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•	 Kendinize	küçük	bir	fotoğraf	
albümü	yapın.	Mutsuz,	
umutsuz	anlarınızda	bu	albüme	
bakıp	gülümsemek	size	iyi	
gelecektir.	

•	 Tatilde	tanıştığınız	insanlarla	
ilişkilerinizi	devam	ettirin.	
E-Mail,	telefon	ve	sosyal	
medya	araçları	bunun	için	çok	
iyi	olanaklar	sunuyor.	Aynı	
anıları	birlikte	hatırlamak	
hüzünleri	geride	bırakacak,	
psikolojik	olarak	size	iyi	
gelecektir.

•	 Gün	içerisinde	yürüyüş	
yapmak,	havuza	gitmek	gibi	
tatil	anımsatan	aktiviteler	
içerisinde	olmanızda	fayda	var.	

•	 Tatilinizi	geçirdiğiniz	mekan	
hala	kalbinizden	çıkmıyorsa,	
bir	sonraki	tatilinizi	organize	
etmeye	başlayın	derim.	Her	
ne	kadar	uzak	olsa	da,	tatil	
tarihinizin	belli	olması	içinizi	
ısıtacaktır.

•	 Son	olarak;	sizin	için	değerli	
olan	anıları	çağrıştırabilecek	
büyülü	bir	mekan	edinin	
kendinize.	Yağmur,	soğuk,	
rekabet	ve	kıskançlığın	
erişemeyeceği,	hayatın	güzel	
ve	değerli	şeylerinin	tadını	
çıkarabileceğiniz	bir	mekan!	

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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Başlangıçta	sanki	hiç	
bitmeyecekmiş	gibi	gelen	tatil	
dönemi,	özellikle	de	çocukları	
okul	çağında	olan	aileler	için	bitti	
ve	“gerçek	hayata“	dönme	vakti	
geldi.	

“Tatil	dönüşü	adaptasyon	
depresyonu“	denilen	bu	dönemde	
karmaşık	duygular	içinde	
olabiliyoruz.	

Tatil	dönüşleri,	sizi	yağmurlu,	
soğuk	ya	da	güneşli	bir	hava	
karşılasın	hiç	farketmez,	
her	zaman	küçük	dramlar	
içerir;	ilk	birkaç	gününüz	tatil	
hatıralarınızla	geçer.	“48	saat	
önce	şunu	yapıyorduk“,	“Bir	hafta	
önce	şuradaydık“	gibi.	

Aklınızdan	kimi	zaman,	“Neden	
buraya	tekrar	döndük	ki?“	
sorusunu	geçirebiliyorken,	
içinizden	işe	gitmek	bile	gelmez.	
İş	ve	okul	gibi	günlük	yaşamın	
koşuşturmacalarının	yeniden	
başlayacağı	gerçeğinden	
hareketle,	gerçek	yaşama	en	
kısa	sürede	dönmekte	fayda	var.	
Ancak	bu	koşuşturmaca	stresinin	
sizi	kontrol	altına	almamasına	
dikkat	edin.	Bunun	için	birkaç	
öneri	sıralayabilirim;

•	 Tatil	ile	ilgili	duygu	ve	
düşüncelerinizi	yazın.	
Gelecekte	yapmak	
istediklerinizi	de	eklemeyi	
ihmal	etmeyin	tabi.	Böylelikle	
mutlu	anlarınızı	istediğiniz	
zaman	açıp	okuyabilirsiniz.	
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Sağlıklı, Doğal ve Adil Üretilmiş Gıdalar

Bisiklet ve Yaya Yolları Federal Kararnamesi Gıda Egemenliği için Tarım Hepimizi Etkiliyor 

Bu inisiyatif Yeşiller Partisi’nin öncülüğünde 
gündeme geldi. İnisiyatif ile, doğal ve hayvan dostu 
bir tarım için Federal Hükümet’ten gıda teşviki is-
teniyor. Bu destek aynı şekilde ithalat için de talep 
ediliyor. Amaç, nakliye ve depolamanın çevreye 
zararının ve gıda atıklarının azaltılması. 

İnisiyatif karşıtları, inisiyatif metninin tarımsal 
ithalatta çok yüksek kriterler talep ettiğini, bunun 
da Dünya Ticaret Örgütü (WTO)`nün kurallarının 
ihlali anlamına geldiğini dillendiriyorlar. Tüketiciyi 
koruma örgütleri ise, inisiyatifin kabulü durumun-
da gıda fiyatlarının yükseleceğini ifade ediyorlar.

Yeşiller Partisi Milletvekili Sibel Arslan daha önce 
Federal Parlamento gündemine gelen konu ile 
ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: “Gıda maddeleri poli-
tikamızın gerçek bir ekonomi özgürlüğüyle idare 
edilmesini mi istiyoruz, yoksa ekonomiye kendi 
içinde serbest piyasanın işletilebileceği bir yön 
mü vermek istiyoruz? Büyük çaplı, adil olmayan 
ve sağlıksız hayvan yetiştiriciliğinden üretilen etin, 
klorlu tavukların ve düşük ücretlerle toplatılan 

sebzelerin ithali kimin çıkarına? Kaynak sularının 
kullanılan tarım ilaçlarıyla zehirlenmesi kimin 
yararına? Tabii ki ne tüketicilerin ne doğanın ne de 
toplumun yararına. Çok açıktır ki, gıda maddeleri 
ticaretinin küresel rekabetine müdahale etme-
den etkili ve sağlıklı bir gıda politikası yaratmaya 
teşebbüs edilemez.”

Federal Hükümet bu inisiyatifin kabul edilmemesi 
yönünde görüş bildiriyor. 

Gü
nd
em
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23 EYLÜL

HALK OYLAMALARI

İsviçre genelinde 23 
Eylül üç konu halkın 
oyuna sunulacak.

Bu oylamalara dair 
detaylar şöyle;

Sağlıklı, Doğal ve Adil Üretilmiş Gıdalar
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Federal Hükümet destek kap-
samında; kantonları ve çalışma 
içerisinde yer alan aktörleri des-
tekleyeceğini ifade ediyor. Konu 
ile ilgili gerekli koordinasyonu 
sağlayabileceğini ifade eden Fe-
deral Hükümet, bisiklet yolu ağları 
hakkında gerekli olan tüm bilgileri 
verebileceğini de vurguluyor.

Federal Hükümet, bisiklet yollarını 
yaya yoları ile aynı kategoriye alıp, 
bu alanda yeni düzenlemeler yap-
mak istiyor. Düzenlemenin kabul 
edilmesi durumunda, 40 yıllık ana-
yasa maddesine yeni eklemeler 
yapılacak. Böylece bisiklet yolları-
nın düzenlenmesi ve çoğaltılması 
fikri yaşama geçirilebilecek.

Bisiklet ve Yaya Yolları 
Federal Kararnamesi 
(Bisiklet İnisiyatifi)

Bu inisiyatifi İsviçre Çiftçiler Birliği 
gündeme getirdi. İnisiyatif, günü-
müz tarım politikaları ile teşvik, 
etkili arazilerin korunması, ihracat 
desteklerinin yasaklanması gibi 
talepler içeriyor.

Çiftçiler Birliği’nin bu inisiyatifi, Fe-
deral tarım politikalarına aykırı ta-
lepler de yer alıyor; Tarım alanında 
çalışanların sayısını devlet desteği 
ile arttırmak, İsviçre gıda standart-
larına uygun olmayan gıdalarda, 
uluslararası ticaret yasaları ihlal 
edilse bile, ticari vergilerin alınması 
ya da tamamen yasaklanması gibi 
talepler örnek olarak verilebilir.

Federal Hükümet bu inisiyatifin 
kabul edilmemesi yönünde görüş 
bildiriyor. 

Gıda Egemenliği için 
Tarım Hepimizi Ekliyor
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belediyeler kendi inisiyatifle-
rini kullanma hakkına sahip 
oluyorlar. Uymaları gereken 
tek ilke; uzun süreli mesleki 
entegrasyona destek sunmak 
ve gençler için mesleki enteg-
rasyonu en ön planda tutmak. 

Birçok belediye, özellikle de 
dar gelirli ailelerin çocuklarının 
daha iyi yerlere gelmelerini 
teşvik ediyor. Böylelikle ailenin 
sosyalden çıkma olasılığı daha 
da artıyor.

Bu haberin detayları basında 
uzun uzadıya yer aldığı için 
burada tekrar etme gereği 
duymuyorum. 

Burada vurgulamak istedi-
ğim asıl konu şu; kendinizin 
ve çocuklarınızın haklarına 
sahip çıkın! Özellikle de konu 
hakkında belirgin bir düzenle-
me veya yasa yok ise. Hiçbir 
devlet kurumu, “söylüyor“ ya 
da “yazıyor“ diye haklı değildir. 

Yukarda bahsettiğim genç kız,-
mücadelesini hukuki yollarla 
kazandı! Ancak hakkını hukuki 
yollara başvurarak arayan, 
buna cesaret eden çok az 
insan var. Özellikle de göçmen 
toplulukları arasında...

sinti olacağı tehdidi gündeme 
gelmişti. 

Genç kızın okul başarısı ve not 
ortalamasının yüksek olması 
da belediye görevlisini ikna 
edememişti. 

Daha sonra olaya bir avukatın 
müdahil olması ile birlikte, ay-
lar sonra belediye bu söylem 
ve dayatmalarından vazgeçti. 
Genç kız mücadelesini kazandı 
ve artık istediği okula gidebi-
lecek. 

Yasal olarak mevzuatta genç 
kızın karşılaştığı bu durumla 
ilgili bir düzenleme bulun-
muyor. Böylesi durumlarda 

G
eçtiğimiz günlerde 
İsviçre basınında 
yer alan bir haber-
de, genç bir kızın 

anne-babasının sosyal yardım 
alması nedeniyle liseye gitme-
si engellendiği işlenmişti. 

Belediyenin yürüttüğü politika; 
“Sosyal yardım alan ailenin 
çocukları, bir an önce gelir 
elde edebilecekleri bir meslek 
yapıp, sonrasında çalışıp para 
kazanarak sosyalden çıkma 
şanslarını yükseltmeleri“ 
şeklindeydi. 

Genç kızın belediyenin dediğini 
yapmaması durumunda ise, 
ceza olarak ailenin bütçesin-
den her ay 400 franklık bir ke-

Derya Özgül LL.M.
Hukukçu

d.ozgul@haberpodium.com

Sosyal Yardım Alana

Not: İsviçre’de, hukuki konularda danışmanlık hizmetinden faydalanmak isteyenler yukardaki mail adresimden 
bana ulaşabilirler. Ayrıca Türkiye ile, tanıma/tenfiz davaları, tapu dava işlemleri, tebligat, vekâlet işlemi vs. 
türünden herhangi bir hukuki süreç içerisine giren ya da Türkiye’de hukuki takip yaptırmak isteyen okuyucula-
rımız da iletişime geçebilirler.
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2017 yılının Şubat ayında kabul edilen bir halk 
oylaması sonrasında, İsviçre’de yaşayan 3’üncü 
nesil göçmen gençlerin İsviçre vatandaşlığına 
kolayca geçiş yapabilmelerine olanak sağlan-
mıştı. Ancak aradan geçen sürede gençlerin İs-
viçre vatandaşlığına ilgilerinin olmadığı anlaşıldı. 

Federal Göçmen Sekretaryası’nın konu ile 
ilgili yaptığı bir açıklamaya göre, 3’üncü nesil 
gençlerin sadece birkaç yüzü vatandaşlık için 
başvurdu. Referandum döneminde yapılan 
açıklamalarda, kolaylaştırılmış vatandaşlık için 
gerekli kriterlere sahip olanların sayısının 25 bin 
olduğu ifade edilmişti.

İlgisizliğin nedenleri

Uzmanlar gençlerin İsviçre vatandaşlığına ilgi-
sizliklerini, idari engellere ve pasaport başvuru 
ücretlerinin yüksek olmasına bağlıyorlar. Diğer 
yandan, gençlerin şimdiye kadar vatandaşlık 
almadan iyi bir yaşam sürdürmeleri de buna bir 
neden olarak gösteriliyor.

Kimler başvuruyor?

Kolaylaştırılmış vatandaşlık hakkından en 
fazla yararlananlar 255 başvuru ile İtalyanlar. 
Bunu 65 başvuru ile Türkiyeliler, 38 başvuru ile 
Kosovalılar, 30 başvuru ile İspanyollar, 17‘şer 
başvuru ile Makedonyalılar ve Portekizliler takip 
ediyor.

Kriterler

Kolaylaştırılmış vatandaşlık kriterleri şöyle 
belirlenmişti;

 Üçüncü nesilden olan kişinin anne veya baba-
sının İsviçre’de doğmuş olması.

 Kişinin İsviçre’de doğmuş olması ve en az 10 
yıl burada ikamet etmiş olması.

 İsviçre’de en az 5 yıl temel eğitim almış olması.

 26 yaşından küçük olması.

GENÇLER
İSVİÇRE

PASAPORTUNA
İLGİ GÖSTERMİYOR
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Toplamda	246	üyesi	bulunan	
Ulusal	Parlamento	ve	
Senato’da	19	çifte	vatandaş	
bulunuyor.	Bu	rakam	
toplam	sayının	%7,7’sine	
denk	gelirken,	oran	İsviçre	
nüfusunun	çok	altında	bir	
rakama	tekabül	ediyor.	

İsviçre’de çifte vatandaşlık 
uygulaması 1992 yılından bu 
yana yürürlükte. 2016 yılında 
açıklanan son verilere göre, 

İsviçre’de 15 yaşın üzerinde 
olan çifte vatandaşların sayısı 
916.000. Bu rakamdan hareket-
le, Ulusal Parlamento ve Sena-
to’da daha çok çifte vatandaşın 
bulunması gerekiyor.
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Sayısı 19 olan 
çifte vatandaş 

parlamenterlerin 
dışında, sadece 

İsviçre vatandaşlığını 
tercih etmiş olan 
göçmen kökenli 
parlamenterler 

de bulunuyor. Bu 
parlamenterlerden 

kimisi doğuştan 
edindiği 

vatandaşlığını 
iade ederken, 

kimisi de evlilik 
nedeniyle İsviçre 

vatandaşlığına 
geçmiş.
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Angelo Barille
İsviçre-İtalya

Yvonne Feri
İsviçre-İtalya

Daniel Josistch
İsviçre-Kolombiya

Corrado Pardini
İsviçre-İtalya

Géraldine Savary
İsviçre-Fransa

Jacqueline Badran
İsviçre-Avustralya

Claude Janiak
İsviçre-Polonya

Ada Marra
İsviçre-İtalya

Rebecca Ruiz
İsviçre-İspanya

Cédric Wermuth
İsviçre-İtalya

Yvette Estermann
İsviçre-Slovakya

Yves Nydegger
İsviçre-Fransa

Guillaume Barazzone
İsviçre-İtalya

Sibel Arslan
İsviçe-Türkiye

Aline Trede
İsviçre-Almanya

SP
SVP
FDP
CVP

Yeşiller

10
3
1
2
3

Alfred Heer
İsviçre-İtalya

Benoit Genecand
İsviçre-Fransa

Claude Béglé
İsviçre-Fransa

Lisa Mazzone
İsviçre-İtalya

13
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Z
ürich’te uzun zamandır, 
şehirde yasa dışı kalanlara 
bir kimlik kartı verilmesi 
tartışılıyordu. Buradaki temel 

hedef, Zürich’te kalan tüm kâğıtsızlara 
City Kart’ı vermek ve kimlik çeşidine 
bakmaksızın birçok haklar sunmak. 
Bu vesile ile “Zürich City Kart Derneği“ 
kuruldu ve çalışmalarına başladı.

Zürich City Kart Derneği şu aşamada 
konu ile ilgili inisiyatif için imza toplu-
yor. Zürich Parlamentosu’nda grubu 
bulunan Yeşiller, SP ve AL gibi partiler 
de, bu çalışmayı desteklemek adına 

İsviçre’ye yapılan iltica 
başvurularında azalmalar 
yaşanıyor. Federal 
Göçmenlik Sekretaryası 
SEM’in yaptığı açıklamaya 
göre 2018 yılının ilk altı 
ayında toplamda 7820 iltica 
başvurusu yapıldı.

bir önerge sundular. İnisiyatif, Cenevre 
Kantonu’nda kâğıtsızlara verilen 
hakların Zürich’te de verilmesini talep 
ediyor.

Cenevre Kantonu 2017 yılında yürürlü-
ğe koyduğu “Operation Papyrus“ isimli 
bir düzenleme ile, beş yıldan fazla bir 
süre Cenevre’de ikamet edip entegre 
olan ve ekonomik yönden bağımsız 
olan kâğıtsızlara kimlik vermişti. 

İsviçre’de geçerli bir oturuma ve 
kimliğe sahip olmayan göçmenler 
kâğıtsızlar olarak adlandırılıyor.

Kâğıtsızların birçoğu, Orta ve Güney 
Amerika ülkelerinden ekonomik ne-

Bu oran, bir önceki yılın 
hesaplamalarına göre % 14’lük bir 
düşüşe tekabül ediyor. SEM’in 2018 yılı 
için iltica başvurusu tahmini 20 bin’di. 

İltica başvurularında ilk sırayı Eritre 
kökenliler alırken, bu sıralamayı 
Suriye, Afganistan, Gürcistan ve 
Türkiye kökenliler takip ediyor.

SEM ilk altı ayda toplam 6932 dosya 
kararlaştırdı. Değerlendirmeler 
sonucunda 1753 kişiye mültecilik 

denlerle İsviçre’ye gelen kesimlerden 
oluşuyor. Bunların bazıları 10 yıldan 
fazla bir süredir İsviçre’de ikamet 
ediyor. Çocuklarını okula göndere-
bilen kâğıtsızların sağlık sigortaları 
bulunurken, AHV primlerini kendileri 
ödüyorlar.

Tahminlere göre, İsviçre’de şu an 
90 bin ile 250 bin arasında değişen 
rakamlarda kâğıtsız insan yaşıyor. 
Zürich’te yaşayanların sayısının 
ise 28 bin civarında olduğu ifade 
ediliyor. 

statüsü, 2338 kişiye ise geçici oturum 
hakkı verildi. 1357 kişinin dosyasına 
yetersizlik kararı verilirken, bunların 
1214’ü, Dublin Anlaşması dahilinde 
başka bir ülkenin sorumluluğu altında 
bulundukları gerekçesi ile geldikleri 
ülkelere sevk edildi. 

SEM’in elinde hala, şu anda 
değerlendirilme aşamasında olan 
15.737 açık dosya bulunuyor.

Gü
nc
el

Kanton	Zürich,	Kan-
ton	sınırları	dahilinde	
yasa	dışı	yaşayan	
kâğıtsızlara	(Sans-	
Papiers)	kimlik	kartı	
vermek	istiyor.	
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Uzmanlık Alanları
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• 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

F
ederal İstatistik Dairesi (BFS) 
2016 yılında 60 yaş üzeri 
4.400 İsviçrelinin ülkeyi terk 
ettiğini açıkladı. Bu rakam 

2011 yılında 3.300 kişi idi. 

2014 yılında yapılan bir açıklamada, 
toplam 800 bin emeklinin emeklilik 
maaşlarını yurtdışında aldıkları 
açıklanmıştı. 2014 yılında verilen 
AHV payının ise, %14 ile yıllık 5,6 
Milyar franklık gidere tekabül ettiği 
ifade edilmişti. 

Birçok emekli, İsviçre’den aldığı 
maaş ile daha ucuz bir ülkede 
daha iyi bir yaşantı kurmak istiyor. 
Bu nedenle de en fazla göç edilen 
ülkelerin başında İspanya geliyor. 

Tercih edilen ülkeler sıralaması; 
Fransa, Almanya, ABD, Kanada, 
Avustralya, Brezilya, Tayland ve 
Güney Afrika şeklinde devam ediyor. 

Göç eden 65 yaş üzeri emeklilerin 
birçoğu, daha önceden kaldıkları 
ve çalıştıkları şehirlere yerleşmek 
istiyorlar. Bu nedenle Londra, Paris, 
Milano ve Dubai gibi şehirler de 
sıralamada yerlerini alıyorlar.

Emeklilerin en az göç ettikleri 
ülkeler ise; Yunanistan, İtalya ve 
Hırvatistan. Bu ülkelerin tercih 
edilmemelerinin nedenleri ise; 
bu ülkelerdeki iklim dengeleri ve 
fiyatların yüksek olması.

