak bu demek 
değildir ki onları standart bir uçak 
/ araba koltuğunda uyutacaksınız! 
Yola çıkmadan önce yanınıza 
yumuşak yastıklar, uyku bantları 
ve tabii ki çocuğunuzun en sevdiği 
sarılma yastığını / oyuncağını 
almayı unutmayın. Tüm bunlar 
çocuğunuza ev hissi verecektir.

Otel odaları için de aynı taktiği 
uygulayabilirsiniz. Valizinize 
atacağınız renkli ve neşeli çarşaf 
takımını otelde kullanmak, 
çocuğunuzun uyku ve uyum 
sorununu beklemediğiniz ölçüde 
azaltabilir.

Küçük alıştırmalar yapın

Seyahate çıkmadan önceki 
3-4 günde, çocuğunuzu kendi 
yatağı dışında yerlerde, örneğin 
kanepede ya da portatif seyahat 
yatağında uyumaya özendirin. 

Yola çıkmadan önce iyice 
dinlenin 

"Yola çıkmadan önce çocuğu 
iyice uykusuz bırakıp yorayım da 
uçağa biner binmez uyusun" inancı 
tamamıyla yanlıştır. Tam tersine, 
iyice dinlenmiş ve uykusunu 
iyi almış bir çocuğun yolculuk 
esnasında uyuma ihtimali, 
uykusuzluk ve yorgunluktan 
iyice huysuzlaşan ve adaptasyon 
sorunu daha da belirginleşen 
bir çocuğunkine göre çok daha 
fazladır.

Yolda olduğunuz zamanı 
uyku zamanlarına denk 
getirin

Çocuklar da en az bizler kadar 
yol stresi ve heyecanı yaşarlar. 
Bu durumun etkilerini en 
aza indirgemek için, biletinizi 

Çocukla seyahat 
etmek, her 
anne-baba 
için zorlayıcı 
olabiliyor. 
Adaptasyon 
sorunları, evden 
ayrı kalma 
duygusu ve uyku 
düzensizliğinden 
kaynaklanan 
sıkıntılar 
derken çocuklu 
seyahatlerin 
kabusa 
dönmemesi için 
önerilen bazı 
uygulamalar 
şöyle;
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Kesinlikle faydasını 
göreceksiniz.

Küçük yardımcılara 
başvurun

Uykuya direnen bir çocukla 
karşı karşıyaysanız bazı 
küçük yardımcıları valizinize 
koymadan yola çıkmayın! 
Örneğin rahatlatıcı bitki çayları, 
lavanta kokulu uyku gözlükleri 
ya da ışığı engelleyen mini 
uyku çadırları işinizi epey 
kolaylaştırabilir. 

Uyku vakti ritüelleri 
oluşturun

Çocuğunuzla aranızda bir 
uyku vakti ritüeli oluşturmak 
hem yolculukta hem de 
çocuğunuz büyüyene kadar 
büyük rahatlık sağlar. Örneğin 
her gece yatmadan bir masal 
okumak ya da birlikte en 
sevdiğiniz şarkıyı söylemek 
bu ritüellere bir örnek olabilir. 
Bunu yolculuk esnasında 
yapmanız ise onun uykuya 
koşullanmasına yardımcı 
olacaktır.

Şekerlemeleri ihmal 
etmeyin

Seyahat programınız ne kadar 
yoğun olursa olsun günde en 
az bir kısa şekerleme yapmak, 
çocuğunuzun gece uykusunun 

çok daha kaliteli olmasını 
sağlar.

Saat farklarına karşı 
önlem alın

Eğer başka bir saat dilimine 
seyahat edecekseniz 
yapılacak en iyi şey birkaç 
gün öncesinden oranın 
saatine göre yaşamaktır. Eğer 
bunu yapamayacaksanız, 
seyahatten en az bir hafta 
önceden başlayarak – 
gideceğiniz yerin saat dilimine 
bağlı olarak- çocuğunuzun 
uyku saatini 15’er dakika ileri 
/ geri alın.

Stresi bırakın keyif 
almaya bakın

Bazen tüm bu hesaplamalara 
ve önlemlere rağmen 
çocuklar uyku konusunda 
kendi bildiklerini okumaya 
devam ederler. Dolayısıyla 
siz seyahatiniz boyunca 
çocuklarınızla güzel anılar 
biriktirmeye odaklananın. 
Çünkü mutlu çocuk daima iyi 
uyur!

Döner dönmez eski 
düzene geçin

Eve döner dönmez ilk iş eski 
uyku / yaşam düzeninize 
geçmek olsun. Çünkü seyahat 
alışkanlıklarınızı eve ne kadar 
uzun süre yansıtırsanız sağlıklı 
uyku düzenine dönmek o 
kadar zorlaşır.

吀ö猀猀t愀氀猀t爀愀猀猀攀 23 
8400 W椀渀t攀爀th甀爀   

吀: 0㜀6 328 㜀4 80
F: 044 660 80 86

搀.漀稀最甀氀@愀搀挀漀渀猀甀氀t愀渀挀礀.挀h
www.愀搀挀漀渀猀甀氀t愀渀挀礀.挀h

M愀h欀攀洀攀 v攀 M愀欀愀洀氀愀爀搀愀 v攀欀â氀攀t攀渀 搀愀v愀 t攀洀猀椀氀椀
Hukuk Danışmanlığı
䄀爀愀戀甀氀甀挀甀氀甀欀 
İşlem yardımı (Başvuru, dilekçe, şikâyet, itiraz) 

Uzmanlık Alanları

• 䄀v爀甀瀀愀 䠀甀欀甀欀甀

• İdari Hukuk

• İltica ve Yabancılar Hukuku

Genel iltica davaları, Dublin Anlaşması, İnterpol soruşturma

Vize işlemleri

Aile birleşimi

Nikâh işlemleri

Çalışma izni

Ülkeye giriş yasağının kaldırılması

Vatandaşlık haklarının kazanılması

• 䄀爀愀戀甀氀甀挀甀氀甀欀 

Mahkeme dışı çözüm işlemleri

• Konsolosluk onaylı yeminli tercüme işlemleri

• Türkiye’de emeklilik işlemleri

• Türkiye’de tanıma ve tenfiz davaları takibi

Ve daha birçok farklı konuda danışmanlıklar.

Derya Özgül, LL.M.
Hukukçu
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İsviçre’nin belli başlı merkezlerinde bulunan 
kamplarda barındırılan mülteciler, yaşadık-
ları koşulların kötü olmasından yakınırlar-
ken, beslenme, sağlık, psikolojik baskı gibi 
sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını ifade 
ediyorlar.

Mülteci Hayatlar bölümüne bu kez kampta 
kalan bir okuyucumuzun (ismini gizli tut-
mak kaydı ile) mektubunu aktarma gereği 
duyduk. İstedik ki okuyucularımız, kamp 
koşullarını ve zorluklarını bizzat yaşayanla-
rın kaleminden okusunlar.

Mektupta bahsedilen yer Landegg kampı. 
St. Gallen kantonu’na ait olan bu kamp yeri, 
Appenzell Ausserrhoden Kantonu sınırları 
ile de kesişiyor. Heidi’nin yaşadığı cennet 
mekan Appenzeller’de bulunan bu kampta 
yaşayanlar hiç de mutlu değiller. 

Söz konusu mektubu olduğu gibi aktarıyo-
ruz;
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Bir mülteci olarak ilk kampınızdan 
transfer haberi aldığınız zaman size 
genellikle bir bilet verilir. Bu bilet ile, 
bağlı olduğunuz Göçmen Dairesi’ne 
(Migrationsamt) gidip ikinci veya 
üçüncü kamp denilen kampınızın 
yerini öğrenirsiniz.

Gideceğimiz kamp yeri için de Ror-
schach tren istasyonuna inmemiz, 
indiğimizde bizi karşılayan beyaz bir 
araca binmemiz söylendi. Bu tren 
istasyonunda bizi bekleyen araca 
ilk bindiğimizde, şoför koltuğunun 
bulunduğu kısmın hemen arkasına 
çekilmiş olan demir teller bize adeta 
‘cezaevi ring aracına’ bindiğimizi 
düşündürtecek cinsten. Bu kampa 
gelmiş olan herkes, araca biner 
binmez gördükleri o demir teller-
den ne kadar rahatsız veya tedirgin 
olduklarından bahseder mutlaka. Kişi 
üzerinde potansiyel bir suçlu olma al-
gısı olusuyor... Çocuklar için bu durum 
daha da anlaşılmaz ve olumsuz etki-
leri olan bir durum. Ailesine bir suçlu 
olup olmadığını soran çocuk da var, 
“Türkiye’de cezanı çekseydin burada bu 
cezaları çekmezdik“ diyen de...

Kampın bulunduğu alana vardığı-
mızda öncelikle araba bir kapının 
önüne çekiliyor. Eşyalarınız bu kapının 
açıldığı odanın içine konuluyor. Size 
kamp kuralları anlatılıyor. Sonrasında 
da bu ilk görüşmenin yapıldığı odanın 
hemen yanındaki banyo gösteriliyor. 

Bir İsviçre kampında kalıyor olma-
nıza rağmen, bir İsviçre kampından 
buraya transfer edilmenize rağmen, 
giyeceklerinizde veya üstünüzde 
böcek taşıyor olabilme ihtimaliniz ile 
yıkanmanız isteniyor. Size bu böceğin 
resmi de gösteriliyor ve kendinizle 
getirdiğiniz tüm kumaş içeren eşyalar 
buzluğa konulmak üzere, bazen iki 
bazense üç ya da dört günlüğüne 
sizden alınıyor. 

Bu süre zarfında da size bir torba 
içinde verilen kıyafetleri giyinmek 
zorundasınız. Yedek bir iç çamaşırınız 
dahi olmadan aynı elbiselerle uyuyor, 
gününüzü geçiriyorsunuz. 

Yıkandıktan ve kamp idaresi tarafın-
dan size verilen kıyafetleri giydikten 

sonra kampın içine girebiliyorsunuz. 
Bu uygulamalar her yaş grubu icin 
aynı şekilde geçerli. Kampa yeni 
gelen kişi üstündeki bu kıyafetlerle 
kampta kalan diğerleri tarafından 
hemen farkediliyor ve yeni geldiği 
biliniyor.

Kampımızın ismi Landegg... Hafta içi 
her gün günde dört kez Rorschach’a 
inen bir servis dışında şehir merkez-
leri ile hiçbir bağımız yok. Cumartesi 
günleri servis yok. Pazar günleri za-
ten her yer kapalı olduğu için yapacak 
bir şey yok. Servis saatleri iki saatte 
bir olmak üzere 13:15’te başlıyor. 
Sabah servisi yok...

Her iki blokta da (A ve B) kalan insan-
lar var. B blokta genellikle yalnız ge-
lenler kalırken A blokta ağırlıklı olarak 
aileler ve yalnız kadınlar yaşıyor. A 
blokta her odada bir küçük buzdolabı 
var ancak B blokta bu yok. Yemekler 
yenilemeyecek durumda olduğunda, 
yanımızda yenilecek bir şeyler olsun 
diye; iyi çıkmış olan yemeği saklama 
kaplarında dolapta bir kaç gün bekle-
tebilmek, istenildiğinde de mikrodal-
gada ısıtıp yiyebilmek burada kalanlar 
için önemli. Çünkü verilen iki haftalık 
para ile dışarda herhangi bir şekilde 
yemek yemek neredeyse imkansız.

Yapılan toplantıda kampta kalan 
kişilerin, “Bütün odalara buzdolabı 
verilmesi talebi” idare tarafından 
“Burası otel değil” denilerek reddedildi. 
Yemeklerin düzeltilmesi talebine de 
olumlu bir yanıt alınmadan toplantı 
bitirildi. Ki bu hangi yemeklerin pişi-
rileceğinden çok, her ne yapılıyorsa 
onun pişmiş olması ile ilgili bir talepti. 
Çiğ bir makarna veya nohut yemeği-
nin yenilemiyor oluşu söylenmişti bu 
toplantıda. Makarna, nohut veya pilav 
hiç farketmez ancak pişmiş olsun 
yeter denilmişti. 

Kamp şefi Löhan tarafından, insan-
ların kişiliklerini ve onurlarını rencide 
edecek şekilde; “Size harcanan 
paralar bizlerin, benim Frau .....’in 
cebinden çıkıyor. Burası otel değil. 
Yemekleri beğenmiyorsanız kendiniz 
gidip mutfakta çalışın ya da dışarı da 
yiyin.” denildi herkese.

 Son kullanma tarihi 
iki ay geçmiş et 
ürünleri veriliyor.

