
SAYI: 18     2015/11     AYLIK YAYIN

Vatandaşlığa geçiş topluma 
uyumu hızlandırıyor
İsviçre Ulusal Fonu (SNF) tarafından desteklenen bir araştırma, İsviçre vatandaşlığına 
geçen göçmenlerin topluma daha iyi uyum sağladıklarını gösterdi. Özellikle Türkiye ve 
eski Yugoslavya’dan gelen ve topluma uyum sağlamada sorunlar yaşayan gruplar bu 
durumdan en çok yararlananlar arasında.
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Kültür ve Sanat’tan uzaklaşıyoruz
Bu yıl içinde gerçekleştirdiğimiz 8. yıl organizasyonumuz 
beklentilerimizin altında bir izleyici topluluğu tarafından takip 
edilmişti. Etkinliğin hemen ardından ekipteki arkadaşlarımızla 
toplantılar yaparak ilginin neden az olduğu konusunda fikir 
alışverişinde bulunmuştuk. O günleri çok iyi hatırlıyorum, oldukça 
iyi hazırlandığımız bir organizasyondan istediğimiz başarıyı 
yakalayamamak bizleri gerçekten çok üzmüştü. Herşeye rağmen 
bundan sonraki süreçte etkinliklerimizi devam ettirme, yılmadan yeni 
organizasyonlar yapma kararı almıştık. 

Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz etkin-
liğin ardından 6 ay gibi bir zaman geçti. 
Bu zaman içinde bizzat katıldığım konser, 
sergi ve tiyatro etkinliklerinin de beklenti-
nin çok altında ilgi görmüş olmasına hayli 
şaşırıyorum. Artık vatandaşlarımızın geç-
tiğimiz yıllarda olduğu gibi düzenlenen 
etkinliklere çok ilgi göstermediklerini kül-
tür ve sanat organizasyonlarından uzak-
laştıklarını görüyorum. 

En son ekip arkadaşlarımızla birlikte katı-
lıp izleme şansı bulduğumuz Uygur Tiyat-
rosu ve Volkan Konak konserlerinde de 
ilginin azlığı gözlerimizden kaçmadı. Her 
iki organizasyon da katılımcıların büyük 
alkışını toplayan son derece keyifli geçen 
iki önemli sanat yapıtıydı. Düşünsenize 
bir konser ya da tiyatro organizasyonu 
için kaç kişilik ekipler çalışıyor. Bir etkin-
liğin seyircinin önüne gelinceye kadar 
geçirdiği süreyi bizler çok iyi biliyoruz. 
Uygun salonun bulunması, ses tesisatla-
rının kurulması, güvenlik, ulaşım vs. çok 
büyük emekler sarfediliyor. Ancak kültür 
ve sanat etkinliklerinin bizim için ne kadar 

önemli olduğunun pek farkında değiliz. 
Sanatçıyla vakit geçirmekten korkmayın, 
gidin o insanları izleyin, konuşmalarını 
dinleyin, konserlerini izleyin mutlaka uf-
kunuz genişleyecek ve yaşama çok farklı 
bir pencereden bakmayı öğreneceksiniz. 
İsviçre gibi sanatın üst düzeyde yaşandığı 
bir ülkede bir cumartesi akşamını konsere, 
tiyatroya ya da konferansa ayıramıyorsak 
ciddi anlamda toplumsal bir sorun yaşı-
yoruz demektir. Bu sayfadan okurlarımıza 
sesleniyorum, gelin kültürel ve sanatsal 
etkinliklere sahip çıkalım. İnanın ilginin yo-
ğun olması bu tür organizasyonların bun-
dan sonraki süreçte daha da büyümesini 
ve kaliteli olmasını sağlayacaktır. Organi-
zatörler daha iyisini yapmak için kıyasıya 
rekabet halinde olacaklardır. 

Bu ayki yazımı ünlü Alman filozofu Fried-
rich Nietzsche`nin sözleriyle bitirmek is-
tiyorum: “Bir ülkede akıl ve sanattan çok, 
servete değer verilirse, bilinmelidir ki, ora-
da keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır”. 
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İsviçre’de her yıl gripten  
1500 kişi ölüyor
Her yıl İsviçre’de 5000 civarında insanın grip hastalığı sonucu hastanelere yattığı ve 1500 civarında insanın gripten öldüğü 
açıklandı. Özellikle gençlerin grip hastalıklarını hafife aldığı, hastalıktan bile saymadığına dikkat çekildi.

İsviçre'de kış sezonu öncesi grip 
aşıları sağlık kurumu ve bir takım 
eczanelerde uygulanmaya başlan-
dı. Kendini her sene yenileyen grip 
mikrobuna karşın her sene yepyeni 
bir aşı geliştiren uzmanlar ise İsviç-
re'de grible ilişkili olan hastalıklar-
dan senede aşağı yukarı 1500 kişinin  
yaşamını kaybettiğini bilgisini verdi. 
Geçen sene yapılan grip aşılarının 
beklendiği gibi tesirli olmamasına 
rağmen uzmanlar herşeye rağmen 
aşı yaptırmayı güçlü bir biçimde 
öneriyorlar.
 
Grip mikrobu kendini en çok yenile-
yen organizma olarak dikkat çekiyor. 
Bu açıdan hastalığa karşı savunma 
mekanizmaları geliştirmek zorlaşıyor. 
Yıl boyunca denetim yapan uzman-
lar bir sonraki sezonun grip mutas-
yonlarını tahlil edip aşıyı ona yönelik 
geliştirmeye çalışıyorlar. Geçen sene 
tatbik edilen aşıların yeterince tesir-
li olmamasının sebebleri arasında 
yeterince ön araştırma ve tahlil ya-

pılamadığına dikkat çekiliyor. Tüm 
bunlar yaşanırken Kasım ayı başında 
İsviçre'de 'Gribe karşın milli aşı günü' 
gerçekleştirilerek toplumun konu 
hakkındaki duyarlılığı arttırılmaya ça-
lışıldı. Aşı uzmanları bilhassa 65 yaşı 
üzerindeki yaşlı insanların, kronik 
rahatsızlıkları olan bireylerin, hamile 
kadınların, 6 aydan küçük yeni do-
ğan bebeklerin ve prematüre doğum 
sonrasında geçen iki grip sezonların-
da yer alan bebeklerin gribe karşı en 
duyarlı bünyeler olduklarını vurgulu-
yorlar. Bu kategoride yer alan birey-
lerin sezon öncesi aşı olmalarında 
yarar olduğunu vurgulayan uzmanlar 
ancak aşıların yüzde 100 savunmaya 
da sebep olmadıklarını belirtiyorlar.
 
Grip aşısına dair Federal Sağlık Ba-
kanlığı ve İçişleri Bakanlığının ortak-
laşa hazırladıkları çok içerikli bir de 
internet sayfası yapılmış durumda. 
www.impfengegengrippe.ch ismini 
taşıyan site bütün resmi kurumlarda 
olduğu dört dilde yayın yapıyor ve 

akla gelebilecek bütün sorulara ce-
vap veriyor. Bununla birlikte bu sene 
grip aşısı sadece hastane ve klinik-
lerde değil eczanelerde de randevu 
almadan olunabiliyor. Pek çok ku-
rum da çalışanlarını ücretsiz biçimde 
grip aşı olmalarını sağlıyor. Uzmanlar 
özellikle insanlarla daha sık iletişim 

halinde olan çalışanların şimdiden 
aşı olmalarını tavsiye ediyorlar. Bu 
açıdan birçok firma ileriki haftalarda 
çalışanlardan doğacak iş kaybının 
önüne geçmek amacıyla çalışanları-
na aşı yaptırıyorlar.  

Jaehrlich sterben 1500 Personen infolge Grippeerkrankung
In der Schweiz Jahr für Jahr bis 5000 Menschen auf- grund einer Grippeerkrankung 
oder deren Folgen ins Spital eingewiesen werden; bis zu 1500 sterben daran. Besonders 
unter jüngeren, gesunden Erwachsenen ist die Meinung verbreitet, die Grippe sei stets 
harmlos, weil kaum mehr als eine banale Erkältung. 

< ...... >

Artık sadece hastaneler ve klinikler değil 
eczaneler de isteyen kişilere grip aşısı yapabiliyor. 
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Son seçimde kullanılan oy sayısı 7 Haziran'ı geçti
Yurt dışında 1 Kasım 
milletvekili genel seçimleri 
için oy kullanma işlemleri 
sona erdi. 1 milyon 76 bin 
gurbetçi sandık başına 
giderken katılım oranı yüzde 
45'lere ulaştı

Yurt dışında, 1 Kasım 2015 milletvekili 
genel seçimleri için 8 Ekim'de başla-
yan oy verme işlemleri toplam 2 mil-
yon 895 bin 885 seçmenin yaşadığı 
54 ülkedeki 113 temsilcilikte yapıldı. 
Seçmenlerin seçime katılım oranı 7 
Haziran seçimlerini geçerek yüzde 
45'lere ulaştı. 1 milyon 76 bin seçme-
nin oy kullandığı 7 Haziran seçimle-
rindeki sayı aşılmış oldu. 
 
Gümrüklerle kullanılan oylarla birlik-
te 1 milyon 300 bin oyun kullanıldığı 
yurtdışında katılımın toplamda yüz-
de 45 civarında oldu. Türk vatan-
daşların yoğun olarak yaşadığı Batı 
Avrupa ülkelerinde ise katılım yüzde 
50'yi buldu. Liderlerin kampanya 
başlangıcını yaptığı Almanya'da haf-
ta sonu saat 21.00'a kadar açık olan 
sandıklar önünde uzun kuyruklar 
oluştu. Almanya'da kullanılan oylar 
650 bine ulaştı. 
 
Sandıkların sadece konsoloslukla-

rın olduğu yerlerde kurulması, ABD, 
Avustralya gibi ülkelerde katılımı dü-
şürürken, Avrupa'da da İsveç gibi 
ülkelerde oy kullanmak için 600 km 
yol gidilmesi gerekti. Çevre şehirlerde 
yaşayan birçok seçmen yüzlerce kilo-

metre yol giderek oy kullandı. Üçüncü 
kez yurtdışında oy kullanan seçmenin 
sandığa ilgisi giderek artarken, yine 
de Türkiye'nin katılım yüzdesinin çok 
altında oy kullandı. Sandığa uzaklık, 
yurtdışı seçim bölgesinin oluşmamış 

olması, seçmene vaat edilen konuların 
vatandaşın eğitim, ana dil, çifte vatan-
daşlık gibi önemli sorunlarına çözüm 
üretmemesi seçimlere ilginin istenilen 
seviyelere gelmemesinde etkin rol oy-
nuyor.

İsviçre’de oyların seçime katılan siyasi partilere dağılımı

Parti Bern 
oy sayısı

Cenevre 
oy sayısı 

Zürih 
oy sayısı 

İsviçre toplam 
oy sayısı

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 2243 879 8908 12030

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 4074 2624 12119 18817

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1408 941 5025 7374

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 434 165 1732 2331

Yurtdışı sandıkları seçim sonucu
KAYITLI SEÇMEN SAYISI 2’899’069

OY KULLANAN SEÇMEN SAYISI 1’159’871

GEÇERLİ OY SAYISI 1’147’692

GEÇERSİZ OY SAYISI 12.179

SEÇİME KATILMA ORANI 40.01%

Geçerli oyların seçime katılan siyasi partilere dağılımı ve bu dağılımın oranları 
Parti Oy sayısı Oy oranı 

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 647.028 56.38%

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 220.059 19.17%

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 177.151 15.44%

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 81.076 7.06%

< ...... >
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Yurtdışı katılım oranları neden Türkiye’nin altında kaldı?
Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’tan Kanada’ya, İsveç’ten 
Avustralya’ya kadar yayılmış 54 ülkede 2 milyon 800 bin 
seçmeni bulunuyor. % 91’i Batı Avrupa’da. Bu sayı o ülkelerde 
yaşayan vatandaşlarımızın sayısı değil, Türkiye’de yapılan 
seçimlerde oy kullanabilmek için gereken şartları karşılayan 
seçmen sayısı.

Seçimlere katılım oranı 7 Haziran se-
çimlerinde % 37 oranında olmuştu. 
Geçen seçimde 2 milyon 800 bin ki-
şiden sadece 1 milyon 76 bin kişi oy 
kullandı. 1 Kasım seçimlerinde hem 
katılım oranı %45 e çıktı, hemde oy 
kullananların sayısında bir artış oldu. 
Bu rakam başka ülkelerin diasporası 
ile kıyaslandığında yüksek bir oran 
ama seçimlere katılım oranı hayli iyi 
düzeyde olan Türkiye’ye göre düşük 
bir oran. Katılım oranının dağılımı 
da eşit değil. Sözgelimi Almanya’da 
seçime katılım oranı oldukça iyi dü-
zeyken Danimarka’da yaşayan 32 bin 
seçmenden sadece % 15’i sandığa 
gittii.
 

Katılım oranlarının beklentilerin al-
tında olmasının nedenleri var. Misal, 
İsveç’te Malmö’de ya da Göteborg’da 
oturan seçmenin sandık mahalline 
varabilmesi için 300 ya da 600 km 
yol tepmesi gerekiyor. Avustralya’da 
bu mesafe 3000 km’ye çıkıyor. Da-
nimarka’da örneğin bir seçmenin 
seçim mahalline gidebilmesi için 150 
Euro masraf yapması gerekiyor.
 
Seçmene yakın mahallere sandık 
konulmasının yolu kanunda açık ol-
masına rağmen YSK “Sandık güven-
liğini sağlayamam” bahanesiyle yeni 
sandık mahalleri belirlenmesi tale-
bini reddetmiş durumda. “Gümrük 
modeli” teklif edilmiş, yani sözgelimi 

“İsveç Malmö’deki adam 600 km yol 
gitmesin de, kendisine daha yakın 
olan Danimarka/Kopenhag’da oy ve-
rebilsin” denmiş ama YSK bu teklifi 
de reddetmiş.
 
Dahası 2 milyon 800 binin 75 bini 
30 yaşın altında. Bu kitlenin seçime 

katılım oranı % 15’i geçmiyor. Çünkü 
gençler Türkçe konuşabilse bile Türk-
çe yazılı kaynakları takip edemiyorlar. 
Almanya dışındaki 30 yaş altı genç 
kitle, anavatanla bağ kurmakta zorluk 
çekiyor, dolayısıyla anavatan günde-
miyle çok fazla meşgul olamıyor.

< ..... >





09

İsviçre`de seçimleri sağ partiler kazandı
Ekim ayında yapılan genel seçimlerde sağ partiler azda olsa oy oranlarını arttırdılar. SVP daha önceki seçimlerde olduğu gibi 
gene meclisin en büyük partisi oldu. 200 üyeli mecliste 64 üye ile temsil edilen bu parti, daha önceki seçime göre 11 üye daha 
kazanarak meclisteki sayısını en üst düzeye çıkardı.

2007 seçimlerinde 62 üye kaza-
nan SVP 2011 seçimlerinde 9 üye 
kaybetmiş, bu sonuçla bir gerileme 
dönemine girdiği sanılmıştı. Ancak 
gerek ekonomik krizin atlatılama-
yışı, gerekse de son aylarda ortaya 
çıkan mülteci krizi, yabancı karşıtlığı 
ile öne çıkan bu partinin yeniden oy 
kazanmasına neden oldu. Parlamen-
to’nun sağ eğilimli ikinci büyük par-
tisi olan liberal FDP de bu seçimlerin 
kazanan diğer bir partisi oldu. Tem-
silci sayısını 3 arttırarak 33`e çıkaran 
bu parti, son yıllarda sürekli olarak 
oy kaybetmekteydi.
Seçimlerde aradığını bulmayan par-
tilerin başında ise sosyal demokrat 
SP gelmekte. Oy sayısını azda olsa 
arttırmasına karşılık 3 milletvekilli-
ği kaybeden SP, 43 üye ile meclisin 
ikinci büyük partisi olarak kaldı. Mer-
kez partisi konumunda olan CVP ise 
sadece bir üye kaybederek 28 üye ile 
mecliste temsil edilecek.
Seçimde en büyük üye kaybını ise 
Yeşiller ve Yeşil liberaller (GLP) yaşa-
dı. 4 üye kaybeden Yeşiller mecliste 
sadece 11 üye ile temsil edilmekte. 
Benzer şekilde 5 üyesini kaybeden 
Yeşil liberallerin üye sayısı 7'ye ka-
dar düştü. İki üye kaybeden diğer bir 
parti olan Muhafazakar Demoktrat 
Parti (BDP) de mecliste 7 üye ile 
temsil edilecek.

Seçime katılım oranı ise geçtiğimiz 
seçimlere göre önemli oranda ar-
tarak %48.4 oranına çıktı. Özellikle 
yaşlı seçmenlerin katılım oranlarının 
arttığı gözlemlenmekte.

Partilerin aldıkları oyların 
oranları ve bir önceki seçi-
me göre kazanç veya 
kayıp oranları ise 
şu şekilde:
 
Genel olarak en 
büyük üç par-
t in in  oy ka-

zançlarına karşın geriye kalan bütün 
küçük partilerin oy kaybına uğrama-
ları bu seçimin en dikkat çekici yanı. 
Seçim sonuçlarının açıklanmasından 
hemen sonra başlayan tartışmala-
rın merkezinde ise hükümetin hangi 
temsilcilerden oluşacağı oldu. İs-
viçre’deki politik sistem esas olarak 
dört büyük partinin 7 temsilcisinden 
oluşan hükümet üzerinde şekillen-
mekte.
 
Başlangıçta SP, FDP ve CVP nin iki-
şer, SVP`nin ise birer temsilcisinden 
oluşan hükümet, SVP`nin sürekli 
oy kazanması ve CVP`nin oy kay-
betmesi ile 2003 yılında SP, FDP ve 
SVP`den ikişer ve CVP`den bir tem-
silciden oluşmaya başladı. Ancak bu 
yeni ‘sihirli formül’ ancak 2008 yılına 
kadar sürdü. SVP`nin sürekli olarak 
hükümetin politikalarına muhalefet 
etmeleri üzerine, hükümete SVP`nin 
önerdiği üye yerine diğer partilerin 
kendilerine yakın bulduğu SVP`li Ba-
yan Widmer-Schlumpf seçildi.
Bunu kabul etmeyen SVP Wid-
mer-Schlumpf ’u partiden ihraç 
etti. Widmer-Schlumpf ile birlik-
te partiden ayrılan bir grup SVP`li 
BDP`yi kurdular. Seçim sonuçları-
nın ilan edilmesinden sonra Bayan 
W i d m e r - S c h l u m -

pf`un yeniden bakan adayı olma-
yacağını açıklaması, gözlerin Aralık 
ayında yapılacak hükümet seçimleri-
ne çevril- mesine neden oldu.

Parti
2015 oy 

oranı
Artış/
Kayıp

SVP 29.4 +2.8

SP 18.8 +0.1

FDP 16.4 +1.3

CVP 11.6 -0.7

Yesiller 7.1 -1.3

GLP 4.6 -0.8

BDP 4.1 -1.3

Rechtsruck in der Schweiz
Es ist kein Erdrutsch, aber dennoch ein Zeichen, die SVP wurde erneut stärkste politische Kraft im Nationalrat. Demnach kann sie 64 von 200 Sitzen im Parlament gewinnen, so viel 
wie nie zuvor. Gegenüber der vergangenen Wahl gewann sie elf Sitze hinzu. Damals hatte sie gegenüber ihrem vorherigen Rekordergebnis mit 62 Sitzen verloren.

< ..... >

Seçimi galip bitiren SVP`nin Başkanı Toni Brunner basın 
mensuplarına seçim değerlendirmesinde bulundu.
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İsviçre’nin en tatlı festivali sona erdi!
Bu sefer çikolata değil, kek ve pastalar vitrine çıktı. 
İsviçre’nin ilk pasta festivali ‘Swiss Cake Festival’ 17-18 Ekim 
tarihlerinde Zürih-Dietikon’da gerçekleşti. 

Yoğun ilgiyle karşılanan etkinliğin bi-
letleri festival öncesinde tükendi. İki 
pastasever; Valeria Varrese ve Lina 
Caroli tarafından organize edilen fes-
tivalin kısa süre içinde tekrarlanacağı 
belirtildi.
 
Festival kapsamında, amatör ve pro-
fesyonellerin katıldığı bir pasta yarış-
ması da düzenlendi. Yarışmacılara ait 
kat kat düğün pastaları, rengarenk 
cup-cakeler, hayal gücünün sınırlarını 
zorlayan 3 boyutlu tasarımlar ziya-

retçileri büyüledi. Festivalde ayrıca, 
butik pasta üreticileri ve dekoras-
yon ürünleri satan markalar da yer 
aldı. Açılan stantlarda ziyaretçilere 
süsleme teknikleri ve malzemeler 
hakkında bilgiler verildi. Pasta süsle-
me sanatını profesyonel isimlerden 
öğrenmek isteyenler ise ortalama 
iki saat süren atölye çalışmalarına 
katıldı.
 
Festival ilgili ayrıntılı bilgi için  
www.swisscakefestival.ch

< ...... >



11

İsviçre’de Türk pidesini ilk üreten bizdik, 
şimdi sıra Trabzon Ekmeği’nde!
Babasını kaybettiğinde henüz 14 yaşındaydı. 6 yaşından itibaren 12 yaşına gelinceye kadar Türkiye`de bulunan teyzesi 
tarafından büyütülen ve ilkokul sonrası İsviçre`ye yeniden ailesinin yanına gelen Yakup Aydın, 14 yaşına kadar eğitim 
hayatını İsviçre`de sürdürmüş. 14 yaşına geldiğinde kanser tedavisi gören babasını kaybeden Aydın, sonrasında yeniden 
Türkiye`ye dönerek babasının açtığı Zürih pastanesinin başına geçmiş. 

Yakup Aydın`ın ticari yaşamı baba-
sını kaybetmesinin ardından oldukça 
küçük yaşlarda başlamış. İlk altı ay 
boyunca patronu olduğu pastane-
de bulaşık yıkayan, sonraki yıllarda 
çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemi 
yaşayan Yakup Aydın, Türkiye`de 
ortaya çıkan ekonomik krizin ardın-
dan 1993 yılında yeniden İsviçre`ye 
yerleşme kararı vermiş. İşe çekir-
dekten başlayan Aydın`ın ilk hedefi 
kendi bilgi ve tecrübelerini artırarak 
mesleğinde iyi bir noktaya ulaşmak 
olmuş. İlk yıl kendi ailesinin sahibi 
olduğu Aydın Bäckerei`da çalışan 
Yakup Aydın, 1995 yılında Migros`un 
ekmek ve unlu mamüllerini üreten 
Jowa adlı şirketinde iş başı yapmış. 
Burada 5 yıl çalıştıktan sonra ilk ticari 
deneyimi için şirketten ayrılıp 10 ay 
boyunca dürüm ekmeği üreten bir 
fırını çalıştırmış. Yeterli sermayeye 
sahip olmamasından dolayı ilk ticari 
macerası erken biten Yakup Aydın, 
sonraki yaşadığı 5 yılı yeniden Jowa 
adlı fırında çalışarak ve ilk şirketinin 
borçlarını ödeyerek geçirmiş. 

2005 yılının sonlarına doğru tüm 
borçlarını kapatan Aydın, yeniden 
kendi işini kurmak üzere çalışmala-
ra ve araştırmalara başlamış. Zürih 
merkezde bulunan Dienerstrasse 
üzerindeki dükkanı bir çok adayın 
arasından sıyrılarak kiralamış ve ça-
lışmalara ilk bu adreste yeniden start 
vermiş. Yıllardır öğrendiklerini kendi 

deneyimleriyle geliştiren ve kendi-
ne has lezzetlerle geleneksel İsviçre 
pasta ve ekmek kültürünü müşterile-
rine sunan Yakup Aydın, kısa sürede 
Happy Bäckerei adını büyük bir üne 
kavuşturarak İsviçrelilerin ilgisini çek-
miş. Kendi tabiriyle “Kedi olarak Ars-
lana kafa tuttuk” diyen Aydın, “Baş-
langıçta bir göçmen olarak kimse 
bizden böylesine lezzetler sunmamı-
zı beklemiyordu ama biz İsviçre`ye 
has geleneksel tatların daha da ka-
liteli yapılabileceğini onlara göster-
dik.” diyor. 

Bugün Yakup Aydın, ailesiyle birlikte 
Zürih merkezde üç ayrı noktada şu-
beleri olan bir fırını ve pastaneyi yö-
netiyor. Yaklaşık 35 kişiden oluşan bir 
ekibe istihtam sağlayıp ekmek kapısı 
olmuşlar. Şimdi Aydın ailesinin yeni 
bir hedefi var; Türkiye`ye özel İsviç-
re`de bulunmayan lezzetleri üret-
mek. 

