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GÖZÜNÜZ, KULAĞINIZ,
SESINIZ OLMAYA GELDIK
Özel bilgi içeren ve araştırma gerektiren 
haberlerimizi daha çok gazetemizden, güncel 
gelişmeler ve son dakika haberlerini ise 
dijital platformlarımız üzerinden aktaracağız. 
Elbette özel röportajların yer aldığı görüntülü 
haberlerimiz de bu sürede devam edecek. 

Yeni konseptiyle yayın yapacak olan 
Pusula gazetesi okurlarına 21 bin tirajla hizmet 
verecek. Amacımız önümüzdeki aylarda 
henüz ulaşamadığımız adreslere de ulaşıp 
tirajımızı 25 bine çıkarmak. Oldukça dinamik 
işini seven bir ekiple yola çıktık. Gündemdeki 
önemli gelişmeleri takip edip, okurlarımızın 
en iyi bilgi ve haberlere ulaşabilecekleri 
zevkle okuyacakları bir içerik sunmaya 
gayret edeceğiz. Daha evvel de olduğu gibi 
kimseyle kavga ve çekişme içinde olmadan, 
herkese saygılı, ilkeli ve tarafsız yayıncılık 
anlayışımızı sürdüreceğiz. İşimize konsantre 
olup, önümüze bakacağız, dedikodulara 
ve iftiralara fırsat vermeden, okurlarımızın 
gözü, kulağı, sesi olmaya gayret edeceğiz. 
Unutmayalım ki hepimiz İsviçre`nin bir 
parçasıyız, yaptığımız haberler ve ürettiğimiz 
içerikle okurlarımız ve İsviçre arasında 

sağlam bir köprü olmak hedefindeyiz. 

Elbette eskiden olduğu gibi kültürel 
etkinliklerimiz de devam edecek. 
Hatırlarsanız her yıl en az iki ya da üç kez 
kültürel etkinlikler organize edip, önemli 
yazarları, psikologları ve konukları çeşitli 
konferanslarla sizlerle buluşturmuştuk. 
Bu programlara kaldığımız yerden devam 
edeceğiz. En yakın zamanda etkinliklerimizi 
sizlerle paylaşıp, önemli isimleri İsviçre`de 
ağırlayacağız. 

Oldukça heyecanla çalıştığımız ve hayli 
emek verdiğimiz ilk sayımızla karşınızdayız. 
Henüz bu sayıda veremediğimiz önemli 
kategorilerimiz var, ilerleyen sayılarda 
eksiklerimizi telafi edip, daha kaliteli bir 
içerikle karşınızda çıkacağız. Daha ortada 
gazete yokken bize güvenen herkese, 
ilanlarıyla destek veren şirketlere ve birlikte 
çalıştığımız ekibimize katkılarından dolayı 
teşekkür ediyoruz.

Güzel haberlerle buluşmak dileğiyle, 
saygılar sunuyoruz. 
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Birkaç sene evvel yazılı basına ara verip, 
yayınlarımıza dijital ortamda devam etme 
kararı almıştık. Dijital yayıncılıkla geçirdiğimiz 
günlerde önemli bir detayın farkına vardık, 
haber tüketimi inanılmaz hızlı ve günlerce 
araştırıp hazırladığınız birbirinden değerli 
haberler beklediğiniz ilgiyi görmüyor. Tüm bu 
tecrübelerimiz ve yeniden yapılandırdığımız 
kadromuzla bundan sonraki aylarda 
hem yazılı basın hem de dijital medya 
hizmetlerimizle karşınızda olacağız.
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EVRAKTA SAHTECİLİK YAPAN 
ŞIRKETLER MERCEK ALTINDA
Başta Zürih olmak üzere birçok kantonda Polis ve Savcılık, Federal Hükümetin şirketlere verdiği Covid 19 
destek kredilerinin, şirketler tarafından doğru kullanıp kullanılmadığı hususunda denetimlerini hızlandırdı.

ederal Hükümetin salgın sebebiyle herhangi 
bir ek belge olmaksızın ihtiyaç sahibi şirketlere 
hızlı bir şekilde sunduğu Covid kredilerin top-
lamda 14.8 milyar tutarında olduğu, başvuru-
da bulunan 124.300 şirketin ortalama 108 bin 

Frank kredi kullandığı belirtiliyor.

Başvuru esnasında şirketlerden, bil-
gilerin eksiksiz ve doğru verildiğine 
dair imza alıp, yanlış beyan ya da 
sahtecilik durumunda 100`000 
Frank para cezası ile hukuki 
soruşturma açılacağı hususunda 
uyaran Federal Hükümet, özel 
bir departman oluşturup şüpheli 
şirketlerin takip edileceğini duyur-
muştu.

Gelen ihbarları dikkate alan Polis ve 
Savcılık, birlikte yürüttükleri ortak çalışma 
kapsamında çeşitli kantonlarda onlarca şirket hak-
kında soruşturma başlatıldığını açıkladılar. Verilen 
bilgiye göre, incelenen en yaygın suçlar dolandırı-
cılık ve değerli evrakta sahtecilik. Şirket cirolarını 
abartılı şekilde gösterip haksız kredi alan, iflas halin-
deyken kredi başvurusunda bulunan ya da aldıkları 

kredileri kendi özel harcamaları için kullandıkları 
belirlenen bu şirketler, şimdi adalet önünde hesap 
verecekler. 

Kanton Zürih’te başlayan operasyonların diğer 
kantonlarda da devam ettiğini aktaran sav-

cılık, son olarak Kanton Waadt’ta bulu-
nan bir Türk vatandaşının da evrakta 

sahtecilik yaparak çeşitli bankalar-
dan 1.5 milyon Frank haksız kredi 
kullandığını ve parayı Türkiye’ye 
yolladığını ortaya çıkardı. İsmi 
açıklanmayan bu kişinin Polis 
baskınıyla yakalanarak tutuk-
landığı, mahkemeye çıkarılarak 

cezai işleme tabi tutulacağı açık-
landı. 

Konuyla ilgili olarak düşüncelerini 
aldığımız İsviçre Türk Avukatlar ve Hu-

kukçular Derneği Başkanı Avukat İlhan Gönüler, 
bu soruşturmaların her geçen gün büyüyerek daha 
kapsamlı şekilde devam edeceğini, her türlü uyarıya 
rağmen yanlış beyanda bulunan şirket sahiplerinin 
mutlaka bu soruşturmalara takılacağını ve adalet 
önüne çıkarılacağını aktardı.

F

FEDERAL HÜKÜMET ŞIRKET 
IFLASLARINI ÖNLEMEK ISTIYOR

EKONOMİNİN 
% 5.5 ORANINDA 
GERİLEYECEĞİ
TAHMİN EDİLİYOR

konomik sistemin ayakta tu-
tulması, iflas ve işten çıkar-
maların önlenmesi için gay-
ret gösteren hükümet üyele-
ri, ilk olarak borçlanan şirket-

lere icra yasağı kararı çıkarmış, ki-
ra ödemeleri konusunda bina sa-
hiplerinin tolerans göstermesi için 
tavsiyede bulunmuştu. Daha sonra 
ekonomik destek verilen şirketle-
re cirolarının %10`u oranında kredi 
desteği ve kısa süreli çalışma (kur-
zarbeit) desteği sağlanarak, şirket-
lerin ayakta durmalarına katkı sağ-
lanmıştı

BORÇ MUAFİYETİ YOK

Verilen kredileri 5 yıl içinde so-
runsuz geri almayı hedefleyen Hü-
kümet, şirketleri  de zor günlerinde 
tek başlarına bırakmak istemiyor. 
Şirketlerin mevcut sermayesinin 

korunması, yeniden yapılandırma-
sı ve borçların 6 aya kadar ertele-
nebilmesi hususunda yoğun çalış-
malar yürütülüyor. Bu önlemler-
le, beklenmeyen bir iflas dalgasının 
ekonomi üzerinde kalıcı ve olum-
suz etkisi engellenmek isteniyor.

Fedaral Konsey, korono salgını 

sebebiyle iflas başvurusunda bulu-
nan şirketler için Adalet Bakanlığı 
ve Polis teşkilatlarına önlem alma-
ları hususunda talimat verdi. 

İflas başvurusu yapan şirketle-
rin durumunun detaylı incelenme-
si, iflaslarının bekletilmesi ve aşı-
rı borçlanma yapmış olan şirketle-
rin yetkili kurumlara rapor edilme-
si istendi.

KÜÇÜK ŞİRKETLER 
KORUMAYA ALINACAK

Yalnızca Korona salgını sebebiy-
le mali zorluklarla karşılaşan küçük 
şirketler için geçici bir borç erteleme-
si planlanıyor. Covid-19 ertelemesi, 
küçük şirketlere uygun olacak şekil-
de, yeterince bürokratik olmayan bir 
şekilde ele alınacak ve altyapısı ha-
zır olur olmaz piyasaya açıklanacak.

Açıklanan rapora göre yaşanan bu 
ekonomik kriz aynı zamanda işsiz-
lik oranını da artıracak. Yıl sonu-
na kadar işsizlik oranının %4.7`ye 
ulaşması, işsizlik ve kısa süreli ça-
lışma ödeneklerindeki artış nede-
niyle, işsizlik sigortası üzerindeki 
yükün 20 milyar Frank civarında 
artacağı tahmin ediliyor. 

Ekonomik kriz sebebiyle Fede-
ral Hükümet, Belediyeler ve Kan-
tonlar`ın vergi gelirlerinde bu yıl 
ve önümüzdeki birkaç yıl içinde 
ciddi düşüş bekleyen ETH Zürih 
araştırmacıları, tahmini vergi kay-
bının da 25 milyar Frank’ın üzerine 
olacağını tahmin ediyor.

KÜRESEL EKONOMİ 8.8  
TRİLYON $ KAN KAYBEDEBİLİR

İsviçre`de hal böyleyken yapılan 

başka bir araştırma salgının küre-
sel boyutunu gözler önüne seriyor. 
İngiliz Kalkınma Ajansı`nın yaptı-
ğı açıklamaya göre salgının dünya 
ekonomisine bu yıl vereceği zara-
rın 5,8 ile 8,8 trilyon Dolar arasında 
olacağı tahmin ediliyor.

Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomide yaşanan büyük sıkıntılar özellikle şirketleri etki altında bıraktı. 
İsviçre Hükümeti iflasları önlemek ve şirketleri ayakta tutabilmek için çözüm arıyor.

ETH Zürih tarafından yapılan 
araştırmaya göre; salgının en çok 
hissedildiği 8 haftalık sürecin İsviçre 
ekonomisini %5.5 oranında geri 
götüreceği, vergi kaybının da 25 
milyar Frank olacağı tahmin ediliyor. 

E

AVUKAT
İLHAN 
GÖNÜLER
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COVID-19 IZLEME SISTEMI SWISSCOVID 
APP TEST EDİLMEYE BAŞLANDI
İsviçre Hükümetine bağlı Federal Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Dairesi ile Zürih ve Lozan Teknik 
Yüksek Okullarının iş birliği ile geliştirilen SwissCovid APP izleme sistemi kamusal sağlık kuruluşlarının kul-
lanımına sunuldu. Uygulama IOS ve Android işletim sistemine ait olan telefonlara uyumlu olarak hazırlandı.

Federal Sağlık Ofisi 
(BAG) tarafından da 
yakından takip edilen 
mobil uygulama ile 
Korona virüsü taşıyan 

ya da Korona’ya yakalan-
mış olanlarla ilgili veriler 
paylaşılırken, aynı zamanda 
kişiler arasındaki mesafe ve 
temas süresi ile ilgili olarak 
kişiler uyarılıyor. 

TESTLER RESMİ OLARAK 
25 MAYIS`TA BAŞLADI

İsviçre’de SwissCovid 
APP uygulaması ile ilgili 
testler 25 Mayıs`ta başladı. 
Testleri ilk olarak Lozan ve 
Zürich’te yer alan İsviçre 
Federal Teknoloji Enstitüle-
rinde görevli olanlar, ordu üyeleri, 
federal ve kanton idaresi çalışanla-
rı, hastane ve klinik çalışanları kul-
lanmaya başladı. Pilot proje olarak 
başlanan testlerin Haziran ortasına 
kadar sürdürülmesine karar veril-
di. Teste katılan kişilerden gelecek 
bilgiler ışığında, uygulamanın 
kamu hizmetine açılıp açılmayaca-
ğına karar verilecek. 

SWISSCOVID APP İZLEME 
SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

İsviçre Hükümeti`nin üzerinde 
titizlikle çalıştığı bu yeni teknoloji, 
SwissCovid APP hastalarının izini 
sürerek söz konusu hastalara yakın 
mesafede olan ya da 15 dakika-
dan fazla onlara yakınlaşmış olan 
kullanıcıları Bluetooth bağlantısını 
kullanarak uyarıyor.  SwissCo-
vid APP test sonucu pozitif çıkan 
bir kullanıcı sisteme bu durumu 
bildiriyor. Bu bilgi ise merkezi veri 
tabanına gidiyor ve bir tarama ya-
pılıyor. Tarama sonrası test sonucu 
pozitif olan hasta ile temas haline 

geçen kişilere bildiri gönderiliyor. 
Bu kişilerin de kendilerini karanti-
naya alması gerekiyor.

KİŞİSEL VERİ VE BİLGİLER 
HAKKINDA AÇIKLAMA

BAG tarafından yapılan açıkla-
maya göre bu uygulamayı indirip 
kullanmaya başlayan kişilerin 
konumu ve kimliğine ilişkin bil-
giler asla izlenmeyecek. Sistemin 
yalnızca herhangi bir kullanıcının 
Covid-19 hastasına yakınlığı duru-
munda devreye gireceğini bildirdi. 
Sistemin elde ettiği kişisel veriler 
farklı bir yere kaydedilmeyecek, 
bilgilerin yalnızca kullanıcıların 
kendi telefonlarında depolanacağı 
aktarıldı. Enfekte olmuş kişilerin 
kimlerle temas ettiğini anlamak 
için geliştirilen yeni uygulamala-
rın kişisel verileri ve hakları ihlal 
etmemesi için gerekli kısıtlamala-
rın olacağı ifade edilmişti. Bu tür 
uygulamalar kişisel verileri ifşa et-
meden başarılı olursa,  bazı ulaşım 
kısıtlamaları ve seyahat engelleme-
leri kalkabilir.

UYGULAMADAN MEMNUNLAR

Araştırmalarını derinleştiren 
BAG, 29-30 Nisan tarihlerinde onli-
ne bir anket düzenleyerek kullanıcı-
ların uygulama hakkındaki düşün-
celerini sordu. 18 yaş üzerinde yer 
alan ve 2819 kişinin katıldığı ankete 
Almanca konuşulan kantonlardan 
1749, Fransızca konuşulan kanton-
lardan 600 ve İtalyanca konuşan 
kantonlardan 470 kişi katıldı.  Yapı-
lan anketin en ilginç sonuçlarından 
biri de katılımcıların kişisel gizlilik 
ve verilerin korunması hususunda-
ki endişeleri. Kişilerin %73`u halk 
sağlığını ilgilendiren tüm araştır-
ma ve anket çalışmalarına kişisel 
verilerinin anonim kalması şartıyla 
destek verebileceğini aktarırken,  
%49`u kişisel gizlilik ve verilerin 
korunması hususunda endişeleri 
olduğunu dile getiriyor.  Ankete 
katılan kişilerin %70`i teknolojiyi 
memnuniyetle karşılarken, %54`ü 
uygulamanın mecburi tutulmaması 
gerektiğini, isteyen kişilerin uy-
gulamayı kullanması gerektiğine 
dikkat çekiyor.  

F
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COVID-19 İLE MÜCADELENİN 

YENİ RENGİ MAVİ
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Mavi aşama ne demek, 
bizim için önemi ne?
Covid-19 salgını ile mücadele aşamaları renklerle tarif edi-
liyor. Salgının en yüksek seviyede olduğu haftalarda kulla-
nılan kırmızı renkten sonra, tehlikenin azalmaya başladığını 
belirten turuncu renkli afişlerle Koronavirüsle mücadeleye 
devam edildi. Şu an kullanılan mavi renk, Covid-19’un 
kontrol altına alındığını ve kontrollü normalleşme sürecinin 
başladığını ifade ediyor. Bu aşamanın mantığı şu; daha fazla 
ve her isteyenin test yapması, Contact Tracing (salgının 
bulaşma zincirinin kırılması) ve gerektiğinde izolasyon/ka-
rantina önleminin uygulanması. 

Düğün, konser ve etkinlikler 
yapılabilecek mi?
Hijyen ve sosyal mesafe kuralarına dikkat etmek koşuluyla, 
etkinlikler, düğün, tiyatro ve konserlere 300 kişiye kadar izin 
verilecek. 1000 kişinin üzerinde planlanan etkinliklere de 1 Eylül 
tarihinden itibaren izin verilmesi planlanıyor. Bu konuda 24 
Haziran`da yeni bir açıklama yapılacak.

Cami ve İbadet yerlerinde 
hangi kurallar geçerli olacak?
Isviçre Türk Diyanet Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre, 
belirlenen mevcut kuralların ağır şartlar içermesinden dolayı 
Haziran ayı sonuna kadar camilerde Cuma namazı kılınmaması 
tavsiye ediliyor. Ancak kurallara riayet eden kişiler Cuma günleri 
de namaza gidebiliyor. Bu ayın sonuna kadar camiler yalnızca 
sabah, öğle ve akşam namazları için açık tutulacak. 

Şirketlere sunulan Kısa Süreli Çalışma 
desteği ne zamana kadar sürecek?
Salgın döneminde ekonomik kriz yaşayan şirketlere Kısa 
Süreli Çalışma desteği veren Federal Hükümet, bu deste-
ğin 31 Ağustos 2020 tarihine kadar süreceğini açıklamıştı. 
1 Haziran tarihinden itibaren işyeri sahipleri ve eşler artık 
bu haktan faydalanamıyor. Şirketler ihtiyaç duymaları 
durumunda yalnızca çalışanları için 31 Ağustos tarihine 
kadar bu destekten faydalanmaya devam edecekler. 

Koronavirüsüne karşı herkesin 
mecburen aşı olacağı doğru mu?
Doğru değil. Birçok ülkede olduğu gibi Isviçre’de de 
aşılar mecburi değil. Federal Sağlık Dairesi’nin de ka-
tıldığı uzmanlardan oluşan bir komisyon her yıl hangi 
aşıların yapılacağını önerir. Koronavirüse karşı herhangi 
bir aşının mecburi olacağı konusunda herhangi bir yasal 
çalışma yapılmadığı gibi böyle bir aşının tavsiye edilme-
si gibi resmi bir öneri de yok. Aşılarla ilgili genel bilgileri 
şu siteden bulabilirsiniz: https://www.infovac.ch/

İsviçre, Korona salgınıyla mücadelede kısa sürede başarılı sonuçlar elde etti. Ülkede 19 Haziran`-
dan itibaren Olağanüstü Hal kaldırılıyor ve normal hayata dönülüyor. Federal Sağlık Dairesi (BAG) 
Mavi aşamaya geçildiğini duyurdu. Peki bundan sonra hayatımız nasıl sürecek, sizin için araştırdık.
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IÇME SULARINDA 
KANSER TEHLİKESİ

2021’DE TRAFİK 
KURALLARINA 
YENİ DÜZENLEME 
GELİYOR

uların kirlilik seviyesi-
ni araştıran Federal Çevre 
Bakanlığı, yapılan incele-
meler sonucunda 12 kan-
tonda suların kirlilik se-

viyesinin beklenenden yüksek 
çıktığını açıkladı. Açıklamaya 
göre, özellikle tahıl üretimin-
de kullanılan Klorothalonil adlı 
ilacın kirlenmeye sebeb olduğu 
ve yeraltı su kaynaklarına sız-
dığı aktarıldı. İlacın üreticiler 
tarafından 1970`lerden bu yana 
kullanıldığı, özellikle böcekler-
den ve diğer zararlılardan ko-
runmak için tercih edildiği bil-
dirildi. İlacın aynı zamanda ka-
nıtlanmış Kanserojen etkilere 
de sahip olduğu açıklandı. Ol-
dukça zararlı olan Klorothalo-
nil adlı tarım ilacının 1 Ocak 
2020 tarihi itibarı ile tüm Av-

rupa ülkeleriyle birlikte İsviç-
re’de de yasaklandığı belirtili-
yor. 

İçme sularında tehlike bulu-
nan kantonların Aargau, Bern, 
Fribourg, Cenevre, Luzern, Sc-
haffhausen, Solothurn, Thur-
gau, Tessin, Waadt, Zug ve Zü-
rich olduğu açıklanırken, öl-
çümlerin diğer kantonlarda da 
yapılacağı duyuruldu.

Öte yandan konuyla ilgi-
li açıklama yapan Federal Gıda 
Güvenliği ve Veterinerlik Dai-
resi (BLV), herkesin içme sula-
rını tereddüt etmeden rahatlık-
la kullanabileceğini, su kalite-
sinin yüksek olduğunu, sağlı-
ğa etki edecek herhangi bir etki 
içermediğini duyurdu. 

Yeni kurallar, özellike Otaban üzerin-
de seyreden araçlar, ağır vasıtalar, bi-
siklet yolları ve elektrikli araçların 
şarj konusundaki ihtiyaçlarına göre 
belirlendi. 

UYGULAMAYA GİRECEK OLAN 
KURALLARSA ŞUNLAR 

6 Otoban üzerinde bulunan benzin 
ve dinlenme istasyonlarında alkollü 
içeceklerin satışına müsade edilecek. 
6 Otobanlarda seyir halinde bulunan 
3.5 ton üzerindeki ağır vasıtaların 
maksimum 80 olan hız seviyesi 100`e 
çıkarılacak. 
6 Üç şeritli olan otobanlarda herhangi 
bir acil durum olması durumunda or
ta şerit kullanılacak. Kurala uymayan 
sürücüler para cezasına çarptırılacak.
6 Elektrikli araç sahipleri için 
Otobanlara işaretler yerleştirilip 
hangi istasyonlarda araçlarını 
şarj edebilecekleri gösterilecek. 
İstasyonlarda bu araçlar için yeşil 
renkte özel park yerleri oluşturulup, 
başka araçların park etmesine engel 
olunacak. 
6 Bisiklet yolu ya da bisiklet şeridi 
olmayan yollarda 12 yaşına kadar 
olan çocukların kaldırımları 
kullanmasına izin verilecek.  
6 Şehir içinde bisiklet ve motosiklet 
sürücülerine kırmızı ışıkta sağa 
dönebilme imkanı getirilecek.

Federal Çevre Bakanlığı İsviçre’nin 12 kantonunda, içme su-
larında kanser tehlikesi içeren kirlenmeler tespit etti.

Federal Hükümet tarafından yapılan 
son açıklamaya göre, 2021 yılın-
dan itibaren trafik kurallarına yeni 
düzenlemeler getirildi. Açıklanan ye-
ni kuralların 1 Ocak 2021 tarihinden 
itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.

S

İÇME SULARINDA TEHLİKE BULUNAN KANTONLARIN 
AARGAU, BERN, FRIBOURG, CENEVRE, LUZERN, 
SCHAFFHAUSEN, SOLOTHURN, THURGAU, TESSIN, 
WAADT, ZUG VE ZURICH OLDUĞU AÇIKLANDI.