60 yaş üzeri

ülkeyi
terk etti.
(2016)

İsviçreli

60 yaş üzeri

ülkeyi
terk etti.
(2011)

İsviçreli

Fransa
Almanya

ABD
Kanada

Avustralya
Brezilya
Tayland

Güney Afrika

Tercih edilen 
ülkeler
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ylardan Temmuz. İçinde üç genç yetișkin çocuk, bir anneanne 
ve eșimle ben, altı kiși kașık istifi oturduğumuz, biraz eski 
model kiralık arabamız, İzmir yakınlarında bir iki öksürdükten 
sonra 40 dereceye tırmanan hava sıcaklığına pes etti. Kaldık 
yolun ortasında. Üç șeritli yolun en sol șeridinden, ilerdeki çay 

bahçesinin garsonları yardımıyla hep birlikte iterek arabayı gölgeye çektik. Ön 
kapak açılıp aracın hararet yapmıș ve defalarca çalıștırma çabamız sayesinde 
de motorun boğulmuș olduğu teșhisi kondu. Biz kara kara ne yapacağımızı 
düșünürken lokantada çalıșan yașlıca bir bey, motorun suyunu değiștirmeye, 
fan diye adlandırdığı parçayı temizlemeğe bașladı. Derken birden bire motor 
yașama geri döndü. Nasıl teșekkür edeceğimizi bilemedik yardımcımıza. 
Emekleri karșılığında kesinlikle para kabul etmedi ve “Yolunuz açık olsun,” 
diyerek ayrıldı yanımızdan.

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

Dr. med. Yasemin Schreiber-Pekin
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Biz bu olaylar esnasında hem 
o akșam için planlarımızı, 
hem de sıcağın ve yolculu-
ğun verdiği stresi tamamen 
unutmuștuk. Sadece mut-
luyduk kolay atlattık diye. 
Bundan sonra ișleri biraz daha 
yavaștan almaya karar verdik. 
Tatilin bașından beri, günlük 
yașamdan alıșık olduğumuz 
tempoyla yediden yetmișe 
(daha doğrusu onsekizden 
seksensekize) koșturup 
duruyorduk. Biz de neredeyse 
motoru kızmıș bir araç gibi 
yığılıp kalacaktık bir yerde bu 
hızla giderken.

Ertesi gün, arkadașlardan, 
yakındaki Ulamıș köyünde 

Ata Ekmeği ve Armola 
șenliği olduğunu 

öğrendik. Motoru, 
artık keyifli kedi 
gibi mırıldayan 
arabamızla yola 
koyulduk. Köyün 

girișinde, üzerinde 
Seferihisar Bele-

diyesi 

ve bir de salyangoz amblemi 
olan yemeniler dağıttılar. Hızlı 
yerine bilinçli yașamı vurgu-
layan “cittaslow” (sakin șehir) 
ünvanını simgeliyor salyangoz. 
Tam sanki bizim için yapılmıș. 
Bir çınar altında çay içen arka-
dașlarımızla buluștuk. Fırından 
yeni çıkmıș Ata Ekmeği ile 
keçi sütü ve süzme yoğurttan 
yapılan armola peynirinin 
tadını çıkardık. 

Ata Ekmeği, birkaç yıl önce 
bir ninenin sandığında bul-
duğu karakılçık buğdayından 
üretiliyor. Seferihisar’ın Be-
lediye Bașkanı Tunç Soyer’in, 
yerel tohumun yok olmaması 
için öncülük ettiği mücadele 
sayesinde yeniden keșfedil-
miș. Uzun süren çalışmalarla 
karakılçık buğdayını çoğalt-
mayı başarmıș, taş değir-
mende öğütüp, atalarımızın 
yarattığı lezzeti yeniden yaka-
lamıșlar. Günümüzde artan 
obezite ve gluten hassasiyeti 
sorunlarına karșı en iyi cevap 
tohum çeșitliliğinin korun-
ması, kaybedilenin yeniden 
bulunması.

Bașkan Tunç Soyer ile tanıș-
ma fırsatımız oldu bu arada. 
Gülerek șenlik ziyaretçile-

riyle sohbet ediyordu, bizim 
masaya da uğradı. Biraz 
önce, atın arkasında kızak 
gibi çektiği düvenin üstünde, 
buğday tanesinin bașaktan 
nasıl ayrıldığını gösterirken 
izlemiștik kendisini. 

Cittaslow, 1999 yılında İtal-
ya'da kurulmuş uluslararası 
bir belediyeler birliği. Kelime 
kökeni İtalyanca “Citta (Şehir)” 
ve İngilizce “Slow (Yavaş)” 
kelimelerinin birleşmesiyle 
türetilen Cittaslow, “Sakin 
Şehir” anlamında kullanılı-
yor. Seferihisar, Türkiye’nin 
ilk “Cittaslow” u. Türkiye'yi 
bu kavramla tanıştıran 
Tunç Soyer, ayrıca Cittaslow 
Uluslararası Organizasyonu 
Başkan Yardımcılığı görevini 
de sürdürüyor. 2018 yılında 
dünyanın 241, Türiye’nin 15 
kenti tașıyor bu ünvanı.

Cittaslow'un felsefesi tüketim 
çılgınlığına karșı gelișmiș. Ha-
yattan zevk alabilmek, sevdik-
lerine ve kendine zaman ayıra-
bilmek, hız için dünyaya zarar 
vermemek ve yavaş yemek 
gibi tarzları benimsiyor. “Sakin 
şehir algısı kıymetli bir şey, 
başka bir hayatın mümkün 
olduğunu içeren bir algı”, diyor 
Tunç Soyer. Kimliklerine sahip 
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Pırıl pırıl güneși, teos antik kenti, 
billur gibi denizinin yanısıra minik 
kafeleri, balık lokantaları, butikleri, 
begonvil, yasemin süslü pencerele-
riyle yavașlık felsefesini keșfetmeye 
davet eden köylerden biri de Sığacık. 
Pazar kurulduğunda Kaleiçi’nin da-
racık sokaklarında yöre kadınlarının 
sunduğu baklava, börek, gözleme, 
yaprak sarmaların tadına bakmadan 
geçemiyorsunuz. Salatalık, biber, 
domates, patlıcan tarladan yeni top-
lanmıș. Kadınları özellikle becerikli 
yörenin. Zeytinyağı, sabun, turşu, 
reçel, tarhananın hepsi ev yapımı, 
katıksız ve doğal. Yaptıkları ișe değer 
vererek üretmenin keyfiyle yeniden 
karșılaștırılmıș insanlar. 

“Tüketimden çok üretimi teşvik eden 
ve bir yerel kalkınma modeli sunan, 
cittaslow kriterlerine sıkı sıkıya bağlı 
bir kentiz. Yaşam kalitemizi arttır-
mak, verilen değeri hissettirmek, 
sevgi ve şefkatle bir yaşam geçiril-
mesi inancıyla yardımcı olarak Tür-
kiye’de diğer kentlere örnek olmaya 
devam ediyoruz”, diyor Seferihisar 
Belediye Bașkanı Tunç Soyer.

Sığacık’tan tatil 
selamlarımla.

çıkan, çevreye ve doğaya saygılı 
kentler, yerel dokularını, lezzetlerini, 
kültürlerini korudukları sürece bu 
kimlikle uyumlu, sürdürülebilir bir 
kalkınma ve gelecek güvencesi 
sağlıyorlar. 

Mandalina bahçeleriyle kaplı Seferi-
hisar bölgesi. İmar yasası nedeniyle 
mandalina ağaçları sökülüp betona 
feda edilmiș yıllar boyunca. Buna 
son vermek için, insanların manda-
linanın zenginliğimiz olduğunu anla-
ması gerekiyor diyerek mandalinayı 
sanayi ürününe dönüştürmüșler. 
Jeotermal fırında kurutulmuș mis 
kokulu mandalina dilimleri çerez gibi 
yeniyor șimdi. Suyu, şarabı, reçeli de 
sofralardan eksik olmuyor. 

Sosyal sorumluluk projesi olarak 
down sendromlu çocuklarla birlikte 
mandalina toplamıșlar geçen yıl. 
Tunç Soyer, “Çevre, sosyal uyum, 
kentsel yaşam politikalarının 
yanında altyapı kriterleri ile de 
engellilere yönelik ulaşılabilirlik, 
verimli bisiklet yolları, aile hayatı ve 
sağlık hizmetlerinden ulaşılabilirliği 
sadece vermiş olduğumuz bir 
hizmet olarak değil, vicdanı, şefkati 
ve saygıyı tekrar hatırlatmaya 
yönelik bir amaç taşıdığı 
inancındayız”, diye açıklıyor.

Kimliklerine sahip çıkan, çevreye 
ve doğaya saygılı kentler, yerel 

dokularını, lezzetlerini, kültürlerini 
korudukları sürece bu kimlikle 

uyumlu, sürdürülebilir bir kalkınma 
ve gelecek güvencesi sağlıyorlar. 

Tüketimden çok üretimi teşvik 
eden ve bir yerel kalkınma modeli 

sunan, cittaslow kriterlerine sıkı 
sıkıya bağlı bir kentiz. Yaşam 

kalitemizi arttırmak, verilen değeri 
hissettirmek, sevgi ve şefkatle bir 

yaşam geçirilmesi inancıyla yardımcı 
olarak Türkiye’de diğer kentlere 
örnek olmaya devam ediyoruz.

Seferihisar Belediye Bașkanı Tunç Soyer



Bahar Yıldırım
Sağlık Uzmanı

Tatil telaşını herkes bilir. Çoğu insan 
birçok şeyi fazlalıkla beraberine götürür. 
Bu telaşe anında ilaçlar, “oradan alırım“ 

düşüncesiyle pek de önemsenmez. 

Gittiğiniz yerde ihtiyacınız olan ilaçlar reçete ile 
alınabilirken, ifade sorunu yaşayıp yanlış ilaçlar da 
edinebilirsiniz. Yanlış ilaç almanız durumunda da 
yan etkiler yaşayabilir, tatilinizi hastane odalarında 
geçirebilirsiniz.

Tatil döneminde vücudunuz hava değişimini ve farklı 
yemek türlerini hazmedemeyebilir. Bu nedenle en 
gerekli ve ihtiyaç duyulan şu ilaçları yanınıza almanızı 
öneririm;

Ağrı kesici ve ateş düşürücü hap

Baş ağırısı ve yüksek ateş gibi şikayetler, bunaltıcı 
havalarda çoğunlukla herkesin başına gelen 
durumlardır. Bunların temel nedenleri; yetersiz sıvı 
tüketimi  ve terleme sonucundan oluşan aşırı sodyum 
kaybıdır.

İshal ya da kabız hapı

Hava sıcaklığı, su ve gıda yoluyla geçen bakteriyel 
enfeksiyon, süt ve süt ürünleri gibi gıdalardan dolayı 
ishal durumları yaşanabilir. 

Alerji hapı

Güneş ısığı ya da sinekler alerjiye sebep olabilir. 
Sivrisinek losyonunuzu ya da merheminizi çantanızda 
bulundurmanızı öneririm.

Güneş kremi, gözlük ve göz damlası

Güneşe karşı korunma kremleri tatilin olmazsa 
olmazlarındandır. Gözlerinizi koruyacak olan 
güneş gözlüğününüzü ve tabii ki göz damlanızı da 
unutmayın.

Sağlık ve huzur dolu tatiller.

Yolcular arasında huzursuzluk yaratan “Uçakta	doktor	
var	mı?“	anonsuna 1 Ağustos tarihi itibariyle artk 
gerek kalmayacak. Swiss Havayolu şirketi, bundan 
böyle uçuş sırasında uçakta bir doktor bulunacağını 
açıkladı. Bir Hekim Programı devreye koyan şirket, 
gönüllü doktorlardan faydalanmayı hedefliyor. Swiss 
uçuşlarını kullanacak olan doktorlar, bundan böyle 
kendilerini özel hazırlanmış bu programa kayıt 
ettirebilirler. Yapılan bu kayıt yolcu listesinde de 
görünürken, uçağa binen doktorlar uçuş personeli 
tarafından özel olarak karşılanacak. Herhangi bir 
acil durumda ise kayıtlı olan bu doktorlardan yardım 
istenecek.   

Listeye kayıt yaptıran doktorlar, uçuş programları 
dahilinde ekstra puanlar ediniyorlar. Ayrıca uçuş 
sırasında herhangi birini tedavi eden doktorların 
yükümlülük sigortaları da üstleniliyor.

Hekim Programı uygulaması Lufthanse ve Austrian 
Airlines tarafından uzun zamandır kullanılıyor.
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Çevre örgütleri hava sıcaklıklarında görülen artışların kaygı ve-
rici boyutlara ulaştığına dikkat çekiliyorlar ve 2050 yılına kadar 
İsviçre Alpleri'ndeki buzulların %75'inin eriyeceğini belirtiyorlar.

Hava sıcaklıklarındaki bu artışın, küresel iklim değişimini inkar 
edilemeyecek bir boyuta getirdiğini vurgulayan çevre örgütleri, 
sera etkisi yapan gazların kullanımının sınırlandırılması yönün-
deki çalışmaların devam etmesi gerektiği çağrısı yapıyorlar.

Gü
nc
el

İsviçre	Nisan	ayından	bu	yana	kavurucu	sıcaklarla	boğuşuyor.	
Ülke	genelinde	hakim	olan	
sıcak	hava	dalgası	kimi	zaman	

40	dereceyi	geçiyor.	Meteoroloji	
uzmanları,	sıcaklıkların	
düşmesinin	ardından	yoğun	bir	
yağmur	yağışı	beklediklerini	
ifade	ederlerken,	sıcaklıklardan	
etkilenen	çiftçiler	devletten	yardım	
talep	ediyorlar.

Kavurucu 
sıcaklar 
birçok 
bölgede su 
sıkıntısı ya-
şanmasına 
ve kuraklığa 
da neden 
oluyor.

Yangın 
tehlikesine 
karşı ülke 
genelinde, 
ormanlık 
alanlarda 
bulunan 
piknik yer-
lerinde ateş 
yakılması 
yasaklandı.

Hava 
sıcakları 
nedeniyle 
serinlemek 
isteyen 
birçok kişi 
soluğu 
havuz, göl 
ya da nehir 
kenarlarında 
aldı.

Aşırı sıcak-
lar nede-
niyle, baş 
dönmesi, 
baş ağrısı, 
yüksek ateş, 
solunum 
sorunları ve 
bulantı gibi 
sağlıksal 
şikayetlerde 
artışlar da 
görülüyor.

Çevre örgütleri kaygılı;
“2050 yılına kadar İsviçre Alpleri'ndeki buzulların 
%75'i eriyecek...“ 
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Aslan burcu, yönetici bütün burçların 
içinde en karizmatik olan burçtur. 
Çünkü aslanlara “kral“ ya da “padişah“ 
derler. Onlar bir odaya girince güneş 
gibi parlarlar ve insanlar onları çok 
kere çekici bulurlar. Konuşmaya 
başlayınca insanlar aslanları dinler ve 
genellikle dediklerini yaptırırlar.  

Bilmiyorum hiç dikat etiniz mi; eğer 
aslan burcunun bir dileği olursa, birisi 
muhakkak çıkar ve onun o dileğini 
yerine getirmeye çalışır.

Bu burcun en önemli özelliği yönetici 
olmalarıdır. Çok güzel yönetirlerken, 
inandıklarının arkasından yürürler ve 
sevdiklerinin önünü açarlar. Eli açık 
olurlarkan sevdiklerine her şeylerini 
verirler. Ancak ona ihanet ederseniz 
ya da arkasından iş çevirirseniz 
ondan korkun. Çünkü canınızı çok 
yakar. 

Aslan burçları bu özelliklerinden 
dolayı herkese, her şeye karışırlar 
ve çok kırbirlidirler. Kimi zaman 
bu kibirleri ya da gururları onlara 
zarar verir. Bunların dışında, lüksü, 
eğlenmeyi ve hayatı severler.

Doğduğu ev
5’inci evden olan aslanların yönetici 
gezegeni Güneş’tır. 5’inci evin 
özelikleri ise; aşk, romantizim, 
eğlence, yeni fikirler, sosyal olaylara 
ilgi ve hobidir.

Aşk hayatı
Çoğu insan, padişah ruhlu olan 
aslanların aşk hayatlarında otoriter 
olduklarını düşünür. Tam aksine, 
aslan burçları eşlerine karşı çok 
cömert ve sevecen yaklaşırlar. Lüksü 
sevdikleri için değerli hediyeler 
alırlar. Eğlenmeyi sevdikleri için 
onlarla hayatın tadını çıkarırsınız. 
Ancak kıskançlığa gelmezler. Birlikte 

olursanız, doğal bir şekilde her 
zaman onun ilgisini çekmeye çalışın. 
Çekici giyinin ve hoş görünün. Yoksa 
gözleri dışarı kayabilir. Aslanlarla aşk 
ile cenneti yaşarsınız. Ama ihanet 
ettinizde ise o cennetten atılırsınız ve 
canınız çok yanar.

İş hayatı
Emir altına girmeyi sevmedikleri için 
genellikle ya kendi işlerini kurarlar 
ya da iş hayatlarında yüksek yerlere 
gelirler. Doktor, öğretmen gibi 
mesleklerde aslan burcuna sıklıkla 
rastlarsınız. İnsanları çok çabuk 
etkiledikleri için politikada da yer 
edinirler. Ekip arkadaşlarını motive 
etme yetenekleri olan aslanlarla 
çalışmaktan büyük zevk alırsınız.

2018 
yılında aslanlar
Birçok aslan, 2018’de iş hayatında 
önemli yenilikler yaşayıp önemli 
adımlar atacak. Gidişat, sene 
sonuna doğru biraz engebeli 
olacak. Bu dönemde bazı insanları 
kırabilirsiniz ama yapmanız gerekeni 
de yapacaksınız. Sene sonunda da 
ödülünüzü alacaksınız.

Aşk hayatınız bu sene az biraz karışık 
olabilir. Yeni adımlar atmadan önce 
önünü - arkasını iyi düşünün derim. 
Bazı aslanlar bu yıl yeni bir ilişkiye 
adım atacak. Bunlardan çoğu da 
seçtikleri kişiyle evlilik yapacak.

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

Sevgiyle kalın.

As
tr
ol
oj
i

Nurten Avcı (Maharaa)
info@kaffeesatzstube-maharaa.ch
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bezindeki üretimleri bozulur, 
bağışıklık sistemini ve kas 
dokusunu olumsuz etkiler. 
Sinirlilik, huzursuzluk ve erken 
kızma gibi belirtiler ortaya çıkar.  

Aynı zamanda; kasların 
gerilmesi, ishal veya kabızlık, 
göğüste daralma, nefes darlığı, 
kalp çarpıntısı, konsantrasyon 
bozukluğu, düşünme yetisinin 
bloke olması, baş dönmesi, 
titreme, kontrolünü kaybetme 
duygusu, bayılma gibi bedensel 
şikayetler de görülebilir.

Burada Panik atak durumunda 
da bahsedelim. Panik atak 
nöbetler halinde gelen korku 
bozukluğudur. Bu nöbetler 
genellikle 1-5 dakika sürer. 

Tedavisi mümkündür

Korku ve Panik atakların 
tedavileri ilaç ve psikoterapilerle 
mümkündür. Korkuyu yaşayan 
kişi ile korku arasında bir 
mücadele vardır.  Kişi korkudan 
korkup geri çekildikçe korku da 
artar. Kişi bunu sık sık yaparsa, 
korkunun kölesi olur ve artık 
evi bile terk edemez hale gelir. 
Eğer kişi korkunun üzerine 
gidebilirse korku durumu azalır. 
Burada özgüven büyük bir rol 
oynar. Korkuların temelinde 
özgüvenin az olması yatar.

duygusu vardır. Bunları genel 
olarak üç başlıkta ele alabiliriz: 

• Beklenmedik bir biçimde 
ortaya çıkabilecek bir 
panik benzeri belirtilerin 
ortaya çıkması durumunda 
yardım sağlanamayacağı 
ya da kaçmanın zor olduğu 
yerlerde bulunmaktan 
korkmayı içeren 
agorafobiler,

• Yılan,uçakla seyahat etme, 
yükseklik gibi özgül bir 
nesne ya da durumun 
varlığı ya da böyle bir 
durumla karşılaşılacak 
olma beklentisi ile başlayan 
aşırı ya da anlamsız olan 
korkular, 

• Tanımadık kişilerin yanında 
ya da toplumsal bir eylemi 
gerçekleştirmesi gerektiği 
durumlarda aşağılanma 
ve ayıplanma korkusunu 
içeren sosyal korkular.