Zürih merkezde bulunan şubeler-
den birinde buluştuğumuz Yakup 
Aydın`dan yeni projeleri Trabzon 
ekmeği hususunda bilgiler aldık. 

Yakup bey niçin Trabzon ekmeği 
üretmek istiyorsunuz?
Biz bu güne kadar kendi şubele-
rimizde İsviçre kültürüne has olan 
lezzetlerle müşterilerimize hizmet 
verdik. Bu işte oldukça başarılı olup 
kendimize pazarda güzel bir yer 

edindik. Ancak geldiğimiz noktada 
halkımız için de bir çalışma yaparak 
İsviçre`de olmayan Trabzon ekme-
ğini de üretme kararı aldık. Bundan 
20 yıl evvel İsviçre`de ilk Türk Pide-
sini bizim ailemiz üretmişti şimdi sıra 
yine bir ilke imza atarak Trabzon ek-
meğini üretmeye geldi. 

Niçin Trabzon ekmeği üretmek is-
tiyorsunuz, bu ekmeğin özelliği 
nedir?
Trabzon ekmeğini üretebilmek ger-
çekten büyük ustalık ve deneyim 
ister. Çünkü bu ekmeğin yapım aşa-
ması çok hassastır, sanki bir bebeğe 
bakarmış gibi dikkatli olmanız gere-
kir. En ufak hatada hamuru tuttura-
mazsınız ve emeğiniz boşa çıkar. Bu 
ekmeğin yapımı başlangıcından biti-
şine kadar toplamda 3 gün sürer. Sa-
dece ekşi maya kullanılarak yapılan 
bir ekmek. Bu sebebten dolayı tadı 
da çok lezzetlidir. Ayrıca bu ekmeği 
satın aldığınız tarihten itibaren yak-
laşık 7 gün boyu saklayabilir, her gün 
aynı tazelikte tüketebilirsiniz. 

Peki vatandaşlarımız Trabzon ek-
meğini nereden temin edebilecek-
ler?
Başlangıç itibariyle İsviçre`nin Al-
manca konuşulan kantonlarında bu-
lunan seçkin marketlerden ekmek 

satın alınabilir. Zaman içinde müşte-
rilerimizden gelen ilgi ve eleştirilere 
bağlı olarak tüm İsviçre`de bulunan 
satış noktalarına ekmeğimizi servis 
etmeyi planlıyoruz. İlk üretimlerimizi 
1 kg büyüklüğünde yapacağız. 

Sanırım üretiminiz sadece Trabzon 
ekmeğiyle sınırlı kalmayacak?
Evet sadece Trabzon Ekmeği ile sı-
nırlı kalmayacağız. Kendi kültürü-
müze ait olan diğer unlu mamüller 
de üretimimiz arasında yer bulacak. 
Müşterilerimiz Happy Bäckerei ka-
litesiyle en güzel Ramazan pidele-
rini, susamlı simit çeşitlerini de satış 
noktalarından temin edebilecekler. 
Bunun yanısıra Restaurant ve İm-
biss`lere de döner ekmeği ve dürüm 
ekmeği servisimiz olacak. Bu güne 
kadar kendi ürettiğimiz Butik Pasta 
çeşitlerini müşterilerimiz sadece şu-
belerimizden temin edebiliyorlardı, 
bundan sonra marketlerde bulunan 
kataloglarımızdan istenilen yaş pasta 
çeşitleri de sipariş edilebilecek. 

Yakup bey vermiş olduğunuz bilgiler 
için çok teşekkür ediyoruz. Size ve 
ekibinize yeni projelerinizde ve iş ya-
şamınızda başarılar diliyoruz.  

Yakup Aydın

Trabzon ekmeği

< ..... >
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Her üç İsviçreliden biri göçmen kökenli
Göçmen kökenli İsviçreli sayısının son yıllarda hızla arttığı açıklandı. 2014 yılında 15 yaş üzeri 6.9 Milyon İsviçre vatandaşının 
üçte birinin göçmen kökenli olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıl içerisinde göçmen 
kökenli yetişkin nüfusun %3 oranın-
da arttığı, buna karşın göçmen kö-
kenli olmayanların artışının ise %0.4 
oranında olması dikkat çekmekte. 
Göçmen kökenli nüfusun geldikleri 
ülkelere bakıldığında Avrupa ülkele-
rinden gelenlerin %85 gibi oldukça 
yüksek oranda olduğu istatistiklerde 
yer almakta.
 
Göçmen kökenli İsviçrelilerin oranının 
en yüksek olduğu kantonlar ise %61 
ile Cenevre ve %51 ile Basel. Bütün 
İsviçre dikkate alındığında ise göç-
men kökenli İsviçrelilerin oranı %35 
civarında. Resmi makamlar tarafın-
dan bu konuda yapılan açıklamada, 

İsviçre’de yaşayanların sadece 15 yaş 
üstü olanların göçmen kökenli olup 
olmadıkları kayıt altına alınmakta.
 
Bu verilere göre İsviçre’de yaşayan 
göçmenlerin üçte birinin İsviçre va-
tandaşlığına geçtiği anlaşılmakta. 15 
yaşı altında ki 1.2 Milyon çocukla ilgili 
ise sadece doğum yeri ve hangi ül-
kenin vatandaşı olduğu bilgileri bu-
lunmakta. Bu yaş grubunda olanların 
%72'si İsviçre vatandaşı ve İsviçre'de 
doğmuş olanlardan oluşuyor.
 
Geriye kalanların %10'nun İsviçre dı-
şında, %18'nin ise İsviçre’de doğduğu 
ancak İsviçre vatandaşı olmadığı gö-
rülmekte.

Jeder Dritte hat ausländische Wurzeln
Die Bevölkerung mit Migrationshintergrund wächst weiterhin dynamischer als diejenige 
ohne. 2014 hatte in der Schweiz von den 6,9 Millionen Personen ab 15 Jahren über ein 
Drittel ausländische Wurzeln.

Vatandaşlığa geçiş 
topluma uyumu 
hızlandırıyor
İsviçre Ulusal Fonu (SNF) tarafından desteklenen bir araştırma, 
İsviçre vatandaşlığına geçen göçmenlerin topluma daha iyi uyum 
sağladıklarını gösterdi. Özellikle Türkiye ve eski Yugoslavya'dan 
gelen ve topluma uyum sağlamada sorunlar yaşayan gruplar bu 
durumdan en çok yararlananlar arasında.

1970 yılından bu yana İsviçre vatan-
daşlığına geçmiş olan 768 göçmenin 
vatandaş olduktan sonra ki yaşamını 
inceleyen araştırmacılar, bu adımın 
uyum sağlama açısından büyük etki-
si olduğunu tespit ettiklerini açıkladı-
lar. Araştırma için seçilen göçmenler 
özellikle az bir farkla vatandaşlık alan 
göçmenler arasından seçildi.
 
İsviçre'nin politik sistemi hakkında 
bilgileri, diğer İsviçre vatandaşları 
ile aynı düzeyde olmalarına karşın, 
seçimlere ve halkoylamalarına katı-
lımları %58 oranında olmakta. İsviçre 
genelinde bu oranın %52 olduğu dik-
kate alındığında, uyumun ne kadar 

etkili olduğu görülmekte.
 
Vatandaşlığa geçişin ne kadar erken 
olursa, o kadar olumlu etki yaptığı-
na dikkat çeken araştırmacılar, bu 
nedenle vatandaşlığa geçişin teşvik 
edilmesi görüşündeler. Vatandaşlı-
ğa geçiş için istenen 12 yıl İsviçre'de 
yaşama zorunluluğu, diğer Avrupa 
ülkeleri ile kıyaslandığında oldukça 
uzun. Bu nedenle söz konusu araş-
tırma öncelikle bu sürenin kısaltılma-
sının, topluma uyum açısından son 
derece önemli olduğuna dikkat çek-
mekteler.

< ..... >
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Caddeler erkek çocuklar için tehlikeli
Erkek çocukların bisikletle kaza yapma riskinin kız çocuklara göre %70 daha fazla olduğu açıklandı. Caddeler genellikle erkek 
çocuklar için büyük tehlikelerle dolu. Uzmanlar bunun hormonlara bağlı olduğu görüşündeler.

Açıklanan kaza rakamları olayın tehlikeli boyutla-
ra ulaştığını gösteriyor. Geçen yıl meydana gelen 

ağır trafik kazalarında 272 erkek çocuğu ağır yara-
lanırken, kız çocuklarda ağır yaralanma oranı 94.. 
Kazaları önleme komisyonu tarafından söz konusu 
kazaların incelenmesi sonucu, bisiklet kullanan er-
kek çocukların kaza yapma riskinin %70 daha fazla 
olduğu sonucuna varılmış.
 
Caddelerde yürüyen erken çocuklarının kaza yap-
ma riski ise kız çocuklara nazaran %50 daha fazla. 
Kız ve erkek çocukların risk konusunda farklı dav-

ranışları olduğuna dikkat çeken uzmanlar, erkek 
çocukların dikkatlerinin genelde daha çabuk dağıl-
dığını söylüyorlar.
 
Benzer şekilde erkek çocukların kendilerini ispat 
için daha fazla riske girmeleri, hormonal gelişme-
leriyle de ilgili. Bu nedenle uzmanlar özellikle erkek 
çocuklar için özel bir kampanya başlatılması ge-
rektiği düşüncesindeler.

So viel gefährlicher leben Knaben im Strassenverkehr
Das Unfallrisiko mit dem Velo liegt bei Buben um 70 Prozent höher als bei Mädchen. Experten machen das Testosteron 
dafür verantwortlich.

İsviçre’nin en ‘karlı’ radarı kaldırıldı
San Vittore yakınlarındaki A13 karayolu üzerinde bulunan ve bir günde tam 142 sefer hızlı sürücüleri yakalayan radar, 
hizmetten çıkarıldı. Geçen yıl bu radarla kesilen cezaların 6.5 milyon Frank olduğu açıklanmıştı.

Geçen yıl San Bernardino geçidine ulaşmak is-
teyen 66.169 sürücünün, aşırı hız yaptığını tespit 
eden, İsviçre’nin en ünlü radarı, Ocak ayında başla-
yacak olan yol tamiratı nedeniyle görevden alındı. 
Saatte 80 kilometre olan hız sınırına uymayan sü-
rücüler bu gelişme ile rahat nefes alamayacaklar. 
Yolun çeşitli yerlerine mobil radarlar konulacağını 
açıklayan Graubünden kanton polisi, hız sınırlama-
sına uyulmasını sağlamaya devam edecek.
 
Yol tamiratı nedeniyle bazı yerlerde hız sınırının 
30 kilometreye düşürüleceğini açıklayan kanton 

polisi, ancak mobil radarlarla kontrolün mümkün 
olacağını belirtiyorlar. Bir yıl içerisinde kantonun 
kasasına 6.5 milyon Frank kazandıran radar, bu şe-
kilde görev süresini doldurup emekli oluyor.
 
Öte yandan İsviçre’de hizmette olan radarlar ko-
nusundaki tartışmalar devam ediyor. Çeşitli kan-
tonlarda, radarların yasaklanması için başlatılan 
girişimler, somut bir gelişmeye neden olmasa da, 
hala geniş ilgi çekmeye devam ediyor.
 

Aus für den «besten» Blitzer der Schweiz
142 Mal im Tag blitzte der Radarkasten auf der A13 bei San Vittore. Jetzt hats aber keinen Platz mehr für den einträg-
lichsten Radar der Schweiz. Letztes Jahr machte er 6,5 Mio.

Peçe yasağı önerisi imzaya açıldı
Yüz örtmeyi kamuya açık yerlerde yasaklamayı amaçlayan bir 
yasa önerisi, Egerkingen Komitesi tarafından geçen ay lanse 
edildi. Daha önce açıklanan tarihten altı ay önce kamuoyuna 
açıklanan öneri, İsviçre çapında bir yasağı amaçlamakta.

Söz konusu öneri, 2013 yılında Tessin 
kantonunda kabul edilen peçe yasağı 
önerisinin aynısı. Buna göre, ibadet-
haneler dışında kamuya açık yerlerde 
hiç kimse yüzünü örtemeyecek veya 
hiç kimse yüzünü örtmeye zorlana-
mayacak. Anayasa'da yer alması söz 
konusu olan öneri, halkoylamasında 
kabul edilmesini takip eden iki yıl 
içinde yürürlüğe girecek.
 
Daha önce İsviçre'de minare yasağı 

önerisini getiren bu komite, gerek 
İsviçre'de gerekse de İsviçre dışında 
geniş tepkilere neden olmuştu. SVP'li 
milletvekili W. Wobmann'ın başkanlı-
ğını yaptığı bu komite, özellikle ırkçı 
gruplar tarafından desteklenmekte. 
Bu grup aynı zamanda diğer Avrupa 
ülkelerinde ki ırkçı grup ve partilerle 
sıkı bir işbirliğinde. Bu gruplar özel-
likle minare yasağı önerisini kendile-
rine örnek almaktalar.

< ...... >
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Sınıf tekrarı azalıyor
Yeterli başarı kazanamadığı için sınıfta kalan ve aynı sınıfı tekrarlayan çocukların azaldığı Zürih Kantonunda, okula hazırlık 
sınıflarında tersine bir durumun ortaya çıkması, eğitimciler tarafından enteresan bir gelişme olarak yorumlandı.

İsviçre'de yapılan araştırmalarda, ye-
terli not alamayan öğrencilerin aynı 
sınıfı tekrarlamasının bir yarar ge-
tirmediğinin ortaya çıkması üzerine, 
bu konuda ilk adımlar Zürih Kanto-
nu'nda atıldı. Söz konusu araştırmaya 
göre, orta dereceli okullar da dahil 
olmak üzere, 2001 yılından bu yana 
sınıfta kalanların sayısı yarı yarıya 
azalmış durumda. Okullarda, durumu 
zayıf olan çocuklar için geliştirilen 
yardım imkanlarının arttırılması so-
nucu ortaya çıkan bu gelişme, okulla-
ra ek sorumluluklar getiriyor.
 
Sınıfı tekrarlatmak yerine, bu durum-
da olan öğrencilere yardım edilmesi-
nin tercih edilmesiyle, zamanla sınıf 
tekrarının tamamen kaldırılması da 
gündemde. Ancak bu konuda öğret-
menler aynı düşüncede değil. Sınıf 
tekrarının belli durumlarda bir zorun-

luluk olduğunu savunan öğretmen 
kuruluşları,  sistemin bu şekilde iler-
lemesi kanısında.
 
Öte yandan okula hazırlık sınıfların-
da, sınıf tekrarının artmasının, ço-
cukların giderek daha erken okula 
başlamasının bir sonucu olduğu ileri 
sürülüyor. 2006 yılından bu yana, 
çocukların okula hazırlık sınıflarına 
gitmesi için üç ay daha genç olmaları 
halinde ailelere bu imkan tanınmaya 
başlamıştı. Özellikle bu çocukların iki 
yıllık okula hazırlık sınıflarında daha 
fazla zorluk çektikleri sık sık duyulan 
bir gerekçe. Sınıf tekrarlayan çocuk-
ların büyük bir kısmının erkek olması 
ise oldukça ilgi çekmekte. Eğitimciler 
bu konuda henüz bir açıklamada bu-
lunmuş değiller.

< ..... >
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Cenevre’de öğretmen ve polis grevi
Cenevre kantonunda çalışan öğretmen ve polisler, sendikaların çağrısı ile bir günlük grev yaptılar. Özellikle polislerin tümü 
kanton yönetiminin, personel giderlerini %5 kısma kararına karşı işlerini bıraktılar. Grev sırasında yapılan yürüyüşe on bin 
kişi katıldı.

Kanton hükümetinin bütçe kesintilerinden dolayı 
daha fazla çalışmaları istenen öğretmenler aynı 
zamanda sınıflarda artan öğrenci sayılarından da 
şikayetçi. Cenevre’de sendikaların grev çağrısına 
okullarda çalışan öğretmenlerin büyük kısmı işti-

rak etti. Cenevre’de pek çok okulda eğitim yapıl-
madı ve veliler öğrencilerini okula göndermedi. 
Öğretmenleri bu derece kızdıran konu ise 2016 
kanton bütçesinde eğitime ayrılan ödeneğin azal-
ması öğretmenlerden haftada 2 saat daha fazla 

çalışmalarını istemesi. Pek çok öğretmen konunun 
sadece fazla çalışmak olmadığını kantonun bütçe 
açığını sabit personelden çıkarmak istemesine ve 
öğretmen sayısında kesintiye gitmek istemesinde 
yattığını açıkladı.
 
Konuyla ilgili bir başka dikkat çeken konu ise İs-
viçre’nin Fransız kantonlarında özellikle ilköğre-
tim öğretmenlerinin yaşadığı maaş dengesizliği. 
Neuchatel Kantonu'nda en tecrübeli bir öğretme-
nin aldığı maaşı Cenevre’de meslek hayatına yeni 
başlayan bir öğretmenden daha az. Konunun bu 
tarafından da şikayetçi olan eğitimciler özellikle 
kantonlar arası bir denge talebinde bulunuyorlar.
 
Dünyanın en pahalı şehrinde yaşayan insanlar ola-
rak Cenevreli öğretmenler aylıklarından kesinti ya-
pılmasını kabul etmeyeceklerini açıkladılar.

In Genf streiken Polizisten und Lehrer
Die Staatsangestellten des Kantons Genf sind in Scharen 
dem Aufruf zum Streik gefolgt. Bei der Polizei legten in 
manchen Abteilungen bis zu 100 Prozent der Angestell-
ten die Arbeit nieder. An einer Demonstration nahmen 
rund 10'000 Menschen teil.

Sion’da sürücüsüz otobüsler yolcu taşımaya başlıyor
Lozan Federal Teknik Üniversitesinde geliştitilen sürücüsüz küçük minbüslerin gelecek yıldan itibaren Sion şehrinde toplu 
ulaşım için kullanılmaya başlanacağı açıklandı. İsviçre Postauto firması sürücüsüz otobüslerle toplu taşımacılığa yeni bir 
perspektif kazandırmak istiyor.

İsviçre’nin Sion kenti 2016 baharında 
başlayacak iki yıllık bir deneme için 
pilot bölge olarak seçildi. BestMile 
şirketi tarafından geliştirilen yapay 
zekayla donatılan otonom otobüsler, 
ülkede faaliyet gösteren Postauto 
otobüs işletmesiyle anlaşmalı olarak 
yolcu taşımaya başlayacaklar. İki yıl 
sürecek olan program, otonom ula-
şım sistemlerinin geliştirilmesi için 
önemli bir proje olarak görülüyor.
 
BestMile tarafından kullanılan oto-
büsler aslında çok da büyük değiller, 
dokuz kişi taşıma kapasiteleri var. 
Ancak küçük boyutları ve tamamen 
elektrikli oluşları, özellikle şehir içi 

kısa mesafeli ulaşımda onları ideal 
kılıyor. Tamamen sürücüsüz olarak 
çalışan bu araçlar şehir içinde durak-
ları gezerek yolcu taşıyacaklar. Bunu 
yaparken trafikle de başa çıkacak 
şekilde tasarlanmış bir yapay zekaya 
sahipler.
 
Tabii deneme aşamasındaki araçlar 
tamamen kontrolsüz bırakılmayacak. 
Bir kontrol merkezindeki uzmanlar 
devamlı araçları denetleyecek ve 
gerekirse uzaktan kumanda edebi-
lecekler. Bu projenin başarılı olması 
durumunda, otonom yolcu araçları-
nın hızla Avrupa şehirlerinde yayıla-
cağı düşünülüyor. Sürücüye ihtiyaç 

duymayan otobüsler, günün her saati 
sefer yapacak, sadece şarj ya da ge-

nel bakım için duracaklar.

Postauto schickt Minibusse ohne Fahrer durch Sion
Auf dem Campus der ETH Lausanne kurvten bereits autonom fahrende Autos, nun wird 
die Stadt Sion zum Testgelände. Postauto Schweiz macht die gelbe Berggeiss zum 
autonom fahrenden Shuttle-Bus.

< ...... >
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Zürih’te görkemli Cumhuriyet Resepsiyonu
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları her yıl olduğu gibi İsviçre`nin değişik şehirlerinde gerçekleştirilen organizasyonlar 
ile coşkuyla kutlandı. Zürih Başkonsolosu Aslı Oral`ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyon şüphesiz bu kutlamalar 
arasında en görkemlisi oldu. 

Yaklaşık 800 dolayında davetlinin 
hazır bulunduğu Cumhuriyet Resep-
siyonu Zürih Marriot Otel`de gerçek-
leşti. Her davetliyi kapıda karşılayan 
Başkonsolos Aslı Oral ve eşi Can Oral 
daha sonra salona geçerek progra-
ma start verdiler. Her yıl olduğu gibi 
düzenlenen resepsiyona vatandaşla-
rımızın yanısıra isviçreli kamu kuru-
luşları ve farklı organizasyonlardan 
çeşitli yöneticiler de katılarak progra-
ma desteklerini sundular. 
Okunan İstiklal Marşı`nın ardından 
resepsiyonunun açılış konuşmasını 
yapan Başkonsolos Aslı Oral, bugün 
Mustafa Kemal Atatürk`ün „Yurtta 
barış, dünyada barış“ ilkesinin de-
ğerini daha iyi anlıyoruz bu vesileyle 
hem Mustafa Kemal Atatürk`ü hem 
de silah arkadaşlarını bu önemli gün-
de anmak istiyorum diyerek konuş-
masına başladı. 

Başkonsolos Aslı Oral konuşması-
nın devamında Türkiye`nin mevcut 
ekonomik durumundan bahsederek 
artık Avrupa`nın 6. büyük ekonomi-
si konumundayız ve her geçen gün 
İsviçre ile olan ekonomik ilişkilerimiz 
gelişerek devam ediyor dedi. Konuş-
masında güncel konulara da değinen 
Aslı Oral, son seçimlerde vatandaşla-
rımızın sadece Zürih Konsolosluğun-
da 28 bin`den fazla oy kullandığını 
bunun da kendilerini çok mutlu etti-
ğini belirtti, seçimlerin ülkemize ha-
yırlı ve uğurlu olması dileklerini iletti. 
Aslı Oral konuşmasında diğer önemli 
başlıklara da değindi, İlk kez bir Türk 
Bilimadamının kazandığı Nobel Barış 
ödülü, Avrupa İnsan Hakları mah-
kemesinin 1915 olayları konusunda 
verdiği olumlu karar ve son İsviçre 
seçimlerinde Türk kökenli milletveki-
li adayı Sibel Arslan`ın İsviçre Ulusal 

Parlamentosuna girmesi diğer baş-
lıklar arasında yer aldı. 
Cumhuriyet Resepsiyonu konuklar 
için özel hazırlanan ikramlar ve sıcak 
sohbetler eşliğinde gecenin geç sa-
atine kadar devam etti. Pusula ekibi 
hem ev sahibi Zürih Başkonlosu Aslı 
Oral hem de resepsiyona katılan da-

vetliler ile röportajlar yaparak onların 
düşüncelerini aldı. 

Haberin görüntü-
lerini ve yapılan 
röportajları izle-
mek için QR kodu 
tarayınız. 

< ..... >
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Ücretsiz Sigara Bırakma Kursları başarılı ilerliyor
Türkiye kökenli göçmenlerin sigarayı bırakmasını teşvik etmek için düzenlenen 
“Tiryaki Kukla” adlı bilgilendirme toplantıları ve “Elveda Sigara, Merhaba Yaşam” 
adlı sigarayı bırakma kursları devam ediyor. 

Beş yıldır devam eden ve Türkçe ola-
rak ücretsiz verilen sigarayı bırakma 
kurslarına katılan Suna Taşyurdu si-
garayı nasıl bıraktığını anlattı. Suna 
Taşyurdu, 40 yaşında, 20 yıldır sigara 
kullanıyordu, sigarayı bırakma kursla-
rına katılarak 3 Kasım 2015'den buya-
na sigara alışkanlığından vazgeçti.

Suna Hanım, yirmi yıl sonra sigarayı 
nasıl bıraktınız?
Ben Türkçe olarak verilen sigara bı-
rakma kursuna katıldım. Bu kurs 
sayesinde sigarayı bıraktım. Kurs 8 
hafta sürdü. İlk haftalar bırakmak is-
tememe rağmen, zorlandım. Kursa 
gelen herkes sigarayı bırakmamak 
için bir bahane buluyordu, zorluklar-
dan bahsediyorlardı. Kursu veren uz-
man kişi, her kursta bizlere, sigara ile 
sorunların çözülemeyeceğini, sigara 
içen kişilerin kendilerini kandırdıkları-
nı, sürekli olarak bahane bulduklarını 
ısrarla anlatıyordu. Bu anlatımlardan, 
kendimizin yani sigara içenlerin nasıl 

aciz olduklarını anladım ve bırakma 
kararı aldım.
 
