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İsviçre frankının  son yıllarda 
değer kazanmasının ardın-

dan düşen maaşlar göz önünde 
bulundurulduğunda, sağlık si-
gortalarının yüzde 4-5 oranında 
zamlanacak olmasının halka 
büyük yük olacağı kaydedildi. 
Vatandaş her yıl yapılan zam-
lara son verilmesi çağrısında 
bulundu. 

GEREKÇELERİNİ 
ANLATTI%

!ağlık Bakanı Berset basın 
toplantısıyla, 2017 yılı için 

ortalama yüzde 4,5 prim artışını 
ve gerekçelerini anlatırken, AG, 
BE, LU, SH, TG, ZG, ZH kan-
tonlarının zamdan az etkilenece-
ği, AI, BL, FR, GE, GL, GR, JU, 
NE, SO, TI, VS Kantonlarında 
ise artışın yüzde 5'in üzerinde 
olacağını kaydetti.          23’TE

PRİMLER YİNE
ZAMLANIYOR

Sağlık sigorta primlerindeki 
artışın önüne birtürlü geçilemi-
yor. Her yıl artan sağlık sigor-
tası primleri vatandaşın cebini 

yakmaya devam ediyor.

SKS: İstenirse 
prim artışı 

engellenebilir

İsviçre Tüketicileri Ko-
ruma Vakfı SKS, açık-

lanan sağlık prim artışını 
siyasetcilerin acizliğine 
ve yönetim zaafi yetinden 
dolayı sağlık masrafl arın 
düşmesinin engellendiğini 
savundu.  23. SAYFADA

11 yıl hapis cezasına çarptırılan suçlunun cezasının 
8 yıla inmesi maktülün yakınlarının‚ adalete güveni-

miz kalmadı‘ tepkisine sebep oldu.     HABERİ 6‘DA
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kalmadı

Gazetecilerin 
resimleri sergide
19-24 Eylül 2016 tarihleri arasında Zürih Kültür ve Tanıtma 

Ataşeliği tarafından “İsviçreli Gazetecilerin Gözünden 
Türkiye” temalı bir fotoğraf sergisi düzenlendi.           24’TE

Kadınlar 65’te emekli
olsun tartışması
!on halk oylamasında yıllardır maaş zammı alamayan 

emeklilere yüzde 10 maaş artırımını çok gören halkın 
darbesinden sonra, bu defa Parlamento yeni emeklilik refor-
muyla ilgili ilk görüşmede kadınların emeklilik yaşının 65’e 
çıkarılmasından yana karar aldı.    HABERİ 18. SAYFADA

Referandum 
sesleri yükseldi 
Tessin halkının son haft a ‘’önce bizimkiler’’ adlı halk oyla-

masını sandıkta kabul etmesinin ardından, aynı dertten 
müzdarip diğer sınır kentlerde de referandum sesleri yüksel-
meye başladı.                                     HABERİ 10. SAYFADA

3. kuşağa otomatik 
!vatandaşlık” yok
Aylardır tartılışı-

lan ve kurullar-
da masada bekleyen 
3. kuşak otomatik 
vatandaşlık hakkıy-
la ilgili Parlamento 
karşı çıkarak katı-
laştırılmış kriterler-
den yana kararlar 
aldı. Buna göre 3. 
kuşak göçmenler de 
normal vatandaşlık 
başvuru yoluyla va-
tandaş olabilecekler.  
21. SAYFADA

Sandıktan 2 hayır 
1 evet çıktı

!on yıllardaki artan terör olayları 
gerekce gösterilerek Ülkenin Milli 

İstihbarat Teşkilatı Nachrichtendienst’in 
yetkilerinin artırılmasını öngören yasa 
taslağı sandıkta kabul edildi.    20’DE

Danışma Günleri
büyük ilgi gördü

Türkiye-İsviçre Sosyal Güvenlik 
uzmanları Danışma Günleri’ne 

büyük ilgi gördü       19.SAYFADA

3 muhafazakar 
aday yarışacak
23 Ekim 2016 tarihinde 

gerçekleşecek Kanton Millet-
vekili (Grossrat) seçimlerinde bu 
yıl ilk defa 3 muhafazakar aday 
yarışacak.  HABERİ 14. SAYFADA
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Gülcemal Ayla Şahin

Yabancıların 
seçilme
hakkı 
reddedildi
HABERİ 3‘TE
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Cemil Baysal

BERN- Bern Oster-
mundigen çevre-
sinde son hafta-

larda okula giden küçük 
çocuklara sakız ve şeker 
hediye ederek arabaya 
ça ıran yabancılardan 
dolayı  aileler arasında 
bir korku hakim. Geçti i-
miz günlerde  yaşındaki 
bir erkek çocu u  okul-
dan eve trottinett ile ge-
lirken gri renkli bir araç-
tan kendisine seslenen 
bir yabancının Arabaya 
binersen 100 Lolipop 
şekeri hediye edece im  
dedi ini anlattı. Arabaya 
tesadüfen binmeyen ço-
cu un annesi korku ve 

panik içinde olayı okul 
y netimine bildirdi ini 
ifade etti. ocu unun 
arabaya binebilece i 
ihtimalinin de oldu u-
nu anlatan anne  çok 
uyanık olmalıyız. marım 
şüpheli kişi en yakın 
zamanda yakalanır. Bu 
zaman diliminde çocu u-
mu okula kendim getirim 
g türece im  dedi. 
Benzer olaylar de işik 
kantonlarda sıkca yaşa-
nıyor. 
Facebook ta bir payla-
şımda bir kadın uyardır-
dı ı ailelerden uyanık ve 
dikkatli olmaları 
y nünde ça rıda bulu-
nuyor.

A l l  
ama  d kka

Cemil Baysal

NE E B RG- 
Fransız Kantonu 

euchatel de 
oturumlu göçmenler 
Kanton meclisi ve şehir 
meclisine aday olama-
yacak. Seçmen  pasiv 
seçme hakkının genişle-
tilmesini öngören yasa 
tekli  ni reddetti. Bura-
dan çıkacak bir olumlu 
sonuç  di er kantonlara 
da rnek teşkil edecekti. 
Yasa tekli   Kanton ve 

ehir Meclisi nin destek-
lemesine ra men  S  

ve FD  siyasi partileri-
nin engeline takıldı.  
S  ve FD  eucha-
tel de adaylık için nce 
İsviçre vatandaşlı ı şar-
tını gerek koştu. Yaban-
cıların kantonda aday 
olabilmesini öngören 
gerekli yasa de işikli i 

nerisi yüzde 4 oy ora-
nıyla reddedildi. Sandı-

a giden 2  bin 6 seç-

men oyunu ret  olarak 
kullanırken  23 bin 432 
seçmen yabancıların 
aday da olabilmesini 
destekleyen önergeye 
evet yönünde oy kullan-
dı. Sandı a katılım oranı 
yüzde 38 13 oldu. 

euchatel yabancıların 
seçme ve seçilme konu-
sunda ncü bir Kanton. 
1 . yüzyıldan bu yana 

kantondaki göçmenlere 
seçme hakkı tanıyan 
Kanton  belediyelerde 
de 200  yılından bu 
yana seçilme hakkı 
tanıyor.  

te yandan yüzde 62 
gibi yüksek bir hayır oy 
çoklu uyla kütüpha-
nelere devlet yardımı 
yapılması nerisi de 
reddedildi.

Cemil Baysal

BERN- İsv iç re’de daha 
önce minare yasağı iç in 

referandum g irşimini başlatan 
‘’E g erking en komitesi’’, ülke 
g enelinde aç ık alanlarda 
burka yasağının uyg ulanması 
iç in imza toplama ç alışmala-
rını sürdürüyor. 1 5  E ylül 2 0 1 7  

tarihine kadar 1 0 0  bin g erekli 
imza toplaması 
g ereken komi-
tenin  şu ana 
kadar topladığı 
imzalarla bu 
rakama ulaşabi-
leceği belirtildi. 
İsv iç re P arlamentosu ( N a-

tionalrat)  burka yasağının 
aç ık alanlarda 
uyg ulanması yö-
nünde bir oylama 
yaptı. O ylamada 
1 0  ç ekimser oy 
kullanılırken, 
8 8 ’ye 8 7  burka 

yasağından yana oy ç ıktı. K an-

ton M eclisi’ne g idecek taslağın 
burada nasıl oylanacağı merak 
konusu.  Y asağın öncülüğü-
nü Tessin K antonu’nda 2 0 1 3  
yılında g erç ekleşen halk 
oylaması başlattı. 1  Temmuz 
tarihinden bu yana Tessin 
K antonu’nda B urka v e N ij ab 
yasağı yürürlükte. 

 ar a en  r a a ağ n  na ad

Yab an cıl ar ın 
seçil me
hak k ı 
r ed d ed il d i

FiNANS/EMEKLiLiK VERGi ve TERCÜME

27 Yıllık Deneyimle

PANSİYONKASA / AHV İSVİÇRE VE TR EMEKLİLİK, 
ERKEN EMEKLİLİK İŞLEMLERİ VE PLANLANMASI 
İLE VERGİ TASARRUFU
KESİN DÖNÜŞLERDE ALINAN
VERGİ İADESİ VE PLANLANMASI 
ÇİFTE VERGİLENDİRMEDE YURTDIŞI 
MAL MÜLK (TR) BEYANI İÇİN DANIŞMANLIK
SOSYALYARDIM, BÜTÇE VE
HUKUKİ HAKLAR DANIŞMANLIĞI
VEKALET, NOTER VE EVLİLİK İŞLEMLERİ

GÖÇMENLER DAİRESİ VE RESMİ
KURUMLARLA YAZIŞMALAR
İSVİÇRE’DE VE TÜRKİYE’DE
TANIMA / TENFİZ BOŞANMA 
DAVALARI, İSVİÇRE ve 
TÜRKİYE’DE AVUKAT TEMİNİ 
TÜRKİYE’DEN EŞ GETİRME 
İŞLEMLERİ 
50 DİLDE NOTER TASDİKLİ 
TERCÜMELER

Tanju DALGIÇ
Kiranta Tercüme ve Danışmanlık 
Bürosu: Zentralstr. 47 • 8003 Zürich
Tel. 044 450 88 03
tdalgic@kiranta.com

Deniz ERASLAN eidg. Finanzplaner mit FA/Finanzberater
Finanzplanung Pensionsplanung&Übersetzungen
Bahnhofstr. 7 • 8330 Pfäffikon ZH 
Tel. 043 536 86 34 
eraslan_finplan@swissonline.ch

(Konsolosluk ve tüm resmi kurumlarca tanınmaktayız)
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Z RİH - İsviçre Federal 
Mahkemesi nin atan artisi 

ideri Do u erinçek e Erme-
ni soykırımı emperyalist bir yalan-
dır  dedi i için verdi i hapis cezası 
kararı resmen bozuldu. erinçek  
kararı AİHM e taşımış  tüm dünya-
nın yakından takip etti i davada 
Büyük Daire Ermeni soykırımı 
yalandır  demenin suç olmadı ına 
karar vermişti. 
İsviçre Federal Mahkemesi  2  
A ustos 2016 günü verdi i kararla 
Do u erinçek in temyiz başvu-
rusunu kabul etti. B ylece Do u 

erinçek hakkında daha nce 
ozan Sulh eza Mahkemesinin  

arkasından aud Kantonu İstinaf 
Mahkemesinin ve İsviçre Federal 
Mahkemesinin verdi i mahkumiyet 
kararları bozulmuş oldu.

erinçek hakkındaki mahkumiyet 
kararı  İsviçre eza Yasasının 231. 
Maddesine g re soykırımı ink r  
suçunun işlendi i gerekçesiyle 
verilmişti.
Aİ  KARARININ N
İsviçre Federal Mahkemesinin e-
rinçek lehine verdi i bozma kararı  
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
2. Dairesi nin 16 Aralık 2013 tarihli 
ve AİHM Büyük Dairesi nin 1  Ekim 
201  tarihli kararlarına dayanıyor. 
AİHM kararlarında erinçek in 
Ermeni soykırımı emperyalist bir 

yalandır  s zlerinin düşünceyi 
açıklama zgürlü ü kapsamında 
oldu u saptanmıştı.
AİHM Kararları gerekçesinde ayrıca 
1 1  olaylarının Yahudi Soykırımı 
ile aynı sını  ama içinde olmadı ı  
1 1  olaylarında soykırım suçunun 
işlendi i konusunda bir mahkeme 
kararı bulunmadı ı da belirtiliyordu.

A KARARI ARIN
A ARGILA A ENİ EN     
A ILA AK

Federal Mahkeme  ozan Sulh eza 
Mahkemesinin Do u erinçek hak-
kında soykırımı ink r suçunu işledi-

i gerekçesiyle verdi i mahk miyet 
kararını bozdu.
İsviçre Federal Mahkemesinin 2  
A ustos 2016 tarih ve 6F 6/2016 
sayılı kararına g re

1.Do u erinçek in temyiz talebi 
kabul edilmiştir.

2.İsviçre Federal Mahkemesinin 
12.12.200  tarih ve 6B 3 8/200  
sayılı kararı şu içerikle düzeltilmiş-

tir  Do u erinçek in temyiz başvu-
rusu kabul edilmiştir. aud Kanto-
nu eza İstinaf Mahkemesinin 13 
Haziran 200  tarihli kararı bozul-
muştur. Dava  belirtilen gerekçeler 
g z nüne alınarak yeni bir karar 
alınmak üzere Kanton Mahkemesi-
ne geri g nderilmiştir.