Korkunun 
yarattığı 

bedensel 
etkiler

Korku beyin ve 
bedene yerleş-
tikten sonra, 
adrenalinin ve 

kortizonun 
böbrek 
üstü 

K
orku, bizim kontrol 
sistemimizin önemli 
bir parçası olmakla 
birlikte, aynı zamanda 

yaşamımızdaki tecrübelerin de 
sonucudur. Sevgi ve korku el 
ele gider. Sevgisiz ve korkusuz 
yaşam zordur. Sevgi her bireyin 
ihtiyaç duyduğu psikolojik bir 
gereksinimdir. 

Korku ise bizi birtakım deği-
şiklikleri yapmamızı talep eder 
ve bizi zararlı olan olaylardan 
korur. Korkusuz kişi korkan 
kişiden daha fazla tehlikeyle 
karşı karşıyadır. Korkunun çok 
olması kişinin yaşam kalitesini 
olumsuz etkiler. Bazı kişilerde 
korku öyle şiddetli ortaya çıkar 
ki, kişi artık evini terk edemez 
hale gelir. Bu durumda kişinin 
mesleki gelişimi engellenirken, 
sosyal yaşamı da kısıtlar. 

Burada önemli olan, korku 
durumunda kişinin korkuyu 
hissetmesi, bunu adlandırması, 
bu durumun ne ilişkili olduğunu 
düşünebilmesidir. Eğer kişi 
bunları yönetemeyecek 
durumda ise, bir kronik 
durum var demektir.

Patolojik korkular 
dediğimiz fobiler 
vardır. Burada kor-
kulmaması gereken 
bir durum 
ya da olay 
karşısın-
da korku 

Dr. med. Fikret Zengin
Facharzt für Psychiatrie 

und Psychotherapie

info@praxiszengin.ch
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Emin Demir bir gazeteci ve 8 Eylül 
2017 tarihiden bu yana İsviçre’de 
mülteci olarak yaşıyor. Demir’in 

İsviçre’de olma nedeni ise yaptığı 
haberler.

Ankara Üniversitesi Gazetecilik 
Bölümü mezunu olan Demir’in 10 

yıllık bir gazetecilik deneyimi var. 
Ankara ve Mersin’de gazeteci olarak 
çalışan Demir,Türkiye’de gazetecilik 

faaliyetlerinden dolayı sıkıntı yaşayan 
birçok gazeteciden biri. 

Emin Demir ile İsviçre’ye geliş 
nedenlerini ve buradaki yaşamını 

konuştuk.

Gazetecilik 
Türkiye'de her 

zaman ateşten 
gömlek giymek 

gibi olmuştur.
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 İlk olarak buraya geliş 
nedenlerini soralım sana.

Gazetecilik Türkiye'de her za-
man ateşten bir gömlek giymek 
gibi olmuştur. Türkiye 2014 
sonrasında ağır hak ihlallerine 
sahne oldu. Şehirlerin yerle bir 
edildiği cenazelerin sokakta 
bırakıldığı ve yüzlerce sivilin 
katledildiği bir döneme tanık 
olduk. Haziran 2015 seçim-

 Buraya geliş sürecin 
nasıl oldu?

Verilen hapis cezasından son-
ra "kaçak" durumuna düştüm 
ve yaklaşık 10 ay kadar kaçak 
yaşadım. Faklı adreslerde 
kalarak, yakalanmamaya ça-
lıştım. Eylül 2017'nin başında 
yakalanma riskini de göze 
alarak bir tırla yola koyuldum. 
Türkiye sınırını kaygı, heyecen 
ve korkunun bir arada olduğu 
duygularla 3 saatte geçtim. 
Türkiye'den çıktıktan sonra 
kısmı olarak rahatlamıştım. 
Çünkü cezaevinden yavaş 
yavaş uzaklaşıyordum. Ancak 
yine de daha tam olarak düz-
lüğe çıkabilmiş değildim. Zor 
ve ölüm tehlikesi de olan 5 
günlük bir yolculuğun sonun-
da İsviçre'ye vardım.  Ölüm 
tehlikesi diyorum, çünkü 
gerçekten sınırlardan “kaçak” 
bir şekilde geçerken ölmek 
an meselesi. Deniz yoluyla 
geliyorsanız, bindiğiniz derme 
çatma tekne batıp Akdeniz’in 
derin sularında sonsuza 
kadar yok olabilirsiniz; sınırı 
yürüyerek geçiyorsanız; gerek 
Türkiye tarafından, gerekse 
de geçtiğiniz ülke tarafından 
kurşunların hedefi olabilirsi-
niz. Ya da benim gibi araçla 
sınırlardan geçiyorsanız, en 
ufak bir hata ya da dalgınlıkta 
aracın altında kalabilirsiniz. 
Ben günlerce aracın altında 
yolculuk yaparak İsviçre’ye 
varabildim. Hem benden 
önce hem de benden sonra 
yüzlerce mülteci Türkiye’den 
kaçarken ya Akdeniz’de 
boğuldu ya da sınırlarda ha-
yatlarını kaybetti. Türkiye öyle 
bir hal aldı ki, birçok insan 
ölüm tehlikesine rağmen 
ülkeden kaçıyor. Yani bir nevi 
ölüm yolculuğu… Bugün 
burada sizinle konuşabiliyor-
sam şans ve tesadüf, başka 
birşey değil.

Ya Türkiye'de kalıp sadece 
gazetecilik yaptığım için 
10 yıl kadar cezaevinde 

kalacaktım ya da ülkemi 
terk edecektim. İstemeyerek 

de olsa ikinci yolu tercih 
etmek zorunda kaldım. 

Ben günlerce aracın altında 
yolculuk yaparak İsviçre’ye 

varabildim. Hem benden 
önce hem de benden sonra 

yüzlerce mülteci Türkiye’den 
kaçarken ya Akdeniz’de 
boğuldu ya da sınırlarda 

hayatlarını kaybetti.

lerinden sonra bütün muhalif 
kesimler üzerinde ciddi bir baskı 
oluşturuldu. 15 Temmuz darbe 
sürecinden sonra da, AKP Genel 
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
"Allah’ın lütfü" dediği darbe sa-
yesinde, ülke OHAL ve KHK'larla 
yönetilmeye başlandı. 16 Nisan 
Referandumu sonrasında da tek 
adam rejimi fiili olarak hayata 
geçirildi.  Erdoğan, kendi iktidarı 
önünde engel gördüğü hiçbir 
kesime yaşam alanı bırakmadı. 

OHAL süreciyle artan hukuksuz, 
antidemokratik, baskıcı durumu 
halktan ve kamuoyundan giz-
lemek için, gerçeklerin peşinde 
koşan gazeteciler üzerinde ciddi 
bir baskı kurulmaya başlandı. 
Haber takibi yapmamız polis 
tarafından sürekli engellendi. 
Hükümetin hak ihlallerini haber-
leştirmemiz sürekli engellenme-
ye çalışıldı. 

Gazeteci öncelikle halkın haber 
alma hakkı çerçevesinde, ger-
çeği sadece gerçeği aktarmak 
durumundadır. Bir gazeteci 

olarak bunu görmemek, bu 
hukuksuz, antidemokratik uygu-
lamaları duyurmamak kendimizi 
tarih önünde hesap veremez bir 
konuma düşürecekti. Türkiye 
cezaevleri şu an, Erdoğan’ın 
kendisine tehlike olarak gördüğü 
siyasetçi, aydın, yazar, gazeteci, 
insan hakları savunucusu ve 
emekçilerle dolmuş durumda. 
150'yi aşkın gazeteci sade-

ce gazetecilik yaptıkları için 
cezaevinde bulunuyor. Gazete-
cilerin cezaevinde olmalarının 
tek nedeni iktidarın insanlık dışı 
uygulamalarını kamuoyuna 
duyurmaya çalışmalarıdır. 

Bu dönemde haberlerimden ve 
sosyal medya paylaşımlarımdan 
dolayı ben de, kovuşturmaya 
uğradım ve örgüt propangadaşı 
yaptığım iddiasıyla tutuklan-
dım. Yaklaşık 2 ay cezavinde 
kaldıktan sonra, çıktığım ilk 
duruşmada 4 yıl ceza aldım ve 
tahliye edildim. Bu ceza bir üst 
mahkeme tarafından da onandı. 
Cezaevinden çıktıktan hemen 
sonra, hakkımda yine haber ve 
sosyal medya paylaşımlarım 
gerekçe gösterilerek "Cumhur-
başkanı’na hakaret" ve " Başba-
kan’a Hakaret" davaları açıldı. 
Bu durumda bir karar vermek 
zorundaydım. Ya Türkiye'de kalıp 
sadece gazetecilik yaptığım için 
10 yıl kadar cezaevinde kalacak-
tım ya da ülkemi terk edecektim. 
İstemeyerek de olsa ikinci yolu 
tercih etmek zorunda kaldım. 
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büyük korkum buraya alışmak 
ama sanırsam uzun yıllar 
ülkeye dönemeyeceğime ikna 
olmaya başladım. Daha uzun 
yıllar burada kalacağım gibi. 
Bunun için de öncelikle dil 
öğrenmek istiyorum. Çünkü 
dil bilmeden kör, topal ve 
sağırsın. Yaşadığın ülkenin 
dilini öğrenmeden geleceğe 
dair hiçbir plan-program da 
yapamıyorsun. Düşünsenize, 
şimdiye kadar yaptıkların, 
ettiklerin, eğitimin hepsi bir 
anda yokmuş, olmamış gibi 
herşeye sıfırdan başlamak 
zorundasınız. Yaşadığın ülkede 
aldığın diplomalar, yaptığın 
işler bir anda hiç olmamış gibi. 

Kimi zaman sadece dil bilme-
diğin için aşağılamalara maruz 
kalabiliyorsunuz.  O yüzden 
önceliğimi dil öğrenmeye 
verdim. Dil öğreniminden 
sonra da Türkiye'den almış 
olduğum diplomaları burada 
denkleştirmek istiyorum. 
Bunlarla beraber, Türkiye'de 
bırakmak zorunda kaldığım 
gazetecilik çalışmalarıma 
burada devam etmek gibi bir 
hedefim var. Yani burada da 
gerçeğin peşinden koşmaya 
devam edeceğim…  

Sokaklarda yürürken, arkana 
bakmadan yürüyebiliyorsun. 
Kapı çaldığında “Acaba beni mi 
almaya geldiler?“ korkusunu 
yavaş yavaş üzerinde atıyor-
sun, sabaha çıkar mıyım kaygı-
sı yaşamadan uyuyabiliyorsun. 
Çünkü Türkiye'de bu kaygı ve 
duygularla yaşıyorduk. Ceza-
evine girip, yıllarca dört duvar 
arasında yaşamaya mecbur 
kalmak, heran yaşayabileceğin 
bir durumdu Türkiye'de. Ancak 
yine de kendi ülkenden uzak 
kalmanın verdiği bir burukluk 
da var. Ve sanırsam uzun 
bir süre de bunu üzerimden 
atamayacağım.  

 Buraya dair hayal kırık-
lıkların oldu mu hiç?

Buraya dair hayal kırıklıklarım 
olmadı pek. Avrupa'yı, İsviçre'yi 
biliyordum. Yaklaşık 10 yıl önce 
yine aynı sebeplerden dolayı İs-
viçre'de bulunmuştum. Ülkeye 
dönüş şartlarım oluştuğunda, 
ilticamı geri çekip ülkeye 
dönmüştüm. Döndüğüm sırada 
havaalanında gözaltına alınmış, 
arkasından "Gizlilik kararı" olan 
ve benim ile avukatlarımın 
haberi olmayan bir dosyadan 
dolayı tutuklanmıştım. İlk 
duruşmada da tahliye, ardından 
da beraat etmiştim. Dolayısıyla 
Avrupa'yı, İsviçre'yi bildiğim-
den dolayı bir hayal kırıklığı 
yaşadığım söylenemez. Ancak 
yine de burada en nihayetinde 
"öteki“sin. Trende, otobüste, 
oturduğun bir kafeteryada, alış-
veriş merkezinde, kısaca her 
alanda, bakışlarla bile olsa se-
nin yabancı olduğun hatırlatılı-
yor sana. Hayal kırıklığı olmasa 
da bu yaklaşım incitiyor.  

 Geleceğe dair planların 
nelerdir burada? 

24 Haziran seçimlerine kadar, 
belki ülkede bir değişim olur 
da geri dönme koşullarımız 
oluşur diye umut ediyordum.  
Seçim akşamı hepimizin 
umudu kursağında kaldı. En 

 Ülkeden uzak olmak nasıl 
bir duygu yarattı üzerinde?

Üzerimde iyi bir duygu bırak-
madı. Ülkeden ayrılırken, o 
kadar zor koşullarda ayrıldım 
ki, son bir kez dönüp geriye, 
ülkeme bakabilme şansım bile 
olmadı. Hani derler ya ölüme 
yakın bütün hayatın bir film 
şeridi gibi gözlerinin önünden 
akar. Ülkeden ayrılırken, o sınırı 
geçtiğim saatler boyunca bütün 
hayatım bir film gibi önümden 
aktı. O ana kadar unuttuğum, 
hatırlayamadığım bir çok anım 
beynime hücum etti. Şaşırmış-
tım işin açıkçası; “Acaba ölüme 
mi gidiyorum da, o yüzden mi 
bütün hayatımı tekrar bir film 
izler gibi yaşamaya başladım?“ 
diye geçirdim aklımdan. 

Bugüne kadar olan bütün 
yaşanmışlığı, aileni, sevdiklerini, 
dostlarını zorunlu olarak geride 
bırakmak berbat bir ruh hali. 
Üstelik bunu iktidarını korumak 
adına bütün bir ülkeyi ateşe 
vermekten çekinmeyen birinin 
kişisel hırsı için yapmak zorun-
da kalmak daha da acı... Şu an 
benim durumumda ülkesini 
terketmek zorunda kalan bin-
lerce insan var. Bir o kadarı da 
cezevlerinde. Bu noktadan ba-
kınca, evet kendimi cezaevinde 
olmadığım için şanslı hissediyo-
rum. Ama geride bıraktıklarının 
yaşadığı ülkenin gittikçe daha 
baskıcı, sonu belirsiz bir yere 
gitmesi konusunda da çok ciddi 
kaygılar da yaşıyorum. 

 Burada kendini güvende 
hissediyor musun peki? 

Türkiye'ye kıyasla evet, ken-
dimi güvende hissediyorum. 

 Buradaki yaşamını 
anlatabilir misin? Neler 

yapıyorsun şu an?

8 Eylül’den bu yana 
İsviçre'deyim. İlk giriş 

kampından iki hafta 
sonra Zürich'e transfer 

edildim. Zürich merkeze 
yaklaşık bir saat uzaklık-
ta bir dağ köyü kampında 

kalıyorum şu an. Doğası 
harika, kartpostallık bir 

manzara. Ancak kart-
postal manzaralı bu yer 
“sürgün yeri“ bizler için. 

Çünkü burada güzel do-
ğası dışında yapabilece-

ğiniz çok fazla birşey yok. 
Herhangi bir ihtiyaç oldu-
ğu taktirde en az bir saat 

yol gitmem gerekiyor. 
Sosyalleşme imkanları 
açısından kısıtlı bir yer. 
Kursa gitme imkanım 

(Oturum alana kadar 
dil kurslarına gönderil-
miyorsunuz) olmadığı 

için kendi imkanlarımla 
Almanca öğrenmeye 

çalışıyorum. Çünkü 
yeni bir ülke, yeni bir 

yaşam, yeni bir kültür... 
Dil bilmediğiniz zaman 

emekleyen bir çocuk gibi 
hissediyorsunuz kendini-
zi. Bol bol kitap okumaya 
çalışıyorum bu dönemde. 
Vakit anlamında oldukça 

bereketli bir dönemden 
geçiyorum. Ara sıra da 

dağlık alanlara çıkıp, bol 
bol fotoğraf çekiyorum.

Ülkeden ayrılırken, o kadar 
zor koşullarda ayrıldım ki, 
son bir kez dönüp geriye, 
ülkeme bakabilme şansım 
bile olmadı.

Şimdiye kadar yaptıkların, 
ettiklerin, eğitimin hepsi bir 
anda yokmuş, olmamış gibi 
herşeye sıfırdan başlamak 
zorundasınız. Yaşadığın 
ülkede aldığın diplomalar, 
yaptığın işler bir anda hiç 
olmamış gibi. 
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Federal	İstatistik	
Dairesi	geçtiğimiz	
günlerde	bir	
kamuoyu	

araştırmasının	
sonuçlarını	
yayınladı.	

Uluslararası	alanda	
en	çok	güvenli	olan	
ülkelerin	sıralandığı	
bu	araştırmada,	
İsviçre	açısından	
oldukça	ilginç	
sonuçlar	
ortaya	çıktı.

Kurumlara güvende bu 
farklılıklar neden?
Trumpizm’in ve popülizmin 
yaygınlaştığı bir dönemde bu 
güven ve bu farklılıklar neren-
den kaynaklanıyor? 

Göçmenlerin geldikleri 
ülkelerde demokrasilerin 
kıtlığından ve bundan 
dolayı da buradaki nispi 
uygulamalara olan teşekkür 
borcundan mı? 

Yoksa gerçekten göçmenlerin 
İsviçre’de gerek hukuk gerek 
polis gerekse de politik sis-
temle yaptığı iyi tecrübelerden 
mi kaynaklanıyor? 

Bu konudaki değerlendirmeler 
birbiri ile ne yazık ki 
çakışmamakta. Neuchâtel 
Üniversitesi Göç Araştırmışları 
Bölümü’nde çalışmalar 

göçmen kökenlilerden iyi 
notlar almış oluyor. Örneğin 
göçmen kökenli olan 3 kişiden 
2’si en iyi notu (8 ile 10 arası) 
polise verirken, İsviçreliler bu 
konuda daha çekimser kalıp, 
sadece %61’i polise en iyi notu 
veriyorlar.

Araştırmada en büyük fark 
ise politik sisteme olan 
güvende kendisini gösteriyor; 
Göçmen kökenlilerin %47’i 
politikaya 8 ile 10 arasın-
daki en iyi notu verirlerken, 
İsviçrelilerin, sadece %37’i bu 
notu vererek politikaya karşı 
olan güvende oldukça cimri 
davranıyorlar.

Politik sisteme güvende 
İsviçre en önde
Uluslararası alanda en çok 
güvenli olan ülkeler sıralama-
sında 10 üzerinden 6,6 puan 
alan İsviçre en iyi nota sahip 
olurken, İsviçre’yi 6 puanla 
Finlandiya takip etti. En kötü 
notu ise 1,7 ile Portekiz aldı. 
İsviçre, hukuk sistemine olan 
güven konusunda 7, polise 
olan güven konusunda ise 7,4 
puanlarla uluslararası alanda 
en çok güven notu alan ülke 
oldu.

İsviçre’de durum ne?
Güven konusu İsviçre içinde 
de enteresan farklılıklar 
gösteriyor. Yabancı statüsünde 
olan göçmenler ile birinci ve 
ikinci nesilden vatandaşlığa 
geçmiş olan göçmen 
kökenliler kurumlara, 
çoğunluğu oluşturan 
İsviçrelilerden daha fazla 
güven duyuyorlar. 

Buna göre politika, hukuk 
sistemi ve polis kurumu, 

Yeşiller Partisi 
Bern Kanton Milletvekili

Pro Infirmis 
Bern Şehri Yöneticisi

sancars@bluewin.ch

Haşim Sancar

Uluslararası alanda en çok güvenli olan ülkeler sıralaması

6,6 / 10

7 / 10

7,4 / 10

İsviçre PortekizFinlandiya
6 / 10 1,7 / 10
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Birleşmiş Milletler 
Engelliler Hakları 
Komitesi’ne üye seçildi 

İsviçre’de oturmuş bir hukuk 
sistemi bulunurken, insanlar 
politik düşüncelerinden 
dolayı takibe uğramıyorlar. 
Karşılaştığınız herhangi bir 
haksız bir uygulamaya veya 
karara karşı itiraz hakkınız 
bulunuyor. Ancak ülkede 
göçmenlere karşı ayırımcılığın 
varlığı da inkâr edilmeyecek 
bir gerçeklik. Göçmen 
toplumu heterojen bir toplum 
olmamasına karşın, yine de 
boynuzun kulağı geçmesinin 
nedenini ortaya koyabilmek 
zor. 

