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Yolları ve İsviçre Japonya Ticaret Odası (SJCC) Basel‘de 
ortak Film Galası düzenledi.++++++++HABERİ 24. SAYFADA
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YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

.zel aracıyla Türkiye'ye giden ancak 1 
yıl içerisinde 185 gün yurtdışında kal%

madığı gerekçesi ile aracı ile girişine izin 
verilmeyen emeklilere müjdeli haber geldi. 
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa 
Yeneroğlu'nun girişimleri sonrası sorun 
ortadan kalktı. Yasal düzenleme resmi 
gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

ÖNEMLİ BİR KOLAYLIK

/eni düzenleme ile , aracı için 2 yıllık 
iznin tamamını kullanmış veya 185 

gün şartını yerine getirmeyen Avrupa 
Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği 
ülkelerinde yerleşik kişilerin gümrükte 
yaşadıkları mağduriyeti engellemek için 
de önemli bir kolaylık sağladı. Bu kişile%
rin araçlarına yılda bir defaya mahsus bir 
aylığına süre verilecek. 

SÖZÜMÜZÜ TUTTUK

Başarılı çalışmaları ile isminden söz 
ettiren Yeneroğlu, "Türkiye'ye aracıyla 

gelmek isteyen emekli vatandaşlarımızın 
'185 gün' şartı kapsamında yaşadıkları 
sorunlar devam etmekteydi. Konuyla ilgili 
yaptığımız bir önceki açıklamada aracıyla 
gelen hiçbir emekli vatandaşımızın güm%
rükten geri çevrilmeyeceğini belirtmiştik. 
Sözümüzü yerine getirdik" dedi.        3’TE

‘185 gün’ şartı 
resmen kaldırıldı

Gümrük kanununda yapılan düzenleme ile yurt!
dışında yaşayan emeklilerin otomobilleri ile 

Türkiye’ye girişte yaşadığı sıkıntılar tamamiyle 
ortadan kalktı. Düzenleme yürürlüğe girdi

M
us

ta
fa

 Y
en

er
oğ

lu

VEKÂLETLE 
KURBAN
İsviçre Türk Diyanet 

Vakfı‘da bu hassasiyetle 
sizlerden aldığı vekaletleri 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırma 
noktasında İsviçre‘de ki 
en güvenilir kurum olarak 
vatandaşlarımızın hizmet%
indedir.  20. SAYFADA

FOBIA Türkiye 
toplantısı yapıldı
İsviçre Müsiad‘tın ev sahipliğinde Fobia Türkiye adlı dördüncü 

ortak akıl platformu geçtiğimiz günlerde yapıldı. 16‘DA

VİZE RESTİ 
0B Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, “Vize serbes%

tisi olmazsa, hiçbir meselede ilerlemeyeceğiz. Bire bir 
anlaşması sayesinde Avrupa’yı en büyük krizlerden birinden 
koruduk.” dedi.                             HABERİ 10. SAYFADA

Swiss, iki yıllık plan çerçevesinde karlılığını artırmak için 
verim alamadığı Cenevre merkezli 40 olan uçuş noktası 

sayısını 30’a düşürecek.                 HABERİ 16. SAYFADA

Swiss uçuş sayısını 
düşürüyor

25 Eylül’de 3 yasa teklifİ oylanacak
25 Eylül 

Günü Ulusal 
düzeyde 3 yasa 
teklifini sandıkta 
oylayacak. Grü%
ne Wirtschaft, 
AHVplus-İnitia%
tive ve Nachric%
tendienstgesetz 
NDG yasa teklif%
leri oylanacak. 
23. SAYFADA

Kantonsrat 
Seçimlerine 

İbrahim Taş aday
Schaffhausen’de 

her dört yıla bir 
yenilenen 60 san%
dalyeli Kantonsrat 
seçimleri 25 Eylül 
günü gerçekle%
şecek. Seçimlere 
İbrahim Taş isimli 
çifte pasaportlu 
vatandaşımız aday 
olarak katılacak. 
HABERİ 23’TE

Hacı adayları 
dualarla 

uğurlandı
İsviçre Türk Diyanet Vakfı’nın bu yıl 

Atlasglobal Havayolları ile hacca 
giden 237 hacı adayı, Zürih havala#
nınıdan dualarlarla kutsal topraklara 
uğurlandılar...            HABERİ 21’DE

2017 yılı için zam beklentileri
İsviçre’de büyüme 

beklentisinin yüzde 
1,4 olacağı öngörüsü 
sonrası Travail.Su%
isse çalışanlara yeni 
yılda zam talebinde 
bulundu.  19’DA

“Değerli Okurlarımızın 
KurbanBayramını 

tebrik ederiz.“
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+ RİH  ünlerdir darbe yan
lılarını konu turarak hedef 
g steriliyoru , tehdit ediliyo

ru  s lerine yer verip İsviçre de 
ya ayan Türk vatanda larını Er
doğan yanda ları  adıyla yaftala
yıp hedef g steren İsviçre edya
sı nın sürdürdüğü propaganda hı  
kes eden sürerken, 

luslararası Af rgütü İsviçre 
ubesi nin darbeciler için para 

talep et esi, İsviçre deki Türk 
vatanda larını iyice çileden çıkar
dı. A nesty İnternational İsviçre 

ubesi, üyelerine ektup g nde
rerek Türkiye deki vatanına 
ihanet eden darbecilerin 
haklarını savun ak için 
para talep etti. ilahsı  
halkın ü erine ate  eden 
ter rist darbecilerin hakla
rının ihlal edildiğini belirten 
Af rgütü, İsviçre edya
sının yanlı tutu u gibi ehit 
olanları ve yaralananları ise 
g r e den geldi. Dernek
lere ve evlere g nderilen 

ektubun içerisinden de

e akbu u ile Türkiye de 
insan hakları tehdit altında  
ba lıklı bildiri çıktı. osyal 

edya ü erinden payla ı
lan ve ü erinde etullahçı 
Ter r rgütü nün ET  
1  Te u  darbe giri i ini 
gerçekle tiren darbecilerin 
resi lerinin yer aldığı bildiri
de, Türkiye de insan hak

larının çiğnendiği, darbecilerin ve 
ET  ter r rgütü ensuplarının 
ağdur olduğu esa ı verildi.

 
 

Türkiye ve u hurba kanı Recep 
Tayyip Erdoğan aleyhine ifadelerin 
yer aldığı ektupta, darbeciler için 
yardı  yapıl ası istendi. Türki
ye de askerlerin ta a en soyulup 
resi lerinin tü  dünyaya servis 
edildiği belirtilen bildiride, u an 
her a ankinden çok si in ad
di yardı larını a ihtiyacı ı  var. 

Her avro çok ne li. i in sesini  
gücünü  ve bağı larını la güçle
nip uluslararası toplu un Türkiye 
hükü etinin insan hakları ihlalini 
yargıla asını isteyeceği . el
likle polis g altısındaki iddetin 
dur ası için. ütfen bi i le Türki
ye deki insanları ve onların hakkını 
koruyun.  ifadeleri yer aldı.

İ  T  
 

lkede ya ayan Türkler, darbeciler 
için para yardı ı toplayan lusla
rarası Af rgütü ne sosyal edya 
ü erinden tepki g sterdi.

on günlerde ba ı ga etelerde 
bilinçli seçilen ve konu turulan 
Türkiye kar ıtı darbe yanlılarının 
ifadeleriyle ülkedeki Türk vatan
da ları ve kuru lar hedef g ste
ril eye deva  ediliyor. lkedeki 
ehitleri hiç ağ ına al ayan darbe 

savunucuları her fırsatta teh
dit ediliyor hedef g steriliyoru  

diyor. Al anya ve 
Avusturya da deva  
eden Türkiye ve Türk 
dü anlığının İsviç
re ye de sıçradığını ve 
irveye ula tığını ifade 

eden vatanda lar, 
luslararası Af rgü

tü nün, darbe ağdur
ları yerine darbeciler 
için yardı  toplan a
sını kaygı ile i liyoru .  
yoru larında bulundu.

,,HABER

R
HEIN-MAIN

FEB RU A R     2 016Aktuell

Aktu ell

R
HEIN-MAIN

FEB RU AR     2016

!"#$%&&

R
HEIN-MAIN

FEB RU AR     2016

Integration durch Kommunikation

!"#$%&'"(")*+,"-./.+0
111/"(")*+,"-./.+0

2+#+34.567869)865::5;6;
<4="#5 6>7:)>7:5865;6

?@30A%--+=+AB5 !"#$%&'()$)#*
?@30A%-B5 C4-4)D+*+,"-.5EF4,05?(0@+##E
G%0@$B5 >;/6>/86>7

?-+.0@A53HA5
<%A(+0".-5I5G+,"-.

JA/5>

JA/58

JA/5:

EYLÜL S  

STUTTGART- İstanbul Mil-
letvekili ve TBMM İnsan 
Haklarını İnceleme Komis-

yonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu 
yaptığı açıklamada  "Aracını 
Türkiye'ye getirmede 185 gün 
şartı nedeniyle 
sorun yaşayan 
yurt dışından 
emekli vatan-
daşlarımızın 
mağduriyetini 
giderme-
ye yönelik 
kararname 
bugün esmi 
Gazete'de ya-
yımlanmıştır. 
Hiçbir emekli 
vatandaşımızın 
aracının güm-
rükten geri 
çevrilmeye-
ceğine ilişkin 
taahhüdümüz 
böylelikle 
uygulamaya 
geçmiştir.'' açıklamasında bulun-
du. Yeneroğlu yaptığı açıklamada, 
"Yurt dışında yaşayan vatandaşla-
rımızın yakından takip ettiği gibi 
Türkiye'ye aracıyla gelmek iste-
yen emekli vatandaşlarımızın '185 
gün' şartı kapsamında yaşadıkları 
sorunlar devam etmekteydi. Ko-
nuyla ilgili yaptığımız bir önceki 
açıklamada aracıyla gelen hiçbir 
emekli vatandaşımızın gümrükten 
geri çevrilmeyeceğini belirtmiştik. 
Sorunun çözümüne ilişkin mev-
zuat düzenlemesi, Sayın Başbaka-
nımızın talimatları doğrultusunda 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız 
tarafından hazırlanan ilgili karar-

namenin bugün esmi Gazete'de 
yayımlanmasıyla yapılmış oldu.
Buna göre yurt dışında emekli 
olduktan sonra Türkiye'ye ilk 
defa araç getirecek kişilerde yurt 
dışında yerleşik olma şartının 

tezahürü olan 185 gün 
ilgili ülkede yaşama 
şartı aranmayacaktır. 
Aynı şekilde aracı için 
aldığı 24 aylık izin 
süresinin tamamını 
kullanmadan aracıy-
la yurt dışına çıkan 
emekli bir vatanda-
şımızın geri kalan 
sürelerini kullanmak 
üzere taşıtıyla yeni-
den Türkiye'ye giriş 
yapması durumunda 
da 185 gün şartı dik-
kate alınmayacaktır. 
Bu kişinin aracına, 
aracın sahip olduğu 
geri kalan izin süresi 
verilecektir.
Yeni düzenleme 

ayrıca, aracı için iki yıllık iznin 
tamamını kullanmış veya 185 gün 
şartını yerine getirmeyen Avrupa 
Birliği ve Avrupa Serbest Tica-
ret Birliği ülkelerinde yerleşik 
kişilerin gümrükte yaşadıkları 
mağduriyeti engellemek için de 
önemli bir kolaylık sağlamaktadır. 
Bu kişilerin araçlarına yılda bir 
defaya mahsus bir aylığına süre 
verilecektir.
Hiçbir emekli vatandaşımızın 
aracının gümrükten geri çevril-
meyeceğine ilişkin taahhüdümüz, 
takibimiz neticesinde oluşan yeni 
yasal zeminle yerine getirilmiştir." 
ifadsini kullandı.
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RİH  İsviçre’de ağlık 
igorta ri i de eyenle

rin sayısı her yıl artıyor. ağlık 
igorta iri i de eyerek kara 

listeye alınanların sayısı 1  bini 
a tı. adece Zürih antonu’nda 
2 1  yılından 37,  ilyon 
Hastalık igortası ranken
kasse  faturası açık. on yedi 
yıl bu raka ın ikiye katlandığı 
belirtiliyor. Diğer kantonlarda 
da ben er tablolar ya anıyor. 

 anton pri i de eyenleri 
kara listeye aldı. ri  dey
e eyenlerin ülke genelindeki 
sayıları 12  bine ula tı. 12  
bin sigortalının de ediği açık 
fatura 23  ilyon İsviçre frankı. 

ağlık igortalarının sadece 
acil sağlık hi et asraflarını 
kar ılayacağı ve diğer sağlık 
hi etlerinden uaf tuttuğu 
kara listede, kanton Aargau’da 
yakla ık 1  bin sigortalı bulu
nuyor. u ern’de  bin , 
Thurgau’da  bin civarına ula tı

! İH - ürih Türk İslam Kül-
tür Ocağı'nda dernek üyelerin-

den kutsal topraklara hac ibadetle-
rini gerçekleştirmek için gidecek 
olan hacı adaylarına veda töreni 
yapıldı.Törene İsviçre Türk Fede-
rasyonu Başkanı İrfan Okutan'da 

katıldı. Okutan hac ibadetlerini 
gerçekleştircek olan Mustafa 
Önder, amazan Özbek, İbrahim 
Aziz, ve Ferah Ayyıldız'a sesle-
nerek   "Her Yolculuğun bir stresi 
vardır.Doğru seçim yaparak kutsal 
Topraklara gidip hayırlısı ile 

kazasız belasız gelmenizi temenni 
ediyorum. imdiden yakınlarınızı 
içtenlikle tebrik ediyor ve allah 
kavuştursun diyorum.Haclarınız 
şimdiden mübarek olsun yolunuz 
açık olsun diyorum."

Samimiyetsiz
Samimiyetler

!e iş hayatı, ne toplum hayatı ne de kişisel 
hayatlar açık sözler ve gerçekler  üze-

rinden yürüyor. Yalan bir dünyanın yalan 
figuranları gibi olmuş herkes. 
İmalar, yapmacık hareketler ve en önemlisi 

roller ifadelerden 
daha güçlü; kanaat-
ler bilgilerden daha 
baskın.
Anlam hep kaçak, 
gerçekler genellikle 
bulanık.
Nezaket gibi şahane 
bir şey bile arkasına 
sinsi ve sert bir şiddet 
saklayabiliyor.
Hele o modern 
gülümseme neredeyse 
hep yalan söylüyor.
Mutluluk coşkusu 
aslında büyük bir mut-
suzluğu örtüyor.
Gündelik hayatta da 
durum farklı değil.

Mesela bir laf çok tutuluyor: "Sabah uyanınca 
aynada kendinize gülümseyin, gününüz güzel 
geçsin!"
İç açıcı, üstelik ikna edici geliyor ilk başta.
Fakat aptalmıyız yahu!
Zihnin berbat, için kuruntularla dolu fakat 
yüzüne bir gülümseme kondurunca günün de 
sana gülümseyeceğini mi sanıyorsun?
Anlayacağınız, samimiyetsizliğe ve kandırma-
ya kendinle başlıyorsun, sonra başkalarıyla 
devam ediyorsun.
İşte bu yüzden son zamanlarda duyduğum 
ve herkesin ağzında olan bir kelimenin artık  
anlam ve önemini yitirdiğini gördükçe üzülü-
yorum. Samimiyet.
"""
Bilindiği üzere ibadetler, bedeni, mali ve hem 
bedeni hem mali olmak üzere üç kısma ayrıl-
maktadır. Namaz ve oruç gibi bedeni ibadet-
ler, ancak mükellef tarafından yerine getirile-
bilir; vekâlet yoluyla başkasına yaptırılamaz.
Hac ve umre gibi hem bedeni hem mali iba-
detlerde de asl olan, bunların bizzat mükellef 
tarafından yapılmasıdır.
Mali ibadetler ise, yükümlünün bizzat kendisi-
nin yapmaktan aciz olup olmamasına bakıl-
maksızın vekâlet yoluyla da yerine getirilebilir. 
Mali bir ibadet olan ve sırf Allah rızası için 
yerine getirilmesi gereken kurbanı, kişinin 
bizzat kendisi kesebileceği gibi vekâlet yoluyla 
kestirmesi de mümkündür.
İhtiyacı olan eşyadan ve borçlarından fazla 
olarak, zekât nisabı kadar malı, parası bulu-
nan her Müslümanın kurban kesmesi vacip 
olur. 
Köyde, çölde, şehirde mukim olan, akıllı, 
baliğ, hür ve Müslüman erkek ve kadının, ihti-
yacından fazla nisap miktarı malı veya parası 
varsa, kurban bayramı için niyet ederek, belli 
günlerde, belli bir hayvanı kesmeleri vacip 
olur. Bizde bu ibadeti yapma konusunda has-
sas davranak kurbanlarımızı vekaletle de olsa 
mutlaka kestirelim.
Bu vesile ile yaklaşan Kurban Bayramınızı 
şimdiden tebrik eder, sağlıklı mutlu günler 
dilerim. 

ZAFER
TERKESLI

a  ada ar na eda e eği

Hacı adaylarından 
yemekli v eda

Cemil Baysal

AARGAU- AA GAU'da Diyanet Vak-
fı'na bağlı einach Mevlana Camii'nde, 

hacı adaylarına veda yemeği düzenlendi. 
Mevlana Camiinde kutsal topraklara hac 
ibadetlerini gerçekleştirmek için gidecek 
olan hacı adaylarından Hüseyin-Fatoş 
Çalımlı, Adem-Nagihan Türkoğlu, Musavet-
Solgün Dağdeviren, Ahmet-ümmühan Bican 
ve Mehmet- mmü Yazar aileleri veda ye-
meği düzenledi. Yoğun katılımın gerçekleş-
tiği etkinlikte hacı adayları helallık isteyerek 
tüm cemaat ve tanıdıklarıyla vedalaştı. Din 
Görevlisi Ferhat Ezder ile beraber cami ce-
maatinden hacca gidecek diğer isimler şöy-
le  Yusuf-Gönül Öztürk, Semiha Fenda, 
Fatma Özgür, ehra Türkal, Erdoğan-Aliye 
Hayırcı, ekai-Mürvet Aslan.

AARGAU- Aar-
gau Kantonu 

Seon kasabasında 
düzenlenen dernek 
kermesine Aargau 
Sosyalist Parti 
Milletvekili Cedric 

Wermuth da katıldı. 
23 Ekim'de gerçek-
leşecek Grossrat 
seçimlerinde Seetal 
Bölgesi adayı Alime 
Kösecioğulları ile 
yedek üye Ueli ö-

thenmund hazır 
bulundu. 
Aslen İtalyan 
kökenli Wer-
muth, İsviçre'de 
2 milyon üze-
rinde göçmen 
kökenli yaşadı-

ğını belirterek, "Bu 
göçmenlerin mutla-
ka yerel meclislerde 
ve parlamentoda 
temsil edilmesi şart. 
Göçmenlerin sesi 
kulağı olabilecek 
Alime Kösecioğul-
ları gibi adaylara 
destek olmanızı ve 
mutlaka oy kullan-
manızı rica ediyo-
rum. Biz kendisini 
destekliyor başarılar 
diliyoruz" dedi.

2'3,456)'7-89,:-;3;<;-3'=)':

Öffnungszeiten
nach Vereinbarung
Montag bis Freitag07:00 bis 20:00 Uhr

Samstag bis 12:00 Uhr

Tel. : 044 401 14 14/16
Fax : 044 401 14 15
Mobil : 079 95 600 91

Frau Dr. med. Hatun Timur
Hausarzt und Notfallmedizin
Hottingerstrasse 14, CH-8032 Zürich

Dr. med. Ioannis Peros
Cildiye ve Botoks Uzmanı

Gülüstan Fuchs-Bünül
Diyet Uzmanı

Dr. med. Sönke Baumüller
Göz Doktoru

info@timmed.ch • hatun.timur@timmed.ch • www.timmed.ch

Frau lic. phil. Fatemeh Parsania
Fachpsychologin für Psychotherapie 

FSP

Dr. med. Zehra Akdoğan
Plastik Cerrahi

Timmed Klinik Şefi
Dr. med. Hatun Timur

Migren ve bel ağrısı
Aile ve Acil Doktoru

Deluxe IT
044 310 50 60 support@deluxe-it.ch

Artık Oerlikon`da sizinde Bilgisayarcınız var

Kurumsal kimli inizi yansıtacak estetik, profesyonel 
web sayfası tasarımı hizmeti, güzel bir web tasarımı 
olmakla kalmayıp ifadesi kuvvetli, anla ılabilir ve 
görselli i ön planda çözümler sunuyoruz.

Deluxe IT GmbH | Schaffhauserstr. 373 | 8050 Zürich-Oerlikon
044  310 50 60 | www.deluxe-it.ch | support@deluxe-it.ch 

Referanslarimizi websayfamizin Weblinks bölümünden-
gözetliyebilirsiniz --> www.deluxe-it.ch
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aygılı g re e 
başlıyor
(e il Baysal
BER  Al anya da bir d ne  

rankfurt Ba konsolosu olan 
İlhan aygılı, Türkiye u
huriyeti İsviçre Büyükelçiliği 
g revine atandı. Eki  2 12 de 
Türkiye de d ndükten son
ra 2 1  yılından beri birinci 
derece kadrolu Balkanlar ve 

rta Avrupa enel üdür 
ardı cılık g revinde bulunan 

İlhan aygılı, acebook ve 
T itter da sayfasında ü de
li haberi  ayın Bakanı ı , 
Türkiye u huriyeti nin İsviçre 
ne dindeki Büyükelçisi olarak 
atan anın kararla tırıldığını 
dün bildirdi. Allah ahcup 
et esin  y inister infor

ed e yesterday that ll be 
posted as the A bassador of 
Turkey to it erland.  ya a
rak utlu ve gururlu olduğunu 
belirterek duyurdu. atsalı olan 
İlhan aygılı ünlü akt r Edi  
Hun un kı ı Bengü Hun aygılı 
ile evli  ve iki çocuk babası. 

uleli Askeri isesi nden sonra 
rta Doğu Teknik niversitesi 
e unu olan aygılı, İsviçre nin 

Ba kenti Bern de geçtiği i  
günlerde vefat eden eh et 
T. cük ten bo alan Büyükel
çilik g revini üstlenecek. Bü
yükelçi aygılı nın nü ü deki 
günlerde g reve ba la ası 
bekleniyor.  
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!eğerli ost Gazetesi 
okurları; 

ğitim Müşavirliği olarak 
her zaman olduğu gibi bu 
ayda eğitim üzerine sohbet-
lerimize devam edi-
yoruz. -  
yeni bir eğitim-öğ-
retim yılına daha 
başlamanın engin 
heyecanı ve mutlu-
luğu içerisindeyiz. 

ski öğrencilerimi-
zin yanında, bu yıl 
aramıza yeni katı-
lan öğrencilerimiz 
sorumluluğumuzu 
ve heyecanımızı 
arttırırken,  onla-
rın bu heyecan ve 
istekleri bizlere güç 
ve kuvvet verecek 
aynı zamanda 
sorumluluğumuzu daha da 
artıracaktır.

ğrencilerimizden bir çoğu, 
tatillerini güzel ülkemizde 
geçirmiş, dinlenmiş, okulla-
rını ve arkadaşlarını özlemiş 
ve yeni bilgileri öğrenmek 
için  heyecanla tekrar okul-
larına kavuştular. nceki 
yıllarda olduğu gibi, yine bu 
yılda da derslerine çok iyi 
çalışarak ileri de hepimizin 
geleceğini şekillendirecek, 
başarıları ise bizlere gurur 
verecektir. nutmalım ki,  
güzel ülkemizden binlerce 
kilometre uzakta da olsak, 
Avrupalı ürkler olarak 
bizler artık burada kalıcı 
olduğumuzun bilinci içinde 
yepyeni hedeflere doğru 
ilerleyeceğiz. ocuklarımızı 
çok dilli ve çok kültürlü 
olarak yetişeceğiz.  
 İsviçre genelinde  

ürk okulunda Milli ğitim 
Bakanlığınca görevlendiri-
len  ürk öğretmenimizle 
tamamen ücretsiz olarak 
verilen ürkçe Anadilimizi, 

ürk Kültürünü en güzel şe-
kilde öğrenmeye özen gös-
tereceğiz. ürkçe ve ürk 
Kültürü derslerine mutlaka 
çocuklarımızın katılımını 
sağlayacağız. evremizi 
bu konuda teşvik edeceğiz. 
Burada iyi bir eğitim alarak 
hepimiz güzel birer meslek 
sahibi olacak, hem yaşa-
dığımız bu ülkeye, hem de 

ürkiye mize  yararlı nesiller 
olarak yetişeceğiz. Bizler 
burada kendimizi ancak bu 
şekilde kabul ettirebiliriz. 
Bizler bu ülkede iş arayan 
değil aranan kişiler olma-
lıyız. Bunun da temel şartı 
iyi bir eğitim almak ve iyi 
bir meslek sahibi olmaktan 
geçmektedir.                                

eğerli anneler, babalar, 
çocuklarımızın iyi bir eğitim 
almaları için elimizden 
gelen tüm çabaları göster-
meliyiz. Yeterince Alman-
ca, Fransızca, İtalyanca 
bilmesek bile, varlığımızla 
çocuğumuzun yanında 
olduğumuzu öğretmenlerine 
ve okul yönetimine göster-
meliyiz. ocuklarımızın sınıf 
öğretmeni ve okul idaresi ile 
sürekli temas halinde olma-
lıyız. ocuğumuzun başarısı 
bizim başarımız olacaktır. 

nutmayalım ki, çocuk-
larımızın başarısı burada 
yaşayan ürk toplumunun 
aynası olacaktır. İyi bir eği-
tim almış, iyi bir meslek sa-
hibi olmuş çocuklarımız ve 
gençlerimiz ülke kalkınması-
nın temelini oluşturacaktır. 

ocuklarımızı çok dilli ve 
çok kültürlü yetiştirmeliyiz. 

ocuklarımızın mutlaka 
anadili ürkçe derslerine 
katılmalarını sağlamalıyız. 

nutmayalım ki, kendi ana-
dilini iyi bilen çocuklar diğer 
yabancı dilleri daha kolay ve 

daha çabuk öğrenmekte ve 
okul başarıları daha yüksek 
olmaktadır. Bu dilbilimcileri 
tarafından kabul edilmiş bir 
gerçektir.  ocuklarımızın 

okullarındaki 
okul aile bir-
liklerinde, veli 
derneklerinde 
aktif görev-
ler almalıyız. 

evremizdeki 
vatandaşlarımızı 
bilinçlendirme-
liyiz. ocuğu-
nuzun okulunda 

ürkçe dersi 
okutulması ve 
ihtiyaç duyulan 
ve yeterli öğ-
renci bulunması 
halinde ürkçe 
dersi öğretmeni 

görevlendirilmesi için ilgili 
makamlarla ve bizlerle mut-
laka temasa geçiniz. İsviçre 

ğitim Yasasında biz veli-
lere ve öğrencilere verilmiş 
haklarımızı öğrenmeliyiz ve 
bu haklarımızı sonuna kadar 
kullanmalıyız. Anne babanın 
ilgisi çocuğumuzun okuldaki 
başarısını da artıracaktır. 
Sen, kendi çocuğuna sahip 
çıkmazsan başkası senin 
yerine, senin çocuğuna asla 
sahip çıkmaz. Bu gerçeği 
aklımızdan çıkarmayalım ve 
sakın unutmayalım. 
Kalkınma hamlesini başlat-
mış ileri devletler, insanları-
nın eğitimine büyük önem 
vermiş ve eğitimi kalkınma-
nın temel anahtarı olarak 
kabul etmişlerdir. ünkü, 
kalkınma ve bunun sonucu 
mutlu, refah ve huzurlu 
toplum olabilmek  için ge-
rekli olan bir çok faktörün 
tesisi ancak, eğitilmiş insan 
gücüyle mümkündür. 

Geleceğimizin teminatı olan 
yavrularımızı ürk Milletinin 
milli, ahlaki, insani, ma-
nevi ve kültürel değerlerini 
benimseyen, koruyan ve 
geliştiren; ailesini, vatanını, 
milletini seven ve daima 
yüceltmeye çalışan birer 
evlat olarak yetiştirebilmek 
için öğretmenlerimiz gece 
gündüz demeden büyük bir 
özveriyle çalışmaktadırlar. 
Bu vesileyle kendilerine bir 
kere daha teşekkür ediyo-
rum. 

lkemizde yaşanan son 
olaylar bir kere daha 
göstermiştir ki, bu kutsal 
görevimizi yerine getirir-
ken, ülkemizin bölünmez 
bütünlüğünün, hiçbir ayrım 
gözetmeden birlik ve bera-
berliğimizin korunmasında, 
pekiştirilmesinde, eğitimci-
ler olarak bizlere de büyük 
görevler düştüğünü gözler 
önüne sermiştir.

eğerli vatandaşlarım, İs-
viçre genelinde faaliyet gös-
teren  ürk kul Aile 
Birliklerinin, derneklerin, 
S K ın ve vatandaşlarımızın 
büyük destekleriyle ürk 

kullarında eğitim-öğretim 
hizmeti yürütülmektedir. 
Bizler anaokulu, ilkokul, 
ortaokul, lise seviyesinde de 
bu öğrenci sayılarını daha 
ileriye taşımak arzusunda-
yız. 
Yeni okul sınıf açma ve öğ-
renci sayılarının artırılması 
ile ilgili yaptığımız çalışma-
larımızda tüm vatandaşla-
rımızdan yardım ve destek 
beklediğimizi vurgulamak 
isterim. Her konuda  
egitim blue in.ch  http:
bern.meb.gov.tr Facebook: 
İsviçre Bern ğitim Müşavir-
liği, İsviçre Meb Müşavirliği 

el: - . .  va-
tandaşlarımızın hizmetinizde 
olduğumuzu unutmayınız.

 ALI ÇEVIK
T.  Ber  E itim 

aviri

Tatil bitti im i 
okul ama  

BERN!"#$%&"'(&)*&+",-.."/0%1"

Okulu Okul Aile Birliği her yıl 
geleneksel olarak yaptığı piknik, 

diploma ve belge dağıtımı bu yıl Fransa 
sınırında Jura kantonunun eclere şehrin-
de bulunan mağara ve dinazorlar tabiat 
parkında gerçekleştirdi. yss Türk Okulu 
Okul Aile Birliği Başkanı Yaşar Eskici 
yaptığı konuşmada bu organizasyon katılan 
toplam 4 katılımcıya teşekkür etti. Mezun 
olan öğrencilere diplomaları ve belgeleri 
yanında hediyelerde verildi. Belge dağıtımı 
töreninde konuşan Eğitim Müşaviri Ali 
Çevik çocuklarımızı tebrik ederek eğitimin 

önemini vurgulayarak, baş-
vuruları halen devam etmekte 
olan Açık Orta okul ve Açık 

ise sınavları hakkında bilgi 
2$%$%$1")03"(&&$"4(4("2$"

gençlerin devletimizin sundu-
ğu bu imkanlardan faydalan-
maya davet etti. İsviçre'deki 
görev süresi biten öğretmen 
Hüsniye Göktaş'a bu süre 
içinde yaptığı hizmetlerden 
dolayı teşekkür edilerek hediye sunul-
du. Ayrıca bu okullarda görev yapacak 
öğretmenler Coşkun Ekici, Emel Gilik, 

İbrahim Kılıç veli ve öğrencilerle tanıştı-
rıldı. Gruplar halinde mağara ve dinazorlar 
tabiat parkı gezilerek unutulmaz bir gün 
yaşadılar

  i e ir iği
i ni e rd

emil Ba sal

SCHAFFHAUSEN-"51.("

Camii'sine davet edilen 
48 İsviçreli öğretmen ada-
yı ağırlandı. Schaffhausen 
Pedagogische Hochschule son 
sınır öğrencisinin katıldığı 
buluşma güzel sahnelere şahit 
oldu. Stajer öğretmenlik yapan 
48 öğretmen adayı, 201  
yılında okuldaki mezuniyetleri 
sonrası öğretmenlik görevine 
atanacaklar. iyarette bir çoğu 

ilk defa camii ziyareti gerçek-
leştirdiklerini ve bunun son 
olmayacağını belirttiler.
SP Partisi Schaffhausen Yerel 
Siyasetcisi İbrahim Taş tara-
fından davet edilen misafi rler, 
67&"89%$2:7.7";(%7<"=(.(&"

İlhan tarafından dini konular-
da bilgilendirildi ve soruları 
cevaplandırıldı. Misafi rlerle 
birlikte Almanca Kur'an-ı Ke-
%73"3$(:7"*1+&6+1)(&".*&%("

misafi rlerle sohbet bölümüne 

geçildi.  Soruları cevaplandı-
rılan misafi rler, ''Medya'nın 
barış dini olan İslam'a karşı 
1(%("47%">%*<(8(&6("-0%0))0!

ğünü şimdi daha iyi anladık'' 
dediler. Öğretmen adayları 
aralarında topladıkları bir mik-
tar parayı bağış olarak cami 
yetkililerine teslim ettiler.  Ge-
lecek dönemlerde öğrencile-
riyle tekrar geleceklerini ifade 
eden öğretmenler, yakın ilgi 
ve misafi rperverlikten dolayı 

cami yönetimine ve ilgililere 
teşekkür ettiler. Yerel Siyasetci 
İbrahim Taş, bu tür toplantıla-
rın önyargıları kırma anlamın-
da önemli olduğunu ve daha 
sık yapılması gerektiğini be-
lirtti. Asıl amacının Anavatanı 
olan Türkiye ve İslama karşı 
-0%0)0:$&"1(%("<%*<(8(&6(:(%("

ve önyargılara karşı kendi 
kantonunda elinden geldiğince 
mücadele etmek olduğunu 
sözlerine ekledi.