VATANDAŞLIK ALAN GÖÇMENLER 
5 BIN FRANK FAZLA KAZANIYOR

İSVİÇRE, İTALYA 
SINIRINDAKİ 
CAMPIONE D’ITALIA 
İSİMLİ BELDEYİ 
İTALYA’YA İADE ETTİ

ürih Federal Teknoloji 
Enstitüsünden çalışmaya 
katılan uzman Dominik 
Hangartner, işverenle-
rin vatandaşlığı göçmen-

lerin İsviçre’de kalmak istedi-
ğinin kanıtı olarak gördüğünü 
söylüyor. Hangartner, vatan-
daşlık durumunun İsviçre’de 
CV’lere bile yazıldığını hatır-
latıyor.

Araştırmacılar ayrıca İsviç-
re’ye özgü vatandaşlığa ka-
bul sürecinede vurgu yapıyor. 
İsviçre’nin 2 binden fazla be-
lediyesinin üçte birinde, va-
tandaşlığa kabul için son etap 
olarak referanduma gidiliyor. 
Buna göre belediye komisyo-
nunda ya da orada yaşayan 
halka açık bir oylama yapılı-
yor. Bir göçmenin vatandaş 

olabilmesi için oy çoğunluğu-
nu kazanması gerekiyor.

Çalışma temelde referan-
dumdan 15 yıl sonra vatan-
daşlık alabilen ve alamayanlar 
arasındaki gelir farkına odak-
landı. Elde edilen veriler, İs-
viçre vatandaşı olan göçmen-
lerin bu süre sonunda olama-
yanlara göre yılda 4 bin 500 
Euro (5 bin Frank) daha fazla 
kazandığını ortaya koydu.

Bunun için uzmanlar, 1970-
2003 arasında işleme girmiş 4 
bin vatandaşlık adayını, ver-
gi dairesi verileri aracılığıy-
la takip etti. Araştırmada ayrı-
ca pasaport etkisine göre en az 
kazananların, Türkiye’den ve 
eski Yugoslavya’dan gelenler 
olduğunun da altı çizildi..

Kumarhanesi ile ünlü Kasaba’da 
artık İsviçre Frangı yerine Euro 
kullanılacak. Otomobillere İtal-
yan plakalar takılacak. Artık halk 
telekomünikasyon için İsviç-
re yerine İtalyan servisleri kulla-
nacak. İsviçre genelinde yüzde 
7,7 olan KDV ise İtalya’daki gibi 
yüzde 22’ye yükselecek.

Yaşam tarzlarının olumsuz et-
kileneceğini düşünen kasababa 
halkı İtalya’ya iadeye karşı çık-
mış kent konseyi de Roma’ya 
gönderdiği bir yazıyla değişimi 
protesto etmişti. Fakat yapılan 
tüm itirazlar Avrupa Birliği ta-
rafından verilen kararın değiş-
mesini sağlayamadı. İadeyi en-
gelleyemeyen halk tekrar İsviç-
re’ye katılmak için imza kam-
panyası başlattı fakat o da başa-
rılı olamadı

İsviçre’de vatandaşlığa geçen göçmenlerin geçmeyenlere göre, 15 yıl sonra, yılda 5 bin Frank daha 
fazla kazandığı ortaya çıktı. Araştırmaya göre, rakamlar vatandaşlık almanın yabancıların topluma 
entegrasyonunu kolaylaştırarak iş dünyasındaki ayrımcılığı azalttığını gösteriyor.

1860 yılından beri İsviçre’nin 
İtalyanca konuşulan Ticino 
kantonuna bağlı olan kasaba halkın 
itirazına rağmen Roma’nın isteği 
üzerine 1 Ocak’tan itibaren Avrupa 
Birliği sınırlarına dahil oldu.

Z

İSVİÇRE VATANDAŞI OLAN GÖÇMEN-
LERİN 15 YIL SONUNDA OLAMAYAN-
LARA GÖRE YILDA 5 BİN FRANK FAZ-
LA KAZANDIĞINI ORTAYA KOYDU.

1930 YILINA KADAR CAMPIO-
NE OLARAK ANILAN KASA-
BAYA D’ITALIA EKİ İTALYAN 
DİKTATÖR BENITO MUSSO-
LINI TARAFINDAN KASABA-
NIN ANA VATANA AİDİYETİNİ 
VURGULAMAK İÇİN EKLENDİ.
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“IKI ÜLKE ILIŞKILERININ HER ANLAMDA 
DAHA DA İYİ OLMASINI ARZU EDİYORUZ”

ncelikle bize zaman ayırıp röportaj teklifimizi 
kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Söyleşiye 
en önemli gündem maddemiz olan Korona vi-
rüsü konusu ile başlamak istiyoruz. Bütün dün-
yada olduğu gibi İsviçre’de de pandemi sebe-

biyle evlerimize kapandığımız bir süreç yaşadık. De-
ğerlendirmelerinizi rica ediyoruz ve bu süreci büyü-
kelçilik olarak nasıl geçirdiğinizi sormak istiyoruz? 

Dünya genelini etkileyen bir pandemi ile karşı kar-
şıyayız. Bugüne kadar 6 milyonu aşkın bin kişi virü-
se yakalandı. 360 binden fazla insan hayatını kaybet-
ti. Her can bizim için değerli ama ben burada Türkiye 
Cumhuriyeti’ni temsil ettiğim için daha çok ülkemiz-
deki durumdan bahsetmek istiyorum. Öncelikle ülke-
miz bu süreci oldukça başarılı bir şekilde yürütmekte. 
Verilen hizmetler, yatak kapasiteleri, solunum cihazla-

rının üretimi, filyasyon ve takip sistemi gibi konularda 
oldukça başarılı işler çıkarttık. Konuya İsviçre açısın-
dan bakarsak, ilk planda sürecin kötü başladığını söy-
leyebiliriz. Zira ilk başlarda nüfusa oranla virüse yaka-
lanan kişi sayısı İsviçre’de oldukça fazlaydı ama gel-
diğimiz noktada vaka sayılarının oldukça azalması bi-
ze İsviçre hükümetinin de bu krizi iyi bir şekilde yö-
nettiğini göstermekte. Bizler bu aşamada görevlerimi-
ze devam ederken özellikle zor durumda kalan vatan-
daşlarımıza yardımcı olmaya çalıştık. İki ayrı seferde, 
23 Mart ve 23 Nisan’da kısa süreli olarak buraya ge-
len 360 vatandaşımızı Türkiye’ye gönderdik. Ülkemiz 
ise Cumhuriyet tarihinin en başarılı ve en büyük tahli-
ye operasyonunu gerçekleştirdik. 126 ülkeden 75 bin-
den fazla vatandaşımızı ülkemize geri getirdik. Bu ola-
ğanüstü bir başarı. Sağlık ya da barınma gibi farklı ko-
nularda STK’larımız ve konsolosluklarımızla vatanda-

şa gereken yardımları sağladık. Şu an yarı zamanla 
çalışıyoruz ama 8 Haziran’dan sonra normal mesa-
imize geri döneceğiz. 

Efendim izninizle eğitim konusunu açmak is-
tiyorum. Türkçe eğitim programlarımız devam 
edecek mi?

Eğitim konusunda kantonların farklı uygula-
maları mevcut. Bu noktada kantonların bize sağ-
ladıkları imkanlarla ya da kısıtlamaları çerçevesin-
de maksimum tedbirleri aldık. Eğitimlerimiz birçok 
kantonda yüz yüze devam etmekte. Bu konuya gel-
mişken bende önemli bir hususun altını çizmek is-
terim. Yakın zamanda bir eğitim seferberliği başlat-
tık. Bildiğiniz gibi Türkiye’den gelen 30’dan fazla 
öğretmenimizle buradaki vatandaşlarımızın çocuk-
larına Türk Kültürü ve Türkçe dersleri veriyoruz.  
Fakat katılım sayısının zamanla azaldığını üzüle-
rek görmekteyiz. Çocuklarımızın daha iyi bir eği-
tim alması, ya da eğitim hayatlarında daha başarılı 
olabilmeleri için öncelikle ana dillerini öğrenmeleri 
gerekiyor. Ana dillerini iyi konuşan çocuklar diğer 
dilleri çok daha kolay öğrenebiliyorlar. Bu pedago-
jik bir gerçek. Bununla birlikte bu derslerde sadece 
Türkçe değil, kültürümüzü ve değerlerimizi de öğ-
retiyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızın bu konu-
ya eğilmelerini ve daha fazla katılım göstermeleri-
ni arzu ediyoruz. Öğretmenlerimizden bahsetmiş-
ken din görevlilerimizi de bu vesileyle anmak isti-
yorum. Aynı öğretmenlerimizde olduğu gibi Türki-
ye’den gelen 30’dan fazla din görevlimiz de burada 
vatandaşlarımıza hizmet veriyor. 

19 Haziran’dan sonra olağanüstü halin kaldırıl-
ması planlanıyor. Sizin bu konudaki düşünceleri-
niz nelerdir. Bu kararın erken olduğunu düşünü-
yor musunuz?

Ben burada ülkemi temsilen bulunduğum için İs-
viçre Hükümeti’nin verdiği kararları sorgulamak 
nezaketsiz bir yaklaşım olur. Dolayısıyla burada 
yaşayanlar olarak, bizlere verilmiş olan bu kararla-
ra saygı göstermek düşer.

Gelelim bir başka soruya. Okuyucularımız ve 
bizler bu sene yaz tatilinde ülkemize havayolu ya 
da kara yolu ile gidebilecek miyiz? Bu konuda ge-
lişmeler var mı?

Havayolu şirketleri 15 Haziran’dan sonra uçuş-
lar normal olacak gibi bilet satmaya başladılar. 
Makamlarımız da İsviçre dahil Avrupadaki bazı 
ülkelere 15 Haziran’dan sonra uçuşların başlatıl-
ması için planlama yapmaya başladı. Turizm Ba-
kanlığımız, Covid tedbirleri gereği hem ülkemi-
ze gelecek vatandaşlarımız hem de diğer ülkeler-
den gelecek turistler için gereken çalışmaları yo-
ğun bir şekilde yapmakta. Önümüzdeki günler-
de bu konuda daha net açıklamalar yapacağız. 
(Ayrıntılar için sayfa 39’a bakınız.)

Yaklaşık 3 buçuk senedir görevdesiniz. Bu 
süreç boyunca İsviçre ile ekonomik ya da siya-
si ilişkilerimizi değerlendirebilir misiniz?

İsviçre ile ilişkilerimiz oldukça eskiye daya-
nıyor. Lozan antlaşmasından, Montrö Boğazlar 
Sözleşmesine, Türk Medeni Kanun’unun İsviç-
re’den alınmasına kadar birçok konuda İsviçre 
ile oldukça yakın temaslarda bulunduk. Bu an-
lamda İsviçre bizim için oldukça önemli bir ül-
ke. Şunu da eklemek gerekir ki, 90’lı yıllardan 
sonra inişli ve çıkışlı ilişkilerimiz oldu. Özellik-
le 15 Temmuz sonrasında yapılan ve tüm Avru-
pa’yı kapsayan Türkiye ile ilgili algı operasyon-
ları, basın yayın organlarının taraflı yayınları 
ve onları düzeltmek için gösterdiğimiz çabalar, 
tüm bunlar bu iniş ve çıkışlı ilişkilerin sebebi ol-
du. Bu bağlamda biz tabii ki bardağın dolu tara-
fını görmek istiyoruz. İsviçre bizim için önemli 
bir ekonomik ortak ve gelecekte de iki ülke ara-
sında ilişkilerin her anlamda daha da iyi olması-
nı arzu ediyoruz.

Görev sürenizin sonlarına geliyorsunuz. Sizi 
vatandaşlarımızla oldukça sıcak ilişkiler kuran 
ve cana yakın bir bürokrat olarak tanıdık. Siz 
buradaki Türk toplumu hakkında neler söyle-
mek istersiniz?

Tabii ki bizim için birinci öncelik halkımızın 
buradaki mutluluğu, refahı. Bunun dışında en 
iyi şekilde hizmet alabilmesi, ayrımcılığa uğra-
maması, İsviçre toplumu ile kaynaşması. Tüm 
amacımız aslında özet olarak bunlardan ibaret. 
Ben gitmeden en azından ramazan ayında va-
tandaşlarımızla iftar sofralarında görüşmek ve 
bu vesile ile onlarla gitmeden son kez kaynaş-
mayı çok isterdim ama bildiğiniz üzere pandemi 
sebebi ile bu sene bu imkanlar oluşmadı. Tabii 
bu da ister istemez bizi üzdü diyebilirim. 

Efendim bildiğiniz üzere Pusula Gazetesi 3 
buçuk yıldan sonra yeniden yazılı basına dön-
me kararı aldı. 21 bin tiraj ile İsviçre’de yaşa-
yan vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Ye-
ni yayın döneminde sizinle de sık sık bir ara-
ya gelip, çalışmalarınız hakkında okurlarımızı 
bilgilendirmek ve sizlere destek vermek ama-
cındayız. Bu bağlamda bugün bize değerli vak-
tinizi ayırıp ağırladığınız için çok teşekkür 
ederiz.

Yeni yayın hayatınızda başarılar diliyorum. İn-
şallah iyi bir performans sergileyip uzun yıllar 
vatandaşlarımıza hizmet verecek başarılı bir ya-
yın hayatınız olur.  Ziyaretimize geldiğiniz için 
ben de sizlere teşekkür ediyorum. Konutumuzda 
sizi ağırlamaktan mutlu olduk, en yakın zaman-
da vatandaşlarımızı da 15 Temmuz vesilesiyle 
ağırlamak istiyoruz, bakalım ilerleyen günler ne-
ler getirecek hep birlikte göreceğiz. 

Uzun bir aradan sonra evlerinize konuk olduğumuz yeni sayımızda, bizleri kırmayıp söyleşi talebimizi kabul 
eden İsviçre Bern Büyükelçimiz Sayın İlhan Saygılı ile gündeme ilişkin çok çarpıcı bir söyleşi gerçekleştirdik.

Söyleşi: Turgut Karaboyun

Gazetemiz Genel 
Yayın Yönetmeni 
Turgut Karaboyun, 
T.C. Bern Büyükelçisi 
İlhan Saygılı’yı 
konutunda ziyaret 
edip, gündeme dair 
sorularını yöneltti.

Bu röportajın 
videosunu izlemek 
için QR kodu 
tarayınız. 

Ö

LOZAN ANTLAŞMASINDAN, MONTRÖ BOĞAZLAR 
SÖZLEŞMESİNE, TÜRK MEDENİ KANUN’UNUN 
ALINMASINA KADAR BİRÇOK KONUDA İSVİÇRE 
İLE OLDUKÇA YAKIN TEMASLARDA BULUNDUK.

İSVİÇRE BERN 
BÜYÜKELÇİMİZ 
ILHAN SAYGILI
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ÇOCUK SAHIBI OLAN KADINLARIN 
MADDİ KAYBI ÇOK BÜYÜK

ZZ am Sonntag Gazetesi’nin 
haberine göre, Neuchâtel 
Üniversitesi tarafından Pro 
Familia adına yapılan son 
çalışma, çalışan bir kadının 

bebek molası verdiği zamanlar-
da oluşan gelir kaybının 900.000 
Frank’a kadar çıkabildiğini gös-
teriyor. Gazete yayınladığı haber-
de, çalışmanın yazarı Alexand-
ra Kis’in sözlerine yer verdi. Kis’e 
göre genç annelerin, bebek mola-
sının önemli finansal sonuçları ol-
duğunu bilmeleri gerekiyor. Eko-
nomik açıdan kariyerine ara ver-
mek yerine yarı zamanlı çalışmak 
daha mantıklı.

İsviçre’de okul öncesi yaşlarda 
çocuğu olan 270.000 annenin yak-
laşık yarısı kariyerini durduruyor. 
Çocuk sahibi olan kadınların dört-
te biri doğumdan on yıl sonra da-
hi çalışmıyor. Bebek molası genel-
de ortalama 9,2 yıl sürerken, üni-

versite mezunu olan kadınlarda 
ortalama 6,7 yıl. Araştırmanın so-
nucuna göre, bebek molasının ge-
tirdiği kesinti, 400.000 ila 450.000 
Frank arasında bir ücret kaybına 
yol açıyor.

Üstelik bu sadece başlangıç: 
Moladan sonra tekrar çalışmak is-
teyen annelerin, kariyer fırsatları 
ve dolayısıyla maaşları da düşü-
yor. Maaşları her bebek molası yı-
lında yüzde 3,2 oranında azalıyor. 
Üniversite mezunu bir anne, mo-
la öncesine kıyasla ortalama yüz-
de 22 daha düşük bir gelire sa-
hip oluyor. Çalışmaya göre, bu ge-
lir kaybı meslekte geri kalan yıl-
lar boyunca 480.000 Frank ek gelir 
kaybına yol açıyor.

Emeklilikteki kayıplar ise he-
saplamaya dahil değil. NZZ am 
Sonntag Gazetesi’nin yazdığı üze-
re, kadınlar erkeklerin emekli ma-

aşının yarısına sahip. Kadınlar 
ikinci sütunda ortalama olarak ay-
lık 1.200 Frank alırken, erkekler 
2.300 Frank elde ediyor. Bundan 
sorumlu faktörlerden biri, cinsi-
yetler arasındaki gelir eşitsizliği 
ve kadınların daha az çalışıyor ol-
ması. Alexandra Kis’e göre, bir-
çok anne iş hayatından kendi iste-
ği dışında uzaklaşıyor. Bu neden-
le şartların, annelerin doğumdan 
sonra çalışmaya devam etmek is-
teyip istemediğine özgürce karar 
verebilecek şekilde düzeltilmesi 
gerekiyor.

St. Gallen Üniversitesi’nden 
Patricia Widmer ise, yarı zamanlı 
işlerin çoğu zaman etkili olmadı-
ğını vurgularken, birçok annenin 
doğum izninden sonra fazla kalifi-
ye oldukları mesleklerde çalışma-
ya başladığına ve bu nedenle ka-
dınları doğru teşvik etmek gerek-
tiğine dikkati çekti.

İsviçre’deki birçok anne doğumdan sonra kariyerine ara veriyor. Çocuk sahibi olmak çok masraflı, 
ancak sadece kıyafetler, bebek bakımı, bebek bezleri ve bebek arabası ebeveynlerin bütçesini zor-
lamıyor; özellikle annelerin çalışmaya ara vermesiyle önemli ölçüde gelir kaybı yaşanıyor.

İsviçre’de okul öncesi 
yaşlarda çocuğu olan 
270.000 annenin yak-
laşık yarısı kariyerini 
durduruyor. Çocuk 
sahibi olan kadınların 
dörtte biri doğumdan 
on yıl sonra dahi ça-
lışmıyor. Bebek mola-
sı genelde ortalama 
9,2 yıl sürerken, üni-
versite mezunu olan 
kadınlarda ortalama 
6,7 yıl. 

Birçok anne 
kariyerine 
ara veriyor

N
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Kosova kökenli İsviç-
re vatandaşlarında 
olduğu gibi, koyu 
tene sahip olanla-
rın da görüşmeye 
davet edilene kadar 
orantısız bir şekilde 
daha fazla başvuruda 
bulunmaları gerektiği 
ortaya çıktı.

İş görüşmesine 
gitmek 
göçmenler 
için daha zor

YABANCI KÖKENLILER, ISVIÇRE VATANDAŞLIKLARINA RAĞMEN

AYRIMCILIĞA UĞRUYOR

sviçre’deki birçok yabancı, önyargı veya ay-
rımcılıkla karşı karşıya kalıyor. Bilim insanla-
rı, bu konuyla ilgili sayısız araştırma yaptı. En 
son iki yıl önce yapılan ve ulusal bir proje olan 
“nccr on the move” araştırması da, İsviçre’deki 

ayrımcılığı kanıtlar nitelikteydi. Yapılan ankete katı-
lan 6.000 göçmenin üçte biri, daha önce ayrımcılığa 
maruz kaldığını belirtmişti.

Aynı araştırma projesi bir adım daha ileri gitti ve 
yaptığı yeni araştırmada, kişinin İsviçre´de doğup 
büyümesinin ve İsviçre vatandaşlığına sahip olma-
sının eşitsizliğe engel olmadığını gösterdi.

Ayrımcılık, isim ve ten rengi yabancı köklere da-
yandığı sürece devam ediyor. Göç eden kökenlerin 

üzerinden birkaç kuşak geçmiş olması da bu gerçe-
ği değiştirmiyor.

Araştırma projesine katılan üniversiteler, iş gücü 
piyasası, konut aramaları ve seçimlerdeki ayrımcılı-
ğa odaklandı.

Luzern Üniversitesi´nden bir araştırma grubu, 
göçmen kökenli İsviçreli adayların, seçimlerde İsviç-
reli ailelere göre dezavantajları olduğunu belgeledi. 
Bu araştırma kapsamında binden fazla belediyenin, 
2015 yılı Ulusal Konsey seçim oyları incelendi.

Sonuçlar, özellikle yabancı isme sahip olan po-
litikacıların, listelerden sıkça silindiğini gösterdi. 
Bu durumdan en çok etkilenenler ise soyadının kö-

kenlerinin Türkiye´den, Balkanlar’dan veya bir 
Arap devletinden geldiği anlaşılan adaylardı.

Araştırmaya katılan siyaset bilimci Nenad Sto-
janović, göç geçmişi olan adayların bu durum-
da bir nevi seçim cezasına uğradığından bahse-
derken, yabancı isimlerin özellikle de sağ ve orta 
sağ parti listelerinden silindiğine değindi.

Bu durum aynı zamanda seçim sonucuna 
da yansıyor. Dört yıl önceki seçimlerde seçilen 
adayların, sadece yüzde 6’sının yabancı bir is-
mi vardı. Bu oran, toplam nüfusun yüzde 35’ini 
oluşturan göçmen kökenli İsviçre halkının, ulu-
sal parlamentoda yetersiz temsil edildiğini gös-
teriyor.

Stojanović yaptığı açıklamada; İsviçre seçim 
sisteminin, seçmenlerin istenmeyen adayların 
isimlerini listeden çıkarmasına izin verdiğini, 
bunu da genellikle göç geçmişi olan kişiler üze-
rinden gerçekleştirdiğini belirtti.

Ulusal Araştırma Projesi tarafından yapılan 
bir başka çalışma; iş başvurusunda bulunan ki-
şilerin şansının, ebeveynlerinin geldiği ülkeye 
de bağlı olduğunu gösteriyor. Araştırmanın ya-
zarları; göçmen kökenli olduğu belli olan kişile-
rin, eşdeğer niteliklere rağmen, bir iş görüşme-
sine davet edilmesi için ortalama yüzde 30 da-
ha fazla başvuruda bulunması gerektiğine dik-
kat çekti.

Ayrımcılık, kişilerin ebeveynlerinin geldiği 
ülkeye bağlı olarak farklılık gösteriyor. Kosova-
lı göçmenlerin çocuklarına yapılan ayrımcılık, 
Türk göçmenlerin çocuklarına yapılandan daha 
büyük. Ailesi AB’den gelen İsviçreliler’ de baş-
vurularda ayrımcılığa maruz kalıyor. 

Örneğin; kasiyerlik yapmak isteyen bir Al-
man’ın, bir İsviçreli’ye kıyasla yüzde 70 oranın-
da daha fazla başvuruda bulunması gerekiyor. 
Ancak daha yüksek kalifiye mesleklerde ise du-
rum tersine dönüyor. İsviçreli ebeveynlere sahip 
olanlara oranla daha fazla tercih ediliyorlar.

Bu araştırmayla ilk defa; koyu tenli İsviçreli-
ler’in, iş piyasasında ne ölçüde ayrımcılığa uğ-
radığı da incelendi. Burada da, tıpkı Kosova kö-
kenli İsviçre vatandaşlarında olduğu gibi, koyu 
tene sahip olanların da görüşmeye davet edile-
ne kadar orantısız bir şekilde daha fazla başvu-
ruda bulunmaları gerektiği ortaya çıktı.