Göçmenlerin yukarıda 
belirtildiği gibi, İsviçrelilerden 
daha memnun olmasını 
(şüphemin olmasına karşın) 
ben de canı gönülden isterim. 
Temennim, bu sonuçların 
gerçeğe yakın bir şekilde 
yansımış olmasıdır.

yürüten Didie Ruedin, son 
yıllarda nispi bir iyileşmenin 
olmasına karşın, haklı olarak 
bu istatistiki verilere karşı 
temkinli olunması gerektiği 
uyarısında bulunuyor. 
Göçmenler ve İsviçrelilerin 
heterojen guruplar 
olduklarını ve birbirleri ile 
karşılaştırılmayacaklarını 
belirten Ruedin, siyah tenli 
göçmenler sorulduğunda 
farklı bir sonucun çıkacağını 
iddia etmekte (Der Bund, 
31.07.2018). Örneğin gezi 
rehberi Lonely Planet, 
internet sayfasından İsviçre’de 
polisin “racial profiling” ine 
(yabancı görünümünüzden 
dolayı polisin sizi kontrol 
etme tehlikesi) karşı uyarıda 
bulunuyor. İsviçre polisi ve 
İsviçre turizm branşı, Lonely 
Planet’in bu iddiasını reddedip 
protesto ediyorlar. 

Basel Üniversitesi’nde görevli olan Devlet ve 
Kamu Hukuku Profesörü Markus Schefer, 12 
Haziran 2018’de New York’ta Birleşmiş Milletler 
Engelliler Hakları Komitesi’ne (UNO- Behinder-
tenrechtsausschuss) seçildi.

Birleşmiş Milletler Engelliler Hakları Komitesi, 
İsviçre’nin 2014 yılında imza attığı, Engelliler 
Sözleşmesinin kurulu ve 18 kişiden oluşuyor. 
İsviçre, Prof. Schefer ile ilk kez bir insan hakları 
kurulunda yer almış oluyor.

Prof. Markus Schefer, mesleğinde tanınmış 
ve başarılı bir bilim adamı olmasının yanında, 
temel ve insan hakları konuları ve engellilere 
eşit haklar konusunda da büyük bir tecrübeye 
sahip bir isim. Federal Hükümet 9 Mayıs 2018 
tarihinde Engelliler Politikasını güçlü kılma ka-
rarını almış ve Prof. Markus Schefer’in adı geçen 
kurula seçilmesini desteklemişti.

Birleşmiş Milletler Engelliler Hakları Komitesi, 
Engelliler Sözleşmesi’nin geliştirilmesi, taraf 
devletlerin kendilerine sundukları raporları 
değerlendirme ve sözleşme konularının uy-
gulamaya konulmasını kontrol ediyor. Markus 
Schefer’in böylesi bir önemli kurula seçilmesi 
gerek engelliler için gerekse de kurul için büyük 
bir şans anlamına geliyor. 

Markus Schefer’i yeni görevinden dolayı 
kutluyor, hem meslek hayatında hem de bu 
önemli görevinde kendisine başarılar temenni 
ediyorum.

Pro Infirmis hizmetleri hakkında ayrıntılı bilgi ve bulunduğunuz yörenin büro adresi için: www.proinfirmis.ch
Bağışlar için: PC 30-13891-5

Not: Yukarda bahsettiğim araştırmada başka konular da yer 
alıyor. Birkaç örnek; 2016 yılında İsviçre’de sosyal yardım 
alanların oranı %3,3 iken, aynı eğitim ve yaş grupları karşı-
laştırıldığında, göçmen kökenlilerin ekonomik olarak daha 
kötü durumda oldukları ortaya konuluyor.

2018 yılında, İsviçre’de yaşayan16 yaşındaki gençlerin fakir-
lik oranı %7,6 iken, göçmenlerde bu rakam %8,5 ile daha 
da yüksek. 

Sonuç olarak göçmenler, İsviçrelilerden üç kat daha fazla 
maddi sıkıntılar yaşıyorlar.

Prof. Markus Schefer, 
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1993’de kabul edilen 
bir halk referandumu 
neticesinde, Federal 

Anayasa’nın 110. 
Maddesi’ne göre; 

1 Ağustos, Federal 
Bayram Günü olarak 
kabul edilir. Her yıl 1 

Ağustos’ta, ülkenin 
dört bir yanında yapılan 

havai fişek gösterileri 
eşliğinde İsviçre’nin 

kuruluşu kutlanır.  Bu 
yıl 727’inci kuruluş 

yıldönümü kutlanan 
İsviçre’nin kuruluş 
sürecini ve süreçte 

yaşananları sizler için 
derledik.

İs
vi
çr
e	
Ta
rih
i
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Erken Dönem

Bugün İsviçre olarak bilinen Helveti-
a´da yaşayan Kelt kabilelerinin, M.Ö. 
58 yılında Roma İmparatoru Julius 
Caesar´a yenilmeleriyle ülke 5 asır 
boyunca Roma İmparatorluğu’nun 
himayesi altında kalır.

M.S. 5’inci yüzyılda Hıristiyanlığı 
kabul etmiş olan Burgondlar, Ce-
nevre Gölü’nün iki yanına yerleşirler. 
Almanlar ise Ren ile Aşağı Aar hav-
zasına yerleşerek bölgeyi Germen-
leştirirler. Bölge daha sonra Roma 
Germen İmparatorluğu’na katılırken, 
11’inci yüzyıldan itibaren bölgede 
feodal devletler kurulmaya başlar. 
13’üncü yüzyıla gelindiğinde orta ve 
batı İsviçre´ye Habsburg Hanedanlı-
ğı hakim olmaya başlar.

Habsburg Hanedanlığı

Avrupa'nın çeşitli ülkelerini yüzyıllar 
boyunca yönetmiş olan Habsburglar, 
önemli bir hanedanlıktır. Bir çok ülke 
yöneten Hanedanlığın bu derece 
etkili olması saray çevrelerinin 
kendi aralarında yaptıkları evliliklere 
bağlanıyor.

Rütli Yemini

Tarihi anlatıya göre; Uri, Schwyz 
ve Unterwalden kantonlarını 
içine alan Orta İsviçre bölgesinde 
yaşayan halk, kendilerini hayattan 
bezdiren eşkıyalardan, haydutlar-
dan ve soylu Habsburg Haneda-
nı’nın kötü yönetiminden, gaddar 
baskısından bıkar. 

1291 yılında, Uri, Schwyz ve 
Unterwalden kantonlarından birer 
temsilci, Vierwaldstättersee’ye (Dört 
Kanton Gölü) hakim bir tepedeki, 
meşhur Rütli Çayırı’nda buluşarak 
Habsburg soylularına karşı birlik 
andı içerler ve bir savunma ittifakı 
kurarlar. 

Böylece İsviçre Konfederasyonu, 
adını birleşen kantonların en büyüğü 
olan Schwzy´den alarak doğar. Rütli 
Yemini belgesi (Chronicon Helve-
ticum) bugünkü İsviçre sisteminin 
temelini atacaktır.

Daha sonraki yüzyıllarda İsviçreliler 

Habsburglara karşı bağımsızlıklarını 

savunmak için birçok kere silahla 

sarılırlar. 15 Kasım 1315 günü Mor-

garten Çarpışması’nda Habsburg 

ordusunu yenen İsviçreliler, İsviçre 

Konfederasyonu’nun varlığını güven 

altına alırlar. Kısa bir süre sonra 

Luzern, Zürich, Glarus, Zug ve Bern 

kurulan ilk üç kantonla birleşirler. 

1481´de bu birliğe Fribourg ve 

Solothurn da katılır.

Erdel (Transilvanya) Krallığı

Avusturya
Macaristan 

İmparatorluğu

Macaristan Krallığı 

Hırvatistan Krallığı 

Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu Avusturya İmparatorluğu

İspanya Krallığı

Portekiz 
Krallığı

Bohemya (Çek) Krallığı

Habsburg Hanedanlığı’nın yönetmiş oldukları bazı ülkeler şunlardır;

Rütli Yemini
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büyük oranda geri veren ve 19 kan-
tondan oluşan bir konfederasyon 
kuran “Aracılık Yasası“ çıkar. 

Bu tarihten sonra İsviçre politika-
sının en önemli konusu, kanton-
ların kendi kendilerini yönetme 
geleneği ile merkezi bir hükümetin 
gerekip gerekmediği arasında 
geçecektir. 

1815 yılında Viyana Kongresi ile 
İsviçre’nin bağımsızlığı ve tarafsızlığı 
tüm Avrupa güçleri tarafından tanı-
nır. Bu tarihte, Valais, Neuchatel ve 
Cenevre kantonlarının federasyona 
katılmasıyla birlikte İsviçre tarihteki 
en son genişleme gerçekleşir.

1848 Anayasası

1845 yılında katolik ve protestan 
kantonlar arasında bir iç savaş 
(Sonderbundskrieg) patlak verir. O 
zamanlar hükümette olan Radikal 
Parti’nin yaymaya çalıştığı, daha 
üniter bir İsviçre fikrinden hoş-
lanmayan Katolikler Sonderbund 
adını verdikleri özel bir antlaşma 
ortaya çıkarırlar. Radikallerin de bu 
antlaşmaya karşı çıkması üzerine 
yaşanan savaş bir aydan az sürer 
ve bu savaşta yaklaşık 100 kayıp 
verilir. Küçük başkaldırılar dışında 
bu çarpışma, İsviçre topraklarında 
yaşanan son silahlı çatışma olur.

Referandum Uygulamasına 
Geçiş ve Doğrudan 
Demokrasi

İç savaştan sonra İsviçre referan-
dum uygulamasına geçer ve 1849 
yılında Federal Anayasa kabul edilir. 
Bu anayasa ile merkezi otorite ku-

zorla kabul ettirilen bu hükümet, 
dinsel inanç özgürlüğü de dahil 
olmak üzere yüzyıllarca süren 
gelenekleri yıkar. Bu devlet, İsviçre’yi 
Fransa’nın bir uydusundan başka bir 
şey yapmaz. 

Sık sık ortaya çıkan ayaklanmalar 
Fransız birliklerinin varlığı nede-
niyle başarıya ulaşamaz. Bir süre 
sonra yaşanan Nidwalden isyanının 
Fransızlar tarafından kanlı bir şekil-
de bastırılması çok iyi karşılanmaz.

Fransa ile diğer ülkeler arasın-
da savaş çıktıktan sonra İsviçre, 

Bağımsızlık ilanı

İsviçre, 1499 yılında Kutsal Roma 
Cermen İmparatoru I. Maximilian’a 
karşı kazandıkları zafer sonucunda, 
Kutsal Roma Cermen İmparator-
luğu’ndan ayrılıp bağımsızlığını ilan 
eder. Zafer sonrasında birliğe, Basel 
ve Appenzell de dahil olur.

1506 yılında II. Julius, günümüzde 
halâ Vatikan’ı koruyan İsviçreli 
Muhafızları işe alır. Federasyonun 
genişlemesi ve ilk savaşlarda elde 
edilen yenilmezlik ünü, 1515 yılında 
Marignano Çarpışması’ndaki İsviçre 
yenilgisi ile ilk kez duraksar. Bu 
dönem, Avrupa’da Katolik-Protestan 
çatışmalarının yaşandığı bir dönem-
dir. Bazı kantonlarda Zürich’li olan 
Huldrych Zwingli’nin reform hare-
ketinin başarılı olması, 1529 ve 1531 
yıllarında kantonlar arası savaşların 
(Kappeler Kriege) çıkmasına neden 
olur. Katolik ve Protestan kantonlar 
arasındaki anlaşmazlıklar, 1656 ve 
1712 yıllarında Villmergen Çarpış-
maları ile devam eder.

1648 yılında yapılan Westfalya Barış 
Antlaşması ile Avrupalı ülkeler, 
İsviçre’nin Kutsal Roma Cermen 
İmparatorluğu’ndan ayrılmasını ve 
tarafsızlığını tanırlar.

1798 Fransız İşgali 
Uydu Devlet

1798 yılında Fransız Devrimi orduları 
İsviçre’yi işgal ederek zorla yeni bir 
anayasa uygulatırlar. Bu anayasa ile 
ülkenin hükümeti merkezîleştirilip 
kantonlar ortadan kaldırılır. 

Helvet Cumhuriyeti olarak bilinen 
bu yeni devlete halk desteği yoktu. 
Yabancı işgal kuvvetleri tarafından 

Avusturya ve Rusya gibi ülkeler 
tarafından da işgal edilir. İsviçreliler, 
merkezi hükümeti destekleyen 
“Cumhuriyetçiler” ve kantonların 
özerkliğinin tekrar verilmesini is-
teyen “Federalistler” arasında ikiye 
bölünür. Bunun üzerine Napolyon 
Bonapart, her iki tarafın önde gelen 
politikacılarını 1803 yılında Paris’te 
bir araya getirir. Bu toplantının 
sonucunda, İsviçre’nin özerkliğini 

1648 yılında yapılan 
Westfalya Barış 

Antlaşması ile 
İsviçre’nin Kutsal 

Roma Cermen 
İmparatorluğu’ndan 

ayrılması ve 
tarafsızlığı tanınır.
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rulurken, kantonlar yerel konularda 
kendi kendilerini yönetebilecek 
duruma gelirler. Nüfus artışı, Sanayi 
Devrimi ve tek para biriminin kulla-
nılması gibi etkenlerle bu anayasa 
1872 yılında önemli oranda yeniden 
düzenlenir. Bu düzenlemelerle, 
savunma, ticaret ve yasal konularda 
federal sorumluluk daha da artar.

1893 yılına gelindiğinde, Federal 
Anayasa olağandışı bir şekilde 
“doğrudan demokrasi“ uygulan-
masına yönelik olarak düzenlenir. 
Bu dönemde 1291 Ağustos tarihli 
Rütli yemini belgesi (Chronicon 
Helveticum), “Federal Mektup“ 
olarak, İsviçre’nin resmi kuru-
luş belgesi olarak kabul edilir. 
Böylece üç kantonu temsilen 
yemin eden üç kişi (Schwyz’den 
Werner Stauffacher, Uri’den Walter 
Fürst ve Unterwalden’dan Arnold 
von Melchtal) bu resmi belge ile 
birlikte, İsviçre’nin kuruluş tarihine 
adlarını yazdırır.

20’nci Yüzyıl

İsviçre 1920 yılında Birleşmiş 
Milletler’e, 1963 yılında ise Avrupa 
Konseyi’ne katılır. 1’inci Dünya 
Savaşı’nda tarafsızlığını ilan eden 
ülke, askeri olarak savaşa katılmaz. 
Ülke, 2’nci Dünya Savaşı’nda da 
tarafsızlığını açıklar.

Kadınlara Oy hakkı

1959 yılından itibaren kantonlarda 
kadınlara oy hakkı verilmeye baş-
lanır. 1971 yılında federal düzeyden 
sonra en son 1990 yılında Appenzell 
Innerrhoden kantonunda kadınlara 
oy hakkı verilmiştir. 1979 yılında 
Bern Kantonu’nun bazı kısımları 
bağımsızlıklarını kazanarak yeni 
Jura Kantonu’nu kurarlar. 

18 Nisan 1999’da İsviçre halkı 
ve kantonlar, tamamen gözden 
geçirilmiş ve yenilenmiş bir Federal 
Anayasa’nın kabulü yönünde oy 
kullanırlar.

21’inci Yüzyıl

İsviçre 2002 yılında, kabul edilen bir 
halk oylaması sonucunda (%54,6) 
Birleşmiş Milletler’e tam üye olur. 

EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Ala-
nı)’nın kurucu üyesi olan ülke, EEA 
(Avrupa Ekonomik Alanı)’nın bir par-
çası değildir. Avrupa Birliği’ne üye 
olmak için Mayıs 1992’de başvuru 
yapılmış olsa da, Aralık 1992’de EEA 
için yapılan referandum sonucunda 
(EEA konusunda referandum yapan 
tek ülke İsviçre’dir) halkın EEA’ya 
girişi kabul etmemesi üzerine bu 
konuda başka bir girişimde bulunul-
mamıştır. 

Bu tarihten sonra AB konusunda 
çeşitli referandumlar yapılmasına 
rağmen, bunlar ülke içindeki marji-
nal gruplar tarafından başlatılmış ve 
hükümetin desteğini almamıştır.

Yine de İsviçre yasaları AB yasa-
larıyla uyumlu hale gelmek üzere 
yavaş yavaş düzenlenmektedir ve 
hükümet Avrupa Birliği ile bir dizi 
karşılıklı antlaşma imzalamıştır. 
İsviçreliler 5 Haziran 2005’te, %55’lik 
bir çoğunlukla Schengen Antlaşma-
sı’na katılmayı kabul ederler.

2002 yılından bu yana BM üyesi olan, 
ancak uluslararası boyutta tarafsızlık 
politikası güden İsviçre, uluslararası 
askeri operasyonlara kısıtlı katılım 
sağlarken, ekonomik yaptırımların 
tamamına katılıyor.

Doğrudan Demokrasi
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İnsanların dört duvar arasında 
tutulduğu, geniş bir avluya sahip, 
içeridekilerin sadece belirli saatlerde 
avluya çıkmasına izin verildiği, bir müdür 
tarafından yönetilen, hergün yoklama 
yapılan, katı kuralları olan, ihlallerin 
disiplin suçuyla cezalandırılabileceği, 
insanların sınıflandırıldığı, bir müfettiş 
tarafından denetlenilen ve sorgulama 
sınırlarının bu kurum tarafından 
düzenlendiği bir yer...

Size böyle bir devlet kurumu tarif 
etsem, bu kurumun ne olduğunu 
tahmin edebilir misiniz? 

Aklınızdan hapishane demek 
geliyor değil mi? Oysa ki 
bahsettiğim bu kurum Okul.

Fuat Köçer
Eğitimci

Eğ
iti
m
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H
apishanelerin 
kurumsal yapısına 
birebir uygun 
olan yukardaki 
özellikler, ceza an-

layışı temelinde eğitim sunan 
okullar için de geçerli. 

Çoğu zaman veliler olarak 
bizler de ceza yöntemini takip 
ediyoruz. Peki veliler olarak, 
benzer yapılardaki eğitim 
kurumlarında eğitim gören 
çocuklarımıza ceza vermek 
yerine ödül ile yaklaşırsak 
daha mantıklı ve verimli so-
nuçlar elde edemez miyiz? 

Öncelikle ödül ve cezayı 
tanımlayalım; Ödül, bir koşula 
bağlı olarak verilen ve verilen 
kişi tarafından cazip görülen 
bir obje ya da etkinliktir. Ceza 
ise, bir koşula bağlı olarak 

verilen ve verilen kişi tara-
fından cazip görülmeyen, o 
kişinin hayatındaki obje ya da 
etkinliklerin kısıtlanmasıdır. Bu 
iki tanımı karşılaştırdığımızda, 
çok hızlı bir şekilde şu kanıya 
varabiliriz; Ödül, cezanın tam 
tersidir. Eğitim kurumları yapı-
sal boyutta ceza kurumlarına 
bu denli paralellik gösterirler-
ken, ödüllendirme yerine ceza 
sisteminin işlenmesi doğal 
olsa gerek.  

Ana sorumuza tekrar geri 
dönersek; ödüllendirmeyle, 
veliler olarak çocuklarımızdan, 
onların gelişimi adına daha 
fazla verim alamaz mıyız? Bu 
sorunun cevabı ne yazık ki 
HAYIR!

Bir anne çocuğuna: “Sınıfını 
geçersen, sana tablet hediye 

giriyor; ikisi de bir koşula bağlı 
olarak veriliyor.

Bu noktada iki çözüm yolu var. 
Birinci ve doğru olanı, çocuğun 
kendi harçlığını biriktirip tableti-
ni almasıdır. Çocuk hem emek 
vermeyi hem de harçlığını ilk 
gördüğü oyuncağı almayarak, 
bir amaç için kendini kontrol 
etmeyi öğrenir. İkinci çözüm 
yolu ise, çocuğa vereceği bir 
emek karşılığında tablet al-
maktır. Çünkü emek karşılığın-
da verilen obje ya da para ödül 
değil emeğin karşılığıdır. Aynı 
biz yetişkinlerde olduğu gibi; bir 
ay çalıştığımızda patronumuz 
bizleri maaş ile ödüllendirmi-
yor, bize sadece emeğinizin 
karşılığını veriyor. 

Zihninizde; “Peki çocuğum 
sınıf geçmek için emek verdi, 

Verilen hediye bir koşula bağlı 
olmadığı için çocuk bunu ne 
ödül ne de ceza olarak görür-
dü. Aynı zamanda koşulsuzca 
annesinden bu hediyeyi almış 
olmak, çocukta ona değer 
verildiği ve sevildiği hissini de 
uyandırdı. Bu durumda hediye 
beklenmedik bir zamanda 
geldiği için, belli bir zamana 
koşullanıp yeni bir hediye de 
beklemezdi.

Çocuklarınızı belli koşullara 
bağlı olarak ödüllendirirseniz, 
verilen ödüller ileride ceza 
olarak bir bumerang gibi size 
geri dönebilir. 