Ö     

'
RİH  İsviçre osyal De okrat 
artisi nin lideri hristian ev

rat, İsla ın res i din olarak tanın
ası nerisinde bulundu. İsviçre nin 
onntagsZeitung ga etesine açık

la alarda bulunan evrat, İsla ın 
res i din olarak kabul edil esi ve 

anayasada yer al asının tartı ıl a
sı gerektiğini s yledi. İsla  res i 
din olarak tanınırsa, din ada larının 
eğiti inin ve finas anın İsviçre ta
rafından kar ılanacağı ve yabancı ya 
da a ırıcı çevrelere bırakıl ayacağı  
değerlendir esinde bulunan hristi

an evrat, İsviçre ye gü bir İsla  
dini olabilir i  Bunu tartı alıyı .  
dedi. neriye 2  inuten ga etesi 
de sayfalarında yer verdi. a ete 
haberinde, İsviçre de İsla  res i 
din ol alı ı  eklinde bir anket 
dü enledi

Bahti ar kumu

BERN- 1 Temmuz 2016 
tarihinden itibaren Peçe 

(Burka) yasağının Kanton 
Tessin'de olduğu gibi tüm 
İsviçre'de uygulanması için 
&$%$6$-.$")03".7-(.7:$%6$&"

destek geliyor. Bazı siyasetçiler 
ise Anayasanın elverişli olup 
olmadığını tartışma konusu 
yapıyor. İsviçre'nin önde gelen 
gazetelerinden Sonntags ei-
tung  ve e Matin Dimanche  
gazetelerinin yaptığı anket ça-
lışmasında katılımcıların yüzde 

1'nin 'burka'ya karşı oldukla-

rını belirttiler.   
İsviçre genelin-
de yaptıklarını 
duyurdukları 
araştırmaya 
göre katılım-

cıların yüzde 
16'sının 'burka'ya 
karşı olmadığı  
yüzde 13'ünün 
6$"4+"1*&+6("

kararsız olduğu belirtildi. Araş-
tırmaya göre, isviçre halkının 
erkeklerin büyük kısmının 'bur-
ka yasağı' istediği  kadınların 
büyük kısmının ise bu yasağa 
karşı oldukları belirtildi. Peçe 
yasağı'nın tüm isviçre'de de 
uygulanabilmesine olanak sağ-
layacak halk oylaması için mart 
ayından beri imza toplanıyor. 
Geçen haftalarda inisyatifi  lanse 
eden SVP Milletvekili Walter 
Wobmann  şimdiye kadar 10 
binin üzerinde imza topladıkla-
rını açıklamıştı.

B   
 

s i re’de yapılan anket alışma
sında katılım ıların yüzde ’nin 
burka’ya karşı olduğu belirlendi.

CENEVRE -  Cenevre gümrük perso-
neli son yılların en büyük sigara ka-

çakçılık olayını ortaya çıkardı. Cenevre'de 
Birleşmiş Milletler'de görev yapan 2 
raklı Diplomat, son 3 yıldan beri sigara 

kaçakçılığı yaptıkları tesbit edildi. rak'lı 
Diplomatların isviçre'ye 24,3 milyon frank  
değerinde  vergisiz kaçak sigara soktukla-
rını tesbit eden Cenevre Gümrük muhafız-
ları, diplomatların ayrıca yıllarca Fransa'ya 
da satılmak üzere kaçak sigara yolladık-
larını açıkladılar. Cenevre Kanton Polisi, 
ıraklı diplomatların kaçak sigaraları bir 
Duty-Free mağzalarına satış yapan bir Al-
man şirketi ile ortak yaptıklarını açıkladı. 
Kaçakçı ıraklı Diplomatların lüks yaşam-
larıda dikkat çekici. Diplomatlar  lüks bir 
BMW marka araç satın aldıkları gibi birde 

üks bir Daire satın almışlar. Kaçakçılık-
tan yakalanan raklı Diplomatlar 120 ve 
1 0 bin frank para cezasına çarptırıldılar.          
Bahti ar kumu
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5 lerini  odak noktası olsun, 
6*,)*12(6(47,8,49+96,:91.9;,
farlar ta  si e g re  Eğer 

dikkatleri dudaklarını a çek
ek isterseni , koyu ru lar si i 

reyonlarda bekliyor, ne kadar 
koyu olursa o kadar iyi. 
Bunların hiçbiri bana g re 
değil derseni , glosslar ta  

si e g re bir seçenek ve bunu 
sadece dudaklarda değil g lerini e 
far olarak kullan ayıda bir deneyin. 

M       
  !

Herkes bir insanin ka larının tü  
yü ünü deği tirdiğini s ylüyor. 

eki bu si ce doğru u  Bi
ce yle  yle bir geriye d nüp 
bakarsanı  lı yıllarda ünlülerin 
ka ları incecikti. ennifer ope , 

en tefani gibi ünlü isi ler 
bu s yle iyi tasvip ediyor. aydı
ğı ı  isi lerin güncel g rünü leri yü lerine 
uygun ka  for unu bulduklarının g stergesi. 
Burada ara Delevinge e te ekkür et e i  
gerekiyor, kendisi hepi i e çok yakı an ka
lın ka  trendini geri getirdi. alın ka  iyi ho  
a a doğru yapıl a sa aalesef pek de iyi 
bir g rüntü ortaya çık ıyor. ayla acağı ı  

nerilerle üke el ka lara erhaba de
yin  Doğru kale i bul a ın en güvenli yolu 
kale ini in ka larını dan bir ve ya iki ton 

daha açık ol ası  eçeceğini  
ekillendir e fırçasının akara 
eklinde ol asını tavsiye edi

yoru , b yle bir fırça si in i ini i 
kolayla tıracak. Za anı ı  
degerli, ki se ta  gün ka  ve 
saçla uğra ak iste e . nun 
için ekillendir e a a asından 
sonra kas eli ile sabitle eyi 
unut ayın. 

S                
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Evet, evet doğru okudunu  Tost  Bi i li 
yıllara geri g türen bu trend sayesinde 
saçları ı  çok eğlenecek. Dü le tiricileri 
rafa kaldır a, saç tost akinelerini çı
kart a vakti  Bira  ı arık bir trend den 
daha disiplinli bir saç sekline geçeli , bu 
se on ultra ık balerin topu larıda bi i  
en çok beğenilenler liste i de. 

A    
    

Bu se on anneanne ni in dola
bındada bulabileceğini  elbise
leri, ceketleri, aksesuarları vs. 
tü  dükkanlarda satın alabile
ceksini . Bu parçalar eg otik 
desenlerle, deği ik renklerle 
ko bin edilerek 2 1 17 yılına 
uyu lan ı . Bi den si e s yle

esi, alı veri ten nce anne
anneni in dolabına bir g  atın, 
hiç u adığını  el ha ineler 
kar ını a çıkabilir  

K    
  

He de çok  i diden alı sanı  
iyi olur, kediler heryerde. çan
talarda, ceketlerde, hırkalarda. 
Baktığını  heryerde inik kedi 
resi leri, leopard desenleri. 

eki bu trend nerden geldi bi
liyor usunu  ediler sosyal 
ağda en çok payla ılanlar liste
sinde olduğu için oda tasa
rı cıları bu fırsatı kaçır adan 
koleksiyonlarında kullan ı lar  
<=2>,594*>*2(,9(.*2(,=.919;,2(4(6,
için he  bi i  i i i i kolayla
tıran ipuçlarını he  de trend
leri payla ak istedik, u arı  
beğenirsini . oda ve gü ellik 
hakkında sorularını  için bi e 
bu adresten ula abilirsini  

didem@iloveyourlook.com
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İnterlaken İsviçre 
Frankının çok değerli 
olmasına rağmen "Helal" 
arayan Turist akınına 
uğruyor. Cenevre tanıtım 
ofi sinin arap ülkelerinde 
gerçekleştirmiş olduğu 
etkin reklam kampanyası 
sonucunda, Cenevre kenti 
ve civarları ise Tatille-
rinde helal arayan Arap 
turistlerin gözdesi haline 
gelmiş durumda. Arap 
ülkelerinden gelen turist-

lerin neredeyse üçte biri 
Cenevre'de konaklıyor. 
"Helal" arayan özellikle 
arap turistlerin Cenevre'de 
konaklama sayısı 225 
binlere ulaştı.  2000 Yı-
lında İsviçre'ye gelen arap 
turist sayısı 18  bin iken, 
2015 yılında bu sayı 2  
bine ulaşmış durumunda. 
Cenevre'de restoranlar ve 
oteller etkin bir şekilde 
Müslüman ve özellikle 
arap Turistleri çekebilmek 
amacıyla, "Helal" yiyecek 
içecekler sundukları gibi 
birçok otellerde dini ve-

cibelerin yerine getirile-
bileceği ortam (Mescid) 
oluşturdular.
Kanton Tessin'de Burka 
(Peçe) yasağının yürürlü-
ğe girmesine rağmen,  ge-
çen yıl 45 bini bulan arap 
Turist sayısı bu yılın ilk 6 
ayında yüzde 20 civarında 
artmış durumunda. Öte 
yandan İsviçre'ye gelen 
toplam Turist sayısında 
geçmiş yıllara oranla yüz-
de 1,5 oranında düşüş var. 
Sebeb olarak ise İsviçre 
frankının aşırı değerli 
olması gösteriliyor.

  İ   
s i re’nin 

’ya k tü 
başlayan 

turizm sekt
rü i in elal 
turizm  umut 

oldu. zellikle 
rap turistler 

s i re’den 
azge meyiz  
mesa ı eri

yorlar.

emil Ba sal

BER  Türkiye Cumhuriye-
ti Bern Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Müşavirliği ve İsviçre 
Sigorta Kurumu'nun girişimleri ile 
Türkiye Sosyal Güvenlik Kuru-
mu Başkanlığı (SGK) ve İsviçre 
Sigorta Kurumu (AHV AVS) 
tarafından müştereken "Türkiye-İs-
viçre Uluslararası Sosyal Güvenlik 
Danışma Günleri" düzenlenmesi 
kararlaştırıldı.

   E   
?'6#&T3#
"Türkiye-İsviçre Uluslararası Sos-
yal Güvenlik Danışma Günleri", 
Basel Kantonu Sigorta Kurumu'nun 
(AHV - Kantonale Ausgleichskasse 
Basel) Wettsteinplatz 1, 4058 Basel 
adresinde, 21 Eylül 2016 Çarşam-
ba ve 22 Eylül 2016 Perşembe 
günlerinde 0 00 - 1 00 saatleri 
arasında gerçekleştirilecek.

U+7#3#+!$'+3#V)!!!!!
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Bern Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Müşavirliği tarafından 
vatandaşlara yönelik 
yapılan duyuru şöyle  
Müşavirliğimiz ve İsviçre 
Sigorta Kurumu'nun 
girişimleri ile Türkiye 
Sosyal Güvenlik Kurumu 
Başkanlığı (SGK) ve İs-
viçre Sigorta Kurumu (AHV AVS) 
tarafından müştereken "Türkiye-İs-
viçre Uluslararası Sosyal Güvenlik 
Danışma Günleri" düzenlenmesi 
kararlaştırılmıştır. "Türkiye-İsviç-
re Uluslararası Sosyal Güvenlik 
Danışma Günleri", Basel Kantonu 
Sigorta Kurumu'nun (AHV - 

Kantonale Ausgleichskasse Basel) 
Wettsteinplatz 1, 4058 Basel adre-
sinde, 21 Eylül 2016 Çarşamba ve 
22 Eylül 2016 Perşembe günlerinde 
0 00 - 1 00 saatleri arasında 
gerçekleştirilecektir.  İsviçre'de ve 
Türkiye'de emekli olma şartları 
hakkında Türkiye ve İsviçre Sosyal 
Güvenlik Kurumu uzmanlarından 

bilgi almak için belirtilen ad-
rese şahsen müracaat etmek 
isteyen vatandaşlarımızın 
aşağıdaki telefon numara-
sından önceden randevu 
almaları gerekmektedir.    

Telefon:  061 685 22 22
Danışmaya geldiğinizde be-
raberinizde sigorta evrakınızı 
ve kimliğinizi getirmeniz rica 
olunur.

a di dan a a 
Türkiye s i re osyal Gü enlik Danışma Günleri  düzenleniyor

S L TH R  - 2016-201  Egitim ve 
Ögretim Yılı açılışında Bern Eğitim 

Müşavirliği'ni ziyaret eden TOAB Solothurn, 
yeni dönem hakkında bildi aldı. TOAB Merkez 
Başkanı Osman Uslu ve Okul Temsilcisi olan 
Yönetim Kurulu yeleri, yeni eğitim dönemin-
de Müşavir Ali Çevik'e başarılar diledi.

C)$/!A/2&2+'!
 

Iphon e 
7  g örücüye 
çıkıyor
-

İH - Apple'ın yeni amiral gemileri 
olan iPhone  ve iPhone  Plus'ı Eylül 

ayında tanıtacağı bilinmesine rağmen gün ko-
nusunda bir belirsizlik vardı. Fakat Apple'ın 
bugün gönderdiği davetiyeler bu belirsizliğe 
son verdi. San Francisco California Bill Gra-
ham Civic Auditorium'da düzenlencek olan 
tanıtım etkinliği için medyaya gönderilen 
davetiyeler  Eylül Çarşamba gününe işaret 
ediyor. 
Etkinlikte kulaklık jakı olmayan, gelişmiş 
kameralara, daha iyi işlemcilere ve geliştiril-
miş su direnci özelliğine sahip iPhone  ve 
iPhone  Plus'ın tanıtılması bekleniyor. Yeni 
iPhone'ların sele  eri ile aynı tasarıma sahip 
olması olası.. Yeni iPhone'lara (iPhone  Plus 
sınırlı olabilir ) 256GB depolama seçeneğinin 
olması gündemde. Ayrıca her iki cihazda da 
en düşük depolama kapasitesi 32 GB olacak. 
Daha hızlı TE ve Wi-Fi yine iki cihaz için 
beklenen özellikler arasında. iPhone  Plus'ta 
çift kamera ve 3G AM özelliği iPhone 'ye 
göre ayırt edici özellikler olacak.
Tanıtımda ikinci nesil Apple Watch'un da 
gün yüzüne çıkması bekleniyor. Apple Watch 
2'nin daha iyi su yalıtımı, gelişmiş bir işlemci 
ve bir dahili GPS çipi ile gelmesi bekleni-
yor. Tasarım değişikliği de yine yeni Apple 
Watch için beklentiler arasında. Tanıtımda 
Mac serisi ile ilgili de beklentiler mevcut. 
Ama bu daha çok MacBook ile ilgili. iPad ile 
ilgili herhangi bir beklenti yok. Yeni işletim 
sistemleri iOS 10, MacOS Sierra, watchOS 
3 ve tvOS 10 ile ilgili kısa bilgilendirmenin 
yanında yayınlanma tarihleri de yine bu 
etkinlikte ilan edilecek. Yayınlanma tarihleri 
ile ilgili bugüne kadar 16 ve 23 Eylül tarih-
leri gündeme gelmişti. Etkinlikte bu tarih 
netleşecek.
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a an

!u sene izin dönemi geçmiş izinlere 
göre farklı yaşandı.  emmuz 

darbe girişimi gündemin ana maddesi 
oldu, olmaya devam ediyor. Keşke yaşanma-
saydı, yüzlerce masum insan ülkesi 
için can verdi, şehit oldu. arbecile-
ri, darbe ortaklarını lanetlemek yet-
miyor, artık demokrasi adına uyanık 
olmak, yıkıcı bölücü her türlü akıma 
karşı durmak gerekiyor. ürkiye nin 
huzurunun tekrar sağlanması için 
her birey üzerine düşeni yapmalı ve 
normal günlük hayata geri dönüş 
hızlanmalı. Başarısız darbeye yanıt 
ancak umhuriyet ve Atatürk ilke-
leridir.

ncelikle bu darbe hareketini bes-
leyen zihniyetlere karşı çıkarılması 
gereken birçok ders var. arbe zih-
niyetinin en önemli panzehiri kaliteli 
eğitimle nesiller yetiştirmektedir. 

emokrasi ve hoşgörü zihniyetinin 
toplumun tüm kesimlerinde egemen 
olması darbeci zihniyeti her zaman çürütür. 

ocuklarımızın eğitimleri bizler için önemliyse 
o zaman göndereceğimiz okullar öncelikle 
resmi devlet okulları olmalı. erilen eğitimin 
niteliği iyi araştırılmalı. Medeni ve çağdaş 
eğitimden kesinlikle taviz verilmemeli.

Burada ise eğitimle ilgili yıllardır önem veril-
meyen ürk kültür derslerine katılımla ilgili 

ürk toplumu bir kere daha iyi düşünmeli ve 
bu derslere katılımın artırılması konusunda 
daha etkin çalışılmalı. Ana dilin önemi unutul-
mamalı. ürk kültür derslerini katılım oranının 
her yıl daha azalması konusunda; hata nerede 

yapılıyor. Bu konuda sorumlu olanlar, sorum-
luluklarını ne kadar yerine getiriyor. İcraatta 

ortaya çıkan en büyük eksiklik yet-
kililer okul aile birlikleriyle muhatap 
olmuyorlar, kul aile birlikleriyle 
diyalog kurmayan yöneticilerin, 
yaşanan sıkıntılardan haberleri oldu-
ğunu zannetmiyorum ürkçe ikinci 
plana atılmadan çocuklarımızın okul 
performansları iyi takip edilmeli, 
mesleki eğitim ve yüksek eğitim ola-
naklarının neler olduğu konusunda 
ciddi araştırmalar yapılmalı.

arbe konusunda aleni gerçekler 
uluslararası medyada gözden kaçırı-
lıyor. nun yerine darbe zihniyetini 
destekleyenler tarafından ortaya 
atılan inanılması zor komplo teorileri 
en akla yatkın açıklamalar gibi ah-
laksızca sunuluyor. Basın dünyanın 
her demokratik ülkesinde önemli bir 

güce sahip. Basın adil, ölçülü ve yan olmamalı 
diye düşünüyoruz. Ancak son yıllarda buradaki 
bazı basın organları tek yanlı yayınları ile ku-
tuplaşmayı, İslam karşıtlığını nerdeyse güncel 
hale getirerek toplumda korku ve nefret duy-
gularını sürekli kaşıyorlar. Ancak yaptıkları bu 
yayınlar aklı başında mantığıyla hareket eden 
kesimleri yine de etkilemiyor. Fakat cevap 
hakkı doğuran o kadar yayınlar ortaya çıkıyor 
ki, ancak cevap hakkına da riayet eden yok. 
Böyle devam ederlerse kendileri çalar kendileri 
oynarlar. Biz herzaman ki duyarlılığımız ve 
soğukkanlı tavrımızı koruyarak demokratik ve 
yasal cevabı verecek kurumlara destek olalım. 

Bizim üzerimizden gündem yarata-
caklara bu konuda fırsat vermeyelim. 
Sakin ve sükunet içinde olmak her 

zaman faydalıdır.
İsviçre de sayıları yüzleri aşan ürk dernekleri 
ve yine sayıları onları aşan çatı dernekleri 
biraz daha aktif çalışma konusunda kafa 
yormalı, sadece tabeladan ibaret dernekçilik 
anlayışı artık sürdürülemez. Bu dernekler; 
bölgelerindeki yabancılar komisyonlarının , 
siyasi partilerin ve sendikaların çalışmalarına 
aktif katılma konusunda artık bir adım atmalı 
yaşadığımız şehirlerde sesimizi daha gür olarak 
duyurma çabası içinde olma gayreti gösterme-
liler. Neticede burada yaşıyoruz, yaşadığımız 
şehirde, kasabada yada köyde varlıklarımızı 
hissettirmeliyiz. Herkes bu son yaşananlardan 
sonra olabilecekler konusunda kafa yormalı 
ayrı ayrı cılız birbirinden kopuk yapılanmalar 
yerine artık etkin ve girişken sivil örgütlenme-
ler kaçınılmazdır. Bütün olumsuzlukları kader 
diyerek geçiştirmek, çözümleri ertelemek ye-
rine, Ankara dan, Bern den birşeyler yapsınlar 
diye beklemek yerine sivil toplum örgütleri 
daha fazla inisiyatif gösterme konusunda ciddi 
adımlar atmalı

ek Ses, ek Yürek ol. emokrasiye sahip çık. 
Kurban Bayramınız  Kutlu olsun.

ocuklarımızı ürk kültür derslerine göndere-
lim, geleceğimize yatırım yapalım.

MA AKF NA Y  , S K 
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zerinize vazife olmayan işlere karışın : Bİ  
A A A KA  N
Sağlıcakla kalın.  

Darbe i  pa ehiri E itim

BİZDEN
SİZE

ÜR ELİ
ST Ga etesi 

İsvi re Temsilcisi

ocelik postga etesi.ch

utlaka e itim 
"azetemizin internet sayfasında 

bir anket çalışması yapıyoruz. 
Anketimiz henüz soruçlanmama-
sına rağmen gidişat önemli bir 
gerçeği ortaya koyuyor.  Ankete 

katılanla-
rın kahir 
ekseriyeti  
İsviçre de 
yaşayan 
vatandaş-
larımızın 
en büyük 
sorununu 
cevaplarken 
ilk sırayı 
"işsizlik", 
ikinci sırayı 
"dil yeter-
sizliği" ve 
üçünsü sıra-
yı "eğitim" 
yetersizliği 
aldı. 
Anketlerde 
ilk üç sıra 
çok önem-
lidir.  Bu 
anketi şöyle 

okumak lazım. Yeterli dil bilme-
diğimizden gerekli eğitimi alama-
dığımız için iş bulamadık ve bu 
da bizim en büyük sorumuz oldu. 
Biz vasıfsız olduğumuz için kimse 
bizi tercih etmiyor.  eki biz niye 
böyle olduk.  Yarım asra yakın bir 
zamandır İsviçre de yaşamamıza 
rağmen hala üniversiteye giden 
öğrenci sayımız binin üzerine çı-
kamadı. Niye çocuklarımızı geçerli 
bir meslek eğitimi aldıramadık. 
Hem günlük hayatta  dil yetersiz-
liğinden sorunlar yaşadık. Hem 
de çocuklarımıza ne ana dilini ne 
de yaşadığımız kantonun resmi 
dilini öğretmedik.  Aynı durumu 
iş hayatında da karşılaştık. asıf-
sız olduğumuz için kimse bize iş 
vermedi. İş verenler ise kimsenin 
yapmayı tercih etmediği en ağır 
işlerde çalıştırıldık en az maaşi 
aldık. Buna rağmen çocuklarımızı 
vasıflı birer eleman olması için 
gayret göstermedik.  Bu nasıl bir 
anlayıştır. Sonrada en çok yaşadı-
ğımız en önemli sorun nedir diye 
sorulanca başlıyoruz ağlamaya 
sızlanmaya.  Hatta bize iş verme-
dikleri için karşı tarafı tarafgirlikle 
suçlayabiliyoruz.  

z eleştiri yaparak kendimizi hesa-
ba çekmeliyiz.  Bu zamana kadar 
yaptığımız yanlışları bundan sonra 
yapmamaya çalışalım.  Bizim için 
İsviçre veya Avrupa gurbeti, ikinci 
vatan olmaya yeni başladı. Bir yer-
de kök salaçaksak mutlaka bunun 
temelini eğitimle atmamız lazım. 
Size ibretlik tarihi bir menkıbeye 
anlatarak eğitimin önemini anlat-
maya çalışayım.  
İstanbul fethedilince Fatih Sultan 
Mehmet Han vezirlerini toplar 
ve şu fermanı buyurur.  "Bundan 
sonra bütün yatırımlar eğitime 
yapılsın. Sokkata gezenlerimiz bile  
eğitimli olsun."  Hazinenin önem-
li bir bölümü eğitime aktarılır. 
Zaman gelir hazinede yetirli nakit 
kalmayınca durum Sultana arz 
olunur. Sultan ise "bu kadar altını 
nereye harcadınız" deyince ezir, 
" mriniz üzerine eğiteme harca-
dık" der. Bunun üzerine sultan 
sevinir ve "İyi yaptınız. ğer tekrar 
hazinemiz yerine gelince tekrar 
eğitime harcayalım. Biz İstanbu-
lu fethetmekle bir imparatorluk 
kuruyoruz. Sağlam devletlerin 
yapısı eğitimle mümkündür" der. 

ezir fendim eğittiğimiz kişileri 
iş veremiyoruz. evletimize lazım 
olan kadar isnana eğitimi vere-
lim teklifine Sultan şiddetle hayır 
karşılığını verir ve " ğittiklerimiz-
den en kalitelilerini devlet işlerin 
kullanalım" talimatını vererek illa 
eğitim diyerek ta o günlerden bize 
hedef göstermiştir.  Biz de ikinci 
vatanımız olarak kabul ettiğimiz 
İsviçre deki temellerimizi sağlam 
temeller üzerine oturtmamız için 
eğitime ağırlık vermeliyiz. 
Bundan sonra yapacağımız an-
ketlerde inşallah eğitim dil veya 
işsizlikten şikayetler yerine daha 
lüks taleplerle karşılaşmayı umut 
ediyoruz. 

A ARA!"#$%&'("
Birliği (AB) Bakanı 
ve Başmüzakereci 

Ömer Çelik, "Vize serbes-
tisi olmazsa, hiçbir mese-
lede ilerlemeyeceğiz. Bire 
bir anlaşması sayesinde 
Avrupa'yı en büyük kriz-
lerden birinden koruduk." 
dedi. Avrupa Birliği (AB) 
Bakanı ve Başmüzakereci 
Ömer Çelik, İsviçre'nin 
SRF televizyon kanalının 
"Rundschau" adlı programa verdiği 
röportajda, AB ülkelerinin Türkiye'ye 
verdikleri sözleri tutmadığını belirtti. 
AB ülkelerinin vadettikleri Suri-
yelilerin yüzde 1'ini aldıklarını, 
Türkiye'nin 2 ila 3 milyon arasında 
sığınmacı barındırdığını hatırlatan 
Bakan Çelik, Avrupa ülkelerinin 300-
500 kişinin alınması için oylamaya 
gitmekten bahsettiklerini kaydetti. 
Bakan Çelik, sözlerine şöyle devam 
etti: "Ne mültecilerin kabul edilme-
si ne de Türkiye'ye maddi destek 
verilmesi konusundaki sözler tutuldu 
dolayısıyla Geri Kabul Anlaşması'nı 
yürürlüğe koymayacağız. Vize 
serbestisi olmazsa, hiçbir meselede 
ilerlemeyeceğiz. Bire bir anlaşma-
sı sayesinde Avrupa'yı en büyük 
krizlerden birinden koruduk. Bunu 
insani nedenlerden dolayı yapıyoruz. 
Türkiye'ye teşekkür etmek yerine, 

Türkiye adeta sanık sandalyesine 
oturtuluyor. Bunu asla kabul etmiyo-
ruz."

BİRİN İ SINI  DEMOK
RASİ
Dünyada yaşanan krizlere işaret eden 
Çelik, "Mülteci krizi var. Dünyada 
bölgesel güvenliği, refahı ve istikrarı 
tehdit eden çok ciddi bir kriz var. 
Avrupa'da ekonomik kriz hakim. 
Arap Baharı'nın olduğu ülkelerde cid-
di demokrasi krizleri var. Bu şartlar 
altında Türkiye ve AB arasındaki 
ilişkilerin çok daha yakın ve yoğun 
olması gerekir. Maalesef Avrupa'da 
aşırı sağın etkisiyle Türkiye karşıtı 
kampanya ilerliyor." değerlendirme-
sinde bulundu. AB üyeliği referan-
dumu öncesi kampanyasında eski İn-
giltere Başbakanı David Cameron'un 
Türkiye'nin bin yıl daha AB'ye üye 
olmayacağını söylediğine işaret eden 

Çelik, "Bu bakımdan müzakereler 
objektif kriterlere göre yapılmıyor. 
Burada Türkiye'nin veya başka bir 
ülkenin eleştirilemeyeceğini ifade 
etmek istemiyorum. Türkiye, geçmişi 
boyunca bir Avrupa ülkesi ve Avrupa 
demokrasisi olmuştur. En son darbe 
girişimi sırasında da milletimizin 
nasıl birinci sınıf demokrasi bilincine 
sahip olduğunu gördük." ifadelerini 
kullandı.

OĞU ETÖ ÜYESİ 
Bakan Çelik, darbe girişiminden son-
ra Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 
üyelerinin temizlenmesine ilişkin 
soru üzerine "Bakın, Türk ordusun-
daki generallerin 3'te 1'i tanklar ve 
savaş uçakları ile bir darbe girişimine 
katıldı. Siviller arasında hayatını 
kaybedenler var. Bu kadar tehlike-
li. Çok sayıda hakim ve savcının 

FETÖ'nün üyesi olduğu açıktır. 
Tutuklanan savcıların ve hakimlerin 
ifadeleri iyi takip edildiğinde, aslında 
ne kadar tehlikeli ve geniş bir örgüt 
olduğu ortaya çıkıyor." dedi. Rus-
ya ile Türkiye arasındaki ilişkiler 
konusunda da açıklama yapan Çelik, 
"Tarih boyunca Rusya ile ilişkileri-
miz inişli çıkışlı olmuştur. İhtilafl ara 
rağmen işbirliğimizi devam ettirdik. 
Örneğin ekonomi, turizm ve enerji 
sektöründe Rusya ile her zaman özel 
ilişkilerimiz olmuştur. Ayrıca darbe 
girişimi sonrasında ilk arayanlardan 
biri Sayın Putin'dir. Kendisine çok 
teşekkür ediyorum. AB ile tam üyelik 
müzakereleri sürdüren, ABD'nin müt-
tefi ki olan, Rusya ile yakın ilişkileri 
ve Ortadoğu'da bağlantıları olan, Af-
rika'daki ilişkilerini genişleten, Latin 
Amerika açılımı yapan bir Türkiye, 
dünya için daha iyidir." dedi. 

VİZE RESTİ 
 akanı e aşmüzake

re i mer elik  ize ser
bestisi olmazsa  i bir me
selede ilerlemeye eğiz. ire 
bir anlaşması sayesinde 

rupa’yı en büyük krizler
den birinden koruduk.  dedi.
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BER  Türkiye'de yaşanan darbe 
kalkışması sonrası Türkiye'yi 

destekleyen 
açıklamalarıyla 
İsviçre basınında 
eleştiriye uğra-
yan 55 yaşındaki 
Müsteşar Yves 
Rossier yurtdışın-
da Büyükelçilik 
göreviyle yaşa-
mını sürdürmek 
istediğini belirte-
rek Dışişlerindeki 
görevinden istifa 
etti. Rossier'in Av-
rupa Birliği'ndeki 
bazı yetkileri 
Bakanlar Kurulu 
tarafından bir yıl 
önce alınıp bir başka isme verilmiş-
ti. Dışişleri Bakanı Didier Burkhal-
ter yakın zamanda Rossier'in gö-
revine geçecek kişiyi belirleyecek. 
İsviçre Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı 

Yves Rossier, Türk Hükümeti'nin 
darbecilere yönelik tutumunun 
doğru olduğunu ve Türkiye'ye yö-

nelik "tehditkar" ve 
"agresif" açıklamarı 
doğru bulmadı-
ğını savunmuştu. 
Türkiye'de büyük 
sempati kazanan 
Müsteşar Rossier, 
İsviçre'nin Tages 
Anzeiger ve Der 
Bund gazetele-
rine Fetullahçı 
Terör Örgütü'nün 
(FETÖ) 15 Tem-
muz'daki darbe 
girişimi ve Türki-
ye Hükümeti'nin 
darbecilere yönelik 
tutumu ve aldığı 

önlemler ile ilgili açıklamalarda 
bulunarak, "Erdoğan, ülkesini 
temizlemeye çalışıyor ve hafi fe 
alınmamalıdır"demişti. Hükümetin 
darbe sonrası aldığı önlemlerin endi-

şe verici olup olmadığının sorulması 
üzerine Rossier, şu yanıtı vermişti: 
"Erdoğan, ülkesini temizlemeye 
çalışıyor ve hafi fe alınmamalıdır. 
Hukuk devletinin terkedilme-
si felaket olurdu ama bakın AK 
Parti ve muhalefet partileri darbeye 
karşı birleşti ve darbeye verilen 
yanıt normal. Darbe bir felakettir. 
İsviçre'de ordunun meclise saldır-
dığını düşünün, aynı şekilde tepki 
verilirdi ve tutuklamalar olurdu." 
Türk halkının korkusuz bir şekilde 
sokaklara çıktığını ve darbenin bu 
nedenle başarısız olduğuna dikkati 
çeken Rossier, Türkiye'ye yönelik 
"tehditkar" ve "agresif" açıklamarla 
bir yere varılamayacağını bildirdi.
Rossier, İsviçre'nin darbeye karşı 
Türkiye'nin yanında olduğunu ve 
Türkiye ile diyaloğun devam etmesi 
gerektiğini vurgulayarak, "Türki-
ye, özellikle AK Parti ve Erdoğan 
döneminde son yıllarda büyük bir 
ilerleme kaydetti ve modern bir 
toplum." ifadesini kullanmıştı. 

ZÜRİH   Türkiye'de 15 Temmuz 
gecesi planlanan ve halkımızın ve 

devletine bağlı silahlı kuvvetlerin karar-
lı mücadelesi karşısında başarısız olan 
darbe girişi teşebbüsü  İsviçre'de kınan-
dı.  İsviçre'de faaliyet gösteren Türk 
sivil toplum kuruluşları 15 Temmuz 
günü Türkiye'de bir grubun kalkıştığı 
darbe girişimini kabul edilmez bir 
başkaldırış olarak niteleyerek kınadı-
lar. İki dilde hazırlan kınama bildirisi 
daha sonra İsviçre ve Türk kamuoyuyla 
paylaşılacağına karar verildi.  Ortak 
bildiriye MÜSİAD İsviçre, DTİK, Uetd 
İsviçre, İsviçre Diyanet Vakfı, İsviçre 
Türk Toplumu, İsviçre İslam Toplulu-
ğu, Bassersdorf Türk Kültür Derneği, 
Lozan Türk Birliği, BİTDEFE, ASW/
WFC, STAJ, İsviçre Fenerbahçeliler 
Derneği (İFBD), EUBA, TÜMSİAD 
İsviçre ve İsviçre İslam Cemiyetleri 
Federasyonu imza attı. 

STK ’ lar darbeyi 
kınadı
s i re’de aaliyet g steren Türk 
si il toplum kuruluşları bir araya 
gelerek  Türkiye’de yaşanan darbe 
girişimini kınadılar.
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Cemil Baysal

ZÜRİH Atlasglobal Havayolları, 3500 
dolar ödeyen yolcularına Business 
Class ile sınırsız uçuş fırsatı sunuyor. 