Bir süre önce mutfak çalışanlarından 
birinin yapılacak akşam yemeği için, 
“Son kullanma tarihi iki ay geçmiş 
et ürünleri ile yapılacak yemekleri 
çocuklara yedirmeyin” diyerek bizi 
uyarması üzerine akşam yemeğini 
yememeye karar verdik. Bizlere 
bunun söylendiğinden haberdar olan 
yönetim akşam yemeğini makarna ile 
değiştirdi. Aynı gün büronun kapan-
masından bir - iki saat kadar sonra 
ilticacı olan bu kadının odası, dördü 
kamp çalışanı biri ilticacı olmak üzere 
beş kişi tarafından basıldı. Dört kamp 
çalışanından biri mutfak bölümü 
ile hiç bir alakası olmayan kampın 
şoförü. Mutfak çalışanı olan ilticacı 
kadın ve kızı, uzandıkları yerden 
‘kalkın, kalkın’ tarzındaki el işareti 
ile yataklarından kaldırıldı. “Yemeğin 
tarihi geçmiş olsa da siz yemeyin. 
Kızına, çocuklarına yedirme. Neden 
başkalarına söylüyorsun?” denilerek 
sözlü şiddete ve baskıya maruz kaldı. 

Bunu öğrendiğimizde, hem bu durum 
hem de mutfaktaki ve kamptaki 
işleyiş nedeniyle, kampta kalan diğer 
kişilerle birlikte yemekhaneden 
yemek yememe kararı aldık. Kısıtlı 
bir bütçe ile, kendi aramızda komün 
oluşturarak yemek yemeye çalışıyo-
ruz. Bir insanın bu şekilde odasına 
kapısının dahi çalınmadan girilmesi, 
kişiye sözlü şiddet ve baskı uygulan-
ması, yemekhaneden çıkan yemek-
lerin sağlığımız için risk barındıracak 
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özellikler taşıması kabul etmesi zor 
olan şeyler.

Bir süre önce kendi ülkesinde evinin 
basılması ve çocuğunun görebileceği 
şiddet nedeni ile ‘anksiyete atakla-
rı’ gelişmiş olan, güvenlik kaygısı 
yaşamış ve bu nedenle beslenme 
düzeni de bozulmuş olan, ancak 
burada kaldığı sürede kendinde ciddi 
anlamda düzelme hisseden bir kişi, 
odaların bu şekilde basılmasından 
sonra uyku sorunlarının ve anksiyete 
ataklarının kendisini yeniden ve son 

zamalara göre daha şiddetli hisset-
tirdiğini söyledi. Bunun dışında sağlık 
hizmeti alırken yaşanan sorunlara da 
değinmek de istiyorum. Kamp içinde 
eğer bir kişi doktora gitmek istiyorsa 
büroya şikayetlerini söylüyor ve büro 
çalışanı doktor randevusuna gerek 
olup olmadığına kendisi karar verdik-
ten sonra bir randevu ayarlıyor.

Ancak randevuya giderken İngilizce 
ya da Almanca dillerinden birini bilen 
bir tercüman ayarlamanız isteniyor. 
Eğer böyle bir arkadaşınız yoksa size 
bir tercüman ayarlanmıyor.  Doktora 
gidiyorsunuz ancak doktora şikayet-
lerinizi anlatamadığınız ve doktorunda 
ne dediğini anlamadığınız için sağlık 
hizmetini ya alamadan ya da çok ala-
kasız bir hizmet alarak geri geliyorsu-
nuz kampa. 

Son haftalarda kamp yönetimi kamp-
ta kalan kişilere; “Eğer tercümanınız 
yoksa randevu alamazsınız” türünden 
bir açıklama yaptı. Burada kalan bir 
ilticacı sağlık hizmetini alabilmek için 
nasıl olur da kendi tercümanını bula-
bilir? Bulamazsa alamadığı tedavinin 

ortaya çıkaracağı sorunlar ile nasıl 
yaşar? Herkesin sağlık hizmeti alma 
hakkı yok mudur?

 14-18 yaş arası 
çocuk ve gençler 
zorla çalıştırıldı.

Kamp yönetimi tarafından 14-18 yaş 
arası çocuk ve gençlerin bir hafta 
sonu gezmeye götürüleceği söylendi. 
Sabah erkenden götürülen çocuklar 
kampa geri geldiklerinde, akşama 
kadar bir yük vagonundan ikinci el 
eşya yüklü balyaların kendilerine 
taşıtıldığını söylediler. Aileler kendi-
lerinin haberi olmadan yapılmış olan 
bu durum karşısında dehşete düştü. 
Çocuklara içlerinde domuz eti olan 
sandaviçler verilmiş, bunu inançları 
gereği yiyemeyenler ise akşama 
kadar aç kalmışlardı. Bunun üzerine 
aileler bu duruma itiraz ettiler ancak 
yapılan toplantı sonrasında alileler, 
kamp yönetimi tarafından bir mektup 
ile kamptan sürgün edilmekle tehtid 
edildiler.

Bu kamp içerisinde dört kişilik aileler 
aynı odalarda yaşıyorlar. 11 yaşında 
bir kızı ile 18 yaşında bir oğlu olan 
aile, anne-baba ve çocuklar bir se-
nedir aynı odanın içerisinde yaşamak 
zorundalar. Bu durum ne eşler için 
ne de 18 yaşında bir gencin gelişimi 
ve sağlığı açısından olumlu bir durum 
değil. Ancak bu şekilde kampta kalan 
birden fazla aile var.

Yeni doğum yapmış olan bir kadın, 
beslenmesi yeterli olmadığı için büro-
ya başvurduğunda ek bir gıda desteği 
alamadı. Bebeğinin bebek bezlerini 
kendi karşılamak zorunda, ki bu da 
iki haftada bir aldığı (yaklaşık 64 frank 
kendisi için 21 frank bebeği için) yak-
laşık 86 frank ile çok zor bir durum. 
Bebeğinin 28 günlükken sarılık takibi 
yapılmaya başlandı (ancak annenin 
söylediğine göre doğduğundan beri 
sarılığı var bebeğin) ve iyişleşmesini 
hızlandırabilmek için sık sık emziril-
mesi gerekiyor. Ancak anne iyi bes-
lenemediği için sütü de oldukça az. 
Bebeğe yapılmış bir kıyafet desteği 
de yok. Kampta kalan diğer ilticacılar 

kendi aralarında ve arkadaşlarının da 
yardımı ile bebek bezi ve elbise deste-
ği sunmaya çalışsalarda bunun yeterli 
olmadığını gözlerimizle görüyoruz.

 Bağışlanan elbiseleri 
bize para ile 
satıyorlar

Kamp içerisinde, ihtiyacı olanların 
alabilmesi için, yardım severler tara-
fından bağışlanan elbiselerin sergilen-
diği bir oda var. Bu elbiseler ve ayak-
kabılar kampta kalan bizlere para 
ile satılıyor. Miktar 2 frank ile 5 frank 
arasında değişse de iki hafta da bir 60 
küsür frank alan biri için bu miktar 
hiç de az değil. Ayrıca bağışlanmış 
olan kıyafetlerin neden satıldığı da 
hiçbirimize anlaşılır gelmiyor. 

Zihinsel ve bedensel engelli 11 
yaşında bir kız çocuğuna sahip olan 
ailenin yaşadığı sıkıntı ise bambaşka 
bir boyutta. Doktorlar haftada üç 
kez tedaviye geldiğinde iyileşme 
gözlenebileceğini, ancak haftada bir 
ile bunun mümkün olamayacağını 
söylemelerine rağmen haftada bir kez 
tedavi alan bu kız çocuğunun olması 
gereken ameliyat da pahalı olması 
gerekçesiyle karşılanmıyor.

18 yaşındaki gençler, kamptaki da-
ğınık yaş grupları içerisinde yetersiz 
eğitimler alıyorlar. Çocuklar ise 
Almanca duymadıkları ve yaşamla 
bağları olmadığı için öğrenmeleri 
gereken dili sadece bir-iki saat için 
eğitim aldıkları sınıfta duyuyor ve 
almaları gereken eğitimi almadıkları 
gibi ilerleyen zaman içindeki yaşam-
larına da hazırlık süreci yaşanmamış 
oluyor.

Sevgilerimizle...
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dönebilmeleri için, bu kişilere günlükler 
(Taggelder) ödenerek, mesleki entegrasyon 
tedbirleri (Integrationsmassnahmen) ile 
kişinin meslek eğitimi ve staj görmesini 
isteyeceklerini belirtiyorlar. Bunun adına da 
"önce iş" alanına entegre denilmekte. 

Bu refakat tedbirleri yeni ve yüksek bir 
masrafa neden olacaktır. Bu genç insan-
ların buna rağmen, iş alanına dönebil-
meleri yine de pek umut verici 
görünmemekte. En sonunda, 
bu genç insanlar belediyelerin 
sosyal yardımlarına muhtaç 
durumuna düşmüş olacaklar. 
İşverenler, bir kontenjan ayır-
maya yanaşmıyorlar pek.

Gençlerde psikolojik engelli-
ler oranı oldukça yüksek

Bir gerçeği kabul-
lenmek gerekir; 
psikolojik ne-
denlerden do-
layı malulen 
emekli oranı 
gençlerde 
oldukça 

Günah keçisi 30 yaş altındaki gençler

Federal Parlamento’nun Sosyal Komisyo-
nu, Ulusal Malulen Emekli Sigortası’nda 
(IVG) bir yenileme ile derin izler bırakacak 
değişikliklere gitmeyi planlıyor. Komisyon-
daki salt çoğunluk, parlamentodaki gibi sağ 
ve orta partililerden oluşuyor. Komisyon, 
geçtiğim günlerde Sağlık Bakanı Alain Ber-
set’e malulen emeklilik maaşı alabilmek 
için yaş sınırı konulduğunda, bunun ne tür 
etkilerinin olabileceğini yazılı olarak sordu. 
Ayrıca Komisyon Bakan’dan, psikolojik 
nedenlerden dolayı (fiziksel ve doğumdan 
engelliler dışındaki) malulen 
emeklilik alabileceklerin en 
az 30 yaş üstünde olmasını 
öngören bir yasa değişiklik 
teklifi yapmasını da istiyor. 

Şayet öneri gerçekleşirse ve ya-
saya alınma durumuna gelirse, 
orta partili komisyon üyeleri, 
bu genç insanların iş hayatına 

Gü
nd

em

Haşim Sancar
Pro Infirmis Bern Şehri Yöneticisi 
Bern Çevresi Engelliler Konferansı 

Yönetim Kurulu Üyesi
hasim.sancars@proinfirmis.ch

Bilindiği gibi malulen emekli sigortası 1960 yılından beri yürürlükte. Bern ve diğer bazı kantonlarda Sosyal 
Yardım Yasası’nda yapılan kısıtlamalar gibi, Ulusal Malulen Emekli Sigortası’nda da (Bundesgesetz über die 
Invalidenversicherung = IVG) bir kısıtlamaya gidilmek isteniyor. Bu konuda şimdiye kadar zaman zaman 
basında bazı yazılar çıkıyordu ama şimdiye kadar bu denli somutlanmamıştı. 



33

yüksek. İsviçre’de 100.000 
üzerinde kişi psikolojik 
nedenlerden dolayı malulen 
emeklilik alıyor. Malulen 
Emeklilik Sigortası’na her yıl 
2000 civarında 30 yaş altı genç 
katılmakta. 30 yaş üzerindeki 
kişilerde malulen emeklik 
sayısı 2003’ten bu yana %50 
oranında düşürülürken, genç-
lerde bu sabit bir oranda seyir 
göstermekte. 

Nedenleri konusunda kafa 
yorulması gereken bir oran. 

için birçok kısıtlamalara 
yönelmişti. Bu kısıtlamalardan 
biri, 12.500 kişinin malulen 
emeklilik maaşının kaldırıl-
ması ve iş alanına dönmeleri 
kararının alınması idi. Ancak 
ne yazık ki, tüm girişimlere 
karşın Parlamento çoğunluğu, 
işverenleri, engelli insanları 
işe almaları için kontenjan 
ayırmaya zorunlu kılmayı 
kabul etmemişti.

Gelinen süreçte „işe dönme 
projesi", yapılan eleştiri-
leri haklı kılan bir şekilde, 
başarısızlıkla sonuçlandı. IV 
Kurum şefi Stefan Ritler 2017 
başlarında, insanları tekrar iş 
hayatına döndürme konu-
sunda başarısız kaldıklarını 
itiraf etti. Bu işi tek başlarına 
başaramayacaklarını özellikle 
vurgularken, serbest piya-
sada, işverenlerin engellilere 
kontenjan ayırması zorunlu 
kılınmazsa, engelli insan-

iş alanlarına entegre edilme-
leri olumlu bir çaba. Ancak, 
şimdiye kadar ki tecrübeler 
bunun öyle kolay gerçekle-
şebilecek bir istek olmadığını 
göstermekte. Bu nedenle, sağ 
ver orta parti politikacılarının 
hem karmaşık hem de olduk-
ça masraflı olan iş hayatına 
entegre yolu izlemeleri ko-
nusuna büyük bir soru işareti 
koymak gerekir. 