Sigara bırakma kararı aldığınız an 
hemen sigarayı bırakabildiniz mi? 
Hayır, zamana ihtiyacım vardı. İlk 
olarak sigarayı azalttım. Fakat fark 
ettimki, sigarayı azaltmam beni stre-
se sokuyordu. Sürekli olarak, kaç 
saat sonra sigara içeceğimi düşünü-
yordum. Bu nedenle, sigarayı azalt-
mak yerine hiç içmeme kararı aldım. 
Kursta Nikotin Replasman (yerine 
koyma) tedavisinin mümkün oldu-
ğunu öğrendim. Sigaranın haricinde, 
nikotin içeren nikotin bandı, nikotin 
sakızı, ilaç, nikotinli ağızlık vb. oldu-
ğunu ve bunların nasıl kullanılacağını 
öğrendim. Nikotin bandı kullandım, 
bandın yardımı ile bıraktım.
 
Nikotin Bandı nasıl  yardımcı oldu?
Benim için bir koltuk değneği gibi 
oldu. Sadece 3, 4 gün kullandım. 
Daha sonra, sigara içme isteği gel-

diği an (ki bu istek 5, 6 
saniye sürüyordu) başka 
şeylerle oyalandım. Su iç-
tim, buzdolabının kapısını 
açıp bakıyordum, yiyecek 
birşeyler arıyordum. Örgü 
ördüm, dışarı çıktım, yürü-
yüş yaptım.
 
Sigarayı bıraktıktan son-
ra yaşamınızda neler de-
ğişti?
Kendimi  daha sağlıkl ı 
hissediyorum. Artık öksürmüyorum, 
balgam çıkarmıyorum, nefes alış ve-
rişim iyileşti, rahat uyuyorum. Eski-
den uyanmak için günde 5-6 kahve 
içerdim. Ama artık buna ihtiyacım 
yok, kahveyi kahve olduğu için içi-
yorum ve dinç bir şekilde güne baş-
lıyorum. Artık evin içinde sigara içil-
miyor.  Sigara bırakma kursunun çok 
faydasını gördüm herkese tavsiye 
ediyorum.

Kurslar devam ediyor!
Sigarayı  bırakma kurslar ı ;  der-
nek lerde,  cami le rde  ve  çeş i t -
li grup çalışmalarıyla devam et-
mekted i r.  S igaran ın  zarar la r ı , 
nasıl bağımlılık yaptığı ve bırakma 
yöntemleri hakkında yapılan bilgi-
lendirme toplantıları ve başvuruları-
nız için arayabileceğiniz numaramız:  
Emine Sarıaslan 079 704 73 67 - 
www.tiryakikukla.ch  

Sigara daha çok kadınları öldürüyor
İsviçre’de sigara içenlerin sayısı azalsa da, ölüm nedenleri arasında tütün tüketimi hala ilk sırada yer almaya devam ediyor. 
Geçen yıl yaklaşık 9500 insanın bu nedenle öldüğü, bu nedenle ölenler arasında kadınların sayısının giderek arttığı açıklandı.

Federal İstatistik Kurumu tarafından 
yapılan değerlendirmelere göre, İs-
viçre’de ölen her 9 kişiden birinin 
ölüm nedeni tütün tüketimi. 1995 
- 2012 yılları arasında, tütün kullanı-
mı sonucu ortaya çıkan ölümlerin, 
erkekler arasında %13 azalarak, yılda 

6200'e düştüğü tahmin ediliyor. Aynı 
dönemde kadınlar arasında bu ne-
denle ölenlerin sayısı ise %58 artarak 
3300 rakamına ulaşmış durumda.
 
Tütün kullanımı sonucu ölenlerin 
yaklaşık beşte birinin ise 65 yaşının 

altında olduğu belirtiliyor. Tütün kul-
lanımı sonucu kanser olarak ölenle-
rin oranı %42. Aynı sebeple solunum 
yolu hastalıkları ve akciğer hastalık-
ları ise diğer belli başlı ölüm neden-
leri arasında. 2004 yılından bu yana 
tütün kullananların sayısında önemli 
oranda düşüş görülürken, ölümlerin 
artması dikkat çekici bir durum ola-
rak nitelendiriliyor.

Sigara omurgayı da yoruyor
Küresel bir sorun olan sigara, alkol 
tüketimi ve buna bağlı hastalıklar 
önemli sağlık sorunlarına neden olu-
yor. Vücudumuzdaki tüm organları 
etkileyen sigara, vücudumuzu birbiri-
ne bağlayarak bir köprü görevi gören 
omurgamızın sağlığımızı da olumsuz 
etkiliyor. 

Sigaranın sağlığımız üzerinde yarat-
tığı olumsuz etkiler herkes tarafından 
bilinen bir gerçek. Vücudumuzda-
ki bütün organları olumsuz olarak 
etkiyen sigara, bronşit astım, mide 
ülseri ve kalp damar hastalıkları, 
dudak testis gırtlak kanserlerine ne-
den olduğu gibi omurga sağlığını da 
olumsuz etkiliyor. Omurlar arasındaki 
disklerin beslenmesini ciddi derece-
de bozuyor. 

“Sigara içenler içmeyenlere göre 
yaklaşık 45 kat daha fazla bel ve bo-
yun hastalıklarına yakalanma riskine 
sahip.”
 

Rauchen tötet immer mehr Frauen
Trotz rückläufigem Zigarettenkonsum bleibt Rauchen die wichtigst vermeidbare Todes-
ursache. Noch immer sterben in der Schweiz pro Jahr fast 9500 Personen an tabakbe-
dingten Krankheiten, darunter immer mehr Frauen.

< ...... >
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Avrupalı Türkler Türkiye'den vazgeçti
Geçen yıl Türkiye'ye 2,7 milyon Avrupalı Türk turist giderken, bu rakam 2015'te 1,9 milyona geriledi. Yaklaşık 800 bin 
Avrupalı Türk turist bu sene Türkiye'ye gitmezken harcamaları da son 5 yıl içinde ilk kez 1000 euronun altına düştü. Bu 
düşüşün, Avrupalı Türklerin Türkiye'de geçirdikleri gün sayısının kısalmasından kaynaklandığı, Türklerin Türkiye'de artık 4 
hafta yerine 24 gün kalmayı tercih ettiği anlatıldı.

Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel 
Araştırmalar Vakfı'nın (TAVAK) ha-
zırladığı "Avrupalı Türklere Yönelik 
Turizm Araştırması"na göre geçen 
yıl Türkiye'ye 2,7 milyon Avrupalı 
Türk turist giderken, bu rakam bu yıl 
1,9 milyona geriledi. TAVAK Başkanı 
Prof. Dr. Faruk Şen tarafından, Al-
manya, Fransa, Hollanda ve Avustur-
ya'da yaşayan bin 450 kişiyle yapılan 
görüşmelerin ardından hazırlanan 
"turizm araştırması"nın sonuçlarına 
göre, Avrupalı Türk turistler, 2014 
yılına göre bu yıl Türkiye'yi tatil için 
daha az tercih etti.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 32’YE 
ÇIKMIŞ
Avrupalı Türklerin, artık yavaş yavaş 
tatillerini başka ülkelerde geçirmeyi 
tercih etmeye başladığına işaret edi-
len araştırmada, şunlar kaydedildi: 
"Özellikle 35 yaşına kadar olan genç 
Türkler, tatilleri için başka yerleri ter-

cih etmekteler. Avrupa'da yaşayan ve 
yaş ortalaması yüksek olan Türkler, 
özellikle emekliler, ekonomik açıdan 
çektikleri sıkıntılar nedeniyle tatille-
rini azaltmak zorunda kalmıştırlar. 
Yalnız Almanya'daki Türklerin yüzde 
4'ü fakirlik sınırının altında yaşarken, 
işsizlik oranları yüzde 32'ye çıkmış 
bulunmakta. Bu açıdan yaşlı nesil, ta-
til yapmayı fazla planlamamaktadır. 
Bunun dışında belirli bir kitle, tatille-
rinin yarısını Türkiye'de, kalanını da 
Almanya'da geçirmektedirler." Araş-
tırmada, Türkiye'ye gelen Avrupalı 
Türklerin artık akrabalarını ziyarete 
fazla zaman harcamadığı, bunun ye-
rine Bodrum, Antalya, Marmaris ve 
Çeşme gibi yerlere gittiği aktarıldı. 
Türk turistlerin en gözde tatil nokta-
sının ise İstanbul olduğu belirtildi.

AB SINIRLARI İÇİNDE 5.4 MİLYON 
TÜRK YAŞIYOR
TAVAK'ın 2015 yılı araştırmasında, 

508 milyon nüfuslu 28 ülkeli Av-
rupa Birliği (AB) sınırları içerisinde 
yaklaşık 5 milyon 400 bin Türk'ün 
yaşadığına vurgu yapıldı. Bu sayının 
yüzde 40'ının üzerinde bir kitlenin 
tatillerini Türkiye'de geçirmek için 

geldiğine dikkat çekilen araştırmada, 
Avrupa'dan gelen Türklerin, özellikle 
İstanbul'da alışveriş yaptığı, eğlence 
merkezlerinde para harcadığı akta-
rıldı.

İsviçre Türk Diyanet Vakfı Genel Kurul'u Zürih'te yapıldı
İsviçre Türk Diyanet Vakfı 14. olağan genel kurulu diyanet 
işleri başkanlığından Dış İlişkiler Genel Müdür Vekili Prof. 
Dr. Halife Keskin'in başkanlığında Zürih Crowne Otel'de 
gerçekleştirildi. 

İsviçre Türk Diyanet Vakfı'nda önce-
ki yıllarda yönetim kurulu başkanlığı 
ve din hizmetleri müşaviri olarak gö-
rev yapan Abdurrahman Kahyaoğlu, 
Mehmet Koçer ve Dr. Ahmet Akın da 
genel kurul üyesi olarak toplantıda 
hazır bulundu.

Prof. Dr. Halife Keskin'in divan baş-
kanlığı yaptığı toplantıda Prof. Dr. 
Mustafa Sinanoğlu ve Nilüfer Çetin 
divan katibi oldu. Divan heyetinin ör-
gütlenmesi ve genel kurul için yeterli 
sayının oluşmasıyla toplantıya geçil-
di. Rapor ve müzakerelerin ardından 
yapılan oylama ile yönetim kurulu 
ibra edildi. Daha sonra yeni yönetim 
ve denetleme kurulu üyelerinin seçi-
mi ve oylanmasına geçildi. Son ola-
rak Prof. Dr. Halife Keskin genel ku-
rula katılımlarından dolayı teşekkür 
ederek toplantıyı kapattı.

Genel kurulun ardından İTDV  
yönetim kurulu şu isimlerden oluştu. 

Engin Yılmaz  
(Yönetim Kurulu Başkanı)

M. Ali Coşkun  
(Genel Sekreter)

Ahmet Erol  
(Muhasib)

Yönetim Kurulu Üyeleri
İbrahim Gündüz 
Eşref Dalkıran 
Nuh Altunay
Şenol Yilmaz 

Denetleme Kurulu 
Başkan Dr. Kahraman Tunaboylu
Üye Murat Ergül
Üye Sinan Şeker
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Coca Cola rüşvetle mi yaşıyor?
The Times gazetesi, Coca Cola'nın 10'dan fazla bilim insanına 
şekerli içecekler konusunda manipülasyon yapması için para 
aktardığını iddia etti.

İngiliz The Times gazetesi ana sayfa 
manşetinden, "Coca-Cola'nın İngilte-
re'de bilim insanlarına, şekerli içecek-
ler ve obezite krizi arasındaki bağ-
lantıyı reddetmeleri için milyonlarca 
Sterlin akıttığı," iddiasına yer verdi.
 
BBC Türkçe’nin derlemesiyle haber-
de özetle şu iddialar aktarıldı:
Times'ın araştırması, Coca-Cola'nın, 
ürettiği içeceklerin obeziteye sebep 
olmaya yardım ettiği yönündeki iddi-
alara karşı koymaları için, İngiliz bilim 
araştırması ve sağlıklı beslenme inisi-
yatiflerine milyonlarca Sterlin akıttı-
ğını ortaya koydu.
 
Olimpiyatların, FİFA Dünya Kupa-
sı'nın ve Rugby Dünya Kupası'nın 
ana sponsorlarından olan içecek 
devi, 10'dan fazla İngiliz bilim insa-
nıyla mali bağ kurdu. Bu kişiler ara-

sında hükümetin sağlık danışmanla-
rıda bulunuyor.
 
Birçok bilim insanı İngiltere'deki obe-
zite salgınıyla ilgili şeker tüketiminin 
artışını suçluyor. Obezite İngiltere'de 
her yıl yaklaşık 53 bin kişinin ölü-
müne neden oluyor. Obezite, NHS'e 
(Ulusal Sağlık Hizmetleri) yılda 5.1 
milyar Sterlin'e mal oluyor.
 
British Journal of Sports Medicine 
dergisinde yayımlanan son bir rapor 
kötü beslenmenin; fiziksel egzersiz, 
alkol ve sigara içmenin bileşiminden 
daha fazla hastalığa neden olduğunu 
ileri sürdü. Coca-Cola Avrupa Hidras-
yon Enstitüsü'nün kurulması için mil-
yonlarca Sterlin harcadı. Şirket, ens-
titünün kurulması için 2010 ve 2015 
arasında 4.86 milyon Sterlin harcadı.
 

Görünüşte bağımsız olan bu araş-
tırma vakfı, insanlara, şirketin sattığı 
türden spor içeceklerinin ve meşru-
batların tüketimini önerdi. Bu ens-
titünün bilimsel danışma kurulunun 
başında saygın bir profesör var. Co-
ca-Cola bu profesörün üniversitesine 
1 milyon dolar verdi. Bu kişi önde ge-
len spor kurulları için beslenme öne-
rilerinde bulundu.

Coca-Cola'nın mali destek verdiği, 
sponsorluğunu üstlendiği, araştırma 
fonu verdiği kurumlar arasında şun-
lar bulunuyor: UKActive, İngiltere 
Beslenme Vakfı, Hull Ünversitesi, Ho-
merton Üniversitesi Hastanesi, Ulusal 
Obezite Forumu, İngiltere Diyet Der-
neği, 2013 Obezite Haftası, İngiltere 
Obezite Çalışma Derneği.

İşyerleri artık işçi almıyor
İsviçre ekonomisinin yaz sonrası önemli bir düşüşe geçtiği açıklandı. Bir önceki döneme göre aranan işçi sayısında %6 
oranında, bir önceki yıla göre de %15 azalma olduğu açıklandı.

Firmaların işçi alımlarının durma 
noktasına geldiği anlamına gelen bu 
gelişmenin en çok Cenevre bölgesin-
de hissedildiği, onu Zürih ve Luzern 
kantonlarının izlediği belirtilmekte. 
2014 yılı sonundan bu yana işçi ara-

yan işyerlerinin sayısında görülen 
düşme, bu gelişmelerle en alt seviye-
ye düşmüş olmakta.
Doğu İsviçre bölgesinde görülen 
gerilemede, geçen yıl St. Gallen, 
Thurgau ve Glarus kantonlarında 

meydana gelen işyeri kapanmaları-
nın sebebiyet verdiği görülüyor. Bu 
gerilemenin yer yer %24 gibi oldukça 
yüksek oranda olması, kısa sürede 
durumun düzelmesi ümitlerini orta-
dan kaldırmakta.

İşçi aranılan meslekler arasında düş-
me ise en fazla tıbbi ve sosyal alan-
larda görülmekte. %22 oranında olan 
bu alandaki düşmeyi, %15 ile endüst-
riyel meslekler takip etmekte.
 

Firmen suchen massiv weniger Personal
Der Schweizer Stellenmarkt hat sich im dritten Quartal deutlich abgekühlt. Gegenüber dem Vorquartal ist die Zahl der ausgeschriebenen Stellen um 6 Prozent, gegenüber dem 
Vorjahr sogar um 15 Prozent gesunken.

< ...... >
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< KÖŞE YAZARLARI >

Herşey normal (mi?)
18 Ekim'de yapılan genel seçimler beklendiği gibi, meclis içindeki sağ blokun 
güçlenmesi, buna karşın merkez partilerinin gerilemesi ile sonuçlandı. Gerek 
seçim sonuçları gerekse de seçim sonuçlarına gösterilen tepkiler, herşeyin normal 
olarak gittiği doğrultusunda. Aslında daha kötüsünü bekliyordum dan, zaten ne 
değişecek ki görüşüne kadar bir ilgisizlik hakim.

Komşu ülkelerden seçim sonuçlarını "SVP Nazileri 
kazandı" değerlendirmesine karşı tepki verenlerin 
sayısıda az değil. Sonuç olarak demokrasilerde 
seçimin sonuçlarını kabul etmek veya ona katlan-
mak bir zorunluluk. Hatta NZZ veya Blick gibi ga-
zetelerin, normal duruma geri dönüldü gibi man-
şetler atmasına şaşıranlar pek yok.

Gerçekten öyle mi?
Sadece partileri aldığımızda gerçekten durum son 
derece normal, SVP, FDP hatta CVP ve SP yıllardır 
aldıkları oy oranına yakın oy aldılar. Ancak gerek 
seçimler öncesine, gerekse de meclise giren üye-
lere baktığımızda karşımıza bambaşka bir tablo 
çıkmakta. Her dört partinin düşünce ve prog-
ramları, meclise giren üyelerinin sosyal düşünce 
tarzından hızla liberal, hatta otoriter düşünceye 
evrildikleri gerçeğine artık göz yumulamaz. Bunu 
biraz frenlemek isteyen BDP, Yeşiller gibi partilerin 
önemli oranda güç kaybetmeleri ise yeni bir duru-
mu ortaya çıkarmakta.
 
Bu nedenle seçim sonuçlarını güçlü bir sağa ka-
yış, sosyal politikalardan uzaklaşma olarak nitele-
yen uzmanların görüşleri, parlementoda önemli 
bir değişikliğin meydana geldiğini göstermekte. 
Küçük bir çiftçi partisi iken İsviçre'nin açık farkla 
birinci partisi haline gelen SVP bu gelişmenin iti-
ci gücü. Hükümet ortağı olmasına karşın sürekli 
olarak muhalefet durumunda olan ve ülkeyi Mer-
kez-Sol bir hükümet yönetiyor propagandasını 
ustaca kullanan bu parti, diğer partileri sürekli 
olarak kendi konumuna yakınlaşmaya zorlamakta.
 
Kısa bir süre önce kabul edilmez gibi gözüken pek 
çok konu bu şekilde artık kabul edilebilir hale gel-
miş durumda. Seçim öncesi bu partiden bir be-

lediye başkanının, belediyenin topladığı vergileri 
Federal Devlete, belediye sınırları içerisinde iltica 
kampı kurulmaması için, adeta rüşvet olarak teklif 
etmesi artık normal olarak karşılanabilmekte. Bu 
belediye başkanı, idam cezasını yeniden getirmek 
isteyenler, ağzı salyalı islam düşmanları, meclise 
seçilebilmekte, meclisin saygın üyeleri arasına gi-
rebilmekte. Daha da kötüsü, seçim kampanyala-
rını yabancı düşmanlığı, ırkçılık üzerine kuranlara 
kimsenin bir şey dememesi, her parti içinden bu 
tür düşüncelerin çıkmaya başlamasına artık nor-
mal gözüyle bakılması.

Seçim sonrası alevlenen ilk konunun SVP`nin ikin-
ci bir bakanının hükümette yer alıp almayacağı. 
Hemen hemen her kesim, İsviçre'nin en büyük 
partisinin hükümette en az iki bakanının olması 
gerektiği görüşünde. Ama hiç kimse 2003 yılın-
da bu partiden iki üyenin hükümete seçildiği, an-
cak neden 2008`de tekrar tek üyeliğe düştüğü 
sorusunu sormak istemiyor. Hükümet olmanın 
sorumluluğunu üstlenmek istemeyen bir partiye 
verilmesi gereken cevap o gün doğruydu, demok-
rasinin bir gereğiydi.

Peki şimdi ne değişti? Aslında bunda değişen bir 
şey yok, ama asıl değişen partiler ve onların de-
mokrasi anlayışı. Bu gidiş kuşkusuz İsviçre'nin ba-
şına iş aşacak, nasıl olacağını da hep birlikte gö-
receğiz.
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WHO: Salam, sosis gibi işlenmiş etler kanser yapıyor
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sosis, pastırma, jambon benzeri işlenmiş etlerin kansere yol açtığını açıkladı.

BBC'nin haberine göre Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO) tarafından yayımla-
nan raporda günde 50 gram işlenmiş 
et yenilmesinin kalın bağırsak kanse-
rine yakalanma olasılığını % 18 ora-
nında artırdığı kaydedildi.
Dünya Sağlık Örgütü, kırmızı etlerin 
de, "kansere yol açması ihtimali bu-
lunduğunu" ancak bu konudaki veri-
lerin sınırlı olduğunu bildirdi.
Örgüt, kırmızı etin sağlık açısından 
yararları olduğuna da işaret etti.
İşlenmiş et, kırmızı etin ömrünü 
uzatmak veya tadını değiştirmek 
amacıyla tütsüleyerek, kurutarak 
ya da tuz ve koruyucu maddeler 
ekleyerek niteliğinin değiştirilmesi 
anlamına geliyor. Kanser tehlikesi-
ni artıran unsurların da, bu eklenen 
maddeler olduğuna dikkat çekiliyor.
Artık salam, plütonyum ile aynı kate-
goride Dünya Sağlık Örgütü, eldeki 
en iyi bilimsel verileri değerlendiren 
Uluslararası Kanser Araştırmaları Da-

iresi'nin tavsiyesi üzerine bu sonuca 
varıldığını kaydetti.

Böylece işlenmiş et, plütonyum ve 
alkol ile aynı kategoriye (kansere yol 
açan maddeler) konulmuş oldu.

Bununla birlikte, bu ürünlerin ne ka-
dar kansere yol açtığına dair bir bilgi 
mevcut değil.

Dünya Sağlık Örgütü'nden Dr. Kurt 
Straif, "Bireylerin işlenmiş et tüke-

timinden kalın bağırsak kanserine 
yakalanmaları tehlikesi hâlâ düşük. 
Ama bu risk, tüketilen işlenmiş et 
miktarinin artmasıyla yükseliyor." 
dedi.

< ...... >
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Zenginlik ve borç bir arada!
Dünya’da kişi başına en fazla servetin, ama ayni zamanda kişi başına en fazla borcun İsviçre’de olduğu ortaya çıktı. Buna 
göre İsviçre’de yaşayan her insanın ortalama 157.446 Euro (171'600 Frank) serveti, buna karşın 80.000 Euro (87'000 Frank) 
borcu bulunmakta.

Dünyada kişi başına düşen en fazla servet orta-
laması ile İsviçre liderliğini sürdürüyor ancak işin 
ilginç olan kısmı en fazla borca sahip olan kişile-
rin de İsviçre’de yaşıyor olması. Buna göre İsviç-
re’de yaşayan her insanın ortalama 157`446 Euro 
(171'600 Frank) serveti ve ortalama 80.000 Euro 
(87'000 Frank) borcu bulunmakta.

Son yıllarda ki gelişmeler dikkate alındığında, kişi 
başına borç artışının servet artışına göre daha az 
olduğu görülmekte. Bunun sonucu olarak borçlar 
çıktıktan sonra geriye kalan miktar 2014 yılında 
%6.7 oranında artmış. Böylece 2000 yılların başın-
da artması azalan servet miktarında ki büyümenin 
geçen yıldan itibaren yeniden hızlanmaya başladı-
ğı görülüyor.
 
Dünya’da ki özel servet miktarın ise geçen yıl içeri-
sinde %8.1 oranında artmış. En fazla artışın olduğu 

bölge ise %20 artışla Güney Asya olduğu belirtil-
mekte. Bunun temel nedeni ise Çin’de ki servet 
miktarının normalın üstünde çıkmış olması. Ancak 
bu artışa rağmen servet dağılımında ki eşitsizlikte 
artmakta, en fazla eşitlik ise %80 ila ABD`de gö-
rülmekte.
 