Bilim insanları başka bir araştırma alanı ola-
rak konut aramalarındaki ayrımcılığı da incele-
di. 6 ay süresince, gerçek konut ilanlarına 11.000 
talep gönderdiler ve hangi başvuru grubunun, 

hangi sıklıkta bir daireyi incelemeye davet edil-
diğini değerlendirdiler. Özellikle Kosova veya 
Türkiye kökenli İsviçreliler, başvurularına çok 
az geri dönüş alabildi.

Çalışmanın yazarları, İsviçre’deki konut sa-
hiplerinin bu davranışını etnik ayrımcılık olarak 
adlandırdı. Bu davranış biçiminin, kurgusal baş-
vuru sahiplerinin aynı özelliklere sahip olma-
sından dolayı, alternatif bir açıklamasının da ol-
madığı vurgulandı.

nccr – on the move Araştırma Projesi’nin Yö-
neticisi Nicole Wichmann, İsviçre’de etnik ay-
rımcılığın kapsamının ve yayılmasının hala ha-
fife alındığını ve önemsizleştirildiğini vurgular-
ken, dışlanmayı azaltmanın, tüm toplumun gö-
revi olduğunun da altını çizdi.

Wichmann yaptığı açıklamada ayrıca, toplu-
mun bazı gruplarına karşı sahip olunan ön yargı-
nın, sosyal imgelerin ve stereotiplerin; genellikle 
toplumda derinlemesine kök saldığını ve bilinç-
sizce karar alma süreçlerini etkilediğini belirtti.

Wichmann; ev sahibi ve işverenlerin ayrım-
cı kararlarla ilgili hassaslaştırılmasının, azınlık-
lara yapılan görünür ayrımcılığı ve dışlanmayı 
azaltmak için önemli bir önlem olacağına değin-
di. Ayrıca hassaslaştırmanın tek başına kişilerin 
ayrımcılıktan korunmasına yardımcı olmayaca-
ğının da altını çizdi. 

Wichmann, Zürih Kantonu Adli Müdürlüğü´-
nün bu nedenle isimsiz başvuru prosedürlerini 
uygulamaya koyduğunu belirtirken, azınlıkla-
rın korunması adına yasal çerçevenin genişleti-
lebileceğine de dikkat çekti.

Yeni araştırmalar ayrımcılığın ve eşitsizliğin, İsviçre vatandaşlığına rağmen, isim veya ten rengi 
yabancı köklere dayandığı sürece, devam ettiğini bir kez daha kanıtladı.

nccr – on the move 
Araştırma Projesi’nin 
Yöneticisi Nicole Wi-
chmann, İsviçre’de 
etnik ayrımcılığın 
kapsamının ve yayıl-
masının hala hafife 
alındığını ve önemsiz-
leştirildiğini vurgular-
ken, dışlanmayı azalt-
manın, tüm toplumun 
görevi olduğunun da 
altını çizdi.

“Etnik 
Ayrımcılık 
hafife alınıyor”

I

AYRIMCILIK, EBEVEYNLERİ GELDİĞİ ÜLKEYE BAĞ-
LI OLARAK FARKLILIK GÖSTERİYOR. KOSOVALI GÖÇ-
MENLERİN ÇOCUKLARINA YAPILAN AYRIMCILIK, TÜRK 
GÖÇMENLERİNE YAPILANDAN DAHA BÜYÜK. 



24 ekonomipusulaswisshaziran/2020

H

SCHENGEN VIZESI ALMAK ZORLAŞIYOR
YENİ KANUN TÜRK VATANDAŞLARI 
DAHİL BİR ÇOK ÜLKEYİ ETKİLEYECEK

aziran ayının ilk haftasında 
Bernexpo salonunda oturum-
larına başlayan Federal Meclis, 
oldukça önemli konuları ele 
aldı. Bunlardan biri de Avrupa 

Birliği ve Schengen üyesi olan ülke-
lerin uygulamak istedikleri ETIAS 
adlı Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme 
Sistemi`nin görüşülmesiydi. 

2018 yılı sonunda Avrupa Birliği 
Schengen bölgesinde kontrolleri ar-
tırma kararı almış ve ETIAS adlı gü-
venlik sistemini gündeme getirmiş-
ti. Üçüncü dünya ülkesi vatandaş-
larına uygulanmak istenilen ETIAS 
ile Schengen alanına girişlerin oto-
matik bir güvenlik sistemine dönüş-
türülmesi ve daha sıkı kontrollerin 
yapılması planlanıyor. 

İsviçre Senato Meclisi de konu-
yu gündemine alarak, Avrupa Bir-
liği`nin ETIAS uygulamasını onay-
layıp, bu konuda ulusal bir çalışma 

ofisi kurulmasına karar verdi. Yetiş-
kin ve çocuklar için geçerli olacak 
olan bu yeni sistemle hem göç ris-
ki taşıyan kişilerin hem de güvenlik 
ve halk sağlığını tehtid eden kişile-
rin kontrol altında tutulması hedef-
leniyor. İki yıl sonra yürürlüğe gire-
cek olan bu uygulama ile İsviçre`ye 
ya da Avrupa Birliğine girmek iste-
yen üçüncü dünya ülkesi olan va-
tandaşların vize başvuruları ETIAS 
üzerinden alınacak. Girişine izin ve-
rilmeyen kişilere itiraz yolu da açık 
tutulacak. 

Schengen üyesi olan İsviçre, Av-
rupa Birliği tarafından alınan bu ka-

rarları uygulamakla yükümlü. Fe-
deral Meclis ETIAS uygulaması-
nı destekliyor ve ek güvenlik sağla-
yacağına da inanıyor. Sistem dahi-
linde oluşturulacak izleme listesiy-
le aynı zamanda terör ya da fark-
lı konularda suç işlemiş kişilerin ta-
kibinin de kolaylaştırılması hedefle-
niyor. ETIAS sistemine geçişi kabul 
eden Federal Meclis`in, ilerleyen 
aylarda Yabancılar ve Entegrasyon 
Yasası`nı da düzenleyip, sistem için 
uygun hale getirmesi gerekiyor. 

2022 yılı sonunda uygulamaya 
girecek olan ETIAS adlı güvenlik 
sisteminin Türk vatandaşlarını na-
sıl etkileyeceği, şimdiden merak ko-
nusu. Çoğunlukla birinci dereceden 
yakın akrabaları için vize başvuru-
sunda bulunan vatandaşlarımız ha-
li hazırda mevcut uygulamadan şi-
keyetçi iken, ETIAS sistemiyle da-
ha da zorlaştırılacak işlemlerin hay-
li can sıkacağı tahmin ediliyor.

Çıkarılacak yeni kanunla beraber Schengen bölgesinde güvenlik ve halk sağlığını tehtid eden ülke vatan-
daşları 2022 sonu itibariyle daha sıkı kontrol edilecek, vize işlemleri de zorlaştırılacak.



dalet Bakanı sosyal yardım-
dan yüksek derecede yararla-
nan göçmenlerin oturumları-
nın uzatılıp uzatılmayacağı-
na Federal Göçmen Dairesinin 

karar vermesini, kaç kişinin sosyal 
yardım aldığının da Federal İstatis-
tik dairesi tarafından düzenli olarak 
rapor edilmesini talep etti. 

Adalet Bakanı Karin Keller-Sutter 
yalnızca sosyal yardımın kısıtlan-
ması hususunda değil, göçmenle-
rin oturum müsadesiyle ilgili de ba-
zı taleplerde bulundu. Entegrasyon 

kriterlerine uymayan kişilere otu-
rum izni verilmesin diyen Bakan, C 
oturumlu kişiler sosyal yardım alır-
sa bu haklarını kaybetsinler, üçüncü 
dünya ülkesi göçmenlerinin sosyal 
yardım hakkı da üç yılla sınırlan-
dırılsın şeklinde talepler ortaya at-
tı. Federal Hükümetin bu taleplere 
karşı, üçüncü dünya ülkelerinden 
gelen göçmenlere yönelik düşünü-
len bu kısıtlamalar için yasal daya-
nakları araştırdığı, beklenen düzen-
lemelerin Federal Meclis gündemi-
ne gelmesinin bir yıldan önce müm-
kün olmadığı söyleniyor.  
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ürih’teki Scheuchzerstrasse, Ba-
sel’deki Holbeinstrasse veya 
Bern’deki Spitalacker: Bu konum-
lardan bir daire almak isteyenlerin 
en az 1,3 milyon Frank ödemesi ge-

rekiyor, hatta Zürih’te bir dairenin fiyatı 
2 Milyon Frank’ı dahi buluyor. Yüksek 
fiyatlara rağmen kendi evine sahip olma 
hayallerinden vazgeçmek istemeyenler, 
şehir merkezlerinden arabayla 30 daki-
kalık bir mesafede 1 milyon Frank’ın al-
tında daire bulabiliyor.

Bu sonuca Zürcher Kantonalbank´ın 
(ZKB) Bern, Basel ve Zürih bölgelerin-
deki 4 oda ve 120 metrekarelik yaşam 
alanına sahip yeni daireler için yaptığı 
bir analiz ile varıldı. Çalışma, fiyatların 
son on yılda yüzde 60’tan fazla arttığı 
Zürih bölgesinde bile 1 milyon Frank´ın 
altında daire bulunabildiğini gösteri-
yor. ZKB Gayrimenkul Analiz Başkanı 
Ursina Kubli ise, daire fiyatlarının son 
10 yılda önemli ölçüde arttığını belir-
tirken, halihazırda pahalı olanın daha 
da pahalılaştığını söyledi. Kubli, emlak 
fiyatlarının seviyesine katkıda bulunan 
en önemli faktörlerin vergi oranı veya 
şehir merkezine yakınlık süresi olduğu-
nu belirtti. Zürih veya Basel’in aksine, 
Bern şehir merkezi dışındaki ev fiyat-
ları her açıdan daha düşük fiyatta. 
Bern ve Thun arasındaki Aare ve 
Gürbetal bölgelerinde, 
fiyatlar 800.000 Frank 
ile 700.000 Frank´ın 
altında. Sebe-

bi ise; bu belediyelerin vergi yükünün 
yüksek olması, sakinlerinin güneşi daha 
az görmesi ve Bern’e gitmek için daha 
fazla zamana ihtiyaçlarının olması.

Bu durumda yeşil alanı çok, şehir 
merkezine yakın ve okul sayısı yüksek 
bölgelerin, Bern´in daha pahalı bölgeleri 
arasında olması şaşırtıcı değil. Kirchen-
feld-Schlosshalde, 120 metrekarelik bir 
daire için 1,3 milyon Frank’ın üzerinde 
fiyatlarıyla en pahalı bölge. Muri ve Al-
lmendingen’deki düşük vergiler, Bern’e 
yakın mesafe ve güneşli bölgelerin çok-
luğu emlak fiyatlarını yükseltiyor. Ulus-
lararası karşılaştırmada, İsviçre’de ev 
sahibi olanların oranı oldukça düşük. 
İsviçre, Avrupa ülkeleri arasındaki en 
düşük orana sahip. Federal İstatistik Ofi-
si’nin yayınladığı istatistiğe göre, sürekli 
olarak kullanılan dairelerin sadece yüz-
de 40’ı mülk sahipleri tarafından kulla-
nılıyor. Kubli, Limmattalbahn örneği ile 
emlak fiyatlarının toplu taşıma araçları 
ile de değiştiğine değindi. Bölge Zürih’e 
yaklaştıkça, fiyatların da keskin bir şekil-
de yükseldiğini belirten Kubli, bir böl-
genin değeri arttıkça ve popülerleştikçe 
fiyatların da arttığına değindi.

ZÜRIH 
KANTONALBANK 

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE KONUT
 FİYATLARINI ARAŞTIRDI

Z

İsviçre´de, özellikle 
de büyük şehirlerde 

daire sahibi olmak 
gittikçe zorlaşırken; 

Zürih, Bern ve Ba-
sel´e yarım sa-

at mesafede 
ki fiyatlar 

düşü-
yor. 

BAKAN SUTTER: GÖÇMENLERE VERILEN 
SOSYAL YARDIMLAR KISITLANSIN
Adalet Bakanı Karin Keller-Sutter, Avrupa Birliği ile EFTA dışında ki ülkelerden gelen göçmenlerin aldıkla-
rı sosyal yardımların kısıtlanmasını talep etti. Federal meclisin nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu.

A
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RHEINER GMBH`NIN MÜTHIŞ GAYRETI 

TAV`A AİT PRIMECLASS YOLCU 
SALONUNA ÖZEL ÖDÜL GETİRDİ
TAV`ın Zürih havalimanında açmış olduğu Primeclass adlı yolcu salonunda haftanın 7 günü, yolcuların her türlü 
catering ihtiyaçlarını karşılayan Rheiner GmbH, çalışanlarının üstün gayretleri ve sundukları birbirinden leziz 
yemek çeşitleriyle, Primeclass Lounge`a 2019 yılının en başarılı yolcu salonu ödülünü getirdi.

ünya genelinde VIP hizmet 
veren Priority Pass adlı şirke-
tin üyeleri üzerinden yaptığı 
oylamanın sonucuna göre, 
Avrupa genelinde en kaliteli 

hizmet veren yolcu salonu TAV`a 
ait Primeclass Lounge oldu. Zürih 
havalimanı E Kapısının bulunduğu 
terminalde hizmet veren ve toplam 
862 m2’lik alana sahip olan Primec-
lass 134 kişilik bir kapasiteye sahip. 

2018 yılında açılan Primeclass adlı 
salonun tüm catering ve servisini 
yöneten Rheiner GmbH adlı şirket 
başarılı işadamlarımızdan Murat 
Hoş`a ait. Konuyla ilgili görüşlerini 
aldığımız Murat Hoş gazetemize 
şunları söyledi: “Alanında uzman 
olan servis elemanları ve 7 yıldızlı 
aşçıların yer aldığı harika bir ekibe 
sahibiz, Primeclass Lounge`a gelen 
konukları en iyi şekilde ağırlayıp 

yolcu etmek için ciddi mesai harcıyo-
ruz, emeğimizin karşılığını böylesine 
güzel bir ödülle taçlandırmak hepi-
mize gurur verdi.  Bundan sonraki 
süreçte, Rheiner GmbH olarak Gast-
ronomi alanındaki yatırımlarımız de-
vam edecek, hali hazırda çok büyük 
projeleri bitirme noktasına geldik. 
Amacımız başta Zürih Havalimanı 
olmak üzere bu sektörde daha büyük 
başarılara imza atmak.”

Dünya mutfaklarından farklı lez-
zetleri biraraya getiren ve yaptıkları 
başarılı faaliyetlerle bizleri gurur-
landıran Rheiner GmbH CEO`su 
Murat Hoş ve ekibine, başarılarının 
devamını diliyoruz.  

PRIMECLASS YOLCU 
SALONUNU NASIL 
KULLANABİLİRİM?

Yanlızca İsviçre`de değil, dünya-

nın çeşitli havalimanlarında hizmet 
veren “primeclass” yolcu salonla-
rından faydalanabilmek için Loun-
ge Card üyeliği yapmanız ya da 
direk kredi kartı ödemesi ile salona 
gelmeniz yeterli. 1 yıllık üyelik 
programına dahil olarak, seyahati-
niz öncesinde beraberinizde 2 yetiş-
kin ve 0-6 yaş çocuk misafirleriniz 
ile Lounge’lara tüm yıl ücretsiz 
giriş hakkına sahip olabilir, dünya 
mutfaklarından farklı lezzetleri bi-
raraya getiren açık büfe ve içecek-
lerden yararlanabilir, veya yarım 
kalan işlerinizi tablet bilgisayarlar 
ve kablosuz internet bağlantısı 
sayesinde tamamlayabilir, TV, dergi 
ve gazetelerden gündemi takip 
ederek seyahatiniz öncesindeki za-
manı keyifle değerlendirebilirsiniz. 
Primeclass avantajları ve kullanım 
şartlarını öğrenmek için primeclass.
com.tr adresine bakabilirsiniz. 

D

RHEINER
GMBH CEO`SU 
MURAT HOŞ
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ISVIÇRE`YE GÜNÜ BIRLIK 
GELEN SINIR IŞÇILERININ 
SAYISI ŞAŞIRTIYOR

CEPHANELİK 
ÜZERİNDE Kİ 
MITHOLZ KÖYÜNE 
TAHLİYE KARARI

sviçre, Avrupa’da kirala-
rın en yüksek olduğu ül-
kelerin başında geliyor. 
Özellikle Cenevre’de kira-
lar oldukça pahalı. İş yeri 

İsviçre’de olan ancak yakın ül-
kelerde ikamet eden 329 bin ki-
şi her gün iş için bu ülkeye ge-
lip gidiyor. En fazla giriş çıkış 
ise Fransa’dan.

İsviçre İstatistik Ofisi’nin 
açıkladığı verilere göre 2019’un 
üçüncü çeyreğinde her gün 330 
bine yakın kişi iş için İsviçre’ye 
girip çıktı. Bu kişiler İsviçre’de 
düzenli olarak çalışan kişiler 
ve 2019 verilerine göre 329 bin 
291 kişi bu şekilde çalışmakta.  
Bu oran 2017’de kırılan rekor-
dan 8 bin 800 daha fazla.

YARIDAN FAZLASI FRANSA 
VATANDAŞI

329 bin kişinin yarıdan faz-
lası Fransa vatandaşı. Her gün 
seyahat eden Fransızlar’ın sa-
yısı 180 bine yakın. İkinci sıra-
da yaklaşık 80 bin ile İtalyanlar 
yer alıyor. Alman vatandaşları-
nın sayısı ise 60 bin civarında. 

Şehir bazında bakıldığında ise 
en fazla gelinen şehir Cenevre. 
Fransa’dan bu şehre her gün 
85 bin 100 kişi giriş çıkış ya-
parken, Ticino şehrine ise İtal-
ya’dan her gün 67 bin 800 giriş 
çıkış gerçekleşti.

Bu kişiler İsviçre’nin Avrupa 
Birliği (AB) ile imzaladığı ser-
best dolaşım anlaşması çerçe-
vesinde İsviçre’de çalışabiliyor-
lar. Çalışma alanlarıysa genel-
likle; üretim, ağırlama ve pera-
kende satış sektörleri.

Ayrıca, İsviçre’de düzenli 
ikamet eden Fransa, Almanya 
ve İtalya vatandaşları ile karış-
tırılmamalılar. Çünkü, düzenli 
ikamet sahipleri bu verilere da-
hil değil.

Avrupa’da iş için günübirlik 
seyahatin olduğu başka ülke-
ler de var. Bunlardan birisi Da-
nimarka. Başkent Kopenhag’da 
kiralar oldukça yüksek olduğu 
için komşu ülke İsveç’in Mal-
mö veya diğer şehirlerinden 
her gün Koepnhag’a gelip gi-
den çok sayıda kişi var.

İkinci Dünya Savaşı’nda yer altı de-
posu olarak kullanılan Mitholz’da, 3 
bin 500 ton askeri mühimmat bulunu-
yor. Yer altı deposunda göçükler oluş-
tuğu için çevredeki kayaların patlayı-
cıların üzerine düşme riski bulunuyor. 
1947’de gerçekleşen patlamada mü-
himmatın yarısı patlarken olayda 9 ki-
şi hayatını kaybetmişti. İkinci bir pat-
lama riski ise yıllardan beri göz ardı 
ediliyordu.

Savunma Bakanlığı, köyün tahliye-
siyle ilgili başlattığı değerlendirmeler-
de riskin artık kabul edilemez nokta-
ya geldiğini ve köyün tamamen boşal-
tılmasının en iyi seçenek olduğuna ka-
rar verdi. Bakanlık, mühimmatın etki-
siz hale getirilmesinin ne kadar süre-
ceğine bağlı olarak köy halkının evle-
rinden 10 yıl kadar uzak kalabileceği-
ni kaydetti. Yetkililer patlayıcıların en 
erken 2031 yılına kadar ortadan kaldı-
rılabileceğini açıkladı. Yapılacak olan 
temizlik çalışmaları dahilinde köyden 
geçen karayolu ve tren hattının da  ye-
niden düzenleneceği belirtildi. 

İsviçre’de çalışan ancak başka ülkelerde oturan 329 bin kişi, ül-
keye günü birlik giriş çıkış yapıyor.

İsviçre’de, İkinci Dünya Savaşı’n-
dan kalan cephaneler temizlenece-
ği için Kanton Bern`de yer alan Mit-
holz Köyü sakinleri yaklaşık 10 yıl 
boyunca evlerinden ayrı kalacak. 

I

25 OTOMOBIL AÇIK ARTIRMADA 
27 MİLYON DOLAR’A SATILDI

SÜRÜCÜLERE GÖRE 
ZÜRİH TRAFİĞİ 
ÇOK GERGİN

dı kara para aklama ve kamu 
malını kötüye kullanma skan-
dallarına karışan Ekvator Gi-
nesi Devlet Başkanı Yardımcı-
sı Teodoro Obiang’a ait kolek-

siyona, Cenevre Savcılığı geçtiğimiz 
Şubat’ da el koymuştu. Soruşturma-
nın ardından alınan mahkeme kara-
rında, 25 aracın açık artırmada satı-
larak elde edilecek gelirin, Batı Af-
rika’daki sosyal yardım programla-
rında kullanılmasına hükmedildi.

Teodoro Obiang, Ekvator Gine-
si’ni 40 yıl boyunca yöneten ve bir-
çok kurum ve örgüt tarafından 
dünyanın en fazla yolsuzluğunun 
yaşandığı yönetimlerinden birinin 
lideri olarak görülen, Devlet Başka-
nı Teodoro Obiang Nguema Mbaso-
go’nun oğlu.

 Eşine az rastlanan araç koleksi-
yonunda 2014 model beyaz renk-
li bir Lamborghini Veneno Roadster 

de bulunuyor. Bu ‘süper araç’ açık 
artırmada rekor fiyata alıcı bula-
rak tam 8,28 milyon Dolar’a satıldı. 
Araca müzayede öncesi bu miktarın 
yarısı kadar değer biçilmişti. Vene-
no’dan İtalyan spor otomobil mar-
kasının 50. yaş günü onuruna sade-

ce 9 adet üretilmişti.

Koleksiyonun büyük bir bölümü-
nü satın alan kişinin, isminin açık-
lanmasını istemeyen Birleşik Arap 
Emirlikleri’nden bir milyarder ol-
duğu belirtiliyor.

Trafik psikoloğu Hardy Holte tara-
fından geçtiğimiz yıl 2100 kişi ile 
gerçekleştirilen ve yeni yayınlanan 
bir ankete göre; trafik katılımcıları-
nın yüzde 65’i Zürih şehir içi trafi-
ğinde olumsuz bir ruh halinin ha-
kim olduğu kanaatinde.  Çalışma-
nın sonuçları, Stadt Zürich tarafın-
dan düzenlenen karayolu güvenliği 
konferansında sunuldu.

Anket değerlendirmelerine gö-
re, bu durum ulaşım araçlarına göre 
farklılık gösteriyor. Örneğin yayala-
rın yüzde 50’si trafikte olumsuz bir 
ruh hali ile karşı karşıya kaldığını 
belirtirken, bu oran otomobil ve bi-
siklet sürücüleri için yüzde 75 olarak 
değerlendirildi. Şaşırtıcı bir şekilde, 
katılımcıların yüzde 75’i davranışla-
rıyla trafiğe pozitiflik yaydığını id-
dia ederken, sadece yüzde 25´i tra-
fikte olumlu bir ortam yaratmak adı-

na katkıda bulunmadıklarını itiraf 
etti. Trafikteki olumsuz ruh halinin 
ana nedenlerinden biri zaman baskı-
sı. Katılımcıların yüzde 80’i stres al-
tında gergin olduklarını belirtti. Zü-
rih şehrinin trafiğinin zaman baskısı 
olmadan bu denli gergin olmayacağı 
belirtilirken, gerginliğin azaltılması-
nın aynı zamanda trafik güvenliği-
nin iyileştirilmesine de katkıda bu-
lunacağına dikkat çekildi.