Psikolojik sorunu olan gençle-
rin iş alanına adapte edilme-
lerinin desteklenmesi gerekir. 
Bu metot bugün de izlenilen 
ve denenen ilk yoldur. 

Ancak bu konuda malulen 
emeklilik kurumu yeterli 
çabayı sarf edememekte. Bir 
iki başarısız girişimden sonra, 
insanlar kaderleri ile baş 
başa bırakılarak ya malullük 
maaşına bağlanıyorlar ya da 
müracaatları reddedilerek 
sosyal yardıma düşüyorlar. 

Sosyal bir sigorta olan, 
malulen emeklilik sigorta-
sından yararlanabilmek ve 
malullük emeği alabilmek için 
ergin kişilere bir yaş sınırının 
getirilmesi, İsviçre sosyal 
sigortalar tarihinde bir ilk 
olmuş olacak. Bunun kabul 
edilmemesi gerekir. Çünkü bu, 
sosyal yardımda da görüldüğü 
gibi, 70’li yıllarda kazanılan 
sosyal hakların büyük oranda 
kırpılarak yeniden şekillendiril-
mesi anlamına geliyor. 

Tepki ve direniş gösterilme-
mesi durumunda, bu saldırılar 
diğer sosyal sigortalarda da 
yaygınlaştırılacaktır.

Pro Infirmis hizmetleri 
hakkında ayrıntılı bilgi ve 
bulunduğunuz yörenin büro 
adresi için: 
www.proinfirmis.ch

Bağışlar için: 
PC 30-13891-5

Ne yazık ki gençliğin bir kesi-
mi, bireyselleşmiş toplumda 
yalnızlaşarak, meslek ve özel 
yaşamdaki rekabet ve strese 
karşı, kendisini yeterince 
koruyamamakta.

2012’yasa değişikliğinden 
beri olumuz tecrübeler

Malulen Emekliler Yasası 
(IVG), 2012 yılında revize edilir-
ken (6a Revizyonu), bütçesin-
de her sene artarak çıkan 11 
milyar franklık açığı kapatmak 

ların iş hayatına dönebilme 
şanslarının olmadığını da 
vurgulamaktan kaçınmadı. Bu 
arada belirtmekte yarar var; 
IV, var olan 11 milyar franklık 
açığını ve borcunu ödemede, 
hatta planlanan zamandan 
daha kısa bir süre içerisinde 
hedefine ulaşacağa benziyor.

Gerçek amaç kısıtlamaya 
gitmek

Elbette, sağlık sorunları olan 
insanların serbest piyasada 

Bilindiği gibi, sosyal yardım 
bütçesi malulen emeklilik 
maaşına eklenen tamamlayıcı 
yardım (Ergänzungleistun-
gen) bütçesinden çok daha 
düşük. Bu da çoğu durum-
larda, kişinin normal emeklik 
yaşına kadar (65), psikolojik 
sorunlarına birde sosyal 
ve ekonomik sorunların da 
eklenmesi anlamına geliyor. 
Yani var olan hastalığa, yeni 
hastalıklar için bir zemin 
sunulmuş olunuyor.

Malulen Emekliler 
Yasası, 2012 yılında 
revize edilirken, 
bütçesinde her 
sene artarak çıkan 
11 milyar franklık 
açığı kapatmak için 
birçok kısıtlamalara 
yönelmişti. Bu 
kısıtlamalardan 
biri, 12.500 kişinin 
malulen emeklilik 
maaşının kaldırılması 
ve iş alanına 
dönmeleri kararının 
alınması idi. 

Tüm malulen 
emeklilerdeki psikolojik 
engelliler %40 oranında 

iken, bu oran 18-24 
yaşları arasındaki 
gençlerde %75.

%40

%75
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Çocukların ürettikleri çalışmalar 

daha sonra bir arada sergilendi.

Genel kültür, doğa bilinci ve spor aktivitelerinin de 
yer aldığı bu festivalde, anne-babalar da çocukları ile 
oyunlar oynayarak, yarışmalar yaparak eğlendiler.
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İsviçre Alevi Birlikleri Federasyonu İABF, "Geleceğimiz Çocuklarımız" adı 

altında bir çocuk festivali gerçekleştirdi. 27 Mayıs Pazar günü Windisch’te 

bulunan Schulhaus Chapf’da gerçekleştirilen çocuk festivaline yoğun bir 

katılım oldu.

Festival kapsamında çocuklar için değişik dallarda atölye çalışmaları ya-

pıldı. 10 ayrı standın kurulduğu mekanda çocuklar, yüz boyamadan çiçek 

ekmeye, zeka oyunlarından resim yapmaya kadar birçok alanda yeni 

deneyimler edinme fırsatı yakaladılar.

İABF'den
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İABF’ye bağlı gençlerin üstlendiği çocuk festivalinde, 

İsviçre’nin farklı bölgelerinden gelen çocuklar, bir 

arada olma imkanı ile birlikte tanışma ve kaynaşma 

olanağı buldular.

Festival, İABF’nin kuruluşunun 20’nci yılı vesilesi ile 

organize edildi. Bu kapsamda Şubat ayında 20’nci 

yıla özel bir gece yapılmıştı. İABF’ye bağlı gençler, 

bu takvimi takiben ilerleyen günlerde bir gençlik 

festivali yapmayı da planlanıyorlar.

Festival mekanında bulunan İABF 
Başkanı Cem Bitnel, çocuklar 
ve gençler için yapılacak olan 
bu tür festivallerin onların 
tanışmaları ve kaynaşmaları 
açısından çok önemli 
olduğunu ve bu tür etkinlikleri 
gelenekselleştirmek istediklerini 
söyledi.

Festivalin sonunda 

çocuklar gökyüzüne, 

sevgi, dostluk ve barış 

dilekleri yazılı renkli 

balonlarını bıraktılar.

35
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Bir önceki yazımda alışkanlıkların nasıl oluştuğuna 
değinmiştim. Alışkanlıklar ister yaşamımızı kolaylaştı-
ran ve renk katan, isterse de bize yük olup, yaşamımızı 
tehlikeye atan davranışlar olsun, onlar artık vazgeçe-
meyeceğiniz rutinler haline gelecektir. 

Yeni alışkanlıkları yakalamanın formülü kolay, yapması 
zor olsa da yeni alışkanlıkları edinmek yoğun bir çabay-
la mümkündür. Peki ya başımızdan atmak, kurtulmak 
istediğimiz alışkanlıklar? Alkol, sigara, internet, oyun, 
kumar, kilolarımız, televizyon… 

İstenmeyen alışkanlıklarda tamamen aynı mekanizma 
üzerinden gelişir; uyarıcı-davranış-ödül. Peki istediği-
miz, hedeflediğimiz alışkanlıklarla, kurtulmak istedikle-
rimiz arasındaki fark nedir ve onlardan kurtulmak nasıl 
mümkündür?

Yeni bir alışkanlığı kazanmaktan daha zoru eski ve 
istenmeyen bir alışkanlıktan kurtulmaktır. Çünkü bugün 

nörobilim sayesinde bilinmektedir ki, var olan 
davranışların silinmesi mümkün değildir. Be-
yinde bir silinme ancak Alzheimer veya beyin 
kanaması gibi hastalıklar sonucunda oluşa-
cak ciddi bir dejenerasyon ile mümkündür. 

Peki sonuçları ile sosyal, ekonomik ve psikolojik yaşa-
mı yok edebilecek derecedeki alkol, uyuşturucu, kumar 
gibi alışkanlıklardan kurtulmanın yolu yok mudur?

Bu sorunun yanıtını gelmezden önce iki alışkanlık 
arasındaki farkı anlayalım.

Dr. phil. Özgür Tamcan
otamcan@gmail.com
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Alışkanlıklar ve Bağımlılıklar

Bir davranışın alışkanlık değil de artık 
bir bağımlılık haline geldiğinin be-
lirtileri şunlardır; Davranış üzerinde 
kontrol kaybı (kendi istemi dışında 
yapıyor olma hissi), ileri derecede 
istek (craving), uzun süre davranıştan 
vazgeçememe ve davranış yüzünden 
iş, sosyal ve aile hayatında zarar 
verici aksamalara rağmen davranışı 
devam ettirmede ısrarlı olma.

Bağımlılıkları anlama ve üstesin-
den gelmede görülen en büyük 
yanılgılardan biri, bağımlılıklardan 
kurtulmanın ‘istemekle’ olabilece-
ğine olan inançtır. Diğeri ise alkol, 
kumar, uyuşturucu gibi bağımlı-
lıkların ahlaki bir sorun olduğu ve 
bunun bağımlı kişinin karakteri ile 
ilgili olduğunun düşünülmesidir. Bu 

yüzden birçok bağımlı insan bu 
baskı ve beklentiyle, maddeye 

duyulan isteğin düşük olduğu 
anlarda, bu davranışı bir 
daha yapmayacaklarına dair 
yüzlerce kez tövbe ederler. 
Ama çok geçmeden bu 
tövbelerini bozup, aynı 
davranışı tekrarlarlar. 
Çünkü tövbe etmeleri 
iradi olsa da bağımlılık 
iradeler dışında işleyen 
beyinsel bir süreçtir. 

Nasıl her türlü 
alışkanlık bilinç ya 
da irade dışına çıkıp 
otomatikleşiyorsa, 
bağımlıklar da aynı 
şekilde irademiz 
dışında harekete 
geçerler. Bağımlı-
lık hastalıklarının 
tedavilerinin çok 
zor olmasının ve 
bu hastalıklardaki 
tedavi edilememezlik 
oranın yüksekliğinin 
nedeni de budur. Bu 
yüzden bağımlılıklardan 
vazgeçmek birçok kez 
sadece geçici bir süre 
için mümkündür. Bunlar-
dan kurtulmanın asıl yolu, 

bağımlılığı tetikleyen uyarı-
cı durumlarına alternatif 

davranışlar geliştirmektir. 

Bağımlılıkları tek bir yöne giden 
tren hattı olarak düşünebilirsiniz. 

Tren istasyonda durduğu sürece hiçbir 

sorun yoktur. Ama hareket ettiği an 
gideceği yol bellidir. Bu yüzden trenin 
başka bir yola girmesi ve başka bir 
hedefe ulaşması ancak ikinci bir 
ray hattının kurulması ile mümkün 
olacaktır. Diğer bir alegori ise çimenlik 
olabilir. Çimenlik üzerinde aynı 
istikamette ne kadar çok yürürseniz, 
üzerinde açılacak yol da o kadar belir-
gin olacaktır (bağımlılığın oluşması). 
Kullanmadıkça üzerinde yavaş yavaş 
yeni otlar yükselip yol kapanır gibi olur 
(bağımlılığı bırakmak). Kapandığını 
sandığımız yol üzerinde tekrar yü-
ründüğü zaman çok çabuk eski halini 
bulacaktır (bağımlılığa geri dönme). 
Yeni alışkanlıkları ise bu çimenliğin 
üzerinde daha gidilmemiş, yeni açıla-
cak bir yol olarak düşünebilirsiniz. Bu 
yeni yolu hangi sıklıkla kullandığınız, 
o yolun ne kadar güçlü ve belirgin 
olacağını belirleyecektir.

İnanç ve bağımlılık; 

Din, bağımlılıklardan kurtulmak için 
bir yol olabilir mi?

Beyin yapısı ve onun çalışması hak-
kında tüm bu bilinenlere rağmen ba-
ğımlılıklardan kesin olarak kurtulmak 
dünyanın en zorlu işlerinden biri ol-
maya devam ediyor. Bağımlılıklardan 
kesin olarak kurtulmaya etken olan 
nedenler hakkında en önemli ipuçları 
ise adsız alkolikler üzerinde yapılan 
araştırmalarda ortaya çıkmıştır.

Adsız alkolikler 1930’lu yıllarda kuru-
lan, arkasında dini motiflerin olduğu, 
içki içmemeye yemin etmiş eski 
alkoliklerin kendi başlarına örgüt-
lendikleri ve düzenli olarak buluşup 
birbirlerini destekledikleri bir sivil 
toplum yapılanmasıdır. Bu insanlar 
üzerinde yapılan çalışmalar insanların 
alkol bağımlılığı döneminden alkol 
kullanmadıkları döneme geçişlerinde 
özellikle dini inançlarında derin bir 
değişiklik yaşadıklarını gösteriyor. Bu 
insanlar alkolü bıraktıklarında aynı 
zamanda kendilerini dine verdiklerini 
ifade etmişlerdir. Bununla yaşam-
larına ilahi bir güç katarak, onları 
hayatta tutan bir anlam yakaladık-
larını belirtmişlerdir. Onları alkolden 
uzaklaştıran şeyin de bu inançları ol-
duğunu söylerler. Diğer yandan böyle 
bir kendini dine vermeden uzak olan 
alkolikler ise gerçekten çok daha 
sıklıkla tekrar alkol bağımlılığına geri 
dönmüşlerdir.