Mahkeme giderleri sanı a yük-
lenmeyecektir.

aud Kantonu Do u erinçek e 
tazminat olarak 3000 İsviçre Frankı 

demeye mahk m edilmiştir.
1.Temyiz eden Do u erinçek in 

dava gideri olarak dedi i 4000 
Frank kendisine geri denecektir.

2.Do u erinçek temyiz süre-
cinin yargı giderlerinden sorumlu 
tutulmayacaktır.

3. aud Kantonu ve İsviçre 
Ermeni Derne i  temyiz eden Do u 

erinçek e 2 00 er Frankı temyiz 
süreci tazminatı olarak demeye 
mahk m edilmişlerdir.

4.Karar  aud Kantonu İstinaf 

Mahkemesine  İsviçre Konfederas-
yonu Devlet Bakanlı ına ve tara  a-
ra bildirilecektir.

ARGI RE İ 
Do u erinçek   Mayıs  22 Tem-
muz ve 18 Eylül 200  günlerinde  

ozan  Op  kon ve K niz şehirlerin-
de  Ermeni soykırımının emperya-
list bir yalan oldu unu ifade etti.

ozan Sulh eza Mahkemesi   
Mart 200  tarihli kararı ile  Do u 

erinçek in  İsviçre eza Yasası-
nın 261. maddesinin 4. fıkrasının 
içerdi i anlamda ırk ayrımcılı ın-
dan suçlu oldu unu karar vermiş 
ve kendisini 30 gün süreyle hapis 
ya da buna karşılık 3000 Frank 
para cezası ve İsviçre-Ermenistan 
Derne i lehine 1000 Frank tutarında 
manevi tazminat demeye mahkum 
etmiştir.
İsviçre aud Kantonu İstinaf 
Mahkemesi  Do u erinçek in bu 
hükme karşı yaptı ı temyiz baş-
vurusunu 13 Haziran 200  tarihli 
kararla reddetmiştir. aud Kantonu 
İstinaf Mahkemesine g re  Ermeni 
soykırımı  tıpkı Yahudi soykırımı 
gibi  eza Kanunun 261. maddesi 
4. fıkrasının kabulü sırasında yasa 
koyucu tarafından  şikar ve mal m 
bir tarih  olgu olarak tanınmıştır.
Do u erinçek in aud Kantonu 
İstinaf Mahkemesi kararına karşı 
temyiz başvurusu da İsviçre Fede-
ral Mahkemesi tarafından 12 Aralık 
200  tarihli kararla reddedilmişti.
Do u erinçek  10 Haziran 2008 
günü ifade zgürlü ü engellendi i 
gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesine başvurdu.
AİHM İkinci Dairesi  12 Aralık 2013 
tarihli kararıyla Avrupa İnsan Hakla-
rı S zleşmesinin 10. maddenin ihlal 
edildi ini saptayarak  erinçek i 
haklı buldu ve İsviçre Devletini 
mahkum etti.
İsviçre Hükümeti  1  Mart 2014 
günü AİHM Büyük Daire ye başvur-
du.
AİHM Büyük Dairesi  1  Ekim 201  
günlü kararıyla bir kez daha

erinçek  28 Ocak 2016 günü AİHM 
Kararına dayanarak  İsviçre Mahke-
melerinin verdi i kararların bozul-
ması için temyiz başvurusunda 
bulundu.
İsviçre Federal Mahkemesi  2  
A ustos 2016 günlü kararıyla erin-
çek hakkında verilen mahkumiyet 
kararını bozdu.

!"#"$%&'(%)*"+"'
Perinçek kararını bozdu

!"#"$%&"'#()(%*(+,'(%
oğ  erinçek e rme-

ni soykırımı emperyalist 
bir yalandır  dediği için 
verdiği apis ce ası ka-
rarı resmen bo ld . 

!urbette en iyi yatırım 
artık gelecek nesillerin 

eğitimine önem vermek 
olduğu kadar onlara en 
iyi kültür ve 
toplumsal 
bir miras 
bırakmaktır. 
Yazılanları 
okumak, de-
ğerlendirmek 
önemliyse 
okuduğunu 
anlamak ve 
anadilini konu-
şabilmek ve o 
güzel Türkçeyi 
çocuklarımıza 
ve torunlarımı-
za iletebilmek 
de çok önemli 
olduğu kadar 
bizlerin hayatt-
sal vazifeleri-
mizden biridir.

Yapılan araştırmalar 5 
buçuk milyon Türk'ün 
yaşadığı Avrupa'daki 
Türklerin gelecekte belkide 
yarısından daha azı Türkçe 
konuşur olacak. Bu konuda 
yapılan hatalardan acil 
dersler çıkararak Türkçe-
mize ne zaman öncelik ve-
receğiz. Sadece Türkiye'yi 
sevmekle,Türkiye'ye tatile 
gitmekle, Türkiye'de yaşa-
nanlara duyarlı olmakla, 
Bayrağımıza sahip çık-
makla herşey hallolmuyor. 
Sanal alemlerde arslanlar 
gibi Türkçe döktürmek 
yetmiyor, o güzel Türkçeyi 
konuşmak ve yazmakda 
lazım.Türkçe konusunda 
hala bir şansımız var. Tür-
kiye Cumhuriyeti devleti 
yurtdışına gönderdiği öğ-
retmenler vasıtasıyla Kültür 
dersleri veriliyor tüm yurt-
dışında. Önemli olan bu 
kültür derslerine ne kadar 
ilgi gösterdiğimiz.Çeşitli 
bahanelerle nerdeyse okul  
çağındaki çocuklarımızın 
yüzde 85 i bu derslere 
katılmıyor. Her sene Türk 
kültür derslerine katılım sa-
yısı azalırken ne yöneticiler 
nede vatandaşlarımız hala 
bu konuya duyarlı değiller. 
Nerdeyse hiçbir çatı örgü-
tünün, diğer derneklerin 
bu konuda ne gündemleri 
var, nede faaliyetleri. Okul 
aile birliklerine ilgi gös-
teren oldukça az oysa bu 
okul aile birlikleri İsviçrenin 
hertarafına dağılmış ola-
nakları ölçüsünde birşeyler 
yapmaya çalışıyorlar.

Çare bu konuyu sade-
ce İsviçre'de değil,başta 
Almanya olmak üzere 
diğer Avrupa ülkelerinde 
yaşayan vatandaşlarımızın 
öncelikli olarak gündem-
lerine almalarıdır. Türkçe 
konusunda kayıbımızı 
kıyaslamak için Avrupada 
yayınlanan günlük gazete-
lerin ilk çıktığı yıllarda ner-
deyse günlük tirajları yüz-
binleri bulurken,bugünlerde 
5 bini bile bulmayan tirajla-
rı en önemli ölçüdür. Hatta 
Avrupada çıkan günlük 
gazeteler teker teker kapa-
nırken nedeninin araştırıl-
mamasıda çok önemlidir. 

Halbuki Avrupa'da Türk-
lerin sayısında bir azalma 
yok aksine bir artış var. 
Avrupada basılan günlük 

Türk gazete sayısın-
da bu kadar azalma 
olmasının sebebleri 
ticari değil çünkü 
Türkçe konuşan 
Türklerin sayısının 
azalmasıdır.
Türkçe gazetelerin 
Avrupa'da sonu ge-
lirken bunun Türk-
çeninde  ölmesi 
anlamına geleceğini 
hepimiz anlamamız 
gerekiyor. Neden-
leri hepimiz aslında 
biliyoruz, Türk 
ailelerın nerdeyse 
yarısı çocuklarıyla 
Almanca ,yine Türk 
çocukları kardeşle-

riyle iletişimde tamamen 
Almancayı kullanmakta bu 
veriler biraz düşünürseniz 
oldukça korkunç neticileri-
de beraberinde getirecektir. 
Gereken ilgi gösterilmezse 
ilerde Avrupada Türkçe 
unutulan diller arasına 
girecek bunun ne kadar 
kötü neticeler doğuracağını 
hepimizin düşünme zamanı 
geldi. İki dillilik büyük bir 
zenginlik burda bile İsviçre-
lilerin çoğu anadillerinden 
başka ikinci bir dili rahat-
lıkla kullanırken, bizlerin 
çocuklarına rahatlıkla öğre-
tebileceğimiz  Türkçemizi 
ihmal etmemiz anlaşılır gibi 
değil. Avrupada yaşasak-
ta köklerimiz Türkiyede 
,kökümüzden kopmama-
nın, koparılmamanın yolu 
Türkçeden geçiyor. Kimse 
korkmasın Türkçeyi iyi öğ-
renmek, iyi bir Almancaya 
engel değil, İntegrasyona 
ise hiç engel değil.

Bir sözümde Avrupa yayın 
yapan Türk TV kanalla-
rına sizlerde biraz daha 
bu konuya ilgi göster-
messeniz, yayınlarınızda 
sürekli anlaşılmaz bozuk 
bir Türkçe kullanmaya 
devam ederseniz,sizlerin 
de sonu geçmişte Avrupa 
basılan ve şu anda teker 
teker kapanan gazetelerin 
sonu gibi olacak, o saçma 
sapan reklamlarınıza bile 
seyirci bulamayacaksınız. 
Bu konuda acil adımlar atı-
lacaksa; aileler,STK'lar,kafa 
yoracaklar Türk Kültür 
derslerine katılım oranının 
artırılması için seferberlik 
ilan edilecek. Yeni atanan 
T.C Bern Büyükelçimizin 
de bu konuya gereken 
titizlikle yaklaşacağına 
inanıyorum.  29 Ekim 
Cumhuriyet  Bayramınız 
ve Kurban Bayramınız  
Kutlu olsun. Çocuklarımı-
zı Türk kültür derslerine 
gönderelim,geleceğimi"#$
yatırım yapalım.

TEMA VAKFINA 
ÜYE OL, DESTEK 
OL,TÜRKİYE ÇÖL OL-
MASIN
Üzerinize vazife olmayan 
işlere karışın : BİR AĞAÇ-
LA KARDEŞ OLUN
Sağlıcakla kalın. 

Seferberlik...

 hsamsunlu blue in.ch

 H SEYİ  
SAMS
Türkiye İsviçre 

!"#$%$&'()"*&"+",-'
Birliği (TISAB) 

Başkanı

Üç katlı bina, Restaurant 
içerisinde 50 kişilik, 
dışarıda 40 kişilik oturma 
yeri, 24 saat açma müsadeli. 

3 adet Kurye arabası ve Servisi bulunan Restaurant 
satılıktır. Yan gelir olarak yıllık reklam tabelası 5000 Frank.  
Restaurantın anlaşması 20 yıllık.

Birmensdorferstr. 
kontak: 076 566 45 01 • 044 450 15 15

Web: www.lafavorita.ch

SATILIK Restaurant
Pizza-Kebap Kuriye

La Favorita

!ÜRİH- 1 Ekim 2016 tarihinden itibaren geçerli olan sosyal 
yardım yasası yürürlüğe girdi. Buna göre, sosyal yardım 

başvurusunda bulunan tüm göçmenlere bir sözleme imzalatılıyor. 
Gönderilen mektubun ekinde yeni yönetmelikle ilgili kurallar 
hatırlatılıyor.  Sözleşmede başvuru sahibinin mali durumunu en 
ayrıntılı yönüyle doğru beyan edilmesi talep ediliyor.  Başvu-
ruda beyan edilmeyen bilgilerin daha sonra ortaya çıkarılması 
durumunda, başvuran kişiyi sosyal kurumları istismar ve dolan-
dırmaktan dolayı para, hapis ve ülkeyi terketme cezası bekliyor.  
Sosyal yardım başvurusu yapılan tarihten sonra, başvuru sahibi-
nin medeni ve mali, iş durumuyla ilgili değişiklik olması duru-
munda, sosyal kuruma bu bilgilerin anında bildirilme zorunlulu-
ğunun bulunduğu belirtiliyor.

Zürih te sosyal yardım zorlaştı
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Bahtiyar Okumuş

BER  -  İsviçre de 
her yıl en çok artan 

masra  arın başını çeken 
sa lık masra  arı bu yılda 
liderli ini koruyaca a 
benziyor. Geçen sene 
ortalama yüzde 3  artan 
sa lık masra  arı 2016 
Yılının ilk 6 ayında ise 
yüzde 4 3 
artış g s-
terdi. Sa lık 
Sigortaları 
çatı derne i 
Sant suis-
se  2014 yı-
lından beri 
ilaç ücretle-
rinin sabit 
durdu unu  
ama bu 
sene yeni-
den ilaçlara 
zam gelme-
sinin artışın 
başlıca sebebleri olarak 
g sterdi.İlaç ücretleri 
bu senenin ilk 6 ayında 
ortalama yüzde 3 artış 
sa ladı. Sa lık Sigorta-

ları çatı derne i Sant -
suisse  derhal nlemler 
alınmasını talep eder-
ken   sa lık masra  arını 
azalmanın çarelerini 

yayınladıkları 
basın bildirge-
sinde tanıttı. 
Sant suisse 
doktorların 
rutin işlemleri-
ne sabit ücret 

denmesini 
savunuyor. 
Sa lık masraf-
larının sürekli 
artış sebeble-
rinin başında 
nufus artışı 
ve nufusun 
yaşlanması 

olarak g steriliyor. Tüke-
ticiler ise  sa lık Bakanı 
Alain Berset ten konu 
ile alakalı somut adımlar 
atmasını talep ediyor

sviçre de tüke-
ticilerin sor n-
larının başında 

er yıl artan 
Sağlık asra ları 
var.  yılın ilk 
 ayında sağlık 

masra ları orta-
lama yü de  

arttı.