Cenevre Savcılığı en fazla yolsuzluk yapılan ülkelerinden Ekvator Ginesi Devlet Başkanı yardımcısına ait 
olan 25 otomobile geçtiğimiz Şubat’da el koymuştu. Araçlar açık artırmada 27 milyon Dolar’a satıldı.

Zürih şehir içi trafiğindeki ruh hali, 
trafikteki birçok kişi tarafından 
olumsuz olarak hissediliyor.

A

%75
%50
Trafikte olumsuz 

bir ruh hali 

ile karşılaşan 

yayaların oranı.
Trafikte olumsuz 

bir ruh hali ile
 

karşılaşan bisiklet 

sürücülerinin oranı.

2011 model Aston Martin 
One-77 Coupe: 1,55 
milyon Dolar.
2015 model siyah renk 
Koenigsegg One-1: 4,6 
milyon Dolar.
2007 model, beyaz 
renk Bentley Azure 
Decapotable 112.125 
Dolar.
1998 model gri renk, 
zırhlı Rolls Royce Silver 
Spur 86.250 Dolar.

Koleksiyonda 
öne çıkan ‘süper’ 
araçların listesi:
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HÜKÜMET AİLE İÇİ ŞİDDETE 
KARŞI ÖNLEMLERINI ARTTIRIYOR

EMEKLİLERİN 
STANDARTLARININ 
EN ÜST DÜZEYDE 
OLDUĞU YER
İSVİÇRE

ederal Konsey yaptığı açıkla-
mada, kadına yönelik şiddetin 
ve aile içi şiddetin büyük acı-
lara neden olduğunu belirtti. 
Önlemleri güçlendirmek iste-

yen Federal Konsey’in kararlaştırdı-
ğı düzenleme 1 Ocak 2020 itibariyle 
yürürlüğe girdi. Maddi yardım ise 
2021´de başlayacak.

Hükümet, yönetmelik temelin-
de kendi programlarını ve projele-
rini yürütmenin yanı sıra, özel ku-
ruluşları destekleyecek ve önlem 
kampanyalarına mali destek sağla-
yacak. Fonların ödenmesinden Fe-
deral Cinsiyet Eşitliği Ofisi sorumlu 
olacak. Ulusal bilgilendirme ve bi-
linçlendirme kampanyaları, uzman-
lar için eğitimler, şiddete maruz ka-
lanlar veya şiddet uygulayan kişi-
ler için bilinçlendirme kampanyala-
rı gibi projeler mali destekten yarar-

lanabilecek. Kamu ve özel kişi ve-
ya kuruluşlar arasındaki işbirliği ve 
koordinasyon da desteklenebilecek.

Yönetmelik, Ceza Kanunu`ndaki 
önlemlerle ilgili maddeye dayanıyor. 
Federal Konsey ayrıca, Avrupa Kon-
seyi´nin kadın ve aile içi şiddete kar-

şı önlem ve mücadeleyle ilgili karar-
laştırdığı İstanbul Sözleşmesi´ne de 
atıfta bulundu. Federal Konsey, İs-
viçre’nin bu çerçevede kapsamlı bir 
taahhütte bulunacağını belirtti. Söz-
leşme, parlamentonun İsviçre’nin 
üyeliğini 2017’de onaylamasının ar-
dından, 2018’de yürürlüğe girdi.

HelpAge adlı yardım kuruluşu tara-
fından yapılan bir araştırmaya gö-
re, İsviçre’nin yanı sıra İsveç ve Nor-
veç’de emekliler için birer cennet 
olarak görülüyor. Gelir güvencesi, 
sağlık, eğitim ve genel hayat şartları 
dikkate alınarak yapılan araştırma-
da yüzden fazla ülkedeki koşullar 
dikkate alınmış. Bir yıl ön-
ce yapılan araştırmada al-
tıncı sırada bulunan İs-
viçre’nin, üçüncü sıra-
ya kadar yükselmesi-
nin önemli nedeni ola-
rak, Almanya ve Ka-
nada’daki emeklilerin 
durumunun kötüleşme-
si gösteriliyor. Sıralamada, 
Batı Avrupa ve Kuzey Ameri-
ka ülkelerinin en ön sıralarda oldu-
ğu, Afganistan ve Mozambik’inse en 
sonda yer aldığı görülüyor.

 İsviçre’nin ilk sırada yer aldığı en 

önemli kategori, günlük hayat kri-
terleri. Kamu taşımacılığı ve yaşlıla-
ra yönelik kurumlar açısından İsviç-
re açık farkla önde yer alıyor. Yaşlı-
lara yönelik sağlık hizmetleri açısın-
dansa, sadece Japonya İsviçre’nin 
önünde yer alıyor. Ancak gelir gü-

vencesi dikkate alındığında, İsviç-
re oldukça gerilerde seyredi-

yor. Hatta yaşlılıkta yok-
sullukla karşılaşma teh-
likesi açısından 29. sıra-
da yer alıyor. Buna gö-
re emekli insanların % 
17.6’ sı yardım alma-

dan yaşamlarını sürdür-
me imkanına sahip değil. 

Bu açıdan İsviçre’nin bazı 
kalkınmakta olan ülkelerin ge-

risinde kaldığı belirtiliyor. Araştırma 
yapılan ülkelerin tümü dikkate alın-
dığında, yaklaşık 150 milyon emekli 
yardıma muhtaç durumda.

Federal Konsey, kadına yönelik şiddete ve aile içi şiddete karşı harekete geçiyor. Önlem projeleri ve bilinç-
lendirme kampanyaları için yasal bir temel atıldı. İsviçre’de geçtiğimiz yıl 18.522 aile içi şiddet suçu kayde-
dildi. Her hafta bir kişi öldürme girişiminin kurbanı oldu. Geçen yıl 24’ü kadın olmak üzere 27 kişi öldürüldü.

Pek çok ülkeye kıyasla İsviçre’de 
yaşayan emeklilerin hayat 
standartlarının en üst düzeyde 
olduğu açıklandı. Ancak işin trajik 
tarafı, emeklilerin önemli bir 
kısmının yardıma muhtaç olması.

F
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2013 yılında Fe-
deral Sağlık Da-
iresi’ne yaptığım 
bir araştırmada 
iletişim ve bilgi ala-
nında yapılan ça-
lışmaların göçmen 
medyasının, sağlık 
bilgilerini göçmen 
topluluklara ulaş-
tırılmasında belli 
bir potansiyelinin 
olduğu bulgusuyla 
karşılaştım.

“Göçmen 
medyasının 
sağlıkla ilgili
bilgilendirme
potansiyeli var”

İSVİÇRE’DE KORONA VİRÜS VE GÖÇMENLER: 
BILGIYE ERIŞIMDE FIRSAT EŞITLIĞI

ayın Bülent Kaya, Federal Sağlık Dairesi (BAG/
OFSP) ve İsviçre Kızılhaç örgütünün (SRK/
CRS) iş birliğiyle kurulan, korona virüs ile mü-
cadele alanında bilgilendirme kampanyasının 
göçmen topluluklara ulaştırılmasını hedefleyen 

projeden sorumlusunuz. Bu konunun ayrıntısını bi-
zimle paylaşır mısınız? 

Maalesef İsviçre’de de sağlık bilgilerine erişim şansı 
herkese eşit dağıtılmamıştır. Göçmen nüfusun belli bir 
kısmı, özellikle de ulusal dillerden en az birini iyi ko-
nuşamayanlar ulusal dillerde var olan bilgilere erişe-
memekte ve dezavantajlı durumdalar. Bu nedenle bu 
proje, herkes için bilgiye eşit erişim ilkesini hayata ge-
çirmek için kuruldu. Göçmen topluluklara yönelik bil-
gilendirme kampanyası sadece var olan mevcut bilgi 
rehberlerinin farklı göçmen dillerine çevrilmesiyle ye-

tinmemekte. Bunu da aşarak, bilgilerin göçmen toplu-
luklara ulaştırılmasında göçmen medyasının hitap et-
tiği göçmen gruplarına olan yakınlıklarını da seferber 
etmeyi amaçlamakta. Bildiğim kadarıyla bu, Batı Av-
rupa Göç toplumlarında ilk kez yapılan ve benzeri ol-
mayan bir girişim. 

Federal Sağlık Dairesi yeni korona virüs hakkında 
göçmenlerin anadillerinden bir sürü bilgilendirme 
fişleri yayınladı. Sizce bu önlemler ne derece yeterli?

Federal Sağlık Dairesi’nin çıkardığı bilgi rehberle-
ri, doğası gereği evrenseldir. Yani göçmen kökenli ol-
sun veya olmasın herkese hitap eder. Bu son derece 
normal bir şey. Ne var ki bilimsel çalışmalar ve pra-
tikteki uygulamalar bize bu bilgilerin herkese, özel-
likle de belli göçmen çevrelere yeterince ulaşmadı-

ğını, ulusal veya yerel basın gibi geleneksel bil-
gi yayma kanallarının bu anlamda yetersiz kaldı-
ğını göstermekte. Eğitim seviyesi düşük veya bu 
ülkenin ulusal dillerinden birine yeterince hâkim 
olmayan bir göçmenin, Federal Sağlık Dairesi’nin 
internet sitesine girmesi ve bu bilgi okyanusun-
da boğulmadan anadilinden bir bilgiye ulaşma-
sı çok zor ve nadirdir. Ayrıca birçok göçmen grup 
için bilgilerin nasıl ve hangi kanallarla iletildi-
ği çok önem kazanıyor. Göçmenler, kaynakları-
nı kendilerine yakın gördükleri iletilere ve bilgile-
re daha fazla ilgi göstermekteler. Bu nedenle göç-
men nüfusa yönelik yeni korona virüs kampan-
yası, sadece bilgiye erişimden mahrum kalan in-
sanların konu hakkında bilgilendirilmesini değil, 
aynı zamanda bu konudaki gözlemlenecek bazı 
göçmen grupların özel bilgi ihtiyacını karşılama-
yı ve var olan bilgi eksikliğini doldurmayı da he-
deflemekte.

İsviçre Kızılhaç bünyesinde kurulan ve so-
rumlusu olduğunuz MigesMedia platformu bu 
kampanyanın hayata geçirilmesi için göçmen 
medyası ile çalışıyor. Göçmen medyası bu an-
lamda nasıl bir rol üstleniyor?

2013 yılında Federal Sağlık Dairesi’ne yaptı-
ğım bir araştırmada iletişim ve bilgi alanında 
yapılan çalışmaların göçmen medyasının, yani 
göçmenlerin kendi topluluklarını bilgilendir-
mek için kurdukları medyanın, sağlık bilgile-
rini göçmen topluluklara ulaştırılmasında bel-
li bir potansiyelinin olduğu bulgusuyla karşı-
laştım. Bu potansiyelin İsviçre’de değerlendi-
rilmesinin anlamlı olacağı yönünde bir öneri-
de bulundum. Bu öneri Federal Sağlık Daire-
si’nin dikkatini çekti ve İsviçre Kızılhaç bün-
yesinde MigesMedia ismiyle projeye dönüştü-
rüldü. MigesMedia platformu, göçmen med-
yası ve halk sağlığı aktörleri arasındaki iş bir-
liğini teşvik ve sağlıkla ilgili bilgilerin göçmen 
topluluklara ulaştırılmasında göçmen medya-
sının potansiyelini seferber etmeyi amaçlamak-
ta. İşlevi itibariyle MigesMedia öncü bir plat-
formdur. Bu kampanya esnasında yaklaşık yir-
miye yakın farklı dillerden ve formatlardan ya-
yın yapan göçmen medyası ile birlikte çalışıyo-
ruz. Bu medyalar bize gerçekleştirmek istedik-
leri projeleri sunuyorlar ve bunlar için belli bir 
maddi destek talebinde bulunuyorlar. Bizde bu 
projeleri ve bütçeleri belli kriterler çerçevesin-
de değerlendiriyoruz. Sunulan projelerin yara-
tıcı olmasına önem veriyoruz. Kabul ettiğimiz 
projelerde ayrıca farklı medya tipleri, içerik ve 
bilgi yayma kanalları açısından belli bir çeşitli-
liğin olmasına da özen gösteriyoruz. Tabiki dil-
sel çeşitlilik bunların başında gelmekte. Elimiz-
den geldiğince her göçmen dilinden bilgilen-
dirme projeleri gerçekleştirmeğe çalışıyoruz. 

İsviçre’de sağlıkla ilgili bilgilerinin göçmen 
topluluklara ulaştırılmasında göçmen medyası-
nın geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Göçmen medyası, İsviçre sağlık kuruluşları-
na kendisinin etkili ve diğer dağıtım kanalla-
rın yanında tamamlayıcı bir kanal oluşturdu-
ğunu gösterebildi. Bu durum sağlık kuruluşla-
rı ile ilerde daha fazla birlikte çalışmanın koşul-
larının yaratılmasına katkı sağlayacaktır. Ne var 
ki İsviçre’de göçmen medyası ve sağlık örgütle-
ri arasındaki iş birliğinin daha da sistematikleş-
me gibi bir sorunu var. Şu ana kadar bu iş birli-
ği, kendiliğinden, arada sırada, spontane bir şe-
kilde ve bazı kişilerin özel girişimleri sayesinde 
gerçekleşiyor. Bunun kurumsal bir zemine otur-
tulması gerek. Sağlık örgütlerine, gelecekte göç-
men medyasını kampanyaların tanıtım aşaması-
na doğrudan entegre etmelerini ve birlikte çalış-
mak için gerekli bütçeyi ayırmalarını öneririm. 
Diğer taraftan, göçmen medyası ile İsviçreli ku-
ruluşlar arasındaki iş birliği sadece sağlık ala-
nı ile sınırlı kalmamalı, eğitim ve hukuk vb. gibi 
diğer toplumsal alanlara da yayılmalı. Umarım 
bu aktörler, sağlık alanında geliştirdiğimiz bu iyi 
pratiği takip ederler ve göçmen medyasının göç-
men topluluklara olan yakınlığından yararlana-
rak bilgiye erişimde eşitlik ilkesinin hayata geç-
mesine katkıda bulunurlar. 

Biz göçmen medyası olarak entegrasyon ala-
nında ciddi bir rol oynadığımızı düşünüyoruz. 
Ama maalesef kurumlardan gerekli maddi deste-
ği bulamıyoruz. 

Evet, haklısınız. Fakat gerçeklik çok daha kar-
maşık. Eğer kurumlar size entegrasyon alanında 
yaptığınız katkı için maddi yardım yapsa bu yar-
dımı, eşitlik ilkesinden hareketle, bütün ana akım 
medyasına da yapmak zorundadır. Bu da altın-
dan kalkılamayacak bir maddi yük demektir. Çün-
kü her basın bir şekliyle ya göçmenlerin entegras-
yonuna ya da genel ulusal uyuma katkı sağlayan 
yayınlar yapmaktadır. Diğer bir olgu özellikle de 
göçmen medyanın anadilden yayın yapmasını il-
gilendiren bir konu. Bildiğiniz gibi İsviçre’de Ya-
bancılar Yasası çerçevesinde entegrasyon üzerine 
ve onu teşvik eden ve bu alandaki projeleri mad-
di olarak destekleyen bir madde var. Bu madde 
çerçevesinde dilsel entegrasyon göçmenlerin ül-
ke dillerinden birini öğrenmesini temel almaktadır 
ve bu yöndeki çabaların teşvik edilmesi öngörül-
mekte. Bu yüzden anadilden yayın yapan göçmen 
medyasının madden desteklenmesi İsviçre’nin en-
tegrasyon politikasına ters düştüğü seklinde al-
gılanıyor. Bu yüzden SEM gibi federal veya diğer 
kantonal kurumların anadilden yapılan çalışmala-
ra destek eğilimleri SVP/UDC gibi sağ politik par-
tilerin politik engellemeleri ile karşılaşıyor. 

Yaşanılan son Korona krizi, halk sağlığının korunması için stratejik bilgilendirme kampanyalarının ne 
denli önemli olduğunu ortaya koydu. İsviçre’de yapılan bir araştırmaya göre göçmenler, sağlık bilgileri-
ni en fazla doktorlar ve kendilerine daha yakın hissettikleri kanallar üzerinden temin etmekte. Korona 
salgını esnasında İsviçre Federal Sağlık Ofisi göçmenlere nasıl ulaştı? Ne gibi çalışmalar yapıldı? Tüm 
bu konuları salgın döneminde oldukça önemli bir projenin sorumlusu olan Bülent Kaya ile konuştuk.

Röportaj: Pusula Swiss

İsviçre’de de sağlık 
bilgilerine erişim 
şansı herkese eşit 
dağıtılmamıştır. Göç-
men nüfusun belli 
bir kısmı, özellikle de 
ulusal dillerden en az 
birini iyi konuşama-
yanlar ulusal dillerde 
var olan bilgilere 
erişememekte ve 
dezavantajlı durumda 
kalmaktadır.

“Göçmenlerin 
bilgiye ulaşımı 
kısıtlı”

S

BÜLENT 
KAYA
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ISVIÇRE’DEKI YABANCILARIN 
YAŞAM KALİTESİ DAHA DÜŞÜK
Federal Hükümet’in açıkladığı veriler, göç geçmişi ile bireysel yaşam 
standartları arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor.

ederal İstatistik Ofisi´nin (BFS) 
yayınladığı yeni bir rapor, İsviç-
re’de yaşayan göçmen kökenli, 
özellikle de yabancı vatandaş-
lığa sahip kişilerin, göç geçmişi 

olmayan İsviçre vatandaşlarına 
oranla, önemli ölçüde daha düşük 
bir yaşam kalitesine sahip oldukları-
nı gösterdi. BFS tarafından yayınla-
nan verilere göre; 2018 yılında 15 yaş 
ve üzeri, daimi ikamet eden nüfusun 
yaklaşık yüzde 38’i göçmen kökene 
sahip (2.686.000 kişi). Bu oran, bir 
önceki yıla göre yüzde 1,5 oranında 
artış gösteriyor.

Göçmen kökenli nüfusun yüzde 
80’inden fazlası yurtdışında doğdu 
ve ilk kuşağa (2.165.000 kişi) ait. Di-
ğerleri ise İsviçre doğumlu ve ikinci 
kuşağa ait. BFS tarafından yayınla-
nan bir diğer raporda, göç geçmişi 
ile bireysel yaşam kalitesi arasında 
bir bağlantı olduğuna dikkat çekildi. 
Nesnel yaşam koşullarının gösterge-
leri (örneğin konut maliyetleri, eği-
tim seviyesi),  öznel refahın (mem-
nuniyet) yüksek seviyelere ulaşması 

sonucunda yüksek bir yaşam kalitesi 
elde edilmiş sayılıyor. İncelenen ya-
şam alanlarının birçoğunda (finansal 
durum, konut durumu, iş ve eğitim, 
sağlık, öznel refah), yalnızca İsviçre 
vatandaşlarından oluşan, göçmen 
kökenli olmayan nüfusun, İsviçre 
vatandaşı olan göçmen kökenliler-
den ve yabancı vatandaşlığa sahip 
göçmen kökenlilerden çok daha 
yüksek bir yaşam kalitesine sahip 
olduğu belirlendi. Rapora göre, göç-
men kökenli nüfusun içinde, İsviçre 
vatandaşı olanlar, genellikle yabancı 
uyruklulardan daha iyi yaşam koşul-
larına sahip. Bu grubun dağılımının 
çok heterojen olduğu belirtilirken, 
gruplar milliyetlere göre de ayrılıyor.

Kuzey ve Batı Avrupa vatandaşla-
rı, diğer yabancı uyrukluların aksine 
çok iyi eğitimli ve yüksek bir gelire 
ve genellikle ortalamanın üzerinde 
bir yaşam koşuluna sahipler. Doğu 
Avrupalılar ve Avrupalı olmayanlar 
ise (düşük bir oranda Güney Avrupa-
lılar da dahil) neredeyse tüm yaşam 
alanlarında özellikle dezavantajlı bir 

grup olarak ortaya çıkıyor. Düşük 
eğitim seviyesi, eksik sosyal ilişkiler, 
finansal zorluklar ve kısmen tatmin 
edici olmayan bir sağlık durumu; 
işgücü piyasasına entegrasyonlarını 
ve böylece gelir elde etme fırsatlarını 
zorlaştırıyor. Ortalamanın üzerinde 
seyreden endişe ve memnuniyetsizlik 
belirtileri ve kötü bir konut duru-
mu da grupdaki güvencesiz yaşam 
koşullarına işaret ediyor. Güney ve 
Doğu Avrupa vatandaşları ve Avrupa 
vatandaşı olmayanlar, genel nüfusa 
göre çok daha fazla nesnel ve öznel 
sorunlar biriktiriyor. Özellikle Doğu 
Avrupa ve Avrupa dışı vatandaşları 
nesnel çoklu dezavantajlara, orta-
lamanın üzerinde maruz kalıyor. 
Araştırmada yer alan diğer nüfus 
gruplarından işsizler, göç geçmişi ve 
uyruğuna bakılmaksızın, aynı dere-
cede, hatta hayatın birçok alanında 
daha fazla dezavantajlı durumdalar. 
Doğu ve Batı Avrupa vatandaşları ile 
birlikte en az kazananlar ve iyi bir 
eğitim almamış olanlar ana risk grup-
ları ve dolayısıyla sosyal politika için 
kilit hedef gruplarını oluşturuyorlar.

F

D

TATIL PLANI YAPANLARA MÜJDE
YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLAR İÇİN 14 GÜN 
EVDE KARANTİNA UYGULAMASI KALDIRILDI

ünyayı etkisi altına alan yeni 
koronavirüs (Covid-19) pan-
demisi kapsamında sınır kapı-
larında ve yurt dışından gelen 
vatandaşlar için uygulanan sı-

kı tedbirler normalleşme adımlarıy-
la birlikte kaldırılıyor. Bu kapsam-
da her yıl yaz aylarında Avrupa ül-
kelerinden havayolu ve karayolu ile 
Türkiye’ye, memleketlerine giden 
vatandaşlarımızın izin dönemleri-
ni ve seyahatlerini rahat yapmala-
rı için de birtakım çalışmalar haya-
ta geçiriliyor.  

YTB Başkanı Abdullah Eren, geç-
tiğimiz günlerde Kapıkule Sınır Ka-
pısı’nda incelemelerde bulunmuş 
gerekli tedbirlerin alındığını ve va-
tandaşların geçişlerini kolaylaştıra-
cak çalışmaların yapılacağını belirt-
mişti. Eren, ayrıca vatandaşlarımı-
zın izin sürelerini kısmayacak bir 
çalışma modelinin de başlayacağına 
dikkat çekmişti. Abdullah Eren son 
olarak 14 Gün Evde Gözetim Uygu-

laması’nın da kalktığını açıkladı. 