Gini katsayısı olarak adlandırılan servet eşitsizliği 
dağılımı İsviçre’de, gelişmiş ülkelerle kıyaslandı-
ğında %61.2 oranında. Söz konusu eşitsizliğin ise 
2000 yılından bu yana yaklaşık 3 puan civarında 

arttığı hesaplanmakta.

Schweizer sind Schuldenweltmeister!
Mit durchschnittlich 157'446 Euro (rund 171'600 Franken) 
haben Schweizer laut einer Studie weltweit am meisten 
Geld auf der hohen Kante. Zugleich tragen sie mit 80'000 
Euro (rund 87'000 Franken) pro Kopf im internationalen 
Vergleich die höchste Schuldenlast.

İsviçre’de kan  
sıkıntısı tehlikesi
Zürih’teki bir yüksek okul tarafından yapılan araştırma, kan 
bağışlarının azalması nedeniyle, gelecekte kan bulmada sorunlar 
yaşanacağını ortaya koydu. Araştırma, durumun önlenmesi için 
şimdiden gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çekiyor.

Toplunun giderek yaşlanması bu sıkıntıyı or-
taya çıkaran nedenlerin başında geliyor. Ba-
ğışlanan kanların %70' inden fazlasının 60 
yaş üstü insanlara verildiğini belirten araş-
tırma, yaşlı sayısının artması ile ihtiyaç du-
yulan kan miktarının da arttığını gösteriyor.. 
Kan bağışı yapanların büyük bir çoğunluğu 
ise genç nüfus.
 
Yirmi yıl içerisinde 234 bin kana ihtiyaç du-
yulacağını hesaplayan uzmanlara göre, kan 

bağışı aynı süre içerisinde 158 bine gerileye-
cek. Araştırma ayrıca, daha önce bu konuda 
yapılan çalışmalarında aynı sonuca vardığı-
nı, ancak geçen süre içerisinde gerekli ön-
lemlerin alınmadığının altını çizdi.
 
Ayrıca, mevcut durumda kan ihtiyacının kan 
bağışları ile giderildiği ancak, kısa bir süre 
sonra kan bağışlarının ihtiyaca cevap vere-
meyeceği belirtildi. 

Der Schweiz droht ein Blutmangel
Die Anzahl der Blutspender geht zurück. Eine Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften (ZHAW) ist zu einem beunruhigenden Schluss gekommen. «Der Schweiz droht in naher 
Zukunft eine Versorgungslücke»

Dünyanın zenginleri
Ülke Servet (Euro) Borç (Euro)

İsviçre 157’446 80’860

ABD 138’714 36’299

İngiltere 86’223 34’136

Belçika 84’771 22’246

İsveç 82’925 37’316

Hollanda 78’063 48’637

Kanada 76’508 38’176

Japonya 73’547 21’434

Singapur 73’328 33’293

Tayvan 72’636 15’522

Danimarka 72’310 63’517

Kaynak: Allianz

< ..... >
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İsviçre devletinin borçları azaldı
2007 yılından bu yana devam eden ekonomik kriz sırasında İsviçre devletinin borçlarının rekor düzeyde azaldığı açıklandı. 
Diğer ülkelerle kıyaslandığında borçlarını en fazla azaltan devletin İsviçre olduğu belirtilmekte.

Ekonomik krizin başlamasının ardından hemen 
hemen bütün devletlerin borçları hızlı bir şekilde 
artarken, İsviçre borçlarını azaltan nadir ülkeler-
den biri durumunda. 2007 yılından bugüne kadar 
devletin borçlarının, gayri safi milli gelire oranı 
%53`den %46`ya kadar düşmüş durumda.
 
Uluslararası Para Fonu tarafından yapılan bir araş-
tırmaya göre İsviçre devletinin borçları yukarıda 
belirtilen süre içerisinden 305 Milyar Frank’tan 297 
Milyar Frank’a gerilemiş bulunuyor. Söz konusu 
araştırma, dünyada sadece 12 devletin 2007 yılın-
dan bu yana borçlarını azalttığını göstermekte.

Buna karşın İsviçre’de yaşayan insanların borçları 
diğer ülkelerin tam tersine hızlı bir şekilde artmış. 
2007 yılında söz konusu özel borçların gayri safi 
milli gelire oranı %104`ten %120`ye kadar çıkmış. 
Kuzey Avrupa ve Hollanda gibi ülkeler başta olmak 
üzere, ekonomik krizden az etkilenen ülkelerde ve  
daha az ekonomik sorunun yaşandığı İsviçre gibi 
ülkelerde, insanlar borçlanarak tüketim yapmaktan 
çekinmiyorlar. 
 
Ayrıca söz konusu araştırmada da dikkat çekildiği 
gibi, İsviçre’da yaşayan insanların ellerinde önemli 
miktarda para ve servet bulunmakta. Başka bir de-

yişle bu yüksek oranda ki özel borçlanmanın endi-
şe yaratmadığı ortada.

Die Schulden sinken sehr stark 
Die Schweiz hat die Finanzkrise gemeistert wie kaum ein anderes entwickeltes Land: Entgegen dem Trend sinken die 
Staatsschulden seit 2007. Nur ein Land steht besser da – doch das ist ein Sonderfall.

Ceza ödemek yerine hapse girenler artıyor!
Geçtiğimiz yıl içerisinde ceza alanların sayısı 2013 yılına göre az miktarda azalmış olsa da, hapishanelerde bulunanların 
sayısı artarak 5000 gibi rekor bir düzeye yükseldi.

2014 yılında mahkemelerin yaklaşık 9200 kişiye 
hapis cezası verdiği, bu şekilde hapis cezası alan-
ların sayısının bir önceki yıla göre %5.4 oranında 
azaldığı açıklandı. Buna ek olarak 3300 kişiye 
kamu işlerinde çalışma cezası verilirken, 200 kişi 
elektronik kelepçe taktı.
 
Buna karşın hapishanelerde yatanların sayısı 300 
civarında (%6.2 oranında) arttı. Bunun nedeni ise 
suçu sabit görülen kişilerin para cezası ödemek 
yerine hapis yatmayı yeğlemesi. 2004 yılından 

bu yana hapis yatmayı tercih edenlerin sayısında 
%50 civarında artış olduğu belirtilmekte.
 
Cezaevlerinde yatanların yaklaşık %96' sının göç-
men ve %30' nun ise İsviçreli olduğu açıklanan 
rakamlara arasında. Hapis cezası çekerek dışarı-
ya çıkan 9400 kişinin büyük bir çoğunluğunu ise 
kısa süreli hapis cezası alanlar oluşturuyor. Yaklaşık 
4000 kişinin hapis cezalarının ise bir aydan az ol-
duğu dikkat çekiyor. Ortalama hapis yatma süresi 

ise 166 gün.

Schweizer gehen lieber in Haft als Bussen zu zahlen
In der Schweiz sind letztes Jahr etwas weniger Straftäter im Gefängnis gelandet als 2013. Trotzdem erreichte der 
mittlere Insassenbestand im Straf- und Massnahmenvollzug mit fast 5000 Personen einen neuen Höchststand.

Mülkiyet haklarını İTDV’ye devrettiler
Zug Kantonunda bulunan Baar Diyanet Derneği kendi mülkiyetlerinde bulunan gayrimenkullerini 13 Kasım 2015 Cuma günü 
Noter huzunda yapılan imza töreniyle İsviçre Türk Diyanet Vakfı'na devretti. 

2015 yılı başında yapılan dernek ge-
nel kurulunda alınan karar neticesin-
de derneğe ait olan gayrimenkulle-
rin devri Noter huzurunda yapılan 
anlaşmayla gerçekleşmiş oldu. İmza 
töreninde Dernek adına Başkan Sü-
leyman Kartalmış ve Başkan Yar-
dımcısı Ahmet EROL, İsviçre Türk 
Diyanet Vakfı'nı temsilen ise yönetim 
kurulu üyesi İbrahim Gündüz ve Va-
kıf Genel Koordinatörü Zafer Terkeşli 
hazır bulundular. Bu devirle beraber 
Vakfa mülkiyetini devreden dernek 

sayısı da hızla artmaya devam etmiş 
oldu. 2016 yılı içinde üç derneğin 
daha mülkiyetlerini Vakfa devrede-
ceğini belirten Vakıf Yönetimi, diğer 
derneklerimizin de en kısa sürede 
mülkiyetlerini Vakfa devretmelerinin 
gelecekte oluşabilecek sorunların 
önüne geçme adına olumlu bir hare-
ket olacağını ifade ettiler. İsviçre Türk 
Diyanet Vakfı'na bağlı hali hazırda 50 
dernek bulunmakta. Bunlar içinde 
mülkiyeti kendisine ait olan dernek 
sayısı 25-30 civarında. 

< ...... >

İbrahim Gündüz, İsmail Kartalmış ve Zafer Terkeşli 
devir işleminin ardından bir aradalar. 
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O henüz 38 yaşında, evli ve iki çocuğu var. Hayranları onun yaptığı taklitlerle oldukça keyifli dakikalar geçiriyor. Yıllardır 
hem ekranlardan hem de radyo programlarından takip ettiğimiz yaptığı espriler ve taklit şovlarla hepimizi gülmekten kırıp 
geçiren İsmail Baki Tuncer bu ayki konuğumuz. Ünlü komedyen ile yakın akrabalığı bulunan gazetemizin kültür sanat 
sorumlusu Mehmet Ali Tuncer İstanbul`da bir araya gelerek bir söyleşi gerçekleştirdi. 

Sevgili İsmail Baki bu ay sanat kö-
şemizde seni ağırlıyoruz. Hemen 
sormak istiyorum günlerini nasıl 
geçiriyorsun?

Değerli abim hoşgeldiniz. Sizlerle 
vakit geçirmek benim için de olduk-
ça büyük bir keyf. Son zamanlarda 
vaktimin çoğunu aileme ayırarak 
geçiriyorum. Malumunuz iki çocuğu-
muz var ve her ikisinin de okul hayatı 
devam ediyor. Bu günlerde elimden 
geldiğince vaktimi aileme ayırarak 
özlem gidermeye çalışıyorum. Bizim 
işimizin yarın ne olacağı belli olmu-
yor. Birden kendiniz farklı projeler 
içinde bulup evladınızdan ailenizden 
uzak kalabiliyorsunuz. Ben de bunun 
bilincindeyim ve bol bol ailemle vakit 
geçiriyorum. 

Bizlere İsmail Baki Tuncer’in başarı 
hikayeni anlatabilir misin?

Benim profesyonel sanat yaşantım 
ilk olarak TRT1`de yayınlanan TRT 
Pazar adlı programda başladı. Prog-

ramda çeşitli skeçler ile seyirci karşı-
sına çıkıyordum. Program yapımcısı 
Hıncal Uluç beni programın ilk günü 
çok beğenmişti ve benden her hafta 
programa çıkarak skeçler yapmamı 
istedi. Sonrasında iki yıl boyu TRT`-
de canlı olarak yayınlanan bu prog-
ramda şovlarım devam etti. Program 
canlı yayınlandığı için çok dikkat iste-
yen ve zorlukları olan bir çalışmaydı. 

Sonrasında Radyo Klas, Süper FM, 

Pal FM gibi radyolarda programla-
rım oldu. Radyoculuk yaşantımın 
yanısıra TV çekimleri ve programları 
da sürekli devam etti. Yine TRT`de 
yaptığım bir yarışma programı olan 
Tonga ile izleyicilerin büyük dikka-
tini çekmeyi başarmıştım. Oldukça 
başarılı bir yarışma programı oldu. 
Konukların karşısına bir ayakkabı 
boyacısı, manav ya da seyyar satıcı 
olarak çıkıp, sorular sorup para ödülü 
veriyorduk. Çok sevilen ve izleyicinin 

büyük ilgisini gören bu program 61 
bölüm boyunca devam etti. Sonra-
sında TNT`de başlayan FOX kana-
lında devam eden İsmail Baki TV adlı 
şov programımız yayına girdi. Yıllar-
ca seyircinin karşısına bu program ile 
çıktık. Takip eden süreçte sinema ve 
Stand Up gösterilerle sanat yaşantım 
devam etti. 

Evet, ben de tam oraya gelmek is-
tiyordum. Sabit Kanca adında bir 
sinema filmin var. Bu yıl ikincisi se-
yirciyle buluştu. Bize bu filmle ilgili 
olarak deneyimlerini aktarır mısın?

Sabit Kanca filmi benim için olduk-
ça önemli bir projeydi. Muhteşem 
Tözüm`ün yapımcılığında ve Alper 
Mestçi`nin Senarist&amp;Yönetmen 
olduğu bir çalışmaydı. Açık olmak 
gerekirse her İki film de beklediğimi-
zin üzerinde ilgi görmedi. Günümüz-
de sinema işleri biraz kumar haline 
geldi. Filmin gösterime girdiği sezon 
ve zamanları iyi ayarlamak gereki-
yor. İlk filmimiz 380 bin dolayında 

İsmail Baki Tuncer:  
‘Yolda yürürken de taklit yapıyorum’

< ...... >
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bir izleyici yakalamıştı ancak ikinci 
filmde biraz hayal kırıklığına uğradık. 
Nerede hata yaptık, neden başarılı 
olamadık biz kendimiz dahi halen çö-
zebilmiş değiliz. Galiba bundan son-
raki süreçlerde filmin yeni bölümleri 
çekilirse Türk sinemasında yer etmiş 
daha duayen isimlerle çalışmak bizim 
için daha avantajlı olacak. Malumu-
nuz filmin senaryosu, çekim kalitesi 
ne kadar önemliyse oyuncu kadrosu 
da bir o kadar önemli. 

Sevgili İsmail Baki seni yıllardır ge-
rek ekranlarda gerekse de radyo 
yayınlarınla takip etme şansımız 
oldu. Fakat en son yaptığın şeyler-
den biri de Survivor yarışmasına 
katılmak oldu. Bu macera nasıl baş-
ladı bize anlatır mısın?

Acun Ilıcalı benim çok sevdiğim bir 
isim, kendisiyle Survivor yarışması 
için bir görüşmemiz oldu, bana yeni 
yarışma kadrosunda beni de görmek 
istediğini söyledi. Ben de teklifini 
seve seve kabul ettim ve sonrasında 
Dominik Cumhuriyetinde yapılan ya-
rışmaya katıldım. Gerçekten aç kalı-
nan bir yarışmaymış döndüğümde 13 
kilo vermiştim. Çok zor şartlar altında 
gerçekleştirilen bir yarışmaydı. 

Survivor yarışmasında yaklaşık 2 
buçuk ay kaldın, bu sırada sahne-
den ve şov dünyasından uzak dur-
mak zorundaydın. Yarışmanın bi-
rincisine verilen büyük bir ödül var 
fakat ben şunu merak ediyorum. 
Adaya giden ünlüler yarışma süresi 
boyunca geçimlerini nasıl sağlıyor-
lar?

Elbette katıldığım yarışma oldukça 
profesyonel bir alt yapı ve ekiple yö-
netiliyordu. Acun ağabeyin bu konu-
daki tecrübesi çok büyük. Yarışmaya 
katıldığımız günden itibaren hepimi-
zin belli bir maaşı ve geliri yarışma 
organizasyonu tarafından garanti 
edilmişti. Biz Survivor kapsamında 
mücadelemizi verirken Türkiye`deki 
giderlerimizi karşılayacak gelire de 
sahiptik. 

Peki senin bu yarışmada aklında 
kalan en büyük anın ne oldu? 

Aslında daha yarışma yolundayken 
unutamadığım bir olay ile karşılaş-
tım. Dominik Cumhuriyetine uçmak 

gerçekten çok meşakkatli, bir kaç 
kez aktarmalı uçmak zorundasınız ve 
benim yolculuğum da oldukça zorlu 
geçti. Normalinde benim ayakkabı 
numaram 41 fakat yolculuk sona er-
diğinde ayağıma ancak 45 numara 
ayakkabı oluyordu. Yolculuk boyu 
sürekli oturmaktan ayaklarım şişmiş-
ti ve şu toplamıştı. Çok acılar çekerek 
yürüyordum, yarışmanın başlangı-
cında arkadaşların verdiği destekle 
ilk günleri atlatabildim. 

Sevilen bir sanatçı ve komedyen 
olarak seni sokaklarda gören hay-
ranlarının senden özel taklit istek-
leri oluyor mu?

Elbette oluyor, olmazsa şaşırırım 
zaten. Elimden geldiğince hayran-
larımın isteklerini geri çevirmeyip 
onların isteklerini yerine getirme-
ye çalışıyorum. Ancak bu konuda 
da anlatmam gereken bir anım var. 
Konya`da bir gösteri vardı, işimiz 
bitince de İstanbul`a geri dönmek 
üzere uçaktaki yerimizi aldık. Fakat 
yolculuğun başlamasından kısa süre 
sonra uçağın sağ motoruna leylek 
sürüsünün çarptığı anonsu geldi ve 
havada korku dolu dakikalar yaşaya-
rak geri dönmek zorunda kaldık. Can 
havliyle iniş yaptığımız havaalanında 
yeri öpen yolcular vardı, çünkü her-
kes iniş yapmadan öleceğimizi dü-

şünüyordu. Havaalanından içeri gir-
diğimizde beni gören bazı çalışanlar 
“Aa İsmail Baki`de buradaymış, çok 
iyi taklit yapar, hadi bize bir kaç tak-
lit yapsana” dediklerinde inanılmaz 
kızmıştım. Çok zorlu bir yolculuğun 
ardından taklit yapmak herhalde 
dünyada aklıma gelecek son şeydi. 
Bu bağlamda şunu söylemek istiyo-
rum. Bazen hayranlarımızla doğru 
zamanda ya da ortamda karşılaşmak 
mümkün olmuyor. Onların da bek-
lentilerine her zaman cevap verebil-

mek doğrusu oldukça zor. 

En çok hoşuna giden ve taklitlerini 
severek yaptığın isimler hangileri?

En başta Cüneyt Arkın ve Fenerbah-
çe Başkanı Aziz Yıldırım taklitlerim 
bana zevk veriyor. Kemal Sunal, Er-
man Toroğlu gibi taklitler de hoşuma 
gidiyor. 

Yalnız kalınca da taklit yapıyor mu-
sun?

Evet bu büyük bir şans. Yalnız kaldı-
ğınız anda yaptığınız taklitlerle ken-
dinizi geliştirme şansına sahip olu-
yorsunuz. Ben bazen yolda yürürken 
de taklitler yapıyorum. Bu sebebten 
dolayı etrafımdaki insanların sürekli 
acayip bakışları olmuştur. 

Sevgili İsmail Baki Tuncer bize za-
man ayırıp röportaj teklifimizi geri 
çevirmediğin için teşekkür ediyo-
ruz. Son olarak Pusula okurlarına 
neler söylemek istersin?

İnşaallah Pusula okurları hep güler, 
her zaman huzur içinde olur. Malum 
dünyamız son dönemlerde oldukça 
karışık günler yaşıyor. Umarım yakın 
zamanda İsviçre`de yaşayan va-
tandaşlarımız ile bir araya gelme ve 
hasret giderme şansımız olur. Bugün 
bana vakit ayırıp buralara geldiğiniz 
için bir kez daha teşekkür eder, Pu-
sula ailesine çalışmalarında başarılar 
dilerim. 

Türkiye`nin en iyi taklit yapan adamı İsmail Baki Tuncer 
arkadaşımız Mehmet Ali Tuncer ile bir arada. 
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Aşure günü Dünya Kiliseler Birliği 
merkezinde kutlandı

Dialog Enstitüsü ve Gazeteciler Yazarlar Vakfı, merkezi Cenevre’de bulunan Dünya Kiliseler Birliği (DKB) ile birlikte aşure 
programı düzenledi. Dünya Kiliseler Birliği’nin merkez binasında gerçekleşen programda çok sayıda din mensubu katılarak 
dinlerin ortak paydaları ve dinin önemi üzerine konuşmalar yapıldı. 

345 kilise birliğinin kendisine bağlı 
olduğu Dünya Kiliseler Birliği, dün-
ya üzerinde 500 milyonun üzerinde 
Hristiyan’ın sözcülüğünü yapan ve 
bu bağlamda diğer dinlerden insan-
lar ile beraber çalışarak daha adil, 
huzurlu bir dünya için çaba gösteren 
önemli bir kurum. Yine iki yıl önce 
Cenevre’de Leman Gölü’nde bir ge-
mide Dialog Enstitüsü tarafından 
gerçekleştirilen aşure programına 
katılan Dünya Kiliseler Birliği yetki-
lileri, bu seneki aşure programına 
ev sahipliği yaptılar. Bu bağlamda 
aşure günü Dünya Kiliseler Birliğinin 
Cenevre’deki ana merkezinde 50’den 
fazla entelektüelin, çeşitli din men-
suplarının ve sivil toplum hareketleri 
temsilcilerinin katılımıyla gerçekleş-
tirildi.

Son yıllarda tüm dünyada gündemi 
işgal eden, bir dinin kisvesi altında 
gerçekleştirilen şiddet eylemleri ile 
dinlere karşı gösterilen şiddet eylem-
leri programın ana konusunu teşkil 
etti. Bu iki ana başlık etrafında tüm 
katılımcılar açık oturum şeklinde 
gerçekleştirilen programda fikirlerini 
beyan ettiler, tartışmaya katıldılar.

Dünya kiliseler Birliği Yardımcı Ge-
nel Sekreteri Dr. Heilke Wolters’ın ve 

GYV Genel Sekreteri Dr. Ahmet Mu-
harrem Atlığ’ın açılış konuşmalarının 
ardından, dinin bir sevgi mi yoksa 
şiddet kaynağı mı olduğu sorusu et-
rafında katılımcılar tartıştılar ve dinin 
sevgi ve barışı teşvik eden yönlerinin 
daha çok üzerinde durulması, öne çı-
karılması ve medyada daha fazla yer 
bulması için çalışmaların artırılma-
sı gerektiğini belirttiler. İlk oturum, 
dinlerimizdeki aşırı uçlarla ve ekstre-
mistler ile nasıl mücadele etmemiz 
gerektiğini ve yine kutsal kitaplarda 
bulunan şiddet içerikli metinleri nasıl 
anlamamız gerektiği soruları etrafın-
da devam etti.

İkinci oturum, Cenevre Üniversite-
si’nde araştırmacı olarak görev ya-
pan Dr. Elisa Banfi’nin dinlere karşı 
gösterilen şiddet konusunda yaptığı 
açıklamalar ile başladı ve Lozan Üni-
versitesi’nden emekli Prof. Jean-Cla-
ude Basset’nin dinlerdeki çoğulculuk 
anlayışı üzerinde yaptığı açıklamalar 
ile devam etti. Oturumun sonunda 
Dialog Enstitüsü Cenevre Temsilcisi 
Halil Göksan bir konuşma yaparak 
aşure idealine ulaşmak için terörizm 
ve şiddet kanseri ile mücadele edil-
mesi gerektiğini vurguladı. Program 
sonrası tüm katılımcılara aşure ikram 

edildi.

< ...... >
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“Seninle gurur duyuyorum,“ dedi bir ses. “Gün 
geçtikçe daha da büyük bir gururla izliyo-
rum seni ve başarılarını,” diye de ekledi. Evin 
içinde tanımadığım biri varmış gibi şaşırdım. 
Elimdeki kirli tabakla eğildiğim bulaşık maki-
nesinin önünden başımı kaldırarak sesin gel-
diği yöne baktım. 9 yıllık hayat arkadaşımın, 
eşimin pırıl pırıl parlayan gözleri ve ışıldayan 
yüzü duruyordu karşımda. Şaşkınlığımı gizle-
yemeyerek “Neden ki?” diye sordum. “Neden 
mi? Sen başarılarının farkında değil misin? 
Evlendiğimizden beri, elini attığın her şeyi 
büyük bir aşkla sarıp sarmaladığına ve so-
nucun mükemmelliğine şahit oluyorum. İyiki 
varsın ve iyiki hayatımdasın,” diye sonlandırdı 
sözlerini. Donmuş kalmıştım ve boğazım dü-
ğüm düğüm olmuştu. Ne demeliydim? Susup 
işime devam mı etmeliydim, yoksa boynuna 
atlayıp teşekkür mü etmeliydim? “Çok sağol 
bu güzel sözlerin için, sende iyiki varsın…” di-
yebildim, sessizce bulaşık makinesine dönüp 
kirli tabakları yerleştirmeye devam ederken.
İnsanın kendiyle gurur duyması nasıl birşey-

di? Hiç düşünmemiştim. Hayatımı paylaştığım 
insan benimle bu kadar gurur duyuyorken, 
ben kendimle gurur duyuyor muydum?