Sa lık 
Masra  arı
ARTT

!ERN- 2016-2017 eğitim 
öğretim yılı sene başı 
öğretmenler kurulu Bern 

Büyükelçiliği Eğitim Müşavir-
liğinde gerçekleştirildi.  Milli 
Eğitim Bakanlığınca İsviçre'de 
görevlendirilen 6 yeni öğret-
menden 3'nün de hazır bulundu-
ğu kurulda toplam 27 öğretmen 
hazır bulunmuştur. nümüzdeki 
günlerde diğer 3 öğretmende ge-
lerek toplam 30 öğretmenle 1 0 
Türk Okulundaki eğitim öğretim 
çalışmaları kesintisiz sürdürü-
lecektir. Toplantıda 2016-2017 
eğitim öğretim yılında yapıla-
cak çalışmalar, eğitim öğretim 
programları, planlar, yıl içinde 
gerçekleştirilecek faaliyetler, 
23 Nisan kutlamaları, uyulması 
gereken kurallar ile öğrenci 
sayılarının artırılması hususları 
karara bağlandı.
Eğitim Müşaviri Ali evik tüm 
öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz 
için başarılı bir eğitim öğretim 
yılı olması dilekleriyle toplantıyı 
bitirdi.
Toplantı sonunda tüm öğretmen-
lerce aile fotoğrafı çekildi.

Ye n i  e ği ti m  y ı l ı n a haz ı r l ar  

emil Baysal

BERN- İsviçre'nin bilinen 
sendikaların-

dan Unia'da cinsel 
taciz skandalı patlak 
verdi. Zürih Bölge 
Sorumlusu Roman 
Burger'in Unia Sen-
dikası ile tüm ilşkisi 
kesildi.  eni olma-
yan olayın basına 
yansıması ve baskı-
ların artması sonucu 
1  yıldır Unia'da görevli üst 
düzey yönetici Roman Bur-

ger'in işine son verildi. Roman 
Burger 14 yıldır Sendika'nın 

en önemli bölgesi 
Zürih-Schaffhausen 
Sorumlusu olarak 
27 bin çalışa-
nı yönetiyordu.  
Basındaki bilgilere 
göre, Unia Sendi-
kası'nda önemli bir 
pozisyonda bulunan 
Roman Burger'in 
bayan bir çalışana 

sms mesa larıyla cinsel tacizde 
bulunduğu belirtildi.

nia da cinsel taciz skandalı

T

info@vatan.ch
www.vatan.ch  Tel.: 044 454 81 81

Acil bilet: 
079 403 07 56

1979
2016

Zürich, Basel ve Cenevre’den
THY ile iNDiRiMLi FiYATLAR

İndirimle rimiz  03. 10.2016 ile  29. 10.2016 tarihle ri arası n d a g eçe rl idir

Market-Metzgerei-
Restaurant-Bäckerei

Tramstr. 10 • 8050 Zürich-Oerlikon • Tel.: 044 310 39 66
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Ülker Petibör  1 kg.
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teşkilatlarına karşı sistematik 

bir saldırı başlatıldı. Hem siyasiler 
hem de medya bu konuda ciddi 
bir kamuoyu oluşturmaya başladı. 
İşin başını yine isimleri bizden olup 
ruhlarını satan omurgasız kişiler 
çekiyor. Bu zamana 
kadar aşırı uçlara mekan 
olmamış Diyanet e 
bağlı cemiyetleri hedef 
tahtasına koyan zihniyet, 
bildik gerekçelerini sergi-
lemeye başladı. Türkler 
demokrasi mitingine 
katılınca ve darbe karşıtı 
olunca en üst perdeden 
tepkiler gelmeye başladı. 
Kavganızı buraya taşı-

mayın. Yaşadığınız ülke-
ye sadakatinizi gösterin  
açıklamaları yapılırken, 
terör örgütlerinin söz-
cülüğünü yapanlara ise 
sesleri çıkmıyor. 
Neymiş, Diyanet 
teşkilatları Ankara ya 
bağlıymış, din görevlileri 
Türkiye den gönderi-
len memurlarmış.  es 
doğrusu, günaydın  
demek bile sizin bu gerekçelerinize 
az geliyor.  Türkiye den gelen ve 
oradan maaş alan din görevlileri 
yeni mi ortaya çıktı  

eki, bu kişiler kendi kafalarına 
göre mi geldi   Sizin onayınız olma-
dan mı geldiler  Ayrıca bir ülkenin 

kendi vatandaşının dini, sosyal ve 
kültürel ihtiyacını karşılaması kadar 
doğal ne olabilir ki  Gelenler de iki 
ülke arasındaki karşılıklı anlaşma-

larla geliyorlar. Kiliselere 
atanan papazlara veya 
havralarda görev yapan 
hahamları siz mi atıyor-
sunuz  eki gelen bu din 
görevlileri DAEŞ e, El 
Kaide ye veya Taliban a 
taraftar mı topluyor  
Toplumun huzurunu mu 
bozuyorlar   Tabii ki 
hayır. eki sizin rahatsız 
olduğunuz konu ne  
Demokrasiye karşı 
eylemlerde etkili olmuş-
lar. Darbe karşıtı tavır 
sergilediler. Seçimlere 
katılımı arttırdılar. Size 
göre AK ye  oy topla-
dılar. Erdoğan ı destekli-
yorlar. Size ne bundan  
Müslüman olan ben. 
Oy veren ben. Sandıkta 
irademi yansıtan ben. 

eki size ne oluyor  Siz 
yarın benim oyuma da 

müdahale edersizin.
Ben sizin istediğiniz gibi olacak 
derecede fikir özgürlüğüne, demok-
ratik fikre sahip değilim. Acizane 
kendi çapımda oyunu veren, 
yaşadığı ülkenin kanunlarına uyan, 
vergisini veren, üreterek katkıda 

bulunan birisiyim. Lütfen dinim 
ve din adamım hakkında ahkam 
kesmeyin.
Ben insanım ve insan haklarının 
gereği olarak dinimi yaşama hak-
kım var. Dinimi öğrenme, dini iba-
detlerimi yapmam için ibadethane 
sahibi olmam kadar doğal bir şey 
olamaz. Dolayısıyla devletim bana 
bu konuda yardımcı oluyorsa, vergi 
verdiğim, kalkınmasında emeğimin 
olduğu ve çocuklarımın doğduğu bir 
ülke de buna destek vermelidir. 
Diyanet bu tür saldırılara maruz 
kalırken diğer sivil toplum örgüt-
lerimiz ne yapıyor  Maalesef hiç 
bir şey yapmamaları, bir beyanatta 
bulunamamaları Diyanet e karşı 
kampanya başlatanların ekmeğine 
yağ sürüyor. Bakın beyler, sözüm 
ona STK ve diğer dini gruplar  
Bu gün Diyanet i hedef tahtasına 
koyan ve yaptığı bu saldırılarla bu 
kaleden taş koparmaya çalışanlar 
yarın sizi ele alınca sizi savunacak 
kimseyi bulamayacaksınız.  Birimi-
ze yapılan saldırı hepimize yapılmış 
olarak kabul etmeliyiz. Sarı öküzü 
verirseniz yok olur gidersiniz.
Teşbihte hata olmaz babında 
bilmeyenler için sarı öküz bahsi ile 
yazımızı sonlandıralım. 
Otlakların birinde bir öküz sürüsü 
yaşarmış. Çevredeki aslan sürüsü-
nün de gözü öküzlerdeymiş.
Ancak, öküzler saldırı anında bir 

araya geldiği zaman, aslanların 
yapacak bir şeyi kalmazmış. Bu 
yüzden küçük hayvanlarla beslen-
mek zorunda kalan aslanlar, iyi 
beslenememeye başlayınca bir çare 
düşünmüşler. Topal aslan yanı-
na bir iki aslanı da alarak, beyaz 
bayrak çekmiş ve öküz sürüsüne 
yanaşmış.
Öküzlerin lideri Boz Öküz ve 
yanındakilere tatlı dille konuşmaya 
başlamış:
Saygıdeğer öküz efendiler. Bugün 

buraya sizden özür dilemeye geldik. 
Biliyorum bugüne kadar sizlere za-
rar verdik. Ama inanın ki, bunların 
hiçbirini isteyerek yapmadık. Bütün 
suç hep o Sarı Öküz de. Onun 
rengi sizinkilerden farklı ve bizim 
de gözümüzü kamaştırıyor, aklımızı 
başımızdan alıyor. Biz de barışse-
verliğimizi unutuyor ve saldırganla-
şıyoruz. Sizle bir sorunumuz yok. 
Verin onu bize, siz kurtulun, yine 
barış içinde yaşayalım.
Boz Öküz ve heyeti bu sözler üze-
rine aralarında tartışmış ve teklifi 
haklı bularak, Sarı Öküz ü vermiş-
ler aslanlara. Bir tek Benekli Öküz 
karşı çıkmış ama kimseye derdini 
anlatamamış.
Bir süre sonra aslanlar yine aynı 
yöntemle gelip, bu kez Uzun 
Kuyruk u istemişler:
Gördünüz mü ne kadar barış 

severiz. Sizi de kararınızdan dolayı 

kutlarız. Ancak, şu sizin Uzun 
Kuyruk var ya, kuyruğunu salla-
dıkça nereden baksak görünüyor 
ve aklımızı başımızdan alıyor. 
Size saldırmamak için kendimizi 
zor tutuyoruz. Oysa sizler normal 
kuyruklusunuz. Verin onu bize, bu 
konuyu kapatıp, barış içinde yaşa-
maya devam edelim.
Boz Öküz ve heyeti, Uzun 
Kuyruk u teslim etmiş, yine 
Benekli Öküz karşı çıkmış. Uzun 
Kuyruk, aslanların pençesi altında 
can vermiş.
Bu olay sürekli tekrarlanmış, her 
seferinde farklı bahanelerle. So-
nunda öküzler zayıflamış, aslanlar 
küstahlaşmış. Artık, hiçbir bahane 
ileri sürmeden, doğrudan müdahale 
ederek, Verin bize şunu, yoksa 
karışmayız  demeye başlamışlar.
Birer birer aslanların pençesinde 
can verirken, Boz Öküz ve birkaç 
öküz kalmış geride. İçlerinden biri 
liderlerine, Ne oldu bize, nerede 
kaybettik biz bu savaşı  Oysa, 
vaktiyle ne kadar güçlüydük  diye 
sormuş.
Boz Öküz, Benekli Öküz ün 
sözlerini hatırlayarak, gözleri nemli 
Biz  demiş, Sarı Öküz ü verdiği-

miz gün kaybettik bu savaşı.
STK lar, birbirinize sahip çıkın  
Kendi içinizde olanları bir tarafa 
bırakarak böyle zamanlarda bari bir 
olun ki, diri kalın. 

Sarı küz ü  vermeyin
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İsviçre Temsilcisi

Adalete güvenimiz kalmadı
emil Baysal

BER - 2011 yılının Aralık ayında 
Bern iebefeld te aralarında geçen 
bir husumetin devamında  yeni-

den buluşan iki Türk arasındaki çıkan 
kavga lümle sonuçlanmıştı. Gazian-
tepli Mahmut Kocahal isimli vatandaş  
3  yaşındaki Diyarbakırlı H. A. isimli sa-
nı ın tabanca ateşiyle buluşma yerinde 
kalbine isabet eden kurşunla ldürüldü.  
Geçti imiz günlerde hakimin 11 yıl ceza 
talebiyle açtı ı dava Bern Yüksek 
Mahkemnesi nde duruşmada 
g rüşüldü.  Mahkeme  yıl 

nce işledi i cinayetten 
suçlu buldu u Türk ün 
cezasını 11 yıl  aydan 
8 yıla indirdi. ezayı 
indiren hakim  ayrıca 
sanı a hafta arası 
hapis cezası hafta 
sonu ev izni verdi. 
Sanık gündüz işlenen 
cinayetle ilgili kendini 
nefsi müdafaa ettti ini 

savundu. Bu kararı duyan mak-
dülün ailesi ve yakınları sinir 

krizleri geçirdi. 
K R A E Lİ İN E 

olis koruması eşli inde 
mahkeme salonundana 
ayrılan cinayeti işleyen 
katil ve yakınlarına  
mahkeme salonu dı-
şında maktülün yakın-

ları tarafından saldırıldı. 
Karşılıklı küfürleşme ve 
ba rışma sonrası olis 
maktülün yakınlarından 
2 kişiyi tutukladı. Mah-
keme salonundan iki 
arabayla ayrılan sanık ve 
yakınlarının kendilerini 
provoke etti ini iddia 
eden maktülün yakınları 
araçların peşinden koş-
tu. olisin olaya müda-
helesi çok sert oldu. ok 
sayıda olis maktülün 
yakınlarını yaka paça 
müdahele ederken  yol 
kıyısında beklemek-
te olan makdülün kız 
kardeşi Elif Başaran ı 
yaka paça yere indirdi. 

olis in orantısız mü-
dahelesiyle kolu kırılan 
Elif Başaran hastanede 
tedavi g rdü. 3 çocu u 
okula giden çocuklarına 
bakamayacak çalışamaz 
duruma gelen Elif Başa-
ran ve makdülün di er 

kız 
kardeşi Gülhan 

G ksu adalete isyan etti. Makdü-
lün kız kardeşi Elif Başaran  olis ne 
oldu unu anlamadan kenarda bekle-
di im anda yaka paça beni yere yıktı. 
Bu orantısız müdahele sonunda kolum 
kırıldı ve 3 gün hastanede yattım. En 
az 3 ay çalışamayaca ım. ocuklarıma 
bakmakta zorlanıyorum. Benim ma du-
riyetimi kim karşılayacak  dedi.
2011 yılında a abeyini kay-
beden bir di er kız kardeşi 
Gülhan G ksü ise  İsviçre 
adaletine ve kurumlarına 

olan inancımız 
bugüne kadar 
tamdı. Ancak nasıl 
oluyorsa  belli bir 
kefaret karşılı ın-
da katilin cezası 
indirildi. stelik 
hafta sonları aile 
ev izni verildi. 
Artık İsviçre ada-
letine kurumlarına 
hiç inancımız 
kalmadı  diyerek 
Türk Yetkililerden 

yardım beklediklerini ilet-
tiler.  Maktülün kız kar-
deşi Elif Başaran avuka-
tıyla g rüşerek  kolunun 
kırılmasına sebep olan 

olisler hakkında suç 
duyurusunda buluna-
rak tüm ma duriyetinin 
giderilmesi için dava 
açmaya hazırlanıyor. 
Makdülün yakınları da 
verilen ceza indiri-
mine itiraz etmeyi 

planlıyor.  
Lİ İN T T NA TE Kİ

Tele Bern Kanalı nın mahkeme salonu-
nun nünde çekti i g rüntüler sosyal 
medyada paylaşıldı. G rüntülerde net 
g rülen olisin orantısız tutumu büyük 
tepki çekti. Makdülün kız kardeşini yere 
yıkan kolunu kıran olis  müdahele 
sırasında kolu çizildi i gerekcesiyle 
makdülün yakınlarına 200 Frank para 
cezası kesti.

 yıl apis ce asına 
çarptırılan s çl n n ce a-
sının  yıla inmesi maktü-
lün yakınlarının !"!#$%$&

güvenimiz kalmadı  tepki-
sine sebep old . 