Lütfen çocuklarınızı ödülle 
cezalandırmayın! 

edeceğim“ diyor. Çocuk ise, 
koşul olarak verilecek olan 
bu tablete erişebilmek için, 
derslerine dört elle sarılıyor ve 
sınıfını başarı ile geçiyor. 

Buraya kadar bir sorun yok. 
Peki önümüzdeki eğitim 
yılında anne, çocuğuna sınıf 
geçme karşılığında en az bir 
tablet kadar değerli bir koşul 
koyamazsa ne olacak? 

Bu sefer çocuk iç dünyasın-
da bir eksiklik yaşamaya 
başlayacak ve sınıfı geçmesine 
rağmen bir hediye alamamış 
olmayı adaletsizce bir davranış 
ve cezalandırma olarak algı-
layacak. 

Bu noktada ödül ve ceza ta-
nımlarındaki parallelik devreye 

bunun karşılığında hediye 
olarak bir tablet alsak ne olur 
ki?“ gibi bir soru oluşmuş 
olabilir. İşte bu noktada 
yanıldığımız asıl noktaya 
geliyoruz. Bir ebeveyn olarak 
bu hisse kapılıp çocuğunuza 
bir tablet hediye etmek 
istemiş olabilirsiniz. Buradaki 
asıl nokta, zamanlama ve 
çocuğunuza bu hediyeyi 
nasıl ilettiğinizdir.  Aynı anne 
içinden; “Çocuğum sınıfı 
geçerse bir tablet alacağım“ 
demesine rağmen, çocuğuna 
bunu söylemeyip tableti yaz 
tatili başlar başlamaz değil 
de, okular tekrar açıldıktan 
iki hafta sonra alsaydı ve 
çocuğuna: “Bak sana bir 
tablet aldım. Sevineceğini 
düşündüm.“ diye hediyesini 
verseydi ne olurdu?

Veliler	olarak,	eğitim	kurumlarında	eğitim	gören	çocuk-
larımıza	ceza	vermek	yerine	ödül	ile	yaklaşırsak	daha	
mantıklı	ve	verimli	sonuçlar	elde	edemez	miyiz?
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Yemek yeme konusunda 
oluşan sıkıntıların en etkili 
çözümü özgüven...

K
alorilerini teker teker 
sayan, en iyi arkadaşı 
olarak tartısını gören, 
henüz çocuk kıyafetleri 

giymesine rağmen “Size Zero“ yani 
yetişkinler için en düşük ölçüye 
sahip kıyafetler giymeye özenen bir 
çocuk düşünün... Anoreksi!

Anoreksi, günümüzde 9 yaşındaki 
çocuklarda bile ortaya çıkabilen bir 
hastalık niteliğine büründü artık. 

İsviçre’de anoreksi hastalığı 
taşıyanlara yönelik yapılan 
araştırmalara göre, 14 yaşına 
kadar görülen vakaların sayısında 
artışlar görülüyor. Ancak 
terapistler, mevcut çocuk sayısının 
çok daha fazla olduğunu iddia 
ediyorlar.

“Yemeğe Yönelik Davranışlar“ 
üzerine araştırmalar yapan Uzman 
Doktor Bettina Isenschmid, 
14 yaşlarındaki çocukların 
bu hastalığa eskisi kadar sık 
yakalanmadıklarını, onun yerine 
9-10 yaşlarındaki çocukların 
sıkça kendilerine geldiğini 
belirtiyor. Isenschmid, 
gençlere yönelik 
yöntemlerin 
devreye 
konulabileceğini, fakat 
çocuklar için bunların 
hala uygunsuz olduğunu 
dile getirip, bu dönemlerde 
ebeveynlerin sürekli çocuklarının 
yanlarında olmaları gerektiğini 
ifade ediyor.
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Peki çocuklar nasıl oluyor da bu hastalığa yakalanıyorlar?

Anoreksinin sebepleri giderek artıyor. Genetik özellikler de bu konuda büyük bir 

rol oynuyor denebilir. Pek çok anoreksi hastası mükemmeliyete meyilli. Beynin 

tat alma merkezi de, biyolojik bir faktör olarak bir anoreksiya durumunda 

karşımıza çıkabiliyor. Tüm bunların yanında çevreye bağlı etkiler de anoreksiye 

sebebiyet verebilir. 
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Pro Juventute bünyesinde gençlere yönelik çalışmalar yapan Psikolog Urs Kiener, sosyal 
ağların gençlerde strese sebep olduğunu belirtiyor. Sadece ünlü yıldızların değil, yaşıtla-
rının da ideal fotoğraflarına tanık olan gençler, geçmiş yıllara göre daha büyük takıntılar 
içerisine girebiliyorlar.

Yani Anoreksi hastalığının yayılmasının gitgide daha da çok yayılmakta olan 
akıllı telefonlarla bağlantılı olduğu gerçeği de oldukça ürkütücü. Öte yandan 
ergenliğin günümüzde daha erken yaşa çekilmiş olması da sosyal medya 
gerçeğinden pek bağımsız değil.

"Sosyal ağlar gençlerde strese sebep oluyor."
Psikolog Urs Kiener

 Çocuklarınız evde yemek yedik-
leri zaman tabaklarındaki yemeği 
bitirme zorunlulukları var mı?

Hayır, böyle bir zorunluluğu hiç de 
mantıklı bulmuyorum. Fakat her 
yemeği en az bir kez denemelerinden 
yanayım. Oğlum şu aralar neofobi 
döneminden geçiyor, dolayısıyla 
da maydanozun yeşil olması, onu 
sevmemek için ona göre yeterli bir 
sebep. Maydanozun yerine salata yi-
yebiliyor. Maydanozu sevmiyor olması 
beni çok da rahatsız etmiyor.

 Neofobi nedir?

Neofobi yaklaşık olarak 1,5 - 2 yaşla-
rında meydana gelir; yani başlangıcı 
emzirme sürecinin bittiği, yemek 
sürecinin başladığı döneme denk 
gelir. Bu değişim süreci, bebeklerde 
oldukça nadiren sorunsuz geçer. 
Neredeyse bütün bebekler kendilerini 
bir neofobi dönemi içerisinde bulurlar. 
Yeni olan veya komik bir görüntüye 
sahip olan herşey onlara itici gelir. 
Özellikle de güçlü tadı olan, acı ve 

ekşi gibi özelliklere sahip besinler hiç 
hoşlarına gitmez. Göze batan renkler 
de bebeklerin korkmasına sebebiyet 
verebilir. Fakat söz konusu tatlı oldu 
mu durumlar değişir. Dünya üzerinde 
tatlı sevmeyen çocuk yoktur.

 Neofobi sonrasında bir çocu-
ğun severek yemek yemesi nasıl 
sağlanır?

Genel kural şudur; bir çocuk, evde 
tanımış olduğu besinleri sever ve 
tercih eder. Fakat onun yeni şeyler 
denemesini sağlamak da oldukça 
önemlidir. Bir araştırmaya göre, kimi 
besinler ancak 15’inci ya da 16 ‘ncı  
denemenin sonunda çocukların ho-
şuna gitmiştir. Çocukların birçoğunun 
korkusu da besini yutma sürecidir. 
Fakat bu tür çocukların besini dene-
mek adına dillerini değdirmeleri bile 
yeterli olacaktır. 5-6 yaşlarına doğru 
çocuklar bu fobiden kurtulurlar. İşte o 
zaman çocuk daha fazlasını ister. Tabii 
o zamana kadar herhangi bir “iktidar 
mücadelesi“ başlamazsa.

Ebeveynler nelere dikkat 
etmeli?

Konu ile ilgili olarak, Gıda 
Mühendisi ve Beslenme 
Uzmanı Marianne Botta ile, 
çocukların yemek yeme 
konusundaki sıkıntıları 
ve bu sıkıntılardan nasıl 
kurtulabilineceği üzerine 
de konuştuk. Fitness 
eğitmenliği de yapan 
Marianne Botta aynı 
zamanda sekiz çocuk 
annesi.
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tepkileri ne yönde olmalı 
peki?

Bir ebeveyn olarak tavsiyem, 
çocuğun yemek alışkanlıkla-
rının üzerinde oynanmaması 
yönünde. Çocuk tombulca bir 
hal alsa dahi bu konuyu ona 
hemen açmamak en doğrusu 
olacaktır. Ergenlik öncesi 
dönemde çocuklar genellikle 
kilo alırlar. Bu kilolar ileri 
zamanlarda boy atabilmek 
adına güvence niteliğindedir-
ler. Dış görünüşü konu olarak 
ele almak yerine beraber buz 
patenine gitmek, spor yap-
mak daha etkili alternatifler 
olacaktır. 

 Beslenme alışkanlığına 
yönelik bir yetiştirme tarzına 
nasıl bakıyorsunuz? Böyle 
bir yetiştirme tarzının sıkın-
tılı yönleri nelerdir?

Ebeveynler yemeğin kulla-
nımına yönelik alanları iyi 
düşünmedirler. Teselli için 
veya ödül olsun diye çocukları 
beslemek veya yalnızca sıkın-
tının verdiği boşluğu doldur-
mak açısından çocuğa yemek 
yedirmek zamanla sorun 
haline dönüşebilir. Bunlar her 
ne kadar işe yarar taktikler 
olsa da bu sefer de çocuklar 

aynı elbiseyi giymeye özen 
gösterebilir. Böyle durumlarda 
çocuğun büyüdükçe anneden 
kopması daha da zor bir hal 
alır.

 Yani burada asıl sorum-
luluğu ebeveynlerin alması 
mı gerekiyor sizce?

Suç her zaman başkalarına 
yüklenemez. Ebeveynlerin 
nasıl bir örnek teşkil etmek 
istediklerini düşünmeleri çok 
önemlidir. Mükemmel olmak 
zorunda değiller. Fakat bir 
şeyleri önleyici etkiye sahipler. 
Tabii ki yalnızca kendilerinin 
değil; çocuğu yetiştirme esna-
sında rol üstlenen herkesin, 
örneğin ninenin ve dedenin de 
örnek teşkil etmesi şarttır. 

 Çocuklarının kilo alması 
durumunda ebeveynlerin 

olur. Çünkü çoğunlukla çev-
redekiler ancak beslenme ile 
bağlantılı bir sıkıntı olduğunu 
fark ettikleri zaman devreye 
girerler. 

 Anoreksi hastalığı 
çoğunlukla kız çocuklarında 
görülüyor. Bunun bağlantılı 
olarak anne özel bir role 
sahip olabilir mi?

Böyle bir durumda annenin 
rolü oldukça büyük önem 
taşıyor tabi. Çocuk görünü-
şüne dikkat etmesi gerekti-
ğini annesinden öğrenir. Tüm 
gün tartının üzerinde vakit 
geçirmesi, aynaya bakıyor ol-
ması veya yarım kilo aldığında 
ağlamaklı tepki göstermesi 
anneyle bağlantı unsurlardır. 
Tabii bu durum sorun haline 
de dönüşebilir; örneğin çocuk 
annesinin giyimine bakarak 

 İktidar mücadelesi?

Çocuklar kimi zaman ne yiyip 
ne yemeyecekleri konusunu 
bir “iktidar mücadelesi“ne 
dönüştürmeye çalışırlar. 
Ebeveynler bu durumda 
fazla karışmamalıdırlar. Çocuk 
dikkat çektiğini algıladığı anda 
mevcut durumu devam etti-
recektir. Bu da yemek yeme 
konusundaki sıkıntılara kapı 
açabilir. 

 Ebeveynler temelde han-
gi rolü üstlenmelidirler?

Çocukların gelişimi konusunda 
büyük sorumluluklar taşıyan 
ebeveynlerin rolü bu noktada 
büyük önem taşıyor. Çocuk-
larını oldukları gibi sevdikleri 
konusunda emin olmalıdırlar. 
Ebeveynlerin çocukla konuş-
maktan, onu dinlemekten 
zevk almaları ve aynı zamanda 
bunu ona yansıtmaları oldukça 
önemlidir. Çocuğu başkaları 
ile karşılaştırmaktan kaçın-
mak da önemli olan bir diğer 
noktadır. Çocuğun özgüveni 
ne kadar yerinde olursa, 
istenmeyen alışkanlıklarından 
o kadar çabuk kurtulur. Yemek 
yeme konusundaki sıkıntıları 
da buna dahildir. 

 Bu dönemde Anoreksi 
gündeme gelebilir mi?

Olabilir. Çocukların çoğunda 
beslenmeye bağlı problemler, 
yardım çığlığı niteliğinde-
dir. Çünkü çoğu çocuk için 
olumsuz bir durum stabil bir 
durumdan daha dikkat çekici-
dir. Anoreksi sıkıntısı yaşayan 
çocuklar çoğunlukla bakımı 
kolay olarak tabir edilenler 
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"Çocuk görünüşüne 
dikkat etmesi gerektiğini 
annesinden öğrenir. Tüm 
gün tartının üzerinde 
vakit geçirmesi, aynaya 
bakıyor olması veya yarım 
kilo aldığında ağlamaklı 
tepki göstermesi anneyle 
bağlantı unsurlardır."



mutsuzluklarını yemekle 
kapatma alışkanlığı edinmeye 
başlarlar. 

 Genç yaşta Anoreksi 
hastalığıyla karşı karşıya ka-
lanların sayısı neden gitgide 
artmakta?

Bu, özellikle de anneler 
üzerindeki toplumsal baskının 
artmasıyla alakalı. Bu baskıyı 
çocuklarına da yansıtıyorlar. 
Bunun dışında okulda var olan 
ve başka çocukların aşıladıkla-
rı “herkes gibi olmak zorunda 
olma“ düşüncesi strese sebep 
oluyor. Pek çok öğrenci, ta-
mamen dış görünüşe yönelik 
değerlendirmelerde bulunur. 
Yuvarlak bir surata sahip 
olmak, biraz iri bir görüntüye 
sahip olmak ya da başkala-
rının gözünde “şişko“ olarak 
görülmek dalga konusu 
olmak için yeterli sebeplerdir. 
Çocuklar bu dönemde çok 

acımasız olabilirler. Bu da 
pek çok çocuğun psikolojik 
sıkıntılar yaşamasına sebep 
olabiliyor. Günümüzde, bu 
yüzden doğru dürüst yemek 
yemeyen 7 yaşında çocuk-
lar bile olabiliyor. Bu durum 
yalnızca kız çocuklarını değil, 
erkek çocuklarını da etkiliyor.

 Bu durum küçük yaşta 
Anoreksi’ye yakalanan 
çocuklar için yeni bir dönemi 
mi beraberine getiriyor? 

Yoksa bu durum önceden 
mevcuttu da bizler mi far-
kında değildik?

Yeni bir dönem olduğunu 
düşünmüyorum. Örneğin daha 
yoksul ülkelerde Anorek-
si hastalığı mevcut değil. 
Araştırmalar bu hastalığın 
özellikle hem eğitim açısından 
hem de ekonomik açıdan 
daha gelişmiş ülkelerde 
görülmekte olduğunu kanıtlar 
nitelikte. Obezite probleminin 

ise eğitimden daha uzak ülke-
lerde daha yoğun bir şekilde 
görüldüğü de ortaya çıkan bir 
başka veri.

 Son olarak sosyal medya 
ağlarının bu konuya yönelik 
üstlendikleri rolü soralım 
size.

7 yaşındaki çocuklar açısın-
dan üstlendiği bir rol yoktu. 
Daha büyük yaşlar açısından 
bakıldığı zaman durum elbet 
değişmekte. Fakat küçük-
lükten gelen alışkanlıkların 
değişmemesi ve ebeveynle-
rin bu durumu dikkate alıp 
çocuklarda olası değişiklik-
lere karşı önlem almaları, 
10-12 yaşlarında beslenmeye 
yönelik davranışlarının ve 
özgüvenlerinin oturmasına 
sebep oluyor. Yani burada bir 
“koruma duvarı“nın varlığı 
oldukça önemli.

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

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

Sigarayı bırakma 
yöntemleri 
hakkında 
bilgilendirilmek 
ve sigara içme 
alışkanlıklarınızı 
değiştirmek Ücretsiz 

danışmanlık ve bilgi 
hizmetlerimizden 
faydalanmak için 

Tel: 076 343 80 74

ÜCRETSİZ
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Dyt. Berna Danacı
dytbernadanaci@gmail.com

Kabızlık pek çok kişinin korkulu rüyası haline gelmiş bir sağlık 
problemidir. Bağırsak hareketlerinin azalması, ağrılı, sert ve 
zor dışkılama kabızlık ile tanımlanabilir. Dışkılama rutini her-
kes de farklıdır ancak haftada 3 kereden az tuvalete çıkılama-
ması genellikle kabızlığı ifade eder.

Beslenme ile doğrudan ilişkili olan kabızlık sorunu; posalı 
besinlerin az tüketilmesi, vücutta sıvı kaybı (%10 su kaybı bile 
yeterlidir), sedanter yaşam (hareketsizlik), hava değişimi, de-
mir takviyesi alınması, stres, gebelik süreci, tiroid problemleri, 
magnezyum eksikliği, düşük yağlı beslenme, tansiyon ilaçları, 
düzensiz ve kalitesiz uyku nedeniyle ortaya çıkar.
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MUTLAKA SU TÜKETİMİNİZİ 
ARTTIRIN
Günde 2.5- 3 litre su tüketmek bağır-
sakların rahatlamasını ve dışkılamanın 
kolaylaşmasını sağlar. 

LİF (POSA) ALIMINI 
ARTTIRIN
Sindirilemeyen karbonhidrat olarak 
nitelendirdiğimiz posayı her gün be-
sinlerle karşılayın. Günlük 25 -30 gr lif 
alımı elzemdir. Kurubaklagiller, tahıllı 
ekmekler, sebze ve meyveler posadan 
zengindir. Özellikle BROKOLİ ve KURU-
BAKLAGİLLERİN gücü tartışılmaz. 

Beyaz undan yapılmış, lif içeriği düşük 
besinlerden uzak durun. (Beyaz ek-
mek, beyaz undan yapılmış makarna, 
patates vb. besinlere dikkat!!!) 

PROBİYOTİK TAKVİYESİ 
KULLANIN
Yunanca ‘yaşam için‘ anlamına gelen  
probiyotikler bağırsaklarımızdaki iyi 
huylu, yararlı bakterilerdir. Yoğurt, 
kefir gibi mayalanmış süt ürünlerinde 
fazlaca bulunan probiyotikler bağır-
sak hareketlerini düzenler. Kabızlık 
söz konusu olduğunda yararlı bakteri 
sayısını arttırmak için dışarıdan takviye 
alınabilir. 

FİZİKSEL AKTİVİTENİZİ 
ARTTIRIN
Bağırsak hareketlerini arttırmanın 
yolu bağırsak kaslarını çalıştırmaktan 
geçiyor. Günlük aktivitemizin artması 
sindirim sisteminin faaliyetlerini arttırır 
ve bağırsaklar daha rahat ve çabuk 
boşaltım sağlar. Saat yönünde karın 

masajı ile de bağırsaklara destek olu-
nabilir. Ayrıca tuvalet egzersizi yapmak 
da iyi gelebilir. Her gün aynı saatte 
10-15 dk. tuvalette vakit geçirmeyi 
unutmayın!

OMEGA 3 KULLANIN
Bazı çalışmalar Omega 3'ün kabızlık 
içeren Crohn hastalığını ve ülseratif 
koliti iyileştirdiğini göstermiştir. Balık 
yağı, EPA ve DHA yağ asitlerinden 
zengindir. 

MAGNEYUM SEVİYENİZİ  
DİKKATE ALIN
Kasların çalışmasında görevli olan 
magnezyum bağırsak hareketlerini de 
hızlandırır. Bu nedenle magnezyum 
yönünden zengin; CEVİZ, BADEM, 
KAJU, HURMA, YEŞİL YAPRAKLILAR 
ve KAKAO gibi besinleri hayatına dahil 
etmelisiniz. Gerekirse dışarıdan takviye 
alabilirsiniz.

BAĞIRSAKLARINIZIN DA 
DUYGULARI VAR.
UNUTMAYIN!
Depresyon artık bir bağırsak has-
talığı diyebiliriz. Bu nedenle sıkıntılı 
zamanlarda sinirsel ve hormonal 
değişimlerden kaynaklı kabızlık söz 
konusu olabilir. Olumlamalar yaparak 
bağırsaklarınızı sakinleştirebilirsiniz.

KURU MEYVELERİ 
İHMAL ETMEYİN
Lif yönünden zengin bu besinler 
bağırsakların çalışmasını arttırarak 
kabızlığın çözülmesine yardımcı olur. 
Beslenmenize mutlaka kuru meyveleri 
dahil edin.