Ne tuhaf bir soru! Kendimle gurur duyuyor 
muyum? 
A) Evet B) Hayır
C) Bilmiyorum. D) Seç beğen al

Güler yüzlülüğümü, açık sözlülüğümü, müte-
vaziliğimi, haksızlıklara karşı duruşumu, inan-
dıklarım uğruna sonuna kadar savaşmayı ve 
hatalarımdan ders almayı seviyordum. Ama 
bunları tek tek toplarken çıkan sonuçtan gurur 
duyuyor muyum? Hiç düşünmemiştim! Düşün-
meli miydim? Bize yıllar boyu, “Sen değil, bırak 
başkaları seni övsün, başkaları seninle gurur 
duysun,“ diye öğretilmemiş miydi? Suskunluk-
larımız da zaten hep bu yüzden değil midir? 
Başarılarımız göğsümüzü gere gere anlata-
mamalarımız ve bu göğüs germe işini annele-
rimizden, babalarımızdan veya başkalarından 
beklememiz hep bu yüzden değil midir?

Oysa tüm Eğitmenler, Mentorlar ve Psiko-
loglar kişisel gelişim demeçlerinde üstüne 
basa basa “Ara sıra kendi omuzunuza vurun, 
aferin sana, sen başardın, seninle gurur du-
yuyorum!” deyin.  Başkaları demiyor mu? O 
zaman kimi dinlemeli? “Sen sus, başkaları ko-
nuşsun” diyen Anne ve Babalarımı mı yoksa 
“Alın terinle sen bunu başardın ve övünmeye 
layıksın,” diyen Eğitmenleri mi? Ben gele-
cekte eğitmen olmak için çalışan biri olarak, 
eğtmenlerin tavsiyelerine uyma yolundan 
gitmekte karar kılıyorum. Ara sıra kendi om-
zumuza vuralım, kendimize sarılalım ve  diye-
limki :”Aferin sana, bunu sen başardın,  senin-
le gurur duyuyorum!” 

eylem@pusulaswiss.ch

Eylem Demir Şentürk

Seninle gurur duyuyorum

< ..... >





31

Karadeniz`in güçlü sesi Volkan Konak, Kongresshaus`u dolduran sevenlerine müzik ve şiir dolu bir aksam yaşattı. Kendine 
has yorumu, güçlü sesi ve etkileyici sahne performansıyla her zaman adından söz ettiren Volkan Konak 6 Kasım Cuma akşamı 
Zürih`te gerçekleştirilen konser akşamında izleyicileri bir kez daha kendine hayran bıraktı. 

Şahmeran tarafından organize edilen 
ve Pusula Gazetesinin medya sponso-
ru olarak destek verdigi organizasyonu 
yaklaşık 800 dolayında Volkan Konak 
hayranı takip etti. Bu güne kadar alı-
şılmış konser organizasyonların aksine 
Avrupa turnesi için özel bir sahne ha-
zırlayan Volkan Konak, sahne arkasına 
kurulan büyük barkovizyon`da yayın-
lanan görsel şovlar ve video görüntüle-
ri eşliğinde eserleri seslendirip, seyirci-
den bol bol alkış topladı. 

Konserin ilk bölümünde eski ve yeni 
şarkılarını seslendiren Volkan Konak, 
son bölümde seçtiği birbirinden güzel 
türkü repertuarı ile geceye imza attı. 
Volkan Konak konserlerinin önemli 
parçası olan kendine has yorumuyla 
seslendirdiği şiirler de konser akşamı 
duygu sağanağı yaşattı. Konserin ar-
dından hem seyirciler hem de kuliste 
ziyaret ettigimiz sanatçı Volkan Konak 
ile röportaj yaparak duygularını öğren-
dik.

Zürih`te kuzey rüzgari esti

Konser görüntülerini ve röportajları  
izlemek için QR kodunu tarayınız.

< ..... >

Konserin ardından hem izleyiciler hem de ünlü sanatçı 
Volkan Konak ile röportaj yaparak görüşlerini aldık. 
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sn.cavusoglu@pusulaswiss.ch

Şeyma Nur Çavuşoğlu

1. Beyaz ekmek, un, makarna, pirinç pila-
vı yerine tam tahıllı ürünleri ve bulgur 

pilavını tercih edin!
Tam buğday unundan yapılan ekmek içeri-
ğindeki yüksek lif oranı sayesinde sindirimi 
yavaşlatarak vücuda uzun süreli enerji üreti-
mi sağlar ve kan şekerindeki dalgalanmaları 
önler. Ayrıca vitamin, mineral ve diğer besin 
öğeleri açısından beyaz ekmeğe göre çok 
daha zengindir.

2. Karbonhidrat içeriği yüksek besinleri 
tüketirken yanında protein ile destek-

leyin!
Buna örnek olarak meyveyi tek başına ye-
mek yerine yanında 2-3 kaşık yoğurt ya da 
6-7 adet badem ile tüketmeniz daha uzun 
süre tok kalmanızı sağlar.

3. Kahvaltıda Yumurta tüketin!
Yumurta kaliteli bir protein kaynağıdır 

ve özellikle kahvaltıda tüketilen 1 yumurta 
açlık kontrolünüzü sağlamada en büyük yar-
dımcılarınızdan birisi olacaktır.

4. Süt ve yoğurdu unutmayın!
İçeriğindeki karbonhidrat, protein ve 

yağ dengesinden dolayı süt ve yoğurt kan 
şekerini yavaş yükseltir ve daha uzun süre 
tok kalmanızı sağlar. Ayrıca yapılan çalış-
malar yeterli kalsiyum alımının kilo vermeye 
yardımcı olduğunu gösteriyor.

5. Ara öğünleri atlamayın!
Ana öğünlerden yaklaşık 3 saat son-

ra yapılan küçük bir ara öğün ile bir sonraki 
öğüne çok aç girmemiş olurken aynı zaman-

da metabolizmanızın daha hızlı çalışmasını 
desteklemiş olursunuz.

6. Haftada 2-3 gün kurubaklagil şart!
Kuru baklagiller protein ve posa içeri-

ğinden dolayı acıkmanızı geciktirir. Konserve 
ürünleri tercih etmek yerine evde kendiniz 
haşlayıp daha sonra kullanım için buzlukta 
muhafaza edebilirsiniz.

7. Masum atıştırmalık leblebi!
Leblebi aslında kuru baklagiller ailesin-

den nohudun kavrulmuş formudur. Özellikle 
ara öğünlerde su ile birlikte tüketerek yüksek 
kalorili ve sağlıksız atıştırmalıklardan kendi-
nizi koruyabilirsiniz.

8. Tarçın mucizesini keşfedin!
Tarçın kan şekerinin dengelenmesine 

destek olarak pankreasın fazla insülin sal-
gılamasını önler, dolayısı ile yağ yakımına 
yardımcı olurken tokluk hissi sağlar. Tarçını 
meyvelerin üzerine  ekleyerek ya da çayını 
yaparak tüketebilirsiniz.

9. Yulaf ezmesini mutfağınızdan eksik 
etmeyin!

Yulaf ezmesi içerdiği çözünür posa sayesin-
de glukozun emilimini yavaşlatır ve kan şe-
kerinde ani yükselişleri engeller.

10. Yiyecekleri en az 20-30 kere çiğ-
neyin!

Araştırmalar yiyecekleri daha çok çiğneyerek 
tokluk hissine daha erken ulaşıldığını göste-
riyor. Çiğneme miktarı besinin sertliğine, ya-
pısına göre değişkenlik gösterir. Besin ağızda 
püre kıvamına gelmeden yutmamalısınız. 
Böylece yemekten sonra hazımsızlık, reha-
vet, uyku hali gibi problemlerle de uğraşmak 
zorunda kalmazsınız.

DAHA UZUN SÜRE TOK 
KALABİLMEK İÇİN 10 ALTIN ÖNERİ!
Kan şekerinizi yavaş yükselten besinler sizin daha uzun süre tok kalmanızı 
sağlayacaktır. Peki hangi besinler kan şekerinizi yavaş yükseltir? İştah 
kontrolünüzü sağlamak, sürekli açlık ve atıştırma isteğini frenleyebilmek için 
bu önerilere kulak verin!

< ...... >
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Uygur kardeşler muhteşemdi
Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu, Nejat Uygur’un uzun yıllar başarıyla oynadığı Marko Paşa oyununu yeni bir yorumla 
müzikal olarak 18 ekim`de Zürih-Wallisellen`de bulunan tiyatro salonunda sergilediler.

9 Ağustos`tan bu yana gerek Türkiye`de gerek 
Avrupa`nın diğer şehirlerinde sergilenen keyifli 
müzikalin Zürich`te gerçekleştirilen organizasyo-
nunu Avusturya Bregenz`de faaliyet gösteren Mo-
tif adlı dernek gerçekleştirdi. Pusula Gazetesinin 
medya sponsoru olarak desteklediği müzikali izle-
meye gelen vatandaşlarımız oldukça keyifli saatler 
geçirirken, salonun büyük bölümünün boş olması 
sanatseverler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. 

Nejat Uygur klasiği ‘Marko Paşa’ zekice bir uyarla-
mayla müzikal olarak karşımıza çıktı. Bu karşılaş-
ma, göz dolduran ve eğlenceli bir performansla 
zenginleşti. Sonunda ise Marko Paşa müzikali, ‘re-
verans’ı hak eden bir müzikal olarak notlarımızın 
arasında yerini aldı.

Tiyatro mirasını babalarından büyük bir onurla 
devralan Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler, kla-
sik oyunlarından Marko Paşa’yı farklı bir yorumla 
sahnelemeye karar veriyor ve bir müzikale dönüş-
türüyor. Sadece müzikal demek haksızlık olur. Mar-
ko Paşa, Türk tiyatrosu çerçevesinin içinde renkli 
danslar ve on beş şarkıyla zenginleştirilmiş. Yet-
memiş tuluat ve modern tiyatro çizgisinde ilerler-
ken aralara da operet havası serpiştirilmiş. Böylece 
tadı damağımızda kalan bir müzikalden çok daha 
ötesini vaat eden bir gösteri olmuş.

Nejla Uygur bir harikaydı. 
Anne Nejla Uygur, 25 yıl sonra aynı rolü bu sefer 
oğullarıyla birlikte oynuyordu. Onun için bundan 
daha büyük bir gurur olamaz elbette ama biz se-
yirciler için de bundan daha anlamlı bir keyif de 
hiç olamaz. Kendisinin önünde hepimiz tıpkı da-
madı gibi ‘reverans’ımızı yaparak sevgiyle eğildik. 
Özlemle oynadığını biliyoruz çünkü biz de aynı öz-
lemi içimizde hissederek izledik. Oyunun sonunda 
gözlerimiz dolarak ilettiğimiz alkışlarımız saygımı-
zın bir göstergesiydi. Nejat Uygur’un da aynı alkışı 
duyduğuna eminiz. 

Marko Paşa müzikalinde emeği geçen başta Su-
heyl ve Behzat Uygur olmak üzere, diğer oyun-
cular Sahnaz Çakıralp, Sadık Kızılağaç, Uğur Ba-
bürhan, Leyla Yüngül, Önder Keskin, Burcu Afşin, 
Ömer Yılmaz ve uzun bir aradan sonra tekrar sah-
nede gördüğümüz Nejla Uygur`a muhteşem gös-
terilerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Tiyatro gösterisini ve yapı-
lan röportajları QR kodunu 

tarayarak izleyebilirsiniz. 

< ..... >

Süheyl ve Behsat Uygur kardeşler seyircilere 
kahkaha dolu bir gösteri sundular. 

Tiyatronun ardından isteyen kişiler 
sanatçılarla fotoğraf çektirdiler.

Arkadaşımız Asiye Sınıcı tiyatronun ardından Süheyl ve 
Behsat Uygur`la bir araya gelerek röportaj yaptı. 

Nejla Uygur
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Açıkça belirtilmemiş olsa da görgü ve du-
yarlı davranış kuralları Facebook gibi çeşitli 
sosyal medya kullanıcıları için de geçerli. 
Genel olarak yazışmalarımızda, telefon ko-
nuşmalarımızda üslubumuza gösterdiğimiz 
titizliği, sosyal ağlardaki yazışmalarımızda 
da göstermemiz gerekiyor.

Sayısız Facebook arkadaşlarımızın ve ta-
nıdıklarımızın farklı kişiliklerini, inançları-
nı, mesleklerini ve de çeşitli kökenlerden 
geldiğini düşünürek, paylaşımlarımızda ve 
yorumlarımızda seçici olmalıyız. Genelde  
zararsız gibi görünen bir  paylaşım veya yo-
rum, bazıları tarafından farklı algılanabilir. 

Herkes kendi görüşlerini internet üzerinden 
özgürce ifade etme hakkına sahiptir, fakat 
hislerimizin, öfkemizin patlama yaptığı an-
larda paylaşmak istediklerimizi ifade eder-
ken, ahlak dışı, çirkin sözcükler kullanmak-
tan kaçınmalıyız. Unutmayalım Facebook 
duvarının da “kulağı” var. İmajımıza zarar 
vermiyelim. Böyle durumlarda özel mesaj 
göndermeyi tercih edelim. Arkadaşlarımızın 

fotoğraflarını, onların onayları olmadan sos-
yal paylaşım sitelerinde kullanmıyalım.

Bazı kullanıcıların, Facebook'ta var olan 'ar-
kadaş' sayısının onları daha popüler göste-
receğini düşünerek, şahsen tanımadıkları ki-
şilere rastgele arkadaşlık isteği göndermesi 
hoş değil. Eğer belli bir sebepten bir kişiyle 
arkadaş olmak  istiyorsak, ortak bir arkada-
şımıza bizi tavsiye etmesini rica edebiliriz 
veya o kişiye neden arkadaş olmak istediği-
mizi içeren özel bir mesaj gönderebiliriz.

Arkadaşlık isteklerini gayet tabii reddedebi-
liriz. Ama örneğin, patronunuz sizi Facebo-
ok gibi  daha çok  özel resimlerin, videoların 
ve düşüncelerin paylaşıldığı bir sosyal ağda 
buldu ve size arkadaşlık isteği gönderiyor. 
Siz, patronunuzla veya iş arkadaşlarınızla 
Facebook profilinizin içeriğini paylaşmak is-
temiyorsunuz, ama diğer yandan da  onların 
arkadaşlık isteğini reddetmeniz neredeyse 
imkansız olduğu için bir ikilem yaşıyorsu-
nuz.

Patronunuzu reddetmeden önce iyi düşün-
mek ve iyi bir sebep göstermek gerekir.  Ör-
neğin; Facebook hesabınızı sadece aileniz 
ve yakın arkadaşlarınız için özel kullandığı-
nızı, özel hayatınızı ve  iş hayatınızı kesinlikle 
ayrı tuttuğunuzu nazik bir dille açıklayabilir-
siniz. Patronunuza veya iş arkadaşlarınıza, 
kişilerin mesleki nedenle  kullandığı XİNG 
veya Linkedİn gibi bir sosyal ağdaki hesa-
bınızdan bağlantı kurmasını  önerebilirsiniz. 
Facebook üzerinden arkadaşlık tekliflerini 
onaylamak zorunda kaldığınızda da, ayarlar 
kısmında, iş aradaşlarınız için ayrı bir liste 
yapabilir ve sadece istediklerinizi onlarla 
paylaşabilirsiniz.
Tanımadığınız kişilerden gelen arkadaşlık 
isteklerini ise , sadece gerçek hayatta tanıdı-
ğınız kişilerle bağlantı kurduğunuzu kibarca 
ifade ederek,  reddedebilirsiniz.

İnternette sosyal ağlar üzerinden arkadaş-
lık kurmak tabii ki bazı riskler taşıyor, fakat 
diğer taraftan da iyi iş  fırsatları sunuyor. 
Örneğin; bir seminerde tanıştığınız bir katı-
lımcı, akşam sizle internet üzerinden iletişim 
kurmak istiyor. Linkedİn veya XİNG gibi sos-
yal ağlar, profesyonellerin kendi işleri ile il-
gili verileri iş dünyasında paylaşabilmesinde 
yararlı oluyor. Bu sebepten arkadaşlık istek-
lerini onaylamadan veya reddetmeden önce 
bir an düşünmekte yarar var.

Sosyal ağlar, iki ucu keskin bir kılıç gibidir. 
Bir taraftan bize dostlarımızla ve  arkadaş-
larımızla  geniş bir iletişim imkanı veriyor, 
diğer taraftan da yaptığımız gönderilerden 
bizim hakkımızda  kolayca bilgi toplanma-
sını sağlıyor. Sadece basit bir kaç davranış 
kuralına önem vererek dengeyi tutturabilir, 
sosyal medyanın bize sunduğu imkanlardan 
keyifle faydalanabiliriz. 

hulyaruest@hotmail.com

Hülya Rüst

< KÖŞE YAZARLARI >

MODERN GÖRGÜ KURALLARI

İnternette davranış kuralları

Hızla gelişen, insanların birbiriyle içerik ve bilgi paylaşabildiği, sürekli 
temas halinde olabildiği bir ortam sunan Facebook, Linkedİn, XİNG, 
Twitter gibi sosyal ağlar günümüzde büyük bir kitle tarafından yoğun 
olarak kullanılıyor.
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Apple, Otomobil Sektörüne mi Hazırlanıyor?
Apple’ın son hamleleri ve şimdi de Nvidia’dan bir yapay zeka uzmanının işe alınması, akıllardaki Apple otomobillerinin 
yapımını tekrardan gündeme getirdi.

En son ortaya çıkan Apple Car söy-
lentilerine Tim Cook tarafından yanıt 
gelmiş, bir bakıma araba yapmak is-
tediklerini doğrulamıştı. WSJ tarafın-
dan düzenlenen konferansta Cook, 
“Otomobil sektöründe, tıpkı diğer 
ürünlerimizin alanında olduğu gibi, 
çok büyük bir sıçrama yaşanacak.” 
açıklamalarını yaparak bu konuda-
ki fikirlerini dile getirmişti. Şimdi ise 
Apple’ın araba konusunu ciddiye al-
dığını gösteren bir diğer olay ise Jo-
nathan Cohen’in, Nvidia’dan Apple'a 
alınması. Nvidia piyasanın en meşhur 
grafik kartı üreticilerinden ancak son 

dönemde otomobiller için de atılım-
ları olduğu biliniyor. Son dönemde 
Nvidia, otomobiller için bir teknik 
kullanmış ve grafik yongalarını ara-
ba yapım firmalarına satmıştı.Yapay 
zeka uzmanı olan Cohen, LinkedIn’de 
profilini güncellemiş ancak Apple için 
olan planlarını ortaya çıkarmamış. 
Nvidia’da çalıştığı dönemde oto-
motiv bölümünde 183 milyon dolar 
gelire ulaşıldığınıda, Cohen 2008 yı-
lından beri derin öğrenme üzerinde 
çalışmaktaydı. Re/code çalışanları 
konuyla ilgili Apple’a ulaşmış ve geri 
dönüş bekliyorlar.

İnternet kullanımında geride kaldık
Federal Devlet tarafından yapılan bir inceleme, internet kullanımı konusunda ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. 'İnternet günlük 
hayatımızda ne kadar yaygın, internet kullanımı için verilen eğitim yeterli mi, internet kullanımında bilgi toplumu için 
eksiklikler neler?' gibi soruların cevapları düşündürücü sonuçlarıyla dikkat çekti.

Ekonomik hayatın ve günlük hayatı-
mızın bir parçası haline gelen inter-
net kullanımı konusunda herkesin 
bilgi sahibi olduğu yapılan ilk tespit. 
Ancak bazı alanlarda İsviçre giderek 
geride kalmaya başlamış durumda. 
Hele de Kuzey Avrupa ülkeleriyle kı-
yaslandığında fark daha da açılıyor. 
Kısa bir süre içerisinde Almanya’nın 
bile bu alanda öne geçmesi söz ko-
nusu olabilir.
 
İsviçre’de yaşayanların %86' sı dü-

zenli olarak internet kullanıyor. Av-
rupa ortalamasının üzerinde olan 
bu değer, en fazla internet kullanan 
ülkelerle kıyaslandığında oldukça az. 
Özellikle son yıllarda internet kullanı-
mındaki gerileme giderek artmış. Bu 
nedenle söz konusu inceleme Fede-
ral Devletin acilen önlem alması ge-
rektiğine dikkat çekiyor.
 
2010 yı l ına göre yapılan bir kı-
yaslama, günlük hayatta internet 
kullanımının arttığını gösteriyor. 

Özellikle elektronik posta kullanımı 
önemli oranda artmış. İsviçre’de ya-
şayanların yarıdan fazlasının sosyal 
ağları kullandıkları ve internet üze-
rinden telefon ettikleri belirtilmekte. 
Geniş bantlı internet bağlantısından 
yararlananların sayısı ise %47' ye ka-
dar çıkmış. Diğer ülkelerle kıyaslan-
dığında oldukça yüksek bir oran. An-
cak bağlanma hızı açısından İsviçre 
ortalamanın altında yer alıyor.
 
İsviçre'de, mobil telefon aracılığı ile 

internet kullananların oranı  %64 ile 
Avrupa ortalamasının çok üzerinde. 
Ancak Laptop ve Tablet kullanımı 
açısından ortalamanın altında. İnter-
net üzerinde haber okuma açısından 
da, sadece %52 oranı ile İsviçre ol-
dukça gerilerde. Buna karşın internet 
üzerinden alışveriş oranı %62 ile ön 
sıralarda yer almakta.

Yıllara ve ülkelere göre internet kullanan nüfus oranı
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2005 54 49 73 ? 81 74 54 68

2006 59 55 78 39 84 77 57 72

2007 64 61 76 55 86 81 65 76

2008 68 66 80 63 88 86 70 77

2009 71 67 82 67 90 88 76 80

2010 75 70 86 72 92 90 80 82

2011 77 76 87 74 94 91 81 84

2012 78 76 89 78 95 93 84 85

2013 80 77 91 78 95 93 87 85

2014 82 77 92 80 97 95 89 86

< ...... >
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Bu ayki gezimiz Amsterdam'a...
Bu güne kadar okurlarımıza İsviçre`nin görülmeye değer şehirlerini ve tarihi eserlerini aktarmıştık. Bu sayımızdan itibaren 
dünyanın farklı şehirlerine de yolculuklar yaparak, sizlere yeni güzellikleri aktarmaya çalışacağız. Şimdi sizleri Avrupa`nın 
gözde şehirlerinden biri olan Amsterdam`a götürmek istiyoruz. Bakalım bu gizemli şehirde bizleri neler bekliyor. 

Amsterdam'ı gezmek için öncelikle 
kanal turu yapmalısınız. Kanal gezisi 
sırasında bu çılgın şehrin mimarisini, 
"kanal evlerini" müzelerini ve görül-
meye değer bir çok yapısını suyun 
üzerinde ilerleyen tekneden şehrin 
bütün ihtişamı içinde seyretmek sizi 
fazlasıyla etkileyecektir.
 
Kanalları, birer mimari şaheseri olan 
evleri, meydanları, sokakları ile kar-
şınıza çıkan bu kente, siz de gönüllü 
teslim olacaksınız zaten.
Ayaklarınızın sizi kenti gezmeye 
zorladığını hissedeceksiniz. Sokakla-

rında yitip gitmek isteyeceksiniz. Bı-
raktığınız kentin arkanızdan gelme-
diğini farkedeceksiniz. 'Uyumasam' 
diyeceksiniz geceleri. Amsterdam'ın 
sokakları, kanalları, evleri, meydanları 
gelecek aklınıza.
 
Görmelisiniz
Amsterdam’ın Dam Meydanı’nda 
(Dam Square), Kraliyet Sarayı ve 
Ulusal Anıt’ı görebilirsiniz.
 
Dam’ın hemen yakınındaki Kırmızı 
Işık Bölgesi olarak adlandırılan eski 
kent, her şeyi ile görülmeye değer. 

Walletjes de olarak bilinen eski kent, 
eğlence hayatı, yaşam biçimi ile ger-
çekten ilginç. Görmeli ve yaşamalı-
sınız. Burada kentin en eski kilisesi 
Oude Kerk, Portekiz Sinagogu ve 
Musevi Tarihi Müzesi var.
 
Prinsengracht’da Anne Frank’ın 
Evi’ni de mutlaka görün. Hemen 
yakındaki Westerkerk, ünlü sanatçı 
Rembrandt’ın gömülü olduğu yer.
 
Jordaan, Amsterdam’ın en güzel böl-
gelerinden. Kanalın hemen kenarın-
da ve gerçekten resim gibi. 

Rijksmuseum’da, aralarında Remb-
randt’ın da olduğu eski ustaların 
resimlerini görebilirsiniz. Hemen ya-
kındaki Van Gogh ve Stedelijk müze-
lerini de kaçırmayın.
 