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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Kiralık EV ve İŞYERLERİNDE 
kullanıma uygundur

SI C AK ve
SO ĞU K SU  
ö z e l l ik l i

En iyi fi  yat

G AR AN TiSi

49.90 CHF
kiralama bedeli ile
GÜNLÜK 100 LiTRE
SAĞLIKLI SU
iÇiN!

B ünd tenw
e  info@ w ater- life.ch

► L ava bo nu z u n altı na tak ı lı r
► H er m u tf ağa u yg u nd u r
► D irek  m u slu ğa bağlanı r
► K iralı k  evl ere u yg u lanabilir

032 631 05 53

Waterlife arıtma cihazı taktırın, 
MUSLUĞUNUZDAN SAĞLIK AKSIN!

S ağlı k lı  bir
yaşam için
tem iz  su

için

İçme sularına ödediğiniz maliyeti 
ortadan kaldırır.

KiRECE SON
SU TASIMAYA VE.

ÖMÜR 
BOYU 

GARANTİ

490.-C H F

Tecrübeli elemanlarımız ve tanıtım hediyemizle 
misafiriniz olup size sağlıklı bir hayat sunalım. 
Lütfen, ÜCRETSİ Z  TANI TI M için bizi arayınız!

49.90  TAKSiTLE
hemen sahip olun

Ayda C H F

► L b lt

deluxe

digital 

WATER QUALITY

GOOD
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başarısız darbe girişimi son-

rası AB'de ve İsviçre basınında 
o kadar ikiyüzlülük görüyoruz 
ki, artık maskesini çıkaran 
konuşur hale gelmeye başladı.

Meğer sadece iki yüzlü değil, 
kaç tane maske taşıyan varmış 
hepsi gün ışığına çıktı.  So-
kaklarda her Cumartesi- azar 
ellerindeki dövizlerle ve terör 
örgütünü temsil eden bayrak-
larla ''katil Türkiye, katil Er-
doğan'' diye dolaşanlara çıkıp 
birisi Türkiye'deki 
siyaseti İsviçre'ye 
niye taşıyorsunuz 
dediğini duydu-
nuz mu  Sosyal 
medyadan ülkemi-
zin Başbakanına, 
Cumhurbaşkanı'na 
her türlü hakareti 
saldırıyı yapana 
sesi çıkmayanlar, 
ne hikmetse darbe 
karşıtı görüş belirtip 
eline Türk bayra-
ğını alıp ülkesine 
demokrasiye sahip 
çıkmalarından 
rahatsız oluyor. 
İsviçre basınına 
darbe karşıtıları, 
darbe sempatizan-
ları tarafından şikayet ediliyor 
ve hedef gösteriliyor. 

''Adamın birisi çıkıp ürih'teki 
Diyanet ve imamları Erdo-
ğan'ın İsviçre'deki uzun kolu. 
Felanca kuruluş Erdoğan'ın 
yan kolu, ost Gazetesi'nin 
adını vererek 'onlar Erdo-
ğan'cı'' diye isim vererek hedef 
gösteriyor. Bunları yazan 
şikayet eden kişi ifade özgürlü 
arkasına sığınarak saklanarak 
bu isimleri dile getirebilme 
konuşma özgürlüğünü ken-
dinde bulabiliyor. Ben ülke-
mizdeki darbe kalkışmasıyla 
bağlantılı adı geçen kurumların 
ismini verince hedef gösterme 
oluyor. Bu basın özgürlü-
ğü bile olamıyor. Örnekleri 
çoğaltabiliriz. Bu ikiyüzlülüğü 
say say bitmez. Bırakın bu iki-
yüzlülükleri. Teknoloji çağında 
yaşıyoruz. Artık herkes neyin 
ne olduğunu çok iyi biliyor.  
Her fırsatta Türkiye'yi diline 
dolayan Avrupa Birliği AB  iki 
yüzlülüğünü ortaya koymaktan 
yorulmuyor. Biz bu ikiyüzlülük-
lerini takip etmekten yorulduk. 
Türkiye'deki başarısız darbe 
girişimi sonrası uygulamaya 
konulan  aylık OHAL ve 
şüphelilere  günlük gözal-
tı süresi AB'ye ve Almanca 
konuşulan Alman ve İsviçre 
basınına dert oluyor. 
Fransa'nın Kasım 2 5'teki 
terör saldırısı sonrası 2 'nın 
tamamını kapsayacak şekil-
de OHAL süresini uzatması 
ve şüpheliler için  günlük 
gözaltı süresi uygulamasını 
görmezden gelen AB ve aynı 
basın, Türkiye'nin benzer 
tavrını günlerce diline doluyor. 
AB'nin ve İsviçre basını da 
buna dahil, Türkiye'ye bakışı 
büyük ölçüde hasta. daha açık-
cası Türkiye'ye karşı ikiyüzlü. 
AB'nin mihver ülkelerinde 
vuku bulduğunda problem 
sayılmayan şeyler Türkiye'de 
ortaya çıktığında önce eşza-
manlı tüm Avrupa basınında 
aynı başlıklarla algı yayılıyor. 
Sonra Viyana Havaliman'ın-
da panolarda duyuruluyor. 
Ardından ruhunu satmış adı 
Türk siyasetci ve gazeteciler 
tarafından basında bu vukular 
sanki sadece bize mahsusmuş 
gibi olduğundan kat kat ağır 
sorunlar olarak dillendiriliyor, 
sunuluyor. Türkiye'de vuku 
bulan kitle olayları ve terör 
saldırılarıyla Avrupa'nın .eşitli 
ülkelerinde vuku bulan benzer 
olaylara ve terör saldı-
rılarına Avrupa basını 

ve siyasetcilerin gösterdiği 
ikiyüzlü tepkiler, demek ki 
herhangi bir Avrupa ülkesin-
de Türkiye'deki Kadar yoğun 
teröre hedef olsa tüm hak 
ve özgürlükleri toptan askıya 
alacaklar. Ve Türkiye'ye karşı 
teröre karşı mücadelesinde 
''endişeliyiz'' diyenler, kendile-
rine gelince bunu demokrasiyi 
koruma çabası olarak alkış-
layacaklar. Bunun en somut 
örneklerini  Eylül'den sonra 
gördük. işkinliklerini yukarıda 
basındaki takınılan ikiyüzlülük-

lerde görüyoruz. 

C,-6'5!

a la ı
Minicik naaşı 
Bodrum sahille-
rine vuran Ay-
lan'a , Halep'te 
bomba enkza-
larının altından 
çıkarılan minik 
Ümran'a sahte 
timsah gözyaşı 
dökenler, aynı 
dönemlerde 
İngiltere'de silah 
faurı  gerçekleş-
tiriyor. Üstelik 
Bahreyn, Mısır, 
Suudi Arabis-

tan gibi ülkeler İngiltere'nin 
resmi davetlileri. Fuara 5  
firma katılıyor ve  ülkenin 
pavyonu bulunuyor.  Silahl 
Fuarı, insan hakları  diye 
etrafı suçlayan İngiltere'nin en 
önemli endüstrilerinden birisini 
temsil ediyor. Şöyle bir bakar-
sak; 5 .  kişinin çalıştığı 
ve yıllık  milyar 'lık bir dev 
sektör.  Bu rakamın içindeki, 

.  kişi de doğrudan 
silah ticaretini yapan tüccarlar 
ve yanlarında çalışanlar..Yani 
neymiş, bu hikaye bitmez. 
Biz kumsala  yüzüstü çakılmış 
Aylan'a, Minik Ümran'a ağla-
dığımızla kalırız..
İsviçre basınının da araların-
da bulunduğu Avrupa basını 
ve AB'nin riyak rlığı, terör 
örgütlerinin sözcüsü ve propa-
gandisti olma işlevini üstle-
nen medya organlarına çifte 
standartlı bakışları ortada. AB, 
demokrasiye sahip çıkan dar-
be karşıtı Türk vatandaşlarına 
izin bile vermezken, Türkiye 
aleyhindeki tüm kuruluşların 
hakaretlerine çadır kurmaları-
na musama göstermesinden 
terör örgütleriyle olan organik 
bağı kanıtlıyor. AB, terör söz-
cülüğüne soyunmuş bir gazete 
ve gazeteciyi normal basın 
muamelesine tabi tutulmasını 
istiyor. 

Avrupa'da bir gazete DAEŞ'i 
savunsa DAEŞ'linin cenaze 
törenine katılsa
Sormak lazım, AB üyelerinden 
birinde DAEŞ İŞİD  için çalı-
şan ve onu savunan bir yayın 
organı olmasına izin verilir 
miydi  
DAEŞ'li bir teröristin cenaze-
sine siyasetcilerin katılmasına 
Avrupa basını sessiz kalır-
mıydı  DAEŞ'li bir teröristin 
herhangi bir Avrupa ülkesinde 
asker ve polisi ve masum ço-
cuk ve kadınları katletmesine 
nasıl tepki verirdi  Türkiye'de 
yerleşik bir yayın organı DAEŞ 
için övgüyle bahsetse, çadırlar 
kurdursa, basında prppagan-
dalar yaptırsa AB'ye yönelik 
yayın yapsa AB kurmayları 
nasıl bir tepki gösterirlerdi  
Yapılan basın özgürlüğüne 
girer, basın özgürlüğüne 
saygı göstermek gerekir der 
miydiler  Görünen gerçek o 
ki, şimdilerde AB ve Avrupa 
basını dindar teröristlere ne 
kadar çok kızıyor gibi görünse 
de seküler teröristlere de aynı 
ölçüde sempati duyuyor.,

cemil.baysal@postgazetesi.ch
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Takiyecisiniz  sahtesiniz  
sahtekarsınız  ikiyüzlüsünüz...

.eğerli ost Gazetesi okurları, bu 
ay Milli Eğitim Bakanlığınca yayın-

lanan . 9.2  tarih ve 2 8 
sayılı genelgesi doğrultusunda ülkemi-
ze karşı girişilen hain darbe 
girişiminin öğrencilerimize 
doğru anlatılması amacıyla 

5 Temmuz Demokrasi 
aferi ve Şehitleri Anma 

Etkinlikleri  öngörülmesi 
sebebiyle bu konuyu ele 
alıyoruz.