Atlasglobal Havayolları,  ay boyunca 
İstanbul ve ötesine 50'ye yakın noktaya 
Atlasglobal Business Class konforunda sı-
nırsızca uçuruyor. Atlasglobal yolcuları, 30 
Eylül'e kadar 3.500 dolar katılım bedeli ile 
01 Ekim - 15 Nisan arası sadece havalima-
nı vergisi ve harçlarını ödeyerek sınır-
sızca Business Class keyfi  yaşayabiliyor. 
Atlasglobal, daima yolcu memnuniyetini 
hedefl eyen vizyonu çerçevesinde yolcu-
ların daha konforlu hizmet almaları için 
yenilikçi projeler üretiyor ve hizmetlerini 
sürekli geliştiriyor. Atlasglobal'in 01 Ekim 
- 15 Nisan arası geçerli olacak "Sınırsız 
Business Class" projesi kapsamında yolcu-
lar, tek seferlik 3.500 dolar katılım bedeli 
ile, sadece havalimanı vergisi ve harçlarını 

ödeyerek sınırsızca Business Class uçabile-
cek  kısıtlama olmadan son müsait koltuğa 
kadar kampanya biletlerini alabilecek. Sı-
nırsız Business Class konforu için svicre 
de 1 3 1  30 50 -51 numaralı telefonu 
arayabilir, vip atlasglb.com yada zurich-
marketing atlasglb.com adresine e-posta 
gönderebilir ya da acentanıza başvura-

bilirsiniz.  Atlasglobal Business Class'ta 
seyahat eden yolcular 100 cm aralıklı geniş 
koltuklarda uçuş yaparak, zengin ikram çe-
şitleri, avantajlı bagaj taşıma hakkı, bagaj 
önceliği, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 
uçağa V. .P araç ile transfer, İstanbul Ata-
türk Havalimanı'nda lounge kullanımı gibi 
ayrıcalıklı hizmetlerden yararlanıyor.

a t l a s g lobal s ı n ı r l a r ı  z o r l u y o r !
!"#$%&#'($#)*$+$,'##$-
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ırsatı sunuyor. 

Bahti ar kumu

BER   İsviçre trafi ğinde endişe verici 
gelişmeler yaşanıyor. Nufus artışı ile 

birlikte trafi ğe kayıtlı araç sayısınında 
artmasıyla birlikte, Bund ( Bund) trafi ğin alt 
yapısının acilen yenilenmesi gerektiğini sa-
vundu. Federal Yer Planlama Ofi si, (ARE) 
20 0 yılına kadar isviçre'de Araç trafi ğinde 
yüzde 50 artış olacağı öngörüsünde bulun-
du. ARE'nin yayımladığı raporda Büyük 
şehirler ürih ve Cenevre ile civarlarında 
ise trafi kte yüzde 100 artış bekleniyor. im-
diden dolu olan Tren seferlerin'de de 20 0 

yılına kadar önemli artış öngörülüyor.Raylı 
Sistem ile yapılan yük taşımaların ve yolcu 
taşımaların yüzde 33 artacağını belirten 
ARE, gerek araç ile, gerekse raylı sistemi 
tercih eden yolcu artışı büyümesinin normal 
olmadığını açıkladı. Araç sayısının artma-
sıyla birlikte, var olan yolların yetersizli-
ğini ortadan kaldırılmasını isteyen Federal 
trafi k daire başkanlığı (ASTRA),yeni yol 
yapımı planlamaların yüzde 1 'lik artış 
oranına göre yapıldığını açıkladı. İsviçre 
Parlamentosu, 2030 yılına kadar yapılacak 
yeni Karayolları için ,5 milyar CHF, 2025 

yılına kadar var olan raylı sistem yenileme 
ve yeni yapılanmalar için ,  milyar CHF 
ödenmesini kabul etmişti.  İsviçre istatistik 
dairesinin verilerine göre, 2015 yılı sonun-
da trafi ğe kayıtlı motorlu araç sayısı  bir 
yıl öncesine göre  102 bin yeni araç kaydı 
yapılarak  toplamda 5,  milyon olarak tespit 
açıklanmıştı. İsviçre'de trafi k sorunun da-
hada artacağına dikkat çeken İsviçre Trafi k 
Klübü (Verkehrs Club Sch eiz), trafi ğin 
yoğunluk yaşadığı saatlerde zaten yer ve 
yol sorunu olduğunu, bu gidişle dahada 
artıp trafi ğim çökeceğini iddia etti.

İ  T   
TÜRK HAVA YOLLARI ile Zürich, Basel ve 
Cenevre‘den Türkiye‘nin her noktasına uçuyoruz.

Altay Reisen, Schaff hauserstr. 360, 8050 Zürich
Tel.: 044 400 40 95 • e-Mail: info@altayreisen.ch

Dünyanın her yerine uçak ve otel rezervasyonlarınızı internet sitemizden online yapabilirsiniz.

www.altayreisen.ch
www.biletci.ch
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Bahti ar kumu

BERN - Federal İstatistik Ofi si (BFS) İsviç-
re'nin nufus eğilimeriile alakalı  2015 yılına 

daire kesin sonuçlarını açıkladı. BFS'in raporuna 
göre isviçre vatandaşlığına kabul edilen göçmen-
lerin sayısı 2015 yılında 40' 00 olarak açıklandı. 
İsviçre nufusu ise geçen sene 8 '500 artarak 
toplam 8,33 milyona ulaştı. BFS'in raporunda, 
isviçre'deki nufus artışındaki en büyük sebeb 
artan göç sayısı olarak belirtildi. lke nufusunun 
yüzde 24,6'sını yabancıların oluşturduğunu açık-
layan Federal İstatistik Dairesi (BFS), isviçre'de 
yaşayan yanacıların toplam nufusunun 2015 yılı 
sonu itibariyle 2,05 milyon olduğunu duyur-

du. Geçen sene 1  bin yeni doğumların İsviçre 
nufusunun artışında etken olduğuda belirilirken, 
isviçre'deki doğum ortalamasının avrupa geneli 
ile aynı olduğu belirtildi. 2015 yılında isviçre'ye 
göç eden yabancıların sayısı bir yıl öncesine göre 
yüzde 0,6 oranla artarak toplam 188'500 olarak 
açıklanırken, İsviçre'den başka ülkelere göç 
edenlerin sayısı yüzde 5 oranla artarak net olarak 

116'600 olarak belirlendi. İsviçre'ye göç eden 
veya isviçre'yi terk eden göçmenşlerin çoğunlu-
ğunu Almanya,Fransa,İtalya,İspanya ve Portekiz 
vatandaşları oluşturuyor. BFS'in verilerine göre 
isviçre'de yaşayan yabancıların ortalama yaşı 3  
olarak belirlenirken, isviçre'li lerin ortalama yaş 
oranları 44.  BFS ayrıca ülkede 1600 kişinin 100 
yaş üzerinde olduklarını açıkladı.

Kır mız ı p a s ap o r t a  h ü c u m
s i re nu usu  sonunda  milyon olarak sayıldı. 

s i re’ye g  ise artarken  is i re’den g  edenlerde oğaldı.

Cemil Baysal

BERN- 5 yıl önce lke içi ve Yurt-
dışındaki İsviçre'liler için devreye 

konulan İsviçre Dışişleri Yardım 
Danışma Hattı ''Eda-Helpline'' tarihi-
nin en fazla başvurusuna tanık oldu. 
Sadece bu yılın Temmuz ayında  bin 
214 telefonla arama tespit edildi. 2011 
yılından bu 
yana kullanımı 
sürekli artan 
yardım da-
nışma hattına 
yapılan yazılı 
ve telefonla 
aramalardaı, 
bu yıl yüzde 18 
artış gözlem-
lendi. Eda yılın 
tamamında 
yaklaşık 65 
bin yardım 
danışma başvurusu bekliyor.  İsviçre'li 
vatandaşların son dönemlerde yoğun 
rağbet ettikleri bir diğer alan ise, 
yurtdışı seyahatlerinde tercih edilen 
Online Kayıt sistemi. Bu sisteme 
kaydını yapanlar, gidilen ülkede mey-
dana gelen şiddet, savaş, doğal afet 
gibi olağanüstü durumlarda İsviçre 
Dışişleri Yardım Hattı tarafından 
temas kuruluyor. Yılın mevsimlerine 

göre değişkenlik gösteren yoğunluk-
larda, güncel en fazla ABD, Türkiye 
ve Tayland ile ilgili danışma amaçlı 
talepler geliyor.  İsviçre'li vatandaş-
ların bilgilendiği konuların başında, 
gidilen ülkelerle ilgili vize, seyahat 
koşulları, konsolosluk hizmetleri geli-
yor. Yurtdışından İsviçre'ye gelmek is-

teyen turistler 
de bu hizmet 
hattını ara-
yarak İsviçre 
hakkında 
bilgi ediniyor. 
Kimlik ve 
pasaport gibi 
seyahat bel-
geleri çalınan 
veya kaybe-
den turistler 
de danışma 
hattını araya-

rak yardım talebinde bulunuyor. Terör 
eylemleri sırasında, yardım danışma 
hattını arayarak yakınlarının durumu-
nu merak edenler büyük bir yoğunluk 
oluşturuyor. 
Türkiye'de 15 Temmuz günü yaşanan 
darbe kalkışması sonrası, Türkiye'de 
bulunan İsviçre'lilerin yakınları 
Bilgi ve yardım amaçlı bu hattı adeta 
kilitledi. 

Eda el line’de  yoğunluk arttı

BERN- İtalya'da yaşanan deprem sonrası 
İsviçre Deprem Araştırma Merkezi SED, 

İsviçre'de de benzer şiddette bir depremin 
olabileceği uyarısında bulundu. İstatistiklere 
göre her 8-15 yıl arası 5 şiddetinde bir depre-
min olabileceği belirtilirken, İtalya'da meydana 
gelen bu şiddette bir depremin her 50-150 yıl 
arasında olabileceği belirtildi. Ancak verilen 
rakamların bir istatistikten ibaret olduğu ve her 
an her saniye şiddetinin önceden ön görüle-
meyen bir depremin olma riskinin her zaman 
bulunduğu hatırlatıldı. İsviçre'de en şiddetli 
deprem 6,6 şiddetinde 18 Ekim 1356 yılında 
kaydedildi. En son şiddetli deprem ise 5,8 
şiddetinde 25 Ocak 1 46'da Sierre'de meydana 
geldi. lkede deprem riski en yüksek bölgenin 
Wallis Kantonu olduğu biliniyor. Buradaki 
yapılar deprem normlarına göre denetlenerek 
yapılıyor. Basel'de riskli bölgeler sıralamasında 
başta geliyor.

İs içre’de de rem riski
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LUZERN- Araçlarıyla Almanya, 
Fransa gibi ülkelerden anava-
tanlarına giden bazı yolcuların 

İsviçre otobanı üzerinden İtalya'yaya 
gidişlerinde Polis tarafından durdu-
rulan pek çok sayıda araçın üzerinde 
ve içinde bulunan aşırı yük hayrete 
düşürdü. Arabanın üst bagajı aşırı 
yüklü araçların, arka bagajında da 
sürücünün görüş mesafesini sıfıra 
düşürecek derece yüklü olduğu 
gözlendi.  Bazı yolcuların Polise 
yaptığı ihbar sonrası en yakın devri-
ye Polisinin otobanda müdahelesiyle 
durdurulan araçlar, fazla yükleri 
indirdikten sonra tekrar yola devam 
etmelerine izin verildi.

Aşırı yük e  polis e ng e li 
A     

 
Araçta yer ol adığı için, sü
rücülerden fa la gelen yükle
rinden ba ılarını i ha et eleri 
istendi. Ba ı sürücülerden ce a 
a açlı n kapora de eleri 
istendi. Bu sürücüler hakkında 
daha sonra ce ai i le  deva  
edecek. Al anya’da Tunus’a 
doğru seyreden iki araç, u ern 
yakınlarında A2 otoyolunda 
durduruldu. Aracın içi ve üst 
baga ı ev e yaları ve günlük ya
a  al e eleriyle yüklü olan 

arac, ol ası gerekenin 3 katı 
fa la 
yük
lüydü. 

ürücü
den bir 
kaç yü  
frank n 
kapora 
alınarak 
yoluna 
deva  
!"#!$
i ni 
verildi. 
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Olten yakınlarında otobanda dur-
durulan bir Tunus’lu, aracındaki 
ev eşyalarının yanısıra, buzdolabı, 
derin dondurucu, çamaşır makinası, 
mikrodalga, mobiliyet ve daha pek 
çok ev eşyasıyla Fransa’dan İtalya is-
tikametine doğru seyrediyordu. Polis 
sürücünün yola devam etmesine izin 
vermedi ve hakkında işlem başlatıl-

dı. uzern yakınlarında durdurulan, 
ilk olarak Almanya’da Frankfurt 
yakınlarında görüldüğü belirtilen 
Volkswagen marka araçta da 400 Kilo 
fazla yük çıktı. Yoldaki sürücülerin 
ihbarıyla Kriens devriye Polisinin 
otobandaki müdahelesiyle Stans çıkı-
şında durdurulan araçtaki fazla yükler 
indirilirken, kapora alınarak yoluna 
devam etmesine izin verildi.
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Tüm TISAB acentalarından 

12 aya varan TAKSiTLERLE 
rezarvasyonlarınızı yaptırabilirsiniz
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!luslararası kredi değer-
lendirme kuruluşu Fitch 

atings in raporuna göre 
Mayis ; uro 
bölgesi sorunla-
rı, Avrupa kredi 
piyasaları için risk 
oluşturuyor. Bu 
rapor,  araş-
tırmacının görüş-
leriyle hazırlanmış. 
Araştırmacıların 
yüzde i, uro 
Bölgesi içindeki 
sorunları gelecek 
yıllarda Avrupa 
kredi piyasalarına 
karşı en büyük risk 
olarak görüyor. 
Analistlerden yüzde 

sı eopolitik 
riskleri, yüzde u 
ekonomik resesyonu, yüzde 

u da gelişmekte olan pi-
yasalardaki sorunları Avrupa 
kredi piyasalarına karşı risk 
olarak tanımlıyor. 
konomik problemlerin 

yanında, orta sınıfı zayıfla-
yan, çevre ve nüfus sorun-
larıyla uğraşan, demokrasi 
ve özgürlükler bağlamında 
varoluşsal tezlerinin geri-
sine düşmüş ve her geçen 
gün ırkçılığın yükseldiği bir 
Avrupa ile karşı karşıyayız. 
ngiltere nin "ben artık yo-
kum!" hamlesiyle yaşamsal 
bir darbe alan AB varlıgını 
koruyabilmek adına " ürkiye 
düşmanlığı" ipine sarılmış 
görünüyor.

kyanus ötesinden ge-
len ekonomik, siyasal ve 
psikolo ik baskılara direne-

meyen Avrupalı 
siyasetçi profili, bir 
cadır tiyatrosunun 
kıytırık figüranları 
mesabesine düşmüş 
durumda. Yazık ki, 
bu oyunu bozacak 
bir illy Brandt bir 
Martti Ahtisaari de 
ufukta görünme-
mektedir. 
Kasım daki baş-
kanlık secimlerine 

umhuriyetçiler in 
adayı olarak giren 
Amerikalı zengin 
Bay rump " S i 

bama kurdu" 
diye açıklayadur-

sun, müptezel Batı medyası 
" ürkiye terörü destekliyor" 
şarkısını terennüm ediyor. 
Brüksel i bir terör üssü hali-
ne getirenler, terör ateşinin 
kendilerine dokunmayaca-
ğını sanıyorlar. ysa terör 
bizzat Batı ve AB  eliyle 
uluslararası bir sorun haline 
gelmiştir. ürkiye nin bir 
Mısır, bir Suriye olmadığını 
anlayamayan oryantalist 
zihin desteklediği terör ör-
gütleri eliyle Anadolu halkla-
rına operasyona yelteniyor. 
Hopp, dur orda !!

ahminden Hitler i çıkaran 
Avusturya, dışişleri bakan-
lığı koltuğuna oturttuğu bir 
bacaksız şahsında "Adolf 

Hitler ameliyesi"ni ihya 
etmenin derdinde. Avrupa 
adına bir başka talihsizlik 
de; medya ve ortalama 
aydınının, düşünsel pratik 
açısından halkının gerisine 
düşmüş olmasıdır. Avrupa da 
medya adeta terör örgütle-
rinin propaganda araçları 
gibi çalışmaktadır. S den 
rol çalmak istercesine, 
daha sofistike yöntemler 
benimsemiş bir basın-yayın 
var Avrupa da. emokra-
siyi kendi icin hak, doğu 
toplumlari icin lüks gören 
Avrupa nın egemen medya-
sı, Arap Baharı nı, Mısır ı ve 
Suriye yi dogru okuyamadığı 
gibi ürkiye nin  em-
muz unu da iradi  görmez-
den gelmiştir. Bugün ignore 
edilen hakikat, Avrupa nın 
gelecek kuşakları tarafından 
utançla anılacaktır. arih 
bunun için vardır. anka 
karşı durarak, kurşunu hiçe 
sayıp, bombaların üstüne yü-
rüyerek demokrasisine sahip 
çıkan bir millet nesillerinize 
ilham olacaktır.
Yıllar yılı "Batılı eğerler" 
diye kutsayıp, "ihraç malı" 
yapılan demokrasi, özgür-
lük, insan hakları retoriği 
yerle yeksan olmuştur artık. 
Gerçekle buluşmayan ahlaki 
üstünlük de yok artık!
Yatak odası ünya ya din-
letilen Bayan Merkel kendi 
onurunu koruyamadığı gibi, 
Alman halkının onlarca 

yıllık sanayi şirketlerine 
ültimaton cezalar  veren 
AB ye karşı Alman halkının 
da onurunu koruyamamış-
tır. ablo bu iken, ürkiye 
üzerinden itibar arayışındadır 
Bayan Merkel. ysa onur, 
kaybedildiği yerde aranır. 
Halkının yüzde lik oy 
çoğunluğuyla iktidara gelen 

ayyip rdogan ı itibarsizlaş-
tırmak icin her yolu deneyen 
Merkel iktidarının karın ağ-
rısını, AB nin Ankara eski 
büyükelcisi ames effrey 
açık etmiş: " rdoğan, çeliş-
kilerimizi yüzümüze vurduğu 
icin Batı da sevilmiyor"

arihte olduğu gibi bugün 
de, Avrupa aklının bir adım 
önünde yol alan ngiliz diplo-
masisinin, Almanya ve hin-
terlandının mekanik zihinsel 
kodlarına itibar etmediğini 
kayıtlara geçirelim.
Bir de uluslararası kartel-
lerin ofisleri hükmündeki, 
posta kutusu adresli" çanta 
sirketi"ni andıran devletcik-
lerden bahsetmeliyiz. Halk-
larını köleleştirmek gayesiyle 
mezkur çevrelerın atadıgı po-
litik piyonların, başında oldu-
gu Avrupalı şirket-devletler. 
Bir gecede sokağa çıkardığı 
kitlesi kadar nüfusu olmayan 
bu "ofis"lerin ürkiye ye ayar 
verme gayretleri "sahildeki 
kumda oynayan çocuğun 
eğlencesi" gibi adeta..

Demokrasi ko usu a ahlaki st l  itire  Avrupa
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"iymetli ostlar söz-
lerime başlamadan 

evvel canı gönülden sizleri 
sevgi, saygi ve muhabbetle 
selamliyorum. 
Allahın rahme-
ti ve bereketi 
sizlerin ve bizlerin 
üzerine olsun 
inşaAllah.

Zor zanaattır 
S K cılık mek 
ve yürek işidir  
Sivil toplum 
örgütlerinde 
İNSANA HİZ-
M  bu yüzden 
zordur! mek 
yetmez yüreğinizi 
ortaya koymazsanız, başarı 
gelmez. Hizmetin olduğu 
her yerde bir zorluk vardır. 
Kişi bu hizmetleri ifa 
ederken, bazen yapmayı 
planladığı hayalleri varsa 
öteler, bazen yapmak 
istediği birçok şeyi yapa-
maz. Ailesi, kendilerine 
zaman ayırmasını ister 
onlara zaman ayıramaz. 

muzları yorgunluk ile 
dost olmuştur. Bu dost, o 
kişinin omuzlarınızdan hiç 
inmez. Ancak o kişi veya 
kişilerin temsil ve hizmet 
ettikleri insanların, bir 
Allah razı olsun söylemi, 
omuzlarınızda ki yükleri 
hafifletir, asılmış yüzlerini 
güldürür, yapmayı plan-
ladığı hayallerinden biraz 
daha uzaklaşsa da mutlu 
olur onları da unutur. 
İnsana hizmet etmek böyle 
bir duygudur. Bu duyguyu 
Sivil toplum örgütlerinde 
de yaşamanız mümkündür. 
Zira buralar insana hiz-
metin sunulduğu yerlerdir. 
Kıymetli Arkadaşlar, sivil 
toplum örgütlerinin gücü 
birlik ve beraberliklerin-
dendir. Bizler birlik ve 
beraberlik içinde yoluna 
devam etmeliyiz. İstiklal 
şairimiz Mehmet Akif 
rsoy bir şiirinde Gir-

meden tefrika bir millete 
düşman giremez. oplu 
vurdukça yürekler onu top 
sindiremez  demiştir.  
yüzdendir ki yürekleri aynı 
hedefler uğruna birlikte 
çarpan bütün topluluklar 
başarıyı yakalamışlardır. 
Böyle bir topluluk ola-
bilmemiz yolunda Allah 

yar ve yardımcımız olsun. 
İnsana değer vermek ve 
insanı yüceltmek adına 
yapılacak her çalışmanın 

içinde olmalıyız. 
Birçok sivil top-
lum örgütü, fikri 
zemininde insana 
ve insanlığa hiz-
met etmek üzere 
kurulmuştur. 

zellikle insanı-
mızın rahatı ve 
huzuru yönünde 
çalışmalar içinde 
olmalıyız. zellik-
le insana hizmet 
bizim için önemli 
olmalı, artık dil, 
din, renk, mez-

hep, meşrep gözetilerek 
S K cılık yapılmayacağını 
da birçok vesile ile öğren-
miş bulunuyoruz. Yaratı-
lanı yaratandan ötürü sev-
meli ve değer vermeliyiz. 
Başarı kalabalık kitlelerin, 
önceden belirlenmiş hede-
fe doğru hep birlikte çaba 
sarf edilmesi sonucu gelir. 
ğer hep beraber aynı 

hedef uğruna yapılabilecek 
ne varsa ortak çalışma 
yapılabiliyorsa başarın gel-
mesi kaçınılmazdır. Bunun 
tarihte örnekleri de çoktur 

 emmuz  aklıma 
gelen en somut örnek-
lerden biri. Netice olarak 
Sürdürülebilir ve istikrarlı 
calışmalarımız, başarımı-
zın temel motivasyonu ve 
göstergesidir.  yüzden-
dir ki yürekleri aynı dava 
uğruna birlikte çarpan 
bütün topluluklar başarıyı 
yakalamışlardır. Başarının 
sırrı bir hedefi durmaksı-
zın takip etmekten geçer. 
Büyük engellerle karşılaşıl-
madan önemli başarıların 
elde edilmesi de mümkün 
değildir.

arihi şanlı zaferlerle 
dolu aziz milletimizin . 
Augustos zafer bayramı nı 
kutluyor, tüm şehit ve 
gazilerimizi rahmetle yad 
ediyorum.
Güzellik, birlik, beraber-
lik dolu, her zaman bir 
öncekinden daha güzel ve 
mutlu bir Kurban Bayramı 
diliyorum. Büyüklerimizin 
ellerinden küçüklerimizin 
gözlerinden öpüyorum.
Hoşça ve dostça kalın 
Allaha emanet olun.

cesur@citak.ch

ES R TA
cesur@citak.ch

G ve  
A

(Serbest
Gazeteci)

G c m  birlik ve 
beraberli imi e  olmal .

guve aki ci hotmail.com 
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bedel ödemiş mağdurla-
rından Mehmet Çek adlı 

vatandaş, 26 yıl sonra anavatana 
tekrar adım atmamn sevincini 
yaşadı. Anlatılamaz duygular ya-
şadığını ifade eden Mehmet Çek, 

ürih Havalimanı'nda Türk Hava 
Yolları'nın 14.45 İstanbul seferli 
uçağını beklerken saatlerin bir 
türlü geçmek bilmediğini anlattı. 
26 yıl sonra anavatana yeniden 
ilk adım attığı anlardaki heyecanı 
ve duyguları ise ifade edilemezdi. Özgür 
bir kuşun kafesten çıkması misali, Mehmet 
Çek'in 26 yıldır buram buram kokusuyla 
yanıp tutuştuğu hasretini çektiği anavatan-
da, görmek istediği yakınları arkadaşları ve 
doyasıya yemek istediği yemekler vardı. 
Ve İstanbul'a adım atar atmaz bunları doya 
doya yaşamaya başladı.
12 Eylül darbesi sonrası 8 yıl cezaevinde 
kalmış işkence görmüş ve sonrasında sağlık 

sorunları nedenle tedavi 
amaçlı yurtdışına çıkmıştı. 
Bu arada Malatya'da hakkın-
da kesinleşmiş 20 yıl hapis 
cezası onaylanınca Mehmet Çek tekrar geri 
dönmedi.
Cumhurbaşkanı ve Başbakan ve Ak Parti 
Milletvekililerinin destekleriyle en son tüm 
cezaları düşünce yeniden avanatana gidebil-
me umutları oluşan Mehmet Çek, yeniden 
doğmuş çocuklar gibi mutlu oldu. 

Anavatan'a yeniden gidebil-
mesinde mevcut hükümetin 
büyük desteklerinin olduğu-
nu belirtti ve teşekkür etti.
15 Temmuz gecesi darbeye 
karşı çıkıp mücadele eden 
isimlerin başında gelen Çek, 
12 Eylül darbesini yaşamış 
bedel ödemiş birisi olarak 
15 Temmuz'u değerlendirdi
16 Temmuz'dan itibaren iyi 
ihtimal ile 30 yıl gerimize 
uyanır, ekonomik, sosyal, 
siyasal her anlamda eski 
Türkiye'nin karanlığına 
dönerdik. Kötü ihtimalde 

uzun bir süredir Suriye üzerinden ülkemize 
kaydırılmak istenen iç savaşa.
Mehmet Çek'in 26 yıl sonra tekrar anavata-
nına gelişi Türkiye'deki T T, AHaber, ATV 
kanalları gibi daha bir çok ulusal kanal ve 
gazetede konu ve haber oldu. ek bazı kanal-
ların canlı yayınlarına katıldı. 

0.-!234356'-789'9-:*:)-
 T   

Tel.: 061-681 76 76
F lu g haf en Basel- M u lhou se, 4 0 3 0  BA S E L  •  E - M ail:  sahlan@ sahlan. ch

THY ile Zürih-İstanbul GÜNDE 4 SEFER
THY ile Basel-İstanbul GÜNDE 2 SEFER

Basel Havalimanındaki yerimizde günün 
her saati  hizmetinizdeyiz...

Türkiye‘ nin her noktasına 
u yg u n F iyatlarla iç hat b ağlantıları

BASEL ve ZÜRICH‘den hergün İSTANBUL ve 
diğer noktalara uçuşlarımızla hizmetinizdeyiz.

www.facebook.com/isvicrepost

Bizi Facebook`dan 
takip edebilirsiniz



Cemil Baysal

ZUG- İsviçre'nin en 
köklü derneklerinden 
''Türkisches Kultur-

zentrum ug'' 11 Eylül 
Pazar günü saat 13.30'dan 
itibaren folklör eğitim 
entremanlarına başlıyor. 
Bölgedeki Türklerin birlik 
beraberlik ve dayanış-
malarını sağlama 
amacıyla kurulan ve 
33 yıldır varlığını 
aralıksız sürdüren 

ug Kültür Merkezi, 
pek çok sosyal ve 
kültürel faliyetleri-
nin yanısıra, Türk 
halk oyunları dans 
eğitimleri sunuyor. 
Serken Yemişci ile 
birlikte Halk Oyun-
ları Eğitmenliği 

yapan Hatice Demir, ''Halk 
oyunlarına gönül veren 
herkesi antremanlarımıza 
davet ediyoruz'' dedi.
Son dört yıl derneğin 
başklanlığını yapan Burhan 
Meletlioğlu ise 2016-201  
yılı kayıt dönemlerinin 
başladığını belirterek, 
''Hem halk oyunlarının hem 

de kültürümüzün İsviç-
re'de devamlılığı açısından 
folklor eğitimleri önemli. 
Türk halk oyunlarına gönül 
veren herkes facebook 
sayfamızdan kayıt için 
bize başvurabilir'' şeklinde 
çağrıda bulundu.
Yılın iki dönemi verilen 
halk oyunları eğitimi, Eylül 

ayında başlayıp Ara-
lık ayı son haftasına 
kadar sürüyor. Ocak 
ayında başlayan 
ikinci dönem ise Yaz 
tatiline kadar sürüyor. 
2016-201  Egi-
tim Dönemi Halk 
Oyunları'nın ilki 11 
Eylül Pazar günü saat 
13 30' da Blindensc-
hule Sonnenberg de 
baslıyor.
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Ha yd i  Ha l k  
Oyu n l a r ı Eğitimin e

BERN- İsviçre'de yeni doğan 
bebeklerde en çok kullanı-
lan isimlerin başında Mia ve 

Noah isimleri geliyor. 2015 yılının 
verilerine göre, ikinci sırada kız-
larda Emma ve ara üçüncü sırada 
ise erkek bebeklerde iam ve uca 
isimleri geliyor. Noah ismi 2010 
yılından bu yana en çok tercih edi-
len isimlerin başında geliyor. 2015 
yılında yeni doğan 44 bin 650 
erkek bebeğin 443'üne Noah ismi 
verildi. 2015 yılında yeni doğan 41 
bin 00 kız bebek isimleri arasında 
465 kere Mia ismi verildi. lkenin 
bölgelerine göre isim tercihlerinde 
de değişkenlik görünüyor. Al-
manca konuşulan bölgede Mia ve 

eon, Fransız bölgesinde Gabriel 

ve Emma isimleri öne çıkıyor. 
İtalyanca konuşulan bölgede ise 

eonardo ve Sofi a isimleri en fazla 
tercih edilen isimlerin başında 
geliyor. Hitparade gibi yeni doğan 
bebeklerin isimlerinde de trend 
isimler damga vuruyor. 
Örneğin  1 8 -1 4 yılları arası 

en yaygın isimlerin başında Kevin 
geliyordu. 1 8 -1 0 yılları 
arasında Michael, David, Nicolas 
isimleri ilk sıradaydı. 1 5-2000 
yılları arasında kızlarda ucas- u-
ca isimleri, 1 -200  yılları ara-
sında aura- ara isimleri listenin 
en başında gitti.

En  ço k  k u l l a n ı l a n  
isim M ia  v e No a h

Kermese 
yoğun ilgi 
!EON - Seon ve Çevresi Sosyal 

Yardımlaşma Derneği geleneksel 
kermesi geçtiğimiz hafta gerçekleşti. 
Derneğin kermesine Seon ve civar 
köylerde oturan pek çok vatandaşımız 
katıldı. Havanın güzel olmasını de-
ğerlendiren vatandaşlar, Cumartesi ve 
Pazar aile ortamında bir yanda bayan-
ların hazırladığı güzel yemekleri ve bö-
rekleri yediler, diğer taraftan dostlarla 
sohbet etme imkanı buldular.

İSTANBUL » ANKARA » İZMİR » ANTALYA » ADANA ve d iğer il l er

•  T ü rkiy e T atil  P aketl eri •  Şeh ir,  K ü l tü r ve T ü rkiy e T u rl arı  •  F u tbol  K ampı  
•  T ü m d ü n y a u ç ak bil etl eri

T ü rkiyy ee TT u rlrl arrarrıı •  F u tbol  K ampı  

 Obere Bahnhofstr. 38, CH-9500 Tel: 071 / 912 10 50
Natel: 078 /

THY ile Zürih - istanbul günde 4 SEFER

6XQ([SUHVVìLOH
6HYGLNOHULQL]HìNDYXæXQ� Her gün ANTALYA

Haftada 8x IZMIR

* Tek yön fiyatlar olup, sınırlı 
sayıda mevcuttur

Şimdi İZMİR aktarmalı
ADANA, DiYARBAKIR
ve GAZiANTEP

AEBO�CBͅMBZBO�
��GJZBUMBS115,99*

€

AEBO�CBͅMBZBO�
��GJZBUMBS

65,99*
€

Zürih, Basel
ve Cenevre’den

65,99*
AEBO�CBͅMBZBO�
��GJZBUMBS€

       Kurban bayramınızı tebrik ederiz.
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İsviçre basınında da, diğer 
Batı medyasında yayımla-

nan ürkiye karşıtı haberle-
rin hızı kesilmi-
yor. Kaynağı bir 
noktadan çıktığı 
anlaşılan bu 
haberlerle, ür-
kiye düşman-
lığı yayılmaya 
çalışılışıyor. 
Yıllarca İsviç-
re de basının bu 
kadar çirkinleşip 
tek taraflı aslı 
araştırılmayan 
altı doldurulma-
yan çamur at 
izi kalsın  yayın 
politikasına ta-
nık olmamıştım. 
Bu haberlerin 
toplumuzdaki 
oluşturduğu karşı infial 
kimsenin umrunda değil. 
Birisi çıkıp kanal kanal ga-
zete gazete dolaşıp ehdit 
ediliyorum  diyor. Hiç aslı 
arkası araştırılmayan İsviç-
re de yaşayan tüm ürkleri 
hedef gösteren bu demeç-
ler nasıl hangi akla hizmet 
ediyorsa tüm gazetelerde 
haber değeri bulabiliyor. 

 emmuz sonrası diğer 
ülkelerde olduğu gibi İs-
viçre de de medya izlediği 
yayın politikasıyla adeta 
ülkede yaşayan ürklere 
saç baş yoldurttu.  em-
muz sonrası ülkesindeki 
gelişmelerden kaygı duyan 
ve ülkesini devletini demok-
rasiyi savunan sahip çıkan 
ifadelerle darbe karşıtı du-
ruş gösteren ürkler İsviçre 
medyasında adeta hedef 
gösterildi. e hiç kimsenin 
anlayamadığı gerekcelerle 
darbeyi savunan kişiler 
kanal kanal gazete gazete 
dolaşıp darbeyi savunmakla 
kalmadı ve darbe karşıtı 

ürkler tarafından tehdit 
edildiklerini savundu. 
Adı ürk olan veya Müs-
lümanım diyen bu konuş-
macıların, sözlerinde  

emmuz gecesi yaşanan 
darbe kalkışmasında 
hayatını kaybedenlerle 
şehitlerle ilgili tek kelime 
etmeyişlerini ve sadece 
tehdit edildiklerini ve 
mağdur olduklarını söyle-
yerek,  ülkesini devletini ve 
demokrasiyi savunan tüm 

ürk halkını hedef gösterip 
zan altında bırakmaları-
nı hayretle okudum ve 
dinledim. Yangına körükle 
giden ve günlerce tek ta-
raflı ürkiye karşıtı yayınlar 
yapan isviçre medyasının 
bu tutumu toplumsal huzur 
ve barışa büyük yaralar 
vermiştir. İsviçre medya-
sında demeçler vererek 
veya muhabirlerin kulağına 
asılsız kasıtlı bilgileri fısıl-
dayarak, İsviçre deki ürk 
kuruluşları ve şahıslarıyla 
ilgili beyanlarda bulunan-
lar, bazen kendilerini çok 
gülünç duruma düşürüyor. 
Bence daha iyi araştırarak 
dersinizi daha iyi çalışarak 
bir daha bu bilgileri paylaş-
manızda yarar var. yle ki, 
İsviçre medyasında yaptır-
dıkları haberlerde darbeye 
karşı çıkan demokrasiyi 
savunan her ürkiye aşığını 
veya ülkesine bağlı olan 

ürk kurumunu rdoğancı  
ve rdoğan ın İsviçre deki 
uzun kolu  olarak tanıtı-
yorlar. 

lkenizi sosyal medya he-
saplarınızdan karalayarak, 

ürkiye ye tatile gitmeyin 
mesa ları yayarak, İsviçre li 
siyasetcilere gidip ülkenizi 
şikayet ederek elinize ne 
geçiyor? Sonra kalkıp bir 
referandum öncesi veya 
yabancılar karşıtı 
yasa oylamasında 

Bu hepimizin meselesi, 
buradaki tüm yabancıları 
ilgilendiriyor, S  ırkcı, 

bunlara karşı 
birlik olalım  
diyerek oy 
istediğiniz bir 
siyasi partiye 
oy vermemizi 
destekleme-
mizi nasıl bek-
liyorsunuz? 

 temmuz 
gecesinin Ha-
lis zdemir 
gibi sayısız 
kahramanları-
nı ürk halkı 
nasıl unutma-
yacak ise, bu 
süreçten son-
ra ülkesine 
ihanet edip 

gazete ve televizyonlarda 
ürkiye yi şikayet edip ürk 

halkını hedef gösterenleri 
de bu halk asla unutmaz. 