Leidseplein Meydanı da, mutlaka gö-
rülmesi gereken yerlerden. Cafeler, 
sokak ressamları, “duman kafeleri”... 
Esrar, marihuana serbestçe satılıyor.
 
Kanal Evler: Kanal şehri olan bu şe-
hirde, en çok ilgi çeken bir diğer özel-
lik ise şehirde bulunan kanal evleridir. 
Bu kanal evlerde elektrik, su gibi ge-
rekli olan bir çok şey bulunmaktadır. 
Son zamanlarda oldukça pahalıya 
satılan bu evler Amsterdam'a apayrı 
bir özellik katmaktadır.
 
Van Gogh Müzesi: Gerek yaratığı 
eserleri gerekse çılgınlıklarıyla dün-
yaya yeni bir çığır açan Van Gogh'un 
ünlü eserlerini bu müzede görmeniz 
mümkün.
 
Stedijk Müzesi: Picasso, Monet, Kar-
dinsky gibi ünlü sanatçıların eserleri-
ni bir arada görmek istemez miydi-
niz?
 
Amsterdam’da her anlayışa uygun 
görülecek bir yer muhakkak bula-
caksınız. Parklar, müzeler, meydanlar, 
sokaklar, hayvanat bahçesi, kumar-
haneler, binlerce resim galerisi (so-
kaklar dahil) ve daha niceleri.
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Feridun Düzağaç'ın son albümü Başka
Önümüzdeki sene sanat hayatının 20. yılını kutlayacak olan Türkiye'nin en 
değerli müzisyenlerinden Feridun Düzağaç, kariyerinin 9. stüdyo albümü ile 
sevenlerinin karşısına çıkıyor. 

Albümlerine verdiği isimlerin herkeste farklı çağ-
rışımlar uyandırması ve albümün, içeriğini yansıt-
ması gerektiğini düşünen sanatçının bu albümüne 
verdiği isim ise "Başka". 
Toplamda 10 şarkıdan oluşan albümde, söz ve bes-
tesi Ata Akağ'a ait "Olmasaydın" ve "Sorma" şarkı-
sının bestesi dışındaki 7 şarkının da söz ve müziği 
yine Feridun Düzağaç'a ait. Albümde bir de Oya 
Erkaya Arman'ın yeni düzenlemesi ile ilk kez 1996 

yılında yayınlanmış en sevilen FD şarkıların-
dan "Beyaz" yer alıyor...
Sony Music etiketi ile yayınlanan "Başka" 
albümünün çıkış şarksı ise yine sözleri ve 
bestesi Feridun Düzağaç'a, düzenlemesi ise 
sanatçının sürekli ve daimi müzisyen dostları 
Can Alper ve Arıkan Sırakaya'ya ait "Biçare" 
şarkısı oldu.

Kaan Tangöze'nin İlk 
Solo Albümü: 
Türk rock müziğinin en başarılı 
temsilcilerinden Duman grubunun solisti ve 
birçok bilinen parçalarının bestecisi olarak 
tanınan Kaan Tangöze, ilk solo akustik 
albümünü Ada Müzik etiketiyle yayınlandı.

Kaan Tangöze'nin "Gölge Etme" isimli albümünde 12 
şarkı yer alıyor. Albüm kaydı Deneyevi Stüdyoları'n-
da, mastering'i ise yurtdışında tamamlandı. Albümdeki 
tüm eserlerde tek vokalin yanı sıra sadece akustik gitar 
ve mızıka enstrümanları mevcut ve bu enstrümanların 
performansları da Kaan Tangöze'ye ait. Albümde ''Bekle 
Dedi Gitti" şarkısının nakaratında Özdemir Asaf'ın "Çizik" 
şiirine yer veren Kaan Tangöze, yine Özdemir Asaf'ın "O 
Yolda, "Kalmak Türküsü"; Aşık Mahzuni Şerif'in "Tersna-
me" ve Karacaoğlan'ın "Bir Kız Bana Emmi Dedi Neyle-
yim" şiirlerini besteleyip düzenleyerek albümünde yer 
verdi. Albümdeki diğer tüm eserlerin söz, beste ve dü-
zenlemeleri Tangöze tarafından yapıldı.

Orta Asya'nın Madonna'sı Yıldız 
Usmonova yepyeni bir albüm yayınladı
Kariyerinde 20 milyon albüm satışı yapmayı başaran, dünyada Orta 
Asya'nın Madonna'sı olarak tanınan Yıldız Usmonova; Türkiye'de "Hayat 
Bana Aşk Borcun Var" isimli üçüncü albümü ile müzikseverlerle buluşuyor.

"Dünya", "Yalan", "Seni Severdim" gibi hitle-
riyle Türkiye'deki müzikseverlerin de kalbin-
de taht kuran Yıldız Usmonova, on şarkıdan 
oluşan "Hayat Bana Aşk Borcun Var" isimli 
yeni albümüyle de çok iddialı.

Anılarımıza sinen "Seni Severdim" isimli şar-
kısında Türk pop müziğinin başarılı erkek 
vokallerinden Yaşar'la düet yapan Yıldız Us-
monova, bu albümünde sevenlerinin karşısı-
na bir sürprizle çıkıyor. Yıldız Usmonova ve 
Yaşar'ı yeniden bir araya getiren "Vur Vur" 
isimli çigan müziği şarkı Türk pop müziğine 
farklı ve yeni bir soluk getirecek.

Beklenen bir Yıldız Usmonova albümü olan 
"Hayat Bana Aşk Borcun Var"da; Yıldız Us-
monova'nın on bestesi yer almaktadır. Al-
bümdeki şarkıların sözleri; Günay Çoban, 
Murat Güneş ve Yıldız Usmonova'ya ait. Al-
bümde yer alan birbirinden güzel on kaydın 
düzenlemeleri ise; Ozan Doğulu, Askar İbra-
gimov ve Rustamjon Makhmudov'a ait.

Yıldız Usmonova'nın "Hayat Bana Aşk Bor-
cun Var" isimli albümü 20 Ekim Salı günü 
müzik marketlerde yerini aldı.

< ..... >
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Heidi'nin ayağı niye çıplak? (1)
Heidi, tüm dünyada sevilen bir çocuk kitabı. TRT'de de uzun yıllar çizgi filmi yayınlandı. Peki 
hiç dikkat ettiniz mi, Heidi'nin ayakları neden hep çıplak? Evrensel Kültür dergisinden Sevim 
Akyürek, Johanna Spyri'nin elli üç yaşında yazdığı Heidi'nin ayakları ile ilgili bu sırrı ve 
İsviçre'nin karanlık yüzünü yazdı.

Verdingkinder… Bu kelimeyi, “Sözleş-
meli Çocuk” diye çevirsek de, kapsa-
dığı karanlık ve acı öyküyü bilmeden 
anlamını tam açıklayamayız. Bu yazı-
da onlardan “çıplak ayaklı çocuklar” 
olarak söz edeceğiz.

Karlı dağlarla çevrili yemyeşil çimen-
lerin üzerinde, sardunyalarla süslü ah-
şap çiftlik evlerini gösteren kartpostal 
resimlerinden tanırız İsviçre’yi. Alp’ler, 
peynir ve çikolatadan sonra İsviçre’nin 
simgelerinden biri sayılan Heidi’yi ha-
tırlayın. Kırmızı yanaklı, basit elbiseli, 
hiç yorulmadan herkesin yardımına 
koşan bu kız çocuğu, hep çıplak ayak-
larıyla geçer öykülerin içinden. Onun 
büyükbabası olarak izlediğimiz yaşlı 
çiftçiyle arkadaşı Peter’in ayakkabıları 
varken Heidi, keskin taşların üzerinde 
ve soğuk havalarda bile hep çıplak 
ayak koşar keçilerin peşinden.

Yaratıcısı Johanna Spyri, elli üç yaşın-
da yazdığı Heidi aracılığıyla, "çıplak 
ayaklı çocuklar" gerçeğinin üzerindeki 
toplumsal sır örtüsünün bir ucunu kal-
dırmıştır. Küçük kahramanı aracılığıy-
la, doğaya, insanlara, hayata Alpler’in 
öksüz kızının gözüyle bakarken, bütün 
Verdingkinder’lerin çocuk dünyala-
rına ve duygularına dikkat çekmeye 
çalışmıştır. Heidi, İsviçre’nin toplumsal 
tarihinde hatırlanmak istenmeyen bir 
gerçeğin simgesidir ve onun çıplak 
ayakları bugün çocuklara karşı işlen-
miş bir suçun yarattığı utancın üze-
rinde koşuyor. Heidi çıplak ayaklıydı; 
çünkü çıplak ayaklar, erkek ya da kız 
bütün “köle çocukları” diğer çocuklar-
dan ayıran keskin uçurumun simge-
siydi.

İsviçre’de 1789 yılında on dört yaşın-
dan küçük çocukların fabrikalarda 
çalışmaları yasaklandı. Ama çocuk 
sömürüsü için yeni bir kapı açıldı ve 
İsviçre, 18. yüzyılın sonundan 1960’lı 
yılların başına kadar çocuk emeği sö-
mürüsünün örneğine az rastlanan bir 
biçiminin uygulama alanı oldu. Devle-
te borcu bulunan ya da boşanan çift-
lerin, fakir ailelerin çocukları; yetimler; 
ailesi cezaevinde olan ya da kendisi 
suç işleyen çocuklar, devlet ve kilise 

vasıtasıyla, çalıştırılmak üzere başka 
ailelerin yanına yerleştirilirdi. Ancak 
1974 yılında çıkarılan bir yasayla kal-
dırılan bu uygulamada, papazların ön-
derliğinde ailelerden toplanan çocuk-
lar çiftliklere kiralık olarak verilir veya 
dört yaşındaki çocuklar bile, şehirler-
de kurulan çocuk pazarlarında, ev ve 
çiftlik işlerinde çalıştırılmak için satışa 
çıkarılırdı. Bu andan itibaren, çocukları 
arayan, sorunlarını dinleyen tecavüze 
uğradıklarında ya da işkence gördük-
lerinde sahip çıkan olmazdı. Çünkü 
toplumun gözünde onlar, suç işleyen, 
boşanan, fakir düşmüş ailelerinden 
“kurtarılmış” çocuklardı!
 
Böylece, ahırlarda hayvanlarla birlikte 
yaşayan, çoğu kez bir çuvaldan ibaret 
elbiseleri içinde hemen her zaman aç 
olan bu çocuklar, toplumsal hayatın 
olağan, sıradan bir parçası olarak ka-
bul gördü. Bunun bir tür kölelik siste-
mi olduğu idrak edildikten sonra bile, 
uzun zamanlar boyunca İsviçre’nin 
konuşmaktan dahi kaçındığı bir tabu 
halinde üstü örtüldü.
 
Birkaç yıldır İsviçre toplumu bu ger-
çekle yüzleşmeye çağrılıyor. Çünkü 
köle çocuklardan bugün hayatta olan-
lar bu tarihsel utanca tanıklık ederek o 
dönemin hiç olmazsa vicdanlarda yar-

gılanması yönünde güçlü bir kamuoyu 
baskısı oluşturdular.

Özellikle 1998 yılından itibaren Ol-
ten’da yaşayan birkaç tarihçi bir za-
manlar tabu olarak adlandırılan bu 
gerçeğin konuşulmasını sağlamak 
üzere, yaşayan bütün Verdingkin-
der’lere ya da yakınlarına ulaşmak 
için çalışmalara başladı. Bu işe gönül 
verenlerden biri Tarihçi Marco Leuen-
berger. On yaşındayken babası, kendi-
sinin bir Verdingkinder olduğunu açık-
lamış ve yaşadıklarını anlatmış. Bugün 
oğlu canla başla bu karanlık tarihin 
ortaya çıkarılması için emek harcıyor. 
Özellikle 2009 yılındaki "Verding-
kinder Reden" adı verilen sergiyle ilk 
defa bilimsel çalışmalara, konferansla-
ra, canlı tanıklıklardan oluşan açık otu-
rumlara konu edilerek, sonra operaya 
ve ilk defa bir filme de uyarlanarak 
konu gündemde tutuluyor.

(Gelecek sayımızda yazının  
2. bölümünü okuyabilirsiniz.)

< ..... >
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Hazırlayan: Neslişah Çetin

FARKINDA?Mısınız
Hiç düşündünüz mü,  yaşadığımız şehrin, yaşımızın ya da bulunduğumuz 
ortamın stilimizi ne kadar etkilediğini? Aslında farkında olsak ya da 
olmasak da stilimizin etkileyen en önemli faktörler bunlar... Bu faktörleri 
kendimize uyarlamak zor gibi görünse de, stilimizi yansıtmak ve her 
ortamda istediğimiz gibi giyinmek hiçte zor değil.

Sınırsız Stil
Sınırları olmayan en güzel 
günler belki de istediği-
miz gibi giyinebildiğimiz 
günler...Ne isterseniz giyebi-
leceğiniz bir alan olduğunu 
bilmek, insanı çok rahatlatıyor. 
Ruh haline göre giyinmenin 
ne olduğunu göstermenin 
günü.

Ne giymeli?
Kim olmak isterseniz 
isteyin, kendinizden bir 
parça eklemeyi sakın unutmayın.  Kop-
ya çekmek kötü değildir, bazı şeyleri 
değiştirdiğiniz sürece sıkıntı yok. Ne 
dersiniz :)
Dolabınızın kör noktalarına saklanan 
kıyafetlerinizi çıkarın!
Topuklu botlar kesinlikle kombin kurta-
rıcısı.
Paltosuz asla çıkmayın ya da bol pançoları-
nız varsa onları kullanmaktan kaçınmayın.
Kış sezonunun vazgeçilmezleri, bere ve şal 
olmadan sokağa çıkmayın. Pastel tondaki 
bereler ve desenli şallar her zaman hayat 
kurtarır.
           
Hafta sonlarının tadını çıkarın ve dilediğiniz 
gibi giyinin.

Okul Stili
Okula giderken dikkat edilmesi gereken tek 
nokta rahat giyinmek. Rahat giyinmek çoğu 
zaman salaşlık çoğu zaman da şıklıktan ödün 
vermeden rahatlığa kavuşmaktır...  Bunu 
uygulayabilmenin en kolay yolu kot panto-
lonların sihrine güvenmek.

Ne giymeli?
Kot pantolon üzerine bol 
kazaklar okul için kesinlikle 
en iyi ikili.
Yağmur botları ya da 
uzun çizmeler salaşlı-
ğınızı kırıp, sizi şık bir 
görünüme ulaştırır.
Büyük çantalar kullan-
mak hem çok trend 
hem de bütün eşyaları bir 
arada taşımak için
olmazsa olmaz.
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Ofis Stili
Sabah erken saatte uyanıp, bir de ne giysem diye düşünmek  iste-
miyorum, bulduğumu giyip çıkıyorum diyenler için artık değişme 
vakti. Tabii ki bende çoğu zaman bulduğunu giyip çıkanlardanım, 
ama önemli olan ne bulabildiğimiz, bir diğer değişle ne kadar 
hayal edebildiğimiz... Sıkıcı ve ciddi görünen takımları çok küçük 
bir detayla ilgi çekici hale getirebiliriz. Bunun için yapmamız 
gereken kombinlerimize biraz renk katmak. İnanın bana mo-
tivasyonunuzu arttırmak ve her sabah uyandığınız da aynada 

gördüğünüz görüntüyü sevmek için değer.

Ne giymeli?
Takımları, biraz bozup onları renkli gömlekler, triko kazaklarla kom-
binleyerek çok canlı bir görünüm elde edebilirsiniz.
Alışverişlerinizde tercihinizi takım almak yerine farklı parçalar almak-
tan yana kullanın. Yani, siyah pantolon alırken, ceketi aynı renk almak 
yerine farklı bir renk tercih edin.
Topuklu ayakkabı kombini ortaya çıkarmanın yanı sıra, motivasyonu 
arttırmak içinde birebir. Yüksek topuk, yüksek hayaller...
Eğer elinizde var olan ceket-pantolon takımlarınızı değerlendirmek 
istiyorsanız, ayakkabı ve çanta tercihlerinizin rengini canlandırın.

Gece Stili
Özel geceler ya da şık davetler en zor karar 
verilen kombinlerdir. Hepimiz gecenin yıldızı 
olmak için çırpınırız, bazen bunu başarırız 
bazen de aşırıya kaçıp gecenin gerçek-
ten en parlayanı oluruz-bu kötü olan se-
çenek-. Bu tip gecelerde dikkat edilmesi 
gereken tek nokta, aşırıya kaçmamak. 
Kıyafet, saç ve makyaj üçlüsünün dozu-
na dikkat etmek gerek.

Ne giymeli?
Uzun elbiseler güzeldir. Bacak yırt-
macı her zaman daha uzun gösterir! 
Eğer bir davet için uzun bir elbise 
seçecekseniz saç modelinizi çok 
dikkatli seçmelisiniz.
Eğer uzun elbiseden sıkıldıysanız 
, dizde biten dar küçük elbiseler 
ya da bel oymalı kabarık bir 
elbise size yardımcı olabilir.
Uzun elbiseleri seviyorsanız 
ama biraz daha spor olmak 
istiyorum diyorsanız, uçuş 
uçuş bir elbiseyi deri ceket-
le sporlaştırabilirsiniz.
Makyaj ve saç elbisenin 
modeline göre seçilmelidir. 
Aksi taktirde elbisenizden rol 
çalabilir.

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKANLAR
 
Sezon detaylarını detaylı olarak incelemek yerin 
nokta atışı yapmak sanırım algıda seçicilik yara-
tıp, aklınızda daha çok yer edinmesine yardımcı 
olabilir. O halde işte, sezonda öne çıkanlar...

• Tişörtlerinizde yüz figürleri ya  
da hayvan figürleri kullanın.

• Modanın klasik duruşunu biraz  
değiştirip bedeninizden büyük  
ceketler, paltolar kullanın.

• Bel bağlarını unutmayın.

• Gömleklerinizi ya da tişörtlerinizi  
ek yakalarla tamamlayın.

• Büyük boy şapkalarla, Audrey Hepburn  
havasını yakalayın.

• Uzun eldivenlerle şıklığınıza şıklık,  
tarzınıza tarz katın.

• Deri etek ve pantolonlar olmazsa olmaz.

• Şemsiyeler geçiş mevsiminde  
çok işinize yarayacak.

• En sevdiğiniz renge karar verin  
ve o renk bir palto edinin.

• Topuklu kısa botlar ve diz üstü  
çizmelerle, kısa eteklerinizi kombinleyin.

• Diz altı elbiselerle ya da eteklerle  
kısa çizmeleri kullanmaktan k
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25.11.2015  - 13.12.2015 
Güzel ve Çirkin Müzikali
Disney ve Broadway'in orijinal, ödül-
lü ve olağanüstü müzikali Güzel ve 
Çirkin, dünya turnesi kapsamında 
Basel'de. 1991 yapımı Oscar Ödüllü 
animasyon filminden uyarlanan Dis-
ney'in Güzel ve Çirkin'i, Broadway'e 
uyarlanan ilk ve en başarılı Disney 
filmi olarak tarihe geçti. Müzikallerin 
en prestijli ödülü Tony Ödülleri'ne 
dokuz kez aday gösterilen müzikal, 
ayrıca en iyi müzikal dalında Olivier 
Ödülü'nün de sahibi oldu. 13 yıl bo-
yunca sahnelenen müzikal, hala Bro-
adway'in en uzun süre gösterimde 
kalan ve en yüksek hasılatlı gösteri-
leri arasında ilk 10'da yer alıyor.  Et-
kinlik 25 Kasım'dan 13 Aralık'a kadar 
gösterimde olacak. Bilet fiyatları 35.- 
ile 120.- CHF arasında değişmekte. 
Detaylar için; www.musical.ch Adres: 
Musical Theater Basel, Feldbergst-
rasse 151, 4058 Basel. 

27.11.2015 (Cuma)
Yılın Vahşi Doğa Fotoğrafçısı
Basel'deki Doğal Tarih Müzesi Kasım 
ayı sonunda kapılarını yeni bir ser-
giye ev sahipliği yapacak. Doğanın 
muhteşem renklerini ve manzara-
larını, vahşi hayatın eşsiz karelerini 
ziyaretçileriyle buluşturacak sergi 
Londra Doğal Tarih Müzesi ve BBC 
gibi dünyaca önemli kuruluşlar ta-
rafından hazırlandı. Yılın En İyi Vahşi 
Doğa Fotoğrafçısı'nın da seçileceği 

bir yarışmayı da bünyesinde barın-
dıran sergiyi kaçırmayınız. Sergi 3 
Nisan 2016'ya kadar sürecek. Etkinlik 
süresince müze pazartesi günü hariç 
tüm günler 10:00 - 17:00 arası açık. 
Daha detaylı bilgi için: www.nmb.
bs.ch - Adres: Naturhistorisches Mu-
seum Basel, Augustinergasse 2, 4001 
Basel.

28.11.2015 (Cumartesi)
Schiller-Expedition
Genç tiyatro sahnesi Schiller’in "Hay-
dutlar" eserinin interaktif ipuçlarını 
bulmak için Schiffbau’da sizleri davet 
ediyor. Franz ve Karl Moor kardeş-
lerin nasıl güç ve bağımsız yaşama 
mücadelesi verdiklerini keşfedin. 
Bunun karşılığında neyi ödemeye 
hazırlar? 16 yaşından itibaren gençler 
ve yetişkinler için. 17:00-18:30. Giriş 
ücretsiz. Kayıt 21.11.2015 tarihine ka-
dar junges@schauspielhaus.ch mail 
adresine yapılıyor. Buluşma noktası: 
Schiffbau fuaye

Adres: Schiffbau, Schiffbaust-
rasse 4, Tram 4 oder Bus 33/72 
bis "Schiffbau“. www.junges.
schauspielhaus.ch

28.11.2015 (Cumartesi)
Light In Babylon Konseri
Projeleri farklı etnik kökenlerin 
kültürlerin füzyonu; solistleri 
İran kökenli bir İsrailli, santur 

çalanları Türk, gitaristleri Fransız. 
Ayrıca farklı kökenlerden (Türk, İn-
giliz ve diğer) müsizyenlerle birlikte 
çalıyorlar. Gençliklerinin verdiği kuv-
vet ile açıklık ve karşılaştıkları çeşitli 
müziksel etkilenimlerle, sezgisel ola-
rak iç seslerinin orijinal ve renkli bir 
karışımını yarattılar; bu ses, hayal gü-
cümüzü Ortadoğu ve ötesine uzanan 
bir seyahate çıkaran tınılar taşıyor. 
Müzikleriyle insanları kendinen ge-
çiren bu muhteşem grubu kaçırmak 
istemiyorsanız yerinizi şimdiden ayı-
rın. Adres: Restaurant Plateninhof, 
Klybeckstrasse 241, 4057 Basel. 

 04.12.2015 (Cuma)
Sağlıklı yaşam toplantıları
İsviçre Türk Hekimleri ve Sağlık Ça-
lışanları Birliği tarafından halka açık 
bilgilendirme toplantıları organize 
ediliyor. Alternatif tıp, sağlıklı beslen-
me ve dengeli spor hakkında uzman 
konuşmacılarının katılacağı toplan-
tının ilki Zürih Başkonsolosluk bina-
sında yapılacak. Ayrıntılı bilgi ve ka-
tılımınızı bildirmek için 044 310 19 96 
nolu telefonu arayabilir ya da info@
ithsab.net adresine yazabilirsiniz. 

10.12.2015 (Perşembe) - 13.12.2015 
(Pazar)
Buz Üzerinde Tatil - Tutku
Bugüne kadar 1.5 milyon kişinin iz-
lediği, 59 şehirde sahnelenmiş olan 
Holiday on Ice'ın dünyanın en gör-
kemli buz gösterisi ekibi yeni şovları 
"Passion" (Tutku) ile birlite Basel'e 
geliyor. Buz Prensesi'nin rüyalarına 
tanık olacağımız gösteride seyirciler 
büyülü bir macera içerisinde kay-
bolacak. 49 uluslararası artistik buz 
patencisinin olağanüstü ışık oyunları, 
göz alıcı kostümler ve duygu yüklü 
müziklerle harmanlanmış muhteşem 
gösterisini kaçırmayınız. Detaylı bil-
gi için: www.actnews.ch. Adres: St. 
Jakobshalle, Brüglingerstrasse 19-21, 
4052 Basel.