Peki bu insanların dini bağ ile iç 
dünyalarında geliştirdikleri şey ne 
olabilir? Dini inancı, insanları zararlı 
alışkanlıklardan koruyan bir etken 
olarak görebilir miyiz?

Bu gözlemler doğru olsa da dini 
inanış ile bağımlılıklardan kurtulma 
arasında birebir ilişki kurmak doğru 
olmayacaktır. Buna rağmen alkol, 
kumar, uyuşturucu biçimi ne olursa 
olsun, bağımlılıklarından kurtulan 
insanların yaşamlarında benzer bir 
şeyler gördüğümüzü söyleyebiliriz; 
ister dini inanç, ister başka bir olay, 
bağımlılıktan kurtulan insanların 
yaşamlarında, deyim yerindeyse 
180 derece bir dönüşe neden olur. 
Örneğin o güne kadar çalışmayıp 
sorumluluk sahibi olmayan insan-
lar, birdenbire evlenip aile kurup, 
çalışmaya başlarlar. Ya da dini bir 
cemaatin, bir hayır kurumunun etkin 
bir elemanı haline gelebilirler. Aşırı 
derecede spor yapmaya ya da ben-
zer yoğun aktivitelere sarılırlar.

Yeni yaşam biçiminin içeriği ister dini, 
ister sportif ne olursa olsun bu 180 
derece dönüşlerdeki dikkati çeken 
ortak nokta ise, bu dönüşle birlikte 
eski sosyal ve fiziki çevreden kopup 
yeni bir dünyanın içine katılmalarıdır. 
Unutmayılım ki bağımlılıklar gibi her 
türlü alışkanlığın tetikleyicisi bilinç 
dışında bizim artık farkında olmadı-
ğımız uyarıcılardır. Bu insanlar dini 
inanç, evlilik, iş gibi nedenlerle çev-
relerinin, yaşadıkları ortamın, günlük 
rutinlerinin değişmesi ile geçmişte 
onları bağımlılığa iten uyarıcılardan 
da otomatik olarak uzaklaşırlar.

İnsanları bağımlılıklarından kurtaran 
diğer bir etkenin ise dini bir inancın 
varlığından öte; ister aile, iş, sosyal 
sorumluluk, ister dini ya da politik bir 
cemaate katılım olsun, yaşamların-
da sarılabilecekleri ve yaşamlarına 
anlam katan yüce/yüksek bir inancın 
ve değerin varlığıdır. Çünkü daha 
derinden baktığımızda madde, kumar 
ve benzeri bağımlılıkların arkasında 
insanın yalnızlık, değersizlik, terk 
edilmişlik gibi temel ve varoluşsal 
krizini, bağımlı olunan şeyin verdiği 
haz ile giderme çabası vardır. Onun 
üstesinden gelmek de yeni alışkan-
lıkların yanı sıra yaşamımıza pusula 
olacak, bizim için önemli olduğuna 
kanaat getirdiğimiz yeni bir değerler 
sistemini kurmakla daha fazla müm-
kün olacaktır.
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onlara anlatmaktır. 
Zaman içerisinde 
çocuk, bunların sa-
dece kural olduğu için 
yapılması gerektiğini de-
ğil de, "Annem-babam beni 
çok seviyor, bunu yapmamı 
istememelerinin bir nedeni 
olmalı" şeklinde düşünmeye başlar. 
Bunlar, bir çocuğun gelişim döneminde 
beklenen normal davranışlardır.

Ergenlik dönemi
Toplum içinde yazılı olmayan kurallar 
vardır. Çocuk büyüdükçe, okul hayatı ile 
birlikte çevreye ait bu toplumsal kural-
ların da farkına varır. Mesela otobüse, 
tramvaya binerken, sinema veya tiyatroya 
girerken sıraya girmek, toplu taşıma 
araçlarında yaşlılara, hamilelere yer 
vermek gibi...

Çevrenin bireyler üzerinde en etkili oldu-
ğu dönem kuşkusuz ergenlik dönemidir. 
Ergenlik döneminde ergenin bütün 
gelişim dönemleri göz önüne alınırken, 
onda bir takım fiziyolojik 
ve bedensel değişiklikler 
başlar. Bu değişimlere 
bilişsel değişimler de eşlik 
eder. Ergen kendini artık 
çocuk olarak görmediği için, 
çevresinden bu yönde gelen 
mesajlar onun duygusal ve 
sosyal gelişimine etkiler. 
Kendi iç dünyası ile çevreyi 
algıladığı, görüşü ile anne ve 
babasından zamanla ayrıştığı dönemdir 
bu dönem. Bu dönemi yaşayan ergende, 
duygusal olarak kendini diğer kişilerden 
ayırıp bağımsızlığını ele alma, kendi ayak-
ları üzerinde durma isteği ön plandadır. 

Ben de varım...
Bilişsel gelişimin eşlik ettiği bu dönemde 
ergende akıl yürütme, sorgulama ve 
karar verme davranışları baş gösterir. 
Bugüne kadar evde alınan bütün kuralları 
itiraz etmeden kabul eden ergen, artık bu 

E
skiden çocuklar doğduğunda, 
"Henüz bebek, anlamaz" denirdi. 
Bugün artık doğduğu andan itiba-
ren iletişime geçtiğini, daha anne 

karnındayken bile çevresinde olan biten 
herşeyin fakına vardığını, hatta babasının 
sesini tanıdığını bile konuşuyoruz. 

Mutlu bir hamilelik dönemi geçirmiş bir 
annenin bebeğinin daha mutlu ve huzurlu 
olduğunu biliyoruz. Çocuk, ilk yakın çev-
resi olan ailesindeki olumlu ve olumsuz 
çevre faktörlerinin içindedir. Sonrasında, 
ikinci çevre faktörü olan okul ile bu alan 
genişler.

Çocuğun anne - babası ile iletişiminin 
başlamasıyla beraber, çocuk anne ve 
babasından neyin doğru neyin yalnış 
olduğunu, ev içindeki kuralları öğrenmeye 
başlar. 

Kuralları koyarken, sadece çocuktan bunu 
kural olarak kabul etmesini ve sorgula-
mamasını beklemek sizi kuralın amacına 
götürmez. "Hayır, yapma" ile çocuğa 
bağırmak veya kızmak yerine, "Bak elin 
yanabilir", "Bu tehlikeli, üstüne düşebilir" 
gibi onların anlayacağı dilden konuşarak, 
örnekler vererek neden bu kuralın var 
olduğu ve bu kurala neden uyulması 
gerektiği çocuğa net anlatılmalıdır. 

"Çocuktur, anlamaz" deyip geçmemek 
lazım. Çünkü onlar herşeyin farkındadırlar 
ve konuşmaya başlamadan önce sizi din-
ler ve anlarlar. Burada aileye düşen görev, 
onlarla iyi bir iletişime geçerek kuralları 

Dr. Meral Acar
Çocuk, Ergen, Aile 

Psikoloğu ve Danışmanı
acarmeral@googlemail.com
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Kuralları koyarken, 
sadece çocuktan 
bunu kural olarak 
kabul etmesini ve 
sorgulamamasını 
beklemek sizi kura-
lın amacına götür-
mez. 
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kuralları neden izlemek zorunda olduğu-
nu sorgulamaya başlar. Örnegin; neden 
saat 6’da evde olması gerektiğini, neden 
saat akşam 9`da uyuması gerektiğini, 
neden dışarı çıkarken izin alması gerekti-

ğini, düşünmeye 
başlar. Kural-

ları sorgulama 
dönemi, bu kuralları 

koyan kişilerle karşı karşıya 
gelmesine neden olur. Ergen 

için, kurallar koyan anne ve 
baba kusursuz kişiler değil-

dirler artık. Onların düşüncelerini 
eleştirmeye, beğenmemeye başlarken, 

kendisinin de bazı düşünceleri olduğunu 
ortaya koyar. Hatta toplum kurallarına, 
devlet yönetimine, dünya politikalarına 
karşı yeni fikirler getirerek tartıştığını 
görürüz.

Dolayısıyla ergen, artık sosyal ilişkilerin-
deki kontrolü kendi eline almak ve sosyal 
ilişkilerini kendisi yönetmek ve düzenle-
mek isteyecektir. 

Arkadaş grubu belirleyici 
Bu dönemin özelliği gereği ergen otorite-
ye karşı gelirken, tolumsal kuralları eleş-
tirmeyi pek fazla umursamayıp topyekün 

reddedebilir de. Anne ve babanın 
onayladığı bir arkadaşı ona çok 
itici gelebilir. Ya da modaya uygun 
veya markalı kıyafetler giymediği 
için arkadaş çevresinden dışlana-
bilir. "Hayır" demesi gereken yerde 
arkadaş grubundan çıkmamak 
için sesini çıkarmayıp, gruba 
uyum göstermek durumunda 
kalabilir. Belki de sırf gruba dahil 
olmak için istemediği davranış 
ve görüşleri savunur görünmeye 
bile çalışabilir. 

Yine bu dönemde, arkadaşlarının etkisi 
ile sigara, alkol gibi zararlı maddeleri 
kullanma eğilimi de gösterebilir. Arkadaş 
grubu baskısı ile başa çıkmak ergenlik 
döneminde oldukça zor ve yorucu bir 
dönemdir.

Ergenlik döneminde bireyin egosunu 
kontol etmesi yetişkinlere göre yeterli 
seviyede olmadığı için ergen, çok ciddi 
konularda dürtüsel hareket edebilir, anlık 
aldığı kararları yapabilir. Bunun sonunda 
oluşabilecek sonuçları düşünmeden ey-
leme her an meyillidir. Bizdeki "Delikanlı 
genç" deyimi ile tamda bu anlatılmak 
istenmektedir.

Ergenlik döneminde 
bireyin egosunu 

kontol etmesi 
yetişkinlere göre 

yeterli seviyede 
olmadığı için ergen, 
çok ciddi konularda 

dürtüsel hareket 
edebilir, anlık aldığı 

kararları yapabilir.
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dytbernadanaci@gmail.com

Sigara, kardiyovasküler 
hastalıkları, akciğer 
hastalıklarını, çeşitli kanser 
türlerini tetikleyen bir 
bağımlılık yaratır. Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO) bu 
bağımlılığı, "Düzenli olarak 
günde bir sigara içme" olarak 
tanımlamış ve sigarayı; 
"Dünyanın en hızlı yayılan ve 
en uzun süren salgını" olarak 
ifade etmektedir.

G
ünümüzde 3 
yetişkinden biri 
sigara içiyor. Sigara 
şu anda dünyada 

15 yaş üstü 1,2 milyar insan 
tarafından kullanılıyor. 2025 
yılında bu rakamın 1,6 milyara 
ulaşması bekleniyor. 

Önemli detaylardan biri ise, 
sigara içme oranının gelişmiş 
ülkelerde azalıp, gelişmekte 
olan ülkelerde her geçen gün 
daha da artması.

Pek çok sigara kullanıcısın 
ortak söylemi ise "Aslında 

bırakmak istiyorum ama 
yapamıyorum" oluyor. Gerek 
kilo alma endişesi duyanlar 
(özellikle kadınlarda), gerekse 
de iradesine güvenemeyenler 
veya nikotinin eksikliğine 
dayanamayacağını 
düşünenler bırakıp 
bırakmama konusunda 
ikilemde kalıyorlar. Ancak 
sigaranın kesinlikle 
vazgeçilebilir bir alışkanlık 
olduğunu kabullenen 
ve sağlığını ön planda 
tutan insanlar bunu 
başarabiliyorlar.
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Etkiler
Yapılan çalışmalarda, sigara 
içen bireylerin, sigara 
içmeyenlere göre C vitamini, 
folik asit, posa, A vitamini, 
çoklu doymamış yağ asitleri, 
demir, karoten ve E vitamini 
alımları düşük, doymuş yağ 
asitleri alımları ise daha fazla 
bulunmuştur. 

Sigara içen bireylerin beden 
kitle indeksleri (BKİ), sigara 
içmeyenlere göre daha 
düşüktür. Yani sigara içen 
bireylerin beden ağırlıkları 
biraz daha düşüktür. Bu 
konuda etkili olan sigaranın 
tat tomurcuklarını etkilemesi, 
öğün atlama sıklığının 
artması, açlık hissinin sigara 
ile bastırılması gibi nedenlerle 
açıklanabilir. Sigara içen 
bireylerde, sedanter yaşam 

biçimi, alkol tüketme ve kötü 
beslenme alışkanlıkları gibi 
diğer sağlıksız davranışlar da 
görülmektedir. 