5 Temmuz 2  tarihin-
de meydana gelen darbe 
girişimi, Türkiye'yi parçala-
mak isteyen karanlık güç-
lerin kalleşçe millete savaş 
açtıkları ve 2  vatandaşı-
mızın şehit olduğu, 2 9  
vatandaşımızın gazi olduğu 
hain bir saldırı olarak hafı-
zalara yerleşmiştir.
Demokrasimize, insan haklarımıza ve 
milli birlik ve beraberliğimize yönelik 
bu alçakça saldırı, milletimizin va-
tanına ve devletine bağlılığı, birlikte 
huzur içinde yaşama isteği ve karanlık 
güçlere eşi ve benzeri görülmemiş 
bir cesaretle karşı durması sayesinde 
atlatılabilmiştir.
Bizler eğitim ordusunun yılmaz nefer-
leri olarak, bu saldırıyı her ortamda, 
her şekilde lanetledik ve ülkemizin 
geleceği olan öğrencilerimizin karanlık 
bir Türkiye'de yaşamalarına izin ver-
meyeceğimizi her fırsatta haykırdık.
Toplumlar tarihlerinde meydana gelen 
böylesi büyük hadiseleri, toplumsal 
hafızaları aracılığı ile gelecek nesillere 
aktararak benzeri tehlikelerin bir daha 
yaşanmaması için önlemler almakta-
dırlar.
Şanlı tarihimizde Çanakkale ve Kur-
tuluş Savaşları gibi destanlar yazmış 
bir toplum olarak nasıl ki, bu büyük 
varoluş mücadelelerimizi yeni nesillere 

aktararak böylesi büyük tehlikelerin 
tekrarını engellemek için çalışıyorsak, 

5 Temmuz'da yaşanan bu hain sal-
dırıyı da gelecek kuşaklara aktarmalı 

ve huzur içinde, birlikte ve 
özgürce yaşama hakkımız 
için canlarını hiçe sayan 
şehitlerimizin ve gazilerimi-
zin anısını da çocuklarımıza 
anlatmalı, kahramanlarımızı 
tanımalarını sağlamalıyız.
Bilindiği üzere,T.C. Anaya-
sa'sının başlangıç kısmında; 
Dünya milletleri ailesinin 

eşit haklara sahip şerefli bir 
üyesi olarak, Türkiye Cum-
huriyetinin ebedi varlığı, 
refahı, maddi ve manevi 
mutluluğu ile çağdaş mede-
niyet düzeyine ulaşma azmi 
yönünde; millet iradesinin 
mutlak üstünlüğü, egemen-
liğin kayıtsız şartsız Türk 

milletine ait olduğu ve bunu millet 
adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir 
ve kuruluşun bu Anayasada gösterilen 
hürriyetçi demokrasi ve bunun icapla-
rıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına 
çıkamayacağı  ifade edilmektedir.
Geleceğimizin teminatı olan çocukla-
rımızı ve tabii olarak öğrencilerimizi; 
milli, manevi ve insani değerlerimiz ile 
tarihsel ve kültürel hassasiyetlerimizi 
benimseyen, koruyan ve geliştiren; 
ailesini, vatanını, milletini seven ve da-
ima yüceltmeye çalışan, insan hakları-
na saygılı ve Devletine karşı görev ve 
sorumluluklarını bilen ve bunları dav-
ranış haline getirmiş bireyler olarak 
yetiştirmek, Bakanlığımızın ve bizlerin 
en öncelikli görevleri arasındadır. 
Okullarda, 2 -2  Eğitim Öğ-
retim Yılının ilk haftalarında Ba-
kanlığımıza bağlı tüm resm  ve özel 
örgün kurumlarının bütün sınıf ve 
şubelerinde 5 Temmuz Demokrasi 
aferi ve Şehitleri Anma  teması ile 

öğrencilerin seviyesi dikkate alınarak 
bilgilendirme ve etkinlikler yapılmak-
tadır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin 
demokrasi, mill  birlik ve beraberlik, 
vatan sevgisi, yurt savunması ile şehit-
lik konularında farkındalığın artırılması 
hepimizin ortak sorumluluğudur.  

Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığımızın 
. 9.2  tarih ve 2 8 sayılı 

genelgesi doğrultusunda 2 -2  
eğitim öğretim yılının başlangıcında, 
öğrencilerimize yönelik hazırlamış 
olduğu eğitsel materyalleri hepimiz 
çocuklarımızla paylaşalım ve güzel 
yurdumuzun, aziz milletimizin böylesi 
büyük bir ihanete karşı kahramanca 
verdiği cevabı çocuklarımızın öğren-
melerini sağlayalım.
Değerli vatandaşlarım, bu vesileyle 
İsviçre genelinde faaliyet gösteren 
Türk Okul Aile Birliklerinin, dernekle-
rin, STK'ın ve vatandaşlarımızın büyük 
destekleriyle 8  Türk Okulunda 
eğitim-öğretim hizmeti yürütülmekte-
dir. Bizler anaokulu, ilkokul, ortaokul, 
lise ve üniversite seviyesinde de bu 
öğrenci sayılarını daha ileriye taşımak 
arzusundayız. Yeni okul sınıf açma 
ve öğrenci sayılarının artırılması ile 
ilgili yaptığımız çalışmalarımızda tüm 
vatandaşlarımızdan yardım ve destek 
beklediğimizi vurgulamak isterim.     
Her konuda 2  egitim blu-
e in.ch  http: bern.meb.gov.tr  
Facebook: İsviçre Bern Eğitim Müşa-
virliği , İsviçre Meb Müşavirliği  Tel: 

- 52.2 .28  vatandaşlarımızın 
hizmetinde olduğumuzu bir kere daha 
hatırlatıyoruz.

9 2  tarihli Genelge 
No:2 8  5 Temmuz Demok-
rasi aferi ve Şehitleri Anma Etkinliği  
konulu Genelge ve video için tıklaya-
rak görebilirsiniz. http: .eba.
gov.tr 5temmuzanmaprogrami

1  Temmuz demokrasi zaferi ve 
şehitleri anma etkinlikleri

 A  ÇE K
T.  Bern E itim 

Müşaviri

emil Baysal

BERN-  İsviçre Parle-
mentosu bir dizi yeni 

kriterler içeren yeni enteg-
rasyon yasasını onayladı. 

eni düzenlemeye göre, ül-
keye sadece iyi uyum sağ-
lamış göçmenlere oturma 
izni verilecek.  Tartışma-
larla geçen görüşmelerde 
yetkili komisyon hem sol 
hem sağ kesimin taslaktan 
memnun olmamasından 
dolayı önergeyi reddetti. 
Daha sonraki oylamada 
113 evet oyuna karşın 65 
ret oyu çıktı.  

eni Entegrasyon asasına 
göre, sadece ülkeye iyi 
uyum sağlamış göçmenlere 

 oturma belgesi verilecek. 
apılan oturumun sonu-

cunda yeni entegrasyon 
yasasına, ülkenin kamu 
düzenine uymak, anayasa 
koşullarına riayet etmek, 
çalışma ve eğitim şartları 
eklendi. 

F!,/'-#.!*#&(#6,!
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 ikamet belgesinde yeni 
düzenlemeler yapıldı. Buna 
göre, sadece belirlenen 
entegrasyon kriterlerine 
uyanlara  oturma kimliği 
verilecek. Bakanlar Kurulu 
Bundesrat, 10 yılı doldu-
ran göçmenlerin  kimlik 
alma hakkının verilmesini 
savunurken,  Parlamento 
ve Kantonlar Meclisi hükü-
metin bu önerisini 125'e 65 
oy ile redderek, 10 yılını 
dolduran göçmenlere  
kimlik belgesi hakkının ve-
rilmesinde istisnai durum-

lar sonucunda verilmeme 
durumu olabilir şeklinde 
düzenledi. oğunluk 10 yıl 
süreyi dolduran her göçme-
ne otomatik  kimliğinin 
verilmesi yerine, kanton-
lardaki yetkili kurumlara 
karar verme yetkisi bırakıl-
masını talep etti. 

:+.#($'6KA+!

m l m
B Oturum kimliklerinde 
kanton yetkilileri başvu-
ru sahibinin entegrasyon 
yeterlilik durumuna göre 
uyum sözleşmesi yapabi-
lecek.  

 ikamet belgesindeki 
kriterler katılaştırıldı. Daha 
önce 15 yıldan fazla süre 

 oturum belgesine sahip 
olan göçmenin bu hakkı 
elinden alınamazken, yeni 
düzenlemeyle ülkeye uyum 
sağlamamakta ısrarcı olan 
göçmenlerin 15 yıl süreyi 
doldursalar bile bu hakla-
rının geri alınabilmesi için 
gerekli düzenleme talep 
edildi. Parlamento, uzun 
süreli sosyal yardımla ge-
çinen, istismar eden,kamu 
düzenini ilhal eden ve 
ülkenin iç ve dış güvenli-
ğini tehdit eden kişilerin 

 kimlik belgelerinin 15 
yılı doldurmuş olsalar bile, 
ülkedeki ikamet sürelerine 
bakılmaksızın iptal edilme-
sini talep etti.

İ l  k
Ülkeye gelen mültecilere 
istihdam sağlayan işveren-
lere ve mültecilere teşfi k 
amaçlı bir dizi kolaylıklar 

sağlandı. İş bulup çalışan 
mültecilerin maaşların-
dan yüzde 10'u devlete 
kesiliyordu. Bu kesintiyi 
kaldıran Hükümet, mülteci-
lere iş veren işverenlere de 
bürokrasiyi kolaylaştırdı. 

A l  l m  
la ı ıl ı

Oturumdaki sunumda en 
çok tartışmalar aile birle-
şimi sunumunda yaşandı. 
Sunumu yapan komisyon 
radikal denilebilecek öner-
geyle ülkeye geçici olarak 
kabul edilen mültecilerin 
ailelerini getirmeleri kabul 
edilmemesini önerdi. Bu 
önergeyi sol kesimin 
yanısıra, VP, FDP tem-
silcilerinden olan vekiller 
104'e 7 oyla reddetti. Bu 
sonunca göre mültecilerin 
aile birleşiminden yararla-
narak ailelerini yanlarına 
alabilecekler. 

>#L,7,!A&'$'/!)&M
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Ülkesinde savaş ve can gü-
venliği olmayan ve ülkeye 
geri gönderilemeyenler. 
Bu mülteciler 3 yıl içinde 
eşini ve çocuklarını yanına 
alabiliyor. Bu durumdaki 
aranan kriterler değişmedi. 
Sosyal yardıma muhtaç 
olmayan ve ailenin yaşaya-
bileceği kadar yeterli oda 
sayılı bir evde oturma şartı 
devam ederken, devletten 
ek destek yardım alan 
kişilerin de aile birleşimin-
den yararlanmalarına onay 
verildi. 

‘’C  O tu r u m B elges i’’ 
sadece uyum sağlayana
eni dü enlemeye göre  ülkeye sadece iyi y m sağlamış göçmen-
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!n kısa zamanda so-
ğuk günlere merhaba 
diyeceğiz onun için 

kesinlikle hazırlıklara şimdi-
den başlamalıyız. oğumuzun 
karşılaştığı sorunlara karşı 
kolay ve çok etkili çözümleri 
sizinle paylaşmaktan mutluluk 
duyuyoruz. Mesela en büyük 
sorunlardan biri vücudumuzun 
banyodan sonra aşırı kuru 
olmasından kaynaklanan ka-
şıntı. Umarız size sunacağımız 
yöntemlerle derdinize derman 
oluruz. 

zellikle kış aylarında evle-
rimizi ısıttığımızdan dolayı 
nem oranı düşüyor, bu yüzden 
yaşadığımız ortamlarda 
kesinlikle su buharlaştırmayı 
unutmayın. 

üzünüzün kurumaması için 
size tavsiyemiz günlük cilt 
bakımınız için kullandığınız 
ürünlere ek olarak daha ağır 
bir nemlendirici katmanız. 

Dudaklarda acı veren 
çatlakları önlemek ve 
yumuşaklığı sağlamak 
için kesinlikle çantanızdan 
dudak koruyucunuz eksik 
olmasın
Gelelim en zor bölüme, 
soğuk havalardan kaçıp 
sıcacık bir duş almak hepi-
mizin stresli geçen gününü 
unutturur. Ama malesef 
cildimizin kurumasını 
önlemek için banyo süre-
sini kısaltmanızın 
size faydasi büyük 

olacaktır. 
Güneş kreminizi kışda 
olsa sakın bir kenara 
atmayın. Soğukda olsa 
güneş burda bu ne-
denle güneş kreminizi 
günlük bakim rutinini-
ze dahil edin.
Bizim denediğimiz 
ve önerebileceğimiz 
bir diğer yöntem ise, 
gece uyurken yatak 
odanızda nemlendirici 
cihazı kullanmanız. 
Emin olun, hem daha 
iyi uyuyacaksınız hem 
de cildiniz daha canlı 
görünecek, denemeniz-
de fayda var.
Soğuk havalarla 
birlikte soğuk algınlığı 
ve grip tehlikeleride 
artıyor. Ellerinizi daha 
sık yıkayın  Elleri-
nizin kurumasını ve 

tırnaklarınızın yumuşamasını 
engellemek için el kreminizi 
yanınızdan ayırmayın. 

ildinizi soğuk havalara ha-
zırladık. imdi bir de dışarda 
üşümemek için hangi ceketleri 
seçmeliyiz ona göz atalım.
Tasarımcılar bu kış kendimizi 
ilkbaharda hissettiğimiz o 
duyguları unutturmamak için 
muhteşem renkler seçmişler. 
Bizim bayıldığımız renkler ki-
raz tonları, pembe sakız rengi 

ve bebek mavisi.
Gözümüze çarpan bir diğer 
detay ise, uzun montların ön 
planda olması, birer battani-
ye gibi. Sizi sıcacık tutacak 
muhteşem tasarımlar. 
Tabii renklerden kaçınan ve 
daha minimalist ruhlara sahip 
olanlarıda düşünmüşler. Mese-
la minimalist tasarımlarda öne 
çıkan renkler fi l dişi, kahve 
rengi ve vazgeçilmez olan si-
yah. Bazı modellerde minikte 
olsa dikkat çekici detaylar 
kullanılmış. 
Üstünüze büyük gibi görü-
nen montlarda favorilerimiz 
arasında. Aman dikkat, vücut 
hatları düz olan cetvel vücut 
tipi  bayanlar bu modelden 
uzak dursun. Illaki giyinmek 
istiyorum diyorsanız beliniz-
de hoş bir kemer kullanarak 
hem kıvrım oluşturup hem 
de orantılı bir görünüm elde 
edebilirsiniz. 
Artık hazır ve nazır soğuk 
günlerin gelmesini bekle-
yebiliriz. Her mevsim gibi 
sonbaharında keyfi ni çıkara-
lım ve sevdiklerimizle kaliteli 
zamanlar geçirelim. Sonba-
har, biz hazırız, iyi ki geldin, 
hoşgeldin  

Moda, stil ve güzellik hak-
kında sorularınız varsa 

didem iloveyourlook.com 
adresine g nderebilirsiniz.