31.12.2015 (Perşembe)
Gölde Yılbaşı Kutlamaları
İsviçre’nin en büyük yılbaşı kutlama-
sında müzikle birlikte farklı yemek 
stantları ve barlar yer alıyor. Gölün 
üzerinde yapılan havai fişek göste-
risi yeni yıla fantastik bir başlangıçla 
girmenizi sağlıyor. Kutlamalar saat 
20:00’den itibaren, havai fişek saat 
00:20’de. Giriş ücretsiz. Tramvay ve 
otobüsler saat 04:00’e kadar hizmet 
veriyor.  Beim Bellevue am See. Tram 
2/4/5/8/9/11/15 bis "Bellevue". www.
silvesterzauber.ch

< ETKİNLİK TAKVİMİ >

Kasım 2015    Konser ve Etkinlik takvimi

12.12.2015 (Cumartesi)
Madonna Konseri
Tüm zamanların en büyük pop ikonlarından biri olan Modanna'nın "Rebel 
Heart Tour" kapsamında Zürih'e geliyor. Pop kraliçesi Madonna, 10. dün-
ya turnesine devam ediyor ve siz de bu konserde Madonna'nın muhteşem 
sahne şovuna tanık olabilir, şarkılarıyla unutulmaz bir akşam geçirebilirsi-
niz. "Rebel Heart Tour", Madonna'nın 13. albümü onuruna gerçekleştiriliyor. 
Konser 20:00'de başlıyor. Bilet fiyaları 5 farklı kategoride 68.- ile 268.- CHF 
arasında değişiyor.
Adres: Hallenstadion Zurich, Wallisellenstrasse 45, 8050 Zürich-Oerlikon.

08.12.2015 (Salı)
Scorpions Konseri
Rock dünyasının efsanevi isimlerinden Scoripons, kuruluşlarının 50. yılı 
şerefine çıktıkları dünya turnesi kapsamında İsviçre'ye geliyor. 50 yıllık 
müzik serüvenlerinde 100 milyondan fazla albüm satarak "Tüm zaman-
ların en çok satanları" listesinde bulunan efsanevi rock grubu, 20 Şubat 
2015'te son albümleri "Return to Forever" ve 29 Ağustos 2015'te ise 50. 
yıl anısına eski albümlerini yeniden düzenleyerek yayınladılar. Son albü-
mü tanıtım niteliğinde olan 50. yıl turnesinde Zürih ve Cenevre'de sahne 
alacak olan efsanevi gruba bir de süpriz iki rock grubu eşlik edecek. De-
taylı bilgi için; www.the-scorpions.com adresini ziyaret ediniz. Bilet fiyat-
ları 86.- ile 96.- CHF arasında değişiyor. Adres Cenevre: Arena Geneve, 
Route des Batailleux, 1204 Cenevre.

19.12.2015 (Cumartesi)
Haluk Levent Konseri
Yirmi beş yıllık sanat yaşamına 
on beş albüm, yüzlerce kon-
ser, iki kitap, yüzlerce ödül, iki 
tane on iki saatlik rekor konser, 
onlarca çevre davası sığdıran, 
Anadolu Rock müziğinin efsane 
ismi Haluk Levent, bir kez daha 
İsviçre'de sahne alacak. Bu güzel 
konseri kaçırmak istemiyorsanız 
şimdiden yerlerinizi ayırtın. Re-
servasyon ve detaylı bilgi için; 
www.nossa-club.ch ya da 077 
951 78 17 - Adres: Nossa Club, 
Bernerstrasse 335, 8952 Schlie-
ren/ZH
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KARE BULMACA

ÇÖZÜMLER SÖZCÜK AVI

Aşağıdaki sözcükleri bulmaca karelerinde arayın ve bulduklarınızın üzerini 
karalayın. Geride kalan harfler bier şarkıdan dizeleri oluşturacaktır.

ATLAMA  

BASTON

CERİDE

ÇEKÇEK  

DİZGİN

ESPERİ  

FİSTAN

GAYRET  

HASRET

ISKALA

İMPALA

JALUZİ  

KORİDA

LİVANE

MESKEN

NEVRUZ

OKLAVA  

PERVAZ

RAKKAS

SANDALET

SOL DAN SA⁄A
1. Fo to€ raf ta gö rü len fla iri miz - Ç›p lak top rak - Hay van la r› ya ka la mak
için kul la n› lan, ucu il mik li uzun ip. 2. Er zu rum'un bir il çe si - Ke res te si
da ya n›k l› bir or man a€a c› - ‹p lik le rin bo yan mak is ten me yen bö lüm le -
ri nin a€aç ka buk la r› na ve bal mu mu na sa ra rak bo ya ma tek ni €i - K› ya -
met gü nü ‹s ra fil'in öt tü re ce €i bo ru nun ad›. 3. Gay ri men kul - Ta sar çi -
zim, di zayn - Ki mi yö re ler de tes ti an la m›n da kul la n› lan söz cük. 4. Jant
- Be yi nin ar ka ucun da, mer ci mek ta ne si bü yük lü €ün de bir bez - Kut -
la ma. 5. Ma tem - Ka y›r ma - K›rk p› nar gü refl le ri nin ya p›l d› €› mey dan. 6.
Uy gu la ma l› ders le rin ya p›l d› €› sa lon - Ta flizm de de ni len bir tür re sim
yap ma sa na t› - Üze ri ne ya z› ya z›l mak için ta bak lan m›fl cey lan de ri si. 7.
Ka ra göz oy na t› lan kah ve - Su - Ti bet ökü zü. 8. Ya ban gü lü - Da ya n›k l› -
l›k. 9. El us ta l› €› is te yen ifl ler - Es ki Türk gü refl le rin den bi ri. 10. Dol -
ma ya ko nan pi rinç, k›y ma, ba ha rat gi bi fley ler - ‹ter bi yu mun sim ge si -
Za b›t. 11. De €ir men olu €u - Bir renk - “…Ora lo€ lu” (Rah met li ti yat ro
sa nat ç› m›z). 12. Bir yü zü hav lu, pa muk lu ya da yün lü ku mafl - ‹pek li
pefl ta mal - Ya ban c›. 13. Yar d›m is te me söz cü €ü - Hol lan da'n›n pla ka
ifla re ti - Dur gun luk, ha re ket siz lik. 14. Ta ne li bir mey ve - Ki mi yö re ler -
de a€a bey an la m›n da kul la n› lan söz cük - Bir ya €›fl tü rü - Sa ç› ay›r ma
ye ri. 15. Özel ge zin ti ge mi si - Sa mu ray k› l› c› - Din bil gi ni. 16. A€›r l›k ve
uzun luk öl çü le ri için ka bul edil mifl ya sal öl çü mo de li- Eti be €e ni len bir
tür mü rek kep ba l› €› - Bin met re ka re de €e rin de ara zi öl çü sü. 17. Lit -
yu mun sim ge si - Kü tah ya'ya öz gü yu var lak göv de li in ce bo yun lu sü ra -
hi - Yer f›s t› €› - fiafl ma ün le mi. 18. ‹yi bir fle ye ifla ret olan du rum, be -
fla ret - T›r nak, boy nuz, k›l gi bi üst de ri ürü nü olan ya p› la r› olufl tu ran
pro te in li mad de - Bir no ta - Ye mek ye me si ge re ken. 19. Ni kel kap la ma
- Za y›f, ku ru - S› cak ye ni len, bir çe flit pey nir li tel ka da y›f. 20. Sa t› la cak
mal (Alay yol lu) - Saç ma sa pan söz - Ev li ya - Kav flak.

YU KA RI DAN AfiA⁄IYA
1. Ah bap l›k, ar ka dafl l›k - Pa la mut ba l› €› n›n iki ki lo dan bü yük ola n› na
ve ri len ad. 2. Bir no ta - fiart eda t› - Kart ve di fli kü mes hay va n› - Do -
lay l› an la t›m - Bir ge mi nin bafl ve ar ka ta ra f›n da çek ti €i su lar ara s›n -
da ki fark. 3. ‹pek li, par lak ve kay gan bir tür in ce ku mafl - Bir de niz
yol cu lu €un da ge mi nin ve ya yü kü nün gör dü €ü za rar - Yap ma, et me. 4.
Oku ma s› yaz ma s› ol ma yan - Mar din'in bir il çe si - Be lir ti, ifla ret. 5.
‹yi lik ede rek gö nül al ma - Fas'›n bafl ken ti - Mer ca na da - Lan ta n›n
sim ge si. 6. Ço cuk sa hi bi ka d›n - Bir fle yin ni ce lik ba k› m›n dan eri fle -
bi le ce €i mik tar - Üze rin de boks ya p› lan çev re si kor don la çev ril mifl
yer - Ev li lik ak ti. 7. Ni flas ta - ‹ki tar la ara s›n da ki s› n›r - De ni zin çe kil -
me siy le or ta ya ç› kan ka ra par ça s› - Sa r› ya ça lan aç›k kah ve ren gi. 8.
‹laç - Kim ya sal ener ji yi elekt rik ener ji si ne çe vi ren ay g›t - Ge lir ge ti -
ren mülk. 9.  Unut ma mak için par ma €a ba€ la nan ip lik - Kat man. 10.
Gü nefl do€ ma dan az ön ce be li ren ay d›n l›k - Ya r› yafl ya r› ku ru nem li
top rak. 11. Al dat ma, ent ri ka - Olum suz luk an la tan önek - Fi kir. 12.
Ka fi gel me yen - Zon gul dak, Saf ran bo lu yö re sin de oy na nan bir halk
oyu nu. 13. Sa z›n en in ce te li - Bir no ta - Sa nat - Bo ru dan kol al mak ta
kul la n› lan ek len ti par ça s›. 14. Vu rufl ma, sa vafl - Ke çi k› l›n dan hay van
çu lu, yem tor ba s› do ku yan kim se - Na za ri ye. 15. Üze ri ye flil lik ler le ör -
tü lü süs lü çar dak - Mil li - Da n› fl›k l› dö vüfl. 16. M› s›r'›n pla ka ifla re ti -
Ke si len hay van la r›n iç or gan la r›, ayak la r› - Ken di sin den umul ma yan
bir bi çim de siv ril mifl ve hak k› ol ma yan bir du ru ma gel mifl kim se -
“Mem duh ..” (Si ne ma yö net me ni). 17. fieb nem - Bi rin ci Dün ya Sa va -
fl›n da Os man l› or du sun da kul la n›l m›fl olan, flap ka ya ben ze yen bir bafl -
l›k - Ba tak l›k ga z›. 18. Mi to lo ji - Emi le Zo la'n›n bir ro ma n› - Ka fi ye -
Ta h›l y› €› n›. 19. Kut sal ›fl›k - Umar - Aç›k ta, mey dan da - Dün ya n›n uy -
du su - Bir no ta. 20. Sey rü se fer- Cüz'i, k›s mi - Ka l› t›m, so ya çe kim.
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SUDOKU ÇÖZÜMLER‹

KARE BULMACA
SOLDAN SAĞA
1. Ülkü Tamer - Daz - Kement. 2. Narman - Mefle - ‹kat - Sur. 3.
Emlak - Tasar›m - Çara. 4. ‹spit - Epifiz - Tesit. 5. Yas - ‹ltimas -
Sarayiçi. 6. Anfi - Lekecilik - Rak. 7. Tatu - Ma - Yak. 8. Nesrin -
Metanet. 9. Zanaat - Aba. 10. ‹ç- Yb - Tutanak. 11. Abara - Al - Lale.
12. Divitin - Futa - El. 13. Aman - NL - Sükun. 14. Nar - Aga - Kar -
Yiv. 15. Yat - Katana - Ulema. 16. Etalon - Kalamar - Dekar. 17. Li -
Alibaba - Araflit - Ya. 18. Erim - Keratin - Mi - Aç. 19. Nikelaj - Kadit -
Künefe. 20. Matah - Yave - Eren - Çat.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Ünsiyet - Zindandelen. 2. La - Sa - Anaç - ‹ma - Tirim. 3. Krepsaten
- Avarya - ‹ka. 4. Ümmi  Nusaybin - Alamet. 5. Taltif - Rabat - Atol -
La. 6. Ana- Limit - Ring - Nikah. 7. Ket - An - Kanlak - Bej. 8. Em - Pil
- Akar. 9. Retime - Tabaka. 10. fiafak - Alatav. 11. Desise - Na - ‹de. 12.
Az - Amani. 13. Zir - Si - Ar - Te. 14. K›tal - Mutaf - Kuram. 15.
Kameriye - Ulusal - fiike. 16. Et - Sakatat - Türedi - Ün. 17. Çiy -
Kabalak - Metan. 18. Esatir - Nana - Uyak - Çeç. 19. Nur - Çare -
Aleni - Ay - Fa. 20. Trafik - Tikel - Veraset. 

ANAGRAM BULMACA
Kürkünü gününe göre giy.

PETEK BULMACA
1. Cefalı. 2. Cinnet. 3. Konmak. 4. Misket. 5. Ataman. 6. Ferhat. 7.
Mertek. 8. Alakok 9. Sinema. 10. Natıka. 11. Tahsil. 12. Semere. 13.
Allame. 14. Methal. 15. Taksit. 16. Taklit. 17. Terane. 18. Şamata. 19.
Harita. 20. İmalat. 21. Çatlak. 22. Nevale. 23. Meşale. 24. Rumeli. 25.
Bulada. 26. Antika. 27. Avlama. 28. Mendil. 29. Medine. 30. Ebabil.

SÖZCÜK AVI
Bitsin artık bu çile çekemem bile bile / Sen ne söylersen söyle bu
hayat geçmez böyle / Sana dönmeyeceğim artık sevmeyeceğim

SÖZCÜK MERDİVENİ
GED‹K - GEL‹K - MEL‹K - MAL‹K - MALAK - YALAK - YALAN

SARMAL BULMACA
İÇE DOĞRU
Kıraça- Yasmık – Armada – Kamet – Künefe – Kota – Nazar – Afet – İl
– Aksaray – Adapazarı – Tahta – Zemin – Elalem – Araka – Rasat –
Sahil – Avşa – Vasat.
DIŞA DOĞRU
Ta – Savaş – Vali – Hasta – Sara – Karamel – Aleni – Mezat – Hatıra –
Zap – Aday- Aras – Kalite – Far – Aza – NATO – Kefe – Nükte –
Makadam – Rakam – Sayaç – Arık.     
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ÜLKÜ TAMER

KARE BULMACA

ÇÖZÜMLER SÖZCÜK AVI

Aşağıdaki sözcükleri bulmaca karelerinde arayın ve bulduklarınızın üzerini 
karalayın. Geride kalan harfler bier şarkıdan dizeleri oluşturacaktır.

ATLAMA  

BASTON

CERİDE

ÇEKÇEK  

DİZGİN

ESPERİ  

FİSTAN

GAYRET  

HASRET

ISKALA

İMPALA

JALUZİ  

KORİDA

LİVANE

MESKEN

NEVRUZ

OKLAVA  

PERVAZ

RAKKAS

SANDALET

SOL DAN SA⁄A
1. Fo to€ raf ta gö rü len fla iri miz - Ç›p lak top rak - Hay van la r› ya ka la mak
için kul la n› lan, ucu il mik li uzun ip. 2. Er zu rum'un bir il çe si - Ke res te si
da ya n›k l› bir or man a€a c› - ‹p lik le rin bo yan mak is ten me yen bö lüm le -
ri nin a€aç ka buk la r› na ve bal mu mu na sa ra rak bo ya ma tek ni €i - K› ya -
met gü nü ‹s ra fil'in öt tü re ce €i bo ru nun ad›. 3. Gay ri men kul - Ta sar çi -
zim, di zayn - Ki mi yö re ler de tes ti an la m›n da kul la n› lan söz cük. 4. Jant
- Be yi nin ar ka ucun da, mer ci mek ta ne si bü yük lü €ün de bir bez - Kut -
la ma. 5. Ma tem - Ka y›r ma - K›rk p› nar gü refl le ri nin ya p›l d› €› mey dan. 6.
Uy gu la ma l› ders le rin ya p›l d› €› sa lon - Ta flizm de de ni len bir tür re sim
yap ma sa na t› - Üze ri ne ya z› ya z›l mak için ta bak lan m›fl cey lan de ri si. 7.
Ka ra göz oy na t› lan kah ve - Su - Ti bet ökü zü. 8. Ya ban gü lü - Da ya n›k l› -
l›k. 9. El us ta l› €› is te yen ifl ler - Es ki Türk gü refl le rin den bi ri. 10. Dol -
ma ya ko nan pi rinç, k›y ma, ba ha rat gi bi fley ler - ‹ter bi yu mun sim ge si -
Za b›t. 11. De €ir men olu €u - Bir renk - “…Ora lo€ lu” (Rah met li ti yat ro
sa nat ç› m›z). 12. Bir yü zü hav lu, pa muk lu ya da yün lü ku mafl - ‹pek li
pefl ta mal - Ya ban c›. 13. Yar d›m is te me söz cü €ü - Hol lan da'n›n pla ka
ifla re ti - Dur gun luk, ha re ket siz lik. 14. Ta ne li bir mey ve - Ki mi yö re ler -
de a€a bey an la m›n da kul la n› lan söz cük - Bir ya €›fl tü rü - Sa ç› ay›r ma
ye ri. 15. Özel ge zin ti ge mi si - Sa mu ray k› l› c› - Din bil gi ni. 16. A€›r l›k ve
uzun luk öl çü le ri için ka bul edil mifl ya sal öl çü mo de li- Eti be €e ni len bir
tür mü rek kep ba l› €› - Bin met re ka re de €e rin de ara zi öl çü sü. 17. Lit -
yu mun sim ge si - Kü tah ya'ya öz gü yu var lak göv de li in ce bo yun lu sü ra -
hi - Yer f›s t› €› - fiafl ma ün le mi. 18. ‹yi bir fle ye ifla ret olan du rum, be -
fla ret - T›r nak, boy nuz, k›l gi bi üst de ri ürü nü olan ya p› la r› olufl tu ran
pro te in li mad de - Bir no ta - Ye mek ye me si ge re ken. 19. Ni kel kap la ma
- Za y›f, ku ru - S› cak ye ni len, bir çe flit pey nir li tel ka da y›f. 20. Sa t› la cak
mal (Alay yol lu) - Saç ma sa pan söz - Ev li ya - Kav flak.

YU KA RI DAN AfiA⁄IYA
1. Ah bap l›k, ar ka dafl l›k - Pa la mut ba l› €› n›n iki ki lo dan bü yük ola n› na
ve ri len ad. 2. Bir no ta - fiart eda t› - Kart ve di fli kü mes hay va n› - Do -
lay l› an la t›m - Bir ge mi nin bafl ve ar ka ta ra f›n da çek ti €i su lar ara s›n -
da ki fark. 3. ‹pek li, par lak ve kay gan bir tür in ce ku mafl - Bir de niz
yol cu lu €un da ge mi nin ve ya yü kü nün gör dü €ü za rar - Yap ma, et me. 4.
Oku ma s› yaz ma s› ol ma yan - Mar din'in bir il çe si - Be lir ti, ifla ret. 5.
‹yi lik ede rek gö nül al ma - Fas'›n bafl ken ti - Mer ca na da - Lan ta n›n
sim ge si. 6. Ço cuk sa hi bi ka d›n - Bir fle yin ni ce lik ba k› m›n dan eri fle -
bi le ce €i mik tar - Üze rin de boks ya p› lan çev re si kor don la çev ril mifl
yer - Ev li lik ak ti. 7. Ni flas ta - ‹ki tar la ara s›n da ki s› n›r - De ni zin çe kil -
me siy le or ta ya ç› kan ka ra par ça s› - Sa r› ya ça lan aç›k kah ve ren gi. 8.
‹laç - Kim ya sal ener ji yi elekt rik ener ji si ne çe vi ren ay g›t - Ge lir ge ti -
ren mülk. 9.  Unut ma mak için par ma €a ba€ la nan ip lik - Kat man. 10.
Gü nefl do€ ma dan az ön ce be li ren ay d›n l›k - Ya r› yafl ya r› ku ru nem li
top rak. 11. Al dat ma, ent ri ka - Olum suz luk an la tan önek - Fi kir. 12.
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oyu nu. 13. Sa z›n en in ce te li - Bir no ta - Sa nat - Bo ru dan kol al mak ta
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“Mem duh ..” (Si ne ma yö net me ni). 17. fieb nem - Bi rin ci Dün ya Sa va -
fl›n da Os man l› or du sun da kul la n›l m›fl olan, flap ka ya ben ze yen bir bafl -
l›k - Ba tak l›k ga z›. 18. Mi to lo ji - Emi le Zo la'n›n bir ro ma n› - Ka fi ye -
Ta h›l y› €› n›. 19. Kut sal ›fl›k - Umar - Aç›k ta, mey dan da - Dün ya n›n uy -
du su - Bir no ta. 20. Sey rü se fer- Cüz'i, k›s mi - Ka l› t›m, so ya çe kim.
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me siy le or ta ya ç› kan ka ra par ça s› - Sa r› ya ça lan aç›k kah ve ren gi. 8.
‹laç - Kim ya sal ener ji yi elekt rik ener ji si ne çe vi ren ay g›t - Ge lir ge ti -
ren mülk. 9.  Unut ma mak için par ma €a ba€ la nan ip lik - Kat man. 10.
Gü nefl do€ ma dan az ön ce be li ren ay d›n l›k - Ya r› yafl ya r› ku ru nem li
top rak. 11. Al dat ma, ent ri ka - Olum suz luk an la tan önek - Fi kir. 12.
Ka fi gel me yen - Zon gul dak, Saf ran bo lu yö re sin de oy na nan bir halk
oyu nu. 13. Sa z›n en in ce te li - Bir no ta - Sa nat - Bo ru dan kol al mak ta
kul la n› lan ek len ti par ça s›. 14. Vu rufl ma, sa vafl - Ke çi k› l›n dan hay van
çu lu, yem tor ba s› do ku yan kim se - Na za ri ye. 15. Üze ri ye flil lik ler le ör -
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Ke si len hay van la r›n iç or gan la r›, ayak la r› - Ken di sin den umul ma yan
bir bi çim de siv ril mifl ve hak k› ol ma yan bir du ru ma gel mifl kim se -
“Mem duh ..” (Si ne ma yö net me ni). 17. fieb nem - Bi rin ci Dün ya Sa va -
fl›n da Os man l› or du sun da kul la n›l m›fl olan, flap ka ya ben ze yen bir bafl -
l›k - Ba tak l›k ga z›. 18. Mi to lo ji - Emi le Zo la'n›n bir ro ma n› - Ka fi ye -
Ta h›l y› €› n›. 19. Kut sal ›fl›k - Umar - Aç›k ta, mey dan da - Dün ya n›n uy -
du su - Bir no ta. 20. Sey rü se fer- Cüz'i, k›s mi - Ka l› t›m, so ya çe kim.
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SUDOKU ÇÖZÜMLER‹

KARE BULMACA
SOLDAN SAĞA
1. Ülkü Tamer - Daz - Kement. 2. Narman - Mefle - ‹kat - Sur. 3.
Emlak - Tasar›m - Çara. 4. ‹spit - Epifiz - Tesit. 5. Yas - ‹ltimas -
Sarayiçi. 6. Anfi - Lekecilik - Rak. 7. Tatu - Ma - Yak. 8. Nesrin -
Metanet. 9. Zanaat - Aba. 10. ‹ç- Yb - Tutanak. 11. Abara - Al - Lale.
12. Divitin - Futa - El. 13. Aman - NL - Sükun. 14. Nar - Aga - Kar -
Yiv. 15. Yat - Katana - Ulema. 16. Etalon - Kalamar - Dekar. 17. Li -
Alibaba - Araflit - Ya. 18. Erim - Keratin - Mi - Aç. 19. Nikelaj - Kadit -
Künefe. 20. Matah - Yave - Eren - Çat.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Ünsiyet - Zindandelen. 2. La - Sa - Anaç - ‹ma - Tirim. 3. Krepsaten
- Avarya - ‹ka. 4. Ümmi  Nusaybin - Alamet. 5. Taltif - Rabat - Atol -
La. 6. Ana- Limit - Ring - Nikah. 7. Ket - An - Kanlak - Bej. 8. Em - Pil
- Akar. 9. Retime - Tabaka. 10. fiafak - Alatav. 11. Desise - Na - ‹de. 12.
Az - Amani. 13. Zir - Si - Ar - Te. 14. K›tal - Mutaf - Kuram. 15.
Kameriye - Ulusal - fiike. 16. Et - Sakatat - Türedi - Ün. 17. Çiy -
Kabalak - Metan. 18. Esatir - Nana - Uyak - Çeç. 19. Nur - Çare -
Aleni - Ay - Fa. 20. Trafik - Tikel - Veraset. 

ANAGRAM BULMACA
Kürkünü gününe göre giy.