ürk halkı kahramanların 
isimlerini kalbinin, ihanet 
edenlerin isimlerini ise 
beynindeki ihanetciler lis-
tesinde en özel yerde saklı 
tutacaktır.   
Kendi adıma şahsen  
temmuz pek çok açıdan 
milat oldu. Bu gecede 
yaşananlar, sonrasındaki 
okuduklarım gördüklerim 

 senede okuyup bil-
gilenemeyeceğim kadar 
bilgi ve görgümü genişletti. 
Bizler her fırsatta nere-
de olursa kimden gelirse 
gelsin terörü kınarken,  

emmuz sonrası haftalarca 
ülkemizde hayatını kaybe-
denlere ve darbe kalkış-
masına karşı, tüm Batı 
ülkelerinin kör sağır dilsiz 
kalmaları benim  kitap 
okuyarak öğrenemeyece-
ğim bilgiyi ve görgüyü bana 
kattı ve gözümdeki bazı sis 
perdelerini açtı. Her şerde 
bir hayır olur misali,  

emmuz dan sonra bizler 
de bu ülkelerdeki dostu-
muzu düşmanımızı daha 
iyi tanıma fırsatı bulduk. 
Saklandıkları inlerden 
çıkanları gördük tanıdık. 
Kısa vadede gazetelerde 
demeç vererek televizyon 
kanallarına çıkarak ken-
dini tatmin edenler, uzun 
vadede hayatları boyunca 
vicdan azabıyla yaşaya-
caklar. İsviçre de yaşayan 
tüm vatandaşların bu zorlu 
süreçte yanlarında ve karşı-
larında olanları iyi tanıdı ve 
tanımaya devam ediyor. 

lkemiz için tarihi en 
hassas bu meselede lütfen 
sağduyumuzu koruyalım. 

nutmayalım ki, suçu 
kanıtlanana kadar herkes 
masumdur. trafımızdaki 
tanıdığımız ve sosyal med-
yada dikkatimizi çeken bazı 
kişileri emin olmadan bazı 
kanaatlare veya duyumlara 
dayanarak,  bir yerlere 
bağlantılı olduklarını yazıp 
yaftalayıp yaymayalım.
Halkımız medyadaki asılsız 
haberlere ve ürkiye yi 
medyada ve İsviçre li siya-
setcilere şikayet edenlere 
karşı sağduyuyla hareket 
edip, gerek günlük yaşam-
larında gerek sosyal medya 
hesaplarında kimseyi hedef 
göstermeden, nefret ve 
şiddet içeren sözlerden 
sakınarak, İsviçre nin iç 
ve dış güvenliğini tehdit 
edebilecek konularda ve 

ürkiye için tehdit olan kişi 
veya kuruluşları kanun ve 
yasalar çerçevesinde İsviçre 
yargı makamlarına bildi-
rerek hareket etmeleri en 
doğrusu. 
Hepinize sağlıklı mutlu 
bayramlar

Haber Merkezi 

FRANKFURT-!"#!$%&&'(!)*+,%!
kalkışması sonrası 
İsviçre gazete ve 

televizyonlarında darbeyi 
savunanların görüşlerine 
yer verilerek, demokrasiye 
ve ülkesine sahip çıkan 
Türk vatandaşlarının 
hedef gösterildiği haber-
ler hız kesmeden devam 
ediyor.
Çeşitli basın kuruluşları-
nın İsviçre'deki tüm dar-
beye karşı görüş belirten 
Türk vatandaşlarını ve 
kurumları ''Erdoğancı'', 
''Erdoğan'ın İsviçre'deki 
uzun kolu'' gibi tanımla-
malarla hedef gösterip, 
darbeyi savunan demeç 
ve görüşlere yer vermesi 
bardağı her geçen gün 
taşırıyor. Bu haberlerde 
Türkiye kökenli isimle-
rin gazete ve televizyon 
haberlerinde İsviçre'deki 
Türkleri ve kurumları hedef gösteren açık-
lamaları ise vatandaşlar tarafından tepkiyle 
karşılanıyor. 
Geçtiğimiz günlerde A el Spiringer Kuru-
luşu Beobachter Dergisi'nde yayımlanan 
bir haber, özellikle sosyal medyada ülkede-
ki Türk vatandaşlarının tepkisine yolaçtı. 
Dergideki haberde İsviçre'deki Türk vatan-
daşları ve kurumları hakkında değerlen-
dirmelerde bulunan Sosyalist parti Basel 
Vekili Mustafa Atıcı ve Atilla Toptaş'ın 
açıklamalarına Türk vatandaşları sosyal 
medya hesaplarında ve Post Gazetesi'ni 
arayarak tepkiyle karşıladı. Vatandaşlar, 
''Her fırsatta İsviçre basınında Türkiye kar-

şıtı demeçler veren Türkiye kökenli siya-
setcileri kınıyoruz. Bizlerden oy istemeye 

geldiklerinde enteg-
rasyon ve yaban-
cılar sorunu deyip, 
İsviçre basınında 
sürekli Türkiye ve 
Erdoğan'ı şikayet 
eden demeçler ver-
melerini kendilerine 
yakıştıramıyoruz'' 
ifadelerini kullan-
dılar.
Dergide Mustafa 
Atıcı ve Atilla 
Toptaş'ın bilgile-
rine demeçlerine 
dayanarak verilen 
bir bilgide, UETD 
İsviçre Başkanı 
Murat ahin'in 
sürekli Post Ga-
zetesi'nde yazılar 
yazdığı sözlerine de 
yer verildi. 
Atilla Toptaş'ın 
Post Gazetesi için, 

''Hükümeti ve iktidarı destekleyen diğer 
güdümlü gazetelerden bir farkı yok'' sözleri 
okuyucuların tepkisine 
neden oldu. 
Gazeteyi telefonla 
arayan bazı okuyucular, 
''Türk-Kürt ayrımı yap-
maksızın defalarca bu 
siyasetcilerin haberlerini 
yaptığınızı gördük ve 
okuduk. Ayrıca İsviçre 
Hükümetini savunan 
entegrasyona katkı sağ-
layan sayısız haberler 
yayımlıyorsunuz. Daima 

İsviçre medyasında Türkiye'yi şikayet eden 
bu Türkiye kökenli vekillerin amacını anla-
makta zorlanıyoruz'' şeklinde tepki göster-
diler. Sosyal Medya'da ve okurlardan gelen 
tepkilerden sonra Post Gazetesi'nin Atilla 
Toptaş'ın ifadelerine dayandırarak verilen 
bilgilerin yanlış olduğunu uyarmasından 
sonra Beobachter Dergisi, sitesindeki 
haberde düzeltme yaparak UETD Başkanı 
Murat ahin'in Post Gazetesi'nde yazı yaz-
madığı belirterek yazısında düzeltme yaptı. 

-ürkiye'de 15 Temmuz gecesi plan-
lanan ve halkımızın ve devletine 
bağlı silahlı kuvvetlerin kararlı 

mücadelesi karşısında başarısız olan darbe 
girişi teşebbüsü İsviçre'de kınandı.
İsviçre'de faaliyet gösteren Türk sivil 
toplum kuruluşları 15 Temmuz günü 
Türkiye'de bir grubun kalkıştığı darbe 
girişimini kabul edilmez bir başkaldırış 
olarak niteleyerek, İsviçre basının yanlı 
yayınlarını tepki göstermek amacıyla 6 
kişilik oluşturulan heyetin iki dilde kınama 
bildirisi yazılmasına karar verildi.
Kaleme alınacak kınama bildirisini daha 
sonra TT tarafından İsviçre ve Türk ka-
muoyuyla paylaşılacağına karar verildi.

T   STK
Müsiad İsviçre, TT, DTİK, Uetd İsviçre, 
İsviçre Diyanet Vakfı, İsviçre Türk Toplu-
mu, İsviçre İslam Topluluğu, Bassersdorf 
Türk Kültür Derneği, ozan Türk Birliği, 
İsviçre Fenerbahçeliler Derneği, EUBA, 
T MSİAD İsviçre ve İsviçre İslam Cemi-
yetleri Federasyonu

T rki e’ i ika et e erek 
elinize ne geçiyor?

cemil.ba sal postga etesi.ch

E İL 
BAYSAL

E İ
İ İ E FOBIA Türk iye  toplantısı yapıldı

s i re üsiad tın e  sa ipliğinde obia Türkiye adlı d r
dün ü ortak akıl plat ormu ge tiğimiz günlerde yapıldı.

atandaşların te kisini 
E E  E

Bahti ar kumu

ZÜRİH - Alman ufthansa grubu-
na ait İsviçre Havayolları Swiss,  

kış sezonunda kısa ve orta menzilli 
hatta frekans azaltımına gidiyor. 

ufthansa bünyesinde yer alan İsviç-
re'nin milli havayolu Swiss, Cenevre 
merkezinden sefer yaptığı Avrupa'da-
ki 40 uçuş noktasını 30'a indirmeyi 
planladığığını açıkladı. . İki yıllık 
plan çerçevesinde karlılığını artırma-
sı için ufthansa tarafından da bastırılan 
bu uygulamanın Swiss'in uzun menzilli 

uçuşlarını kapsamayacağı bildirildi.
Swiss, bazı hatların iptal edilmesinin uf-
thansa'nın isteği olduğu Alman havayolu-

nun özellikle Swiss'in Cenevre merkezli 
yaptığı uçuşlarda karlılığını arttırma-
sını istediği belirtiliyor. ufthansa'nın 
Swiss'in gidişatına göre bünyesinde 
yer alan Eurowings'in operasyonlarını 
Cenevre havalimanına kaydırmayı dü-
şündüğü de gelen bilgiler arasında.
Swiss, Cenevre'den Cezayir, Çek 
Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, İtalya, 
Yunanistan, İrlanda, Makedonya, Fas, 
Norveç, Portekiz, usya, İspanya, İsveç 

ve İngiltere gibi ülkelerde 40 noktaya 
uçuyor.

Sw iss uçu ş sayısını düşürüyor
iss  iki yıllık plan er e esinde karlılığını artırmak i in erim alamadığı 

ene re merkezli  olan u uş noktası sayısını ’a düşüre ek.
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!
"#$%&'$(&)*&$+,-.$

/"0&1&0&$

sunulmasına 
rağmen ve şim-
diden bağımlılık 
2.#.-.1",2.$

oynanan oke-
34,$56$"1"37"$

akıllı telefon 
408,8$0.2"2.,$

yetmişe her ke-
sim tarafından 
&9&3"$:408**&$

ilgi çekiyor ve 
indirme re-
korları kırıyor. 
5.#'.%$"7.$

di ital dünyamızı 
birleştiren bu oyun di ital 
fanteziyi kendi haya-
tımızın içine taşıyarak 
dünyamızı oyun yerine 
dönüştürüyor ve üste-
lik sosyalleşme imkânı 
sağlıyor. 

eki milyonların haz kay-
nağı olan ve aniden sos-
yal medyayı ele geçiren 
bu oyun nasıl oynanır? 

luşturduğumuz karak-
*.#7.$:"#7"%*.$;4%.34,$

avına çıkıyor, yürüyerek 
den fazla minik sa-

nal canavarları toplayıp 
%.,2"$%47.%1"04,83898$

oluşturuyoruz. opla-
dığımız okemonlarla 
birlikte diğer oyuncuların 

okemonlarına savaş 
ilan edebiliyoruz.

Alışveriş merkezleri, 
restoranlar, kafeler ve 
şehirlerin bazı noktaların-
da toplanmış grupların 
ellerindeki telefona bakıp 
;4%.34,$0&%&7&3&0&$

çalışan ağırlıklı olarak  
yaş üstü insanları göz-
lemlemek bizi artık hiç 
şaşırtmıyor. Aksine bu 
oyunun reklam için ha-
rika bir araç olduğunun 
herkes farkında. rneğin 
AB de ve aponya da 
restoran, kafe ve bar 
işletmecileri de okemon 
Go furyasının en büyük 
destekçileri arasında. 

okemon hayranları 
sanal dünyadaki zevke 
aşina olanların sayesinde 
işlerini şimdiden yüzde 

 oranında arttırmış 
restoranlar var. Hatta 

okemon Go, apon-
0&<2&$=->4,&721$"7.$

işbirliği yapıp, restoranla-
rında okemon bulmayı 
garanti ediyor. 

stelik oyunun bu dere-
ce rağbet görmesi sadece 
bununla kalmıyor; oyun 
yalnızca işletme sahip-
lerine değil, depresyon 
ile boğuşanlara da iyi 
geliyor. Başta AB de ol-
mak üzere birçok oke-
mon Go kullanıcısı, oyun 
sayesinde dışarıya çıkma 
teşviklerinin arttığını ve 
sosyalleşmeye başladık-
larını belirtti. Yürüyüş 
yaparak, diğer okemon 
avcılarıyla tanışabilir soh-
bet edebilirsiniz. Zaten 

oyunun asıl amacı spor 
yapmayan, 
evde bilgisa-
yar başında 
veya telefo-
nuyla koltuğa 
89&,&,$

insanları so-
kağa çıkmaya 
teşvik eder-
ken, hareket 
.*3.7.#","$

sağlamak.
?&%&*$:8$

408,$1&2.-.$

bu sebep-
7.#2.,$+*@#@$

salgın haline 
dönüşmedi. Akıllı tele-
)4,7&#$1&0.1",2.$A@,@,$

her saati, istediğimiz her 
yerde diğer oyuncularla 
rekabet ortamı doğura-
rak oynanabildiğimiz, 
hem de boş zamanı de-
ğerlendirme gibi faktörler 
oyunu cazip kılıyor. 
!8$/4/@7.#$408,$:"9"$

çocukluğumuza götüren, 
hayallerimizdeki fantas-
tik dünyaya dalmamızı 
sağlıyor. Bir süreliğine 
olsa da gerçek dün-
yanın sıkıntılarından, 
rutin hayatımızdan firar 
ettiriyor. yun beynimiz-
deki ödül mekanizmasını 
çalıştırması nedeniyle 
derin içgüdüsel avlama, 
gezme, arayıp keşfetme 
arzumuzu dürtüyor ve 
yoğunlaştırıyor. Aslında 
:8$408,8,$:8$%&2&#$

moda olmasının ana 
sebebi bir nevi insanın 
kendini bulma macerası 
diyebiliriz. Neden mi? 

ünkü bizde her hika-
yedeki gibi, yasadığımız 
bölgeden ayrılıp uzun ve 
meşakkatli bir yolculuğa 
çıkıyor, mücadele ederek 
bütün zorlukları atlattık-
tan sonra ayrıldığımız 
yere geri dönüyoruz. 
Kısaca oyun psikolo ik 
47&#&%$3&-.#&$"'.#"1",2.$

%.,2","$%&(#&3&,$47&#&%$

tanımlayarak başarı duy-
gusunu arttırma, kendi 
sanal kavramıyla kendini 
özleştirme, özgüven ka-
zanma ve egoyu güçlen-
dirme amaçlı geliştirilmiş 
olabilir. Samimi olalım; 
Kötüleri infaz ederek ka-
zanmayı, kurtulmayı ve 
1&,&7$471&$:"7.$%&(#&3&,$

unvanına sahip olmayı 
kim istemez ki. 

abii ki yolda yürürken, 
özellikle karşıdan karşıya 
geçerken, yola değil, 
telefon ekranına bakarsa-
nız kahramanlıktan eser 
kalmaz maalesef. Yani 
*.(7"%.7.#.$2.$2"%%&*$

edelim. minim bu oyun 
sayesinde reklam ve 
/&9&#7&3&$1.%*+#@,2.$

ilerleme olacaktır önü-
müzdeki aylarda. Yani 
diyetisyenler diyet plan-
larına okemon Go yu 
eklerse hiç şaşırmayın. 

okemo  Go lg l

L 
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emil Ba sal
ÜRİH  Havalimanı'nda 
son zamanlarda iyice 

artan şikayetlerden sonra, 
yetkililer havalimanındaki 
tuvalet ve lavabo temizli-
ğinde sadece bayan perso-
nel çalıştıracak.  Son perso-
nel ilanlarında temizlik için 
sacece bayanlara yönelik 
ilan verildi. Havalimanı'nda 

avabo ve tuvalet temizliği 
yıllardır bayan personel ta-
rafından yapıldığı belirtilen 
açıklamada, ''Bazen erkek 
yardımcı personelin geldiği 
ve tuvaletleri temizlediği 
zamanlar oldu. Ancak 
bayanlar tuvaletinde erkek 

personelin 
temizlik 
yapmasından 
rahatsız olup 
şikayette bu-
lunanlar oldu. 

Bundan böyle sadece bayan 
personel görevlendirilecek'' 
denildi.  Eşitlikten dolayı 
''sadece bayan personel 
aranıyor'' ilanının hukuki 
açıdan sıkıntılı olabileceği 
belirtilirken, müşterilerin 
farklı inanç ve kültürlerden 
oluştuğunun belirtilmesinin 
böyle bir açıklamaya ge-
rekce gösterilmesi yetersiz 
olacağı belirtildi.
İstihdam Uzmanları, ekek-
bayan ayrımı yapmaksızın 
tuvalet temizliği sırasında 
tuvaletin kilitli tutulmasını 
önerdi. 
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Zürich, Basel ve Cenevre’den
THY ile iNDiRiMLi FiYATLAR

ÜRİH  8 Ekim tarihinde 
ürih Tonhalle’de Türk 

Sanat Müziği Koro Konseri 
düzenlenecek.  Tüm müzikse-
verlere çağrıda bulunan ürich 
Türk M siki Cemiyeti yönetim 
kururlu başkanı Mustafa Kaba-
göz,’’ Bestek rlarımızın büyük 
hatırasına armağan etmek üzere 
hazırladığımız bu özel konserle, 
maddi lemde sizlerin, manevi 
lemde ise bestek rlarımızın 

huzurunda olduğumuzu hisset-
menin heyecanını ve sorumlulu-
ğunu yaşıyoruz. Diğer bir değer 
ise çatısında batının en değerli 
bestek rlarının isimlerinin 
yazılı olduğu bu kültür ve müzik 
mabedi tonhalle ürich’de, do-
ğunun yani bizlere ait en önemli 
bestek rların eserlerini ilk kez 

ürich Türk M siki Cemiyeti 
olarak okumak bizler için son-
suz onur ve kıvanç kaynağıdır’’ 

diyerek davet etti.

  
2014 yılında Funda Öztürk ve 
Mustafa Kabagöz’ün girişim-
leriyle kurulan ürich Türk 
M siki Cemiyeti, Türk sanat 
musikisini seven ve icra edenleri 
bir araya getirerek, aralarında 
koordinasyon, dayanışma, bilgi, 
sanatsal ve kültürel işbirliği sağ-
lamak ve bu ortak amaçları Türk 
sanat müziği yararına hayata 
geçirmeyi amaçlıyor. Kurucular-
dan Mustafa Kabagöz kurumu 
şöyle tanımladı  ‘’Atatürk ilkele-
rine gönülden bağlı olan ürich 
Türk M siki Cemiyeti, amacını 
gerçekleştirmek için musiki 
kursu açmakta, dersler verip, 
konserler düzenlemekte  müziği 
aracı kılarak ve toplumsal görevi 
gereği sivil toplum kuruluşları 
ile işbirliği yaparak, çeşitli et-

kinliklerle Türk müziği sevgisini 
yaşadığımız ve faliyet gösterdi-
ğimiz İsviçre’de yaygınlaştırma-
yı ilke edinen bir kurumdur.’’
!
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İlahiyatçı Osman nlü Hoca, 
bayram öncesi kurban kese-

cekleri uyardı. nlü, bu büyük 
ibadetin sahih olması için 
dikkat edilmesi gereken mühim 
noktaları açıkladı. Yılda bir 
kez yapılan bir ibadet oldu-
ğundan bir çok Müslüman'ın 
bazı önemli kurallara dikkat 
etmeden kestiği veya kestirdiği 
hayvanin kurban olmadığı uya-
rısında bulunan ilahiyatçı Os-
man nlü Hoca, bilgisizlikten 
dolayı bazı Müslümanların kur-
ban kesmek yerine et satın al-
dığını söyledi. Kurban Bayramı 
öncesi sorularımızı cevaplayan 
Osman nlü, "Özellikle kurban 
kesecek kimse, önce kurbanını 
satın alacak, sonra bu kurbanı 
kesecek veya vekaletle kesti-
recektir.  Bir kişi bir kesimha-
nedeki görevliye benim adıma 
bir kurban kes dese ve kasap 
bu hayvani kesse sonra kesilen 
hayvanın kilosu kadar para 
ödeyerek kesilen hayvani alsa 
bu kişi kurban kesmiş olmaz. 
Parasıyla bayramda kasaptan 
et satın olmuş olur" dedi. İşte 
Osman nlü Hoca'nın kurban-
la alakalı yöneltilen sorulara 
verdiği cevaplar

Sual: Kurban alırken nele-
re dikkat etmelidir?

!"#$%
1- Kurban satın alırken, 

(Bayram günü kesmesi vacib 
olan kurbanı almaya) diye niyet 
etmeli. Bunu keserken, tekrar 
niyet etmesi şart değildir. Bu 
aldığı hayvanı kurban etmesi 
de şart değildir, fakat keseceği-
nin kıymeti bundan az olma-
malı. Satın alırken, hiç niyet 
etmese de olur, fakat bunu ke-
serken veya kesecek olanı vekil 
ederken niyet etmesi gerekir.

2- Kurbanlık hayvanı 
canlı olarak tartıp satmak caiz 
olmaz. Canlı olarak tartıp, (Bu 
hayvana şu kadar para verecek-
sin) denirse, hayvanın tamamı 
üzerinde pazarlık yapılırsa, o 
zaman alışveriş götürü usulü 
olduğundan sahih olur. Bazı 
yerlerde kurbanlık hayvan 
alırken satıcı, (Hayvanı kesip et 
h line getirdikten sonra kilosu-
nu şu fi yattan veriyorum. Sen 
hayvanı seç, bayramda gelirsin, 
eti kaç kilo gelirse, parasını 
verirsin) diyor. Bu da kesinlikle 
caiz değildir, et satın alınmış 
olur, kurban olmaz.

3- ç ortak, .000 liraya bir 
inek alsa, ortağın biri 3.000 
diğeri de 3.000 verse, üçüncü 
ortak 1.000 lira verse, üçüncü-
ye düşen hisse, yedide birden 
az olmadığı için caiz olur.

4- Eşit para verip, 3 kişi, 3 
koyun alsa, kesmeden önce, 
( u senin, şu onun, şu da be-
nim) diye paylaşmak caizdir.

5- Kurbanı veresiye veya 
kredi kartıyla almak caizdir. 
Faizli kredi ile almak caiz 
olmaz.

6- İki kişinin kurbanı 
karışırsa, her birinin kendinin 
sanarak kestiği, kendi kurbanı 
olur.

- İki kurbanlıktan biri 
diğerini öldürmüşse, sahibine 
ödetilemez.

8- Kurban alan, niyetini de-
ğiştirip, akika veya adak olarak 
kesebilir.

- Başkasının hayvanını 
ondan habersiz, onun için 
kurban etmek caizdir. Başka-
sının hayvanını, ondan izinsiz, 
kendi için kurban eden, sonra 
kıymetini öderse caiz olur. Sa-
hibi kıymetini kabul etmeyip, 
kesilmiş hayvanı alırsa, sahibi 
için kurban edilmiş olur.

10- Emanet olarak bırakılan 
hayvanı kurban etmek, caiz 
değildir.

11- Allah rızası için niyet 
ettikten sonra, ayrıca çoluk 
çocuk çok et yesin diye semiz 
koyun almayı niyetine karıştır-
mamalı, semiz alırken sadece 
sevabını düşünmeli.

12- Herkes, beslediği kendi 
hayvanını kurban edebilir. 
Nisaba malik olan birine bir 
koyun hediye edilse, o da bunu 
kurban olarak kesse, vacib 

kurban yerine gelir. Kurbanı 
parayla alma şartı yoktur.

13- Necaset yiyen hayvanın 
etinin temiz olması için, deve 
40, sığır 20, davar 10, tavuk 
3, serçe 1 gün hapsedilir. Bir 
başka kavilde ise, deve ile 
sığır 10, koyun 4, tavuk 3 gün 
hapsedilir.

14- Başkasının koyununu 
gasp eden, çalan, kıymetini 
sonradan öderse, kurban etmesi 
caiz olur, çünkü, kıymeti öde-
nince, gasp ettiği zaman mülkü 
olur. Gasp günahına ayrıca 
tövbe gerekir.

15- Borcu olmayan fakir, 
kurban keserse, çok sevap olur. 
Borcu varsa, önce borcunu 
vermelidir  çünkü borç ödemek 
farzdır. Kurban nisabına malik 
olmayan fakir, kendi malı 
olan hayvanını kurban etmeyi 
niyet ederse veya kurban niyeti 
olmayarak, hayvanı bayramda 
satın alıp, sonra kurban etmeyi 
niyet ederse yahut kurban 
niyeti ile bayramdan önce satın 
alırsa, bunları kesmesi vacip 
olmaz. Keserse, nafi le olur ve 
etinden yiyebilir ve fakirlere 
verdiği et, sadaka olur.

16- Fakirin kurbanı bayram-
dan önce doğurursa, bir kavle 
göre, bayramda yavrusunu da 
anasıyla beraber kesmek gere-
kir. enginin kurbanı bayram-
dan önce doğurursa, yavrusunu 
kesmesi gerekmez.

Sual: Hayvan beslemekle 
iştigal eden zengin bir kim-
se, ticaret niyetiyle satın 
aldığı hayvanlarını birkaç 
ay besleyip, sütünden 
ve yününden de istifade 
ettikten sonra, içlerinden 
birini kurban bayramında 
vacib olan kurban niyetiy-
le keserse olur mu? 

!"#$%
Evet olur. Bir mahzuru yok. Bir 
hayvan anasından kurbanlık 
olarak doğmaz. Elbette sütün-
den yününden istifade edilir. 
Kurban olmaya karar verdikten 
sonra artık sütünden yününden 
istifade edilmez. Daha önce 
sıradan bir hayvan idi, kurban 
olunca kurban muamelesi 
yapılır.

Sual: Bu sene kurbanlıklar 
çok pahalıdır. Üstelik kur-
banlık hayvan da bulamı-
yoruz. Yakın bir şehirde 
kurbanlık olduğunu bilsek 
gidip almamız gerekir mi?

!"#$%
Kurban fi yatı rayiçten çok 
pahalı ise, kurbanlık almak 
gerekmez. Böyle bir mazeretle 
kesmeyince vacib terk edilmiş 
olmaz. Sonra normal değerini 
altın olarak fakire vermesi de 
gerekmez. Fazla pahalı değilse 
yakın şehirden alınabilir. 

Sual: Yedi kişi kurban 
olarak bir inek alsalar, 
hayvan kesildikten sonra 
hayvanın kanser olduğu 
anlaşılsa ve eti hiç yenme-
se, bu kurban sahih olur 
mu? 

!"#$%
Sahih olur. Kurbanda esas olan 
kanın akmasıdır. Kurban kesil-
dikten sonra eti hastalıklı çıksa 
da önemi yoktur. 

Sual: Bazı kişiler, (Ne sen 
zarar et ne ben) diyerek, 
kurbanı bize emaneten 
veriyor, biz kestikten sonra 
getirip tartıyor. Kilosuna 
göre değerini istiyor. Böyle 
alışveriş caiz olur mu? 

!"#$%
Emanet edilen hayvandan 
kurban olmaz. Kesmeden 
önce satın almak lazım. Satın 
alınmamış hayvan bu şekilde 
kesilmez.

Sual: Dananın kurbanlık 
olabilmesi için 2 yaşını 
doldurması gerekir mi? 

!"#$%
Evet iki yaşını doldurması ge-
rekir. Bilen biri dişine bakarak 
anlar.

Sual: Bir danamız var, 1.5 

yaşında, fakat 3 yaşındaki 
düve gibi semizdir. Kur-
ban etmek caiz mi?

!"#$%
1.5 yaşındaki hayvan ne kadar 
gösterişli olursa olsun kurban 
olmaz. Ama kuzu öyle değil, 6 
aylık bir kuzu, annesi gibi gös-
terişli ise, ondan kurban olur.

T    

Sual: Canlı hayvanın 
tartıyla alınmayacağını 
bilmeden satın alınan 

hayvanın, kurban edilmesi 
sahih olur mu?

!"#$%
Alış batıl olmakla beraber, kur-
ban olur. Yani o şekilde satın 
alınması haramsa da, kurban 
edilmesi caiz olur. Canlı olarak 
tartıp, (Bu hayvana şu kadar 
para vereceksin) denirse, o za-
man alınması da haram olmaz.

K   
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Sual: Kurbanlık satılırken, 
alıcıya bir hayvan veriliyor. 
Alıcıya, (Bunu kestikten 
sonra tartarız, kaç lira 
gelirse parasını verirsi-
niz) deniyor. Yahut satıcı, 
alıcının istediği fi yata yakın 
bir hayvanı bayram günü 
kesiyor. Alıcıya, tartıp sa-
tıyor. Hacda ve bazı hayır 
kurumlarında, diyelim bin 
kişinin adına bin tane kur-
ban eksiliyor. Ama hangi 
kurban kimin için kesildiği 
belli değil. Böyle kesilen 
kurbanlar sahih olur mu?

!"#$%
Her üç şekilde de kesilen 
kurbanlar sahih olmaz, et olur. 
Hacda kasabın, bir hayvanı ki-
min için kestiğini bilmesi lazım. 
Hayvanları kesip, (Gel hangisi-
ni istersen onu al ) denince de 
kurban sahih olmaz. Bir hay-
vanı emanet alıp, onu kestikten 
sonra parasını vermek de sahih 
olmaz. Çünkü emanet hayvan 
kurban edilmez. u şekilden biri 
olursa kurban sahih olur

1- Hacda kurbanı kestirecek-
lere vek let verilir. Kestirecek 
kimse de, her hayvanı hangi 
hacı için kestirdiğini bilmesi 
şarttır. Kurbanını bir hayır 
kurumuna hediye eden kimse 
de, bu işle görevli kişiye, (Allah 
rızası için, bayram kurbanımı 
kesmeye, dilediğine kestirmeye, 
etini ve derisini dilediğine ver-
meye seni umumi vekil ettim)
demelidir. Görevli satın alacağı 
kurbana bir numara bağlar. 
Kesilirken, sahiplerinin ismini 
söyleyerek kasapları vekil eder. 
Böyle kesilirse hacdakiler ve 
hayır kurumundakiler sahih 
olur. astgele bir hayvanı kesip 
de, vek let verenlerden birinin 
olsun denirse sahih olmaz.

2- Kestikten sonra etini tartıp 
satacakların kurbanlarının sahih 
olması için, kurban kesecek 
kişi, hayvanları satana, yukarıda 
bildirildiği gibi vek let verir. 
Vekil de, o kişinin adına bir 
hayvan keserse sahih olur. Etini 

tartıp, (Kurban için şu kadar 
para vereceksin) diyebilir veya 
hiç para almasa bile kurban yine 
sahih olur. Önemli olan kesene 
vek let verilmesi, kesenin de bu 
kişi adına kesmesidir.

3- Satıcının, (Bunu götür 
kurban olarak kes, sonra etini 
tartıp parasını alırız) derse kur-
ban sahih olmaz. Çünkü böyle 
verilen hayvan emanet olur. O 
hayvanı alıcıya belli bir fi yatla 
satar veya hediye ederse o 
zaman kurban edilir.

K    
 

Sual: Kurban için vekâlet 
nasıl verilir?

!"#$%
Maddeler h linde bildirelim

1- Kurbanı başkasına kesti-
rirken, kalben niyet edip, (Allah 
rızası için bayram kurbanımı 
kesmeye seni vekil ettim) de-
mek yeterlidir. Kurbanı başkası 
alıp başkası kesecekse, (Bayram 
kurbanımı almaya, aldırmaya, 
kesmeye ve kestirmeye seni 
umumi vekil ettim) der. Yahut 
kısaca, (Kurban işimi h lletmek 
için seni umumi vekil ettim) 
demek de yetişir.

2- Bir kimse, kendisine kur-
ban kesmesi vacib olmasa da, 
vekil, vacib diye kesse, kurban 
yine nafi le olarak sahih olur. 
Adak, akika veya n fi le kurban, 
yanlışlıkla vacib diye kesilse 
mahzuru olmaz.

3- Kurban kesmeye vekil 
olan, sahibinden ayrıca izin 
almadıkça veya umumi vekil 
edilmedikçe, başkasını kendine 
vekil yapamaz. Umumi vekil 
ise başkasını, o da bir başkasını 
vekil yapabilir.

4- Vek leten kurban kesene, 
kimi çok, kimi az para verebilir. 
Vekil, vek let aldığı kimseler 
adına kurban keser veya başka-
sına da kestirebilir. Daha sonra 
vekil, ondan para ister veya 
istemez, kendi verebilir. İki 
kurbana yetecek para veren için 
de, iki kurban alır veya ona iki 
hisse verir. Yahut iyisinden bir 
kurban alır, çünkü umumi vekil, 
tam yetkilidir.