Sigara içenlerin sabah 
kahvaltılarını atladıkları ve 
gece yeme alışkanlıklarının 
daha çok olduğu bilinmektedir. 
Sebze-meyve tüketiminin 
azalması bunun yerine bisküvi, 
şekerli ve yağlı gıdaların 
artması ise beslenme 
bozukluğunun şiddetini 
arttırmaktadır. 

Sigara serbest radikal 
oluşumunu arttırmakta ve 
böylece biyolojik membranda 
lipit peroksidasyonunu 
hızlandırmaktadır. Böylece 
güçlü bir antioksidan olan 
C vitamini ve beta karoten 
ihtiyacı da doğal olarak 
artmaktadır.

Peki çözüm ne? 
• Yeterli ve dengeli 

beslenmeyi hayat şekli 
haline getirmek ve 
böylece iştah yönetimini 
kolaylaştırmak.

• Yüksek kalorili besinlerle 
bu bağımlılığı baskılamaya 
çalışmamak

• Sigarayı bırakma 
sürecinde gerekirse bir 
beslenme uzmanından 
destek almak.

• Düzenli ara öğün yapma 
alışkanlığı kazanmak.

• Yüksek kalorili ve aşırı 
yağlı, cips, çikolata, 
şeker gibi besinlerden 
uzak durmak ve sigara 
isteğini bu besinlerle 
bastırmamak.

• Antioksidan beslenmek!

•  Çay, kahve ve gazlı içecek 
tüketimini azaltmak, 
bunların yerine su ve bitki 
çayları tüketmek.

• Süt grubu besinlerle 
tokluk hissini arttırmak.

• Sebze –meyve tüketimini 
mutlaka arttırmak.

• Gerekirse şekersiz sakız 
çiğnemek.

• Ve aşağıdaki listeye bir 
göz atmak!

Sigaranın olumsuz etkilerinden arınmayı sağlayan 
besinler!

Su: En önemli görevlerinden biri vücuttaki zararı bileşikleri 
dışarı atmak olan su, nikotinin ve diğer tüm zararlı 
bileşiklerin detoksifiye edilmesi için elzemdir.

Domates: İçeriğindeki likopen isimli antioksidan madde ile 
toksinleri atar, böylece kansere karşı korur. Ayrıca sigara 
bağımlılığını azaltır.

Zencefil: Mükemmel bir antioksidandır. Yani şiddetle 
toksinleri vücuttan toksin atar. Akciğer sağlığını korumakta 
etkindir.

Sarımsak: İçeriğindeki alisin maddesi ile tam bir akciğer 
dostudur. Antioksidan özelliği ile toksinleri atar.

Turunçgiller: Artan C vitamini ihtiyacını karşılarlar ve 
nikotin isteğini azaltırlar.

Yulaf: Nikotin bağımlılığının azalmasında etkilidir. Beta 
glukan içeriği ile yüksek lif kaynağıdır. B grubu ve E 
vitamininin en güzel kaynaklarından biridir.

Brokoli, ebegümeci- semizotu gibi yeşil yapraklı 
sebzeler: Güçlü antioksidan yapıları ile akciğerlerin 
sigaranın zararlı etkilerinden arınmasını sağlarlar ve 
bağışıklık sistemini güçlendirirler. Akciğer kanserine karşı 
koruyucudur.

Havuç- balkabağı: A vitamini ve beta karotenden zengin 
olan bu besinler sigara içenlerin vücudunda biriken 
nikotinin atılmasında önemli bir role sahiptirler.

Pancar: Sigara içme isteğini azaltan güçlü bir 
antioksidandır.

Badem: E vitamini gereksinmesini ve tekli doymamış yağ 
asitleri ihtiyacını karşılar. Kalp – damar sağlığını korur.
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B
irçok insan, Yengeç burcundan 
olanların ev kadını ya da anne olmayı 
çok sevdiğini bilir. Yengeç burcundaki 
kişilere ev kuşu bile denir. Ancak bir-

çok Yengeç gezmeyi ve farklı şeyler yaşamayı 
çok sever.

Peki bu neden böyledir?
Yengeçler çok derin hisleri olan insanlardır 
ve birşeyi hissedince sanki yaşamışçasına 
farkederler. Birşey yapınca kendilerini çok canlı 
ve hayat dolu hissederler. Bu burçta olanlar bu 
yüzden çok aktif insanlardır. 

Birçok Yengeç, ailesine bağlı olduğu için çok 
defa aile hayatı onlara huzur verir. "Ben çocuk 
istemiyorum" dediklerinde bile kendilerine 
çok samimi bir çevre edinip aile duygusunu 
çevrelerindeki dostları ile yaşarlar. 

Yengeçler çok sadık dostlardır. Sevdiklerini 
saatlerce dinler, var olan sorunlara çözüm 
bulmaya çalışırlar. Sır tutarlar ve sevdikleri-
ni hiç ezdirmezler.Aynı zamanda çok sabırlı 
insanlardır.

Çok duygusal olduklar için hep affedici de olur-
lar. Kırılır ama yine de affeder. Ancak çok derin 
bir kırılma yaşamışsa, kendisini kabuğuna 
çeker ve ona ulaşmak nerdeyse imkansız hale 
gelir. Bir Yengeç burcunu o noktaya getirdi-
ğinizde onu yeniden kazanmak çok zor olur. 
Çünkü daha önce mutlaka defalarca effetmiştir, 
sonunda da "Ben seni defalarca uyardım ve 
affetim ama sen beni hiç dinlemedin. Artık bitti" 
der.

Çok iyi bir hafızaya sahip olan Yengeç, hayata 
hiçbir iyiliği ya da kötülüğü unutmaz. Bazı za-
manlar gelir, size kelime kelime 20 sene evvel 
söylediklerinizi bile tekrar eder. 

Doğduğu Ev
4’üncü evden olan yengeçlerin 
yönetici gezegeni Ay’dır. Doğ-
dunuz yuvayı, nasıl yaşadığınızı, 
hayat koşularınızı ve ailenize olan 

bağlılığınızı, taşınma, mal alma ya da satma 
gibi konuları, duygularınızı ve iç dünyanızı nasıl 
yaşadığınızı bu evde görüyoruz.

Aşk Hayatı
Şimdi sanırsınız ki Yengeç burçları 
aileye çok önem verdiği için çok 
çabuk bağlanırlar ve hemen 
evlenirler. Hiç de öyle değil aslında. 

Yengeç bir insana bağlanmadan evvel, çok ama 
çok derin düşünür. Birlikte yaşamak istediği 

kişiyi çok iyi tanıması gerekir. Karşısındakini 
ölçer-biçer, "Acaba o beni hak ediyor mu ? Aile 
değerlerimiz aynı mı? Bir ömür birlikte yaşaya-
bilir miyim?" şeklinde sorgular.

Sevdiği kişi ile tamamsa herşey, ondan hiç 
vazgeçmez ve gitmesine de izin vermez.Çoğu 
zaman huysuz fakat son derece sevgi ve hayat 
dolu olan Yengeç, seçtiği insanı mutlu etmek 
için elinden geleni yapar

Diğer yandan sevdiklerini kıskanır. Bu yüzden 
davranışlarınızda dikkatli olun. Kırıldıklarında 
kendini kabuğuna çekilirler ve kabuklarından 
çıkmaları da zor olur. 

Yengeç burcundaki insanları kazanmak istiyor-
sanız eğer, onlara her fırsatta değer verdinizi 
gösterin ve hissetirin. 

İş hayatı

Yengeç, iş hayatına ailesiymiş gibi 
bağlanır ve genellikle işlerini seve-
rek yapar. Hisleri güçlü olduğu için 
genelde sosya işlerde yer alır.Grup 

çalışmasını çok sever. İş yerindeki insanları aile 
gibi gördüğü için herkesten disiplinli çalışma-
larını bekler. Çalıştığı yeri çok sevdiği için de 
destekten hiç kaçınmaz. Bir sorun gördüğünde 
hemen bir çözüm arar.

2018 
yılında yengeçler
Sanırım, bu yıl iş ya da ailevi sorunlar kafanızı 
biraz karıştırdı ve oldukça derin düşündünüz. 
Bazı konuları bitirmek istediniz ya da üzeriniz-
de olan bazı sorunlardan kurtulmak istediğiniz 
zamanlar oldu.

16 Nisan’dan sonra iş yerinizden yeni teklifler 
almış olabilirsiniz. Yeni adımlar sizleri bekliyor 
sevgili Yengeç burçları.Son bir ayda hayatınızda 
olan değişimleri yavaş yavaş hissedecek, yeni 
sorumluluklar almak isteyeceksiniz. Ayrıca 
bu yıl içinde ilişkilerinizi gözden geçirip yeni 
kararlar alacaksınız.

Birçok yengeç Haziran’dan sonra yeni bir ilişki 
için adımlar atabilir, hiç düşünmediği biri ile 
yeni bir başlangıç yapabilir. 

Not: Aktarılanlar genel bilgidir ve aktarılanların 
her Yengeç burcu için geçerli olacağı anlamı-
na gelmiyor. Her insanın kendine ait bir yıldız 
haritası vardır. Sizin için önemli ve geçerli olan 
bu haritadır.

Sevgiyle kalın.

Nurten Avcı (Maharaa)
info@kaffeesatzstube-maharaa.ch
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 Düzenli olarak saç kırıklarını 
kestirmek saça uzaması için fırsat 
verir.

 Beslenme düzeni de sağlıklı 
saçların püf noktalarından biridir. 
Yedikleriniz saçınızı besler ve 
yapısını güçlendirir.

 En önemli aşamalardan biri duş 
ve duş sonrası bakımdır; Doğru 
ürünleri kullanmak saç bakımının 
altın kuralıdır.

 Duş sırasında ılık su ile saçları 
yıkamak ve son durulama suyunu 
mümkün olduğunda soğuk su ile 
almak gerekir.

 Saç kurutma makinesi kullanmak 
ve saçı yüksek ısıya maruz bırak-
mak saçta kırıklıklara neden olur.

 Saç kurutma işleminden sonra 
saç kremi ya da saç bakım yağı 
kullanmak gerekir.

 Haftada en az iki defa kullanılan 
saç bakım yağı, saçın uçlarını 
besler ve parlaklık kazanmasını 
sağlar.

 Haftada bir defa saç köklerine 
uygulanacak saç bakım maske-
siyle saç köklerini güçlendirmek 
mümküdür.

 Duş sonrasında, sert olmayan 
pamuklu bir havluyla saçların 
ıslaklığını almalısınız.

Her dönem 
moda olan ve 
etkisini hiç 
kaybetmeyen 
uzun saç her 
kadının ilk 
tercihidir. Ancak 
öncelikle yüz 
şeklinize ve 
saç renginize 
uygun bir saç 
modeli tercih 
etmeli, ardından 
da bakımı 
ve kullanımı 
hakkında 
bilgi sahibi 
olmalısınız.

Uzun saçlara sahip 
olmayı her kadın ister. 
Burada önemli olan 
sağlıklı ve uzun saç-
lara sahip olmaktır. 
Saç bakımında dikkat 
edilmesi gerekenler 
şöyle:
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tiştirmek istiyoruz. Bunun alt yapı 
çalışmaları sürüyor. Diğer önemi 
bir hedefimiz ise gençlerimizin 
bir arada, huzurlu ve sağlıklı bir 
ortamda futbol oynamaları. Fut-
bol insanları birleştiriyor çünkü. 
Farklı kesimlerden insanların 
maçlarımızda bir araya gelip 
güzel vakit geçirmelerini istiyoruz. 
Sahada iyi ve centilmence futbol 
sergileyerek, taraftarlarımıza gü-
zel bir atmosfer sunduğumuzda 
mutlu oluyoruz.

 3’üncü lige çıktınız. Yeni 
stratejiniz ne olacak?

Evet, bir üst lige çıktık. Önümüz-
deki sezon öncelikli hedefimiz 
mümkün olduğu kadar hızlı bir 
şekilde 3’üncü lige adapte olmak. 
Temel stratejimiz, orada dengeyi 
sağlayıp kalıcı olmak.

FC Canspor ile ilgili daha fazla 
bilgi edinmek isteyenler, Takımın 
Basın Sözcüsü Onur Tekin’e 079 
800 36 76 no’lu telefonda ya da 
onurtekin@gmx.ch mail adresin-
den ulaşabilirler.

 3’üncü lige yükselme başa-
rısı gösterdiniz. Sizi başarıya 
götüren şey nedir?

Kendimizi bir futbol kulübün-
den ziyade büyük bir aile olarak 
görüyoruz. Kısa sürede gelen 
başarıların sırrı tam da burada 
gizli. Dayanışma ve paylaşım. 
Çocuklara, gençlere çok önem 
veriyoruz.

 Çocuklar için ne tür çalış-
malarınız var?

2017 yılında "Junioren-F" ismi ile, 
2009/2010 doğumlu çocuklar için 
bir takım kurduk.