YTB Başkanı Eren, yaz ayların-
da memleket yoluna düşen vatan-
daşların Türkiye’ye geliş-gidişlerin-
deki ihtiyaçlarını gidermek ve da-
ha rahat seyahat yapmalarını sağla-
mak için YTB tarafından başlatılan 
Sıla Yolu projesinin bu yıl yine ger-
çekleştirileceğini de ifade etti. YTB 
olarak memleket yoluna düşen va-
tandaşların yanında olacaklarını di-
le getiren Abdullah Eren, “Bu yaz 
Türkiye’ye gelecek yurt dışındaki 

vatandaşlarımız için izin süreleri-
ni kısmayacak bir uygulama olaca-
ğını söylemiş, bu hafta Kapıkule’de 
mevcut uygulamaları da incelemiş-
tik. Bu kapsamda 14 Gün Evde Gö-
zetim Uygulaması kalktı. Hayırlı ol-
sun. Bu yıl da inşallah yaz izin dö-
neminde YTB olarak Memleket Yo-
lu’na düşen vatandaşlarımızın ya-
nında olacak ve geçen yıl hayata ge-
çirdiğimiz Sıla Yolu projesini yine 
gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.

GERİ DÖNÜŞTE KARANTİNA 
UYGULAMASI OLACAK MI?

Yapmış olduğumuz araştırmaya 
göre an itibariyle İsviçre`ye yalnız-
ca vatandaşlığı ve oturumu bulu-
nan kişiler uçuş yapabiliyor. Hava-
limanında uygulanmakta olan ku-
rallar ise Korona nedeniyle daha sı-
kılaştırılmış durumda. Aldığımız 
bilgiye göre uçuştan evvel en az 3-4 
saat önce bavulları vermek için ha-
valimanında hazır bulunup, uçağın 
kalkmasına 75 dakika kala işlemleri 
bitirmiş olmanız gerekiyor. Bavulla-
rı yolcu tek başına verebiliyor ve el 
valizleri 4 kiloyu geçmeyecek.  

YABANCI PLAKALI ARAÇLARIN 
KALMA SÜRELERİ DE UZATILDI

Yurtdışında yaşayan vatandaş-
larımızın Türkiye`ye götürdükle-
ri araçlarla ilgili olarak T.C. Ticaret 
Bakanlığı tarafından 9 Haziran tari-
hinde yeni bir açıklama yapıldı. Bu-
na göre Türkiye`de bulunma süre-
si 1 Şubat 2020 tarihi itibariyle so-
na eren yabancı plakalı araçların bu 
süresi 30 Ağustos 2020 tarihine ka-
dar uzatıldı. Süreyle ilgili sıkıntı 
içinde olan vatandaşlarımız bu sa-
yede herhangi bir sorun yaşamadan 
30 Ağustos tarihine kadar araçları-
nı Türkiye sınırlarında kullanmaya 
devam edebilecekler.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, yurt dışında yaşayan ve tatillerini ana 
vatanlarında geçirmek isteyen vatandaşlar için uygulanan 14 Gün Karantina Kuralı’nın kalktığını duyurdu.

YTB BAŞKANI 
ABDULLAH EREN
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HASTA 
MAHKUMLARIN 
İNTİHAR 

ETMESİNE 
YARDIM 
EDİLSİN 

Mİ?

zel bir kurumun yardımı ile inti-
har etmenin yasal olduğu İsviçre’de 
mahkumların bu düzenlemeden 
faydalanmasıyla ilgili yasal boşluk 
bulunuyor. Ülke parlamentosu bu 

konuda yeni bir düzenleme üzerinde ça-
lışmalarını sürdürüyor. Konuyu günde-
me taşıyan ise, tecavüz suçlarından yar-
gılanan 69 yaşındaki Peter Vogt. 10 yıllık 
hapis cezası bitmesine rağmen psikolojik 
rahatsızlığı olan ve tehlikeli olduğu belir-
tilen Vogt’un ömür boyu bir klinikte tu-
tuklu kalmasına karar verilmişti.

‘GELECEĞİ OLMAYAN BİR 
HAYAT, YAŞAMAK DEĞİL’

Aşırı kilolu, böbrek ve kalp yetmezliği 
gibi hastalıkları olan Vogt “serbest insan-
lar” gibi hayatına son vermek için yar-
dım çağrısında bulundu.

Artık bu şartlarda yaşamak istemedi-
ğini belirten mahkum, “Geleceği olma-
yan bir hayat, yaşamak değildir. Bu bit-
kisel hayatı yaşamaktansa ölmeyi tercih 
ederim,” diye konuştu. Mahkum, Tem-
muz 2018’de hastaların intiharına yar-
dım eden Exit Deutsche Schweiz ile te-
masa geçti ancak özel durumu nedeniy-
le kurumdan olumlu cevap alamadı. Bu 
konuyu açıklığa kavuşturmak isteyen İs-
viçre hükümeti, ceza hukuku, psikolog 
ve doktorlardan oluşan uzman bir ekibin 
görüşünü istedi.

Uzmanlar, belli koşullardaki mahkum-
ların serbest insanlar gibi, kendi kader-
lerini tayin etme hakkının olduğunu, ha-
pishanelerde de intiharın mümkün ol-
ması gerektiğini belirtti. İsviçreli avu-
kat Barbara Rohner, muhakeme yeteneği 
olan mahkumların, hastalıklarından do-
layı intihar etme isteklerinin kabul edil-
mesi gerektiğini savunuyor. Barbara Ro-
hner, “Vogt davasının ötesinde, cezaevle-
rindeki yaşlı mahkumların sayısının art-
masıyla bu konu daha da fazla günde-
me gelecek. O yüzden yakın zamanda bir 
karar almalıyız,” dedi. İsviçre Ulusal Bi-
lim Vakfı’nın verilerine göre 2005 ve 2016 
yılları arasında, cezaevlerindeki 50 yaşın 
üzerindeki suçluların sayısı iki kat arttı.

Ö

Devlet, hasta bir mahkumun intihar 
etmesine yardım edilebilir mi? İsviçre’de 
ömür boyu hapis cezasına mahkum edilen 
bir kişi, yaşadığı hastalığı ve zor yaşam 
koşullarını öne sürerek doktor desteğinde 
intihar etmek istiyor.
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SBB`DEN EĞİTİMDEKİ 
MAKINISTLERE SÜPER MAAŞ

BAKICI PERSONELİN 
SÖMÜRÜLMESİNE 
İZİN VERİLİYOR

BB, makinist sıkıntısını 
azaltmak için çeşitli ön-
lemler aldı. Bunlardan 
biri de makinistlik eğiti-
mi esnasında alınan üc-

retin, yaklaşık 10.000 Frank’a 
yükseltilmesi. SBB sözcü-
sü Reto Schärli, eğitim ücreti-
nin yapılan zamla en az 52.500 
Frank seviyesinde olduğunu 
belirtti. Makinistlere 14 ile 16 
ay süren bir eğitimin ardın-
dan, ödenek ve giderler da-
hil olmak üzere, aylık yaklaşık 
6.000 Frank maaş veriliyor.

Schärli yaptığı açıklamada, 
SBB’nin başka meslek grupla-
rından olan kişileri makinist 
olarak eğitmeyi hedeflediğini 
söylerken, bununla ilgili özel-
likle 40 yaş üstü kesime hitap 
eden bir kampanya başlattık-
larına dikkat çekti. İlk değer-
lendirmelerin çok olumlu ol-
duğunu belirten Schärli, kam-
panyanın başlamasının ardın-
dan ilk üç hafta içinde yakla-
şık 1.600 ilgilinin, konuyla il-
gili bilgilendirme etkinliğine 
kayıt yaptırdığını söyledi.

İsviçre’nin tümünde mev-
cut olan makinist sorunu; SB-
B´nin yolcu ve eşya trafiğinde 

günde yaklaşık 30 personelin 
eksik olduğu anlamına geli-
yor. SBB, izinli günlerinde gö-
rev alan makinistlere 80 Frank 
özel ödenek verirken BLS, ek 
vardiya yapan makinistle-
re 2020 Nisan ayına kadar 100 
Frank prim ödüyor.

Makinist eksikliği kısmen 
yazın yapılan fazla mesaile-
rin sonradan telafi edilmesin-
den ve hastalık izni gibi du-
rumlardan kaynaklansa da, 
yapısal problemlerin de payı 
büyük. 2024 yılına kadar yak-
laşık 1.000 yeni makiniste ih-
tiyacı olan SBB’nin, o zama-
na kadar doğum oranı yüksek 
olan yıllara ait çok sayıda ça-
lışanı emekliye ayrılacak. SBB 
Ekim ayının sonunda, geçmiş-
te yeterince personel eğitme-
diklerini kabul ederken, maki-
nistlerin talep, görev ve eğitim 
planlamasını da ihmal ettikle-
rini itiraf etmişti. Eskiden eği-
tilen 3 ile 4 sınıf varken, şu an-
da her biri 18 öğrenciden olu-
şan on ile oniki sınıf mevcut. 
Schärli, yapılan değişiklik ve 
önlemlerin etkisinin ancak bir 
yıl sonra, yeterli sayıda yeni 
makinist eğitilmiş olduğunda 
görüleceğini belirtti.

İsviçre’de ev işleri için özel bir yardım-
cı tutmak isteyen biri bunu kendi istediği 
şartlarda yapabilir, zira bu tür bakım hiz-
metleri iş kanunu kapsamına girmiyor. 
Kantonlar bu sektör için çalışma saatleri-
nin tespitine yönelik asgari iş akitleri ön-
görse de işveren daha kötü çalışma şart-
larını da şart koşabiliyor. Böylece istisma-
rın önü açılmış oluyor. Ekonomi Bakanlı-
ğı Müsteşarlığı`nın (Seco) verdiği bilgiye 
göre bu durumdan on binlerce kişi muz-
darip. Elde edilen en güncel verilere gö-
re her yıl 3000 ile 3500 ev işleri yardımcısı 
İsviçre’ye göç ediyor. Bunlar arasında ise 
Polonya, Macaristan ve Slovakya gibi Do-
ğu Avrupa ülkelerinden gelenlerin sayısı 
2015 yılından bu yana iki katına çıktı. Kısa 
süreli kalanların sayısı ise dört kat arttı.

KAÇAK ÇALIŞMAYA ZORLANIYORLAR
 
Aracılar iyi bir maaş vadetsede kadın-

lar sonuç olarak çok daha az para alıyor-
lar. İsviçreli bir aracı şirket üzerinden Po-
lonya’dan İsviçre’ye iş için gelen bir mağ-
dur anlatıyor: “Söz konusu şirket başın-
dan beri tuhaftı. Patronum beni önce kayıt 
dışı çalıştırdı. Yani kaçak çalıştım. Ancak 
müdahalemden sonra sosyal sigorta prim-
leri ödendi. Fakat bu kadın günde 24 sa-
at ve haftada 7 gün çalışmasına rağmen al-
dığı ücret sadece net 2000 Frank’tı. Kadın 
bunun üzerine resmi makamlara giderek 
bilgi almış ve hakkı olan ücretin daha faz-
la olduğunu öğrenmiş. Fakat patronundan 
zam isteyince, işinden olmuş. Şirket hemen 
Polonya’dan başka bir kadını getirtmiş.

SBB, makinistlerin meslek eğitimleri esnasında aldıkları 
maaşları yükselterek makinist açığını gidermeyi amaçlıyor.

İsviçre’de binlerce Doğu Avrupalı kadın 
özel bakım hizmetlerinde görev yapı-
yor. Fakat bağlayıcı kuralların eksikliği 
nedeniyle çalışma şartları çoğunlukla 
çok kötü durumda.

S
HAYALINIZDEKI EVI KURMAK 
ŞİMDİ DAHA KOLAY

aşta ev tekstili, mutfak eşyaları, dekorasyon, halı 
ve hediyelik eşya grupları olmak üzere daha birçok 
farklı alanda tüketicilere hizmet veren mağaza, bu 
yılın Şubat ayından itibaren ürün yelpazesine mo-
bilya satışını da ilave ederek hizmet alanını genişlet-

ti. Kaliteli, estetik ve uzun ömürlü mobilya çeşitlerini uy-
gun fiyatlarla müşterisine ulaştıran Şevki GmbH, müş-
terilerinden yoğun ilgi görüyor. Mağazada başta otur-
ma grupları olmak üzere, yemek ve yatak odası takımla-

rı, vitrin çeşitleri züccaciye ve dekorasyon ürünleri büyük 
beğeni görüyor. İsviçre için yüksek kalitede Türkiye`de 
üretilen mobilya çeşitleri siparişten sonraki 4-6 hafta için-
de tüketiciyle buluşturuluyor.

Elbette verilen hizmetler mobilya çeşitleriyle sınırlı de-
ğil, yeni evlenen, evini değiştirmek isteyen herkes için A`-
dan Z`ye tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında bulabilecek-
leri özel bir konseptle hizmet veren Şevki GmbH, elekt-
rikli mutfak gereçlerinden, porselen takımına, halıdan 
mobilyaya, duvar saatinden dekorasyon çeşitlerine kadar 
ihtiyaç duyulan her şeyin bulunabileceği özel bir konsep-
te sahip.  2000 m2’lik bir alanda 1000 m2’lik satış ve teş-
hir bölümüyle ihtiyaç duyduğunuz her konuda zevkle 
alışveriş yapabileceğiniz Şevki GmbH`yı görmeden kara-
rınızı vermeyin. Güleryüzlü ekibiyle kaliteli ürünleri uy-
gun fiyata alabileceğiniz, verilen garantiler ve zamanın-
da ürün teslimatından memnun kalacağınız bir alışveriş 
için Şevki GmbH sizleri bekliyor. Üstelik 3, 6 ya da 12 ay-
lık bütçenize uygun taksit seçenekleriyle de ödemelerini-
zi yapabilirsiniz. 

 
Şevki GmbH, Austrasse 2, 5313 Klingnau
Telefon: 056 245 49 01, www.sevki.ch

İsviçre-Almanya sınırında bulunan Aargau Kantonuna bağlı Klingnau adlı kasabada uzun yıllardır fa-
aliyet gösteren Şevki GmbH, toptan satışlarla adını duyurmuş olan önemli şirketlerimiz arasında yer 
alıyor. 2012 yılından bu yana ürün yelpazesini daha da genişleterek perakende alanında da adını du-
yurmaya başlayan şirket deneyimli iş adamımız Şevki Ertuğrul ve ailesi tarafından yönetiliyor.

B



44 çevre 45güncelpusulaswiss pusulaswisshaziran/2020 haziran/2020

BAZ ISTASYONLARININ YETERINCE 
DENETLENMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

ederal Mahkeme, yeni mobil telefon standardı 
5G hakkındaki tartışmalar devam ederken, kri-
tik bir kararla yankı uyandırdı. Yüksek Mah-
keme, İsviçre’deki yaklaşık 18.500 cep telefonu 
anteninin, radyasyondan korunma sınırlarına 

uyup uymadığını daha iyi kontrol etmesi için Fede-
ral Çevre Ofisi’ne (Bafu) talimat verdi talimat verdi. 
Federal Mahkeme, Federal Çevre Ofisi’ni bu konuy-
la ilgili açıklamaya ihtiyaç duyulduğu için eleştirdi 
ve bu nedenle Bafu’nun İsviçre çapında özel denetim 
gerçekleştirmesine karar verdi.

Federal Mahkeme’nin federal bir kuruma böyle-
si bir talimat vermesi nadir gerçekleşen bir olay. Lo-
zan’ın bu talimatı, Thurgau Kantonundan bir dava 
ile tetiklendi. Romanshorn Belediyesi sakinleri, yük-
sek bir binanın üzerindeki mevcut Sunrise anteninin 
güçlendirilmesine karşı verdikleri savaşta, davayı 
Federal Mahkeme’ye kadar götürdü. Mahkeme şika-
yeti reddetti ve Sunrise artık tartışmalı anteni güçlen-

direbilecek. Ancak Mahkeme, Thurgau davasına da-
yanarak, Federal Hükümet’in tüm anten ağını yeter-
siz kontrol ettiği sonucuna vardı. Thurgau davacıları 
mahkemenin dikkatini, Schwyz Kantonundan bugü-
ne kadar yeterli ilgi görmemiş bir davaya yönlendir-
diler. 2015 yılında, Schwyz Çevre Koruma Ofisi, 14 
cep telefonu anteni üzerinde rastgele kontroller yap-
mış ve 14 antenden 8’inin inşaat ruhsatını ihlal ettiği 
ortaya çıkmıştı.

Federal Mahkeme bu davaya dayanarak, dene-
tim yoğunluğuyla ilgili temel şüpheleri dile getir-
di. Schwyz’deki hatalı antenlerin radyasyon sınırla-
rını aşıp aşmadığının dahi belli olmadığına, özellik-
le de diğer kantonlarda durumun ne olduğuna da-
ir hiçbir bilgi bulunmadığına dikkat çekti. Mahke-
me bu nedenle, NZZ’nin yayınladığı kararda belir-
tildiği üzere, Bafu’nun yürütülen kalite güvence sis-
temlerinin işleyiş uygunluğunun İsviçre genelinde 
kontrolüne dair talimat verdi.

Schwyz Kantonundaki 14 telefon anteninden 8’inin inşaat ruhsatını ihlal etmesiyle ortaya çıkan 
olay, ülkedeki yaklaşık 19.000 baz istasyonunun yeterince denetlenmediği gerçeğini ortaya koydu.

Federal Mahkeme, 
Schwyz’deki hatalı 
antenlerin radyasyon 
sınırlarını aşıp 
aşmadığının dahi belli 
olmadığına, özellikle 
de diğer kantonlarda 
durumun ne 
olduğuna dair hiçbir 
bilgi bulunmadığına 
dikkat çekti.

Anten 
incelemeleri 
sürüyor

F

alpoth sadece hekimlik mesle-
ğini en iyi şekilde icra etmesi 
ile değil, sosyal ve siyasi alan-
daki çalışmalarıyla da toplu-
mumuzun takdirini kazan-

mış değerli bir isim. İzmirli bir aile-
nin çocuğu olan Walpoth, Bern Üni-
versitesi’ndeki görevinin dışında, 
İsviçre Türkiye Hekimler Derneği 
STAV’ın da başkanlığını yürütmek-
te. Değerli bilgi ve becerilerini siya-
si arenaya da taşıyan Walpoth, aynı 
zamanda SP’den, Kanton Bern Mec-
lis üyesi olarak çalışmalarını sürdü-
rüyor. Siyasi arenadaki çalışmaları-

nı odak olarak göç ve sağlık konu-
larında özelleştiren Dr. Belinda Na-
zan Walpoth 14 Haziran’dan itiba-
ren kendi muayenehanesinde hiz-
met vermeye başladı. Dr. Belinda 
Nazan Walpoth muayenehanesin-
de kalp ve damar (Kardiyoloji) has-
talarını ağırlamaya başlayacak. Yeni 
muayenehanelerinde gelişmiş tek-
nolojik imkanlar hiç ödün verme-
den uygulanacak, hastalara Üni-
versite girişimsel laboratuvarıy-
la ve girişimsel olmayan tüm test-
leri de kendileri yaparak, kesintisiz 
hizmet verecekler. 

DOKTOR BELINDA NAZAN WALPOTH 
KENDİ MUAYENEHANESİNİ AÇTI
Bern Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Belinda Nazan Walpoth, 
14 Haziran‘dan itibaren Bern’de kendi muayenehanesinde hizmet vermeye başladı.

W

Randevu için: 
031 311 11 44 numaralı telefonu ya da 
nazan.walpoth@hin.ch  
e-posta adresini kullanabilirsiniz. 
Adres: Münstergasse 36, 3011 Bern
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GEZEGENIMIZ BIZE BIR ŞEYLER 
ANLATIYOR, DUYUYOR MUYUZ?

evsim normallerinin dışındaki sıcaklık artışla-
rı, büyük orman yangınları, ani yağışlarla gelen 
seller, fırtınalar, kasırgalar, sulak alanların yok 
oluşu, çölleşme, buzulların erimesi, okyanusla-
rın ısınması, bir çok canlı türünün neslinin tü-

kenmesi, öte yandan bazı canlı türlerinin de popülas-
yonunun istem dışı artması,…vb. Tüm bunları yeni 
normalimiz olarak kabul edemeyiz; çünkü ne yazık 
ki sayısının ve yoğunluğunun hızla artacağı gerçeği-
ni bilmeliyiz. 

Tabiatta muazzam bir etkileşimli çeşitlilik (biyo-

çeşitlilik) var ve her şey başka şeylerle ilişki halinde. 
Çöp üretmeyen işlevsel bir düzen hakim. 

Oysaki biz; tabiatın bu öğretilerinden zaman için-
de uzaklaşmış, estetik kaygıları işlevselliğin önü-
ne koymuş, çeşitliliğin bir aradalığının zenginliği-
ni unutmuş bir duruma geldik. Endüstriyel tarımla 
doymaya çalışırken monokültürel-tek tip ürün yetiş-
tirmek için dönümlerce, hektarlarca toprakları sürüp 
üst toprak kaybına neden oluyor, bölgeye duyarsız 
laboratuvar ürünü tohumları ekiyor, yarattığımız bu 
gıda çöllerinde bozulan toprağı onarmaya gelen otla-

ra, mantarlara zehirler sıkıp, yaşam alanlarını bi-
zimle paylaşan böceklere, zararlı mücadelesi adı 
altında kimyasallarla karşılık veriyoruz. Bu zehir-
leri gıdamıza, yeraltı sularına, denizlere, havaya 
ulaştırıyor, diğer tüm canlılarla birlikte kendimi-
zi de hasta ediyoruz. Doğaya karşı sürekli anlam-
sız bir mücadelede kaybolurken, doğayla birlikte 
uyum içinde yaşama yollarının mümkün olabil-
diği ihtimalini bile düşünmüyoruz.  

Dünya’da bugüne kadar 5 büyük kitlesel yok 
oluş yaşandı. Bunlar göktaşı çarpması, volkanik 
etkenler gibi doğal sebeplerdendi. Ancak ilk kez 
insan kaynaklı bir yok oluşun eşiğindeyiz ve üs-
telik doğal yok oluş hızının binlerce katı hızla 
canlı türlerini yok ediyoruz. 

Yani insan türü olarak zekamız sayesinde do-
ğadaki bu hız avantajımızı, ne yazık ki sınırlı do-
ğal kaynakları yağmalayarak, kendi sonumuzu 
hazırlamak yönünde kullanıyoruz. Üstelik bu-
nu da 1 birim enerji sağlamak için, 10 birim ener-
ji harcayarak yapıyoruz. Bunu tersine çevirmek 
için olan çözümleri de, yine sorunu yaratan yer-
lerden bekliyoruz.

Ekolojik olayların ekonomik, sosyal ve siyasal 
konulardan ayrı düşünülemeyeceğine, aksine do-
ğanın o muhteşem döngüsü ve muazzam çeşit-
liliğini yok sayarak atılmış her alandaki her adı-
mın; şimdiki ve yakın gelecekteki bu yok oluş hı-
zına hız katmaya devam edeceğine artık kulakla-
rımızı tıkayamayız.

Bir sistem; ömrü boyunca bakımı için ve öm-
rünün sonunda yenilenmesi için gereken enerjiyi 
üretebiliyorsa ancak sürdürülebilirdir. Maalesef 
bugün sürdürülebilir sistemlerin bile yeterli ola-
madığı bir noktadayız. Artık her alanda ve her öl-
çekte ‘onarmayı’ konuşmalıyız. 

ONARICI TASARIM: PERMAKÜLTÜR

Permakültür 1970`li yıllarda Bill Mollison ve 
David Holmgren tarafından geliştirilmiş onarıcı 
insan yerleşimleri yaratmayı amaçlayan bütüncül 
bir tasarım yaklaşımıdır. Permaculture ingilizce 
perma (permanent-kalıcı) ve culture (kültür) bir 
araya getirilerek isimlendirilmiştir. 