YAĞ İÇERİĞİ DENGELİ 
BESLENİN
Düşük yağlı beslenmek de kabızlığı 
tetikleyebilir. Yemeklerin yapılması 
sırasında ve salatalara mutlaka yağ 
ekleyin. Yağ içeriği yüksek KETEN 
TOHUMUNU da beslenmenize dahil 
edebilirsiniz. Çünkü yüksek musilaj 
içeriği ile keten tohumu bağırsak 
hareketlerini arttırır.

ALTERNATİF BESLENME 
ÇÖZÜMLERİNİ DİKKATE 
ALIN (Uzman önerisiyle):

PSYLLİUM: Çözünür lif içeriği yüksek 
olan psyllium, su emerek, bağırsakta 
sindirilemeyen bir bileşik haline gelir 
ve bağırsak hareketlerini arttırır. Aynı 
zamanda prebiyotik içeriğinden dolayı, 
probiyotik bakterilerin gelişimini des-
tekler.

ALEO VERA: Sadece cilt güzelliğinde 
kullanılan bir bitki değil aleo vera! 
detoksifikasyonda etkili olan bu bitki 
kabızlık üzerinde de olumlu etkiye 
sahip.

REZENE-ANASON-MELİSA: Bu bitki 
çaylarının hem gaz giderici hem de 
kabızlık çözen etkisi var. Beslenme 
rutininize ilave ederek bağırsaklarınızı 
dinlendirebilirsiniz.

Sinameki gibi bağırsak florasına zarar 
veren bitkilerden ise uzak durmakta 
fayda vardır. Laksatif etkili ilaçları ise 
doktor önerisi olmadan kullanmayınız.

Unutmayın ki her şey denge üzerine 
kuruludur! Beslenmenizi çeşitlendi-
rir ve dengeli bir menü ile süreklilik 
sağlarsanız mutlu bir bağırsağa sahip 
olabilirsiniz…

Bağırsaklarınızı hareketlendirmek, kabızlığı çözmek için 

yapılması gerekenler ise şöyle sıralanabilir:
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bir dinlenmenin ilk çeyreğinde 
ulaşabileceğiniz dinlenme-
nin en azamisine ulaşırsınız. 
Bundan sonra dinlenmeye 
ayıracağınız zamanın etkisi 
giderek azalacaktır. Yani iyi bir 
dinlenme için mutlaka uzun 
bir dinlemeye ihtiyaç yoktur. 
Diğer bir deyişle kısa çalışma-
larla verilecek kısa molalar, 
uzun süre çalışıldıktan sonra 
verilecek uzun molalardan 
daha etkilidir (bir saat sonra 
verilecek beş dakikalık bir 
mola, iki saat sonra verilecek 
on dakikalık bir 
moladan daha 
etkilidir).

ma ve organizasyon psikolog-
larını daha yüzyıl öncesinden iş 
hayatını daha verimli hale ge-
tirmek için harekete geçirmiş-
tir. Çalışmalar sıklıkla verilecek 
araların, geriye kalan zamanda 
verimi de yükselteceğini ortaya 
çıkarmıştır. Yani zamanın %20
’sini kullandıktan sonra (ya 
da daha öncesinde) dinlenip 
çalışmaya yeniden başlamak 
verimin tekrardan yükselmesi-
ne neden olacaktır.

Peki bu dinlenme süresi 
ne kadar olmalıdır? 

Burada tersi bir durum söz 
konusudur. Dinlenme süresi 

artıkça dinlenme etkisi 
de paralel olarak 

artmaz. Bir saatlik 

İkinci Dünya Savaşı sırasında 
İngiltere’de gözlemlenen bir 
olay, dinlenmenin işimize nasıl 
bir etkisi olduğunu anlamamız-
da yardımcı olacaktır; Gelişmiş 
radar sistemlerinin kullanıldığı 
İkinci Dünya Savaşı sırasında, 
ekranları izlemek zorunda olan 
çalışanlar vardı. Bu insanların 
çalışma süreleri uzadıkça radar 
üzerinde var olan uçakları 
sıklıkla fark edemedikleri göz-
lemlenmiştir. Bu olayı araştıran 
psikologlar şunu tespit ederler; 
Hata oranları çalışma süresi 
başladıktan en geç 45 dakika 
sonra aşırı derecede yüksel-
meye başlar. Bugün bu bilinen 
bir gerçektir. Normal bir insan 
30 ila 45 dakika arasında tam 
konsantre olabilir. 45 dakika-
dan sonra dikkatte ciddi bir 
azalma gözlenir.

Peki tatil ve dinlenme 
için bu bilginin anlamı 
nedir?

Pareto Kuralı, zaman ve ve-
rim arasındaki ilişkiyi gösteren 
bir eğridir. Bu kural kısaca, bir 
iş için kullanacağımız toplam 
zamanın %20’si ile, ulaşa-
bileceğimiz verimin 
tamamının %80’ine 
ulaşabileceğimizi 
söyler. Yani geriye 
kalan %80 zaman 
dilimi içerisinde 
verimin sadece 
%20’sini elde edebi-
liriz. O halde geriye 
kalan %80 zamanda 
kendimizi parala-
mak nedir?

Bu gözlem, 
çalış-

Dr. phil. Özgür Tamcan
otamcan@gmail.com
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Tatil	sadece	
dinlenip	işimize	

daha	iyi	yönelmek	
için	bir	araç	değil,	

aynı	zamanda	
yaşam	kalitesini	
arttıran,	sağlık	

üzerine	etkileri	ile	
(özellikle	de	kalp	
rahatsızlıklarını	
azaltması	ile)	

ortalama	yaşam	
süresini	yükselten,	

yaşamımızın	
vazgeçilemez	bir	

parçasıdır	artık.	Bu	
anlamıyla	tatili	ve	
doğru	dinlenmeyi	

bilmek	yaşamımıza	
çok	şey	katacaktır.
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Bu sonuca eklenilmesi 
gereken bir nokta daha var; 
küçük dinlenme araları zaman 
içerisinde etkisini kaybetmeye 
başlar. Yani vereceğiniz 
ilk 5 dakikalık dinlenme 
arasının etkisi sonrasında 
vereceğiniz 5 dakikalık 
bir aradan daha güçlüdür. 
Bunun nedeni de bedenin 
zamanla, kalan yorgunluğu 
biriktirmeye başlaması ve 
bundan kurtulmak için daha 
fazla dinlenme zamanına 
ihtiyaç duymasıdır. Büyüyen 
bu yorgunluğu durdurmanın 
yolu da kısa kısa aralardan 
sonra uzun bir dinlenme arası 
koymaktır.

Şu ana kadar yazdıklarımı 
özetlersek; bir işi dinlenmeden 
uzun bir sürede yapmaya 
çalışmak verimimizin 
artmasına katkı sağlamaz. 
Burada en önemli etkenlerden 
biri 45 dakikayı aşması 
mümkün olmayan gerçek 
bir yoğunlaşmadır. Düzenli 
ve kısa aralar vermek 
verimimizi artırmada son 
derece etkili olacaktır. Bu 
kısa aralar zamanla etkisini 
kaybedeceğinden, daha uzun 
dinlenme aralarına ihtiyaç 
duyulacaktır.

Tatil ve dinlenme

Peki bunların tatillerimizle 
alakası ne olabilir?

Yukarda bahsedilen bulgular 
sadece günlük iş yaşamında 
geçerli değildir. Bu kurallar 
uzun bir yıl içerisinde dinlen-
menin de kurallarıdır. Birçok 
insan dinlenmeyi yılın 3-5 
haftasına yığıp, uzun tatillerle 
bir yılın yorgunluğunu atıp, 
tatilin verdiği zindelikle de bir 
yılı geçirebileceğine inanır. Bu 
tam anlamıyla bir yanılmadır.

Peki ne yapmak gerekir?

Bu anlamı ile, İsviçre’de uygu-
lanan okul tatil sistemlerini en 
uygun tatil sistemi olarak gö-
rebiliriz. Uzun sayılabilecek 5-6 
haftalık bir yaz tatilinden sonra, 
sıra ile 3 haftalık, bazen 1 bazen 
de 2 haftalık ara tatillerle ya 
da bazen 3-4 günlük uzatılmış 
hafta sonları ile çocukların 
yorgunluklarını atmalarına 
ve tekrar işlerine, yani bilgiyi 
almaya yoğunlaşmalarına 
yardımcı olunmaktadır.

Aşağıda size tatillerinizi 
organize etmede yardımcı ola-
cağına inandığım ve tatillerde 
dikkat etmeniz gereken bazı 
bilgileri sıralamak istiyorum.

1) Tatillerinizi uzun aralarla ve 
tek seferde uzun bir tatil olarak 
değil, kısa aralarla ve 4-5 
günlüğüne yapmaya çalışın. 
3-4 hafta içinde sizi acilen 
bekleyen işler olabilir ama 4-5 
gün beklemeyecek iş nerdeyse 
yoktur. Bu yolla dinlenmenin 
etkisini çoğaltabilirsiniz.

2) Uzun tatilden vaz mı geç-
meli? Hayır! İş molalarında 
olduğu gibi: birkaç kez kısa 
kısa, ardından daha uzun bir 
tatil de yapılmalı. 

3) İşinizin stresini atmak 
ancak stressiz bir tatille müm-
kündür. Tatil sırasında işinizi ve 
sizi strese sokacak ne varsa 
bir kenara koyun. Siz isteme-
seniz de onlar sizi zaten bir 
gün bulacaktır. Eğer mutlaka 
yapmanız gereken işler varsa 
bunlar için belirli bir zaman 
ayırın ama daha fazlasına izin 
vermeyin (mesela her gün 
15.00-17.00 arası gibi).

Bunlara ek olarak tatil için 
önemli olabilecek bazı bilgiler 
şunlar;

4) Tatiller sadece dinlenmek 
için değil, kavgalar için de ide-
al zamanlardır. Çünkü birçok 
sorun günlük yaşam derdinde 
unutulur, konuşulmaz. Tatilde 
sorunlar için de yer ve zaman 
açılmış olur. Eğer tatillerde 
kavgaları engelleyip dinlen-
mek istiyorsanız: bunu tatile 
gideceğiniz insan ile önceden 
planlayın. Konuşulacak şeyler 
varsa bunun için bir zaman 
çemberi belirleyin. Böylelikle 
bu sorunların eften püften 
nedenlerle, beklenmedik bir 
şekilde gelip sizin bütün tati-
linizi çalmasını engel olmuş 
olursunuz.

5) Tatile gideceğiniz kişi ile 
neler yapacağınız noktasında 

önceden uzlaşın. Her çiftin 
aynı şeylerden hoşlanma 
lüksü olmayabilir. Bu yüzden 
birbirinizin ihtiyaçlarına izin 
verin. Birbirinizden ayrı, farklı 
aktivitelerde bulunmaya izin 
verin.

6) Asla abartı bir plan hazır-
lamayın. En minimum planı 
yapın ve hazırlıksız bir şeyler 
bulmayı deneyin. Abartı bir 
plan size sadece stres olarak 
geri dönecektir.

7) Tatil için gideceğiniz yerlerin 
yaşadığınız coğrafyadan daha 
farklı yerler olmasına dikkat 
edin. Algıların alışık olmadık 
başka şeylere yönelmesi 
daha kolaydır ve sizi günlük 
yaşamınızdan daha hızlı kopa-
racaktır.

8) Her zaman uzatılmış hafta 
sonu tatilleri yapmak müm-
kün olamayacağı için, hafta 
sonlarınızı aktif dinlenmelere 
ayırın. Yani dikkatinizi iş dışın-
da başka şeylere yönlendiren 
aktivitelerde bulunun (arkadaş 
buluşmaları, sinema, tiyatro, 
gezi, konser vs.)

Yukarda yazdıklarımı okuyan 
birçok insanın, bunları rutin 
hayatlarında ve mevcut iş 
yaşamlarında nasıl uygulaya-
cağını düşünür gibi olduklarını 
hissedebiliyorum. 

Dinlenmek, ayakları uzatmak, 
şekerleme yapmak birçok 
kültürde tembelliğin bir işareti 
olarak algılanır. Dinlenmenin 
sağlıklı ve verimli bir toplum 
için kaçınılmaz olduğunu 
anlatmak ve anlamak kolay 
olmayacaktır. Bunu ancak 
deneyerek, yaşayarak anla-
mak mümkündür. Bu yüzden 
yapabileceğinizin en iyisi ya-
parak bunu hayata geçirmeye 
çalışın.

Dinlenme Etkisi Dinlenme Süresi
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Cep Telefonu 
Uygulamaları

Hayatınıza 
Renk Katacak 

A
kıllı telefonlar olmadan 
hayatımızın ne kadar 
zorlaşabileceği gerçeğini kabul 
ediyoruz artık. Neredeyse akıllı 
telefonlarla yapamayacağımız 

şeyler kalmadı. Gün geçtikçe gelişen akıllı 
telefon uygulamaları sayıca artış gösteriyor. 
Pek çok ilginç telefon uygulaması artık 
sadece ekrana bir dokunuşla kullanıma hazır 
hale geliyor. Gelin hayatınıza renk katacak bu 
uygulamalardan bazılarına hep birlikte göz 
atalım;

Son zamanların popüler müzik uygulamalarından 
biri olan Spotify uygulamasını ilk üç ay için ücretsiz 
deneyebilir, rahatlıkla çevrimdışı müzik listeleri 
oluşturabilirsiniz.

En severek kullandığımız uygulamalardan biri olan 
Boomerang ile hareketsiz fotoğraf çekimlerini mini 
bir videoya dönüştürüyor; GIF ve stop-motion film 
arasında çok eğlenceli bir hale getiriyoruz.
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gokeep
Google her yıl yeni onlarca 
uygulama piyasa sürüp 
her birinde farklı kalite 
yakalamış olsa aralarında 
en sade ve kullanışlı olanı 
Google Keep. Sadece ve 
sadece not almak için 
bulunan uygulama dikkat 
dağıtmayan ara yüzüyle ve 
ek özellikleriyle düşünce-
lerinizi somutlaştırmaya 
yönlendiriyor.

Bu en klas uygulama-
lardan biri. TV'ye ya da 
radyoya tutuyorsun, sana 
şarkının adını, şarkıyı 
kimin söylediğini söylüyor. 
Bir de dinleyebilmen için 
link veriyor.

Dünyanın her noktasından 
her radyo yayınına kulak 
vermeye yarayan TuneIn Radio 
uygulaması neredeyse 100 bin 
kanala sahip. Sık radyo dinliyorsanız, 
kablosuz internetin olduğu yerlerde müziği 
depolayıp mobil veriden tasarruf etmek de 
mümkün. Ücretli ya da ücretsiz, dünyanın 
müziğini cebinizde taşımak ayrı bir keyif.

Android ve iOS kullanıcıları 
için güzel bir uygulama 
geliştiren yapımcılar, 
yabancı dil öğretme konu-
sunda oldukça iddialılar. 
Aşama aşama geçece-
ğiniz testler ile sizde boş 
vakitlerinizde yabancı dil 
öğrenmek istiyorsanız Du-
olingo‘yu ücretsiz olarak 
indirebilirsiniz.

Day One ile her gün, o güne 
ait kısa notlarınızı fotoğrafla 
beraber kolaylıkla kayde-
debiliyorsunuz. Kısacası 
günlük tutuyorsunuz. 
Notlarınızı buluta otomatik 
olarak yedekliyor.
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1990’lardan sonra futbol endüstriyel bir kıvama büründü ve 
tüm dünyada futbol kulüpleri artık birer bacasız fabrika hali-
ne geldi. Daha önce dernekler kanunu ile yönetilen kulüpler 
birer birer şirketleşti ve borsada yerlerini aldı.

Bunun yansımaları ise ilk olarak altyapılarda görüldü. 
90’lı yıllardan önce çocuklar önce arkadaşları ile mahal-
lelerindeki boş arsalarda, varsa semt sahalarında, yani 
sokakta futbol oynamaya başlarlardı. 7 ile 13 yaşları 

arasındaki çocuk-
lar mahallelerinde kendi aralarında 
oynar, yeteneklerini sokakta sergilerken 
yaratıcılıklarını da geliştirirlerdi. Kulüpler de 
belli yaşlardan sonra bu çocukları bünyelerine alırlardı. 
Ancak 90’lı yıllardan sonra, endüstriyel futbolun etkisi ile 
7 yaşından sonraki yaş grubuna yönelik açılan futbol okulla-
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Heyecanı Düşük Maçlar
Rusya’da gerçekleşen 2018 Dünya Kupası, favorilerin erken elenmesi sonucunda 
Fransa’nın şampiyonluğu ile sonuçlandı.

1982 dünya kupasından bu yana, birkaç maç hariç heyecan seviyesi en düşük, 
futbol kalitesi ise vasatın altında olan bir dünya kupası izledik diyebilirim.

Futbol endüstriyel bir kıvama büründü

Mustafa Aktaş
Eski Futbolcu



rında yetişen çocuklar, çok 
erken yaşlarda baskı altına 
alınmaya başlandı. Sonuçta 
bu futbol okullarında, aynı 
antremanı yapan, aynı taktikle 
oynayan, adeta birbirinin 
benzeri şekilde klonlanmış, 
fabrikasyon ürününden farksız 
oyuncular yaratıldı. 

Son dünya kupasında, birkaç 
istisnai futbolcu hariç yıldız 
sayılabilecek oyuncular çık-
madı. Oyuncuların taktik, fizik, 
kalite, çabukluk, dayanıklılık 
ve pozisyon alma durumları 
birbirinin aynısıydı. Hepsi aynı 
olduğu için de ortaya zevksiz, 
birbirinin aynı olan maçlar 
çıktı. 

Futbol, yaratıcı sorumluluk 
alan, insiyatif kullanan, kıvrak 
zeka sahibi olan oyuncularla 
zevkli hale geliyor. Ancak he-
nüz futbol hayatının başında, 
çocukların futbol okullarındaki 

bu yetenekleri ve gelişimleri 
hocaları ve aileleri tarafından 
baskı altına alınıp bir çerçe-
ve içine hapsediliyor. Oyun 
yaşındaki çocuklar sonuç 
odaklı yarıştırılırken özgür 
oynayamadıkları için mevcut 
yetenekleri de geriliyor. Yete-
nekleri günyüzüne çıkmayan 
gençlerin futbol hayatları da 
kısa sürede bitiyor.

Kişisel olarak futbol okulları-
na karşı değilim. Burada asıl 
karşı olduğum, çocukların 
çok erken yaşlarda futbol 
okullarına başlamaları ve 
yetenekleri tam olarak ortaya 
çıktığında da bir futbol akade-
misine gitmeleri. Bu, en erken 
11-12 yaşlarına denk geliyor. 
Ancak futbol okulları kulüpler 
için birere gelir kapısı olduğu 
için çocukları 6-7 yaşlarında 
bünyelerine alırlar.

Tekrar saha içine gelecek olur-
sak; eminim futbol severlerin 

(birkaç maç 
haricinde) 90 
dakikalarını 
TV başların-

da ayrılmadan, 
heyecanla izledikleri bir maç 

hemen hemen yok gibiydi. 

Futbol, yetenekleri olan oyun-
cularla oynandığı zaman bir te-
maaşa halini alıyor. Diger türlü, 
“fabrikasyon ürünlerinin” birbir-
leri ile yarıştırıldıkları, sadece 
para ve gelirlerin düşünüldüğü 
bir sektör olduğunda futbolun 
sihri de bitiyor. Ve bazen ne 
kadar seversek sevelim futbol 
ızdırap haline de gelebiliyor.

Saygı ve sevgilerimle.
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Çocuğun yeteneği olsun ya 
da olmasın aileler şunu iyi 
bilmeli; 6-7 yaşları çocuk için 
en değerli olan zamanlardır. 
Zaman kaybı çocuğunuza 
verebileceğiniz en büyük za-
rardır. Her çocuğun muhakkak 
bir yeteneği vardır. Bu yetenek 
herhangi bir dalda kendini 
gösterebilir. Futbol okullarında 
boşa harcanan zamanlarda 
çocuğunuzun neler kaçıra-
bileceğini çok iyi anlamanız 
gerekir. Bununla birlikte, bek-
lentilerin yerine getirilmemesi 
henüz hayatlarının baharında 
olan çocuklar üzerinde kırıl-
malar yaratacaktır. Böylesi bir 
durumun onların hayatlarını 
etkileyeceği gerçeğini göz ardı 
etmemelisiniz.
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Manikürünüzü evde yapmak 
istiyorsanız bu konuda emek 
vermeli ve pratik yaparak 
kendinizi geliştirmelisiniz. 