5 - 18 yaş arası çocuklar/gençler 
için de projelerimiz var. Bunları 
ilerleyen günlerde paylaşacağız.

 Zorluklarla karşılaşıyor 
musunuz? 

Bu süreç hem maddi hem de 
manevi açıdan çok zorlu tabi. 
Ancak bizim için zaruri de. Zor-
luklara rağmen çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz.

 Hedefiniz nedir?

Uzun vadede kendi antrenörleri-
mizle kendi futbolcularımızı ye-

İsviçre liginin 19’uncu haftasın-
da, 4’üncü ligin 2’nci grubunda 
mücadele veren FC Canspor, FC 

Langendorf’u 8-1 mağlup ederek, 
ligin bitimine 3 hafta kala şampi-
yonluğunu ilan etti ve 3’üncü lige 
çıkmayı garantiledi. 

Takım, geçtiğimiz günlerde yapılan 
bir törenle şampiyonluk kupasını 
aldı. Törende, İsviçre genelinde 
4’üncü ligde gol kralı olmayı 
başaran takım oyuncusu Selçuk 
Çubuk’a da gol krallığı kupası 
takdim edildi.

2015 yılında Derendingen’de bulu-
nan Solothurn Alevi Kültür Merke-
zi çatısı altında kurulan Canspor, 
sergilediği performansla 3 yıl üst 
üste şampiyon oldu. 2015/16 
sezonunda FC Derendingen adı 
altında mücadele eden takım 5’inci 
lig şampiyonluğunu elde etti.

2016 yılında Yönetim Kurulu’nun 
aldığı bir kararla ismini FC 
Canspor olarak değiştiren takım, 
2016/17 sezonunda 22 maçta 143 
gol atarak 64 puan topladı ve şam-
piyon olarak 4’üncü lige yükseldi. 
Takım, 2017/18 sezonunda da 
topladığı 49 puanla şampiyonluğu-
nu ilan etti ve 3’üncü lige çıktı.

Takımın başarıla-
rını ve hedeflerini 
Canspor Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Metin Karabulut 
ile konuştuk;

3’üncü Lige Çıkmayı Başardı
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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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Paltonuzun veya ceketinizin altına 
saklanmayın. Ceketinizin üzerine 
kemer takarak belinizi vurgulayın.

Yüksek belli pantolonlar sadece 
belinizi daha ince göstermekle 
kalmaz, aynı zamanda 
bacaklarınızın da daha uzun 
görünmesini sağlar.
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Belinizi ince göstermenin en hızlı 
yolu, belinize kadar çıkan orta veya 
uzun bir etek giymek. Eteklerdeki 
volümlü görünüm, belinizin daha da 
ince görünmesine yardımcı olur.
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Daha ince belli görünmek 
istiyorsanız, kalem eteğe yatırım 
yapmaktan çekinmeyin.
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Kemer kullanarak belinizi daha ince 
gösterebilirsiniz. Üstelik kemerle-
rinizi elbiselerle de kombinleyebi-
lirsiniz. Belinizin en ince noktasına 
kemer takara elbisesinizin etek 
ve bluz şeklinde görünmesini 
sağlayabilir ve böylelikle iki parça 
giyimin ince gösteren etkisinden 
faydalanabilirsiniz.
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Genellikle bol kıyafetlerin daha 
kalın gösterdiği düşünülür. Oysa 
düzgün bir şekilde uyguladığınızda 
bol kıyafetleriniz, belinizi daha ince 
gösterebilir.
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Belinizi daha ince göstermenin bir 
başka yolu da hava serin olursa 
diye yanınıza aldığınız gömleği, 
hırkayı veya kazağı belinize 
bağlamak.

Yüksek belli pantolonlar sadece 
belinizi daha ince göstermekle 
kalmaz, aynı zamanda 
bacaklarınızın da daha uzun 
görünmesini sağlar.
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İlki 1930 yılında Uruguay’da yapılan Dünya Kupası karşılaşmaları 14 Haziran’da Rusya-Su-
udi Arabistan maçı ile başlayacak. Her 4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası karşılaşmaları 
bu yıl 21’nci kez yapılacak. 

FIFA’nın organize ettigi Dünya Kupası’na bu yıl Rusya ev sahipliği yapıyor. Geniş bir yüz öl-
çümüne sahip olan ülkenin 11 farklı şehri, düzenlenecek olan turnuvalar için kapılarını açtı. 
Rusya’nın sayısız noktasına renk katan 2018 FIFA Dünya Kupası, yaz tatilini bu maçlarla 
birleştirmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. 

15 Temmuz’da 2018 FIFA Dünya Kupası’nı kimin kazanacağı belli ola-
cak. Final maçından önce üçüncülük maçı gerçekleşecek. Takvimler 10 
ve 11 Temmuz’u gösterdiğinde takımlar yarı final maçlarını oynamaya 
başlayacaklar. Turnuvada gerçekleşecek olan son dört maçın hepsi, 
Moskova’da bulunan Luzhniki stadyumu ile Saint Petersburg’da bulu-
nan Krestovsky stadyumunda oynanacak. 
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Turnuva oynamak başka bir dinamik gerektirir. Önemli olan futbolcularda 
o motivasyonun ve inancın olması. Ayrı bir motivasyon kaynağı da futbol-
cuların transferi konusu. Bugüne kadar yapılan her Dünya Kupası maçı 
yeni yıldızlar çıkarmıştır. Dolayısı ile bu dönemlerde her futbolcu karşılaş-
malara ayrı bir motivasyonla hazırlanır. Futbolcu için hem kariyeri hem 
de önündeki ilk transferi için Dünya Kupası harika bir vitrindir. Bu vitrinde 
bütün yeteneklerini maksimum seviyede gösterir futbolcular.

Sırbistan -İsviçre
27 Haziran 
Çarşamba, Saat: 21:00
Stadion Nischnij

Kosta Rika- İsviçre 
17 Haziran 
Pazar, Saat: 20:00
Rostow Arena

Brezilya-İsviçre
22 Haziran 
Cuma, Saat: 20:00
Kalınıngrad Stadyumu

İsviçre E Grubu’nda Brezilya, Sırbistan ve Kosta Rika ile eşleşmişti. Bu grup maçlarına 
dair bilgiler sırası ile şöyle; 

Grup maçlarının sonucunda kazanan ilk iki takım, son 16’ya kalacak. İsviçre Milli 
Takımı’nın gruplarda oynadığı maçlar gözönüne alınırsa, gruptan ikinci takım 
olarak son 16’ya kalabileceğini düşünüyorum. Takım, minumum 5 veya 6puan 
aldığı taktirde bunu başarabilir.
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İsviçre Milli Takım kadrosu oldukça 
ideal görünüyor. Takım kadrosundaki 
iki kaleci de çok iyi. Bundesliga’da 
oynayan iki kaleciden biri olan Yann 
Sommer, Roman Burki’den bir 
adım önde. Teknik Direktör 
Petkoviç, kaleyi Yann Som-
mer’a emanet edecek.

Ara sezonda Dortmund’a 
giden Manuel Akanji, defans 
ortasında, Petkoviç’in banko-
su. İkinci oyuncu olarak da, 
yaşı ilerlemesine rağmen 
tecrübesine güvendiği, 
daha önce Antalyaspor’da 
top koşturan Johannes 
Djourou. Eğer bir 
sakatlığı olmaz ise 
Djourou, Petko-
viç tarafından 
bu alan için 
tercih edile-
cek. Bunun 
yanında Deportivo’da kötü bir sezon 
geçiren Fabian Schär da hocanın 
şans verebileceği isimler 
arasında yer alıyor. 
Petkoviç, İrlanda ile 
oynanan ikinci Play-

of maçında bu oyuncuya şans 
vermişti.

Defansın sağında takım 
kaptanı Stephan Lichtste-
iner, Michael Lang’ın bir 
adım önünde şans bulacak 
isimler arasında yer alıyor. 

Defansınsolunda Ricardo 
Rodriguez banko 
oyuncu. Orta sahada 
ikili oynanırsa, 

Dzemaili Blerim ve 
Behrami Valon burada yer 

alabilirler.Onların önünde 
bulunan üçlü ise; solda 
Admir Mehmedi, ortada 
Arsenalli Granit Xhaka, 
sağ kenarda ise Xherdan 
Shaqiri.

İleri uçta ise, Petkoviç’in 
vazgeçemediği ve grup 

karşılaşmalarında hep 
ilk şansı verdiği Haris 

Seferovic’in adı geçiyor.
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Kendi adıma, Petkoviç’in 
elindeki kadroyu çok da iyi 
kullandığını düşünmüyorum. 
Bazı oyuncular resmen hoca-
nın kontenjanından oynuyor. 
Örneğin insan,"Takıma daha 
çok katkı sunabilecek olan ve 
uluslararası tecrübesi bulunan 
Eren Derdiyok Türkiye kökenli 
olduğu için mi oynatılmıyor?" 
diye kendi kendine sormadan 
edemiyor doğrusu. 

Eren’in yerine Seferovic 
yer alacak. Eren’in bütün 
özellikleri karşılaştırıldığında, 
Seferoviç’ten son derece iyi 
denebilecekken, geçmişte 
İsviçre Milli Takımı’na sunduğu 
katkılar da ortada. Ancak 
Petkoviç’in Eren’i ısrarla ikinci 
planda tutmak istemesi ger-
çekten çok şaşırtıcı.

Petkoviç’ten önce İsviçre Milli 
Takımı’nın birinci forveti olan 
Eren, Petkoviç’le birlikte hep 
alternatif oyuncu konumuna 
düştü. En formda olduğu za-
manlarda bile yedek kulübesi-
ne hapsedildi. 

İsviçre’deki birçok futbol 
otoritesinin de dile getirdiği bu 
konu, eski Yugoslavya kökenli 
Petkoviç’in bu kökenden gelen 
oyunculara daima öncelik tanı-
dığı şeklinde yorumlanıyor.

Eminim ki, bu dünya kupasın-
dan sonra konu İsviçre spor 
dünyasında ve basınında yo-
ğun bir şekilde tartışılacaktır.

İsviçre Milli Takımı’nda, 
başta Eren Derdiyok 
olmak üzere Breel 
Embolo, Michael Lang, 
Nico Elvedi, Edimilson 
Fernandes, Valentin 
Stocker, Luka Zuffi ve 
Dimitri Oberlin,Petkoviç’in 
ikinci veya üçüncü tercihi 
durumunda. 

51



52 15 Haziran 2018 / Sayı 59

BMW, tamamen elektrikli SUV konseptini tanıttı. BMW i markasının 
diğer modellerinin aksine tamamen yeni bir otomobil olmayıp, 
mevcut X3 üzerine geliştirilen bu SUV, yakın gelecekte BMW gamının 
da BMW i etiketiyle elektrikleneceğinin sinyallerini veriyor. 

Her ne kadar BMW’nin güncel gamında X5 xDrive40e iPerformance 
adıyla sunılan bir plug-in hibrit ve ActiveHybrid X6 adında bir hibrit 
model olsa da, tamamen elektrikli bir SUV marka için bir ilki 
temsil ediyor. 2020 yılında seri üretime alınması planlanan Concept 
iX3, BMW’nin Çinli ortağı Shenyang ile birlikte BMW Brilliance 
Automotive bünyesinde üreteceği ilk elektrikli otomobil olacak.
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BMW Concept iX3, olması gerektiği 
gibi standart X3’ten daha fütüristik 
bir görünüme sahip. Farklı ön ızgara, 
yeniden tasarlanan tamponlar, yeni 
arka difüzör ve marşpiyeler, diğer 
BMW i modellerinde de karşımıza 
çıkan mavi detaylar ve otomobilin 
aerodinamisine katkı sağlayan 
jantlar, tasarımda ilk göze çarpan 
farklılıklar arasında bulunuyor. Tabii 
ön çamurluktaki şarj soketini de 
unutmamak lazım.

BMW’nin elektrifikasyon stratejisinde 
yeni bir sayfa açtığı belirtilen iX3, 
markanın beşinci nesil elektrik 
sistemiyle donatılmış. Farklı 
mimarilere kolayca adapte 
edilebildiği açıklanan bu yeni 
nesil eDrive teknolojisi daha hafif, 
daha kompakt ve daha kolay 
ölçeklendirilebilen bir yapı sunuyor. 
Elektrikli motorun, aktarmanın ve 
elektronik sistemin tek bir parça 
içerisine yerleştirilmiş olmasının, 
sistemin farklı karoser tiplerindeki 
otomobillere kolayca adapte 
edilmesine imkan tanıyacağı 
açıklanıyor.