Permakültür tasarım yaklaşımı; toprak sağlığı 
ve önemi, su sistemleri yönetimi, etkin enerji kul-
lanımı, fosil yakıtlar yerine biyolojik kaynakların 
kullanılması, çok kültürlülük, yapı tasarımı, al-
ternatif ekonomik yapılar ve topluluk stratejileri-
ne kadar farklı konuları kapsar ve her ölçekte uy-
gulanabilir.

Bill Mollison`un Permakültüre Giriş kitabın-

da belirtildigi haliyle Permakültür tasarımında 
amaç; kendi ihtiyaçlarını karşılayan, çevresini sö-
mürmeyen veya kirletmeyen, dolayısıyla uzun 
vadede sürdürülebilir, ekolojik olarak sağlıklı, 
ekonomik olarak uygulanabilir sistemler yarat-
maktır. Bunu yaparken doğal sistemlerin gözle-
mine, geleneksel tarım yöntemlerinin içerdiği er-
deme ve modern, bilimsel, teknolojik bilgiye da-
yanır ve sorunlara odaklanmak yerine, sorun çö-
zümün ta kendisidir anlayışıyla, döngüye uyum-
lu çözümlere çalışır. 

Nasıl yapacağımızı değil, yapmakla ilgili na-
sıl düşüneceğimizi gösteren bir yaklaşımdır. Bu 
nedenle her ne kadar gıda üretim yöntemlerinde 
anılıyor olsa da, temel prensipleri bakımından in-
sanı ilgilendiren tüm alanlarda kullanım olana-
ğı sağlar.   

Kısaca “Etik Tasarım Bilimi” diyebileceğimiz 
Permakültür, 3 temel etiğin üzerine kuruludur;

1) Dünyayı gözet: Dünya üzerindeki canlı ve 
cansız tüm varlıklara özen göstermek ve iyiliği 
için çalışmak. 
2) İnsanı gözet: İnsanın ihtiyaçlarını dünyaya 
özen göstererek karşılamak.   
3) Artı değeri (zaman, para ve enerji fazlasını) ilk 
iki ilkeye vakfet. İhtiyaçlardan arta kalanı ilk iki 
ilke için kullanmak, yani biriktirmemek.

Ancak bu 3 etik birlikte uygulandığında onarı-
cı sistemler kurmaktan bahsedebiliriz.

Bu nedenle her durumda tercih etmemiz gere-
ken yol; Yok etmek değil; onarmak, rekabet değil; 
yardımlaşmak, saklayıp biriktirmek değil; pay-
laşmak, doğaya karşı değil; doğayla birlikte yaşa-
maktır. Bolluk ve bereket ancak o zaman gelir.

Bizler de, şu son bir kaç ayda bile, iklim değişikliklerinin sonuçlarına günlük yaşamı-
mızda da tanık olmaya başladık. Üstelik yalnızca salgın hastalıkla da değil.

Yazı: Neşem Şener Doğan

Ekolojik olayların 
ekonomik, sosyal ve 
siyasal konulardan 
ayrı düşünülemeyece-
ğine, aksine doğanın 
o muhteşem döngüsü 
ve muazzam çeşit-
liliğini yok sayarak 
atılmış her alandaki 
her adımın; şimdiki 
ve yakın gelecekteki 
bu yok oluş hızına hız 
katmaya devam ede-
ceğine artık kulakları-
mızı tıkayamayız.

Doğanın 
döngüsünü yok 
sayamayız.

Permakültüre Giriş- 
Bill Mollison

Permakültür Şehirde 
& Permakültür Bahçe-
leri -Toby Hemenway

Orman6 & Kokopelli 
Şehirde- Permakültü-
re Giriş Kursu 

Permakültür Araş-
tırma Enstitüsü PRI 
Turkey - Permakültür 
Tasarım Sertifikası 
Kursu

Kaynaklar: 

M

PERMAKÜLTÜR 1970`Lİ YILLARDA BILL MOLLISON 
VE DAVID HOLMGREN TARAFINDAN GELİŞTİRİLMİŞ 
ONARICI İNSAN YERLEŞİMLERİ YARATMAYI 
AMAÇLAYAN BÜTÜNCÜL BİR TASARIM YAKLAŞIMIDIR. 

Permakültür Tasarımcısı

IKLIM ACIL
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RÜZGAR TÜRBİNLERİ 
GEÇEN YIL %20 DAHA 
FAZLA ELEKTRIK ÜRETTI

İSVİÇRE 2020 SERA 
GAZI VE CO2 YAYMA 
HEDEFİNİ KAÇIRIYOR

sviçre’deki rüzgar türbinleri geçen yıl 146 
milyon kilowatt saat elektrik üretti. En-
düstri derneği Suisse Eole yaptığı açık-
lamada, oranın bir önceki yıla göre yüz-

de 20 daha fazla olduğunu belirtti. Mesaj-
da, birçok rüzgar enerjisi tesisinin rekor bir 
yıl geçirdiğine de yer verildi. Ancak rüz-
gar enerjisinden elektrik üretimi buna rağ-
men İsviçre’nin toplam talebinin sadece 
yüzde 0,5’ini karşılıyor. Kazanç, diğer Av-
rupa ülkelerine kıyasla oldukça düşük. Su-
isse Eole’nin açıklamasına göre Avustur-
ya’daki elektrik ihtiyacının yüzde 13’ü, Al-
manya’daki ihtiyacın ise yüzde 24’ü rüzgar 
enerjisiyle karşılanıyor. İsviçre’de rüzgar 

enerjisinin genişlemesi, yenilenebilir ener-
jileri teşvik etme hedefine rağmen uzun 

süredir sorunlu. Özellikle boş arazi 
koruyucuları ve kantonlar yeni te-

sislerin kurulmasına karşılar.

1990 yılına göre 2020’de daha az Sera Ga-
zı ve CO2 yayma hedefi koyan İsviçre bu 
hedefine henüz ulaşabilmiş değil. Dünya 
Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Sera Gazı ve 
CO2 (Karbondioksit yayılımı) Yasası’nda 
daha sert önlemlerin alınmasını ve hedef-
ten sapılmamasını istiyor. Güncel trendler 
ve rakamlar göz önüne alındığında, İsviç-
re`nin iklim hedefine ulaşmasının zor ol-
duğu ve hedefi kaçıracağı belirtiliyor.

Binaların ısınma için harcadığı emis-
yonlar 2018’de 1990’a göre yüzde 34 azal-
dı. Uzmanlar bu düşüşe daha yüksek 
enerji verimliliği sağlayan ısı pompaları ve 
yenilenebilir enerjilerle desteklenen enerji 
modelinin destek verdiğini ancak daha ılı-
man geçen kış aylarının da sera gazı yayı-
lımının azalmasına sebep olduğunu akta-
rıyorlar.

Başta trafik olmak üzere inşaat, tarım ve 
sanayi sektöründe de belirlenen hedeften 
uzak kalan İsviçre`ye uyarılarda bulunan 
WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı), aci-
len politikacıları harekete geçmeye çağı-
rıp, CO2 yasasının revizyondan geçirilerek 
daha sıkı önlemler alınmasını istiyor.

İsviçre’deki birçok rüzgar enerjisi tesisi rekor bir yıl 
geçirdi. Rüzgar enerjisinin toplam elektrik üretimi-
ne katkısı buna rağmen çok azdı. Özellikle de Avru-
pa ile karşılaştırıldığında.

2018 yılı rakamları incelendiğinde İsviç-
re’nin 2020 iklim hedefine ulaşma olası-
lığının düşük olduğunu gösteriyor. Hal-
buki 1990 yılında alınan kararlarla, se-
ra gazı yayma oranının 2020 yılında %40 
oranında azaltılması hedefleniyordu.

I
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malzemeler ürettiği enerjiyi bina cephelerinde 
depoluyor. Bu da geleceğin binalarının ener-
ji tasarruflu, çevre dostu yapılar olarak tasar-
lanmasına fırsat tanıyor. Almanya’nın Stutgart 
Üniversitesi’nde araştırmacı olarak çalışan Mi-
mar Saman Saffarian yenilikçi tasarımın nasıl 
işlediğini şu ifadelerle açıklıyor:

“Bu sistemi metal bir cetvele benzetebilir-
iz. Eğdiğiniz zaman cetvelde depolanan ener-
ji, cetveli bıraktığınızda yerine geri dönmesini 
sağlıyor. Yani bu sistemde sadece bir yönde en-
erji tüketiyorsunuz. Diğer kinetik sistemler veya 
katı gövde sistemi her iki yönde de, yani hem 
açarken hem de kapatırken enerji kullanmanızı 
gerektiriyor. Bu sistem bir yönde giderken depo-
ladığı enerjiyi ters yönde gitmek için kullanıyor.”

AHŞABIN GEOMETRİSİ

Peki ama yapıştırılmış lamine ahşabı nasıl 
güvenli ve isabetli bir şekilde bükebilir, malze-
meyi sıradışı mimari alanlar yaratmada nasıl 
kullanabiliriz? Yeni ahşap geometrilerini ve 
morfolojilerini incelemede devinim yakalama 
teknikleri ve 3 boyutlu lazer tarama teknolojisi 
kullanılıyor.

Mimar Tom Svilans’a göre ahşap yaşayan bir 
malzeme olduğu için kullanımı risk içeriyor:

“Lamine ahşaptan oldukça karmaşık, çok 
geniş ve bir o kadar da sağlam binalar yapabilir-
iz. Sorun şu ki, ahşap yaşayan, biyolojik bir mal-
zeme olduğu için kendine has davranış biçim-
leri var. Eğdiğiniz zaman geri yaylanabilir veya 
bazen geriye doğru eğilebilir. Bu nedenle tüm 

bunları kayıt altında tutacak yöntemlere ihti-
yacımız var. Çünkü eğer üretmek istediğiniz 
şeyi doğru şekilde üretemezseniz, bu çok hızlı 
bir şekilde zor ve pahalı bir süreç haline gelir. 3 
boyutlu tarama sistemini kullanarak malzemeyi 
işlediğimizde nasıl tepki verdiğine dair daha 
ayrıntılı bilgiye sahip oluyoruz.”

ARTAN KONUT İHTİYACINA DAHA AZ 
MALZEME İLE CEVAP VERMEK

Avrupalı Araştırma Projesi kapsamında hazır-
lanan sergi her geçen gün artan konut ihtiyacı-
na karşılık vermenin yollarını arıyor. Daha az 
malzeme ve enerjiyle üretilen sürdürülebilir 
binalar...

Danimarka Kraliyet Akademisi Güzel Sanat-
lar Fakültesi bünyesindeki Teknoloji ve Mimari 
Bilgi Merkezi’nde çalışan Mette Ramsgaard 
Thomsen’a göre, “Daha az malzeme kullanılan 
akıllı inşaatlar, malzemenin optimizasyonunu 
simgeliyor. Bu malzemeleri nasıl kullandığımız 
hususunda daha zekice davrandığımız anlamı-
na geliyor,” diyor. Thomsen, “Ayrıca daha hafif 
sadece daha az malzeme demek değil, bu aynı 
zamanda daha az ulaşım ve çevre üzerinde da-
ha az etki anlamına da geliyor. Tüm bunlar ge-
lecek için gerekli paradigmalar.”

Araştırmacılar sergide yer alan tasarımların 5 
yıl içinde gerçek binalarda kullanılabileceğinin 
altını çiziyor.

Almanya’nın Stuttgart 
Üniversitesi’nde araş-
tırmacı olarak çalışan 
Mimar Saman Saffari-
an, Binalarda ki enerji 
dönüşümü sistemini 
metal bir cetvele 
benzetiyor. Saffarin, 
“Eğdiğiniz zaman 
cetvelde depolanan 
enerji, cetveli bırak-
tığınızda yerine geri 
dönmesini sağlıyor“  
diye açıklıyor.

“Metal bir 
cetvele 
benziyor”

MİMAR TOM SVILANS’: LAMİNE AHŞAPTAN OLDUKÇA 
KARMAŞIK, ÇOK GENİŞ VE BİR O KADAR DA SAĞLAM 
BİNALAR YAPABİLİRİZ. SORUN ŞU Kİ, AHŞAP 
YAŞAYAN, BİYOLOJİK BİR MALZEME OLDUĞU İÇİN 
KENDİNE HAS DAVRANIŞ BİÇİMLERİ VAR. 

AKILLI EVLER... 
GELECEĞİN MİMARİ 

TASARIMLARI

Drone’lar, sanal gerçeklik, robotlar, lazerler yapay zeka, 3 boyutlu baskı ve tarama... 
Tüm bu teknolojiler geleceğin binalarının tasarımında nasıl bir rol oynayabilir? 
Soruya cevap arayan mimarlar ve mühendisler güçlerini birleştirdi. Araştırmanın 
sonucu Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da düzenlenen sergide teşhir edildi.

TOM SVILANS SAMAN SAFFARIAN METTE RAMSGAARD THOMSEN

v sahiplliğini Danimarka Kraliyet Akademi-
si Güzel Sanatlar Fakültesi’nin yaptığı sergi, 
mimari tasarımda yeni ufukların arayışında. 
Bu amaçla son teknoloji dijital araçlardan fay-
dalanan Innochain Sergisi 15 araştırmacının 

çalışmalarını gün ışığına çıkarıyor. Sergilenen 
modellerdeki malzeme tercihi de dikkat çekiyor: 
Kil, lif ve tahta gibi doğal malzemeler ağırlıkta. Ye-
nilikçi fikirler arasında, karbon çubuk ve cam el-

yafı gibi malzemelerden üretilen yapısal platform-
lar da fuarın yenilikçi fikirleri arasında yer alıyor.

ELASTİK MALZEMELER SERT 
MALZEMELERE TERCİH EDİLİYOR

Projeye katılan araştırmacıların üzerinde yoğun-
laştığı bir diğer konu elastik malzemeler. Ener-
ji üretmek için kendi kendini deforme edebilen bu 

E



52 çevre 53köşe yazarıpusulaswiss pusulaswisshaziran/2020 haziran/2020

YENI GELININ IMTIHANI 
LAOS MU, LAGOS MU, 
DAVOS MU?

ISVIÇRE’DE BUZULLAR 
SON 5 YILDA YÜZDE 10 AZALDI

DAHA AZ OTOPARK, 
DAHA ÇOK 
YEŞİL ALAN

20 İsviçre buzulunun küt-
le dengesi ölçümlerinin 
ortaya koyduğu üzere 
2019’da bir kez daha, bu-
zullarda azalma, buzul 

oluşumundan daha fazla ol-
du,” ifadesine yer verildi.

Nisan ve Mayıs aylarında 
buzullardaki kar örtüsünün 
normalden yüzde 20 ile 40 da-
ha yüksek olduğu ancak Ha-
ziran ve Temmuz sonunda iki 
hafta süren yoğun sıcaklık dö-
neminde İsviçre buzullarında 
yalnızca 15 gün içinde eriyen 
kar ve buzul hacminin, ülke-
nin toplam yıllık içme suyu tü-
ketimine eşdeğer olduğuna işa-
ret edildi.

Kalın kar tabakasının hızla 
kaybolduğu ve erimenin Eylül 
başına kadar sürdüğü vurgu-
lanan açıklamada, “Bu durum, 
son 12 ayda İsviçre’nin toplam 
buzul hacminin yaklaşık yüzde 
2’sinin kaybolduğu anlamına 
geliyor. Son beş yılda toplam 
buzul kaybının yüzde 10’u aş-
ması, bir asrı aşkın süredir da-
ha önce hiç görülmemiş bir dü-
şüş oranı,” değerlendirmesin-
de bulunuldu.

Küçük buzulların geri çekil-
meye devam ettiğine dikkati 
çeken araştırmacılar, 1900’ler-
den bu yana 500’den fazla, ge-
nellikle isimsiz buzulun orta-
dan kaybolduğunu belirtti.

Zürih Şehir Konseyi´nin planı, şehir 
merkezindeki otopark yerlerinin sa-
yısını 1990 yılına göre yüzde 10 ora-
nında azaltmak. Yayalara, bisikletler 
ve yeşil alanlar için daha çok alan ya-
ratmayı hedefleyen plan haya-
ta geçerse, yaklaşık 770 oto-
park yeri yok olacak.

Düzenleme şimdi-
ye kadar, iptal edi-
len otopark yerleri-
nin kapalı alanlar-
da oluşturulması yö-
nündeydi. Örneğin 
Münsterhof’ta kaldırı-
lan otopark yerleri ope-
ra binasına yakın otoparka 
taşınmıştı. Yerüstü İnşaat Direktö-
rü André Odermatt, Tages-Anzeiger 
Gazetesine yaptığı açıklamada, atıl-
mak istenen adımın pragmatik oldu-
ğunu belirtti. Yüzde 10’luk hesapla-
manın tesadüf olmadığını, şehir mer-
kezinde uygulanmak istenilenler için 
ne kadar alana ihtiyaç duyulduğu-

na dair kaba bir hesaplamaya dayan-
dığını belirten Odermatt, planlar ara-
sında Predigerplatz´ın trafiğe kapa-
tılması projesi ve bisiklet trafiği için 
ana plandaki güzergahların da bu-

lunduğuna değindi. Zürih Şehri 
SP Genel Başkan Yardımcısı 

Marco Denoth da gaze-
teye yaptığı açıklama-
da, Belediye Meclisi`-
ne gönderilen teklif-
teki azaltmanın ye-
terli olmadığına de-
ğindi. SVP Başkanı 

Mauro Tuena ise pro-
jeye çok olumsuz bak-

tığını, şehirdeki 770 oto-
park yeri kaybının bir fela-

ket olacağını belirtirken, mağaza-
ların satışlarının bozulacağına dikkat 
çekti. FDP Başkanı Severin Pflüger 
ise gazeteye yaptığı açıklamada, ha-
lihazırda yurtdışı alışveriş turizmi ve 
online ticaret yüzünden baskı altında 
olan sektöre, bir darbe de bu planın 
vuracağını belirtti.

Natural Sciences’te yapılan habere göre, İsviçre Bilimler Akademisi Kriyosfer Komisyonu tarafından 
yapılan açıklamada, ülkedeki buzul hacminin son 5 yılda yüzde 10 azaldığı ve 2019 yaz aylarında etkili 
olan sıcak hava dalgasıyla buzul erime oranlarının rekor düzeylere ulaştığı belirtildi.

Zürih Şehir Konseyi, şehir 
merkezindeki otopark yerlerinin 
sayısını azaltmayı planlıyor. Sol 
cephenin desteklediği planı sağ 
partiler onaylamıyor.

“

770
%10
Hedef otopark 

yerlerinin sayısını 

1990 yılına göre 

yüzde 10 oranında 

azaltmak.

Yayalar, bisikletler 

ve yeşil alanlar için 

yok olacak  

otopark sayısı

NIHAL AYGÜN nihal.aygun@pusulaswiss.ch

ir gelin hayal edin, hayatını (çeyizini) iki bavu-
la sığdırmış, anneciğinin dantellerinden vaz-
geçip hakkını babetlerinden yana kullanmış. 
20 çift babet. Hepsini de çok severmiş. Bu gelin 
kızımızın düğünü Laos’a gitmeden sadece 15 
gün önce olmuş. Sonra da Asya’ya doğru yola 
çıkmış. Üstelik Asya’yı sadece coğrafya dersle-

rinden biliyormuş. 

Laos’a gitmek kolay değilmiş. 10 saat Bangkok 
‘a uçmuşlar, sonra pırpır uçakla iki saatte Laos’a. 
Vize de bir yanlışlık olmuş ve ülkeye almamışlar 
gelinimizi. Gelirken hava alanında çok ağlamış da, 
ondan mıymış tüm bunlar? “Sen bizi istemedin, 
şimdi de biz seni almıyoruz mu?” diyorlarmış. 4 
günlük Bankog macerasından sonra hallolmuş so-
run ve dönmüşler tekrar Laos’a. Havaalanı çok kü-
çükmüş. Valizlerin geldiği 3 bant, incilerin, hediye-
lik magnetlerin, içeceklerin ve kıyafetlerin hepsinin 
bir arada satıldığı bir dükkan ve para çevirmek için 
iki çalışanında uyuduğu bir dükkan varmış. 

Çiftimizi almaya çalışacakları şirketin arabası 
gelmiş. Araba, temel fıkraları gibiymiş. 1 Alman, 2 
İtalyan, 1 Fransız ve bizim çiftimiz varmış. İngiliz-
ce’si sular seller değilmiş bizim gelinin de, yurt dı-
şında çalışacak kadar da biliyormuş işte. Herkes 

hoş geldin deyip yaşayacakları yeri anlatmaya baş-
ladığında, bir şeylerin ters gittiğini anlamış. Ya ara-
badakiler başka bir dil konuşuyormuş ya da bizimki 
İngilizce diye bambaşka birşey öğrenmiş. Konuşma-
yı çok seven gelin, sus pus olmuş yol boyunca. Bu 
yol dümdüz 4.5 saat sürecek olan bir yolmuş. Viet-
nam sınırına kadar devam ediyormuş. Gidiş geliş 
tek şerit, ince, bol virajlı, upuzun bir yol. Havaala-
nından çıkıp başkentten geçerken yolda, trafik ışık-
larında dilenen kolu bacağı olmayan insanlar dikka-
tini çekmiş.  Meğer Vietnam Savaşları sırasında, gür 
ve yoğun ormanlarda saklanan askerleri ve sığınak-
ları görmek için helikopterlerden dökülen, ilaçlar-
dan etkilenmiş bu insanlar. Kim bilir daha kaç ku-
şak etkilenecek zehirden. Bu küçük insanlar, her şe-
ye rağmen Okyanus ötesini hayli zorlamışlar savaş-
ta. Nihayet kızımızın arabası şehirden çıkmış. Köy-
lerden geçmeye başlamış. Ama bu köyler anayo-
lun kenarına dizilmiş 5-10 hanelik köylermiş. Üste-
lik içeriye uzanan sokakları yokmuş. Köylüler evle-
rini bu yola yapmışlar. Çocuklar bu yolun kenarın-
da oynuyormuş. Anayol tehlikeli olur falan diye dü-
şünürken bir bakmış, yolda gördüğü pek araba da 
yok aslında. Dağlar bol ormanlı, ovalar ise yemyeşil-
miş. Bu upuzun çimenler de pirinçmiş. Doğa çok et-
kilemiş kızımızı. Kartpostaldan geçiyor gibi hisset-
miş. Yolu biraz daha seyretmek, yeni evini biraz da-
ha öğrenmek istemiş ama virajlı yollardan ötürü mi-
desi izin vermemiş. Nihayet 4.5 saat sonra gelmişler 
kampa.  Arabadan inmiş, kalbinde Türkiye, aklında 
babetleri varmış. Dönmüş kocasına ve sormuş; “Ben 
babetlerimi nerede giyeceğim? Yerler mıcır, her yer 
çamur.” Güler misin, ağlar mısın?

Hayatımla ilgili önemli kararları almak için pek 
zaman harcayan biri olmadım. Ama hiç bilmediğin 
bir yerde hayat kurmak benim gibi biri için bile çok-
ça düşünülmesi gereken bir kararmış. Ya da o za-
man, o gün öyle düşünüyordum. Peki sen? Sen dü-
şündün mü? Hikayen nasıl başladı? O hikayenin ilk 
gününü okumayı çok isterim. 

Paylaşmak istersen; nihal.aygun@pusulamedia.ch 

B
10 yıl önce, eşimle birlikte Laos’a gitme kararı aldığımızda en çok duyduğumuz soru 
buydu. Haksız da sayılmazlardı. Ben de gitmeden kısa bir süre önce babamla haritadan 
bakıp öğrenmiştim. Tayland, Çin, Kamboçya ve Vietnam’ın komşusu güzel bakir 
bir ülke... Dili, dini, yönetim şekli öğrenecek çok şey vardı. Çünkü hepsi yabancıydı. 
Gidecektik ve yaşayarak görecektik.