BASEL, ZÜRICH ve 
CENEVRE’den DİREKT uçuyoruz

T H Y  ile Z ü rih - İs tan b u l  gü n d e 4  S e f e r
İstanb ul..............................  ab  200.- Sfr  
Ankara- İzmir  .........ab  270.- Sfr
Diğer Noktalar.....  ab  320.- Sfr

www.tumreisen.eu
info@tumreisen.com

T Tel: 0 6 1 - 3 6 3  3 3  5 5
F ax : C ep : 0 7 9 - 3 2 0  4 4  9 4

∑ Dünyanın her yerine uçak bileti 
∑ Otel ve tatil köyü rezervasyonları 

∑ Lastminute paketleri 
∑ Kültür gezileri  ∑ Otomobil kiralama 
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Nerelerde?  
1.  Kase rne C amii Mosch ee Kommiss ion  |  Klybeckstrasse 1 b  |  4057 Basel  |  Tel.: 061 / 681 06 55

2.  Fetih Dreispitz Camii kantininde  |  Leimgrubenweg 6  |  4053 Basel  |  Tel.: 061 331 49 98
Ne z aman?   |  2 Ekim 2016 Paz ar  |  öğle namazına müteakip
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sonrası Türk turizmciler Hüseyin 
Baraner ve etin Gürcün ile kısa 
bir sohbet gerçekleştiren Angela 
Merkel, Türkiye'yi ve Kapadokya'yı 
çok sevdiğini, yakın zamanda yine 
ziyaret etmek istediğini ifade etti. 
Baraner, TÜRSAB Genel Sekreteri 

etin Gürcün ile Merkel'in konuş-
ma yaptığı toplantı sonrası Merkel 
ile kısa bir süre sohbet ettiklerini 
kaydeden  Baraner, Sayın Mer-
kel sohbetimizde 'Türkiye'yi çok 
sevdiğini ve Kapadokya'yı çok 

beğendiğini, yakın zamanda yine zi-
yaret etmek istediğini' söyledi  diye 
konuştu. Baraner ayrıca, turizmdeki 
düşüşleri soran Merkel'in, sonbahar 
satışlarında Türkiye'nin Almanya'da 
üçüncü sırada yer aldığı cevabını 
vermeleri üzerine, Bunu duymak-
tan mutlu oldum'' dediğini aktardı.  
Türkiye'de yaşanan bütün olumsuz 
olaylara rağmen vatandaşlarına 
Türkiye'ye gitmeyin'uyarısında 
bulunmadığını belirten Angela Mer-
kel, Türkiye için yapabileceğimiz 
her şeyi yaptık  ifadesini kullandı.
Hüseyin Baraner, Almanya 

Başbakanı'nın zirvede dünyanın 
birçok ülkesinden davetliler bulun-
masına rağmen kendilerine göster-
diği ilgiden mutluluk duyduklarını 
belirtirken, TÜRSAB Genel Sek-
reteri etin Gürcün ise Merkel'in 
kendileri ile özel olarak ilgilendiği-
ni ve çok olumlu mesa lar verdiğini 
belirtti. Gürcün, sığınmacılar için 
yaptıklarından dolayı takdirlerini 
dile getirdikleri Merkel'e, Turizm-
ciler olarak kendilerini Türkiye'de 
ağırlamaktan büyük şeref ve mutlu-
luk duyacaklarını  ifade ettiklerini 
söyledi. 

Cemil Baysal

CE E RE- 2014 yılında 
bir butikte yapılan in-

verntar sonucunda 200 bayan 
iç çamaşırı ve bikininin eksik 
olduğu tespit edildi. alışan 
personelden davacı olan butik 
sahibinin dilekcesi sonrası 
çalışan kısmen suçu kabul 
etti. Ancak aradan geçen süre 
sonrası avukatıyla karara 
itiraz eden çalışan, ''O zaman 
üzerime baskı kurulunca ben 
çaldım demiştim. Ama ben 
çalmadım. Bu Kadar iç çama-

şırı nasıl çalabilirim, sayımda 
bir hata olmuş olmalı'' der-
ken, suçlanan çalışanın avu-
katı hırsızlıkla ilgili hiç bir 
delil yok dedi. Güvenlik ka-
mera görüntülerinin ortadan 
kaybolması nedeniyle butik 
sahibi hırsızlığı kanıtlayama-
dı. Ancak Hakim bu sözlere 
inanmadı ve sanığın iki yıl 
önce Polise verdiği ifadesinde 
suçunu kabul etmesini kabul 
ederek, sanığa para cezası 
verdi. Ancak kayıp kilot ve 
bikiniler halen ortada yok.

BER - Almanya, İtalya, 
Fransa ve Avusturya'nın 

sınıra yakın bölgelerinde ika-
met eden, her gün günebilrik 
İsviçre'de çalışan günebirlik-
cilerin sayısı arttı. Günebir-
likci işgücünün kantontaki 
yerleşik halkın iş bulma 
koşullarını ve çalışanların 
maaşlarını baskı altına alıyor 
almasından dolayı pek çok sı-
nır kantonu kazan kaldırmaya 
başladı. Sınırötesinden gelen 
işgücünden en çok etkilenen 
kantonlar, Tessin, enevre, 
Basel, Schaffhausen, Zü-
rih, Graubünden, enevre, 
Neuchatel, Aargau kanton-
ları. İsviçre frankı kazanıp 
yaşadıkları ülkenin daha ucuz 
koşullarda harcama yapan iş-
cilerin sayısı giderek artıyor. 

2009-2014 yılları arasında 
günebirlikcilerin sayısı 221 
bin 600'dan 2 7 bine ulaştı. 
Bu da yüzde 29,6 oranında 
bir artışı gösteriyor. Aynı 
zamanda İsviçre'de çalışan 
sayısı 4 milyon 560 binden 5 
milyon 100'e yükseldi. 

İ TATİ TİKLER 
AÇIKLAN I
İsviçre Federal İstatistiklerine 
göre, 2 7 bin 100 sınröte-
si günebirlikcilerin yüzde 
64,2'si erkek, yüzde 35, 'i 
kadın.  üzde 52,4 günebir-
likci Fransa'da ikamet ediyor. 

Kalanlar ise yüzde 23,7 İtal-
ya, yüzde 20,4'ü Almanya'da 
ikamet ediyor.  Sınırötesi 
günebirlikcilerin 5'te dördü 
büyük şehirlerde çalışıyor. 

üzde 34, 'i enevre'de, 
yüzde 23,4'ü Kuzey İsviçre, 
yüzde 21,5'i ise Tessin'de ça-
lışıyor.  En fazla günebirlik-
cinin çalıştığı şehir ise 99 bin 
900 kişi ile enevre Bölgesi.  

alışanların büyük çoğunluğu 
yüzde 62'si iadere hizmet sek-
töründe, yüzde 37,4 endüstri 
ve az bir kesim yüzde 0,7 ise 
tarım ve hayvancılık alanında 
çalışıyor. İtalya'da omo'da 
ikamet eden ve İsviçre'nin 
sınır bölgesinde Lugano, 

hiasso gibi kentlerde çalışan 
günebirlikciler her gün hias-
so sınır kapısından geçiyor.

M er k el ’in K apad o k y a hay r an l ı ğı

 y l n a a a o ya u una an 
e el a a o ya ya hay an alm ş
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Cemil Baysal

ST.GA E -  Tessin halkı-
nın son hafta ''önce bizim-

kiler'' adlı halk oylamasını san-
dıkta kabul etmesinin ardından, 
aynı dertten müzdarip diğer 
sınır kentlerde 
de referamdum 
sesleri yüksel-
meye başladı. 
Tessin'de kabul 
edilen yasa tek-
lifi nin denetimi-
nin zorluğunun 
yanısıra, oylama 
sonucunun İs-
viçre anayasası 
ve uluslararası 
anlaşmalarla 
.,.*(.!<(*'"
dığı, bu nedenle 
uygulanmasının zor göründüğü 
ifade edildi. Diğer kantonlara 
oranla sınır kentlerden gelen 
işgücünden en fazla etkilenen 
kantonların başında gelen St. 
Gallen de ''önce bizimkilere 
öncelik verilsin'' diyor.  ST. 
Gallen SVP Parti Başkanı 

alter Gartmann iş önceliğinin 
kentte yerleşik halka verilmesi 
yönünde  çalışma yürüttüklerini 
açıkladı. Gartmann, ''Tessin 
gibi biz de sınır bölgesindeyiz. 
Avusturya ve Almanya'da daha 
ucuz yaşam koşullarında yaşa-
yıp bizim kantona çalışmaya 
gelenler bizim kentteki yerleşik 
halkın işini tehdit ederken, daha 
ucuza çalıştıkları için rekabet 

dengelerini baskı altına alıyor. 
Diğer sınır kentlerdeki enevre 
veya Tessin'in aldığı yöndeki 
bir model mi, yoksa daha mı 
katı bir uygulamaya gidecekle-
rini gelecek günlerde kararlaş-

tıracaklarını be-
(/&4$+!='&4*'++;!
''En geç yeni 
yılın başından 
itibaren halk oy-
laması için imza 
kampanyasına 
başlayacağız'' 
dedi. 
Fransa'da yaşayıp 
Neuchatel'e gelen 
işgücünden et-
kilendikleri için, 
Neuchatel'de 
aynı halk oyla-

ması için çalışma başlattı. SVP 
Ob alden, SVP Aargau'da 
''önce bizimkiler'' adlı halk 
oylaması için kanton genelinde 
imza kampanyası için çalışma 
başlatabileceklerini duyurdu-
lar. Tessin'de tüm özel sektörü 
de kapsayan halk oylaması 
kararı enevre'de de planlanı-
yor. Fransa sınırında bulunan 

enevre sınırötesi günebirlikci 
işgücünden en fazla etkilenen 
Kantonlardan. enevre Tessin'e 
göre daha yumuşak bir uygu-
lama planlıyor. zel sektörü 
kapsamayacak olan yasa teklifi , 
sadece devlet kamu daireleri ve 
hizmet sektörü yarı özel sektör-
ler için geçerli olacak. 

sviçre- v st rya 
sınırında iç bir 

sınır kontrolünün 
olmaması da a 

önce tartışılmıştı. 
ontrolsü  gümrük 

kapısında bir kam-
yon n kaçak göç-

men taşıması n 
süre tartılmıştı.

3 bin franklık 
iç çamaşır çalındı

Cemil Baysal

BER - Eski İsviçre Güzeli 
Linda F h trafi kte seyir 
halindeyken direksiyon 

başında şarkı söyleyerek görün-
tülü selfi e çekti.
Sosyal medya hesabından pay-
laştığı bu görüntülerden sonra 
gelen eleştirilerle beraber, Bern 
Polisi de olaya sessiz kalmadı. 
Aynı zamanda şarkı-
cılığa başlayan eski 
İsviçre Güzeli Linda 
F h, tek başına yol-
culuk yaptığı arabada 
seyir halindeyken 
sürücü koltuğunda bir 
eli direksiyonda diğer 
eliyle de iki kere 50 
saniyelik görüntülü 
selfi e çekti. Linda'nın 
yüksek tempoyla se-
yir halindeyken yap-

tığı bu davranışı, trafi kte kendi 
ehemmiyetinin yanısıra diğer 
sürücülerin can güvenliğini de 
riske etmesinden dolayı Bern 
Polisi soruşturma başlattı. Bern 
Polisi yaptığı açıklamada, ''Tra-
fi kteki her sürücü belirlenenen 
kurallar kapsamında trafi kteki 
diğer sürücülere ne engel ne de 
can güvenliğini tehdit etmemek-

le sorumlu'' dedi. Polis ayrıca, 
özellikle toplumda tanınan kişi-
lerin örnek davranış sergileye-
rek bu sorumluluk bilinciyle ha-
raket etmeleri gerektiğinin altını 
çizdi.  eşitli kesimlerden gelen 
tepkiler üzerine eski güzellik 
kraliçesi görüntüleri sosyal 
medya hesabından sildi. Linda 
hayranlarına ve takipcilerine 

pişmanlık dolu sözlerle, 
''Güzel havanın coşkusuy-
la kendimi kaptırdım bir 
an. Genelde her Zaman 
kurallara uyan dikkatli bir 
sürücüyüm. Kendim bile 
çektiğim bu görüntüleri 
tekrar izleyince o an ne 
düşündüğümü anlayama-
dım'' dedi ve ekledi  Ben 
bir daha yapmayacağım. 
Siz de kesinlikle taklit 
etmeyin denemeyin...

Araçta selfİ pahalıya patladı

n ir i i erin a  a an a

4CANAN ERASLAN
canan.eraslan@tg.com.tr
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kadın dünyası

HEDİYE İÇİN İYİ SEÇENEK

Teknoloji takı olup
bileğimize geldi

Türk mücevherat markası Atasay, mücev-
her ve teknolojiyi yeni koleksiyonunda buluş-
turdu. Kadın ve erkekler için tasarladığı ürün-
lerle giyilebilir teknoloji alanına giren şirket;
kişiye özel video ve görsellerin yüklenebildiği
Smart Jewelry ürünlerini bir koleksiyonda bir-
leştirdi. Bundan böyle fotoğraf ve videolarını-
zı kolye, bileklik, yüzük ve kol düğmesinde ta-
şıyabileceksiniz. Yeni ürünler, teknolojiyi de
mücevheri de seven bir yakınınıza ne alacağı-
nızı düşünürken de iyi fikir olabilir...