5- Birden çok kişiye vek let 
vermek sahihtir. Bir işe vekil 
olan iki kişiden biri, tek başına 
yetkili olamaz. Ancak emane-
ti vermede, borcu ödemede, 
kurban kesme gibi işlerde, biri 
tek başına yetkili olabilir, çünkü 
bu işlerde vekillerden birinin, 
diğerinin görüşünü sorması 
gerekmez. Bir kimse, kurbanını 
kesmek üzere 4 kişiye vek let 
verse, bu vekillerden biri kesin-
ce, ötekilerin görüşünü almaya 
ihtiyaç yoktur. Kurban, dinimi-
ze uygun kesilmiş olur.

6- Bir kimse birine, (Kurban 
işimi hallet) dese, ona para ver-
mese bile vek let vermiş olur. O 
kişi de bir hayvan alıp kesebilir.

- Bir kimsenin kendi hay-
vanını başkası adına kesmesinin 
caiz olması için, bu kimsenin, 
kendi hayvanını başkasına veya 
onun vekiline hediye etmesi, 
onların da teslim alması, sonra 

bunu vekil ederek geri verip 
kestirmeleri gerekir.

8- Başkasının hayvanını on-
dan habersiz, onun için kurban 
etmek caizdir.

- Vek let almadan, hanımı-
nın adına vacib kurban kesen 
bir kimse, daha sonra hanımına 
anlatsa, o da razı olsa, kurban 
sahih olur.

10- Başkasının hayvanını, 
ondan izinsiz, kendi için kurban 
eden, sonra kıymetini öderse, 
caiz olur. Sahibi kıymetini 
kabul etmeyip, kesilmiş hayvanı 
alırsa, sahibi için kurban edil-
miş olur.

11- zerinde birçok kimse-
nin vekaleti bulunan kimse, her-
hangi bir mazeretle bayramın 
üçüncü günü de kesememişse, 

afi i'yi taklit edip dördüncü 
günü de kesebilir.

12- Kurbanda kanın akma-
sı yeter, etin dağıtılması şart 
değildir. Kan akıtılmakla vacib 
olan kurban kesilmiş olur. Eğer 
eti de uygun yerlere verilirse 
daha çok sevab olur. Etin üçte 
birini evde bırakmak, üçte birini 
komşulara, gerisini fakirlere 
vermek müstehaptır. Hepsini 
fakirlere vermek veya hepsini 
evde bırakmak da caizdir.

13- Derisi namaz kılan fakire 
verilir. Ne olduğu bilinme-
yen kimselere verilmez. Veya 
evde kullanılır. Yahut devamlı 
kullanılacak bir şey karşılığı 
verilir. Tükenen bir şey veya 
para karşılığı satılmaz. Derisi, 
eti satılırsa, parası fakire sadaka 
verilir.
Sual: Kurbanını hayır kuru-
muna hediye etmek isteyen 
kimse nasıl vekalet verir?
!"#$%
Kurbanını, bir hayır kurumuna 
hediye etmek isteyen kimse, 
kurban parasını, bu işle vazifeli 
kimseye teslim ederken, Allah 
rızası için bayram kurbanımı 
almaya aldırmaya, kesmeye ve 
dilediğine kestirmeye ve etini 
ve derisini dilediğine vermeye 
seni umumi vekil ettim deme-
lidir. Vekalet, mektupla, faksla, 
e-maille veya telefonla da 
verilir. Kurban parası, önceden 
verilebildiği gibi, daha sonra da 
gönderilebilir. Vazifeli kimse, 
satın aldığı kurbana bir numara 
bağlar. Bu numarayı ve kurban 
sahibinin ismini deftere yazar. 
Kesilirken sahiplerinin ismini 
söyleyerek kasapları vekil eder. 
Ancak böyle kesilen kurbanlar 
sahih olur.

K  
Sual: Kurbanı kasaba 
götürüp, (Bunu kes!) 
demekle vekâlet verilmiş 
olur mu?

!"#$%
Evet, olur. Bunun gibi, bir kim-
se birine, (Kurban işimi h llet ) 
dese, vek let vermiş olur. 
Vekil, bir hayvan alıp kesebilir. 
(Kurbanı almaya aldırmaya, 
kesmeye kestirmeye, etini dile-
diğin gibi tasarruf etmeye seni 
umumi vekil ettim) demek şart 
değildir. Denirse daha iyi olur.

K   
Sual: Birine kurbanlık 
hayvanı satın alıp kesmesi 
için, (Benim kurban işini 
hallet) dense, vekâlet veril-
miş olur mu? O kimse, sa-
tın alıyor, kesiyor ve etini 
bize getiriyor. Bu kurban-
lık sahih oluyor mu?

!"#$%
Evet, öyle söylemekle vek let 
verilmiş olur. Vekil, onun adına 
bir hayvan alıp kesebilir. Hatt  
para almasa da, kurban dine 
uygun kesilmiş olur. (Kurbanı 
almaya aldırmaya, kesmeye 
kestirmeye, etini dilediğin gibi 
tasarruf etmeye seni umumi 
vekil ettim) demek şart değil-
dir. Denirse daha güzel olur. 
Denmese de kurban yine sahih 
olur.

K   
Sual: Vekâletle kurban 
kesiyoruz. Mesela kurban 
başına 400 lira gönderi-
yorlar. 400 liraya kurban 
almamız imkânsızdır. 100 
lira kendimizden katarak 
500 liraya alsak veya bir 
hayvan için bin lira veren 
de olsa, biz ona bir tane 
kurban kessek, dinen bir 
mahzuru olur mu?

!"#$%
Vekil asıl gibidir. Birine vek let 
verince, ona para versek de, 
vermesek de  az versek de, 
çok versek de, kesilen kurban 
sahih olur. Bunun gibi birine 
hiç para vermeden ( ek tımı 
ver ) desek, o da bizim adımıza 
zek t verse, zek tımız verilmiş 
olur. Bu işlerin parayla değil, 
vek letle ilgisi vardır. Vekil 
bu işleri paralı da, parasız da, 
kendinden para katarak da 
yapabilir.

K  
Sual: İbni Abidin’de, 
(Kurban satın almaya 
vekil olan, başkasını, bu 
da başkasını vekil edip, 
sonuncu vekil satın alsa, 
sahibi izin verirse caiz 
olur) deniyor. Buna göre, 
bir vatandaşın bir vakıf 
yetkilisine veya yetkilileri-
ne verdiği vekâletle, vekil 
edilen kişi başkasını 
vekil edip o alsa, sahibin-
den izin alınmadığı için o 
iş caiz olmuyor. Vakıfl ar, 
dernekler niye yanlış iş 
yapıyorlar?

!"#$%
Yanlış yapılmıyor. Vakfın yet-
kilisine vek let veren, sadece 
satın almaya vekil etmiyor. 
Kurbanı almaya, aldırmaya, 
kesmeye, kestirmeye, etini ve 
derisini dilediği gibi tasarruf 
etmeye umumi vekil ediyor. 
Vekil eden zaten sonuncu 
vekile de izin vermiş oluyor. 
Ayrıca izin almak gerekmiyor. 
İhl s Vakfı yıllardır bu işi dine 
uygun olarak yapıyor. 

K  
Sual: Kurban satın almak 
için, umumi vekil olan 
kimse, bir başkasına, o 
da bir başkasına umumi 
vekâlet verebilir mi?

!"#$%
S. Ebediyye’de, İbni 
Abidin’den alarak deniyor ki
Vekil, sahibinin izniyle baş-
kasını vekil yapabilir. Kurban 
satın almaya vekil olan başka-
sını, bu da başkasını vekil edip, 
sonuncu vekil satın alsa, sahibi 
izin verirse caiz olur. ( edd-ül-
muhtar)
Demek ki, umumi vekil edilin-
ce, zincirleme vek let verilebi-
liyor. Umumi vekil olmayınca, 
sonuncu vekilin, vek let 
verenden izin alması gerekiyor  
ama umumi vek let verilince, 
otomatikman sonuncuya izin 
verilmiş oluyor. Bu incelik 
bilinmeyince, vek let sahih 
olmaz sanılıyor. Böyle yanlış 
düşünenlere itibar etmemelidir.

Sual: 7 kişiyiz. Keseceği-
miz kurbanı paylaştırma-
nın kolay bir yolu var mı?

CEVAP 
Kolay yolu var. Ortaklar ilk 
size vekalet verirken, Bayram 
kurbanımı kesmeye, kestirme-
ye ve etini ve derisini istediğin 
gibi kullanmaya seni umumi 
vekil ettim derlerse, artık et de 
sizin olur, istediğinize istediği 
kadar verebilir veya vermeye-
bilirsiniz. Et sizin demektir. 
Hiç ayırmadan öylece fakirlere 
de verebilirsiniz. Yedi ortağa 
göz kararı ile de verebilirsiniz.

Sual: Kurban vekaleti-
mi verdiğim kişi, 3 defa 
“kabul ettim” demesi mi 
lazım?

!"#$%
Hayır, bir kere demek yeter. 
Başını sallaması da yeter veya 
itiraz etmemesi kabul etmesi 
demektir.

K     
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!ÜRİH - Bu yıl başından beri tem-
muz ayı sonuna kadar İsviçre'ye 

22 181 Mülteci başvuru yaptı. Sadece 
temmuz ayı içerisinde başvuru yapan 
mülteci sayısı ise 7582 olarak açıklandı. 
Özellikle İtalya'ya olan sınır kapılarında  
olan gerginlik ise devam ediyor. İsviçre 
sınır muhafızları, toplamda bu yıl 4149 
mülteci başvurusunu kabul etmeyerek 
direk geri yolladılar. Geri gönderilen 
mültecilerin büyük oranını (3560 Mül-
teci)  Kanton Tessinde İtalya sınırında 
gerçekleşti ve mülteciler İtalyaya geri 
yollandı. Geçen yıl aynı zaman dili-
minde (1 Ocak-31 Temmuz) isviçre'ye 
toplam 13 213 mülteci başvurmuş, 3526 
kişi geri gönderilmişti.İsviçre kaçak 
seyahat ederek mülteci başvurusunda 
bulunanların  çoğunluğunu  Eriterya, 
Gambia, Afganistan, Nijerya ve Somalia 
vatandaşları oluşturuyor.

!ÜRİH - İsviçre'de dün eğitim uçuşu 
sırasında kaybolan savaş uçağının 

enkazının bulunduğu ancak pilotun akı-
betinin hâlâ bilinmediği kaydedildi.
İsviçre Savunma Bakanlığı'ndan yapılan 
yazılı açıklamada, dün Susten bölgesinde 
eğitim uçuşu sırasında kaybolan İsviçre 
hava kuvvetlerine ait tek pilotlu F/A-18 C 
savaş uçağının yerinin saptandığı bildiril-
di. Enkazın, İsviçre Alplerinde yaklaşık 3 
bin metre yükseklikte bulunduğu, ancak 
hava şartları nedeniyle henüz enkaza ula-
şılamadığı belirtildi. Açıklamada, uçağın 
pilotunun akibeti hakkında ise henüz bir 
bilgi olmadığı ifade edildi.

Cemil Baysal

BERN- Freiburg Kantonu'nda 40 ya-
şındaki alkollü bir kadın, geceyarısı 

Polisi arayarak cinsel tacize uğradığını 
belirterek yardım talebinde bulundu.  
Olayın aslı sonra ortaya çıktı. Kendisini 
mağdur gösteren alkollü kadının asıl 
amacının, Polis'e şoförlük yaptırarak 
taksi çağırmak yerine ücretsiz Polis 
aracıyla evine gitmek olduğu öğrenildi.  
Olay yerine giden Polis, olayın kadın 
tarafından kurgu olduğunu anlayınca 
kadını bulunduğu yerde bırakarak geri 
Döndü. Aradan geçen bir saat sonrası 
tekrar Polis'i arayan kadın bu defa hap 
yutarak canına kıyacağını belirtti. İkinci 
defa olay yerine giden Polis ekibi, olayın 
yine aslı olmadığını öğrendi ve kadın 
hakkında soruşturma başlatıldı.  Kadına 
verilen ceza üsreti, taksi parasından daha 
pahalıya ulaştı. Belediye işlerinde 100 
saat çalışma cezası verilen kadına, ayrıca 
300 frank para cezası ve Polis'i olay ye-
rine çağırmaktan dolayı ayrıca 475 frank 
fatura kesildi.

AARGAU- 2009 yılında gün ışığında 
Aargau Riniken'de yolda soğuk-

kanlı bir şekilde eşini vurarak öldüren 
kocanın Federal Mahkemede'deki itirazı 
sonuç getirmedi. 48 yaşındaki Koso-
va'lının 20 yıl hapis cezası onandı. 2008 
yılında ayrılma kararı alan eşiyle birlikte 
yaşayan Kosova'lı, 3 çocuğuyla birlikte 
yaşadıkları evden ayrılması gerekiyordu.  
Bu kararı kabullenemeyen Koca, Otobüs 
durağında eşini iki metre mesafeneden 3 
el ateş ederek öldürdü. 
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oyun u tut madı

Kayıp sav aş 
u çağının 

Katil koc aya   
af  yok

B u  h a b e r  İs v i ç r e  m e d y a s ı n d a  y o k !
ZÜRİH - İsviçreli 

gazeteci Beat 
Kraushaar'ın 

Türkiye'deki darbe 
kalkışması sonrası İs-
viçre Dışişleri Bakanı 
Didier Burkhalter'i de 
eleştiren darbe karşıtı 
yazdığı yazı İsviçre 
medyası tarafından 
ilgi görmedi.  Yazısı-
nın yayımlanmaması-
nın sansür ile eş anlam 
taşıdığını savunan 
Kraushaar, Türkiye'yi 
savunan Müsteşar 
Yves Rossier'e yazdığı 
bir mailde İsviçre 
medyasının tarafl ı 
tutumunu şikayet 
ederek, kendisinin 
Türkiye'yi savunma-
sından dolayı gelen 
eleştirilerin haksız 
bulduğunu belirtti ve 
Rossier'i sözlerinden 
dolayı tebrik etti.
İsviçre Medyası'nın 
darbe kalkışmasın-
dan sonra diğer Batı 
medyası gibi yürüt-
tüğü yanlı tek tarafl ı 
yayın politikasına ters 
düşen alttaki yazı, ilgi 
gösterilmedi. Geçmiş-
ye Sonntagsblick ve 
Sonntag Gazetelerinde 
çalışan Beat Krausha-
ar, basının bu tek ta-
rafl ı yanlı tutumlarını 
ve haberinin yayım-
lanmamasını ''sansür'' 
olarak değerlendirdi.

ilit rputsch Das grosse Trauma er T rkei  
Die icht geheilte  u e  er Armee Diktatur  

 BEAT RA SHAAR
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'+%#477'+?
SJ?JJJ)!'(7"+'+)1#"0'+)$+7)<*7#4+,?
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OZO)!'(7"+'+)7%4(/'+)*+%'()N"#%'(?
PSZ)N$#D'):*(,'+)C'(/"%'+?
YS?TZZ)5'('$+'):*(,'+)2'7;0#"77'+?

.  ehrer und ehrerinnen,  niversit tsdozenten 
*+,)[Z)))^$;0%'():*(,'+)'+%#477'+?
V$')5'(W11'+%#$;0*+2),'()Q'$%*+2'+):*(,')$+72'74D%)SJJ)
H42')C'(0$+,'(%?

 gro e Zeitungen urden  mal vor Gericht gestellt.
SP)Q'$%*+2'+)*+,)Q'$%7;0($1%'+):*(,'+)C'(/(4++%?
OSS?TJZ)_.;0'():*(,'+)C'(/(4++%?

 ersonen starben im Gef ngnis.
O[)!'(7"+'+)7%4(/'+)/'$D)H",'7147%'+)=E*+2'(7%('$&>?

 ersonen starben unter verd chtigen mst nden.
PI)!'(7"+'+):*(,'+)/'$)'$+'D)8;0*77:';07'#)'(7;0"77'+?

 ersonen starben aus natürlichen Gründen in olizeihaft.
[S)!'(7"+'+)/'2$+2'+)8'#/7%D"(,)$+)!"#$B'$041%?
V477),'()2'7;0'$%'(%')-$#$%9(M*%7;0)4#%')F*+,'+):$','()
aufgerissen hat, dass  bekommen etzt die utschisten, und 
alle die zu ihrem mfeld gez hlt erden, mit voller H rte 
B*)7M.('+?)V$')89*/'(*+27:'##')4##'$+')D$%),'D)-4;06
tanspruch von rdogan erkl ren zu ollen, greift daher zu 
&*(B?
X+),'+)-',$'+):$(,)_*+,'7(4%)V$,$'()_*(&04#%'()C"(2'6

orfen, dass er die orkommnisse in der ürkei zu enig 
verurteilt. Mehr nützen ürde allerdings, enn die Sch eiz  
die guten ienste unseres andes anbieten ürde, um die 
V'D"&(4%$'63(91%')),'()H.(&'$)B*)7%.%B'+?)8"):$'),4D4#7)
am . uli  mit dem ertrag von ausanne, der als 
Geburtsstunde der modernen ürkei gilt. 

ie ürkei kritisiert, dass alle nder den utsch verurte-
ilt haben, danach aber bis etzt kein Staatschef das and 
/'7*;0%6)*+,)7$;0)C"()](%)$+1"(D$'(%)04%?)U$+)8%'$#M477)1.()
<*77'+D$+$7%'()_*(&04#%'()$+),$')H.(&'$)B*)('$7'+)*+,),"(%)
7'$+'+)<D%7&"##'2'+)7":$')8%44%7M(97$,'+%)U(,"24+)B*)
treffen. ann könnte er auch im persönlichen Gespr ch 
,$')_','+&'+)*+,)8"(2'+)./'(),$')89*/'(*+27:'##')*+,)
,$')-'+7;0'+(';0%')B*()8M(4;0')/($+2'+?)

a eteci Beat raushaar ın oğlu lurin raus
haar ve Deni  ağlar İstanbul da dünyaevine 
girdi. raushaar ailesinin İsviçre den katıldığı 
düğün t reninde ağlar ailesinin yakınları ve 

yeni çiftin arkada ları ha ır bulundu.
emil Ba sal

ZÜRİH  Devlet Demiryolu SBB, 
uzun zamandır 

şikayetleri dik-
kate alarak tren 
vagonlarındaki 
sinyali güçlen-
dirme arayışına 
girdi.  Yolcuların 
seyahatlerde İnter-
net bağlantısının 
kötü olmasından 
şikayet etmeleri-
ne cevap olarak, 
SBB ilk etapta 
Zürih’teki hızlı 
tren S-Bahn’larda 
sinyal güçlendirici 
yerleştirdi. Yolcu-
lar 3G ve 4G bağ-
lantısını kullana-
bilecekler. Devlet 
Demiryollarından 
yapılan açıklamaya 
göre, ilk etapta 220 
S-Bahn hızlı tren 

vagonunun sinyali 
güçlendirildi. Bölge 
seferleri yapan bin 
700 vagondaki sinya 
güçlendirme ve iyi-
leştirme işlemlerl ise 

2022 yılına kadar tamamlanacak.

!""#$%&'()*$
+,-*.'/&0&1&$

yerleştirmeye 
başladı

Bahti ar kumu

ZÜRİH   İşçi Çatı Organizasyonu 
Travail.Suisse ve kendisine bağlı olan 

dernekler,2017 yılı için 
birçok sektörde çalışanların 
maaşlarına zam talebinde bu-
lundu. İsviçre'de ekonominin 
istikrarlı olmasının en büyük 
etken olmasına dikkat çeken 
çatı organizasonu Travail.Su-
isse, çalışanlara en az yüzde 
bir zam verilmesini istedi.
Ekonomide devam eden istkrarın sadece 
ve sadece çalışanların gayretleriyle devam 
ettiğine dikkat çeken Travail.Suisse; "Eko-
nomide büyümenin en az yüzde 1,4 olaca-

ğı öngörüsünün, çalışanların seneye daha 
fazla maaş almalarını haklı çıkarıyor." 
Açıklaması yapıldı ve yeni Yılda verilecek 

zamlar ile alım gü-
cününde aratacağına 
dikkat çekildi.
Travail.Suisse, yeni 
işci alımlarında 
bilerek düşük maaşlar 
verildiğini, ve bu 
kişilerin zamanla ma-
aşlarının artmamasına 

dikkat çekerek, asgari ücret uygulaması 
olması gerektiğini savundu.
Tracail.Suisse ayrıca Kadın-Erkek çalı-
şanlara eşit maaş uygulamasının halaa 

yapılmamasını eleştirdi ve işverenlerden 
bu eşitsizliğin düzeltilmesini istedi. Ulusal 
Parlamentoyuda göreve çağıran Travail.
Suisse, Kadın-Erkek maaşlarında ayrım-
cılık yapılamaması için söz verildiği gibi 
gerekli yasal  adımların atılmasını talep 
etti.
Syna Sendikası, çalışanlara yeni yılda 
sektör gözetmeksizin en az 100 frank zam 
yapılmasını istediğini açıklarken, geçmiş 
yıllarda yapılmayan zamların ve maaş düş-
melerinin giderilmesi talebinde bulundu.
Ayrıca Ekonomik İşler Dairesi (Seco) 
2016 yılı içerisinde yüzde 0,4 lük bir 
oranla fi yatların düşmesini beklediklerini 
açıkladı.

  i in a  e en i eri
s i re’de 
büyüme 

beklentisi
nin yüzde 

 ola ağı 
ng rüsü 

sonrası Tra
ail. uisse 
alışanlara 
yeni yılda 

zam talebin
de bulundu.
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Y E M İN L İ T E R C Ü M AN

Z ü rih  Başkons olos luğu,  
İs v içre Mah kemeleri v e Res mi 
Merc ileri Yeminli Terc ü manı

Kuşadası - Bodrum - Fethiye
Kapadokya - KIBRIS - İstanbul
ERKEN KARAR, KESEYE YARAR

    Zürich -
İstanbul - Zürich 

Uygun TATiL PAKETi imkanı ANTALYA

Uygun fiyatlarımızı 
sorunuz.

www
Löwenstr.2 8280 Kreuzlingen • Tel: 071-6722985 • 079 3544192

Yazılı ve sözlü Tercüme yapılır

2016 REZERVASYONLARI BAŞLAMIŞTIR

Zürich - Basel - Cenevre
Stuttgart - Münih ve 
Friedrichshafen’den

HalalBooking

TÜRKİYE’den Borçlanarak S G K ’ d an E M E K L İ 
O L M A işlemlerinizde YARDIMCI oluyoruz.

www.planetgmbh.ch

Bruggerstrasse 11C 5103 Wildegg/AG
Tel: + 41 (0) 62 893 29 90
Fax: + 41 (0) 62 893 29 92

Mail: info@planetgmbh.ch

Muhasebeniz Güvenli Ellerde...

l t bh h

Deneyimli elemanlarımız ile siz müşterilerimize,
Ticari Danışmanlık kapsamında sermaye 
ve yeteneğine göre en uygun işi kurup,

firma açılışı ve takibi, muhasebe kayıtlarının 
tutulması, vergi beyanı ve gerekli tüm yazışmalar 

tarafımızdan itina ile yapılmaktadır.



Hastalar kendinize dikkat edin

Sabahlar! ormanl!k
alanda yürüyün

> !.K.
∂ E"im 45 ya"ında, 85 kiloda ve
1.65 boyunda. Her iki kol ve
dirseklerinde sertle"me, a#rı,
uyu"ma, ate" basma, ü"üme
olu"uyor. Fizik tedavi uzmanı ile
psikolo#a gittik, ilaçlardan bir fay-
da görmedi. 7 yıldır panikataktan
dolayı hap kullanmakta, ne
tavsiye edersiniz?

CEVAP: De"erli okuyucumuz, e#iniz
acilen kilo vermeli. Menopoz öncesi bu
ya#larda, han!mlarda kemik erimesi ve ki-
reçlenme de ba#lad!"!ndan, mevcut tablo
daha da a"!rla#!r. $ltihabi durum tespit
edilmemi#se, han!mlarda daha çok görü-
len ve temelinde stres birikiminin yatt!"!
Fibromiyalji dedi"imiz adale romatizmas!
denen durum var demektir. Bunun teda-
visi; stressiz bir hayatt!r ve ilave baz! ilaç-
lard!r. E#inizin 7 y!ld!r kulland!"! ilaç, dep-
resyon ilac! olup bundan sonra kullanma-
s!nda hiçbir fayda yoktur. Sabahlar! er-
kenden ormanl!k, ye#il alanlar ile deniz
kenarlar!nda bol bol h!zl! tempoda yürü-
yü# de çok rahatlat!c!d!r.

$laçlar! kafan!za
göre b!rakmay!n 

> Damla Çepni
∂ 10 yıldır her gün levotiron adlı
guatr ilacını kullandım ve 1 ay
önce bıraktım. $imdi ayaklarımda
"i"likler ve kızarıklıklar çıktı, eklem
yerlerimde a#rılar ba"ladı. Acaba
ilacı bırakmamdan olabilir mi?

CEVAP: K!ymetli Damla, hipotiroidi
sebebiyle mi, yoksa tiroid bezindeki no-
dülden dolay! m! bu tiroid hormonunu
kullan!yorsun? Önce bunun netle#tirilme-
si laz!m. Ama ayaklar!ndaki #i#liklerin ya-
n!nda göz kapaklar! etraf!nda da #i#likler
varsa, sizde hipotiroidi dedi"imiz tiroid
hormon yetersizli"i mevcut demektir. Ha-
yat boyu tiroid hormonu takviyesine ihti-
yaç vard!r. Dozu da belli periyotlarla yap!-
lacak TSH tayinleri ile belirlenir. Acilen bir
dahiliye uzman!na muayene ol, ilac!n! he-
kim tavsiyesi olmadan sak!n b!rakma ve
de"i#tirme, kontrollerini de hiç ihmal et-
me lütfen! Eklem yerlerindeki a"r!lar ba#-
ka bir sebebe de ba"l! olabilir. Bu, mua-
yene ve tetkiklerle netle#tirilerek kesin te-
davi planlan!r.

CMYK
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ÖZKIRIŞ
İç Hastalıkları Uzmanı

2 ARALIK 2009 ÇARŞAMBADOKTOR EVİNİZE GELİYOR... 

HER DERD"N"Z"

BANA
YAZIN

OKUYUCUYA CEVAPLAR

Bana sa!l"kla ilgili her konuda soru ilete-
bilirsiniz. Uzmanl"k alan"m"n d"#"ndaki
konular" ise ilgili hekim arkada#lar"m"z"
da misafir ederek sizlere elimden geldi!i
kadar yard"mc" olmaya çal"#aca!"m... 

e-mail: aile.doktoru@tg.com.tr 
Adres: 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna-$STANBUL

www.ailenizindoktoru.net

Bitki çay!n!n sana
hiçbir zarar! olmaz

> Zübeyde Ölker   
∂ Midemin altı ile karnımın sol ta-
rafından sırtıma vuran a#rı var, ka-
bızlık oluyor. Doktor ultrason çek-
ti, gastrit dedi. Ne yapmam gere-
kiyor? Ak"amları bitki çayı içiyo-
rum, bir zararı var mı?

CEVAP: Zübeyde Han!m, önce #unu
belirteyim ki, ultrasonografi ile gastrit te#-
hisi konamaz. Mide alt! ve sol kar!n bölgen-
deki a"r!lar!n gastritten ziyade $rritabl Ba-
"!rsak Sendromuna ba"l!. Bunun da teme-
linde stres yatar. Bu hastal!kla ilgili geçmi#
sayfalar!m!zdaki geni# yaz!lar! internet site-
mizde bulabilirsiniz. Ama ilaçtan önce, psi-
kolojini düzeltmek için, hayatta maddi hiç-
bir #eyi kafana takma. Üzerine dü#en mad-
di ve manevi vazifelerini yapt!ktan sonra
her #eyi Allah’a havale et. Göreceksin ki,
içini huzur kaplayacak ve hastal!klar!n kay-
bolacak. Ayr!ca hekimden bu hastal!kla ilgili
birkaç ilac! da 1-2 ay kulland!"!nda, tama-
men geçer. Ak#amlar! veya gün içinde her-
hangi bir zamanda 1-2 fincan bitki çay! iç-
men son derece faydal!d!r. 

∂ Kurban etleriyle birlikte #eker, çikolata, #erbetli
hamur tatl$lar$ gibi g$dalardan mümkün oldu%u ka-
dar uzak durulmal$d$r. 
∂ K$rm$z$ et, biyolojik de%eri yüksek protein, demir,
çinko gibi mineraller ile folat, niasin ve B12 vitamini
yönünden de zengin olmas$na kar#$l$k, kalp-damar has-
tal$klar$ aç$s$ndan da zararl$ yüksek miktarda doymu#
ya% ve kolesterol de ihtiva eder.
∂ 100 gr k$rm$z$ ette ortalama 250-300 kalori mevcut-
tur. K$rm$z$ eti yerken bunu da dikkate al$n.
∂ K$rm$z$ etler görünen ya%lar$ndan temizlense bile
yüzde 20 ya% ihtiva eder. 
∂ Ayr$ca ya%l$ et tüketi-
mi, kan ya%lar$nda ve
ürik asit düzeyinde art$#a
sebep olur.
∂ Kan kolesterol düzeyi
yüksek, a#$r$ kilolu, hi-
pertansiyon, kalp-damar,
diyabet ve gut hastal$%$
olanlar, k$rm$z$ eti tad$m-
l$k yemelidir.
∂ S$k ve sa%l$ks$z direkt
ate#e kar#$ pi#irilen k$rm$z$
etle beslenenlerde, kal$n

ba%$rsak ve mide kanserine yakalanma ihtimali artar. 
∂ Çok yüksek $s$da, uzun süre pi#irme ve k$zartma
yöntemi, çe#itli kanserojen maddelerin olu#umuna
sebep olabilece%i için tercih edilmemelidir. 
∂ Et, ate#te yanmayacak, kömürle#meyecek kadar
uzakta pi#irilmeli, aksi halde yüksek ate#, yüzey-
deki proteinleri birdenbire kat$la#t$rarak $s$n$n iç
k$sm$na ula#mas$n$ engeller. 
∂ Etin ha#lanarak tüketimi sa%l$kl$ olup muhtemel pa-
razitlerin insana geçmesi de böylece engellenmi# olur. 
∂ K$rm$z$ etle beslenme azalt$l$p; ha#lama, f$r$nla-
ma ve $zgara tarz$nda pi#irme daha güvenlidir. 

∂ S$kl$k aç$s$ndan hafta-
da veya 15 günde bir defa
5 köfte miktar$n$ geçme-
mek kayd$yla k$rm$z$ et
yenmeli, buna kar#$l$k
haftada en az 2 defa $zga-
ra veya suda bu%ulama
bal$k yenmelidir. 
∂ Eti pi#irme esnas$nda pi-
#irme suyu at$lmamal$, et
az suda pi#irilmelidir. 
∂ Etli sebze yemeklerine
hiç ya% kullan$lmamal$d$r.

Kurban Bayram! müddetin-
ce “et bayram!” olarak de-
"il, ibadet #uuruyla hareket
edilmeli ve dengeli-sa"l!kl!
beslenilmelidir! A#!r! et tü-
ketimi, kalp krizi ve felç gi-
bi ciddi sa"l!k problemleri-

ne yol açabilir...

Aman dikkat! Kurban Bayram›nda aş›r› et tü-
ketimi, kalp krizi ve felç gibi ciddi sağl›k prob-
lemlerine yol açabilir. Et; sindirimi zor bir yi-
yecek olup özellikle yeni kesilmiş etler din-
lendirilmeden yenilmesi durumunda, midede
şişkinlik ve haz›ms›zl›k gibi şikayetlerin yan›nda
ani kalp spazm›na ve yüksek tansiyonla gut kri-
zine zemin haz›rlayarak hayat›m›z› tehdit ede-
bilecek sonuçlarla karş› karş›ya b›rakabilir... 
∂ Doymuş yağ oran› yüksek olan hayvani g›-
dalar, kalp damar hastal›klar›na yani kalp
krizi ve felce davetiye ç›kar›r. Bu sebeple
özellikle mide ve bağ›rsak hastal›ğ› olanlar;
kurban etlerini hemen tüketmemeli haşlama
veya ›zgarada pişirerek yemelidir. 
∂ Fazla et tüketimi, yüksek kolesterolü
olanlar ile kalp-damar, gut ve karaciğer
hastalar› için ciddi risk oluşturur. Bay-
ramlarda bu tür hastalar perhizlerini ke-
sinlikle bozmamal›d›r. Kurban bayra-
m›nda etlerin görünen yağ k›s›mlar›
mutlaka temizlenmelidir. 
∂ Etler haz›rlan›rken, görünen yağlar te-
mizlendikten sonra, soğutucularda en az
1-2 gün dinlendirilmeli, pişirileceği zaman
ayr›ca yağ eklenmemelidir. 
∂ Kurban eti bekletilmeden yenildiğin-
de, iyi pişirilse bile sert ve sindirimi güç
olduğundan rahats›zl›k verebilir. Etler,
soğuk ortamda 3-4 gün bekletildiğinde
yumuşar, lezzeti artar. 

∂ Haşlama veya f›r›nda pişirilirse daha
sağl›kl› olur. Izgara etlerde, etin yanma-
s›ndan dolay› oluşan kanserojen madde-
ler sağl›ğ›m›z için son derece mahzurlu
olup mümkün olduğu kadar bu tarz pişir-
meden kaç›n›lmal›d›r. 
∂ Bayramlarda zeytinyağl› sebze yemek-
leri, yeşillik, salata, meyve ve bal›k tüketi-
mi art›r›lmal›, posadan zengin kuru bakla-
gil ve kepekli, tam tah›l veya çavdar ek-
meği tüketimine önem verilmelidir. 
∂ Öğün baş› 2-3 dilimden fazla ekmek, ke-
pekli veya çavdar olsa bile tüketilmemelidir. 
∂ Kurbanl›k etler ise az miktarda sadece
öğle yemeklerinde yenilmeli, akşam ye-
meklerinde zeytinyağl› sebze yemekleri
ve salata tercih edilmelidir.
∂ Sağl›kl› hayat›n temel şartlar›ndan biri
olan fizik aktivite yani düzenli ve devaml›
egzersiz bayram müddetince de ihmal edil-
memelidir. Hiç olmazsa evlerimizde hal› üs-
tüne yat›larak mekik şeklinde yap›lmal›d›r.
Kahvalt› ise hiç ihmal edilmemelidir. 
∂ Bayram ziyaretlerine gitmeden merci-
mek çorbas›, sebze yemeği, yoğurt ve salata
yenerek evden ç›k›l›rsa, gidilen yerdeki ik-
ramlara “hay›r” deme iradesi oluşur. 
∂ Ayr›ca her gidilen yerlerde çay ve kah-
ve gibi içecekler fazla içilirse; kalp ritim
bozukluklar›, uykusuzluk ve mide şikayet-
leri ortaya ç›kabilir. Bu içeceklerin tüketi-
mi mutlaka s›n›rland›r›lmal›. Şerbetli ha-
mur tatl›lar› yerine de sütlü tatl›lar dahi
olsa tad›ml›k tercih edilmelidir.