LAOS
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sviçre halkının genel olarak 
sportif olduğu, sporun da 
sağlığa çok faydalı olduğu 
biliniyor ancak bazı spor 
türlerinin riskleri de var: 

İsviçre´de her yıl 400.000 kişi spor 
yaparken yaralanıyor ve 184 kişi 
ölüyor. Rakamlar, Kaza Önleme 
Danışma Merkezi’nin (BFU) 2000 
ile 2018 yılları arasında yaşanan 
tüm spor kazalarının analiz edildi-
ği bir raporda yayınlandı.

Ölenlerin neredeyse üçte birini 
yabancı turistler oluşturuyor. En 
yüksek ölüm oranına sahip spor, 
yüzde 77 ile Base Jumping. Para-
şütle atlama veya Wingsuit uçuşu 

anlamına gelen Base Jumping için 
çok sayıda insan İsviçre’ye geliyor. 
Dağ tırmanışlarında ölen yaban-
cıların oranı üçte ikiyken, pist dışı 
kayakta oran yüzde 52.

Özellikle Base Jumping merkezi 
olarak bilinen Lauterbrunnental´-
da sıklıkla ölümcül kazalar yaşa-
nıyor. Bu nedenle SP’li politikacı 
Margret Kiener Nellen, Federal 
Konsey´i, ekstrem sporları ya-
saklamayı düşünmeye çağırıyor. 
BFU’ya göre, ölümcül kazalar 
yılda 83 vakayla en çok dağ spor-
larında yaşandı. Bunlardan 46’sı 
yürüyüşte, 29’u dağcılıkta ger-
çekleşti. Kış sporlarında ise yılda 

39 ölüm yaşanırken, bu kazaların 
17´si kayak pistinde ve 8´i kayak 
pisti dışında gerçekleşti.

Yine BFU’nun yayınladığı ista-
tistiklere göre; su sporlarında ise 
her yıl ortalama 29 kişi hayatını 
kaybediyor. Ölümcül kazaların 
birçoğu açık sularda yüzerken 
gerçekleşiyor. Ancak BFU’ya göre; 
ölenlerin sayısı, bir spor dalındaki 
ölüm riski hakkında bir şey ifade 
etmiyor. BFU, bunun için aktif 
sporcuların sayısının ve egzersiz 
sürelerinin dikkate alınması gerek-
tiğinin, ancak birçok spor dalında 
bu iki konuda verilerin çok az 
bilindiğinin altını çizdi.

DAĞ
EN FAZLA ÖLÜMLER

SPORLARINDA

I

İsviçre´de her yıl spor aktivitelerinde 184 kişi ölüyor. 
Ölenlerin 58’i yurt dışından gelen turistler. En yüksek 

kayıplar dağ sporlarında yaşanıyor.
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BATI’NIN GÜZELLIK ANLAYIŞINA MEYDAN OKUYAN 
‘1970 DÜNYA GÜZELLİK YARIŞMASI’ 
BEYAZ PERDEYE AKTARILDI

0’lı ve 70’li yıllarda dünya güzellik yarışması 
İngiltere’de dönemin en çok izlenen yayınların-
dan biriydi. Öyle ki yarışma, o dönemde yük-
selişe geçen feminist hareketin de hedefi haline 
geldi. 1970’deki yarışmanın finali Londra’dan 

canlı yayınlanıyordu. Gösteri sırasında Kadın Kur-
tuluş Hareketi üyeleri yayını basarak bir süreliğine 
durmasına neden oldu.

Yarışma yeniden başladığında bu kez herkesi şa-
şırtan bir başka gelişmeye sahne oldu: Yarışmanın 
birincisi Grenada’dan siyahi yarışmacı Jennifer Hos-
ten olmuştu. İlk kez Afrika kökenli bir kadın yarış-
mayı kazanmıştı. Yarışmanın sonucu günler süren 
protestoları başlattı. Favori gösterilen İsveçli katılım-
cının 4. sırada yer alması ve Afrika kökenli bir ka-
dının taç kazanması nedeniyle organizatörler “hi-

le yapmakla” suçlandı. “Misbehaviour”, finalde ya-
şananları feminist aktivistler ve yarışmanın kazana-
nı Hosten’ın perspektifinden anlatıyor. Filmde baş-
rolde oynayan İngiliz aktris Keira Knightley, sahneyi 
basan aktivistlerden biri olan Sally Alexander’ı can-
landırıyor.

Knightley, 70’deki finalde Batı’nın yerleşmiş gü-
zellik anlayışına nasıl meydan okuduğu düşünül-
düğünde, filmin bu tür yarışmaların aynı zamanda 
nasıl hem cinsiyetçi hem de güçlendirici olabilece-
ğini gösterdiğini söylüyor. Knightley, “İlk kez fark-
lı renkten bir kadın dünya güzeli olmuştu. Bu, dün-
yanın dört bir yanında onun gibi görünen küçük 
kızların, onun Batı’nın çok dar güzellik anlayışını 
parçaladığını görmesi gerçekten önemliydi,” şek-
linde konuşuyor.

İngiltere’de yayınlandığı döneme damgasını vuran 1970 Dünya Güzellik Yarışması (Miss World) beyaz 
perdeye aktarıldı. Philippa Lowthorpe’in yönettiği filmde “Misbehaviour” filmi, 1970 yılında düzenlenen 
ve ilk kez siyahi bir kadının kazandığı dünya güzellik yarışması finalinde yaşananları dramatize ediyor.

6

“İLK KEZ FARKLI RENKTEN BİR KADIN DÜNYA GÜ-
ZELİ OLMUŞTU. BU, DÜNYANIN DÖRT BİR YANIN-
DA ONUN GİBİ GÖRÜNEN KÜÇÜK KIZLARIN, ONUN 
BATI’NIN ÇOK DAR GÜZELLİK ANLAYIŞINI PARÇA-
LADIĞINI GÖRMESİ GERÇEKTEN ÖNEMLİYDİ,”

Hazırlayan: Melek Yazıcı 

EVDE DOĞAL ÜRÜNLERLE 
CİLT BAKIMI NASIL YAPILIR?

oğal deyince en güvenilir isim-
lerin başında gelen Prof. Dr. İb-
rahim Adnan Saraçoğlu’nun bu 
konuyla ilgili tavsiyelerini me-
rak ettik. Değerli Hocamız “Do-

ğal ürünün belli bir kısmını çöpe atı-
yorsak, onun hakkında bilgi ve ilim 
sahibi olmadığımızdandır. Doğa ke-
sinlikle çöp üretmez. Örneğin elma-
nın veya portakalın kabukları çöp de-
ğildir,” diyor. O halde soyduğumuz 
salatalığın, portakalın, elmanın ka-
buklarını çöpe atmadan önce cildimi-
ze şifalarını vermeleri için kompres 
yaparak başlayabiliriz.  

Faydalarına gelince: Portakal ka-
bukları, cilt tonunu geliştirmeye yar-
dımcı oluyor. Portakalın içerisinde bu-
lunan C vitamini, cildinizin esnekliği-
ni korumaya yararken, cildi gerginleş-
tirerek parlaklık ve canlılık kazanması-
nı sağlıyor. Salatalık, cilde nem kazan-
dırıyor. Ciltte oluşan sivilce izlerinin 
kısa zamanda iyileşmesini sağlıyor. 
Vücuttaki ödem sorununa iyi gelen sa-
latalık, şişliği en aza indiriyor. Sabah-
ları göz çevrenizde şişlikler oluşuyor-
sa göz kapaklarına birer dilim salata-
lık koyabilirsiniz. Elma kabukları, cildi 
besliyor, tazelik ve parlaklık sağlıyor. 
Elma kabuklarında bazı diğer meyve-
lerde olduğu gibi farnesan bulunuyor. 
(Farnesan maddesi, bulunduğu mey-
venin kabuğunu yani cildini dirençli 
kılan bir maddedir.)

Sayın Saraçoğlu’nun tavsiye ettiği 
bir de maske var. Evlerimizde kolay-
lıkla hazırlayabileceğimiz maskenin 
faydası ise cildinizde tazelik ve canlı-
lık hissetmenizi sağlaması. Ayrıca bu 
maskeyi, kadın erkek herkes kolayca 
uygulayabiliyor.

Son yıllarda biz kadınlar doğal olmayan hiç bir ürünü evimize sokmaz olduk. Mutfaklarda başlayan 
doğal temizlik tabii ki kişisel bakım ve kozmetikte de devam etti. İçeriğinde doğaya ve insana zararı 
olabilen dioksin, paraben, silikon, cetyl alkol, alüminyum gibi maddeler bulunan ürünler raflarda kaldı. 
Herkes kendisine en yakın bulduğu doğal bakım çözümlerine döndü. Evlerimizde daha uzun vakit 
geçirmek zorunda olduğumuz şu günlerde, bizde evde cilt bakımınız için yapabileceklerinizi araştırdık. 

D

1 adet orta boy sert ekşi olmayan kırmızı elma, 4 adet kayısı. El-
manın kabuklarını ince olarak soyun. Kayısıları kabuklarıyla 1.5 cm 
kalınlığında kesin. Ancak kayısının çekirdeğinin etrafında bulunan 
yumuşak plasenta kısmı kullanılmamalıdır. Kayısı ve elma kabukla-
rını çok az su ilave ederek hafif ateşte 5 dakika lapa haline getirin. 
Lapa haline gelen bu karışımı çatal yardımıyla ezin. Kıvamının 
bozulmaması için 5 dakikalık pişirme sürecince ihtiyaç halinde su 
ekleyin. Homojen hale gelen bu karışımı ılıması için bekletin. Yüzü-
nüze fazla bastırmadan yedirerek sürün. 20-30 dk arası maskeyi 
yüzünüzde bekletin. Sonrasında sadece su ile yıkayın. Bu işlemi 
haftada 1, ayda en fazla 3 kere uygulayabilirsiniz. 

Kırmızı elma ve kayısıyla yüz maskesi
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ELEKTRİKLİ FORD MUSTANG 
MACH-E TANITILDI!
Ford’un vahşi atı elektriklendi. Karşınızda marka için yeni bir dönem başlatan Mustang Mach-E!

ord tamamen elektrikli ilk 
modelini tanıttı. Mustang 
Mach-E adını taşıyan elekt-
rikli Ford, vahşi at logolu 
efsanevi Mustang’i bambaşka 

bir dünyaya dahil ediyor. Amerikan 
spor otomobili denildiğinde akla ilk 
gelen modellerden olan, hatta adeta 
başlı başına bir markaya dönüşen 
Mustang, bu yeni halinde elektrikli 
bir SUV olarak karşımıza çıkıyor. 
Her ne kadar iri bir SUV görün-
tüsüne sahip olsa da Mach-E’nin 
tasarımında güncel Mustang mo-
dellerinden izlere rastlamak müm-
kün. Uzun ve kaslı motor kaputu, 
çekik farları ve üçlü stop gurubu 
ile güncel Mustang modelleriyle 
bağ kuran otomobil, her ne kadar 

ön ızgarası olmasa da, farlarının 
arasındaki tasarım detayıyla son 
derece agresif bir ifadeye sahip.

Ford Mustang Mach-E tıpkı Tes-
la Model X gibi coupe formlu bir 
tavan çizgisine ve diğer Mustang 
modellerinden farklı olarak fazla-
dan iki kapıya sahip. Kapı kolları 
bulunmayan, bunun yerine kapı 
direklerinde dokunmatik butonlara 
yer verilen otomobilin kapılarının 
ardında ise sentetik deriyle döşen-
miş şık ve teknolojik bir kabin bu-
lunuyor. Otomobilin kabininde di-
ğer Mustang modellerini hatırlatan 
yegane detay direksiyondaki logo 
olurken, ön konsol ise tam ortadaki 
devasa ekran ile Tesla modellerini 
çağrıştırıyor. Otomobilin pek çok 
fonksiyonunun kontrol edildiği 
bu dokunmatik ekranın yanı sıra 
direksiyonun hemen gerisinde de 
10.2 inçlik bir başka dijital panele 
yer verilmiş. Geniş ve panoramik 
cam tavanın da etkisiyle ferah bir iç 
hacim sunan Mustang Mach-E’nin 
bagajı da son derece hacimli. Elekt-
rikli Ford, ön bölümdeki 136 litrelik 
alanla birlikte toplam 957 litrelik 
yükleme hacmi sunuyor. Ford 
Mustang Mach-E, farklı güç, çekiş 

ve menzil seçenekleri sunuyor. Ar-
kadan itişli versiyonu yaklaşık 480 
km’lik menzil sunan Mach-E’nin 
standart versiyonundaki lithium-i-
on batarya paketi 288 hücreden 
oluşurken, uzun menzilli versi-
yonda ise bu rakam 376’ya çıkıyor. 
Arkadan itiş ve dört tekerlekten 
çekiş alternatifleri bulunan Mus-
tang Mach-E’nin güç seçenekleri 
ise 259 PS, 286 PS, 337 PS ve 466 PS 
olarak veriliyor. Elektrikli Ford’un 
menzili ise versiyona ve güç seçe-
neğine bağlı olarak 340 ile 480 km 
arasında değişiyor. Buna ek olarak 
150 kW’lik DC şarj istasyonunda 38 
dakika gibi bir sürede bataryaların 
yüzde 80 doldurulabildiği açık-
lanıyor. 2020’nin sonlarına doğru 
yollara çıkması planlanan elektrikli 
Mustang’in İsviçre fiyatı 45 bin ile 
75 bin Frank arasında. Satın almak 
isteyenler Ford satış noktalarından 
ön ödemeli sipariş verebiliyor. Li-
mitli sayıda First Edition versiyonu 
hazırlanan otomobilin model ga-
mının en tepesinde ise 2021 yılında 
yollarla buluşacak olan GT Per-
formance seçeneği bulunuyor. Bu 
versiyon 0’dan 100 km/s hıza 3.5 
saniyede ulaşarak SUV formunu 
yüksek performansla birleştiriyor. 

F

45-75
3.5 sn

GT Performance 

modelinin 0’dan 100 

km/s ulaştığı süre Elektrikli M
ustang’in 

İsviçre fiyatı 45 bin 

ile 75 bin Frank 

arasında.



61gezi rehberi pusulaswiss haziran/2020

EVDE BUNALANLAR IÇIN: ISVIÇRE’DE 
AILENIZLE GEZEBILECEĞINIZ ROTALAR
İsviçre`nin doğası özellikle bahar gelince insanı daha da fazla büyülüyor. Güneşin kendini daha çok gösterdiği 
bu günlerde hem yeni yerleri keşfetmeniz hem de doğada yürüyüş için size özel gezi rotalarını sunuyoruz.

Waldemme boyunca keyifli bir yol 
Schupfheim
Kıyı yolu, Kleine Emme akarsuyu kenarından Lit-
tau’dan başlayıp, akarsu kaynağına kadar, Sören-
berg yukarısına kadar götürmektedir. Kıyı yolundan 
yürümek rahat ve keyiflidir. Sadece Schupfheim ve 
Flühli arasında birkaç dik yokuş bulunmaktadır.

Terrasses de Lavaux (Lavaux 
terasları): İsviçre’nin üzüm bağları 
rotası St. Saphorin – Lutry
Bu yol çeşitli iniş çıkışlarıyla birlikte St-Sapho-
rin’den asmalar arasından Lutry’ye gidiyor. Terras-
ses de Lavaux yolu tam keyif düşkünlerine göre.
 

Zürih tepesine doğru 
manzara dolu bir yol
Uetliberg – Folenweid 
– Balderen – 
Felsenegg
Uetliberg`e giden teleferik ile 
muhteşem bir manzaranın 
tadını çıkararak 871 metre 
yüksekliğindeki tepeye çıkın. 
Burada sizi Zürih`in yeşil ve 
maviyi  kucaklayan manzarası 
karşılayacak.  Teleferik yolcu-
luğundan sonra tepenin yeşil-
liklerinde ailece yürüyüş yapın. 
Felsenegg bulunan restoranın 
terasını ziyaret ettikten sonra 
teleferik ile Adliswil’e inebilir 
ve oradan da metro ile Zürih’e 
dönebilirsiniz.

Waadtland tahıl 
deposuna keşif gezisi 
Echallens
Granges-près-Marnand’dan 
“Tahılyolunu” (Getreideweg) 
kullanarak masalsı köyler için-
den geçip hafif tepeleri aşarak, 
tarlaların kenarından ve gölgeli 
bir orman içerisinden geçerek 
Echallens’e ulaşırsınız. Yol üze-
rinde karşılaşacağınız köylüler, 
sizlere çiftliklerini göstermek-
ten memnun olacaktır.

Aarau’dan Habsburg’a 
uzanan doğal güzellik 
rotası Aarau -
 Schinznach-Bad
Bu özel gezi rotasında tenha 
kıyı yolları, geçmişi yüzyıllar 
öncesine uzanan şehirlerle 
güzel bir kontrast oluşturuyor. 
Nehir arazisi romantik doğasıy-
la büyülerken; termal sularda 
rahatlamak mümkün. Tepeler-
de ise ihtişamlı kale ve şatolar 
görenleri büyülüyor.

Rheinfall Şelalesi 
Schaffhausen – 
Rheinau
Isviçre’nin en uzun yürüyüş 
yollarından birini teşkil eden 
ViaRhenana yürüyüşle on gün 
gibi bir sürede tarihi suyolu ke-
narından, Untersee’den Höchr-
hein’a uzanıyor. Yolun dördüncü 
etabı Schaffhausen’den, barok 
zamanından kalma bir manas-
tırın da bulunduğu Rheinau’a 
ulaştırıyor.

San Salvatore: 
Morcote’a giden 
dağ yolu
San Salvatore Dağı Lugano 
şehrinin simgesi… Dağa çıkan 
yürüyüş yollarından muhteşem 
manzarayı izleyebilir ve sağlık 
depolayabilirsiniz. Zirveden ve 
kestane ormanları içerisinden 
geçip Morcote Gölüne ulaşan 
yürüyüş rotası, klasik tur rota-
sı kabul edilmektedir. En iyisi 
yürüyüşe aşağıdan değil, Lu-
gano-Paradiso’dan başlamak. 
Teleferik ile 12 dakika içerisin-
de 909 metre yüksekliğe çık-
tıktan sonra yürümek keyfinize 
keyif katacak.

Jakobs yolu: 
Schwarzenburg – 
Freiburg
Jakobs yolunun etkileyici bir 
kısmı olan Via Jacobi yolu 
yaklaşık beş saatte Schwarzen-
burg’dan Freiburg’a ulaştırıyor. 
Yolun bu kısmı Isviçre’nin en 
macera vaat eden mekanların-
dan biri. Via Jacobi`nin Ortaçağ 
döneminde Jakobs hacılarınca 
kullanıldığı biliniyor.

Tarihi Murten Kasabası
Bu yürüyüşün etkileyici yanları tarihi Murten ka-
sabası, Murtensee Gölü üzerinden Jura tepelerine 
muhteşem manzara, ufukta asilce uzanan Alp 
Dağları ve herkesin bayıldığı Biberpfad patikası.
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MUHTEŞEM BIR DÜNYA TURUNDAN 
GERİYE KALANLAR

er şeyin nasıl başladığına da-
ir biraz eskilere gitmekte ya-
rar var. Balıkesir gibi küçük 
bir şehirde büyümüş, çok bü-
yük hayalleri olmayan bir ço-

cuktum. Önce o küçük şehirden ayrı-
lıp, İstanbul gibi koskocaman bir ka-
os içerisinde buldum kendimi. Da-
ha sonra aklım Avrupa’ya kaydı ve 
Basel’e yerleştim. Gezmeyi seven bi-
risi olarak adlandırabilirdim kendi-
mi. Ama o ana kadar dünyanın çev-
resinde şöyle bir tur atıp geleyim gi-
bi bir hayalim hiç olmamıştı.  Avru-
pa’da yaşamanın bir nevi ufkumu 
açtığını düşünüyorum. Bu akıl karı-
şıklığı içerisinde bir akşam seyyahlar 
ile ilgili bir belgesel izledim, dünya-
yı gezme fikrini önüme sermişlerdi. 

Ufak bir not kağıdına o günün tarihi-
ni ve saatini not aldım; “24.12.2013, 
00:33”. Nasıl olduğunu hala bilmiyo-
rum ama hayatımın en büyük mace-
rası olduğunu düşündüğüm kararı o 
an almıştım.

Önce Kasia ile konuştum ve dün-
ya turu hayalime onu da ortak ettim. 
Maceraya başlamadan önce kendimi-
zi dört konuda hazırlamaya çalıştık. 
Bunlar rota planlaması, ekipman te-
dariği, bütçe hazırlığı ve sağlık ile il-
gili önlemler. Rota planlaması kaba-
ca belliydi. Doğuya ilerleyeceğiz ve 
uygun mevsim koşullarında kalma-
ya çalışacağız. Yani yaz aylarını ku-
zey yarım kürede geçirip, mevsim 
değişirken güney yarım küreye geçe-

ceğiz. Ekipman hazırlığımız ise son 
bir kaç ayda tamamlandı. Sırt çantası 
seçimi, ayakkabılarımız nasıl olsun, 
elektronik ekipman seçimi gibi hazır-
lıklar neredeyse son güne kadar de-
vam etti. Bütçe konusunda ise daha 
önceden kenara bir miktar para koy-
mayı başarmıştık. Yola koyulduğu-
muzda da bizi ekonomik olarak des-
tekleyebilecek sponsor arayışlarımız 
devam etti. Bu sırada uzaktan çalışa-
bileceğimiz ve bir miktar gelir elde 
edebileceğimiz işler de bulmuştuk. 
Diğer seyyahların bloglarını ve dene-
yimlerini inceleyerek de ortalama ne 
kadar bütçeye sahip olmamız gerek-
tiğini belirledik. Günlük kişi başı 30 
€. Bunun içerisinde ana kalemler ko-
naklama, yeme - içme ve ulaşım ha-

ricinde sınır geçişleri, planlanamayan 
harcamalar ve diğer ufak tefek harca-
malar dahil olacaktı. Sağlık önlemle-
ri ise genel olarak seyahat edeceğimiz 
bölgelerde karşılaşabileceğimiz hasta-
lıklara karşı gerekli aşıları olmakla il-
giliydi. Ben ücretsiz olduğu için Türki-
ye’deki seyahat sağlığı merkezine gide-
rek gerekli seyahat aşılarını oldum. Ka-
sia ise aynı prosedürü Polonya’da ger-
çekleştirdi. Takvimler 16 Mayıs 2017’yi 
gösterdiğinde Basel’den ayrıldık. Ka-
sia’nın ailesine veda etmek ve son ha-
zırlıklarımız tamamlamak üzere Varşo-
va’ya ulaştık. Bir hafta sonra ise ilk du-
rağımız olan Litvanya’nın Kaunas ken-
tine adım atarak Kafa Bi Dünya mace-
ramıza başladık.

İLK DURAK LİTVANYA - KAUNAS

Dünya turu seyahatimizin ilk durağı 
Litvanya’nın ikinci büyük şehri Kaunas 
oldu. 1 Haziran gecesi Varşova’dan oto-
büs ile ayrıldık ve 8 buçuk saat sonra 
Kaunas’a ulaşmıştık. Otobüsten iner in-
mez soğuk hava suratımıza çarpıyordu.