DUYGULANDIRAN HAREKET

BOYNER’DEN
ASKIDA 
İYİLİK

Dünyada bunca olumsuz şey yaşanıp,
insanlar birbirini gözü kırpmadan öl-
dürürken, iyilik şüphesiz en önemli
insani değerlerden biri olarak öne çı-

kıyor. Bu hareketi başlatanlar ise insanlığa as-
lında güzelliklerin var olduğunu, küçük adım-
larla da hızla büyüyeceğini dünyaya haykırı-
yor. Geçtiğimiz yıllarda ‘askıda ekmek’ diye
başlayan benzer bir hareket dalga dalga bütün
ülkeye, çeşitlenerek yayıldı. Ülkemizin önemli
tüketim maddeleri üreticisi ve perakendecisi
olan Boyner de “İyiliğin modası geçmez” diye-
rek bir hareket başlattı. Adına da “Askıda İyi-
lik” dedi. Boyner Grup, Lokman Hekim Sağlık
Vakfı ile de ortaklık yaptı. Müşterileri için sem-
bolik fiyatlarla ‘Yetişkin ve Çocuk’ iyilik paket-
leri hazırlayan şirket, vakıf aracılığıyla bu pa-
ketleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. 
ALAN EL VE VEREN EL
İyilik paketlerinde yetişkinler için alt ve üst

parçalar bulunurken, çocuk paketlerinde buna
ilave olarak çorap ve şapka da yer alıyor. Mağa-
zalarda yapılan duyurularla ilk 10 bin iyilik pa-
keti ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı bile. Yetişkin
iyilik paketleri 15, çocuk iyilik paketleri 20 lira-
dan satılıp ‘Askıda İyilik’ oluyor. Böylece gele-
neklerimizde çok değerli olan “alan el” ve “ve-
ren el” hiç tanışmadan birbirinin hayatına do-
kunmuş oluyor. Boyner, geçtiğimiz yıl da kum-
baralarda topladığı 65 ton giysiyi ihtiyaç sahip-
lerine ulaştırmış, kullanılamayacak durumda
olan 6.5 ton kıyafeti ham maddeye dönüştüre-
rek 38 tıp fakültesi öğrencisine burs sağlamıştı.

DİKKAT

Emziğin ergonomik
olması çok önemli

Anneler bilir
ama biz yine
de hatırlata-
lım. Bebeğini-
zin sağlıklı diş
ve damak geli-
şimi için özel
tasarımlı em-
zikler seçilme-
li. Dr. Brown’s PreVent emziğin, kolay emiş
ve hava kanalı sayesinde genişleyerek bebe-
ğin düşük basınçla rahat etmesini sağladığı
belirtiliyor. Şirketin yaptığı açıklamada, iç
bükey kısım ise bebeğin dilinin rahat etme-
sini sağladığı ifade ediliyor.

Bu cümleyi kuruyor, indi-
rim kelimesini duyunca
almadan duramıyorsa-
nız, alışveriş bağımlısısı-
nız. Türkiye’de 10 kadın-
dan biri bu durumda...

NE OLDUĞU 
ÖNEMLİ DEĞİL 
TOKA ALSAM
BİLE YETER

10 KADINDAN 1’İ ALIŞVERİŞ BAĞIMLISI

¥ İnternette ‘indirim’ görünce sipariş verme-
den duramıyorum.

¥ Kredi kartımın limiti bitene kadar harca-
mak çok normal geliyor.

¥ Çok harcıyorum, duramıyorum. Eşimle
aram bozuldu, sık sık kavga ediyoruz.

¥ Dışarı çıktığımda bir şey almadan dönün-
ce huzursuz oluyorum.

¥ Ne aldığım önemli değil, bir toka dahi olsa
almak istiyorum.

¥ 2 pantolon 1 tişört aldım, aynısının etike-
tini koparmamıştım, yeni fark ettim.

Bu sözleri siz de sıkça dile getiriyor, ihtiya-
cınız olsun olmasın sürekli alışveriş yapıyor,
‘indirimin’ adı bile yetiyorsa, tehlikedesiniz.
Tüm bu işaretler var ve kendinizi sorgula-
maktan kaçıyorsanız, çoktan alışveriş bağım-
lısı olmuşsunuz demektir. Üstelik alışveriş ba-
ğımlılığı sadece cüzdanın zayıflaması anla-
mına da gelmiyor. Uyuşturucu kadar tehlike-
li olarak ifade edilen bu bağımlılık aile ve
çevreyle ilişkileri bozuyor, ruhsal sorunları
beraberinde getiriyor. Hatta alışveriş yapma-
sı engellenenlerde sinir bozuklukları bile gö-
rülebiliyor. Kadınların yüzde 8’inin, erkekle-
rin ise yüzde 5’inin alışveriş bağımlısı olduğu
görülüyor. Erkekler daha çok cep telefonu,
elektronik eşya, otomobil parçası gibi ürünle-
ri ihtiyacı olmasa bile alırken, kadınların takı,
ayakkabı, giysi, parfüm ve ev eşyası alışveriş-
lerinde sınır tanımadığı görülüyor. Psikolog
Gizem Konuş, “karşı konulmaz bir alışveriş
dürtüsü” olarak tanımladığı bağımlılığın aile
ve sosyal hayatı bozduğunu, en az alkol ve
uyuşturucu madde kadar yıkıcı etkileri oldu-
ğunu, bunun hafife alınmaması gerektiğini
ifade ediyor. Gizem Konuş ayrıca, “Alışveriş
yapmayı sevenle bağımlılık seviyesine gelen
karıştırılmamalı. Kurtulmak için insanlar ön-
celikle kendini tahlil etmeli” diyor.

YOKLUK ÇEKEN 
RİSK ALTINDA

Günümüzde ilişkiler zayıflıyor, insanlar
yalnızlaşıyor. Ayrılıkla sonuçlanan ilişki-
ler neticesinde insanlar boşluğa düşerek
gereksiz satın almaya başlıyor. Çocuklu-
ğunda yokluk çekmiş, sevdiği birini kay-
betme gibi travmalara maruz kalmış in-
sanlar içindeki boşluğu, geçmişteki korku
ve utanma duygularını satın alma ile yok
etmeye çalışıyor. Bağımlılık yaşı da insan-
ların yalnız yaşamaya başlayıp kredi kar-
tıyla tanışmalarından sonra gelişiyor.

¥ Öncelikle ihtiyaçtan değil, dürtüy-
le alışveriş yaptığınızı kabul edin.

¥ Mutsuz, sinirli, yorgun ve açsanız
alışverişe çıkmayın.

¥ Nakit tercih edin, kredi kartını ev-
de bırakmayı deneyin.

¥ Listesiz çıkmayın, listenin dışında
elinizin gittiklerini bırakın.

¥ Alışverişe bir arkadaş ya da yakı-
nınızla gidin. O sizi engel-
leyebilir.

¥ Tamam indirimde
ama gerçekten ge-
rekli mi? En iyisi
ayırtın, biraz tur
atın. Az sonra vaz-
geçeceksiniz.

¥ Sıkıldığınızda alışveriş yerine, çay
bahçesine, arkadaşınıza gidin.

¥ Tüketmektense üretimi deneyin.
Sanatsal faaliyetler, ilgi duyduğu-
nuz bir alan bulabilirsiniz.
Kabartma resim, ebru gibi...

¥ Çocuklarınızın ödülü para ve hedi-
ye olmasın. Sorunlu bir durumu
varsa, iyi hissetsin diye sürekli bir

şeyler almayın.
¥ Bütün yolları denedi-
ğiniz halde başaramı-

yorsanız, profesyo-
nel yardım alın.
Depresyon, kaygı bo-
zukluğu gibi proble-
miniz olabilir.

TEHLİKEDEN KURTULMANIN 10 YÖNTEMİ

İndirim, “şimdi al sonra öde”, taksit gibi seçenekler 
sunan kredi kartları aslında bu hastalığı tetikleyen tehlike-
ler arasında. Kredi kartı kullanımıyla alışveriş bağımlılığı-
nın paralel hızda artması da hiç tesadüf değil. Bir şeye kız-
dığında, kaygılandığında, üzüldüğünde veya tam tersi
mutlu olduğunda bir şeyler almaya gidenler bağımlılık 
yolunda hızla ilerliyor demektir. Bu da kredi
kartının limitlerinin hızla dolup kavgaların 
başlaması anlamına 
geliyor.

EN İYİ ARKADAŞI KREDİ KARTLARI

Yaz mevsimi, güneşten maksimum fayda
sağlamak için çok önemli. Sağlık açısın-
dan faydası bir yana, bronzlaşmak iste-
yenler için de bulunmaz zamanlar. Bu iki

konuda da uzmanlardan her gün yeni tavsiye du-
yuyoruz. Beslenme Uzmanı Nuriye Olgun ise, be-
sinlerin bronzlaşmadaki etkisine dikkat çekiyor.
Buna göre, sağlıklı bronz tenin sırrı beta karotende
ve bu madde özellikle turuncu ve kırmızı sebzeler-
de bulunuyor ve A vitaminine dönüşüyor. A vita-
mini de deri bütünlüğünü koruyup saç ve tırnakla-
rı besliyor. Peki hangi besinlerde var bunlar?

Domates, havuç, patates, mısır, kayısı, kırmızı bi-
ber ve kavun bu anlamda zengin besinler. Aynı şe-
kilde yumurta ve mango da bu anlamda vazgeçil-
mez besinler olarak sıralanıyor. Zeytinyağı ise hem
besin olarak hem de cilde sürülerek fayda sağlana-
cak ürünlerin başında geliyor. Somon omega-3 sa-
yesinde fayda sağlarken, çilek hem serinlik verip
hem cilde iyi geldiği için tavsiye ediliyor. Güneşe çı-
karken parfüm başta olmak üzere kozmetikleri yo-
ğun kullanmak ise cilt sağlığına zarar veriyor.

KAROTEN ŞART

Sağlıklı bronzluk
beslenmeye bağlı Sıcak havalarda doğru ayakkabı se-

çimi her yaştan insan için önemliy-
se de çocuklar için çok daha büyük
önem taşıyor. Enerjisi hiç bitmeyen

çocukların hareket özgürlüğünü sınırlama-
yacak ayakkabıların seçilmesi, tercih yapar-
ken birçok faktörü bir arada düşünmek ge-
rekiyor. Havaların ısınması ise bakteri olu-
şumu sebebiyle ayakkabıları çok daha
önemli hale getiriyor. Evet, çocuklar süslü,
cicili bicili ayakkabı istiyorsa da, doğru yön-
lendirmeyle sağlıklı olanını almak şart.
Türkiye’de çocuk ayakkabıları üretimi ya-
pan ve 25 konsept mağazanın yanı sıra
1100 satış noktasında satılan Vicco’nun
Genel Müdürü Ali Tokdemir, doğru seçim
için bazı tavsiyelerde bulunuyor:

¥ Çocuğun ayakkabıyı denemesi, ayağı-
nı rahat hissetmesi şart. Alışverişe çocuğu-
nuzla çıkın ve mutlaka denetin.

¥ Ayakkabıyı çorapsız giydirmeyin.
Alırken de çorapla denemesini sağlayın.

¥ Kesinlikle ‘zamanla açılır’ diye düşün-
meyin, açılmaz. Büyük de almayın ki çocu-
ğunuz ayak burkulmasına karşı korunsun.

¥ Ayakkabıyı sabah almayın. Bir miktar
şişlik olabilir. Akşam üzeri de yorgunluktan
şişme olacağı için en iyisi öğlen saatleridir.

¥ 1 santimetre boşluk kuralı önemli.
Çocuğun ayağının rahat etmesi için baş par-
mak ya da uzun parmakla ayakkabının bur-
nu arasında 1 santimetrelik boşluk olmalı.

¥ Açık alanda satılan ayakkabıları al-

mamaya özen gösterin. Bu ürünler esne-
meye maruz kalmıştır.

¥ Temizliği kolay olan ayakkabıları ter-
cih edin. Bu, terleyen ayaklara karşı hayatı
kolay ve sağlıklı kılar.

SEÇİM ÇOK ÖNEMLİ

Çocuğun ayakkabısı
enerjisini bitirmesin
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ocuğun ayakkabısı ener isini almasın
SEÇ İM Ç O K Ö N E M L İ



Z RİH- Verdiği hizmetlerle Türk 
toplumu tarafından hüsnü kabul 

gören İsviçre İslam Toplumu (SIG) 
yeni etimi yılına da iddialı başladı.  
2009 yılında eğitim hizmetlerine 

başlayan ve her yıl katlanarak hizmet-
lerini büyüten  Eğitim merkezi bu yıl 
300 öğrencinin aynı anda ders göre-
bileceği 13 sınıf, 500 kişilik seminer 
salonu, mescit, restoran, idare katı ile 

faaliyetlerini sürdürüyor.  Devamlı 
var olan Almanca İslam Din Dersleri 
(Çocuklar, Gençler ve Yetişkinler),  
Çift Dilli Kreş Oyun Gurubları, 
Okul derslerine yardım (Nachhilfe) , 
Haftalık Gymnasium hazırlık kursla-
rı, Lisan kursları (Almanca,Türkçe, 
Arapça, İngilizce)ve Kur'an-ı Kerim 
Okuma ve Ezber Dersleri (çocuklar ve 
yetişkinler) kursların yanı sıra sosyal 

içerikli projelerle de hizmetlerine 
farklı bir boyut kazandırdı. Bu yıl 
özellikle Aile Eğitim Danışmanlığı, 
Evlilik Öncesi ve Evlilik Kursları, 
Anne - Baba Kursları, Kuşaklar Arası 
Köprü (Atölye çalışması), Bilinçli 
Medya Okuryazarlığı, Tiyatro Gurubu 
ve Eğitmen -  Sunuculuk Yetiştir-
me  projeleri ile  çalışmalarına farklı 
boyutlar kazandırdılar. 