Her ne kadar kendinize güvenseniz de ilk başta elde ettiğiniz sonuçlar profesyonellerin 
yaptıklarının yanına dahi yaklaşamaz. Bu sebeple manikür salonları her zaman çok 
daha kolay seçimlerdir. Ancak tasarruf etmek istiyorsanız manikürü eve taşımak size 
çok daha yardımcı olacaktır.

Uzun bir süre profesyoneller kadar iyi işler yapamayacak olsanız da önemli birkaç noktayı 
gözden kaçırmazsanız bu işte ustalaşabilirsiniz. Bunun için de dikkatli bir şekilde uygulamanız 
gereken adımlar bulunuyor. Tüm bunları uyguladıktan sonra evde başarılı bir şekilde manikür 
yaparak salonlarda harcadığınız parayı kendiniz için kullanabilirsiniz.

Ba
kı
m
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Doğru şekli seçin
Her ne kadar küt ve stiletto 
isimli şekiller çok daha popü-
ler olsa da yuvarlak tırnakları 
yapmak daha kolaydır. Ancak 
yuvarlak şeklin sizde iyi dur-
madığını düşünüyorsanız kö-
şeli modeli yaparken tırnağın 
iki tarafının da eşit uzunlukta 
olmasına dikkat edin.

Köşeleri tamamen 
temizlediğinizden 
emin olun
Tırnaklarınıza son şeklini ver-
diğinizde diplerde ve köşelerde 
hiçbir şey kalmadığından emin 
olmanız gerekiyor. Tırnakları-
nızı törpülerken ortaya çıkan 
tozlar tırnaklarınızın içerisine 
ya da yanlarına bulaşabilir ve 
sonrasında bunları temizle-
mezseniz kötü bir görüntü 
ortaya çıkar.

Oje sürmeden 
önce tırnaklarınızı 
hazırlayın
Manikürünüze başlamadan 
önce ellerinizi suda bekletme-
niz normaldir ve salonlar da 
bu yöntemi kullanır. Ancak oje 
sürme aşamasına geçildiğin-
de tırnaklar tamamen kuru 
olmalıdır. Böylelikle sürülen 
oje tırnakta daha uzun süre 
boyunca kalır. Aynı zamanda 
oje sürmeden önce tırnakların 
temizlenmesi de son derece 
önemlidir. Honey ismini kul-
lanan manikür profesyoneli, 
hijyen için oje sürmeden önce 
tırnakların sirke ile temizlen-
mesini öneriyor. Aynı zamanda 
kuru manikürün daha iyi 
olduğunu savunuyor.

Oje şişesini 
çalkalamayın
Çoğu kişinin oje sürmeden 
önce yaptığı ilk şeylerden biri 
şişeyi çalkalamaktır. Ancak 
bu sanıldığı gibi doğru bir 
davranış değil. Çünkü şişeyi 
çalkaladığınız zaman ojenin 
içerisinde baloncuklar oluşur 
ve bu tırnağınıza sürdüğü-
nüz ojeye de yansır. Ortaya 
baloncuklu kötü bir görüntü 
çıkmasını istemiyorsanız şişe-
yi çalkalamak yerine yavaşça 
yuvarlamalısınız.

İki ince kat tek 
kalın kattan iyidir
Oje sürerken sıkça yapılan 
hatalardan biri de ojenin 
katmanını son derece kalın 
tutmaktır. Böylelikle hem 
ojenin kuruması uzun sürer 
hem de uzun süreli kalıcılık 
sağlayamazsınız. Bunun 
yerine tırnaklarınıza iki kat je 
sürmeniz çok daha güzel bir 
görünüm yakalamanızı sağ-
layacaktır. Tabii süreceğiniz iki 
katın da ince olmasına dikkat 
etmeniz gerekiyor.

Ojeyi 3 aşamada 
uygulayın
Ojeyi süreceğiniz zaman hızlı 
olmayın ve bir tırnağa ojenizi 3 
aşamada sürün. Önce tırnağın 
ortasına ardından da iki yanına 
ojeyi sürerseniz tırnakların her 
noktasını başarıyla kapatabi-
lirsiniz.

Sıcaktan uzak durun
Eğer ojelerinizi sürdükten 
sonra ısı üfleyen bir cihazla oje-
lerinizi hızlıca kurutma gibi bir 
düşünceniz arsa bunu unutun. 
Çünkü ojeye ısı uygularsanız 
renginde değişimler yaşandığı-
nı göreceksiniz.

Hataları hızlıca 
düzeltin
Oje sürerken istemeden 
tırnağınızın yanına taşırdığınız 
olmuştur. Böyle durumlarda 
ojenin kurumasını beklemeyin. 
Ya da tüm tırnakları 
hallettikten sonra hataları 
düzeltme aşamasına geçme 
fikrine kapılmayın. Onun 
yerine hatayı yaptığınız an 
anında müdahale edin. Çünkü 
parmaktaki oje çok daha hızlı 
kuruyarak çıkarması zor bir 
hal alacaktır.

El bakımını günlük 
alışkanlıklarınıza 
dahil edin
Her gün uzun uzun manikür 
yapmanız tabii ki mümkün 
değil. Ancak güzel ve sağlıklı 
görünen eller için her gün 
yapabileceğiniz kişisel bakım 
alternatifleri de var. Her gün 
yağlı bir el kremi kullanarak 
ellerinize masaj yapmayı 
ihmal etmeyin.
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Yaz	sıcaklığını	bedenimizde	
hissetmeye	başladıkça	gardıropları	
yenilemeye	ve	hafif	kıyafetlerimizi	
üzerimize	geçirmeye	başladık.	

Söz	konusu	sıcak	hava	olunca	kıyafet	
ve	ayakkabı	seçimlerimizi	son	derece	
dikkatli	yapmamız	gerekiyor.	Bu	dönemde	
hangi	elbiseyle	hangi	topuklu	ayakkabıyı	
kullanacağımızı	bilemediğimiz	zamanlar	
olabiliyor.	Bütün	ayakkabıları	dener,	
sonunda	hiçbirini	seçemez	ve	belki	de	en	
olmayacak	olanı	tercih	ederiz.	Kombine	
yaparken	biraz	araştırma	yapmak	bu	
çelişkileri	ortadan	kaldırmaya	yetecektir.	
Sizin	için	derlediğimiz	elbise	ve	topuklu	
ayakkabı	kombinleri	zihin	açıcı	ilaç	gibi	
gelebilir.	
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Beyaz	renkli	kısa	
elbiselerinizin	altına	hiç	
çekinmeden	beyaz	veya	
nude	renkte	bir	stiletto	
giyebilirsiniz.	Elbisenizde	
desenler	varsa	çok	daha	
iyi	bir	seçim	olacaktır.	Hiç	
düşünmeyin	ve	mutlaka	bir	
tane	de	olsa	beyaz	stiletto	
edinin.

Beyaz,	yazlık	kısa	
elbiselerinizin	altına	biraz	
daha	tarz	bir	görüntü	elde	
etmek	için,	şeffaf	ve	burnu	
açık	bootie	ayakkabılar	
tercih	edebilirsiniz.	
Bağcıklı	modellerin	çok	
daha	seksi	durduğunu	
söylemek	gerekir.	Tabi	ki	
elbisede	herhangi	bir	desen	
veya	işleme	söz	konusu	
olmamalı.	

Fuşya	renkli	düz	bir	
elbiseniz	varsa,	zincirli	
veya	taş	süslemeli,	kemik	
rengi	bir	stiletto	tercihi	
doğru	olacaktır.	Burada	
dikkat	etmeniz	gereken	
şey,	ayakkabınızda	
detaylar	varsa	elbisenizin	
düz	olması	gerektiğidir.	
Desenli	elbiselerde	ise	
aynı	ayakkabının	düz	
formunu	kullanmalısınız.	
Tabi	ki	clutch	çantanız	
da	elbisenizle	aynı	tonda	
olmalı.

Sarı	desenli	beyaz,	yazlık	
elbiselerinizin	altına	
altın	renkli	ayakkabılar	
veya	topuklu	sandaletler	
giyebileceğiniz	gibi,	
pudra	renkli,	platform	
topuklu	ayakkabılarınızı	da	
değerlendirebilirsiniz.

Bordo	renkli	elbiselerle	
siyah	topuklu	ayakkabılar	
tam	bir	uyum	içindedir.	
belinize	takacağınız	ince	
bir	siyah	kemerle	de	
şıklığınızı	artırabilirsiniz.	
Ayakkabınızın	elbisenizle	
aynı	ton	olması	ise	boğucu	
bir	görüntü	olacağından,	
siyah	yerine	krem	veya	taş	
rengi	bir	topuklu	ayakkabı	
da	doğru	seçim	olabilir.

Pembe	tonlarında	veya	
nar	çiçeği	tonlarında	bir	
elbise	giyiyorsanız	ya	da	
bu	renklere	sahip	desenleri	
olan	açık	renk	bir	elbiseniz	
varsa,	bantlı	pudra	renkli	
yazlık	ayakkabılar	en	
doğrusu	olur.
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algılayabilen piyasadaki tek 
sistem olarak sürücünün olası 
çarpışmalardan kaçınmasına 
yardımcı oluyor. City Safety, orta 
ölçekli sedan segmentinde bir 
dünya ilki olacak şekilde, artık 
karşıdan gelen çarpışmalardan 
kaçınmak için de otomatik 
frenleme yapıyor.

İyi işaretlenmiş yollarda, 130 
km/s hıza kadar sürücüyü 
direksiyon, hızlanma ve fren-
leme ile destekleyen opsiyonel 
Pilot Assist sistemi, artırılmış 
viraj performansı ile daha da 
geliştirilmiş. 

S60’da ayrıca Run-off Road 
Mitigation, Oncoming Lane 
Mitigation ve diğer direksiyon 
destek sistemleri de yer alıyor. 
Opsiyonel olarak sunulan oto-
matik frenleme desteğine sahip 
Kavşak Trafik Uyarısının, aracın 
içindeki ve dışındaki insanlar için 
güvenliği daha da arttırıyor.

Volvo Cars 2017 
yılında, 2019 yılın-
dan itibaren tüm 
yeni modellerinin 

elektrikli bir altyapıya sahip 
olacağı stratejisini açıklayan 
ilk global otomobil üreticisi 
olmuştu. 

Yeni S60’ta da turbo-şarjlı ve 
super-şarjlı olmak üzere iki ayrı 
elektrikli ve benzinli hibrit motor 
seçeneği bulunuyor. Volvo’nun 
T6 Twin Engine AWD elektrikli 
hibrit motoru toplam 340 bg güç 
üretirken, ödül sahibi T8 Twin 
Engine AWD elektrikli benzinli 
hibrit ise 400 bg güç üretiyor. 
S60'ta ayrıca Volvo’nun kendi-
sini ispatlamış T5 ve T6 benzinli 
motorları da yer alacak.

Aktif şasi ve sürüş modları, mü-
kemmel bir kontrol S60’ı sürücü 
otomobili haline getiren yüksek 
performans sunuyor.  

Otomatik fren teknolojisine 
sahip City Safety, yayaları, 
bisikletlileri ve büyük hayvanları 

Yeni	Volvo	S60	gün	ışığına	çıktı.	S60'ın	en	önemli	özelliği	dizel	seçeneği	olmayan	
ilk	Volvo	otomobil	olması.	Yeni	S60	dizel	motorların	yerini	hibrit	teknolojisine	
sahip	benzinli	seçeneklerle	dolduruyor.

Ot
om

ob
il
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A
udi’nin, Premium 

segmentte binek oto-

mobiller ile başlayan 

4x4 modelleri, Q7 ile 

SUV alanına kaymış ve aile kısa 

zamanda Q5, Q3 ve Q2 ile geniş-

letilmişti. Ancak bu modellerin 

hiçbirinde Audi, coupe formlu 

SUV tanımlamasına yanaşma-

mıştı. Q8 ile beraber bu durum 

değişiyor.

Tasarımıyla bir Audi olduğunu 

belli etmesine rağmen genel 

devinimden nasibini almışa 

benzeyen Q8, 22 inçlik jantların 

üzerinde duruyor. Sportif dina-

mizm ve üst düzey prestij hissi 

Audi Q8’de markanın ürettiği 

diğer tüm SUV’lerden daha 

belirgin. 4,99 metre 

uzunluğunda, 2 metre ge-

nişliğinde ve 1,71 metre yük-

sekliğindeki SUV coupé, kardeşi 

Q7'den daha geniş, daha kısa 

ve daha yere yakın. Neredeyse 

3 metreye ulaşan aks mesafesi 

sayesinde, iç mekan uzunluk ve 

yükseklik yönünden rakiplerin-

den daha ferah. Arka koltuklar 

yatırıldığında ise bagajın toplam 

hacmi 1.755 litreye ulaşıyor.

Emisyonları azaltma ve perfor-

mansı arttırmaya yönelik olan 

bu teknolojide, 48 volt’luk elekt-

rik sistemi, seyir halinde silindir 

devre dışı bırakma sistemiyle 

bir araya gelerek, gereksiz yakıt 

tüketimlerinin önüne geçecek. 

Mekanik merkezi diferansiyel 

kilidi sayesinde ön ve arka aks 

arasındaki güç dağılımı standart 

konumda 40’a 60 oranında 

gerçekleşecek. 

Ağırlıklı olarak arkadan itişli 

gibi çalışan sistem gerek 

görüldüğünde torku her bir 

tekerleğe ayrıca aktarabiliyor. 

254 mm taban yüksekliği 

sunan Audi Q8’de adaptif havalı 

süspansiyon sistemi opsiyonel 

donanımlardan biri. Bu sistem 

tercih edildiğinde Q8, sürüş 

konumuna göre 90 mm’ye 

kadar alçalabilme yeteneğine 

sahip oluyor.  Audi Q8, 2019’un 

ilk çeyreğinde yollara çıkmaya 

başlayacak.
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Ge
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Zürich Hayvanat Bahçesi

Çocuklarınızla birlikte güzel bir gün geçirm
ek isti-

yorsanız eğer Zürich Hayvanat Bahçesi’ni m
utlaka 

ziyaret edin deriz.  Burada bulunan otantik ve doğal 

ortam
larda gezintiler yapıp, birbirinden ilginç hayvan 

türlerini görerek güzel vakit geçirebilirsiniz.

1929’da kurulan bu hayvanat bahçesinin 

güncel ziyaretçi sayısı, yıllık 1 m
ilyonun 

üzerinde. 
6 kıtadan, 375 farklı türden oluşan 4’673 

hayvan barındıran bu hayvanat bahçe-

sinde birbirinden ilginç kuş çeşitlerini, 

sürüngenleri, m
aym

unları, aslanları, 

gergedanları, penguenleri, fokları, balık-

ları, filleri, leylekleri, develeri, dom
uzları, 

kanguruları, lam
aları ve birçok farklı 

özellikte hayvanı görebilirsiniz.

Giri
şte

 m
ut

lak
a 

bir
 ha

rit
a a

lın

Çok büyü
k bir a

landa kuru
lu olan hayv

a-

nat b
ahçe

si 
içi

ndeki b
ölüm

leri r
ahatlık

la 

bulabilm
eniz 

içi
n giriş

te m
utla

ka bir h
a-

rit
a alın

. H
arit

ada, h
ayv

anların
 bulunduğu 

alanlar v
e yo

l g
üze

rgahları d
etaylı

 olarak 

ye
r a

lıy
or. B

u harit
adan ve

 ta
belalardan; 

hayv
anların

 besle
nm

e, fi
lle

rin
 yı

kanm
a, 

penguenlerin
 gezin

tiy
e çı

km
a sa

atle
rin

i 

öğrenip onları t
akip edebilir

sin
iz.

Bu hayv
anat b

ahçe
sin

in bir b
aşk

a güze
l-

liğ
i is

e, b
azı 

ye
rle

rde ço
cu

klar iç
in eğitic

i 

donanım
ların

 olm
ası.

 H
ayv

anların
 doğal 

ya
şa

m
ını v

ideo ve
 fo

toğraf g
örse

lle
rin

den 

izl
eye

n ço
cu

klar, h
ayv

anların
 derile

rin
-

den ve
 tü

yle
rin

den oluşa
n m

aterya
lle

re 

dokunup onları h
iss

edebilir
ler.

Hayv
anat b

ahçe
sin

in her b
ölüm

de, o
 

bölüm
e özg

ü bir b
ağış 

kutusu
 bulunuyo

r. 

To
planan bağışl

ar h
ayv

anların
 koru

nm
ası 

içi
n kulla

nılıy
or.
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Masoala Rainforest
Burada Madagaskar iklimini ve 
bitki örtüsünü yansıtan Masoala 
Rainforest isimli bir bölüm yer alıyor. 
Madagaskar’ın ormanları baz alınarak 
hazırlanan bu bölümde Masoala 
yağmur ormanlarının nemini fazlası ile 
hissedeceksiniz.  Madagaskar'a özgü 
dev ağaçlar ve bitkilerden oluşan 300 
tür bitki ile 60 farklı hayvan çeşidini 
barındıran bu bölümün nem oranı 
%80 civarında. Hava sıcaklığı ise 20 
ile 30 derece arasında değişiyor. Oval 
merdivenlerden yukarı çıktıkça nem 
ve sıcaklık oranı daha da artıyor. Bu 
nedenle, solunum sıkıntısı yaşayanların 
bu bölüme girmelerini tavsiye 
etmiyoruz.

Gezinti sırasında yanınızdan hızla 
geçen kertenkeleleri, sıra sıra dizilmiş 
yavru ördekleri, ortama özgü tropikal 
kuşları, ağaçtan ağaca atlayan küçük 
maymunları, dev kaplumbağa türlerini 
ve papağanları görebilirsiniz.

Burada toplanan bağışlar Madagaskar 
yağmur ormanlarının korunması için 
kullanılıyor.

Kaeng Krachan - Fil Parkı
Burası yeni yapıldı. Tayland kültürü 
özelliğinde dekorasyonlarla 
süslü olan bu bölüm 
devasa büyüklükte 
bir yer. Mabetler, 
dinlenme 
yerleri, 
orman 

içindeki gözcü kulübe örneklerini 
barındıran bu bölümde, Tayland 
kültürünün filleri ne derece 
kutsadıklarını kendi gözlerinizle 
görebilirsiniz.

Burada bulunan filler için çok özel 
yaşam alanları oluşturulmuş. Filler bu 
alanda özgürce dolaşırken, oluşturulan 
havuzlarda yüzebiliyorlar da. Şansınız 
varsa filleri yüzerken izleyebilirsiniz. 

Ayrıca bu bölüm Tayland’daki filleri 
korumak için maddi destek de veriyor. 
Yapacağınız bir bağışla siz de buna 
katkı sunabilirsiniz. 

Moğol Çadırları
Burada Moğol step kültürü için ayrı 
bir yer de oluşturulmuş. Moğol 
çadırlarının kurulu olduğu özel 
bir alanda çadır kültürü ve at 
sütünden yapılan peynir 
türleri hakkında bilgiler 
veriliyor.

Çocuk parklarında dinlenin
Zürich Hayvanat Bahçesi’ni gezmek 
oldukça yorucu. Bu durumda 
yapacağınız en güzel şey çocuk 
parklarında dinlenmek. Çocuklarınız 
hoplayıp zıplarken, siz o sıra piknik de 
yapabilirsiniz. Bu esnada tepenizde 
uçuşan leylekleri, ortalıkta 
dolaşan  tavus kuşlarını, 
hindileri, tavukları ve 
ördekleri keyifle 
izleyebilirsiniz.

Afrika Savanı

Hayvanat bahçesi 

bünyesinde Afrika’daki 

savan doğal yaşam
ından 

esinlenerek yeni bir alan 

oluşturuluyor. İnşaatı 

devam
 eden bu alanın 

2020 yılında tam
am

lan-

m
ası hedefleniyor. Buraya 

Afrika savanlarında ya-

şayan zürafa, gergedan, 

antilop, zebra gibi hayvan 

türlerinin yerleştirilm
esi 

planlanıyor.

Teleferik Sistemi

Burası için 2030 yılına 

kadar bir teleferik sistem
i 

kurulacak. Stettbach ile 

hayvanat bahçesi arasında 

kurulacak olan bu taşım
a 

sistem
i ile hayvanat 

bahçesine saate 1800 

ziyaretçinin taşınm
ası 

hedefleniyor.

Zürich Hayvanat Bahçesi ile ilgili daha fazla bilgi almak 
isteyenler www.zoo.ch sitesini ziyaret edebilirler.

Giriş ücretleri

Bu hayvanat bahçesini bir 

günde gezm
ek m

üm
kün 

değil. Bu nedenle yıllık 

üyelik bileti alıp ara ara 

ziyaret etm
ek daha avan-

tajlı olabilir. 6 yaşına kadar 

olan küçük çocuklardan 

herhangi bir ücret talep 

edilm
iyor. Ancak 6-16 

yaşları arasındaki çocuk-

lar için 11 frank, 16-25 yaş 

arasındakiler için 16 frank, 

25 yaşın üzerindekiler için 

ise 22 frank.