BU UYARILARA KULAK VERİN!

Sakal!m düzgün
ç!km!yor?

> Rumuz S.
∂ 16 ya"ındayım, elmacık
kemi#imin üstünde çok fazla tüy
var. Okuldaki herkesin sakalları
düzgün çıkıyor. Ne yapabilirim?
Bu tüyleri nasıl yok edebilirim?

CEVAP: Sevgili karde#im, bahsetti"in
durum tamamen normalin bir de"i#ik
#eklidir. Ergenlik ça"!nda oldu"undan
böyle bir görünüm olabilir. Ama yine de
bir endokrinoloji ve cildiye uzman!na
muayene ol. Çok da merak etme, hiç de
önemli bir #ey ç!kmayacak.

%ikâyetlerinin 
tersine sa" yan!na
dönerek yat

> Salih "nce
∂ Ensemle sol omzumun birle"ti#i
yerde a#rı ve kasılma vardı. Daha
sonra kolum ve özellikle ba" ve
i"aret parma#ım yarım uyu"maya
ba"ladı, tavsiyeniz nedir?

CEVAP: Say!n $nce, bu #ikayetlerin ti-
pik olarak boyun kireçlenmesine ba"l! bo-
yun omurlar! aras!ndaki mesafenin daral-
mas! ve aralardan ç!kan, kola ve parmakla-
ra giden sinirlerin s!k!#mas!na ba"l!d!r. Fi-
zik Tedavi doktoruna muayene ol, çekile-
cek boyun filmi ve gerekirse de MR ile du-
rum netle#tirilerek, çözüme yönelik tedavi
ile oldukça rahatlars!n. Yaln!z, sol taraf!na
de"il de, #ikayetlerinin tam tersi yönünde
sa" taraf!na dönerek yat.

S!k!nt! ya#amak
mideyi vuruyor

> Y.M.
∂ 30 ya"ındayım, 2 yıldır yumu"ak
(cıvık) dı"kılama ve gaz ile minimal
basurum var, doktor Spastik Kolon
dedi. 70 kiloydum, 67’ye dü"tüm,
1.5 senede kilom azaldı. Bir de in-
san ramazanda zayıflar mı?

CEVAP: Sevgili okuyucumuz, sende
bir ad! da Spastik Kolon olan $rritabl Ba"!r-
sak Sendromu mevcut. Bu tarz hastalarda
yap!lan bütün tetkikler normal bulunur. Te-
melde yatan ana sebep, günlük mesleki,
ailevi ve sosyal münasebetlerdeki olum-
suzluklara kar#! vücudun verdi"i a#!r! psi-
kolojik reaksiyonlar!n uzun sürmesi netice-
si, hormonal dengenin bozulmas! ile özel-
likle mide-ba"!rsak sisteminde olu#an,
sendeki gibi belirti ve cevaplard!r. Az mik-
tardaki kilo kayb!n da, stres kaynakl! olup
önemli bir konu de"il. Ramazanda normal
bir beslenme düzeni ile 2-3 kg zay!flama
beklenebilir. S!k!nt!y! hayat!ndan atarsan,
ilaca gerek kalmadan #ikayetlerin geçer.

KURBAN BAYRAMIYLA B‹RL‹KTE 
ET TÜKET‹M‹ ARTTI FAKAT...

K!LO ARTI"INA YOL AÇAB!L!R
Bayram ziyaretlerinde fleker, çikolata,
hamur ifli tatl›lar ve beraberinde yenen
k›rm›z› et; hem zararl› kolesterolün ve
kan ya€lar›n›n yükselmesine, hem de 

kilo art›fl›na sebep olur. 

∂ Kurban etleri, parçalar halinde temiz kaplara
konulmal! ve öncelikle güne# görmeyen serin bir
yerde (14-16 derecede), 5-6 saati geçmeyecek
#ekilde bekletilmelidir. 
∂ Bekletme s!ras!nda etlerin pozisyonlar! de"i#ti-
rilerek hava almas! sa"lanmal!, bu süre sonunda
oda s!cakl!"!na ula#an etler, buzdolab!na kald!r!l-
mal!, k!sa sürede tüketilecekse 4-5 derecede mu-
hafaza edilmelidir. 
∂ Uzun süre saklamak için ise büyük parçalar
halinde de"il, birer yemeklik olacak #ekilde küçük
parçalara ayr!larak, buzdolab! po#etine veya ya"l!
ka"!da sar!larak, buzdolab!n!n buzluk k!sm!nda
veya derin dondurucuda saklanmal!d!r. 
∂ Dondurulan etlerin buzdolab!nda çözdürülme-
si ve çözdürülen etin hemen pi#irilerek tekrar
dondurulmamas! gerekir. 
∂ Kurban etleri, henüz kesim s!cakl!"! ile buzdo-
lab!na po#et içinde veya hava almayacak bir du-
rumda büyük parçalar halinde üst üste konulur-

sa, buzdolab! etin iç k!s!mlar!n! so"utmaya yet-
mez. Böylece, etin hava almayan k!s!mlar!nda
çok k!sa sürede (2. gün) bozulma ve koku#ma
meydana gelebilir. 
∂ Kurban etlerinin uzun süre muhafazas!n-
da öncelikle kesim s!ras!nda kan, mikroor-
ganizmalar için iyi bir vasat olu#turdu"un-
dan hayvan!n kan! çok iyi ak!t!lmal!d!r. 
∂ Kan! iyi ak!t!lmam!# hayvanlar!n eti da-
yan!ks!z olur ve çabuk bozulur. Kurbanl!k
etin dayanma süresi, kesim kalitesine ve
parçalar!n büyüklü"üne göre de"i#ir.
∂ Normal buzdolab! #artlar!nda en fazla
3-4 gündür. Ancak, etler k!yma haline ge-
tirilirse bu süre 12 gün kadard!r. 
∂ Etlerin daha uzun süre muhafaza edilebil-
mesi için buzlukta (dondurucuda) -18 dere-
cede dondurulmu# olarak saklanmas! gerekir.
Di"er taraftan, dondurulmu# etler bile, 4-6 aydan
fazla saklanmamal!d!r. 

!!

!!

Etleri parçalar haline getirin
derin dondurucuda saklay›n

BESLENMEY‹
ABARTMAYIN
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Hastalar kendinize dikkat edin

Sabahlar! ormanl!k
alanda yürüyün

> !.K.
∂ E"im 45 ya"ında, 85 kiloda ve
1.65 boyunda. Her iki kol ve
dirseklerinde sertle"me, a#rı,
uyu"ma, ate" basma, ü"üme
olu"uyor. Fizik tedavi uzmanı ile
psikolo#a gittik, ilaçlardan bir fay-
da görmedi. 7 yıldır panikataktan
dolayı hap kullanmakta, ne
tavsiye edersiniz?

CEVAP: De"erli okuyucumuz, e#iniz
acilen kilo vermeli. Menopoz öncesi bu
ya#larda, han!mlarda kemik erimesi ve ki-
reçlenme de ba#lad!"!ndan, mevcut tablo
daha da a"!rla#!r. $ltihabi durum tespit
edilmemi#se, han!mlarda daha çok görü-
len ve temelinde stres birikiminin yatt!"!
Fibromiyalji dedi"imiz adale romatizmas!
denen durum var demektir. Bunun teda-
visi; stressiz bir hayatt!r ve ilave baz! ilaç-
lard!r. E#inizin 7 y!ld!r kulland!"! ilaç, dep-
resyon ilac! olup bundan sonra kullanma-
s!nda hiçbir fayda yoktur. Sabahlar! er-
kenden ormanl!k, ye#il alanlar ile deniz
kenarlar!nda bol bol h!zl! tempoda yürü-
yü# de çok rahatlat!c!d!r.

$laçlar! kafan!za
göre b!rakmay!n 

> Damla Çepni
∂ 10 yıldır her gün levotiron adlı
guatr ilacını kullandım ve 1 ay
önce bıraktım. $imdi ayaklarımda
"i"likler ve kızarıklıklar çıktı, eklem
yerlerimde a#rılar ba"ladı. Acaba
ilacı bırakmamdan olabilir mi?

CEVAP: K!ymetli Damla, hipotiroidi
sebebiyle mi, yoksa tiroid bezindeki no-
dülden dolay! m! bu tiroid hormonunu
kullan!yorsun? Önce bunun netle#tirilme-
si laz!m. Ama ayaklar!ndaki #i#liklerin ya-
n!nda göz kapaklar! etraf!nda da #i#likler
varsa, sizde hipotiroidi dedi"imiz tiroid
hormon yetersizli"i mevcut demektir. Ha-
yat boyu tiroid hormonu takviyesine ihti-
yaç vard!r. Dozu da belli periyotlarla yap!-
lacak TSH tayinleri ile belirlenir. Acilen bir
dahiliye uzman!na muayene ol, ilac!n! he-
kim tavsiyesi olmadan sak!n b!rakma ve
de"i#tirme, kontrollerini de hiç ihmal et-
me lütfen! Eklem yerlerindeki a"r!lar ba#-
ka bir sebebe de ba"l! olabilir. Bu, mua-
yene ve tetkiklerle netle#tirilerek kesin te-
davi planlan!r.
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Bitki çay!n!n sana
hiçbir zarar! olmaz

> Zübeyde Ölker   
∂ Midemin altı ile karnımın sol ta-
rafından sırtıma vuran a#rı var, ka-
bızlık oluyor. Doktor ultrason çek-
ti, gastrit dedi. Ne yapmam gere-
kiyor? Ak"amları bitki çayı içiyo-
rum, bir zararı var mı?

CEVAP: Zübeyde Han!m, önce #unu
belirteyim ki, ultrasonografi ile gastrit te#-
hisi konamaz. Mide alt! ve sol kar!n bölgen-
deki a"r!lar!n gastritten ziyade $rritabl Ba-
"!rsak Sendromuna ba"l!. Bunun da teme-
linde stres yatar. Bu hastal!kla ilgili geçmi#
sayfalar!m!zdaki geni# yaz!lar! internet site-
mizde bulabilirsiniz. Ama ilaçtan önce, psi-
kolojini düzeltmek için, hayatta maddi hiç-
bir #eyi kafana takma. Üzerine dü#en mad-
di ve manevi vazifelerini yapt!ktan sonra
her #eyi Allah’a havale et. Göreceksin ki,
içini huzur kaplayacak ve hastal!klar!n kay-
bolacak. Ayr!ca hekimden bu hastal!kla ilgili
birkaç ilac! da 1-2 ay kulland!"!nda, tama-
men geçer. Ak#amlar! veya gün içinde her-
hangi bir zamanda 1-2 fincan bitki çay! iç-
men son derece faydal!d!r. 

∂ Kurban etleriyle birlikte #eker, çikolata, #erbetli
hamur tatl$lar$ gibi g$dalardan mümkün oldu%u ka-
dar uzak durulmal$d$r. 
∂ K$rm$z$ et, biyolojik de%eri yüksek protein, demir,
çinko gibi mineraller ile folat, niasin ve B12 vitamini
yönünden de zengin olmas$na kar#$l$k, kalp-damar has-
tal$klar$ aç$s$ndan da zararl$ yüksek miktarda doymu#
ya% ve kolesterol de ihtiva eder.
∂ 100 gr k$rm$z$ ette ortalama 250-300 kalori mevcut-
tur. K$rm$z$ eti yerken bunu da dikkate al$n.
∂ K$rm$z$ etler görünen ya%lar$ndan temizlense bile
yüzde 20 ya% ihtiva eder. 
∂ Ayr$ca ya%l$ et tüketi-
mi, kan ya%lar$nda ve
ürik asit düzeyinde art$#a
sebep olur.
∂ Kan kolesterol düzeyi
yüksek, a#$r$ kilolu, hi-
pertansiyon, kalp-damar,
diyabet ve gut hastal$%$
olanlar, k$rm$z$ eti tad$m-
l$k yemelidir.
∂ S$k ve sa%l$ks$z direkt
ate#e kar#$ pi#irilen k$rm$z$
etle beslenenlerde, kal$n

ba%$rsak ve mide kanserine yakalanma ihtimali artar. 
∂ Çok yüksek $s$da, uzun süre pi#irme ve k$zartma
yöntemi, çe#itli kanserojen maddelerin olu#umuna
sebep olabilece%i için tercih edilmemelidir. 
∂ Et, ate#te yanmayacak, kömürle#meyecek kadar
uzakta pi#irilmeli, aksi halde yüksek ate#, yüzey-
deki proteinleri birdenbire kat$la#t$rarak $s$n$n iç
k$sm$na ula#mas$n$ engeller. 
∂ Etin ha#lanarak tüketimi sa%l$kl$ olup muhtemel pa-
razitlerin insana geçmesi de böylece engellenmi# olur. 
∂ K$rm$z$ etle beslenme azalt$l$p; ha#lama, f$r$nla-
ma ve $zgara tarz$nda pi#irme daha güvenlidir. 

∂ S$kl$k aç$s$ndan hafta-
da veya 15 günde bir defa
5 köfte miktar$n$ geçme-
mek kayd$yla k$rm$z$ et
yenmeli, buna kar#$l$k
haftada en az 2 defa $zga-
ra veya suda bu%ulama
bal$k yenmelidir. 
∂ Eti pi#irme esnas$nda pi-
#irme suyu at$lmamal$, et
az suda pi#irilmelidir. 
∂ Etli sebze yemeklerine
hiç ya% kullan$lmamal$d$r.

Kurban Bayram! müddetin-
ce “et bayram!” olarak de-
"il, ibadet #uuruyla hareket
edilmeli ve dengeli-sa"l!kl!
beslenilmelidir! A#!r! et tü-
ketimi, kalp krizi ve felç gi-
bi ciddi sa"l!k problemleri-

ne yol açabilir...

Aman dikkat! Kurban Bayram›nda aş›r› et tü-
ketimi, kalp krizi ve felç gibi ciddi sağl›k prob-
lemlerine yol açabilir. Et; sindirimi zor bir yi-
yecek olup özellikle yeni kesilmiş etler din-
lendirilmeden yenilmesi durumunda, midede
şişkinlik ve haz›ms›zl›k gibi şikayetlerin yan›nda
ani kalp spazm›na ve yüksek tansiyonla gut kri-
zine zemin haz›rlayarak hayat›m›z› tehdit ede-
bilecek sonuçlarla karş› karş›ya b›rakabilir... 
∂ Doymuş yağ oran› yüksek olan hayvani g›-
dalar, kalp damar hastal›klar›na yani kalp
krizi ve felce davetiye ç›kar›r. Bu sebeple
özellikle mide ve bağ›rsak hastal›ğ› olanlar;
kurban etlerini hemen tüketmemeli haşlama
veya ›zgarada pişirerek yemelidir. 
∂ Fazla et tüketimi, yüksek kolesterolü
olanlar ile kalp-damar, gut ve karaciğer
hastalar› için ciddi risk oluşturur. Bay-
ramlarda bu tür hastalar perhizlerini ke-
sinlikle bozmamal›d›r. Kurban bayra-
m›nda etlerin görünen yağ k›s›mlar›
mutlaka temizlenmelidir. 
∂ Etler haz›rlan›rken, görünen yağlar te-
mizlendikten sonra, soğutucularda en az
1-2 gün dinlendirilmeli, pişirileceği zaman
ayr›ca yağ eklenmemelidir. 
∂ Kurban eti bekletilmeden yenildiğin-
de, iyi pişirilse bile sert ve sindirimi güç
olduğundan rahats›zl›k verebilir. Etler,
soğuk ortamda 3-4 gün bekletildiğinde
yumuşar, lezzeti artar. 

∂ Haşlama veya f›r›nda pişirilirse daha
sağl›kl› olur. Izgara etlerde, etin yanma-
s›ndan dolay› oluşan kanserojen madde-
ler sağl›ğ›m›z için son derece mahzurlu
olup mümkün olduğu kadar bu tarz pişir-
meden kaç›n›lmal›d›r. 
∂ Bayramlarda zeytinyağl› sebze yemek-
leri, yeşillik, salata, meyve ve bal›k tüketi-
mi art›r›lmal›, posadan zengin kuru bakla-
gil ve kepekli, tam tah›l veya çavdar ek-
meği tüketimine önem verilmelidir. 
∂ Öğün baş› 2-3 dilimden fazla ekmek, ke-
pekli veya çavdar olsa bile tüketilmemelidir. 
∂ Kurbanl›k etler ise az miktarda sadece
öğle yemeklerinde yenilmeli, akşam ye-
meklerinde zeytinyağl› sebze yemekleri
ve salata tercih edilmelidir.
∂ Sağl›kl› hayat›n temel şartlar›ndan biri
olan fizik aktivite yani düzenli ve devaml›
egzersiz bayram müddetince de ihmal edil-
memelidir. Hiç olmazsa evlerimizde hal› üs-
tüne yat›larak mekik şeklinde yap›lmal›d›r.
Kahvalt› ise hiç ihmal edilmemelidir. 
∂ Bayram ziyaretlerine gitmeden merci-
mek çorbas›, sebze yemeği, yoğurt ve salata
yenerek evden ç›k›l›rsa, gidilen yerdeki ik-
ramlara “hay›r” deme iradesi oluşur. 
∂ Ayr›ca her gidilen yerlerde çay ve kah-
ve gibi içecekler fazla içilirse; kalp ritim
bozukluklar›, uykusuzluk ve mide şikayet-
leri ortaya ç›kabilir. Bu içeceklerin tüketi-
mi mutlaka s›n›rland›r›lmal›. Şerbetli ha-
mur tatl›lar› yerine de sütlü tatl›lar dahi
olsa tad›ml›k tercih edilmelidir.

BU UYARILARA KULAK VERİN!

Sakal!m düzgün
ç!km!yor?

> Rumuz S.
∂ 16 ya"ındayım, elmacık
kemi#imin üstünde çok fazla tüy
var. Okuldaki herkesin sakalları
düzgün çıkıyor. Ne yapabilirim?
Bu tüyleri nasıl yok edebilirim?

CEVAP: Sevgili karde#im, bahsetti"in
durum tamamen normalin bir de"i#ik
#eklidir. Ergenlik ça"!nda oldu"undan
böyle bir görünüm olabilir. Ama yine de
bir endokrinoloji ve cildiye uzman!na
muayene ol. Çok da merak etme, hiç de
önemli bir #ey ç!kmayacak.

%ikâyetlerinin 
tersine sa" yan!na
dönerek yat

> Salih "nce
∂ Ensemle sol omzumun birle"ti#i
yerde a#rı ve kasılma vardı. Daha
sonra kolum ve özellikle ba" ve
i"aret parma#ım yarım uyu"maya
ba"ladı, tavsiyeniz nedir?

CEVAP: Say!n $nce, bu #ikayetlerin ti-
pik olarak boyun kireçlenmesine ba"l! bo-
yun omurlar! aras!ndaki mesafenin daral-
mas! ve aralardan ç!kan, kola ve parmakla-
ra giden sinirlerin s!k!#mas!na ba"l!d!r. Fi-
zik Tedavi doktoruna muayene ol, çekile-
cek boyun filmi ve gerekirse de MR ile du-
rum netle#tirilerek, çözüme yönelik tedavi
ile oldukça rahatlars!n. Yaln!z, sol taraf!na
de"il de, #ikayetlerinin tam tersi yönünde
sa" taraf!na dönerek yat.

S!k!nt! ya#amak
mideyi vuruyor

> Y.M.
∂ 30 ya"ındayım, 2 yıldır yumu"ak
(cıvık) dı"kılama ve gaz ile minimal
basurum var, doktor Spastik Kolon
dedi. 70 kiloydum, 67’ye dü"tüm,
1.5 senede kilom azaldı. Bir de in-
san ramazanda zayıflar mı?

CEVAP: Sevgili okuyucumuz, sende
bir ad! da Spastik Kolon olan $rritabl Ba"!r-
sak Sendromu mevcut. Bu tarz hastalarda
yap!lan bütün tetkikler normal bulunur. Te-
melde yatan ana sebep, günlük mesleki,
ailevi ve sosyal münasebetlerdeki olum-
suzluklara kar#! vücudun verdi"i a#!r! psi-
kolojik reaksiyonlar!n uzun sürmesi netice-
si, hormonal dengenin bozulmas! ile özel-
likle mide-ba"!rsak sisteminde olu#an,
sendeki gibi belirti ve cevaplard!r. Az mik-
tardaki kilo kayb!n da, stres kaynakl! olup
önemli bir konu de"il. Ramazanda normal
bir beslenme düzeni ile 2-3 kg zay!flama
beklenebilir. S!k!nt!y! hayat!ndan atarsan,
ilaca gerek kalmadan #ikayetlerin geçer.

KURBAN BAYRAMIYLA B‹RL‹KTE 
ET TÜKET‹M‹ ARTTI FAKAT...

K!LO ARTI"INA YOL AÇAB!L!R
Bayram ziyaretlerinde fleker, çikolata,
hamur ifli tatl›lar ve beraberinde yenen
k›rm›z› et; hem zararl› kolesterolün ve
kan ya€lar›n›n yükselmesine, hem de 

kilo art›fl›na sebep olur. 

∂ Kurban etleri, parçalar halinde temiz kaplara
konulmal! ve öncelikle güne# görmeyen serin bir
yerde (14-16 derecede), 5-6 saati geçmeyecek
#ekilde bekletilmelidir. 
∂ Bekletme s!ras!nda etlerin pozisyonlar! de"i#ti-
rilerek hava almas! sa"lanmal!, bu süre sonunda
oda s!cakl!"!na ula#an etler, buzdolab!na kald!r!l-
mal!, k!sa sürede tüketilecekse 4-5 derecede mu-
hafaza edilmelidir. 
∂ Uzun süre saklamak için ise büyük parçalar
halinde de"il, birer yemeklik olacak #ekilde küçük
parçalara ayr!larak, buzdolab! po#etine veya ya"l!
ka"!da sar!larak, buzdolab!n!n buzluk k!sm!nda
veya derin dondurucuda saklanmal!d!r. 
∂ Dondurulan etlerin buzdolab!nda çözdürülme-
si ve çözdürülen etin hemen pi#irilerek tekrar
dondurulmamas! gerekir. 
∂ Kurban etleri, henüz kesim s!cakl!"! ile buzdo-
lab!na po#et içinde veya hava almayacak bir du-
rumda büyük parçalar halinde üst üste konulur-

sa, buzdolab! etin iç k!s!mlar!n! so"utmaya yet-
mez. Böylece, etin hava almayan k!s!mlar!nda
çok k!sa sürede (2. gün) bozulma ve koku#ma
meydana gelebilir. 
∂ Kurban etlerinin uzun süre muhafazas!n-
da öncelikle kesim s!ras!nda kan, mikroor-
ganizmalar için iyi bir vasat olu#turdu"un-
dan hayvan!n kan! çok iyi ak!t!lmal!d!r. 
∂ Kan! iyi ak!t!lmam!# hayvanlar!n eti da-
yan!ks!z olur ve çabuk bozulur. Kurbanl!k
etin dayanma süresi, kesim kalitesine ve
parçalar!n büyüklü"üne göre de"i#ir.
∂ Normal buzdolab! #artlar!nda en fazla
3-4 gündür. Ancak, etler k!yma haline ge-
tirilirse bu süre 12 gün kadard!r. 
∂ Etlerin daha uzun süre muhafaza edilebil-
mesi için buzlukta (dondurucuda) -18 dere-
cede dondurulmu# olarak saklanmas! gerekir.
Di"er taraftan, dondurulmu# etler bile, 4-6 aydan
fazla saklanmamal!d!r. 
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derin dondurucuda saklay›n
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Hastalar kendinize dikkat edin

Sabahlar! ormanl!k
alanda yürüyün

> !.K.
∂ E"im 45 ya"ında, 85 kiloda ve
1.65 boyunda. Her iki kol ve
dirseklerinde sertle"me, a#rı,
uyu"ma, ate" basma, ü"üme
olu"uyor. Fizik tedavi uzmanı ile
psikolo#a gittik, ilaçlardan bir fay-
da görmedi. 7 yıldır panikataktan
dolayı hap kullanmakta, ne
tavsiye edersiniz?

CEVAP: De"erli okuyucumuz, e#iniz
acilen kilo vermeli. Menopoz öncesi bu
ya#larda, han!mlarda kemik erimesi ve ki-
reçlenme de ba#lad!"!ndan, mevcut tablo
daha da a"!rla#!r. $ltihabi durum tespit
edilmemi#se, han!mlarda daha çok görü-
len ve temelinde stres birikiminin yatt!"!
Fibromiyalji dedi"imiz adale romatizmas!
denen durum var demektir. Bunun teda-
visi; stressiz bir hayatt!r ve ilave baz! ilaç-
lard!r. E#inizin 7 y!ld!r kulland!"! ilaç, dep-
resyon ilac! olup bundan sonra kullanma-
s!nda hiçbir fayda yoktur. Sabahlar! er-
kenden ormanl!k, ye#il alanlar ile deniz
kenarlar!nda bol bol h!zl! tempoda yürü-
yü# de çok rahatlat!c!d!r.

$laçlar! kafan!za
göre b!rakmay!n 

> Damla Çepni
∂ 10 yıldır her gün levotiron adlı
guatr ilacını kullandım ve 1 ay
önce bıraktım. $imdi ayaklarımda
"i"likler ve kızarıklıklar çıktı, eklem
yerlerimde a#rılar ba"ladı. Acaba
ilacı bırakmamdan olabilir mi?

CEVAP: K!ymetli Damla, hipotiroidi
sebebiyle mi, yoksa tiroid bezindeki no-
dülden dolay! m! bu tiroid hormonunu
kullan!yorsun? Önce bunun netle#tirilme-
si laz!m. Ama ayaklar!ndaki #i#liklerin ya-
n!nda göz kapaklar! etraf!nda da #i#likler
varsa, sizde hipotiroidi dedi"imiz tiroid
hormon yetersizli"i mevcut demektir. Ha-
yat boyu tiroid hormonu takviyesine ihti-
yaç vard!r. Dozu da belli periyotlarla yap!-
lacak TSH tayinleri ile belirlenir. Acilen bir
dahiliye uzman!na muayene ol, ilac!n! he-
kim tavsiyesi olmadan sak!n b!rakma ve
de"i#tirme, kontrollerini de hiç ihmal et-
me lütfen! Eklem yerlerindeki a"r!lar ba#-
ka bir sebebe de ba"l! olabilir. Bu, mua-
yene ve tetkiklerle netle#tirilerek kesin te-
davi planlan!r.
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> Zübeyde Ölker   
∂ Midemin altı ile karnımın sol ta-
rafından sırtıma vuran a#rı var, ka-
bızlık oluyor. Doktor ultrason çek-
ti, gastrit dedi. Ne yapmam gere-
kiyor? Ak"amları bitki çayı içiyo-
rum, bir zararı var mı?

CEVAP: Zübeyde Han!m, önce #unu
belirteyim ki, ultrasonografi ile gastrit te#-
hisi konamaz. Mide alt! ve sol kar!n bölgen-
deki a"r!lar!n gastritten ziyade $rritabl Ba-
"!rsak Sendromuna ba"l!. Bunun da teme-
linde stres yatar. Bu hastal!kla ilgili geçmi#
sayfalar!m!zdaki geni# yaz!lar! internet site-
mizde bulabilirsiniz. Ama ilaçtan önce, psi-
kolojini düzeltmek için, hayatta maddi hiç-
bir #eyi kafana takma. Üzerine dü#en mad-
di ve manevi vazifelerini yapt!ktan sonra
her #eyi Allah’a havale et. Göreceksin ki,
içini huzur kaplayacak ve hastal!klar!n kay-
bolacak. Ayr!ca hekimden bu hastal!kla ilgili
birkaç ilac! da 1-2 ay kulland!"!nda, tama-
men geçer. Ak#amlar! veya gün içinde her-
hangi bir zamanda 1-2 fincan bitki çay! iç-
men son derece faydal!d!r. 

∂ Kurban etleriyle birlikte #eker, çikolata, #erbetli
hamur tatl$lar$ gibi g$dalardan mümkün oldu%u ka-
dar uzak durulmal$d$r. 
∂ K$rm$z$ et, biyolojik de%eri yüksek protein, demir,
çinko gibi mineraller ile folat, niasin ve B12 vitamini
yönünden de zengin olmas$na kar#$l$k, kalp-damar has-
tal$klar$ aç$s$ndan da zararl$ yüksek miktarda doymu#
ya% ve kolesterol de ihtiva eder.
∂ 100 gr k$rm$z$ ette ortalama 250-300 kalori mevcut-
tur. K$rm$z$ eti yerken bunu da dikkate al$n.
∂ K$rm$z$ etler görünen ya%lar$ndan temizlense bile
yüzde 20 ya% ihtiva eder. 
∂ Ayr$ca ya%l$ et tüketi-
mi, kan ya%lar$nda ve
ürik asit düzeyinde art$#a
sebep olur.
∂ Kan kolesterol düzeyi
yüksek, a#$r$ kilolu, hi-
pertansiyon, kalp-damar,
diyabet ve gut hastal$%$
olanlar, k$rm$z$ eti tad$m-
l$k yemelidir.
∂ S$k ve sa%l$ks$z direkt
ate#e kar#$ pi#irilen k$rm$z$
etle beslenenlerde, kal$n

ba%$rsak ve mide kanserine yakalanma ihtimali artar. 
∂ Çok yüksek $s$da, uzun süre pi#irme ve k$zartma
yöntemi, çe#itli kanserojen maddelerin olu#umuna
sebep olabilece%i için tercih edilmemelidir. 
∂ Et, ate#te yanmayacak, kömürle#meyecek kadar
uzakta pi#irilmeli, aksi halde yüksek ate#, yüzey-
deki proteinleri birdenbire kat$la#t$rarak $s$n$n iç
k$sm$na ula#mas$n$ engeller. 
∂ Etin ha#lanarak tüketimi sa%l$kl$ olup muhtemel pa-
razitlerin insana geçmesi de böylece engellenmi# olur. 
∂ K$rm$z$ etle beslenme azalt$l$p; ha#lama, f$r$nla-
ma ve $zgara tarz$nda pi#irme daha güvenlidir. 

∂ S$kl$k aç$s$ndan hafta-
da veya 15 günde bir defa
5 köfte miktar$n$ geçme-
mek kayd$yla k$rm$z$ et
yenmeli, buna kar#$l$k
haftada en az 2 defa $zga-
ra veya suda bu%ulama
bal$k yenmelidir. 
∂ Eti pi#irme esnas$nda pi-
#irme suyu at$lmamal$, et
az suda pi#irilmelidir. 
∂ Etli sebze yemeklerine
hiç ya% kullan$lmamal$d$r.

Kurban Bayram! müddetin-
ce “et bayram!” olarak de-
"il, ibadet #uuruyla hareket
edilmeli ve dengeli-sa"l!kl!
beslenilmelidir! A#!r! et tü-
ketimi, kalp krizi ve felç gi-
bi ciddi sa"l!k problemleri-

ne yol açabilir...

Aman dikkat! Kurban Bayram›nda aş›r› et tü-
ketimi, kalp krizi ve felç gibi ciddi sağl›k prob-
lemlerine yol açabilir. Et; sindirimi zor bir yi-
yecek olup özellikle yeni kesilmiş etler din-
lendirilmeden yenilmesi durumunda, midede
şişkinlik ve haz›ms›zl›k gibi şikayetlerin yan›nda
ani kalp spazm›na ve yüksek tansiyonla gut kri-
zine zemin haz›rlayarak hayat›m›z› tehdit ede-
bilecek sonuçlarla karş› karş›ya b›rakabilir... 
∂ Doymuş yağ oran› yüksek olan hayvani g›-
dalar, kalp damar hastal›klar›na yani kalp
krizi ve felce davetiye ç›kar›r. Bu sebeple
özellikle mide ve bağ›rsak hastal›ğ› olanlar;
kurban etlerini hemen tüketmemeli haşlama
veya ›zgarada pişirerek yemelidir. 
∂ Fazla et tüketimi, yüksek kolesterolü
olanlar ile kalp-damar, gut ve karaciğer
hastalar› için ciddi risk oluşturur. Bay-
ramlarda bu tür hastalar perhizlerini ke-
sinlikle bozmamal›d›r. Kurban bayra-
m›nda etlerin görünen yağ k›s›mlar›
mutlaka temizlenmelidir. 
∂ Etler haz›rlan›rken, görünen yağlar te-
mizlendikten sonra, soğutucularda en az
1-2 gün dinlendirilmeli, pişirileceği zaman
ayr›ca yağ eklenmemelidir. 
∂ Kurban eti bekletilmeden yenildiğin-
de, iyi pişirilse bile sert ve sindirimi güç
olduğundan rahats›zl›k verebilir. Etler,
soğuk ortamda 3-4 gün bekletildiğinde
yumuşar, lezzeti artar. 

∂ Haşlama veya f›r›nda pişirilirse daha
sağl›kl› olur. Izgara etlerde, etin yanma-
s›ndan dolay› oluşan kanserojen madde-
ler sağl›ğ›m›z için son derece mahzurlu
olup mümkün olduğu kadar bu tarz pişir-
meden kaç›n›lmal›d›r. 
∂ Bayramlarda zeytinyağl› sebze yemek-
leri, yeşillik, salata, meyve ve bal›k tüketi-
mi art›r›lmal›, posadan zengin kuru bakla-
gil ve kepekli, tam tah›l veya çavdar ek-
meği tüketimine önem verilmelidir. 
∂ Öğün baş› 2-3 dilimden fazla ekmek, ke-
pekli veya çavdar olsa bile tüketilmemelidir. 
∂ Kurbanl›k etler ise az miktarda sadece
öğle yemeklerinde yenilmeli, akşam ye-
meklerinde zeytinyağl› sebze yemekleri
ve salata tercih edilmelidir.
∂ Sağl›kl› hayat›n temel şartlar›ndan biri
olan fizik aktivite yani düzenli ve devaml›
egzersiz bayram müddetince de ihmal edil-
memelidir. Hiç olmazsa evlerimizde hal› üs-
tüne yat›larak mekik şeklinde yap›lmal›d›r.
Kahvalt› ise hiç ihmal edilmemelidir. 
∂ Bayram ziyaretlerine gitmeden merci-
mek çorbas›, sebze yemeği, yoğurt ve salata
yenerek evden ç›k›l›rsa, gidilen yerdeki ik-
ramlara “hay›r” deme iradesi oluşur. 
∂ Ayr›ca her gidilen yerlerde çay ve kah-
ve gibi içecekler fazla içilirse; kalp ritim
bozukluklar›, uykusuzluk ve mide şikayet-
leri ortaya ç›kabilir. Bu içeceklerin tüketi-
mi mutlaka s›n›rland›r›lmal›. Şerbetli ha-
mur tatl›lar› yerine de sütlü tatl›lar dahi
olsa tad›ml›k tercih edilmelidir.