Kaunas’ta en dikkatimizi çeken du-
rum şehrin boşluğu idi. Şehrin en hare-
ketli olması gereken Laisves Aleja isim-
li alışveriş caddesinde dükkanlar 9’dan 
önce açılmıyorlar. Haftaiçi olmasına 
rağmen şehirde ne bir sabah koşuştur-
macası, ne de insan görebildik. Saat 8 
civarı bu ana cadde üzerinde bir kafe 
bulduk. Masaları, sandalyeleri düzen-
leyen çalışanları görünce sevindik. An-
cak çalışanlardan biri daha açmadık 
ama isterseniz buyrun oturun, kahve 
olunca servis edeyim dedi. Yüzümüzde 
kocaman bir gülümseme ile kendimi-
zi içeriye attık. Kafede geçirdiğimiz bir 
saat içinde de caddede dükkanın önün-
den geçen 10 kişi bile görmedik. Galiba 
Kaunas’ta gün geç başlıyordu. 

Sosyal medyanın en güzel yanların-
dan bir tanesi, dünyanın çeşitli yerle-
rindeki seninle aynı dili konuşan in-
sanlarla çok daha kolay iletişime geçe-
bilmek ve tanışabilmek. Çevrimiçi se-
yahat platformlarından bir tanesinde 
Kaunas’ta öğrencilik yapan Kadir ile 
bir kaç ay önce Varşova’da tanışmış-
tık. Şimdi ise Kaunas’ı Kadir rehberli-
ğinde keşfedecektik. Saat 10:00’da be-
lediye binası önünde nihayet buluştuk. 
Kaunas zaten çok büyük bir şehir de-
ğil. Eski şehir bölgesini bir kaç saat içe-
risinde gezdik, şehrin en hoşuma giden 

yeri ise Aleksotas tepesi oldu. Finikü-
ler ile de çıkabilirsiniz, yürüyebilirsiniz 
de. Zaten dümdüz olan bir şehirde bu-
lunan bu tepede öyle çok yüksek değil 
ama en azından şehri yüksekçe bir nok-
tadan görmek hoş oldu. Öğleden sonra 
Kadir bizi yerel yemekleri tadabileceği-
miz Berneliu Uzeigos isimli restorana 
götürdü. Polonya mutfağı ile arasında 
çok bir fark olmayan Litvanya mutfağı-
na zaten aşinaydık ve önümüze gelen 
patates mantısı, pancar çorbası, patates 
pankeki oldukça lezzetliydi. 

Akşamüzeri ev sahibimiz ile buluş-
madan önce biraz dinlenmek için ken-
dimizi başka bir kafeye attık. İlk günü-
müz yoğun ve güzel geçmişti ama gez-
gin olmaktan ziyade hala turist gibi 
hissediyorduk kendimizi. Sanırım in-
ternetten yazışıp anlaştığımız bir baş-
kasının evinde misafir olma fikri de bi-
raz geriyordu bizi. Bizi evinde ağırla-

yacak olan Albina ve eşi Pavlinus’un 
yaşadıkları ev şehrin biraz dışında ol-
duğu için buluşma noktasından bizi 
araba ile aldılar. Albina Rusya’dan se-
neler önce Litvanya’ya göçmüş bir Ta-
tar. Pavlinus ise Litvanya’nın yerli-
si. Koskocaman akvaryumları ve bes-
ledikleri tarantulalarıyla ilginç bir ev-
leri vardı. Tüm akşam ettiğimiz seya-
hat ve macera tandanslı güzel sohbe-
tin ardından bize mutfakta yer hazırla-
dılar. Dünya turu maceramızın ilk ge-
cesi mutfakta sonlandı. Ertesi gün öğle-
den sonra Vilnius’a trenimiz vardı. Ev 
sahiplerimiz bizi istasyona bırakmayı 
teklif ettiler. Ama öncesinde evde kah-
valtı edip şehrin biraz dışındaki Pazais-
lis Manastırı‘nı ziyaret etmek isteyip is-
temeyeceğimizi sordular. Bu manastır 
bizim gezi notlarımızda yer alıyordu. 
Sorgusuz kabul ettik.

Pazaislis Manastırı, baraj gölünün 
hemen yanıbaşında. Doğayla içiçe ve 
tarihi oldukça eskilere dayanıyor. Lit-
vanya’nın en büyük manastırı olan Pa-
zaislis 1662 yılında kurulmuş. Gittiği-
niz yerleri  bölgenin yerlisi birileriyle 
ziyaret etmek gerçekten çok keyifli. Ge-
zilen yerdeki rehberlerin dahi çok fazla 
bilgi sahibi olmadıkları konuları sizinle 
paylaşıyorlar. Manastırın altından gir-
dik üstünden çıktık ve yaklaşık 45 da-
kikalık bir turun ardından yanıbaşın-
daki göl kenarında inip çevrede yürü-
yüş yaptık. Bizim Kaunas’ta en beğen-
diğimiz yer bu manastır ve çevresi di-
yebiliriz. Bir daha Kaunas’a gitme fır-
satımız olursa burayı tekrar ziyaret et-
mek isteriz deyip Vilnius’a doğru yola 
koyulduk.
Bölüm 2: Litvanya başkenti Vilnius

Ben Onur Akkurt. Yıllar önce Pusula ofisinde grafik projeleri ile ilgili çalışırken, uzaklara 
gitmenin, dünya turu yapmanın hayallerini kuruyordum. 2017 yılının Mayıs ayında eşim 
Kasia ile birlikte Basel’den yola çıktık. 21 ay boyunca doğuya doğru seyahat ettik ve 
2019 yılında başladığımız yere döndük. Bu kişisel seyahat projemize Kafa Bi Dünya adını 
verdik ve 2 yıl boyunca farklı coğrafyaları, farklı kültürleri, bir nevi dünyayı ve kendimizi 
keşfetmeye çalıştık. Şimdi yeniden İsviçre’deyiz ve artık paylaşma vakti. Bizim için eşsiz 
deneyimlerle dolu dünya turu maceralarımızı, Pusula sayfalarından takip edebilirsiniz.

Yazı: Onur Akkurt 

Dünya turu seya-
hatimizin ilk durağı 
Litvanya’nın ikinci 
büyük şehri Kau-
nas oldu. 1 Haziran 
gecesi Varşova’dan 
otobüs ile ayrıldık ve 
8 buçuk saat sonra 
Kaunas’a ulaşmıştık. 

İlk Durak 
Litvanya’nın  
Kaunas şehri

H
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NE OLDU BIZE?

HATICE YÜRÜTÜCÜ h.yurutucu@pusulaswiss.ch

aşadığımız süreçte kimler nasıl etkilendi? Hayat 
eskisi gibi olmayacak, diyenler var. Hayatımız-
da neler değişti? Biz değiştik mi? İşverenler, çalı-
şanlar… Öğrenciler, öğretmenler… Çocuklar, ye-
tişkinler, yaşlılar… Sağlık çalışanları, hastalar… 
Bu yazımı okuyan herkes kendinden, yaşadık-
larından pek çok şey anlatabilir… Hayat devam 
ediyor… Dün geride kaldı… Yarın, bugün geride 

kalmış olacak … Bugünden yarına ne götürüyoruz?

Durumu yalnız olumsuzlukları ile değil olum-
lu tarafları ile de değerlendirmeye çalışıyorum. Pol-
yanna’cılık oynamıyorum!  Yarım kalmış işlerimi ta-
mamlayabildim nihayet. Vakit ayıramadığım uğraşı-
lara yönelebildim. Arkadaşlarla video konferans yo-
luyla aktiviteler organize ettik. Koro arkadaşlarım-
la nota dersleri, resim dersleri yaptık. Görüntülü te-
lefonlar işin cabası. Çok keyif aldım. Diğer taraftan, 
rizikolu gruba dahil olduğumdan, 2 ay evden çıka-
madım. Balkonu, bahçesi olanlar biraz daha avan-
tajlıydı galiba. Mayıs sonu nihayet bir kafede otura-
bildim... Masalar arasına bölmeler yerleştirilmişti. 

Şeffaf bölmeler postanede, market kasalarında göze 
çarpıyor ve dezenfektanlar sıkça kullanılıyor. Hatta 
çantalarımızda geziyor. 2020 yılı hayatımızda derin 
izler bırakarak devam ediyor. Gelecekte önem kaza-
nacağını düşündüğüm evden çalışmaların yanı sı-
ra, evde ders yapmalar başladı. Avustralya’da veya 
ABD’de kırsal bölgelerde yaşayan ailelerin çocuk-
larının bilgisayar yoluyla ders yaptıklarını okumuş 
veya televizyonda görmüştüm. Ama, öğrenciler, ai-
leleri ve de öğretmenler için hiç de kolay olmayan 
bir durum olduğu aktarılmıştıYeni öğrenme şekille-
ri öğrencilerin hayatına girdi bile. Biliyorum ki, bazı 
okullarda, kitap yerine, internet üzerinden, ders bil-
gileri gönderiliyordu. Yine internet yardımı ile öğ-
rencilerin araştırma yapmaları, konuları incelemele-
ri ve öğrenme sistemleri geliştirmeleri ödev olarak 
veriliyordu. Daha ilkokulda adımlar atılıyor. Öğret-
menlerin çalışmaları da değişti. İş hayatında da bu 
tür yetenekler hemen her meslek dalında beklenen 
beceriler arasında. Öğretmenlere, anne babalara bü-
yük görevler düşüyor.

Herkese kolaylıklar diliyorum.

Y
Olağan üstü süreç hâlâ devam ediyor. Covid19 vaka sayılarının ve hayatını kaybedenlerin kor-
kunç boyutlara ulaşan sayılarının düşmesine rağmen, hayat normale dönmüş değil. Kısıtlamalar 
hissedilir durumda. Isviçre Hükümeti’nin aldığı tedbirler sonucunda vaka sayılarının düşmesi ile 
yavaş yavaş bu tedbirler hafifletilmeye başladı. Kontrollü sosyal hayat gündeme hakim oldu.
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Koronavirüsün 
(Covid-19) ortaya çıkma-

sından sonra virüse karşı da-
ha iyi korunmak için hijyen kural-

larına dikkat edilmesi yönünde yet-
kililer ve uzmanlar sık sık uyarılar-
da bulunuyor. Hijyenin yanı sıra ba-
ğışıklık sistemini güçlendirici ön-

lemler almak da hastalıklara 
karşı korunmada olduk-

ça önemli.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN NELER YAPILMALI?

Dengeli beslenme
Bağışıklık sisteminin güçlü tutulması uzun 
dönemde düzenli ve dengeli beslenmeye daya-
nıyor. Vücudun su dengesini sağlayan kalsiyum 
bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Süt ve süt 
ürünleri sadece protein değil, aynı zamanda 
kalsiyum içeriği sayesinde de kilo kontrolü 
sağlıyor. Süt, yoğurt, kefir, ayran, peynir, yu-
murta, et, tavuk ve balık gibi gıdalar proteinin 
en iyi kaynakları olarak biliniyor.

Aşırı alkol tüketmeyin
Aşırı alkol tüketiminin bağışıklık sistemini zayıflat-
tığına dair çok sayıda araştırma mevcut. Uzmanlar 
aşırı alkol kullanan kişilerin hastalıklara karşı daha 
korumasız hale geldiğini vurguluyor. Alkol özellikle 
akciğere verdiği zararla vücudu zayıf hale getiriyor. 
Uzmanlar sadece kronik alkolikliğin vücuda zarar 
vermediğini, aşırı içki tüketiminin de bağışıklık sis-
teminde hasara yol açtığını belirtiyor.

Stres seviyenizi düşürün
Koronavirüs hakkındaki endişeler, okulların tatil 

olması, seyahat kısıtlamaları ve diğer bir çok fak-
tör ister istemez strese yol açan faktörler. Stres 

bağışıklık sistemini düşüren bir unsur. Bundan 
dolayı resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirme 

ve uyarıları dikkate alarak endişe seviyesini kont-
rol etmek stresle mücadelenin önemli bir yolu. 

Araştırmalar stres seviyesi ile bağışıklık sistemi 
arasında ilişki olduğunu gösteriyor.

Bağışıklık sistemi nedir?
Bağışıklık sistemi veya immün sistem, 

bir canlıdaki hastalıklara karşı savunma 
mekanizmasını oluşturan, patojenleri ve 

tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden, 
vücudu yabancı ve zararlı maddelerden 

koruyan karmaşık bir sistemdir.
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Hazırlayan: Melek Yazıcı

YAZ AYLARINA ÖZEL İÇECEKLER

ESLEĞENLİ 
HİBİSKUS ÇAYI

Malzemeler
1 Bardak dolusu hibiskus

1 Bardak dolusu fesleğen
2 Adet misket limon
½ Bardak agave şurubu / bal 
2 Litre su

Hazırlanışı: Kaynamış olan 2 lit-
re suya hibiskus ve fesleğenleri ko-
yup 20 dakika demlendirelim. Süz-
düğümüz çayın içine agave şurubu-
nu ya da balı ve misket limonları-
nın suyunu ekleyip soğutalım. Hep-
si bu kadar. Bu kolay tarifin lezze-
ti sizi şaşırtacak. Dilerseniz dem-
likte kalan hibiskuslara su ekleyip, 
buz yapabilirsiniz. Sunumlarınız si-
zi tropikal sahillere götürecektir. 

Faydası: Hibiskus bağışıklık sis-

temini güçlendiriyor. Kan basıncını 
düşürüp, tansiyonu dengeliyor. Ak-
ciğeri temizliyor, mantar oluşumunu 
engelliyor. Kilo alımına neden olan 
ödemin vücuttan atılmasına yardım-
cı oluyor. Böbrek iltihabına iyi geli-
yor. Sayısız faydası bulunan hibis-
kusun tüketilmesi bazı alerjik bün-
yelerde reaksiyona neden olabili-
yor. Bu nedenle dikkatli tüketmeni-
zi öneririz.

LİMON OTU ÇAYI

Malzemeler
4 adet limon otu
1.5 litre su 
3 ince dilim taze zencefil 
2 ince dilim zerdeçal 
(isteğe göre)
Agave şurubu ya da 
bal (isteğe göre)

Hazırlanışı: Limon otlarını, zen-
cefil ve zerdeçalı eklediğimiz suyu 
30dk boyunca orta ateşte kaynata-
lım. Soğumaya bırakalım. Ilık hal-
deyken isteğe bağlı olarak bal ya 
da agave şurubunu ekleyebilirsi-
niz. Afiyet olsun. 

Faydası: Limon otu doğal anti-
depresan olarak bilinir. Rahatlatıcı 
özelliği vardır. Ateş düşürücü etki-
si bulunur. Sindirimi kolaylaştırır.

Havaların ısınmasıyla beraber, evde kalmak daha da zorlaştı. Soğuk kış günlerinden, sıcak yaz günlerine 
geçen bu süreci evlerimizde yaşadık ve baharı kaçırdık. Peki yazın ne yapacağız? Umarım alternatifleri-
mizin çoğalacağı günler yakındır. Ama gelin şimdilik bir kaç sağlıklı, serin yaz içeceğiyle keyif yapalım. 

F

DOĞRU NEFES ALIN, SAĞLIKLI KALIN

OĞRU NEFES ALMANIN 
ÖNEMİ NEDİR?

Oksijen; iç organların, bez-
lerin, sinir sistemi ve beynin 
çalışması için gereklidir. Bey-

nin diğer organlara oranla daha faz-
la oksijene ihtiyacı vardır. Yeterli ok-
sijen alınmadığında zihinsel bula-
nıklık, negatif düşünce, depresyon 
yaşanabilir. Düzgün ve yeterli ne-
fes alamayanlar sürekli kendileri-
ni yorgun hissederler, sinirli ve ve-
rimsiz olurlar. Yaşlanmanın en belir-
gin sebebi hücrelerin yeterli ve dü-
zenli nefes alamamaları ve oksijenle 
buluşamamalarıdır. Doğru nefes al-
mak; bütün bu yetersiz solunum so-
runlarını ortadan kaldırabileceği gi-
bi hayat kalitesini de arttıracaktır.

DOĞRU NEFES ALIP 
VERMENİN STANDARTLARI 
NELERDİR?
6 Diyaframı kullanmak,
6 Dakikada alınan nefes 
sayısını 8’in altına 
indirmek,

6 Sessiz nefes almak,
6 Sadece burundan nefes almak ve vermek,
6 Nefes alıp verirken bütün ciğer 
kapasitesini kullanmak.

DOĞRU NEFES BURUNDAN MI, 
AĞIZDAN MI ALINAN 
NEFESTİR?

Doğru nefes burundan alınan ve 
burundan verilen nefestir. Ağızdan 
nefes almak bronşlarda istenmeyen 
mukozalı salgılara yol açar. Üst so-
lunum yolu enfeksiyonlarına daha 
çabuk yakalanır. Doğru nefes alıp 
veremeyen insanlar karbondioksite 
daha duyarlıdır; karbondioksitli or-
tamlarda daha sık ve kısa nefes alıp 
verirler. Düzenli solunum yapan 
insanlar karbondioksitli ortamlar 
da heyecan ve stres  sırasında, da-
ha normal tepkiler verirler, kırmızı 
kan hücreleri oksijeni organlara da-
ha kolay taşır. Gün içinde yapılacak 
nefes egzersizleri doğru nefes alıp 
vermemize yardımcı olur.

DOĞRU NEFES ALMANIN 
FAYDALARI NELERDİR?

6 Kalp ritminin düzelmesiyle kan
 basıncının düşmesi,
6 Kan dolaşımının hızlanması,
6 Sindirimin kolaylaşması,
6 Stresle daha kolay başa çıkabilme,
6 Uyku düzensizliğini ortadan kaldırma.
6 Ayrıca derin solunum sırasında 
diyaframın hareketi; iç organlara masaj 
etkisi yaparak bu organlardaki kan 
dolaşımını uyarır. 
6 Derin ve yavaş solunum kalbin yükünü 
önemli ölçüde hafifletmektedir; böylece 
kalbimiz daha dinç, daha etkin ve 
kuvvetli kalacaktır.

Bu da kendi kendinize güvenle 
yapabileceğiniz oldukça etkili  gün-
delik bir egzersiz:

Bu basit  egzersizede her gün 5 
dakikanızı ayırarak, başlayabilir ve 
nefesin ruh haliniz üzerindeki etki-
lerini anında deneyimlemeye başla-
yabilirsiniz;

6 İster evde ister ofiste veya müsait 
olduğunuz herhangi bir yerde, dik bir 
omurilik ile oturun.
6 Bir kaç nefes  boyunca otonom sinir 
sisteminizin nasıl  nefes alıp verdiğini 
basitlikle ve hiç müdahale etmeden izleyin.
6 Daha sonra hiç zorlamadan, sakince 
burnunuzdan  rahat  ve çok derin olmayan 
bir nefes alın ve aynı şekilde burnunuzdan 
gayretsizlikle nefesi  verin.
6 Burnunuzdan tekrar nefes alın 
ve tekrar verin.
6 Bundan sonra her nefesinizde dikkat 
etmeniz gereken konu nefes verme 
sürenizin, nefes alma sürenizden daha 
uzun olmasıdır. Yani eğer 2 birimde nefes 
alıyorsanız, 3 birimde vereceksiniz. Zaman 
içerisinde konfor alanınızın dışına çıkmadan 
birimler arasındaki katı çoğaltabilirsiniz. 
Yani 2 birimde nefes al, 4 birimde nefes ver; 
4 birimde nefes al, 8 birimde nefes ver gibi...

Ama nefes verme sürenizi uzat-
mak için kendinizi asla zorlamayı-
nız. Unutmayın nefes tekniklerinde 
zorlama kesinlikle olmamalıdır.

Nefes almanın neredeyse tüm hayatımızı değiştirebilecek ölçüde önemli olduğunu biliyor muydunuz? Ka-
dim öğretilerde nefesin tedavi edici etkilerinden söz ediliyordu. Batı tıbbının uzun bir süre gözden kaçır-
dığı nefesin önemi artık yeniden keşfediliyor. Doktorlar nefesi inceleyerek fiziksel ve zihinsel sağlık so-
runlarını tespit edebiliyor, nefes teknikleri çalışmaları ile bir çok semptomu ve hastalığın sebebini hiç ilaç 
kullanmadan ya da ilaçların dönemsel olarak dozunu düşürerek tedavi edebiliyorlar!

D
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Puantiyenin dönüşü 
1950 ve 1960’ların 
vazgeçilmezi 
puantiyeler, son yıllarda 
dolaplarımızdaki yerini 
almışken, 2020 gelinlik 
tasarımlarında da kendine 
önemli bir yer buluyor. 
Puantiyeler, vintage 
görünümün olmazsa 
olmazı. Koleksiyonlarda 
özellikle tül üzerine 
işlenmiş desenleriyle  
karşımızda. 

Bu parçalar 2020 gelinlik modasında geniş yer 
buluyor. Omuzlarının güzelliğini ortaya çıkarmak 
isteyen gelin adaylarının geniş seçenek 
imkanı bulduğu bu modeller, özellikle yaz 
gelinlerinin vazgeçilmezi olacağa benziyor. Mini 
gelinliklerde, dantel tek parça elbiselerde, balık 
ve “A” kesim modellerde hazırlanan tek omuz 
tasarımlar bu yılın gözdesi.

Geçtiğimiz senede 
karşımıza çıkan extra 
kabarık omuzlar, 
bu yılda gelinlerin 
vazgeçilmezi gibi 
görünüyor. 1980’ 
den ilham alan bu 
modeller romantik 
görünümü tercih 
edenler için ideal. 
Genellikle düz 
straplez yakalarla 
buluşan kabarık 
kollara “A” kesim 
etek eşlik ediyor. 

Her yıl olduğu gibi bu yılda 
dantel ve saten gelinlikler ünlü 
modacıların vazgeçilmezi. Risk 
almayı tercih etmeyen yada 
klasikten vazgeçmem diyen 
gelin adaylarına bu yılda geniş 
model seçeneklerinin olduğu 
müjdesini verelim.

1990’ların hakim yakaları 
bu yılda gelinliklerde sıkça 
karşımıza çıkıyor. Uzun 
boyna sahip gelin adaylarının 
tercih edebileceği bu model, 
sonbahar ve kış gelinlerine 
zarafet katacak.

Puantiyenin dönüşü 
2020 gelinliklerinde 
en göze çarpan bir 
diğer detay ise tüyler. 
Bu tasarımlar ünlü 
tasarımcıların 2020 
gelinlik koleksiyonlarında 
sıkça hatta cesurca yer 
verdiği modellerden. Etek 
ucu ve bileklere eklenen 
detaylarda kullanılan 
tüyler, kimi zaman 
gelinliğin tamamında 
da karşımıza çıkıyor ve 
gelinleri özgünleştiriyor . 

Renkli kişiliğini öne 
çıkarmak isteyen 
gelinlerin bu yılki tercihi 
belli gibi. Çiçek baskılar 
beyaz gelinliklere 
cesurca renk verdiği gibi 
3 boyutlu gelinliklere 
alternatif yaratmış 
gibi görünüyor. Bahar 
gelinlerinin yoğun ilgi 
gösterdiği bu modelleri 
kır düğünlerinde sıkça 
göreceğiz. 

Puantiyenin 
dönüşü 

Helenistik dönemden 
ilham alan tek
omuz parçalar

Hacimli 
kollar 

Tahtı sallanmayan 
danteller ve 
satenler 

Hakim ve 
sportif yakalar

Tüyün 
zerafeti

Renkli 
tasarımlar

Hazırlayan: Nihal Aygün

DÜNYACA ÜNLÜ TASARIMCILARIN 
ELINDEN GELINLIK MODELLERI
Dünyaca ünlü tasarımcıların, gelinlik modellerini inceledik ve öne çıkan trend modelleri bir araya getirdik. İşte 
tarzınıza, zevkinize, hayallerinize uygun gelinliği bulabileceğiniz bol tercih seçeneği ile 2020 gelinlik modelleri... 