BMW iX3’ün elektrik sistemi 200kW 
yani 270 bg güç üretiyor. Bataryaları 
Samsung imzasını taşıyan otomobilin 
yüksek voltajlı pilleri 70 kW/saatlik 
kapasiteye sahip ki; bu da bir BMW 
i modelinde yer verilen en yüksek 
batarya kapasitesi anlamına geliyor. 
Otomobilin menzili ise yeni WLTP 
standartlarına göre yapılan ölçümler 
sonucunda 400 km olarak veriliyor. 
Markanın tamamen elektrikli bir 
diğer modeli olan i3’ün yaklaşık 240 
km menzil sunduğu düşünülürse, 
tek bir şarjla kat edilen 400 km’lik 
mesafe hiç de fena sayılmaz. 
BMW’nin beşinci nesil eDrive 
teknolojisi ayrıca optimize edilmiş 
bir şarj kapasitesi de sunuyor. Yeni 
Şarj Kontrol Ünitesi sayesinde 
hızlı şarja da imkan tanıyan iX3’ün 
bataryalarının sadece 30 dakika gibi 
kısa bir sürede doldurulabileceği 
açıklanıyor.
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Kanton Schwyz sınırları dahilinde bulunan 
Muotha Vadisi’nde yer alan Hölloch 
Mağarası’nın keşfi 1875’te başlamış. 
1968’de 100 km'den büyük bölümü 
keşfedilmiş olan mağara 939 metrelik 
derinliği ve 203 km'lik uzunluğuyla 
Avrupa’nın en uzun ikinci mağarası olma 
özelliğine sahip.

Mağaranın iki doğal girişi Glarner 
Alpleri'nin eteklerinde yer alıyor. 
Bunlardan biri deniz seviyesinden 734 
metre yükseklikte, diğeri ise 1260 metre 
yüksekliktedir.

Mağaranın alt kısımları turistler için 
donanımlı hale getirilmiş. Kurulan 
aydınlatma sistemi sayesine mağaranın 
özelliklerini keşfetmek daha da mümkün.

Mağaralardaki ilk aydınlatma sistemi 
1905 yılında kuruluyor. Daha sonraki 
aşamalarda ise merdiven sistemi 
kurulmaya başlanmış.

Burası ikinci dünya savaşı döneminde 
askeri amaçlı kullanılmış.

Geçitlerin ve galerilerin çeşitliliği benzersiz 
manzaraları gizlerken, sarkıtlar, farklı 
şekil ve boyutlarda oluşan doğal dikitler 
ziyaretçilerini büyülüyor.

Yaz dönemlerinde bu bölgeyi ziyarette 
kısıtlamalar olabiliyor.Bunun temel nedeni 
ise; havaların ısınması ile birlikte eriyen kar 
sularının tünelleri kapatması.

Yine de şansınızı deneyin deriz. Mağaraların 
nasıl oluştuğunu, mağaralarda yaşayan 
canlıların özelliklerini merak eden macera 
severler bu sırları birebir canlı yaşayıp 
öğrenebilirler.

Mağarayı gezmek isteyenlere 
uzmanlar eşlik ediyorlar ve ziyaretçileri 
bilgilendiriyorlar. Gezi programı ise 
yaklaşık 2,5 saat.

Mağaralardaki sıcaklık zaman zaman 6 
dereceye kadar düşebiliyor. Bu nedenle 
yanınıza sıcak giysiler ve sağlam 
ayakkabılar almanızı tavsiye ederiz.

Ge
zi

 R
eh

be
ri

15 Haziran 2018 / Sayı 5954

M
ağ

ar
as

ı



Ayhan Demirden
Sinema eleştirmeni

a.demirden@gmx.de

oyununda canlandırmış. Bundan 
dolayı 5 yıl süren meşakkatli uzun 
bir prodüksiyon dönemi sonun-
da ilk filmini gerçekleştirmiş. 
Bütün azınlıkların cehennem azabı 
yaşadığı ülkemizde Oscar Wilde'ın 
neler çektiğini anlayabiliyoruz. 
Ülkemizde hala cinsel yönelimleri 
farklı olan insanlar büyük acılar 
yaşamakta. Ancak 2015 yılında 

rehabilite edilen Oscar Wilde, batı 
toplumlarında çok uzak olmayan 
bir süreçte böyle acılara sebep 
olduklarını bilmek tüylerimizi 
ürpertiyor. 

Film olarak birçok eksikliğine rağ-
men, örneğin saadet dönemlerinin 
iyi sahnelenememesi, zevk ve sefa 
adamı ve bir estet olduğunu ortaya 
koyamamak çöküşü gösterirken, 
kuvvetinden geriliminden çok şey 
yitiriyor- hala kanayan bir yaraya 
parmak bastığı için gidin, filmi 
görün derim.

Oscar Wilde, Viktorya İngiltere-
si’nde bir homoseksüel olarak 
hayasızlıktan suçlu bulunuarak 2 
yıl disiplin amacıyla cezaevine tıkıl-
mıştı. Karısını ve çocuklarını arkada 
bırakarak hayatının son yıllarını 
Fransa'da bir sürgün olarak geçiren 
Wilde, toplumun ancak en alt kesi-
minden insanlarla ilişki kurabilmiş 
ve büyük bir yoksulluk içinde haya-
tını kaybetmişti. Viktorya döne-
minde yazdığı eserlerle sosyetenin 
ilgisini çeken, etkileyici anlatımlarla 
ve eksantrik davranışları ile sosye-
tenin gözbebeği haline gelen Wilde, 
bir homoseksüel olarak ilişkilerini 
ve sevgililerini saklamayınca tutucu 
çevrelerin kızgınlığını üzerinde 
toplamaya başlar. Nitekim sevgilisi 
'Bosıe' Lord Alfred Douglas (Colin 
Morgan)’ın babasının şikayetiyle 
cezalandırılır.

Cezaevinden kırgın ve yıkık çıkan 
Oscar Wilde, önce ucuz Londra 
batakhanelerinde vakit geçirse de 
İngiltere’de kendisine hiç yaşam 
alanı bırakılmadığını ve toplumun 
kendisine karşı kışkırtıldığını 
tespit edip ülkesini ve ailesini terk 
etmek zorunda kalır. Fransa’da 
yanına gelen sevgilisi ile Napoli’ye 
yolculuk yapan Wilde artık 
sevgilisinin de parası kalmadığını 
keşfeder. Bir zevk adamı olan Wilde 
zevklerinin uğruna her şeyi feda 
edebileceğini birçok kez gösterse 
de zamanın tutuculuğunun ağır 
baskısı altında giderek yaratıcılığını 
da yitirmeye başlar. Son nefesine 
kadar zevkin emrinde olan hayatı, 
vücutlarını satarak geçinen 
oğlanların arasında son bulur.

Yönetmen, senarist ve başrol 
oyuncusu Rupert Everett, Oscar 
Wilde'ı daha önce de birkaç tiyatro 

The Happy Prince – Mutlu Prens

Yönetmen : Rupert Everett

Yapım Yılı : 2018

Ülke : Almanya, Belçika, İtalya

Türü : Biyografik, Dram

Süre : 1 saat 46 dakika

Oyuncular : Rupert Everett, Colin Firth, Colin 
Morgan, Edwin Thomas, Emily Watson, Tom 
Wilkinson

Fragman
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Cumartesi

Hep bir baloya mı gitmek istediniz? 
‘Sommernachtsball’ etkinliğinde Zürich tren garı 
göz alıcı bir dans salonu olarak kullanılıyor. "Wiener 
Ballorchester" ve "Pepe Lienhard Orchester" büyük 
salonda büyüleyici bir atmosfer oluşturuyorlar. 

Saat: 20:00’den itibaren. Giriş ücretsiz. 

Hauptbahnhof Zürich, Bahnhofshalle.
 www.sommernachts-ball.ch

Zürich Tren Garı’nda Balo

23 Haziran BALO
Pazar

"Nachspielzeit" tiyatrosunda yaşlı bir garson 
insanları izlemekten hoşlanmaktadır. 
Gözlemlerinin odak noktasında da bir çift yer 
almaktadır. Bu ikisi kimdir? Birbirleri ile ve 
garsona karşı davranışları nasıldır? 

24 Haziran TİYATRO

Foyer, Schiffbau. Schiffbaustr. 4, Zürich
www.schauspielhaus.ch

EĞLENCE
Çarşamba

Yaz geldi! GZ Hirzenbach su kaydırağını tekrardan 
hizmete sunuyor. Bu öğleden sonra herkes 
ıslanacak! Küçük çocuklar sadece gözetim altında 
girebilirler. 

Yanınız getirmeniz gerekenler: Güneş kremi, 
güneş şapkası, havlu ve mayo. Sadece güzel ve 
sıcak havada. 

Saat: 14:30-16:30. Giriş ücretsiz. 

GZ Hirzenbach. Helen Keller-Str. 55, Zürich 
www.gz-zh.ch/gz-hirzenbach

Suyla Eğlence

27 Haziran
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Pazar

Dünya Kupası süresince 14.06’dan 15.07 tarihleri 
arasında "Kosmos"daki büyük merdivenler 
taraftarlar için tribüne dönüştürülüyor. İsviçre’nin 
tüm maçları ve ikinci turdaki tüm maçlar büyük 
beyaz perdede gösterilecektir. 
Saat: 20:00. Giriş ücretsiz. 

Kosmos. Lagerstr. 104, Zürich - www.kosmos.ch

Dünya Kupası. 
Brezilya İsviçre’ye Karşı…

17 Haziran FUTBOL

Çarşamba

Çocuklar bugün "Weck bloss den Tiger nicht auf" 
hikayesini dinliyorlar. Diğer hayvanlar, tehlikeli 
kaplanı uyandırmadan, oradan nasıl geçecekler? 
Hikayeden sonra çocuklar birlikte elişi yapıyorlar. 
3 yaşından itibaren çocuklar ve ebeveyn kişilerle 
birlikte. Saat: 15:30. Katılım ücretsiz. 

Spielplatz Siedlung Luggweg. Luggwegstr. 
109/125, Zürich 
www.gz-zh.ch/gz-loogarten

Çocuklar İçin Bir Hikaye

20 Haziran
Perşembe

(15.07-20.08)"ZVV-FerienPass"ı ile 6-16 yaş 
arasındaki çocukları için Zürich Kantonu’nda 
bulunan 130’un üzerinde açık yüzme havuzuna, 
müzelere ve hayvanat bahçesine ücretsiz 
girebilecekler. Bunun yanı sıra, ZVV-bölgesinde 
tren, otobüs ve tramvaylar da ücretsiz. 

Yaz dönemindeki diğer indirimler ve fırsatlar için: 
www.zvv.ch/ferienpass. 

Yaz Tatili Süresince Eğlence

21 Haziran EĞLENCEEĞLENCE

Pazartesi

Bugün eski şehirde yer alan "Himmel und Erde" 
turuna katılın. Çatıda yer alan, tren raylarını 
gören, bir bahçeyi keşfedin ve diğer katılımcılarla 
beraber etkileyici noktaları gezin. Yanınıza 
almanız gerekenler: iyi bir ayakkabı, el feneri. Bu 
gezi aynı zamanda 21.06 tarihinde de yapılacak.
Saat: 19:00. Katılım ücretsiz.

Buluşma noktası: Feusisbergli otobüs durağı.
www.nahreisen.ch

Yeni Yerler Keşfedin

18 Haziran GEZİ

Cumartesi

Her sene 300.000 kişi Zürich havaalanında yer alan 
"Zuschauerterrasse B"yi ziyaret ediyor. Ziyaretçiler 
iniş ve kalkış yapan uçakları izleyebiliyor, kokpitteki 
pilotları gözlemleyebiliyor ve uçaklar ve havaalanı 
hakkında bilgi edinebiliyorlar. Çocuklarınız, kokpit 
ve daha birçok şey hakkında bilgi alabiliyorlar. 
Her gün 09:00-19:00. KulturLegi ile ücretsiz, 
diğerleri 5.- CHF. ZVV için 1-2 bölgelik ek bilet 
gerekmektedir. 

Zuschauerterrasse B, Flughafen Zürich
www.flughafen-zuerich.ch

Havaalanında İzleyiciler İçin Teras

30 Haziran EĞİTİM



 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
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Malzemeler: 1 adet tavuk göğsü,1 adet tavuk budu, 6 su bardağı 

su, 1 adet kuru soğan (isteğe bağlı), 1 yemek kaşığı un, 1 yemek 

kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, yarım 

limon

Hazırlanışı: Soğanı soyup bol su ile acılığının gitmesini sağlayınız. 

Soğanı çok küçük olmayan parçalara bölerek tencereye koyunuz. 

İyice yıkanmış tavuk göğsü ve tavuk budunu da tencereye ekleyi-

niz. Dilerseniz tavukları da birkaç parçaya bölebilirsiniz.

Suyu da ekleyerek tencereyi ocağa alın. Tavuklar pişene kadar, 

30-35 dakika kaynatın. Pişen tavukları bir tabağa alarak soğuma-

sını bekleyin. Etler soğuyunca kemikleri ayıklayıp, tavukları küçük 

küçük parçalar haline getirin.