Ziyaretçilerine 365 gün 

açık olan Zürich Hayvanat 

bahçesi, grup halinde 

gezinti yapm
ak isteyenler 

için özel indirim
ler de 

sunuyor.

Nas
ıl g

idi
lir

?

Züric
hbergstr

ass
e’d

e 

bulunan bu hayv
anat 

bahçe
sin

e 6 num
aralı 

tra
m

va
y i

le (Z
oo is

tik
am

eti) 

gidiliy
or. Ö

ze
l o

tom
obille

ri 

ile
 gitm

ek is
teye

nler iç
in 

park
lar d

a bulunuyo
r. A

n-

ca
k bu park

 ye
rle

rin
de ye

r 

bulm
ak, ö

ze
llik

le de hafta 

so
nları s

oru
n olabiliy

or.
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Çarşamba

22.08-03.10 tarihleri arasında her çarşamba 
diğer futbol severlerle birlikte futbol oynamak 
ister misiniz? Saat: 15:00-17:00 veya 19:00-21:00. 
Buluşma noktası, başlangıçtan 30 dakika önce 
"Hirzenbach" durağı. Yanınızda spor kıyafetlerinizi 
de getirmeniz gerekiyor. Eğer spor kıyafetiniz 
yoksa, antrenmandan 24 saat öncesine kadar 
telefonla başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru için: 
Vincent Speck: 079 150 53 09.

Sportanlage Herrenschürli. Helen-Keller-Str. 20, 
Zürich, www.raumfang.ch

Futbol Oynamak

15 Ağustos SPOR

Salı

Perşembe Cuma

Cuma

Bahçe işlerini seviyor musunuz ya da öğrenmek 
ister misiniz? "Stadtgärtnerei"da, uzmanlarla 
birlikte dikim, ot ayıklama ve hasat işlemlerini 
yapabilirsiniz. Yanınızda getirmeniz gerekenler: 
Uygun bir kıyafet, sağlam ayakkabı. Bu etkinlik 
sadece yetişkinler için olacak. Saat: 17:30-19:30. 
Etkinlik 13.09 ve 02.10 tarihinde de yapılacak. 
Buluşma noktası: Gärtnerhaus’da bulunan 
"Bildungsgarten". Katılım ücretsiz.

Stadtgärtnerei, Gärtnerei. Sackzelg 27, Zürich
www.stadt-zuerich.ch

Caz severler ve ilgilenenler bu akşam GZ 
Riesbach’da caz müziğinin tadını çıkarabilirler. 
"Jazz im Seefeld" kulübü "Groovin‘ J 5" grubunu 
davet ediyor. Grup 50’ler ve 60’lardan coşkulu 
müzikler sergileyecek.

Saat: 19:30. Giriş: 5 Frank, isteyen bağış yapabilir. 

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

"Zürcher Theaterspektakel"de tüm dünyadan 
tiyatro ve dans grupları sahneye çıkacaklar. 
"Landiwiese"de sokak sanatçıları yeteneklerini 
sergileyecekler. 20 yaşın altındaki gençler ve 
KulturLegi kartına sahip olanlar ücretli tiyatrolar 
için 10.- CHF indirim alabiliyorlar. 

Theaterspektakel, maddi durumu iyi olmayanlar 
için bilet ve içecek kuponları veriyor. 

Bilgi için: 044 415 15 50 veya 
contact@theaterspektakel.ch.

(24.08.-25.08.) Bu geleneksel sokak festivalinde 
çocuk ve yetişkinler için çok çeşitli programlar 
yer alıyor. 

Ziyaretçiler konserlere katılmak, birlikte sohbet 
etmek ve tüm dünyadan lezzetleri tatmak için bir 
araya geliyorlar. 

Cu 20:00, Ct 13:30’dan itibaren. Giriş ücretsiz.

Programla ilgili bilgi için: 
www.roentgenplatzfest.ch. 

Akşam Bahçecilik

Seefeld’de Caz Zürich Gölünde Dans ve Tiyatro Festivali 

Röntgenplatz’ta Festival 

21 Ağustos

30 Ağustos 31 Ağustos

24 AğustosBAHÇECİLİK

KONSER FESTİVAL

Perşembe

Yazın tadını Limmat’ta, "Planet5"te, yaz barında 
çıkarın. Burada mangal ve müzik de 
yapabilirsiniz. 
Bugün: Konser ve Jam (Reçel).
Her perşembe: 18:00-23:00. 
Bazı akşamlar özel bir program da yer alacak. 

Giriş ücretsiz. Programla ilgili bilgi için
www.planet5.ch

Planet5. Sihlquai 240, Zürich

Limmat’ta Müzik

23 Ağustos MÜZİK

Cumartesi

Her yıl genç müzik grupları için bir yarışma 
düzenleniyor. Bugün müzik kulübü "Moods"da 
Zürih ve Schwyz kantonlarının en iyi altı grubu 
sahne alıyor. 

Genç müzisyenler farklı müzik türleri ile 
dinleyicileri etkiliyorlar. 
Saat:19:30. Giriş ücretsiz.

Moods. Schiffbaustr. 6, Zürich
www.moods.ch 

Genç Müzik Grupları 
Yeteneklerini Sergiliyor

25 Ağustos YARIŞMA
Pazar

Artus kral olarak ilan edilir ve "Tafelrunde"yi 
kurar. Bu yuvarlak masada herkes eşittir. 
Şövalyeler için adalet ve eşitlik çok önemlidir. 
Ancak bu idealler arkadaşları zorluklara da 
sokmaktadır. İnsan ne kadar sadık olabilir? 
"Junge Schauspielhaus" "King A" oyununu 
sergiliyor. Saat: 17:00

Theater der Künste, Bühne A. Gessnerallee 9, 
Zürich, www.schauspielhaus.ch 

Kral Artus’un Hikayesi

26 Ağustos TİYATRO

FESTİVAL

Pazar

Bu pazar Idaplatz’da bir festival yapılıyor. Gün, 
brunch ve çocuklar için kurulan bit pazarı ile 
başlıyor. Burada, farklı müzik grupları ve eğlenceli 
bir atmosfer için sihirbazlar da sahne alıyorlar. 
Yiyecek ve içecek stantları acıkan ve susayan 
ziyaretçileri bekliyor. 

Programla ilgili bilgi için
www.idaplatzfest.ch

Idaplatz’da Festival

19 Ağustos FESTİVAL



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

www.haberpodium.ch
info@haberpodium.ch

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

AVANTAJLARINIZ

/haber.podium
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Malzemeler: 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 soğan, 200 

gr kıyma, 2 su bardağı doğranmış mantar, 1 havuç, 

1 kereviz, 1 patates, 2 domates, 1 su bardağı doğ-

ranmış lahana, tuz, karabiber, kırmızı pul biber, 1 çay 

kaşığı rendelenmiş muskat cevizi, 8 su bardağı su 

Terbiyesi için: 1 yumurta sarısı, 1 limon suyu

Üzeri için: 3 yemek kaşığı kıyılmış Frenk maydanoz

Hazırlanışı: Tereyağını bir tencereye alıp eritin. Küp 

doğradığınız soğan ve kıymayı ekleyip kıyma suyunu 

çekinceye kadar soteleyin. Kıyma suyunu çektiğin-

de mantarları ila
ve edip sotelemeye devam edin. 

Küp doğradığınız havuç, kereviz, patates, domates 

ve lahanayı sırasıyla ekleyin. Tuz ve baharatlarla 

tatlandırıp suyunu ilave edin. Sebzeler yumuşa-

yıncaya kadar pişirin. Terbiyesi için, ayrı bir kapta 

yumurta ve limon suyunu çırpın. Çorbanın suyundan 

bir kepçe kadar ekleyerek terbiyeyi ısıtın ve çorbaya 

ekleyip karıştırın. Sonra da ocaktan alın. Üzerine 

ince kıyılmış Frenk maydanozu serperek sıcak 

servis yapın.

Kıymalı

Mantar Çorbası
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Malzemeler: 1 bütün tavuk, 1 soğan, 1 limon, 

taze zencefil, 400 gr Hindistan cevizi sütü

Marinasyon için:  150 gr yoğurt, 1 yemek kaşığı 

rendelenmiş domates, 1 tatlı kaşığı acı toz biber, 

1 tatlı kaşığı zerdeçal, 1 tatlı kaşığı kişniş, 1 tatlı 

kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı tarçın, 6 diş sarımsak, 

yarım parmak büyüklüğünde zencefil (E
zilmiş 

sarımsak ile robottan geçirin), tuz, karabiber

Hazırlanışı: Marinasyon malzemelerini 1 tatlı 

kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı taze çekilmiş karabiber 

ile karıştırın. Tavuğu hazırladığınız sos ile iyice 

ovun. Tavuğu 2-3 saat buzdolabında dinlendirin. 

Fırını 200 derecede ısıtın. İnce kıyılmış soğanları, 

ikiye böldüğünüz limonu ve kalın dilimlenmiş 

taze zencefili derin fırın
 kabına alın. Tavuğu 

malzemelerin ortasına yerleştirin. Yaklaşık 1 saat 

15 dakika fırın
da kızartın. Tavuk piştikten sonra 

servis kabına alarak üzerini alüminyum folyo 

ile kapatın. Fırın kabınızın içindeki zencefili atın.  

Kabın içindeki sosu, soğan ile birlikte robottan 

geçirin. Hindistan cevizi sütünü ekleyerek bir 

taşım kaynatın.Tavukla birlikte servis yapın.

Tandoori Soslu Tavuk

Malzemeler: 1 lt süt, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı un 

(Tepeleme), 50 gr tereyağı, 1 paket vanilya, 1 tatlı kaşığı margarin 

(Tepsiyi yağlamak için), 2 su bardağı, Hindistan cevizi rendesi

Sosu için: 3 su bardağı vişne suyu, 1 su bardağı su, 1 yemek kaşığı toz 

şeker, 4 yemek kaşığı nişasta, ayrıca 1 su bardağı Hindistan cevizi

Hazırlanışı: Sütü, şekeri ve unu bir tencereye alıp iyice çırptıktan sonra 

ocağın üzerine koyun. Kısık ateşte, muhallebi kıvamına gelene kadar 

pişirin. Ocaktan almadan birkaç dakika önce tereyağını ve vanilyayı 

ilave edin. Birkaç taşım daha kaynatıp ocaktan alın. Hazırladığınız 

muhallebinin kabuk bağlamaması için arada bir mikserle çırparak 

ılınmaya bırakın.

30x20 cm’lik bir tepsiyi önce fırça ile yağlayın, sonra da 2 su bardağı 

Hindistan cevizi rendesi serpin. Üzerine ılınan muhallebiyi eşit 

dağılacak şekilde dökün. Spatula ile düzleştirin. Karışımı buzdolabında 

yarım saat bekletin.

Ayrı bir tencerede sosu için tüm malzemeyi çırpın. Kısık ateşte 

yoğun bir kıvam elde edinceye kadar pişirin. Ocaktan alıp, arada bir 

çırparak ılınmaya bırakın. Pelte ılınınca buzdolabında soğuttuğunuz 

muhallebinin üzerine dökün. Spatula ile eşit dağılacak şekilde dağıtın 

ve buzdolabında 4 saat bekletin. 

Buzdolabında beklettiğiniz tatlıyı bıçak yardımı ile eşit ölçüde kare 

parçalara bölün. Kare parçaları üst üste iki kat olacak şekilde servis 

tabaklarına alarak servis yapın.

Vişne Pelteli Muhallebi
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Bir varmış bir yokmuş. 
Çok eski zamanların 
birinde, zenginliği dillere 
destan olan ama cimriliği 
de bir o kadar meşhur 
olan bir tüccar yaşarmış. 
Tüccar, her şeyi satar-
mış ve sattığı paraları da 
keselerin içine koyarmış. 

Bu tüccar, bir gün para-
larını koyduğu keseler-
den birisini kaybetmiş. 
Paralarının içinde olduğu 
keseyi bulamayan tüccar 
hemen panik olmuş ve 
başlamış aramaya. 

Aramış, aramış ama 
paralarının içinde olduğu 
keseyi bir türlü bulama-
mış. Tüccar çaresizce 
etrafına haber salmış. 
Para kesesini bulup ken-
disine getirene iki yüz 
altın vereceğini söylemiş. 
Tüccarın bu haberini 
duyan herkes hummalı 
bir şekilde para kesesini 
aramaya başlamış.

Aradan üç gün geçmiş 
ve yaşlı bir köylü çı-
kagelmiş. Yaşlı köylü 
tüccarın kaybettiği para 
kesesini bularak tüc-

yü dinledikten sonra bu 
kez de tüccarı dinlemiş. 
Tüccar “ Kadı efendi, 
kese benim. İçine ne 
kadar altın koyduğumu 
da bilirim. Kesenin içinde 
bin altın vardı. Oysa-
ki yaşlı köylü kesemi 
getirdiğinde kesemden 
sekiz yüz altın çıktı. İki 
yüz altını, keseyi getiren 
yaşlı köylü almış’ demiş.

Kadı biraz düşünmüş ve 
kararını vermiş; “Tüccar, 
madem sen kesene bin 
altın koydun ve bundan 
eminsin, o zaman bulunan 
kese sana ait değildir’’ 
demiş.

Tüccar o an ne yapa-
cağını şaşırmış. Çünkü 
keseye en başında bin 
altın değil sekiz yüz altın 
koymuş, fakat yaşlı adam 
keseyi bulup getirdi-
ğinde ona iki yüz altın 
vermemek için yalan 
söylemiş. 

Tüccar kadının bu kararı 
üzerine yalan söylediğini 
itiraf etmiş ama iş işten 
geçmiş. Kadı yalan söyle-
diği için tüccarı cezalan-
dırmış ve kesedeki tüm 
altınları yaşlı köylüye 

bırakmış.

bulduğu gibi içini açıp 
bakmadan getirip tüc-
cara teslim etmiş. Fakat 
tüccar kendisini hırsızlık 
ile suçluyormuş.

Yaşlı Adam: ‘Ben bu 
keseyi açmadım bile. 
İçinden tek bir altın bile 
almadım. Bulduğum gibi 
size getirdim’ demiş.

Tüccar yaşlı köylüyü kor-
kutmak için biraz sesini 
yükseltmiş: ‘Keseyi açıp 
içinden altınları almışsın 
be adam, şimdi benden 
bir daha altın mı istiyor-
sun!’ demiş.

Bunun üzerine yaşlı 
Adam: “Hem bana söz 
verdiğin ve hakkım olan 
altını vermiyorsun hem 
de hırsız diyorsun! Kadı 
efendiye gidelim.” demiş 
ve her ikisi de soluğu 
kadının karşısında almış.

Kadı başlamış dinleme-
ye… Önce köylü adam 
söz almış; “ Ben bu 
adamın kesesini buldum. 
Keseyi bulduğumda içini 
açmadım. Bulduğum gibi 
ona getirdim. Ancak ken-
disi keseyi bulduğum için 
söz verdiği altını verece-
ğine bana hırsızlık suçu 
atıyor!’ demiş.

Kadı 
köylü-

cara getirmiş. Tüccar, 
yaşlı köylüyü karşısında 
gördüğünde ‘Bu adamı 
kandırıp iki yüz altın ver-
meden onu yollarım’ diye 
geçirmiş içinden. Yaşlı 
adam ise her şeyden ha-
bersiz tüccara uzatmış 
elindeki para kesesini 
ve “Buyurun efendim, 
para kesenizi bulup size 
getirdim’’ demiş.

Tüccar hemen para 
kesesini almış yaşlı köy-
lünün elinden. İçindeki 
altınları da saymış. Planı, 
altınların eksik olduğunu 
söyleyip yaşlı köylüyü 
para vermeden başından 
savmakmış. Tüccar altın-
ları saydıktan sonra:‘Bu-
rada tam iki yüz altın 
eksik yaşlı adam. Ben bu 
keseye tam bin altın koy-
muştum ama bu kesede 
sekiz yüz altın var. Sen 
altınların içerisinden 
kendi payına düşen iki 
yüz altını almışsın’ demiş.

Yaşlı adam şaşırmış. 
Tüccarın kesesini 
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“Yaşamanın iki şekli vardır: Hiçbir şey 
mucize değilmiş gibi ya da her şey 

mucizeymiş gibi yaşamak.”

Tüm hayatın bir mucize olduğuna 
inanan ve buradan ilham alarak 

hayatı ve evreni açıklamaya koyulan 
bir fizikçi… Einstein’ın düşünceleri ve 

çalışmaları bugün bile bilim dünyasını 
etkilemeye devam ediyor. Zor bir 

çocukluk ve eğitim hayatının ardından 
hayallerinin peşinden giderek büyük 
şeyler başarmış bir biliminsanı olsa 

da, Einstein insani değerlerin önemini 
asla göz ardı etmemiştir. Einstein’a 

göre, dünyayı ve insanlığı kurtarmak 
için tek gereken şey yeni bir düşünce 

biçimidir; evren dediğimiz bütünün 
bir parçası olan insanın, her canlıyı ve 

evrenin tüm güzelliklerini kucaklaması 
gerekmektedir.

“Hayal gücü bilgiden daha önemlidir,” 
diyor Einstein. Bu kitap hayal gücünü 

zekâdan daha üstün tutan bir dehânın 
dünyaya bakışını ve düşünce dünyasını 

apaçık gözler önüne seriyor. Şimdi 
bize düşen ise, hayal gücünün 

sonsuzluğuna dalıp gitmek.

Bir gün bütün kadınlar, uykuya 
daldığında vücutlarını saran bir tür 

kozanın içinde hapsolurlar ve bir daha 
uyanamazlar. Eğer uyandırılırlarsa veya 

bedenlerini saran o koza bir şekilde 
yırtılırsa diğerleri için ölümcül bir tehdit 
haline gelirler. Uyudukları sırada başka 
bir yere gider kadınlar; daha güvenli ve 

adil bir yerdir burası, erkek şiddeti ve 
nefret değil, uyum ve dayanışma vardır. 

Kendilerine yeni bir hayat kurmaya 
başlarlar. Yalnızca bir kadın bu uyku 
hastalığından etkilenmez. Her şeyin 

başlangıcı ve sonu olan gizemli bir 
kadın: Evie. O, incelenmesi gereken bir 
tıbbi anomali midir, yoksa öldürülmesi 
gereken bir iblis midir? Kadınların terk 

ettiği ve en ilkel dürtüleriyle baş başa 
kalan erkekler fikir ayrılığına düşerler. 

Eşlerinin ve kızlarının geri dönmesi 
için kimi Evie’yi öldürmek, kimi de onu 

kurtarmak ister. Gezegendeki bütün 
kadınların –ve erkeklerin– kaderi, bu 
birkaç gün içinde Dooling adlı küçük 

bir kasabada belli olacaktır. Baba-
oğul King’lerin kaleminden Yunan 

tragedyalarını andıran epik bir destan, 
bir modern zaman masalı.

Aydınlanmanın ardından sanayi 
kapitalizmine geçilirken Osmanlı 

İmparatorluğu hep bir ümmet 
devleti olarak kaldı. Ne tam olarak 

aydınlanmaya girebildi ne de sanayi 
kapitalizminin getirdiği rüzgârı 

yakalayabildi. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla 
aydınlanma ve sanayileşme atılımı 

gibi kazanımlar çıktı ortaya. Ne var ki 
bunlar, toplumca bir çaba karşılığı elde 

edilmiş kazanımlardan çok, ilerici bir 
kadronun getirdiği düzenlemelerdi. 

Son yüz yılda ülkemizde yaşanan 
sosyo-ekonomik evrim başlangıçta 
ileriye doğru olsa da sonradan çok 

daha karışık bir görünüm içine girdi. 
Bizde hiçbir zaman geniş bir sanayi 
burjuvazisi oluşamadı. Daha çok bir 

esnaf burjuvazisi oluştu. Hiçbir zaman 
kapitalizm, ahbap-çavuş kapitalizmini 
aşamadı. Türkiye bazen Batı’ya bazen 

Doğu’ya, bazen ileriye bazen geriye 
doğru kararsız bir denge içinde 

savrulup durdu. 

Bu kitap Türkiye’nin Osmanlı’dan bu 
yana yaşadığı bu karışık ve kararsız 

değişimi değerlendirmeyi  amaçlıyor.

Einstein-Aforizmalar Uyuyan Güzeller Değişim Sürecinde Türkiye

Albert	Einstein Stephen	King,	Owen	King Mahfi	Eğilmez
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