BU UYARILARA KULAK VERİN!

Sakal!m düzgün
ç!km!yor?

> Rumuz S.
∂ 16 ya"ındayım, elmacık
kemi#imin üstünde çok fazla tüy
var. Okuldaki herkesin sakalları
düzgün çıkıyor. Ne yapabilirim?
Bu tüyleri nasıl yok edebilirim?

CEVAP: Sevgili karde#im, bahsetti"in
durum tamamen normalin bir de"i#ik
#eklidir. Ergenlik ça"!nda oldu"undan
böyle bir görünüm olabilir. Ama yine de
bir endokrinoloji ve cildiye uzman!na
muayene ol. Çok da merak etme, hiç de
önemli bir #ey ç!kmayacak.

%ikâyetlerinin 
tersine sa" yan!na
dönerek yat

> Salih "nce
∂ Ensemle sol omzumun birle"ti#i
yerde a#rı ve kasılma vardı. Daha
sonra kolum ve özellikle ba" ve
i"aret parma#ım yarım uyu"maya
ba"ladı, tavsiyeniz nedir?

CEVAP: Say!n $nce, bu #ikayetlerin ti-
pik olarak boyun kireçlenmesine ba"l! bo-
yun omurlar! aras!ndaki mesafenin daral-
mas! ve aralardan ç!kan, kola ve parmakla-
ra giden sinirlerin s!k!#mas!na ba"l!d!r. Fi-
zik Tedavi doktoruna muayene ol, çekile-
cek boyun filmi ve gerekirse de MR ile du-
rum netle#tirilerek, çözüme yönelik tedavi
ile oldukça rahatlars!n. Yaln!z, sol taraf!na
de"il de, #ikayetlerinin tam tersi yönünde
sa" taraf!na dönerek yat.

S!k!nt! ya#amak
mideyi vuruyor

> Y.M.
∂ 30 ya"ındayım, 2 yıldır yumu"ak
(cıvık) dı"kılama ve gaz ile minimal
basurum var, doktor Spastik Kolon
dedi. 70 kiloydum, 67’ye dü"tüm,
1.5 senede kilom azaldı. Bir de in-
san ramazanda zayıflar mı?

CEVAP: Sevgili okuyucumuz, sende
bir ad! da Spastik Kolon olan $rritabl Ba"!r-
sak Sendromu mevcut. Bu tarz hastalarda
yap!lan bütün tetkikler normal bulunur. Te-
melde yatan ana sebep, günlük mesleki,
ailevi ve sosyal münasebetlerdeki olum-
suzluklara kar#! vücudun verdi"i a#!r! psi-
kolojik reaksiyonlar!n uzun sürmesi netice-
si, hormonal dengenin bozulmas! ile özel-
likle mide-ba"!rsak sisteminde olu#an,
sendeki gibi belirti ve cevaplard!r. Az mik-
tardaki kilo kayb!n da, stres kaynakl! olup
önemli bir konu de"il. Ramazanda normal
bir beslenme düzeni ile 2-3 kg zay!flama
beklenebilir. S!k!nt!y! hayat!ndan atarsan,
ilaca gerek kalmadan #ikayetlerin geçer.

KURBAN BAYRAMIYLA B‹RL‹KTE 
ET TÜKET‹M‹ ARTTI FAKAT...

K!LO ARTI"INA YOL AÇAB!L!R
Bayram ziyaretlerinde fleker, çikolata,
hamur ifli tatl›lar ve beraberinde yenen
k›rm›z› et; hem zararl› kolesterolün ve
kan ya€lar›n›n yükselmesine, hem de 

kilo art›fl›na sebep olur. 

∂ Kurban etleri, parçalar halinde temiz kaplara
konulmal! ve öncelikle güne# görmeyen serin bir
yerde (14-16 derecede), 5-6 saati geçmeyecek
#ekilde bekletilmelidir. 
∂ Bekletme s!ras!nda etlerin pozisyonlar! de"i#ti-
rilerek hava almas! sa"lanmal!, bu süre sonunda
oda s!cakl!"!na ula#an etler, buzdolab!na kald!r!l-
mal!, k!sa sürede tüketilecekse 4-5 derecede mu-
hafaza edilmelidir. 
∂ Uzun süre saklamak için ise büyük parçalar
halinde de"il, birer yemeklik olacak #ekilde küçük
parçalara ayr!larak, buzdolab! po#etine veya ya"l!
ka"!da sar!larak, buzdolab!n!n buzluk k!sm!nda
veya derin dondurucuda saklanmal!d!r. 
∂ Dondurulan etlerin buzdolab!nda çözdürülme-
si ve çözdürülen etin hemen pi#irilerek tekrar
dondurulmamas! gerekir. 
∂ Kurban etleri, henüz kesim s!cakl!"! ile buzdo-
lab!na po#et içinde veya hava almayacak bir du-
rumda büyük parçalar halinde üst üste konulur-

sa, buzdolab! etin iç k!s!mlar!n! so"utmaya yet-
mez. Böylece, etin hava almayan k!s!mlar!nda
çok k!sa sürede (2. gün) bozulma ve koku#ma
meydana gelebilir. 
∂ Kurban etlerinin uzun süre muhafazas!n-
da öncelikle kesim s!ras!nda kan, mikroor-
ganizmalar için iyi bir vasat olu#turdu"un-
dan hayvan!n kan! çok iyi ak!t!lmal!d!r. 
∂ Kan! iyi ak!t!lmam!# hayvanlar!n eti da-
yan!ks!z olur ve çabuk bozulur. Kurbanl!k
etin dayanma süresi, kesim kalitesine ve
parçalar!n büyüklü"üne göre de"i#ir.
∂ Normal buzdolab! #artlar!nda en fazla
3-4 gündür. Ancak, etler k!yma haline ge-
tirilirse bu süre 12 gün kadard!r. 
∂ Etlerin daha uzun süre muhafaza edilebil-
mesi için buzlukta (dondurucuda) -18 dere-
cede dondurulmu# olarak saklanmas! gerekir.
Di"er taraftan, dondurulmu# etler bile, 4-6 aydan
fazla saklanmamal!d!r. 

!!

!!

Etleri parçalar haline getirin
derin dondurucuda saklay›n

BESLENMEY‹
ABARTMAYIN

a-13s-02_RENKLI SABLON  01.12.2009  14:41  Page 1

Hastalar kendinize dikkat edin

Sabahlar! ormanl!k
alanda yürüyün

> !.K.
∂ E"im 45 ya"ında, 85 kiloda ve
1.65 boyunda. Her iki kol ve
dirseklerinde sertle"me, a#rı,
uyu"ma, ate" basma, ü"üme
olu"uyor. Fizik tedavi uzmanı ile
psikolo#a gittik, ilaçlardan bir fay-
da görmedi. 7 yıldır panikataktan
dolayı hap kullanmakta, ne
tavsiye edersiniz?

CEVAP: De"erli okuyucumuz, e#iniz
acilen kilo vermeli. Menopoz öncesi bu
ya#larda, han!mlarda kemik erimesi ve ki-
reçlenme de ba#lad!"!ndan, mevcut tablo
daha da a"!rla#!r. $ltihabi durum tespit
edilmemi#se, han!mlarda daha çok görü-
len ve temelinde stres birikiminin yatt!"!
Fibromiyalji dedi"imiz adale romatizmas!
denen durum var demektir. Bunun teda-
visi; stressiz bir hayatt!r ve ilave baz! ilaç-
lard!r. E#inizin 7 y!ld!r kulland!"! ilaç, dep-
resyon ilac! olup bundan sonra kullanma-
s!nda hiçbir fayda yoktur. Sabahlar! er-
kenden ormanl!k, ye#il alanlar ile deniz
kenarlar!nda bol bol h!zl! tempoda yürü-
yü# de çok rahatlat!c!d!r.

$laçlar! kafan!za
göre b!rakmay!n 

> Damla Çepni
∂ 10 yıldır her gün levotiron adlı
guatr ilacını kullandım ve 1 ay
önce bıraktım. $imdi ayaklarımda
"i"likler ve kızarıklıklar çıktı, eklem
yerlerimde a#rılar ba"ladı. Acaba
ilacı bırakmamdan olabilir mi?

CEVAP: K!ymetli Damla, hipotiroidi
sebebiyle mi, yoksa tiroid bezindeki no-
dülden dolay! m! bu tiroid hormonunu
kullan!yorsun? Önce bunun netle#tirilme-
si laz!m. Ama ayaklar!ndaki #i#liklerin ya-
n!nda göz kapaklar! etraf!nda da #i#likler
varsa, sizde hipotiroidi dedi"imiz tiroid
hormon yetersizli"i mevcut demektir. Ha-
yat boyu tiroid hormonu takviyesine ihti-
yaç vard!r. Dozu da belli periyotlarla yap!-
lacak TSH tayinleri ile belirlenir. Acilen bir
dahiliye uzman!na muayene ol, ilac!n! he-
kim tavsiyesi olmadan sak!n b!rakma ve
de"i#tirme, kontrollerini de hiç ihmal et-
me lütfen! Eklem yerlerindeki a"r!lar ba#-
ka bir sebebe de ba"l! olabilir. Bu, mua-
yene ve tetkiklerle netle#tirilerek kesin te-
davi planlan!r.

CMYK

13AİLEDOKTORUHazırlayan: 
Uzm. Dr. S. Hilmi

ÖZKIRIŞ
İç Hastalıkları Uzmanı

2 ARALIK 2009 ÇARŞAMBADOKTOR EVİNİZE GELİYOR... 

HER DERD"N"Z"

BANA
YAZIN

OKUYUCUYA CEVAPLAR

Bana sa!l"kla ilgili her konuda soru ilete-
bilirsiniz. Uzmanl"k alan"m"n d"#"ndaki
konular" ise ilgili hekim arkada#lar"m"z"
da misafir ederek sizlere elimden geldi!i
kadar yard"mc" olmaya çal"#aca!"m... 

e-mail: aile.doktoru@tg.com.tr 
Adres: 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna-$STANBUL

www.ailenizindoktoru.net

Bitki çay!n!n sana
hiçbir zarar! olmaz

> Zübeyde Ölker   
∂ Midemin altı ile karnımın sol ta-
rafından sırtıma vuran a#rı var, ka-
bızlık oluyor. Doktor ultrason çek-
ti, gastrit dedi. Ne yapmam gere-
kiyor? Ak"amları bitki çayı içiyo-
rum, bir zararı var mı?

CEVAP: Zübeyde Han!m, önce #unu
belirteyim ki, ultrasonografi ile gastrit te#-
hisi konamaz. Mide alt! ve sol kar!n bölgen-
deki a"r!lar!n gastritten ziyade $rritabl Ba-
"!rsak Sendromuna ba"l!. Bunun da teme-
linde stres yatar. Bu hastal!kla ilgili geçmi#
sayfalar!m!zdaki geni# yaz!lar! internet site-
mizde bulabilirsiniz. Ama ilaçtan önce, psi-
kolojini düzeltmek için, hayatta maddi hiç-
bir #eyi kafana takma. Üzerine dü#en mad-
di ve manevi vazifelerini yapt!ktan sonra
her #eyi Allah’a havale et. Göreceksin ki,
içini huzur kaplayacak ve hastal!klar!n kay-
bolacak. Ayr!ca hekimden bu hastal!kla ilgili
birkaç ilac! da 1-2 ay kulland!"!nda, tama-
men geçer. Ak#amlar! veya gün içinde her-
hangi bir zamanda 1-2 fincan bitki çay! iç-
men son derece faydal!d!r. 

∂ Kurban etleriyle birlikte #eker, çikolata, #erbetli
hamur tatl$lar$ gibi g$dalardan mümkün oldu%u ka-
dar uzak durulmal$d$r. 
∂ K$rm$z$ et, biyolojik de%eri yüksek protein, demir,
çinko gibi mineraller ile folat, niasin ve B12 vitamini
yönünden de zengin olmas$na kar#$l$k, kalp-damar has-
tal$klar$ aç$s$ndan da zararl$ yüksek miktarda doymu#
ya% ve kolesterol de ihtiva eder.
∂ 100 gr k$rm$z$ ette ortalama 250-300 kalori mevcut-
tur. K$rm$z$ eti yerken bunu da dikkate al$n.
∂ K$rm$z$ etler görünen ya%lar$ndan temizlense bile
yüzde 20 ya% ihtiva eder. 
∂ Ayr$ca ya%l$ et tüketi-
mi, kan ya%lar$nda ve
ürik asit düzeyinde art$#a
sebep olur.
∂ Kan kolesterol düzeyi
yüksek, a#$r$ kilolu, hi-
pertansiyon, kalp-damar,
diyabet ve gut hastal$%$
olanlar, k$rm$z$ eti tad$m-
l$k yemelidir.
∂ S$k ve sa%l$ks$z direkt
ate#e kar#$ pi#irilen k$rm$z$
etle beslenenlerde, kal$n

ba%$rsak ve mide kanserine yakalanma ihtimali artar. 
∂ Çok yüksek $s$da, uzun süre pi#irme ve k$zartma
yöntemi, çe#itli kanserojen maddelerin olu#umuna
sebep olabilece%i için tercih edilmemelidir. 
∂ Et, ate#te yanmayacak, kömürle#meyecek kadar
uzakta pi#irilmeli, aksi halde yüksek ate#, yüzey-
deki proteinleri birdenbire kat$la#t$rarak $s$n$n iç
k$sm$na ula#mas$n$ engeller. 
∂ Etin ha#lanarak tüketimi sa%l$kl$ olup muhtemel pa-
razitlerin insana geçmesi de böylece engellenmi# olur. 
∂ K$rm$z$ etle beslenme azalt$l$p; ha#lama, f$r$nla-
ma ve $zgara tarz$nda pi#irme daha güvenlidir. 

∂ S$kl$k aç$s$ndan hafta-
da veya 15 günde bir defa
5 köfte miktar$n$ geçme-
mek kayd$yla k$rm$z$ et
yenmeli, buna kar#$l$k
haftada en az 2 defa $zga-
ra veya suda bu%ulama
bal$k yenmelidir. 
∂ Eti pi#irme esnas$nda pi-
#irme suyu at$lmamal$, et
az suda pi#irilmelidir. 
∂ Etli sebze yemeklerine
hiç ya% kullan$lmamal$d$r.

Kurban Bayram! müddetin-
ce “et bayram!” olarak de-
"il, ibadet #uuruyla hareket
edilmeli ve dengeli-sa"l!kl!
beslenilmelidir! A#!r! et tü-
ketimi, kalp krizi ve felç gi-
bi ciddi sa"l!k problemleri-

ne yol açabilir...

Aman dikkat! Kurban Bayram›nda aş›r› et tü-
ketimi, kalp krizi ve felç gibi ciddi sağl›k prob-
lemlerine yol açabilir. Et; sindirimi zor bir yi-
yecek olup özellikle yeni kesilmiş etler din-
lendirilmeden yenilmesi durumunda, midede
şişkinlik ve haz›ms›zl›k gibi şikayetlerin yan›nda
ani kalp spazm›na ve yüksek tansiyonla gut kri-
zine zemin haz›rlayarak hayat›m›z› tehdit ede-
bilecek sonuçlarla karş› karş›ya b›rakabilir... 
∂ Doymuş yağ oran› yüksek olan hayvani g›-
dalar, kalp damar hastal›klar›na yani kalp
krizi ve felce davetiye ç›kar›r. Bu sebeple
özellikle mide ve bağ›rsak hastal›ğ› olanlar;
kurban etlerini hemen tüketmemeli haşlama
veya ›zgarada pişirerek yemelidir. 
∂ Fazla et tüketimi, yüksek kolesterolü
olanlar ile kalp-damar, gut ve karaciğer
hastalar› için ciddi risk oluşturur. Bay-
ramlarda bu tür hastalar perhizlerini ke-
sinlikle bozmamal›d›r. Kurban bayra-
m›nda etlerin görünen yağ k›s›mlar›
mutlaka temizlenmelidir. 
∂ Etler haz›rlan›rken, görünen yağlar te-
mizlendikten sonra, soğutucularda en az
1-2 gün dinlendirilmeli, pişirileceği zaman
ayr›ca yağ eklenmemelidir. 
∂ Kurban eti bekletilmeden yenildiğin-
de, iyi pişirilse bile sert ve sindirimi güç
olduğundan rahats›zl›k verebilir. Etler,
soğuk ortamda 3-4 gün bekletildiğinde
yumuşar, lezzeti artar. 

∂ Haşlama veya f›r›nda pişirilirse daha
sağl›kl› olur. Izgara etlerde, etin yanma-
s›ndan dolay› oluşan kanserojen madde-
ler sağl›ğ›m›z için son derece mahzurlu
olup mümkün olduğu kadar bu tarz pişir-
meden kaç›n›lmal›d›r. 
∂ Bayramlarda zeytinyağl› sebze yemek-
leri, yeşillik, salata, meyve ve bal›k tüketi-
mi art›r›lmal›, posadan zengin kuru bakla-
gil ve kepekli, tam tah›l veya çavdar ek-
meği tüketimine önem verilmelidir. 
∂ Öğün baş› 2-3 dilimden fazla ekmek, ke-
pekli veya çavdar olsa bile tüketilmemelidir. 
∂ Kurbanl›k etler ise az miktarda sadece
öğle yemeklerinde yenilmeli, akşam ye-
meklerinde zeytinyağl› sebze yemekleri
ve salata tercih edilmelidir.
∂ Sağl›kl› hayat›n temel şartlar›ndan biri
olan fizik aktivite yani düzenli ve devaml›
egzersiz bayram müddetince de ihmal edil-
memelidir. Hiç olmazsa evlerimizde hal› üs-
tüne yat›larak mekik şeklinde yap›lmal›d›r.
Kahvalt› ise hiç ihmal edilmemelidir. 
∂ Bayram ziyaretlerine gitmeden merci-
mek çorbas›, sebze yemeği, yoğurt ve salata
yenerek evden ç›k›l›rsa, gidilen yerdeki ik-
ramlara “hay›r” deme iradesi oluşur. 
∂ Ayr›ca her gidilen yerlerde çay ve kah-
ve gibi içecekler fazla içilirse; kalp ritim
bozukluklar›, uykusuzluk ve mide şikayet-
leri ortaya ç›kabilir. Bu içeceklerin tüketi-
mi mutlaka s›n›rland›r›lmal›. Şerbetli ha-
mur tatl›lar› yerine de sütlü tatl›lar dahi
olsa tad›ml›k tercih edilmelidir.

BU UYARILARA KULAK VERİN!

Sakal!m düzgün
ç!km!yor?

> Rumuz S.
∂ 16 ya"ındayım, elmacık
kemi#imin üstünde çok fazla tüy
var. Okuldaki herkesin sakalları
düzgün çıkıyor. Ne yapabilirim?
Bu tüyleri nasıl yok edebilirim?

CEVAP: Sevgili karde#im, bahsetti"in
durum tamamen normalin bir de"i#ik
#eklidir. Ergenlik ça"!nda oldu"undan
böyle bir görünüm olabilir. Ama yine de
bir endokrinoloji ve cildiye uzman!na
muayene ol. Çok da merak etme, hiç de
önemli bir #ey ç!kmayacak.

%ikâyetlerinin 
tersine sa" yan!na
dönerek yat

> Salih "nce
∂ Ensemle sol omzumun birle"ti#i
yerde a#rı ve kasılma vardı. Daha
sonra kolum ve özellikle ba" ve
i"aret parma#ım yarım uyu"maya
ba"ladı, tavsiyeniz nedir?

CEVAP: Say!n $nce, bu #ikayetlerin ti-
pik olarak boyun kireçlenmesine ba"l! bo-
yun omurlar! aras!ndaki mesafenin daral-
mas! ve aralardan ç!kan, kola ve parmakla-
ra giden sinirlerin s!k!#mas!na ba"l!d!r. Fi-
zik Tedavi doktoruna muayene ol, çekile-
cek boyun filmi ve gerekirse de MR ile du-
rum netle#tirilerek, çözüme yönelik tedavi
ile oldukça rahatlars!n. Yaln!z, sol taraf!na
de"il de, #ikayetlerinin tam tersi yönünde
sa" taraf!na dönerek yat.

S!k!nt! ya#amak
mideyi vuruyor

> Y.M.
∂ 30 ya"ındayım, 2 yıldır yumu"ak
(cıvık) dı"kılama ve gaz ile minimal
basurum var, doktor Spastik Kolon
dedi. 70 kiloydum, 67’ye dü"tüm,
1.5 senede kilom azaldı. Bir de in-
san ramazanda zayıflar mı?

CEVAP: Sevgili okuyucumuz, sende
bir ad! da Spastik Kolon olan $rritabl Ba"!r-
sak Sendromu mevcut. Bu tarz hastalarda
yap!lan bütün tetkikler normal bulunur. Te-
melde yatan ana sebep, günlük mesleki,
ailevi ve sosyal münasebetlerdeki olum-
suzluklara kar#! vücudun verdi"i a#!r! psi-
kolojik reaksiyonlar!n uzun sürmesi netice-
si, hormonal dengenin bozulmas! ile özel-
likle mide-ba"!rsak sisteminde olu#an,
sendeki gibi belirti ve cevaplard!r. Az mik-
tardaki kilo kayb!n da, stres kaynakl! olup
önemli bir konu de"il. Ramazanda normal
bir beslenme düzeni ile 2-3 kg zay!flama
beklenebilir. S!k!nt!y! hayat!ndan atarsan,
ilaca gerek kalmadan #ikayetlerin geçer.

KURBAN BAYRAMIYLA B‹RL‹KTE 
ET TÜKET‹M‹ ARTTI FAKAT...

K!LO ARTI"INA YOL AÇAB!L!R
Bayram ziyaretlerinde fleker, çikolata,
hamur ifli tatl›lar ve beraberinde yenen
k›rm›z› et; hem zararl› kolesterolün ve
kan ya€lar›n›n yükselmesine, hem de 

kilo art›fl›na sebep olur. 

∂ Kurban etleri, parçalar halinde temiz kaplara
konulmal! ve öncelikle güne# görmeyen serin bir
yerde (14-16 derecede), 5-6 saati geçmeyecek
#ekilde bekletilmelidir. 
∂ Bekletme s!ras!nda etlerin pozisyonlar! de"i#ti-
rilerek hava almas! sa"lanmal!, bu süre sonunda
oda s!cakl!"!na ula#an etler, buzdolab!na kald!r!l-
mal!, k!sa sürede tüketilecekse 4-5 derecede mu-
hafaza edilmelidir. 
∂ Uzun süre saklamak için ise büyük parçalar
halinde de"il, birer yemeklik olacak #ekilde küçük
parçalara ayr!larak, buzdolab! po#etine veya ya"l!
ka"!da sar!larak, buzdolab!n!n buzluk k!sm!nda
veya derin dondurucuda saklanmal!d!r. 
∂ Dondurulan etlerin buzdolab!nda çözdürülme-
si ve çözdürülen etin hemen pi#irilerek tekrar
dondurulmamas! gerekir. 
∂ Kurban etleri, henüz kesim s!cakl!"! ile buzdo-
lab!na po#et içinde veya hava almayacak bir du-
rumda büyük parçalar halinde üst üste konulur-

sa, buzdolab! etin iç k!s!mlar!n! so"utmaya yet-
mez. Böylece, etin hava almayan k!s!mlar!nda
çok k!sa sürede (2. gün) bozulma ve koku#ma
meydana gelebilir. 
∂ Kurban etlerinin uzun süre muhafazas!n-
da öncelikle kesim s!ras!nda kan, mikroor-
ganizmalar için iyi bir vasat olu#turdu"un-
dan hayvan!n kan! çok iyi ak!t!lmal!d!r. 
∂ Kan! iyi ak!t!lmam!# hayvanlar!n eti da-
yan!ks!z olur ve çabuk bozulur. Kurbanl!k
etin dayanma süresi, kesim kalitesine ve
parçalar!n büyüklü"üne göre de"i#ir.
∂ Normal buzdolab! #artlar!nda en fazla
3-4 gündür. Ancak, etler k!yma haline ge-
tirilirse bu süre 12 gün kadard!r. 
∂ Etlerin daha uzun süre muhafaza edilebil-
mesi için buzlukta (dondurucuda) -18 dere-
cede dondurulmu# olarak saklanmas! gerekir.
Di"er taraftan, dondurulmu# etler bile, 4-6 aydan
fazla saklanmamal!d!r. 

!!

!!

Etleri parçalar haline getirin
derin dondurucuda saklay›n
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! FA yönetimi, yeni başkan 

Gianni nfantino'nun yıllık 
maaşının 1,5 milyon İsviçre 
Frangı olarak fi kslediğini 
açıkladı
İnfantino'nun bu maaşının 
daha önce görev yapan Sepp 
Blatter'in maaşından yüzde 

25 daha az 
olduğu da 
belirtildi. 
İnfantino'ya 
ayrıca bir 
özel araba 
ile özel bir 
konut tahsis 
edilecek.
Öte yandan 
F FA Genel 
sekre-

teri olan Senegalli Fatma 
Samoura'ya yıllık brüt 1.3 
milyon İsviçre Frangı maaş 
bağlandığı da açıklandı.

UE A KONGRESİ 
02-!"#$#34!
12. Olağanüstü UEFA Kong-
resi, 14 Eylül Çarşamba günü 
Yunanistan'ın başkenti Atina'da 
yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonun-
dan yapılan açıklamaya göre, 
UEFA'ya üye 55 ülke federas-
yonunun başkan ve yöneticile-
rinin katılacağı kongre, Grand 

esort agonissi Hotel'de saat 
11.00'de başlayacak.
UEFA'nın yeni başkanının 
seçileceği kongrenin günde-
minde ayrıca, UEFA'dan F FA 
Yönetim Kurulu'na girecek 
kadın üye seçimi de bulunuyor.

İs içre den 
eckenbauer e 

soruşturma
İsviçre savcılığı, dünya futbo-

lunun efsanelerinden Franz 
Beckenbauer hakkında 2006'da 
Almanya'da düzenlenen Dünya 
Kupası organizasyon komitesi-
nin başkanı olduğu dönemdeki 
bazı işlemler nedeniyle yolsuz-
luk soruşturması başlattı.
Mart ayında F FA da, 2006 
Dünya Kupası'na Almanya'da 
evsahipliği yapma hakkını elde 
etmesinde rol oynayan altı kişi 

hakkında 
soruşturma 
başlatmıştı. 
İsviçre sav-
cılığı ise 
""#$%&'(
kendi so-
ruşturma-
larını yü-
rüttüklerini 
açıkladı. 
2006 
Dünya 
Kupası'nın 

Almanya'da yapılmasını 
sağlamak için öncülük eden 
Beckenbauer yolsuzluk suçla-
malarını reddediyor.
2000 yılında yapılan oyla-
mada Almanya 12 oy aldığı 
oylamada bir oy farkla 11 oy 
alan Güney Afrika'yı geçerek 
Dünya Kupası'na evsahipliğine 
hak kazanmıştı.
Alman Spiegel dergisi soruş-
turmanın 2002-2005 yılları 
arasında 10.2 milyon dolara 
ulaşan ödemeler üzerine yo-
ğunlaştığını yazdı. 
F FA'nın soruşturmasında 
Beckenbauer'un yanısıra Al-
man futbolunun o dönemdeki 
yöneticileri Wolfgang Niers-
bach, Helmut Sandrock, Theo 

wanziger, Horst Schmidt ve 
Stefan Hans'ın adları geçiyor.
Beckenbauer Ekim ayındaki 
açıklamasında "oyların satın 
alması için kimseye para ver-
mediğini" söylemişti.

SPOR

)üm İsl m ülkelerinde olduğu 
gibi ülkemizde de her yıl 
önemli sayıda kurban ke-

silmekte ve bu kutsal görevi ifa 
etmenin huzur ve mutluluğu 
yaşanmaktadır. ehirleşme kültürü 
ile paralel olarak kurban ibadetinin 
din  hükümlere, sağlık şartlarına ve 
çevre temizliğine uygun olarak ye-
rine getirilmesinde zaman ve mek n 
sıkıntısı çekilmektedir. Ayrıca 
iletişim ve ulaşım imk nlarının 
gelişmesi kurban ibadetini bugün 
daha farklı boyutlara taşımıştır. Bir 
taraftan kent şartlarında bireysel 
olarak kurban kesmenin zorluğu, 
diğer taraftan daha muhtaç insanlara 
yardım etme duygusu vek letle kur-
ban organizasyonlarına olan ilgiyi 
artırmıştır. Bu durum hayır hizmetleri 
için çalışan resm  ve sivil kuruluşlara 
önemli sorumluluklar yüklemektedir. 
Bu sebeple İsviçre‘de kurban ibade-
tinin dinimizin emrettiği ölçülere, 
aynı zamanda gerekli sağlık ve çevre 
şartlarına uyularak gönül rahatlığı içe-
risinde yerine getirilebilmesi için bir 
takım tedbirler alınmaktadır. Vek letle 
kurban organizasyonları da bunlar 

arasındadır.
Keseceği kurbanı ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırmak isteyen vatandaşlarımıza 
yardımcı olmak, bu ibadetin dini 
hükümler doğrultusunda ve amacına 
uygun şekilde ifasını sağlamak için 
İsviçre Türk Diyanet Vakfı, Diyanet 
İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet 
Vakfı işbirliğinde Vek let Yoluyla 
Kurban Kesim Organizasyonu düzen-
lenmektedir.
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Kurbanı, kişi kendisi kesebileceği gibi, 
vek let yoluyla başkasına da kestire-
bilir. ira kurban, hac ve zek t gibi 
mal ile yapılan bir ibadettir  mal ile 
yapılan ibadetlerde ise vek let caiz-
dir. Nitekim Hz. Ali’nin (r.a.) şöyle 
dediği rivayet edilmiştir  “ es lullah 
(s.a.s.), develer kesilirken başında 

durmamı, derilerini ve sırtlarındaki 
çullarını paylaştırmamı emretti ve 
onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti 
olarak vermeyi bana yasakladı ve 
‘kasap ücretini biz kendimiz veririz.’ 
buyurdu.” (Buh r , Hac, 120, 121) 
Vek let yoluyla kurban kestiren kişi 
kendi bulunduğu yerde birisine vek let 
verebileceği gibi, başka bir yerdeki 
kişi veya kuruma da vek let verebilir. 
Vek let, sözlü veya yazılı olarak ya da 
telefon, internet, e-mail, faks ve benze-
ri iletişim araçları ile verilebilir. Vekil 
tayin edilen kişi veya kurum aldığı 
vek leti gereği gibi yerine getirmeli-
dir. İsviçre Türk Diyanet Vakfı‘da bu 
hassasiyetle sizlerden aldığı vekaletleri 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırma noktasında 
İsviçre‘de ki en güvenilir kurum olarak 
vatandaşlarımızın hizmetindedir. Bu yıl 
kurban ücreti 165.-Frank olarak tespit 
edilmiş olup İsviçre Türk Diyanet 
Vakfı‘nın ilgili hesaplarına havale 
yapabileceğiniz gibi posta çekiyle de 
ödeme yapılabilir. Bu yıl organizasy-
on çerçevesinde İsviçre‘den Diyanete 
bağlı iki dernek başkanı da Nepal ve 
Gambia‘ya giderek bizzat kurbanların 
kesiminde orda bulunacaklar.

V E KÂLE TL E  KU R BAN
s i re Türk Diyanet ak ı da bu assasiyetle sizlerden aldığı ekaletleri i tiya  sa iplerine 

ulaştırma noktasında s i re de ki en gü enilir kurum olarak atandaşlarımızın izmetindedir. 

Cemil Baysal

BERN-Sıla Ag Yönetim 
Kurulu Başkanı Suat 

ahin Kurban bayramı 
öncesi kurban kesimi hazırlık-
larının tamamlandığını söy-
ledi. ahin ''Gurbette kurban 
kesmek, bu dini görevi yerine 
getirmenin hazzını yaşamak 
çok önemli.  Ayrıca İslamın 
şartlarından biri olan kurban 
kesme görevimizi, kurbanın 
önemi ve mahiyetini bu havayı 
duyguyu burada yaşayan ço-
cuklarımıza anlatmak, nesilden 
nesile  kurban kesme ibadetinin 
aktarılmasına ve yaşamaları 
vesile olacaktır" dedi. 
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Suat ahin geçtiğimiz yıllarda 
tanık oldukları Kurban hilele-
rine karşı vatandaşları uyardı. 
Kurban gününden bir gün önce 
kesilip Kurban namazından 
sonra Sabah daha 'da yeni 
kesilmis gibi vatandaşların 
Kurban siparişlerinin teslim 
edildiğini belirten ahin, ''Kur-
ban ancak bayram namazından 
sonra kesilirse Kurban olur.
Marketlere ulaşımı ancak öğlen 
mümkündür. Gözünüzle görme-
diğiniz Sabah 'da marketlerde 
teslim edilen Kurban etlerine 
karşı dikkatli olun. Marketlerde 
Kurban en erken 12'de teslim 
edilebilir'' diye uyardı. 
''Sıla Ag olarak biz kurbanlık-
ları büyük bir titizlikle aylar 
öncesinden kendi çiftliğimizde 
besleyip yetiştirmeye başlıyo-
ruz.'' diye devam eden ahin, 

''Burada kurban keserken dikkat 
edilmesi gereken hususların 
titizlikle inceleyip bu hassasi-
yetlere göre kurbanlıklarımız 
bayrama hazırlıyoruz. Ayrıca 
kurban kesmenin şartlarını da 
riayet etme konusunda tüm 
Müslüman kardeşlerimizden 
anlayış bekliyor bazı konulara 
dikkat çekmek istiyorum. Müs-
lüman kardeşlerimizin kurban 
kesmenin et kesmek olmadı-
ğını, kiloyla kurban fi yatının 
belirlenmesinin doğru olmadı-
ğını iyi kavramaları gerekiyor. 
Kurbanlıkların sünnete Uygun 
olarak fi yatının belirlenerek 
kesilmesinin gerçek manasına 
daha uygun olacaktır.'' dedi.
Bern'e çiftliğimize buyrun, 
kendiniz seçin...
Her yıl olduğu gibi bu yıl da 
kendi tesislerinde bayram na-
mazı kılma olanağının hazırlan-
dığını belirten Suat ahin, kur-
banlıkların seçilebileceğini dile 
getirdi.  Suat ahin, ''Yine her 
sene olduğu gibi büyük baş kur-
banlıklarımızı bir hafta önceden 
Bern'deki çiftliğimize gelerek 
vatandaşlarımız kurbanlıklarını 
pazarlık yapıp seçerek kendileri 
satın alabilirler. Belirlenen kur-
banlıklar tarafımızdan mezba-
haneye kurban günü getirilerek 
kesimi yapılacaktır. Ayrıca 
bayram günü mezbahanemize 
gelerek burada da kurbanlık se-
çebilirler. Kesilen kurbanlıkları 
parçalayıp hazırlayarak teslim 
ediyoruz. Vatandaşlarımıza 
sadece hazırlanan kurbanlıkları 
dağıtmak ve afi yetle yemek 
kalıyor'' dedi.
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ZÜRİH  İslamın beş şartından 
biri olan hac ibatetini yerine 
getirmek üzere vatandaşlarımız 

kafi leler halinde kutsal topraklara 
yola çıktılar. İsviçre Diyanet Vakfı 
(İTDV)’nin Hac organizasyonuyla 
bu yıl hacca giden 237 hacı adayı, 
dualarla kutsal topraklara yolcu 
edildiler. Zürih havaalanında hacca 
giden yakınlarını yolcu etmeye gelen 
yakınları ile hacı adayları arasında 
duygulu anlar yaşandı. Din Hizmet-
leri Müşaviri Engin Yılmaz hacı 
adaylarının ibadetlerinin mübarek 
olmasını dilerken, gidemeyenlere hac 

ibadetinin nasip olması için duada 
bulundu. 