Başka bir tavada tereyağı ile unu kavurun. Unun çiğ kokusu 

çıktıktan sonra tavuk suyu ile birleştirin. Topaklanmaması için 

iyice ve hızlıca karıştırın. Üzerine tuz ve karabiberi ekleyerek 

tavuk suyunu blenderdan geçirin. Sonuç olarak tavuk suyunun 

pürüzsüz bir kıvama ulaşması gerekiyor. Kıvamını tutturduğunuz 

tavuk suyuna küçük parçalar halinde didiklediğiniz tavuk etlerini 

de ekleyin.

Tavuk suyu çorbasını 10 dakika son haliyle kaynatın. Sıcak çorba-

nın üzerine limon ve pul biber ekleyerek servis edebilirsiniz. 

Tavuk Suyu 

Çorbası
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Malzemeler: 4 su bardağı un ,1 yumurta,1 su bardağı su,1 çay kaşığı 

toz maya, tuz

İç malzemeler: 1 adet tavuk göğsü, 3 su bardağı su, 3 soğan, 3 sivri 

biber, 1 domates, yarım çay bardağı sıvıyağ, tuz, karabiber 

Üzeri için: 1 yumurta sarısı,1 çorba kaşığı sıvıyağ

Hazırlanışı: Unu hamur yoğurma kabına alıp ortasını havuz gibi açın. 

Tuz, yumurta ve mayayı ilave edip azar azar su ekleyerek kulak me-

mesi yumuşaklığında bir hamur yoğurun. Hamurunuzu ılık ortamda 

15 dakika dinlendirin. 

Daha sonra tavuk göğsünü tencereye alıp 3 bardak su ile haşlayın ve 

tel tel ayırın. Tavuk suyunu daha sonra kullanmak üzere muhafaza 

edin. 

Soğanları piyazlık doğrayıp sıvıyağda pembeleştirin. Sivri biberleri ve 

domatesleri doğrayıp soğana ekleyin ve 5 dakika pişirin. 

Sonra da tavuk göğüs etini, tuz ve karabiberi ila
ve edip ateşten alın. 

Hamuru iki eşit parçaya ayırıp merdaneyle tepsi büyüklüğünde açın. 

Bir parçasını tepsiye yerleştirip iç malzemeyi üzerine yayın. Diğer 

hamuru üzerine kapatın. 

Yumurta sarısı ile sıvıyağı karıştırıp hamurun üzerine sürün. Önceden 

ısıtılm
ış 180 dereceye ayarlı fır

ında üzeri pembeleşinceye kadar pişirin. 

Fırından alıp börek sıcakken üzerine tavuk suyunu gezdirerek dökün. 

Suyunu çekince dilimleyip sıcak olarak servis edin.

Köbete (Tavuklu Börek)

Malzemeler: 2 su bardağı vişne suyu, 5 su bardağı 

süt, 9 yemek kaşığı irm
ik, 9 yemek kaşığı şeker, 

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi, 1 yemek kaşığı 

tereyağı,1 paket vanilya,1 yemek kaşığı kakao,1 

paket vanilyalı puding

Hazırlanışı: 1 paket vanilyalı pudingi 2 bardak 

vişne suyu ile pişirin. Silikon kek kalıbını ilk olarak 

suyla çalkalayın ve ardından pudingi kalıba dökerek 

buzdolabına kaldırın.

Süt, irm
ik, şeker, Hindistan cevizi, tereyağı ve 

vanilyayı karıştırıp tencereye alarak kaynayana kadar 

pişirin.

Dolapta soğuttuğunuz pudingin üzerine irmikli 

karışımın yarısını dökün. Yeniden dolaba kaldırın. 

Diğer kalan yarısına ise kakaoyu ekleyerek karıştırın.

Dolaptan çıkardığınız tatlının üzerine kakaolu pudingi 

dökün. 1-2 saat dolapta beklettikten sonra servis 

tabağına ters çevirin ve dilimleyerek servis edin.

Kırmızı İrm
ik

Tatlısı
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Bir varmış bir yokmuş. Evvel 
zaman içinde çok uzak 
diyarlarda küçük bir prens 
yaşarmış. Küçük prens 
şaşırtılacak şekilde küçük 
boydaymış. Küçük prens bir 
evden biraz daha büyük bir 
gezegende yaşıyormuş. Bu 
gezegende yanardağlar, 
çiçekler ve otlar varmış. Bu 
otlar zararlı otlarmış ve küçük 
prens her gün gezegeni-
ni dolaşıp bu zararlı otları 
temizlemekle uğraşıyormuş. 
Özellikle de baobap ağaç-
larına çok dikkat edermiş. 
Baobap ağaçları zamanında 
temizlenmezse köklerini çok 
uzaklara salar, eğer gezegen 
küçük ise gezegeni param-
parça ederlermiş.

Bir gün küçük prens baobap 
fidanlarının arasında gezer-
ken orada bir gül olduğunu 
fark etmiş ve ona duyduğu 
hayranlığı saklayamamış.

Ancak gül çok nazlıymış 
ve hiçbir şeyden memnun 
olmuyor, hiçbir şekilde mutlu 
olamıyormuş. 

Küçük prense şöyle demiş; 
-‘’Akşam olunca üzerimi bir 

olursun. Ne olur evcilleştir 
beni ! ‘’ demiş ve küçük pren-
se kendisini nasıl evcilleştire-
bileceğini anlatmış. 

Böylece küçük prens tilkiyi 
evcilleştirmiş. Ne var ki küçük 
prens gezegenini ve gülünü 
çok özlüyormuş. Bu yüzden 
geri dönmeye karar vermiş 
ve tilkiye veda etmiş. Ama 
küçük prens arkadaşını bıra-
kacağı için çok üzülüyormuş. 

Tilki ona ; -‘’Senin altın sarısı 
saçların var. Buğdaylar da 
altın sarısı. Buğdayları gör-
düğüm zaman aklıma sen 
geleceksin. Oradan esen 
rüzgarlar bana senin sesini 
hatırlatacak.’’ demiş.

Küçük prens bunun üzerine 
çok uzaklara gitse de tilkiyi 
hep kalbinde taşıyacağını 
fark etmiş. Küçük prens geze-
genine dönmüş. Gülüne ve 
yanar dağlarına kavuşmuş. 
Gülüne ve gezegenine ka-
vuştuğu için çok mutluymuş. 
Her gece mutlu bir şekilde 
yıldızları izlemiş. 

olduğunda fenerini yakıyor, 
fener yanar yanmaz hemen 
gün doğuyormuş. Feneri sön-
dürmek zorunda kalıyormuş. 
Feneri söndürdüğünde gece 
oluyor, yaktığında ise gün 
doğuyormuş.

Küçük prens en sonunda 
dünyaya ayak basmış. Çölde 
tek başına yürürken bir tilkiyle 
karşılaşmış. Tilkiyi görünce; 
-‘’Gel biraz oyun oynayalım. 
Çok yalnızım.’’ demiş. 

Ne var ki tilki ; -‘’Ben seninle 
oyun oynayamam. Çünkü 
ben evcil değilim.’’ demiş.

Küçük prens; -‘’Evcil ne de-
mek? ‘’ diye sormuş.

Tilki cevap vermiş; -‘’Bağlan-
mak demek. Eğer sen beni 
evcilleştirirsen ben senin dün-
yada biriciğin olurum, sen de 
benim için dünyada biricik 

cam fanus ile kapatırsanız iyi 
olur. Gezegeniniz çok soğuk. 
Gezegeninizin bu kadar 
soğuk olması benim için hiç 
iyi değil. ‘’

Gülün sürekli mızmızlanması 
küçük prensin canını sıkıyor-
muş ve kendini çok yalnız his-
sediyormuş. Hep bir arkadaşı 
olsun istermiş küçük prens. Bu 
yüzden arkadaş bulabilmek 
için uzaklara gitmeye karar 
vermiş. Gitmeden önce de 
gülünü son bir defa sulamış 
ve ondan ayrılma zamanı 
geldiğinde küçük prensin 
içini çok büyük bir hüzün 
kaplamış.

Küçük prens yolculuğu 
sırasında birçok gezegen 
gezmiş. Bu gezegenler-
den birinde hiçbir uyruğu 
olmayan bir kral ile, başka 
bir gezegende daha kendi 
gezegenini tanımayan bir 
coğrafyacı ile karşılaşmış. 
Bir başka gezegende ise 
bir fenerciyle karşılaşmış. 
Fenercinin gezegeni öylesine 
küçükmüş ki, fenerci gece 
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Feldbergstrasse 33

4057 Basel

061 691 24 71

www.muzik-kitap.com

info@muzik-kitap.com

Elif Şafak’ın gazete ve dergilerde 
yayımlanmış yazılarından oluşan yeni 
kitabı ‘Sanma ki Yalnızsın’da sevgiden 
uzun evliliklerin sırrına, kendi tüylerini 
yolan kuşlardan kadınların kendilerini 
kanatma kabiliyetlerine birçok başlık 
var. Kitapta, epey ilgi çekici, samimi 

yazılar mevcut.

Sana kelimelerden kaleler yaptım. 
Hendekli, balkonlu, eflatun bayraklı, 

girişi saklı kocaman kaleler. 
Bir odasında bıraktım yüreğimi. 

Merasimsiz, habersiz, tantanasız 
ve beklentisiz usulca düşürüverdim 

elimden, olur da bulursan belki 
sevinirsin diye, öylesine. 

Sana harflerden sarmaşıklar ördüm; 
geceleri gözlerini kapadığında, uyku 
ile uyanıklık arası o tekinsiz aralıkta 

durduğunda, cinlerin meşveret alanında 
yapayalnız kaldığında koklarsın belki, 

hatırlarsın diye.

Sana alfabeden kaftan diktim; azametle 
giyesin ve hiç üşümeyesin diye, kalın 

kadifeden, sırma ipliklerle. İşledim 
üzerine isminin baş harflerini, sessiz 
ve derinden, kimse bilmeden, sadece 

Yaradan'ın duyduğu bir yemin gibi.

Son dönemlerde oyuncular arasında en 
fazla sevilen isimlerden bir tanesi olan 

Nejat İşler "Gerçek Hesap Bu!" kitabı ile 
yazarlığa da bir adım atıyor.

Nejat İşler kitabında kahramanları 
uydurma olan gerçek hikayeleri 

okurları ile paylaşıyor. Kitapta anılarını 
ve kendisi hakkında bilinmeyenleri 

bulmak mümkün. Bu yüzden Nejat İşler 
hayranları için "Gerçek Hesap Bu!" tam 

bir bilgi kaynağı diyebiliriz.

Hayatı, dostlukları ve tutkuları yücelten 
yaşantılar; yüreklere kazınmış sözler 

okuyucuya ilham verecek. 

Gerçek hesap bu… Söze gerek var 
mı? "Kendi hikâyelerimizi anlatalım, 
gerçekleri bizim gibi yaşayanları da 

anlatmak lazım." "Gerçekten istediğim 
şeyleri yapmak, gerçekten istediğim 

yerde, gerçekten istediklerimle 
zamanımı değerlendirmek. Tek isteğim 

ve halihazırda yaptığım şey bu." Söze 
gerek var. Gerçek hesap bu!

"Önemsemeyi unutup çöpe attığın 
hayatın var ya, ben aldım onu işte. 

Hatta çaldım. Sen önemse diye. Hiç 
yanıltmadın beni, teşekkür ederim."

Taşradaki bir kilise papazının kızı olan 
Dorothy Hare, babasının tüm görevleri 

onun üstüne yıkmasıyla dükkân 
borçlarından mıntıka işlerine, bağış 

toplamaktan cemaati pohpohlamaya 
her şeyden sorumlu hale gelmiştir. 

Dorothy’nin Tanrı’ya inancı tamdır, 
hayatın kendisine biçtiği rolü şikâyet 

etmeden kabullenmiştir. Ama bir gün, 
o güçlü rutin aniden sarsılır ve Dorothy 

kendini beş parasız halde sokaklarda, 
tanımadığı insanlarla, ağır işçilik 

yaparken bulur – dahası, kim olduğunu 
hatırlamamaktadır.

 Orwell, bir gecede toplumun bir 
kesiminden bambaşka bir kesimine 

taşıdığı Dorothy vasıtasıyla 1930’ların 
İngiltere’sinde kadınların, işçilerin, 

evsizlerin haline ışık tutuyor. 

Deneysel sayılabilecek anlatım 
biçimleriyle yazarın edebiyatında 

özel bir yere sahip olan Papazın Kızı, 
inancın ve inançsızlığın, ahlakın ve 

düşkünlüğün, paranın ve yoksulluğun 
sorgulandığı eşsiz bir roman.

Sanma Ki Yalnızsın Gerçek Hesap Bu! Papazın Kızı

Elif Şafak  Nejat İşler George Orwell
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