PETEK BULMACA
1. Cefalı. 2. Cinnet. 3. Konmak. 4. Misket. 5. Ataman. 6. Ferhat. 7.
Mertek. 8. Alakok 9. Sinema. 10. Natıka. 11. Tahsil. 12. Semere. 13.
Allame. 14. Methal. 15. Taksit. 16. Taklit. 17. Terane. 18. Şamata. 19.
Harita. 20. İmalat. 21. Çatlak. 22. Nevale. 23. Meşale. 24. Rumeli. 25.
Bulada. 26. Antika. 27. Avlama. 28. Mendil. 29. Medine. 30. Ebabil.

SÖZCÜK AVI
Bitsin artık bu çile çekemem bile bile / Sen ne söylersen söyle bu
hayat geçmez böyle / Sana dönmeyeceğim artık sevmeyeceğim

SÖZCÜK MERDİVENİ
GED‹K - GEL‹K - MEL‹K - MAL‹K - MALAK - YALAK - YALAN

SARMAL BULMACA
İÇE DOĞRU
Kıraça- Yasmık – Armada – Kamet – Künefe – Kota – Nazar – Afet – İl
– Aksaray – Adapazarı – Tahta – Zemin – Elalem – Araka – Rasat –
Sahil – Avşa – Vasat.
DIŞA DOĞRU
Ta – Savaş – Vali – Hasta – Sara – Karamel – Aleni – Mezat – Hatıra –
Zap – Aday- Aras – Kalite – Far – Aza – NATO – Kefe – Nükte –
Makadam – Rakam – Sayaç – Arık.     
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ÜLKÜ TAMER

KARE BULMACA

ÇÖZÜMLER SÖZCÜK AVI

Aşağıdaki sözcükleri bulmaca karelerinde arayın ve bulduklarınızın üzerini 
karalayın. Geride kalan harfler bier şarkıdan dizeleri oluşturacaktır.

ATLAMA  

BASTON

CERİDE

ÇEKÇEK  

DİZGİN

ESPERİ  

FİSTAN

GAYRET  

HASRET

ISKALA

İMPALA

JALUZİ  

KORİDA

LİVANE

MESKEN

NEVRUZ

OKLAVA  

PERVAZ

RAKKAS

SANDALET

SOL DAN SA⁄A
1. Fo to€ raf ta gö rü len fla iri miz - Ç›p lak top rak - Hay van la r› ya ka la mak
için kul la n› lan, ucu il mik li uzun ip. 2. Er zu rum'un bir il çe si - Ke res te si
da ya n›k l› bir or man a€a c› - ‹p lik le rin bo yan mak is ten me yen bö lüm le -
ri nin a€aç ka buk la r› na ve bal mu mu na sa ra rak bo ya ma tek ni €i - K› ya -
met gü nü ‹s ra fil'in öt tü re ce €i bo ru nun ad›. 3. Gay ri men kul - Ta sar çi -
zim, di zayn - Ki mi yö re ler de tes ti an la m›n da kul la n› lan söz cük. 4. Jant
- Be yi nin ar ka ucun da, mer ci mek ta ne si bü yük lü €ün de bir bez - Kut -
la ma. 5. Ma tem - Ka y›r ma - K›rk p› nar gü refl le ri nin ya p›l d› €› mey dan. 6.
Uy gu la ma l› ders le rin ya p›l d› €› sa lon - Ta flizm de de ni len bir tür re sim
yap ma sa na t› - Üze ri ne ya z› ya z›l mak için ta bak lan m›fl cey lan de ri si. 7.
Ka ra göz oy na t› lan kah ve - Su - Ti bet ökü zü. 8. Ya ban gü lü - Da ya n›k l› -
l›k. 9. El us ta l› €› is te yen ifl ler - Es ki Türk gü refl le rin den bi ri. 10. Dol -
ma ya ko nan pi rinç, k›y ma, ba ha rat gi bi fley ler - ‹ter bi yu mun sim ge si -
Za b›t. 11. De €ir men olu €u - Bir renk - “…Ora lo€ lu” (Rah met li ti yat ro
sa nat ç› m›z). 12. Bir yü zü hav lu, pa muk lu ya da yün lü ku mafl - ‹pek li
pefl ta mal - Ya ban c›. 13. Yar d›m is te me söz cü €ü - Hol lan da'n›n pla ka
ifla re ti - Dur gun luk, ha re ket siz lik. 14. Ta ne li bir mey ve - Ki mi yö re ler -
de a€a bey an la m›n da kul la n› lan söz cük - Bir ya €›fl tü rü - Sa ç› ay›r ma
ye ri. 15. Özel ge zin ti ge mi si - Sa mu ray k› l› c› - Din bil gi ni. 16. A€›r l›k ve
uzun luk öl çü le ri için ka bul edil mifl ya sal öl çü mo de li- Eti be €e ni len bir
tür mü rek kep ba l› €› - Bin met re ka re de €e rin de ara zi öl çü sü. 17. Lit -
yu mun sim ge si - Kü tah ya'ya öz gü yu var lak göv de li in ce bo yun lu sü ra -
hi - Yer f›s t› €› - fiafl ma ün le mi. 18. ‹yi bir fle ye ifla ret olan du rum, be -
fla ret - T›r nak, boy nuz, k›l gi bi üst de ri ürü nü olan ya p› la r› olufl tu ran
pro te in li mad de - Bir no ta - Ye mek ye me si ge re ken. 19. Ni kel kap la ma
- Za y›f, ku ru - S› cak ye ni len, bir çe flit pey nir li tel ka da y›f. 20. Sa t› la cak
mal (Alay yol lu) - Saç ma sa pan söz - Ev li ya - Kav flak.

YU KA RI DAN AfiA⁄IYA
1. Ah bap l›k, ar ka dafl l›k - Pa la mut ba l› €› n›n iki ki lo dan bü yük ola n› na
ve ri len ad. 2. Bir no ta - fiart eda t› - Kart ve di fli kü mes hay va n› - Do -
lay l› an la t›m - Bir ge mi nin bafl ve ar ka ta ra f›n da çek ti €i su lar ara s›n -
da ki fark. 3. ‹pek li, par lak ve kay gan bir tür in ce ku mafl - Bir de niz
yol cu lu €un da ge mi nin ve ya yü kü nün gör dü €ü za rar - Yap ma, et me. 4.
Oku ma s› yaz ma s› ol ma yan - Mar din'in bir il çe si - Be lir ti, ifla ret. 5.
‹yi lik ede rek gö nül al ma - Fas'›n bafl ken ti - Mer ca na da - Lan ta n›n
sim ge si. 6. Ço cuk sa hi bi ka d›n - Bir fle yin ni ce lik ba k› m›n dan eri fle -
bi le ce €i mik tar - Üze rin de boks ya p› lan çev re si kor don la çev ril mifl
yer - Ev li lik ak ti. 7. Ni flas ta - ‹ki tar la ara s›n da ki s› n›r - De ni zin çe kil -
me siy le or ta ya ç› kan ka ra par ça s› - Sa r› ya ça lan aç›k kah ve ren gi. 8.
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ren mülk. 9.  Unut ma mak için par ma €a ba€ la nan ip lik - Kat man. 10.
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Ka fi gel me yen - Zon gul dak, Saf ran bo lu yö re sin de oy na nan bir halk
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“Mem duh ..” (Si ne ma yö net me ni). 17. fieb nem - Bi rin ci Dün ya Sa va -
fl›n da Os man l› or du sun da kul la n›l m›fl olan, flap ka ya ben ze yen bir bafl -
l›k - Ba tak l›k ga z›. 18. Mi to lo ji - Emi le Zo la'n›n bir ro ma n› - Ka fi ye -
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oyu nu. 13. Sa z›n en in ce te li - Bir no ta - Sa nat - Bo ru dan kol al mak ta
kul la n› lan ek len ti par ça s›. 14. Vu rufl ma, sa vafl - Ke çi k› l›n dan hay van
çu lu, yem tor ba s› do ku yan kim se - Na za ri ye. 15. Üze ri ye flil lik ler le ör -
tü lü süs lü çar dak - Mil li - Da n› fl›k l› dö vüfl. 16. M› s›r'›n pla ka ifla re ti -
Ke si len hay van la r›n iç or gan la r›, ayak la r› - Ken di sin den umul ma yan
bir bi çim de siv ril mifl ve hak k› ol ma yan bir du ru ma gel mifl kim se -
“Mem duh ..” (Si ne ma yö net me ni). 17. fieb nem - Bi rin ci Dün ya Sa va -
fl›n da Os man l› or du sun da kul la n›l m›fl olan, flap ka ya ben ze yen bir bafl -
l›k - Ba tak l›k ga z›. 18. Mi to lo ji - Emi le Zo la'n›n bir ro ma n› - Ka fi ye -
Ta h›l y› €› n›. 19. Kut sal ›fl›k - Umar - Aç›k ta, mey dan da - Dün ya n›n uy -
du su - Bir no ta. 20. Sey rü se fer- Cüz'i, k›s mi - Ka l› t›m, so ya çe kim.
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SUDOKU ÇÖZÜMLER‹

KARE BULMACA
SOLDAN SAĞA
1. Ülkü Tamer - Daz - Kement. 2. Narman - Mefle - ‹kat - Sur. 3.
Emlak - Tasar›m - Çara. 4. ‹spit - Epifiz - Tesit. 5. Yas - ‹ltimas -
Sarayiçi. 6. Anfi - Lekecilik - Rak. 7. Tatu - Ma - Yak. 8. Nesrin -
Metanet. 9. Zanaat - Aba. 10. ‹ç- Yb - Tutanak. 11. Abara - Al - Lale.
12. Divitin - Futa - El. 13. Aman - NL - Sükun. 14. Nar - Aga - Kar -
Yiv. 15. Yat - Katana - Ulema. 16. Etalon - Kalamar - Dekar. 17. Li -
Alibaba - Araflit - Ya. 18. Erim - Keratin - Mi - Aç. 19. Nikelaj - Kadit -
Künefe. 20. Matah - Yave - Eren - Çat.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Ünsiyet - Zindandelen. 2. La - Sa - Anaç - ‹ma - Tirim. 3. Krepsaten
- Avarya - ‹ka. 4. Ümmi  Nusaybin - Alamet. 5. Taltif - Rabat - Atol -
La. 6. Ana- Limit - Ring - Nikah. 7. Ket - An - Kanlak - Bej. 8. Em - Pil
- Akar. 9. Retime - Tabaka. 10. fiafak - Alatav. 11. Desise - Na - ‹de. 12.
Az - Amani. 13. Zir - Si - Ar - Te. 14. K›tal - Mutaf - Kuram. 15.
Kameriye - Ulusal - fiike. 16. Et - Sakatat - Türedi - Ün. 17. Çiy -
Kabalak - Metan. 18. Esatir - Nana - Uyak - Çeç. 19. Nur - Çare -
Aleni - Ay - Fa. 20. Trafik - Tikel - Veraset. 

ANAGRAM BULMACA
Kürkünü gününe göre giy.

PETEK BULMACA
1. Cefalı. 2. Cinnet. 3. Konmak. 4. Misket. 5. Ataman. 6. Ferhat. 7.
Mertek. 8. Alakok 9. Sinema. 10. Natıka. 11. Tahsil. 12. Semere. 13.
Allame. 14. Methal. 15. Taksit. 16. Taklit. 17. Terane. 18. Şamata. 19.
Harita. 20. İmalat. 21. Çatlak. 22. Nevale. 23. Meşale. 24. Rumeli. 25.
Bulada. 26. Antika. 27. Avlama. 28. Mendil. 29. Medine. 30. Ebabil.

SÖZCÜK AVI
Bitsin artık bu çile çekemem bile bile / Sen ne söylersen söyle bu
hayat geçmez böyle / Sana dönmeyeceğim artık sevmeyeceğim

SÖZCÜK MERDİVENİ
GED‹K - GEL‹K - MEL‹K - MAL‹K - MALAK - YALAK - YALAN

SARMAL BULMACA
İÇE DOĞRU
Kıraça- Yasmık – Armada – Kamet – Künefe – Kota – Nazar – Afet – İl
– Aksaray – Adapazarı – Tahta – Zemin – Elalem – Araka – Rasat –
Sahil – Avşa – Vasat.
DIŞA DOĞRU
Ta – Savaş – Vali – Hasta – Sara – Karamel – Aleni – Mezat – Hatıra –
Zap – Aday- Aras – Kalite – Far – Aza – NATO – Kefe – Nükte –
Makadam – Rakam – Sayaç – Arık.     
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ÜLKÜ TAMER

KARE BULMACA

ÇÖZÜMLER SÖZCÜK AVI

Aşağıdaki sözcükleri bulmaca karelerinde arayın ve bulduklarınızın üzerini 
karalayın. Geride kalan harfler bier şarkıdan dizeleri oluşturacaktır.

ATLAMA  

BASTON

CERİDE

ÇEKÇEK  

DİZGİN

ESPERİ  

FİSTAN

GAYRET  

HASRET

ISKALA

İMPALA

JALUZİ  

KORİDA

LİVANE

MESKEN

NEVRUZ

OKLAVA  

PERVAZ

RAKKAS

SANDALET

SOL DAN SA⁄A
1. Fo to€ raf ta gö rü len fla iri miz - Ç›p lak top rak - Hay van la r› ya ka la mak
için kul la n› lan, ucu il mik li uzun ip. 2. Er zu rum'un bir il çe si - Ke res te si
da ya n›k l› bir or man a€a c› - ‹p lik le rin bo yan mak is ten me yen bö lüm le -
ri nin a€aç ka buk la r› na ve bal mu mu na sa ra rak bo ya ma tek ni €i - K› ya -
met gü nü ‹s ra fil'in öt tü re ce €i bo ru nun ad›. 3. Gay ri men kul - Ta sar çi -
zim, di zayn - Ki mi yö re ler de tes ti an la m›n da kul la n› lan söz cük. 4. Jant
- Be yi nin ar ka ucun da, mer ci mek ta ne si bü yük lü €ün de bir bez - Kut -
la ma. 5. Ma tem - Ka y›r ma - K›rk p› nar gü refl le ri nin ya p›l d› €› mey dan. 6.
Uy gu la ma l› ders le rin ya p›l d› €› sa lon - Ta flizm de de ni len bir tür re sim
yap ma sa na t› - Üze ri ne ya z› ya z›l mak için ta bak lan m›fl cey lan de ri si. 7.
Ka ra göz oy na t› lan kah ve - Su - Ti bet ökü zü. 8. Ya ban gü lü - Da ya n›k l› -
l›k. 9. El us ta l› €› is te yen ifl ler - Es ki Türk gü refl le rin den bi ri. 10. Dol -
ma ya ko nan pi rinç, k›y ma, ba ha rat gi bi fley ler - ‹ter bi yu mun sim ge si -
Za b›t. 11. De €ir men olu €u - Bir renk - “…Ora lo€ lu” (Rah met li ti yat ro
sa nat ç› m›z). 12. Bir yü zü hav lu, pa muk lu ya da yün lü ku mafl - ‹pek li
pefl ta mal - Ya ban c›. 13. Yar d›m is te me söz cü €ü - Hol lan da'n›n pla ka
ifla re ti - Dur gun luk, ha re ket siz lik. 14. Ta ne li bir mey ve - Ki mi yö re ler -
de a€a bey an la m›n da kul la n› lan söz cük - Bir ya €›fl tü rü - Sa ç› ay›r ma
ye ri. 15. Özel ge zin ti ge mi si - Sa mu ray k› l› c› - Din bil gi ni. 16. A€›r l›k ve
uzun luk öl çü le ri için ka bul edil mifl ya sal öl çü mo de li- Eti be €e ni len bir
tür mü rek kep ba l› €› - Bin met re ka re de €e rin de ara zi öl çü sü. 17. Lit -
yu mun sim ge si - Kü tah ya'ya öz gü yu var lak göv de li in ce bo yun lu sü ra -
hi - Yer f›s t› €› - fiafl ma ün le mi. 18. ‹yi bir fle ye ifla ret olan du rum, be -
fla ret - T›r nak, boy nuz, k›l gi bi üst de ri ürü nü olan ya p› la r› olufl tu ran
pro te in li mad de - Bir no ta - Ye mek ye me si ge re ken. 19. Ni kel kap la ma
- Za y›f, ku ru - S› cak ye ni len, bir çe flit pey nir li tel ka da y›f. 20. Sa t› la cak
mal (Alay yol lu) - Saç ma sa pan söz - Ev li ya - Kav flak.

YU KA RI DAN AfiA⁄IYA
1. Ah bap l›k, ar ka dafl l›k - Pa la mut ba l› €› n›n iki ki lo dan bü yük ola n› na
ve ri len ad. 2. Bir no ta - fiart eda t› - Kart ve di fli kü mes hay va n› - Do -
lay l› an la t›m - Bir ge mi nin bafl ve ar ka ta ra f›n da çek ti €i su lar ara s›n -
da ki fark. 3. ‹pek li, par lak ve kay gan bir tür in ce ku mafl - Bir de niz
yol cu lu €un da ge mi nin ve ya yü kü nün gör dü €ü za rar - Yap ma, et me. 4.
Oku ma s› yaz ma s› ol ma yan - Mar din'in bir il çe si - Be lir ti, ifla ret. 5.
‹yi lik ede rek gö nül al ma - Fas'›n bafl ken ti - Mer ca na da - Lan ta n›n
sim ge si. 6. Ço cuk sa hi bi ka d›n - Bir fle yin ni ce lik ba k› m›n dan eri fle -
bi le ce €i mik tar - Üze rin de boks ya p› lan çev re si kor don la çev ril mifl
yer - Ev li lik ak ti. 7. Ni flas ta - ‹ki tar la ara s›n da ki s› n›r - De ni zin çe kil -
me siy le or ta ya ç› kan ka ra par ça s› - Sa r› ya ça lan aç›k kah ve ren gi. 8.
‹laç - Kim ya sal ener ji yi elekt rik ener ji si ne çe vi ren ay g›t - Ge lir ge ti -
ren mülk. 9.  Unut ma mak için par ma €a ba€ la nan ip lik - Kat man. 10.
Gü nefl do€ ma dan az ön ce be li ren ay d›n l›k - Ya r› yafl ya r› ku ru nem li
top rak. 11. Al dat ma, ent ri ka - Olum suz luk an la tan önek - Fi kir. 12.
Ka fi gel me yen - Zon gul dak, Saf ran bo lu yö re sin de oy na nan bir halk
oyu nu. 13. Sa z›n en in ce te li - Bir no ta - Sa nat - Bo ru dan kol al mak ta
kul la n› lan ek len ti par ça s›. 14. Vu rufl ma, sa vafl - Ke çi k› l›n dan hay van
çu lu, yem tor ba s› do ku yan kim se - Na za ri ye. 15. Üze ri ye flil lik ler le ör -
tü lü süs lü çar dak - Mil li - Da n› fl›k l› dö vüfl. 16. M› s›r'›n pla ka ifla re ti -
Ke si len hay van la r›n iç or gan la r›, ayak la r› - Ken di sin den umul ma yan
bir bi çim de siv ril mifl ve hak k› ol ma yan bir du ru ma gel mifl kim se -
“Mem duh ..” (Si ne ma yö net me ni). 17. fieb nem - Bi rin ci Dün ya Sa va -
fl›n da Os man l› or du sun da kul la n›l m›fl olan, flap ka ya ben ze yen bir bafl -
l›k - Ba tak l›k ga z›. 18. Mi to lo ji - Emi le Zo la'n›n bir ro ma n› - Ka fi ye -
Ta h›l y› €› n›. 19. Kut sal ›fl›k - Umar - Aç›k ta, mey dan da - Dün ya n›n uy -
du su - Bir no ta. 20. Sey rü se fer- Cüz'i, k›s mi - Ka l› t›m, so ya çe kim.
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“Mem duh ..” (Si ne ma yö net me ni). 17. fieb nem - Bi rin ci Dün ya Sa va -
fl›n da Os man l› or du sun da kul la n›l m›fl olan, flap ka ya ben ze yen bir bafl -
l›k - Ba tak l›k ga z›. 18. Mi to lo ji - Emi le Zo la'n›n bir ro ma n› - Ka fi ye -
Ta h›l y› €› n›. 19. Kut sal ›fl›k - Umar - Aç›k ta, mey dan da - Dün ya n›n uy -
du su - Bir no ta. 20. Sey rü se fer- Cüz'i, k›s mi - Ka l› t›m, so ya çe kim.

B İ T S İ A N N A R S T D I

N O T S A B T K E A B İ U Ç

G A Y R E T İ L N V Z L E E

N K O R İ D A D A G R N Ç İ

E E K E M E A M İ M A U B R

İ L K E B L İ N H V A L Z E

E S E S E N N R İ A E S Ö P

Y L E T E R F L A S S E N S

S Ö Y L E M B İ U K H R A E

C E R İ D E Y P S A K T E G

E İ Ç M E O E Z I T B A Ö T

Y Z L E S R K A N S A A S D

Ö U N M V E Y L E C K N E Ğ

İ L M A A R T I A K S A E V

M A Z A L A P M İ V E Y L E

C J E Ğ K E Ç K E Ç A İ M A

SUDOKU ÇÖZÜMLER‹

KARE BULMACA
SOLDAN SAĞA
1. Ülkü Tamer - Daz - Kement. 2. Narman - Mefle - ‹kat - Sur. 3.
Emlak - Tasar›m - Çara. 4. ‹spit - Epifiz - Tesit. 5. Yas - ‹ltimas -
Sarayiçi. 6. Anfi - Lekecilik - Rak. 7. Tatu - Ma - Yak. 8. Nesrin -
Metanet. 9. Zanaat - Aba. 10. ‹ç- Yb - Tutanak. 11. Abara - Al - Lale.
12. Divitin - Futa - El. 13. Aman - NL - Sükun. 14. Nar - Aga - Kar -
Yiv. 15. Yat - Katana - Ulema. 16. Etalon - Kalamar - Dekar. 17. Li -
Alibaba - Araflit - Ya. 18. Erim - Keratin - Mi - Aç. 19. Nikelaj - Kadit -
Künefe. 20. Matah - Yave - Eren - Çat.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Ünsiyet - Zindandelen. 2. La - Sa - Anaç - ‹ma - Tirim. 3. Krepsaten
- Avarya - ‹ka. 4. Ümmi  Nusaybin - Alamet. 5. Taltif - Rabat - Atol -
La. 6. Ana- Limit - Ring - Nikah. 7. Ket - An - Kanlak - Bej. 8. Em - Pil
- Akar. 9. Retime - Tabaka. 10. fiafak - Alatav. 11. Desise - Na - ‹de. 12.
Az - Amani. 13. Zir - Si - Ar - Te. 14. K›tal - Mutaf - Kuram. 15.
Kameriye - Ulusal - fiike. 16. Et - Sakatat - Türedi - Ün. 17. Çiy -
Kabalak - Metan. 18. Esatir - Nana - Uyak - Çeç. 19. Nur - Çare -
Aleni - Ay - Fa. 20. Trafik - Tikel - Veraset. 

ANAGRAM BULMACA
Kürkünü gününe göre giy.

PETEK BULMACA
1. Cefalı. 2. Cinnet. 3. Konmak. 4. Misket. 5. Ataman. 6. Ferhat. 7.
Mertek. 8. Alakok 9. Sinema. 10. Natıka. 11. Tahsil. 12. Semere. 13.
Allame. 14. Methal. 15. Taksit. 16. Taklit. 17. Terane. 18. Şamata. 19.
Harita. 20. İmalat. 21. Çatlak. 22. Nevale. 23. Meşale. 24. Rumeli. 25.
Bulada. 26. Antika. 27. Avlama. 28. Mendil. 29. Medine. 30. Ebabil.

SÖZCÜK AVI
Bitsin artık bu çile çekemem bile bile / Sen ne söylersen söyle bu
hayat geçmez böyle / Sana dönmeyeceğim artık sevmeyeceğim

SÖZCÜK MERDİVENİ
GED‹K - GEL‹K - MEL‹K - MAL‹K - MALAK - YALAK - YALAN

SARMAL BULMACA
İÇE DOĞRU
Kıraça- Yasmık – Armada – Kamet – Künefe – Kota – Nazar – Afet – İl
– Aksaray – Adapazarı – Tahta – Zemin – Elalem – Araka – Rasat –
Sahil – Avşa – Vasat.
DIŞA DOĞRU
Ta – Savaş – Vali – Hasta – Sara – Karamel – Aleni – Mezat – Hatıra –
Zap – Aday- Aras – Kalite – Far – Aza – NATO – Kefe – Nükte –
Makadam – Rakam – Sayaç – Arık.     
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