2)345637+43-83'-973:;3;<
Bu yıl hac yolcuların Atlasglobal 
uçak şirketi ile kutsal topraklara 
sehayat ettiklerini belirten İsviçre 
Türk Diyanet Vakfı Koordinatö-
rü Zafer Terkeşli, hacı adayları-
nın direk Cidde’ye uçtuklarından 
dolayı Zürih’te ihrama girdiklerini, 
Atlasglobal’in havaalanınıda hacı 
adaylarının her türlü rahatlığını sağ-
layabilmek için önlemler almasına da 
sevindiklerini belirtti. 

İsviçre Türk Diyanet Vakfı İTDTV, 
hacı adaylarına havalanında rehber-
lik ederek uçağa kadar eşlik edip 
yolcuları uçağa yerleştiren Atlasglo-

bal İsviçre Müdürü Didem Akgün ve 
ekibine teşekkür etti. Hacı adayları-
nın kutsal topraklardan 24 Eylül’de 
geri geleceği açıklandı.

Hacı adayları dualarla uğurlandı
s i re Türk Diyanet ak ı’nın bu yıl tlasglobal a a
yolları ile a a giden  a ı adayı  üri  a ala
nınıdan dualarlarla kutsal topraklara uğurlandılar...

()*+,-%./0.,
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RİH  Bir anda dünya günde i

ne oturan ika virüsüne kar ı i
nekologlar Birliği tarafından bir uyarı 
geldi. Birlikten yapılan açıkla ada, 
ha ile kadınlar ve doğ a ı  be
beğin ika virüsüne kar ı korun ası 
tavsiye edildi. Buna g re ha ile 

kadınların ende i 
b lgesine seya
hat et e eleri 
y nünde uyarıldı. 
Erkeklerin de 
ika vürüsünün 

yaygın olduğu 
b lgelerden u ak 
dur aları tavsiye 
edildi. idilen 
yerlerde u un 
kollu arlak g
lek ve pantalon 
dı ında, sivrissi
nek itici ilaçların 
kullanı ı nerildi. 

Ha ilelerin ellikle atin A erika 
ülkelerinde sivrisinek ısır asıyla 
ortaya çıkarak sorunlu doğu lara 
yol açan Zika virüsünün g rüldüğü 
ülkelere seyahat et e esini istendi. 
Zika virüsü ile alakalı ne li soru
lardan bir tanesi de Zika virüsünü 
alan bir kadın ne kadar a an sonra 
ha ile kalırsa virüsün bebeği k tü 
etkile ediği  E sey Hospital Enfek
siyon Hastalıkları ve linik ikrobi
yolo i anı Dr. üler Delibalta bu 
soruyu yle yanıtlıyor  Ha ilelik 
d ne inde ve doğu  esnasında be
beğe bula  olabilir. Enfekte annelerin 
bebeklerinde ikrosefali bebeğin 
kafasının belirgin ekilde küçük 
ol ası  olarak adlandırılan doğu sal 
ano ali g rül e sıklığının arttığını 
biliyoru . Zika virüsü yakla ık 1 hafta 
süreyle ki ilerin kan dola ı ında 
kalır, bu nedenle geçiril i  enfeksi
yon gelecekteki gebelikler için risk 
te kil et e .  Basında sürekli Zika 
virüsüyle ilgili haberlerin yer aldığını 
aktaran Doç. Dr. Behice urtaran, 
Bugüne kadar adı hiç geç edi a a 

bu ne li bir virüs. Ha ile bir kadın 
virüse yol açan sivrisinek tarafından 
ısırılınca doğacak çocuklar etkile
niyor. Bebeklerin kafası nor alden 
küçük oluyor. inir siste ini etki
leyen guillan barre adı verilen bir 
sendro a da yol açıyor  dedi.

amile kadınlara 
zika irüsü uyarısı

ene akalarında artış
BER  İsviçre'de gözetimin başladığı 

2008 yılından bu yana Kene vakala-
rında en yüksek rakama ulaşıldı. Federal 
Sağlık Dairesi (BAG) tarafından açıkla-
nan son verilere göre, geçtiğimiz yıl Kene 
vakasından doktora gidenlerin sayısı 14 
bin 300 olduğu duyuruldu. Bir önceki 
yıl 5 bin 300 olan ke ısırığından oluşan 
'Lyme-Borreliose' hastalığında da bu yılın 
Temmuz ayı sonuna Kadar 8 bin 400 vaka 
tespit edildi. 

İLAS LA  -  2 Ağus-
tos günü hayatını kaybeden 
TC Bern Büyükelçisi Mehmet 
Tuğrul Gücük, ikindi namazına 
müteakip kılınan cenaze na-
mazı sonrası son yolculuğuna 
uğurlandı. Büyükelçi Mehmet 
T.Gücük, vasiyeti üzerine çok 
sevdiği Muğla iline bağlı Mi-
las-Güllük mezarlığında topra-

ğa verildi. Büyükelçi Gücük'ün 
cenaze namazına başta Ailesi 
olmak üzere,  Güllük'te yaşa-
yan Vatandaşlarımızın yoğun 
katılımının yanı sıra Milas Be-
lediye Başkanı Muhammet To-
kat, Emekli Büyükelçi ve eski 
CHP Milletvekili Onur Öymen 
de iştirak etti. Bern Büyükelçi-
liği görevine atanmadan önce,  

Cumhurbaşkanlığı 
özel Kalem müdür 
yardımcılığı, Sof-
ya Büyükelçiliği, 
Almanya Bonn 
Büyükelçiliğin-
de Büyükelçilik 
Müsteşarı gibi gö-
revlerde bulunan 
Gücük, bir süredir 
pankreas kanseri 
tedavisi görüyor-
du.
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Seni unutmayacağız

emil Ba sal

ZÜRİH  22 yıldır Zürih 
City ve Oerlikon Şehir 

Merkezinde saati 2 
frank, 2 saati 5 frank 
olan park ücretleri, 
Belediye ve Şehir 
Yönetimi tarafından 
ücretlerin artırılması 
öngörülüyor. Grün 
ve GrünLiberal'den 
gelen öneri, SVP'nin 
itirazına rağmen 
CVP ve FDP'nin 
desteğiyle kabul 
gördü. Buna göre bir 
saatlik park ücreti 3 
frank, 2 Saat 7.50 ve 
şu ana kadar 8 frank olan 3 
saatlik park ücreti 9.50 ol-
ması öngörülüyor. Yüksek 
tarifenin uygulandığı alan-

larda geçerli olacak fi yat 
uygulamalarının dışındaki 
diğer bölgelerde, yine şu 

an geçerli olan saati 50 
kuruş ücret uygulaması 
devam edecek. Yapılan gö-
rüşmeler sonucunda, park 

ücretlerindeki artışı 25 
Eylül günü yapılacak halk 
oylamasında son kararı 

halk verecek.  
Saatli ücret-
li parklardan 
Belediye yıllık 22 
milyon frank gelir 
elde ediyor. 6,5 
milyon frankı ise 
kar. Ücret artışı 
kabul edilmesi 
halinde, yıllık 
gelir 24,5 milyon 
franka yükselir-
ken, bunun 7,5 
milyon frankı 
net kar olacak. 

SVP'nin desteklediği Zürih 
CİTY Vereinen ve TCS'in 
referanduma taşıdığı zam 
önerisi 25 Eylül günü 
oylanacak. Park zammı-
na karşı çıkan esnafl ar, 
park ücretine getirilecek 
zammın şehirden arabaları 
değil, alışveriş yapacak 
müşterileri uzaklaştıracağı-
nı savundu. Zam karşıtları 
ayrıca, zaten yüksek olan 
park ücretlerinin daha 
da zamlanması sonucu 
perakende satış ve şehir 
merkezindeki esnafl arın 
bundan olumsuz etkilene-
ceğini belirtti.

P a r k  ü c r e t i n d e  s o n  s ö z  h a l k ı n

anlar 
uyarıyor  

ellikle 
ha ileler, 
Zika vi
rüsünün 
g rüldüğü 
b lgelere 
seyahat 
et esin.

www.facebook.com/isvicrepost

Bizi Facebook`dan 
takip edebilirsiniz
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Cemil Baysal

ANTALYA- Yaz tatili planlarımızı 
yaparken deniz keyfi  genelde ilk sırada 
yer alır. Bu anlamda şanslıyız, çünkü 

dünyaca ünlü plajlara sahip koylarımız var. 
Ege ve Akdeniz'de Türkiye'nin en popüler ve 
en güzel plajlarını sıraladık. 

S   A
Ege sahillerinin incilerinden Ayvalık'ta denize 
girebileceğiniz en güzel plaj Sarımsaklı. Halk 
plajı olmakla birlikte, 8 km'lik sahil şeridi 
boyunca çeşitli işletmeler de bulabilirsiniz. 
Denizi ve sahil şeridi tamamen kumluk. Hatta 
Türkiye'nin ve dünyanın en mükemmel kumu 
özelliklerini taşıdığı Dünya Sağlık Örgütü ta-
rafından da belgelenmiş. Sahil 2013 ve 2014'te 
mavi bayrak da almış. Anlayacağınız bol 
ödüllü bir plajımız kendisi. Bölgeye en 
yakın havalimanı Edremit Havaalanı.

K   
Bohem ruhlu tatilcilerin aklına gelen ilk 
duraklardandır Kelebekler Vadisi. Dünya 
mirası olarak kabul edilen Babadağ'nın 
eteklerinde bulunur. Burası doğal sit 
alanı olarak kabul edildiği için her türlü 
yapılaşma yasaktır. Dolayısıyla tatilciler 
genellikle kamp için burayı tercih ederler. 
Ölüdeniz'den tekne ile Kelebekler Vadi-
si'ne ulaşabilirsiniz. En yakın havalimanı 
ise Dalaman Havaalanı'dır.

K   G
Gökçeada'yı son zamanlarda windsurf ve 
kitesurf turizmine açan plajdır Kefalos. 
Burası Kuzey Ege'nin Patarası da derler. 
Uzun kumluk ve bol rüzgar alan sahili 
su sporları için oldukça uygundur. Ama 
yüzmek, denizde uzun saatler geçirmek 
isterseniz de kimse size hayır demez. 
Sörf yapanlar sizi rahatsız etmez, aksine 
izlemek keyi  idir de. Ayrıca buraya git-
tiğinizde sahil kenarındaki Tuz Gölü'nde 
çamur banyosu da yapabilirsiniz. Gökçea-
da'nın tüm sahil kıyıları mavi bayraklıdır. Yaz-
ları Gökçeada'ya uçak seferleri yapılmaktadır.

A   B
Soğuk deniz sevenler için en iyi adres burası. 
Ayazma Bozcaada'nın en büyük ve en bilinen 
plajı. Oldukça geniş ve kumluk bir sahili 
var. Bölgeye Bozcaada merkezinden düzen-
li olarak minibüs seferleri yapılıyor. Adada 
motorsikletle ulaşım da oldukça yaygın. Hazır 
gitmişken bir motor kiralayıp, adayı baştan 
başa turlayın derim. Bozcaada'ya en yakın 
havaalanı 56 km. uzaklıkta bulunan Çanakkale 
Havaalanı. Adaya ulaşmak için Geyikli'den 
kalkan feribotlara binmeniz gerekiyor.

L   A
ara, Antalya şehir merkezine 18 km. uzak-

lıkta yer alıyor. 2 km. uzunluğunda, 45 metre 
genişliği ara ince kumdan oluşan bir sahil 
şeridine sahip. Buranın ince kumu romatizmal 
hastalıklara iyi geldiği için, yaz aylarında 
plajda çadır kuranlara sık sık rastlayabilirsiniz. 

Bölgenin denizi son dört yıldır mavi bayrak 
alıyormuş. Buraya en yakın havaalanı 15 km 
uzaklıktaki Antalya Havalimanı.

K   K
Kaputaş plajı Kalkan ve Kaş arasında olup, 
Kalkan'a  km mesafededir. Yol seviyesinden 
aşağıda olduğu için yürüyerek ulaşabilirsi-
niz buraya. Sahili kum ve çakıl karışımıdır. 
Buraya ulaşması her ne kadar zahmetli olsa 
da, gittiğinizde bu zahmete değdiğini göre-
ceksiniz. Turkuaz mavisi denizi ile ve köpük 
gibi dalgaları ile insanın aklını başından alır. 
Bölgede bir işletme bulunmadığı için yanınız-
da yiyecek götürmeniz iyi olacaktır. Kalkan 
Koyu'nun tamamı mavi bayrak almaya hak 
kazanmış. Buraya en yakın havaalanı Dala-

man Havalimanı.

Ö  
Fethiye'nin enteresan yapıdaki koylarından 
biri Ölüdeniz. Denizi ve sahili tamamen taşlık. 
Ama muhteşem doğasının üzerinizde oluş-
turduğu etki, bu dezavantajı gözardı etmenizi 
sağlıyor genellikle. Denizde yüzerken tepeniz-
den geçen paraşütçüleri izlemek de ayrı bir ke-
yif veriyor insana. Buraya en yakın havaalanı 
Dalaman Havalimanı.

  A
Eşine dünyada az rastlanır nitelikteki Çıralı 
Plajı, sevimli caretta carettalara ev sahipli-
ği yapıyor. Dere yataklarından akan suyun 
denize hafi f derinlik vermesiyle, pek de sıcak 
sayılmayacak bir suya sahip Çıralı, sizi hem 
doğal hem de tarihi bir atmosfere sokuyor. 
Plaja gitmek için Kral eus'un mezarını, antik 
tiyatro ve hamam kalıntılarını geçmeniz gere-
kiyor. oma devrinde bir yolculuk yaptıktan 
sonra ulaşıyorsunuz Çıralı sahillerine. Buranın 
denizi hafi f taşlı ve kumluk. Birinci derecede 
doğal sit alanı olan Çıralı, mavi bayrak sahibi. 
En yakın havaalanı Antalya Havalimanı

I   
Çeşme'ye 5 km mesafedeki lıca, dünyanın 
hiçbir yerinde bulunmayan bir özelliğe sahip. 
lıca denizinin içinde sıcak su kaynakları yani 

ılıcalar bulunuyor. Sahilin adı da buradan ge-
liyor. Su içerisindeki ılıcaların romatizma, cilt 
hastalıkları, raşitizm, karaciğer ve idrar yolları 
gibi hastalıklarda iyileştirici özelliği olduğu 
söyleniyor. En yakın havalimanı 6 km. mesa-
fedeki Adnan Menderes Havaalanı.

O  D
Mesudiye köyüne bağlık üç bükten en güze-
lidir. Datça yarımadasına gizlenmiş güzellik-

lerden Ovabükü, Akdeniz'in en mükemmel 
sahilleri arasında ilk sıralarda geliyor. Diğer 
iki koy ise Hayıtbükü ve Palamutbükü. Civar-
da çok sayıda şirin pansiyon ve güzel bahçeli 
evler görebilirsiniz. Buraya en yakın Dalaman 
Havaalanı'ndan ulaşabilirsiniz.

A  M
Amos Marmaris'e 24 km. uzaklıkta bir antik 
kenttir. Bozburun yarımadasında, iki tatil 
köyünün arasına saklanmış ziyaretçilerini 
bekler. Çakıl taşlı plajı, günümüze kadar iyi 
korunmuş tiyatro, sarnıç, tapınak ve anıtları 
vardır. Burada hem deniz keyfi  hem de tarihte 
bir yolculuk yapabilirsiniz. Buraya en yakın 
havalimanı 0 km uzaklıktaki Dalaman Hava-
alanı'dır.

O  B
Bodrum'a en yakın plaj olan Ortakent, tatilci-
lerin en gözde duraklarından. ehir merkezine 
uzaklığı 10 km. Su kayağından yelkene birçok 
su sporuna elverişli oluşu da burayı ayrı bir 
cazibe merkezi haline getirmiş durumda. Mavi 
bayraklı bir denize ve uzun kumsala sahip. 
Buraya Bodrum - Turgutreis yolu üzerinden 
ulaşabilirsiniz. En yakın havaalanı ise Milas - 
Bodrum Havalimanı.

  K
Akdeniz'in en uzun plajıdır Patara. Aynı za-
manda Akdeniz kıyılarının en güzel kumlarına 
ve tarih bakımından zengin bir yapılaşmaya 
sahiptir. Apollo Tapınağı buradadır ve Aziz 
Nikolas'ın gerçek memleketi olduğu söylenir. 
Caretta caretta'ların yumurtlama alanı olduğu 
için koruma altındadır. Söylemeye gerek yok 
tabi ama denizi tabi ki mavi bayraklıdır. Bura-
ya Dalaman Havaalanı'nı kullanarak, Fethiye 
Kaş yolu üzerinden ulaşabilirsiniz.

D  
 D

Marmaris ile datça arasında, yalnızca tekney-
le ulaşılabilen bir plaj. Çam ve keçiboynuzu 
ağaçlarıyla kaplı bir dağlık orman, sakin bir 
koy ve bungalov evlerden ibaret. Ulaşımı ko-
lay olmadığı için, hala bakir kalmayı başara-
bilmiş koylarımızdan biri. Kendinizle başbaşa 
kalabileceğiniz bir tatil için ideal. Mavi bay-
raklı, masmavi denizi dalmayı sevenler için 
büyüleyici olabilir. Buraya en yakın havaalanı 
Dalaman Havalimanı.

İ  D
Muğla'nın Dalyan beldesi yakınlarında, 4.5 

km uzunluğunda bir plaj İztuzu. Plaj de-
niz suyu ile tatlı suyun arasında kalmış 
olması özelliğiyle tam bir doğa harikası. 
Söylenene göre dünyada bir benzeri 
daha yokmuş. Plaja Caretta Caretta'lar 
yumurtalarını bıraktığı için, Kaplumba-
ğa Plajı olarak da geçiyor adı. Kaplum-
bağaları rahatsız etmemek için 20.00 - 
08.00 arası kapalı, diğer saatlerde halka 
açık. Dünyada doğallığını koruyan ikin-
ci plaj olma ödülüne sahip olan İztuzu, 
Dalyan kıyılarının özelleştirilmesi gibi 
olasılıklar nedeniyle maalesef tehlike 
altında. Buraya Dalaman Havaalanı üze-
rinden ulaşabilirsiniz. Dalaman - Dalyan 
arası taksi ya da arabayla 20-25 dakika 
sürüyor.

K  A
Kleopatra Alanya'nın mavi bayraklı 
plajlarından. Alanya Kalesi'nin hemen 
eteklerinde ve girişinde Damlataş Mağa-
rası var. Altın renkli kumu ve 2 km'lik 
geniş plajıyla Alanya'nın görülmesi 
gereken yerlerindendir. Gazipaşa Hava-
limanı buraya en yakın havaalanıdır.

K  K  A
Asos'un güneyinde, zeytin ağaçlarıyla dolu bir 
yolun sonunda karşınıza çıkan masmavi bir 
koy Kadırga. Asos zaten başlı başına yeterince 
güzelken, Kadırga Koyu'nun muhteşem doğası 
da bu güzelliği taçlandırmış vaziyette. Uzun 
ve taşlık bir plajı, mavi bayraklı denizi var. 
Asos'a ulaşım araba ya da otobüsle oldukça 
kolay. Bölgeye en yakın havalimanı ise Edre-
mit Havaalanı diyebiliriz. Buradan taksilerle 
Assos'a gidebilirsiniz.

A  D
Ege kıyılarının hareketli plajlarından. Sahil 
boyunca zaman geçirebileceğiniz birçok 
işletme bulabilirsiniz. Ayrıca herkese açık bir 
halk plajı da mevcut. Bu bölgede konaklayabi-
leceğiniz çok sayıda ev ve otel de var. Didim'e 
143 km. mesafedeki İzmir Adnan Menderes 
Havalimanı üzerinden ulaşabilirsiniz. Didim'e 
 km mesafede bulunan Altınkum'a ise ilçeden 

kalkan vasıtalar ile gitmek mümkün.

İ  M
Sedir Adası yakınlarında, Kleopatra plajıyla 
karşı karşıya olan bir koy burası. Denizi ak-
varyum gibi berrak ve zemini kumlu. İnce-
kum'a Marmaris'in Çamlı köyünden kalkan 
minibüsler ile ulaşabilirsiniz. Plajda yeme-iç-
me, şezlong ve kabin ihtiyaçlarını karşılayan 
bir işletme bulabilirsiniz. Marmaris'e en yakın 
havalimanı Dalaman Havaalanı.

K  S
Side hem doğası hem de tarihi zenginlikleri 
bakımından mutlaka görülmesi gereken bir 
yer. Gitmişken antik kent ziyareti yapabilir 
hem de uzun kumlu plajlarında keyif yapa-
bilirsiniz. Kumköy Plajı boyunca konaklaya-
bileceğiniz birçok otel ve tatil köyü mevcut. 
Bölgeye en yakın havaalanı Antalya Havali-
manı.

D ünyanın e n g üz e l plaj  
v e  k oylarına sahibiz
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Cemil Baysal

SCHAFFHAUSEN-!"#$
haffhausen'de her dört yıla 

bir yenilenen 60 
sandalyeli Kan-
tonsrat seçimleri 25 
Eylül günü gerçek-
leşecek. Seçimlere 
İbrahim Taş isimli 
çifte pasaportlu 
vatandaşımız aday 
olarak katılacak. 
Taş, SP Partisi'nin 
Eyalet Seçimlerinde 
12 sandalyesinden 
birisini elde ede-
bilmek için aralıksız çalışmala-
rını sürdürüyor. Vatandaşların 
mutlaka oy kullanmaları ve 
İsviçre'li yakınlarına dostlarına 
oy kullanmaya teşfi k etmeleri 
çağrısında bulunan Taş, ''1600 

Türk'ün yaşadığı Schaffhau-
sen'de 480 oy kullanma hakkı 
bulunan çifte pasaportlu vatan-

daşımız bulu-
nuyor. Hepsinin 
oy kullanması 
durumunda bile 
sadece Tür-
kiye kökenli 
vatandaşların 
oyları yetmiyor. 
Burada 3600 Ar-
navut nüfusun-
dan 2200 çifte 
pasaportlu 1500 
Bosnak nüfu-

sundan 900'ü oy kullanan çifte 
pasaportlu statüsünde. Bu oylar 
belirleyici olacak. Aralıksız 
hepsine ziyaretler yaparal eli-
mizden geleni yapıyoruz'' dedi. 
Konya için kardeş şehir proje 

çalışması
Kanton gene-
linde pek çok 
sosyal ve kültürel 
projeler üzerinde 
aktif çalışmalar 
sürdüren İbrahim 
Taş,  anavatanıyla 
olan bağlarını da 
hiç koparmıyor. 
Memleketi Konya 
ile Schaffhausen'in 
kardeş şehirler 
olma yönünde 
bir proje teklifi ni 
sunduğunu belir-
ten Taş, ''Bu proje 
kabul görürse her 
yıl 5 bin öğrenci 
buradan Konya'ya, 
Konya'dan buraya 
vizesiz gelebile-
cekler'' dedi. 

Cemil Baysal
BERN- İsviçre Halkı 25 
Eylül Günü Ulusal düzeyde 
3 yasa teklifi ni sandıkta oy-
layacak. Grüne Wirtschaft, 
AHVplus-İnitiative ve Na-
chrictendienstgesetz NDG 
yasa teklifl eri oylanacak.  

2,34'-56,)789:;)-<-

Y  E
Doğada var olan kaynak-
ların kar amacıyla yok 
edilmesine karşı çıkan Yeşil 
Ekonomi yasa teklifi ne 
Hükümet, Parlamento ve Kanton Millet-
vekilleri Senatpsu reddetme tavsiyesinde 
bulundu. SVP, FDP, CVP, BDP, EDU 
Partileri de ''Hayır'' oyu kullanacaklarını 
açıklarken, Grüne, Junge Grüne, JUSO, 
SP, EVP Partileri ''Evet'' oyu kullanılması 
tavsiyesinde bulundu. AHV-plusİnitiative 
adlı yasa teklifi ne Hükümet, Parlamento ve 
Kanton Temsilcileri Senatosu karşı çıkarak 
hayır oyu tavsiyesinde bulundu. 
SP, Grüne, Junge Grüne ve Juso Evet oyu 
çağrısı yaptı. 
CVP, SVP, FDP, BDP, EVP, EDU ve GLP 
partileri hayır oyu çağrısında bulundu.

=:89,689)'4>6'74)?'7')@-<-

Y  İ  Y
Gizli Servis- Milli İstihbarat'ının yetki-
lerinin artırılması ve teröre karşı mücade 
kapsamında teknik takiplerin yapılabilmesi 
için yetkilerin onaylanmasını öngören bir 
dizi değişiklikleri öngören Yasa Teklifi  
Hükümet, Parlamento ve Kanton Millet 
Meclisi tarafından Kabul edilmesi yö-
nünde evet oyu tavsiyesinde bulunuldu. 
FDP,CVP, EVP,SVP,EDU Partileri de 
yasanın kabul edilmesi için seçmeni-
ne evet oyu kullanacaklarını duyurdu. 
PİRATEN,JUSO,SP,GRÜNE,AL,Junge 
Grünse Partileri hayır oyu kullanılacağını 
duyurdu. 

S  K  

AHVplus!AVSplus a EVET
AHVplus insiyatifi  emeklilik haklarında 
yapılmak istenen katliamı durdurmak için 
en etkin yöntemdir. Emekli sandığı ödeme 
ve hizmet prensibi temelinde en iyi işleyen 
kurumdur. Buda, emekli sandığını son 
derece güvenilir kılmaktadır. İsviçre Sen-
dikalar Birliği, üye sendikalar ve "güçlü 
bir AHV/AVS ittifakı" güçlü bir kampanya 
yürüterek, emekli hakları için mücadele 
ediyorlar. Bu kam-
%&'(&!)*+)*,*-.'$
de 10 eylülde, saat 
13.30 da Schützen-
/&00*!1*+'23*!4.+!
yürüyüş yapıla-
cak. Yürüyüşün 
sloganı, "emekli 
haklarının kısıtlan-
masına, işyerleri-
nin kapanmasına, 
ücret dampingine, 
kamu sektöründeki 
kısıtlamalara karşı 
ve güçlü bir AHV/
AVS için birlikte 
mücadele edelim". 
Herkesi bu göste-

riye katılmaya, haklarımıza sahip çıkmaya 
çağırıyoruz. Bu hepimizin mücadelesidir. 

 E   
  

 
Yeşil ekonomiye V
Doğada var olan kaynakların kar amacıyla 
yok edilmesine karşı çıkan yeşil ekonomi 
insiyatifi ne EVET diyelim. Yeşil ekonomi, 
var olan kaynakların insanlığın yararına 
kullanılmasını talep ediyor. Bu insiyatifi n 
kabul edilmesiyle, var olan kaynaklardan, 
toplum, ekonomi ve bir sonraki kuşaklar 
faydalanacak. Sadece zenginler, fi rmalar 
değil. 

Y  İ   
AB"CD

Yeni İstihbarat yasası ile İsviçre İstihbarat 
Kurumu'nun yetkileri oldukça genişletil-
mek, kişilerin özel haklarını yok etmek 
istiyor.  Bu yasa kabul edilirse, İstibahrat 
Kurumu, şüpelendiği her kişiyi dinleme, 
kontrol etme yetkisine sahip olacak. Buna 
karşı çıkyor ve Yeni İstihbarat Yasasına 
HAYIR diyoruz! 

Schaf f hause n’d e  
Ka ntonsrat Se çimle rine  

İbrahim Taş Aday

25 Eylül’de 3 yasa teklifİ oylanacak
 ylül Günü lusal düzeyde  yasa tekli ini sandıkta oylaya ak. Grüne irts

a t  plus nitiati e e a ri tendienstgesetz DG yasa tekli leri oylana ak. 
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BASEL, ZÜRICH ve 
CENEVRE’den DİREKT uçuyoruz
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∑ Dünyanın her yerine uçak bileti 
∑ Otel ve tatil köyü rezervasyonları 

∑ Lastminute paketleri 
∑ Kültür gezileri  ∑ Otomobil kiralama 
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Cemil Baysal

ZÜRİH  Transfer çalışmalarını ta-
mamlayan Türkiye Süper 

Ligi Kulüpleri yeni sezonda 
kadrolarını güçlendirdi. 
Yeni Sezonda ampiyon 
Beşiktaş Gökhan İnler ile, 
Galatasaray ise başarılı santra-
for Eren Derdiyok ile anlaştı. 
Seonun ilk iki maçında birer 
gol atarak Galatasaray'ın 
galibiyetlerinde büyük pay 
sahibi olan Erden Derdiyok 
kalitesini ilk iki müsabakada 
kanıtladı. Çaykur Rizespor, 
son olarak bir süredir görüş-
tüğü Avusturya Milli Takımı 
oyuncularından FC Luzern'de 
oynayan Jakop Jantscher ile  
yıllık sözleşme imzaladı.
2  yaşındaki orta saha 
oyuncusu son olarak İşviç-
re'nin Luzern takımında forma 
giyiyordu. 
Beşiktaş, Leicester City'nin 
orta saha oyuncusu Gökhan 
İnler ile prensip anlaşmasına 
vardı.
Futbol'a Olten'de başladıktan 
sonra 200 -2005 sezonunda 
Beşiktaş'ın altyaspısında an-
trenmanlara çıkan 32 yaşındaki 
Gökhan İnler'in teklifi  kabul 
etmesindeki en büyük etkenin 
rahmetli babası Ahmet İnler'in 
daha önceden oğlunun istan-
bul'da oynamasını istemesi. 
Annesi Karadenizli, babası 
Tekirdağlı olan Gökhan İnler daha önce 
verdiği röportajda çocukluğunda Beşik-
taş taraftarı olduğunu dile getirmişti.
Geçtiğimiz sezon N'Golo Kante'nin ola-
ğanüstü performansı nedeniyle Premier 
League şampiyonu Leicester City'de 
10 maçta forma giyen Gökhan İnler'in 
ondan önce İtalya'da forma giydiği  

sezonda müthiş bir performansı öne çı-
kıyor. 200 -2015 yılları arasında  sezon 

Udinese ve  sezon Napo-
li'de forma giyen Gökhan 
İnler'in sezon başına 0 maç 
ortalaması yıldız futbol-
cunun istikrarını ortaya 
koyuyor. 
2011'de yaklaşık 20 milyon 
Euro bonservis bedeliyle 
Napoli'ye ve 2015'te de  
milyon Euro bonservis be-
deliyle Leicester'a transfer 
olan Gökhan İnler, geçtiği-
miz sezon Premier League 
şampiyonluğu yaşamıştı.
Bu arada İsviçre Bası-
nı'ndan Sport Blick gazetesi 
Andreas Böni imzasıyla 
haberi okuyucularına tam 
tam sayfa olarak manşetten 

duyururken Kubilay Türk-
yılmaz'ın da yorumuna yer 
verdi. Kubilay Türkyılmaz 
yorumunda Beşiktaş'ın 
Napoli'ye benzediğini ve 
Gökhan'ın da en iyi dönemi-
ni  yıl Napoli'de geçirdiğini 
düşünerek başarılı olacağı 
görüşünü ifade ediyor.
Kasımpaşa'nın ve İsviçre 
Milli Takımı'nın başarılı 
santraforu Eren Derdiyok 
3 yıllığına Galatarasay ile 
anlaştı.
Derdiyok, "Hayırlısı olsun. 
Benim hedefi m yukarılara 
çıkmak. Kendime güveniyo-

rum. Ligde kendimi ispat etim, gollerimi 
attım. Hedefl erim var. Galatasaray gibi 
bir takıma gelmek hedefl erimden bir 
tanesi. İyi bir sezon geçirdim. Ben elim-
den geldiği kadar takıma katkı sağlamak 
istiyorum. Alternatif oyuncuların olması 
çok önemli. Takım içinde rakabet olması 
çok önemli başarı için." diye konuştu.
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BASEL - 125 yıl önce yola 
çıkan Osmanlı gemisi Ertuğrul 
Fırkateyni nin, Japonya da 

Kushimoto da geçirdiği elim kaza 
sonrasında  Japon halkının Osmanlı 
mürettebatını kurtarmak için gösterdiği 
büyük çaba ile başlayan ve yıllar sonra İran-
rak savaşı sırasında Tahran da mahsur kalan 

215 Japon vatandaşın Türk Hava Yolları 
uçağı ile kurtarılmasıyla pekişen dostluğun 
anlatıldığı Ertuğrul 1 0  ilk Türk-Japon 
ortak yapımı fi lm olması özelliği ile de 
büyük önem taşıyor. Türk Hava Yolları 
Basel ekibi ve İsviçre Japonya Ticaret 
Odası konukları nın ağırlandığı gala gecesi, 
Apero sonrası THY Basel Bölge Müdürü 
Melih Güler in açılış konuşması ile başladı. 
SJCC Başkanı Martın Herb konuşmasında 
Türk Hava Yolları na desteklerinden dolayı 
teşekkür etti. Film den önce 15 dakikalık 
bir Türk Hava Yolları sunumu yapıldı. Gala 
gecesine İsviçre Kültür ve Tanıtım Ateşesi 
Hilal Demirel katıldı.

TH Y‘ d e n Er t u ğr u l 
1 8 9 0  G A L A SI
Türk apon ilişkilerini geliştirmek ama ıyla Türk 

a a olları e s i re aponya Ti aret dası 
 asel de ortak ilm Galası düzenledi.

İs içre illi akımı yuncusu 
G k an e Eren ürkiye ü er ig’de
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