Kalitenin diğer adı 
“ SI L A OER L I KON ”  
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Cemil Baysal

OLTEN- Çay-simit 
deyip geçmeyin. 

Millet olarak çok sevdiği-
miz çay doğru mekan ve 
manzarada keyifl e içildiği 
zaman hakkını verebilen 
bir içecek. Hele yanında 
simit ve sonunda waffl e 
varsa gel keyfi m gel. Adını 
yağmur ve kasırga getiren 
rüzgardan alan Cafe Berva, 
Akdeniz'in sıcaklığını ve 
ambiansını menülerinden 
önce iç dizayn ve dekoras-
yonuna yansıtmış. Hayalin-
de hep kendi işini kurmayı 
planlayan Ceyda İkiler, 
''Hedefl erimin peşinde 

Berva gibiyim. 
Berva ismi as-
lında karakteri-
mi yansıtıyor.'' 
dedi. Olten'de 
Konradstrasse 
23 adresinde 
geçtiğimiz hafta sonu gün 
boyu davetlilerin katılımıy-
la kapılarını ilk defa açan 
Cafe Berva aynı zamanda 
bir aile şirketi. Müşterilerin 
klasik bir Cafe'de olması 
gerekenin fazlasını bulabi-
leceği Cafe Berva; menü-
süne simit, çay, yaş-kuru 
pasta çeşitleri, baklava ve 
Türk kahvesinin yanısıra 
waffl e de eklemiş.  Hafta-

nın 7 günü alkolsüz, sabah-
ları kahvaltı menüsünün de 
bulunduğu mekanda Türk 
insanının canayakınlığının 
ötesinde doğal bir aile at-
mosferi şimdiden oluşmuş. 
Pazar 08.30 diğer günler 
her sabah 07.30'da açılan 
mekanın kapanış saatleri 
günlere göre değişkenlik 
gösteriyor.  Daha fazla ay-
rıntı Cafe Berva Facebook 
sayfasından takip edilebilir.

C afe  Be r v a’d a 
ça y  v e  simit k e y fi

Eyüp Ayvaz 

Z RİH- Sıla Oer-
likon Süpermar-

ket, kendi alanında 
güven kazanmaya 
devam ediyor. Her 
geçen gün biraz daha 
büyüyüp kendini 
geliştiren Sıla Süper-
market, müşteriler-
den tam not alıyor.
Genç iş adamlarımız-
dan İşletme sahibleri 
Halil ve Serdar Dol-
dur, süpermarketimizde verdikleri 
kaliteli ve güler yüzlü hizmetle iyi 
bir noktaya geldiklerini söyledi. 
"Hizmet kalitemizden asla ödün 
vermedik, vermeyiz de!" diye 
konuşan Doldur kardeşler "Sebze 
ve meyvelerimiz günlük geliyor. 
Her saat başı sıcak somun ve pide, 
simit, börek çıkıyor. Ayrıca her 
cumartesi taze el yapımı yufka 
yapılıyor. Yufka ustamız, cumar-
tesi günleri marketimizde hazır 
bulunuyor ve direkt sipariş üzeri 
iki dakikada yufkayı hazırlayıp 
tüketicilere teslim ediyor. Bu yuf-
kanın mutlaka denenmesini tavsi-

ye ediyoruz. Her türlü ürünümüz 
gönül rahatlığı ile  tüketilebilir. Et 
ve et ürünlerimiz taze ve helaldir.  
Siparişler isteğe göre hazırlanır ve 
teslim edilir" bilgisini verdi. 

den dör  dör  eği i  er e i
sviçre slam opl m  -  eğitim yılına çok yönlü eğitim  

i metleriyle başladı.  ile anışmanlığından tiyatroya  evlilik 
kors larında   çi t dilli kreşlere ve lisan k rslarına kadar onlarca 

dalda eğitim pro eleriyle eğitim se on n  başlattı. 

Tel.: 061-681 76 76
F lu gh af 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...

T ü rkiy e‘ nin her no ktas ına 
u yg u n F iyatlarla iç  hat b ağlantıları

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

Ö ffnung sz eiten
nach Vereinbarung
Montag bis Freitag07:00 bis 20:00 Uhr

Samstag bis 12:00 Uhr

Tel. :  044 401  1 4 1 4/ 1 6
Fax  :  044 401  1 4 1 5
M ob il :  07 9  9 5 600 9 1

Frau Dr. med. H atun Timur
H ausarzt und Notfallmedizin
Hottingerstrasse 1 4, CH- 8032 Zürich

Dr. med. Ioannis P eros
C ild iy e ve Botoks U z manı

Gülüstan Fuchs - B ünül
Diy et U z manı

Dr. med. Sö nke B aumüller
G ö z  Doktoru

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

Frau lic. phil. Fatemeh P arsania
F ach p sy ch olog in f ür P sy ch oth erap ie 

F S P

Dr. med. Z ehra Akdoğan
P lastik C errah i

T immed  K l inik  Şefi
D r. med . H a tun T imur

Migren ve bel ağrısı
Aile ve Acil Doktoru
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Z RİH- 2  Eylül 
günü gerçekleşen 

yerel oylamalarda 
ürih’te tra  k park ce-

zalarının yükselmesini 
halk onayladı. ürih 

ehir halkı yüzde 1 6 
oy oranıyla park üc-
retlerinin zamlanma-
sına onay verdi. Buna 
g re ürih ity’de 
yarım saat park ücreti 
0 kuruştan 1 Fran-

ka yükseldi. Bir saat 
ise 2 Frank yerine 3 
Frank  3 saatlik park 
için 8 Frank yerine 
. 0 frank denecek. 
o u yerde azarte-

si- umartesi günleri 
arası talep edilen park 
ücretleri  e lence mer-
kezlerinin bol oldu u 

ürih est’te er-
şembe akşamı saat 
20.00’den azar sabah 
0 ’a kadar parkları 
ücretli olarak kulla-
nılacak.  Artan park 
ücretleri sonucunda 

ürih yıllık 2 milyon 
fazla gelir elde ede-
cek. ark ücretlerinin 
zamlanmasına karşı 
olanlar ve S  arti 
S zcüsü  ‘’Halk yük-
sek park ücretlerin-
den dolayı alışverişe 
çıkmayacak ve ma a-
zalar cezalandırılacak. 
Yakında şehirde in cip 
top atar’’ dediler. 

!"#$%&'#
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Okulu Aile Birliği 
,1234)!5)!,123!617"

8121!9)2*7)2:')!9)5&;!

eden öğrencilerine 
Almanya'nın Rust 
şehrinde bulunan 
<=(->.!>.(6?&!

gezi düzenledi. ğ-
renciler, öğretmenler 
ve velilerden oluşan toplam 91 
kişilik grup sürekli yağmura 
rağmen unutulmaz bir gün 

yaşadılar.  Sabahın erken saatle-
rinde 2 otobüs dolusu öğrenci, 
öğretmen ve velilerden oluşan 
grup Europa Park'ın açılışından 

itibaren eğlence 
parkına girerek 
akşam geç saatlere 
kadar gönüllerince 
eğlendiler. Lozan-
()')'*!+,-./0!

,123!-3@7@!.:7)!

Birliği Başkanı 
Mürvet zbey her 
yıl geleneksel hale 
getirdiğimiz bu ödül 
A)%:7)2:;:%!9)5&;!

edecektir. dedi. Eğitim Mü-
şaviri Ali evik'te bu gezide 
öğrencilerimize eşlik etti

ğrencilere Avrupa Park ödülü

BER - Zürih ve enevre Havalimanına günlük 
22 binden fazla küçük düzey paket geliyor. 

Devlet Postanesinin paketlerme merkezinin da-
ğıttığı paketlerin 4'te biri in'den geliyor. in'de 
online sunulan ucuz elektronik ürünler tüketicile-
rin bu cazibesini artırıyor. Elektronik ürünlerin en 
ürünlerini İsviçre'den çok daha ucuz fi yata satın 
alanlar in ve diğer Asya ülkelerinin online alış-
veriş sitelerine büyük rağbet gösteriyor. Artan bu 
rağbetten dolayı, in'den sipariş edilen paketlerin 
İsviçre'ye ulaşan sayısı  milyonun üzerine çıktı. 

 paketin birisi in den geliyor
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Aktüel
TESSİ !"#$%%&'"

halkının ''önce 
bizimkiler'' adlı inisi-
yatifi  kabul etmeleri 
İtalyanları kızdırdı. 
Pek çok İtalyan gaze-
tesi konuyu sayfala-
rına taşırayak çeşitli 
siyasetcilerin görüşleri 
eşliğinde alınan kararı 
eleştirdi. Forza İtalia 
Gazetesi bu karar-
dan sonra Brüksel'in 

İsviçre'ye yaptırım 
uygulaması gerekti-
ğini savundu. İtalyan 
AB Milletvekili Lara 
Comi ise, ''Onlar iş 
sahasında bize ayrım-
cılık uyguluyor, bize 
duvar örüp sınırötesi 
günebirlikci işcilerimi-
ze engeller koymaya 
çalışıyorlarsa, biz de 
Tessin'de ikametli 
İtalyan fi rmalarını İtal-

ya'ya geri dönmeye 
davet ediyoruz'' dedi. 
GENTİLİ Nİ  
İLİ KİLERİ İ  
Rİ KE GİRER
Ticino kantonundaki 
oylamanın sonucuna 
İtalya'dan da tepki 
geldi. İtalya Dışiş-
leri Bakanı Paolo 
Gentilioni, iki ülke 
sınırından çalışmak 
için gidip gelen 60 
bin İtalyanı ilgilendi-
ren oylama sonucuy-
la ilgili Twitter'daki 
hesabından yaptığı 
paylaşımda, "Tici-
no'daki oylamanın 
şimdilik pratikte bir 
etkisi yok ama kişi-
lerin serbest dolaşımı 
olmadan İsviçre-
AB ilişkileri riske 
girer" dedi. Ticino 
kantonuyla komşu 
İtalya'nın Lombardi-
ya bölgesel yönetimi 
Başkanı Roberto 
Maroni de oylama 
sonucunu eleştirerek, 
bölgesel yönetim 
olarak sınırı geçen 
çalışan İtalyanların 
haklarını korumak 
&(&n uygun karşı 
önlemleri görüşüp 
hazırlayacaklarını 
kaydetti

e in de i n  a an ar  d rd

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

Tİ İ O- Daha önce burka yasağıy-
la çok konululan 350 bin nüfuslu 
Tessin kantonu, İsviçre'de yine 

bir ilki gündeme taşıyarak AB serbest 
dolaşımı kapsamında yurtdışından gelen 
ucuz işgücüne karşı mücadele başlattı.  
Resmi dili İtalyanca olan İsviçre'nin 
Ticino kentinde yapılan oylamada, 
işgücü piyasasında yerleşik halkın tercih 
edilmesi ve komşu İtalya'dan kente 
çalışmak için gelenlerin önlenmesinin 
sağlanması sonucu çıktı.  Tessin halkı 
25 Eylül günü yapılan halk oylamasın-
da ''önce bizimkiler'' adlı yasa teklifi ni 
yüzde 58 oy çokluğuyla kabul etti. 
Oylamanın içeriğinde; İsviçre dışından 
gelen çalışanların bir işe başvurabilmesi 

için Ticino'daki yerleşik halk arasında 
o iş için eşit düzeyde vasıfl ı bir eleman 
bulunmaması şartı getirildi. 

N ELİK ARTI 
Aynı vasıftaki işci seçeneği arasında İs-
viçre'de yerleşik olana öncelik verilmesi 
talep edilirken, ''AB bölgesinden gelen 
işgücü yine kantonda iş imkanından 
faydalansın. Ancak yerli halkın işini alıp 
onun yerini doldurmasın'' şeklinde Tes-
sin'deki yerleşik halka öncelik şartı ve-
rilmesi isteniyor.   İtalya sınırına yakın 
olması nedeniyle, Kantonda günebirlikci 
işcilerin Tessin'de yaşayanlara oranla 
daha ucuz maaşa çalıştırılmasından 
dolayı tercih edilmesi halkı uzun süredir 
isyan ettiriyordu. SVP Partisi bunun 

üzerine ''önce bizimkiler'' 
başlıklı bir yasa teklifi  
önergesi unarak konuyu 
sandığa taşıdı. Kanton'da 
İtalyaca konuşulduğu için, 
sınırın hemen ötesinde 
yaşayan binlerce İtalyan, 
Tessin'de yaşayanlara oran-
la çok daha düşük maaşlara 
günebirlik çalışıyor.  AB 
Serbest dolaşım anlaşması 
kapsamında, İtalya'dan ge-
len ucuz işgücünden dolayı 
Tessin Kantonu'nda işsizlik 

arttı. Yerli halk iş bulmakta zorlanırken, 
bunun başlıca sebebini sınırın hemen 
ötesinde yaşayan İtalyanların daha ucuz 
maaşa gelip kantonda çalışmaları gös-
teriliyor.  Tessin SVP Partisi İtalya'dan 
her gün Tessin'e çalışmak için gelen 
günebirlikci 62 bin işcinin Tessin'de 
halkın işini elinden aldığını savundu. 
SVP, ''İtalya'da daha ucuza yaşayaıp 
Tessin'de daha ucuza çalışan İtalyanlar 

yerli halkın iş imkanlarını zorlaştırıyor'' 
dedi. Bazı çevreler Tessin'deki işveren-
ler üzerindeki maaş damping denetimle-
rinin artırılmasını talep etti. 
Kabul edilen yasa teklifi nin denetiminin 
zorluğunun yanısıra, oylama sonucunun 
İsviçre anayasası ve uluslararası anlaş-
malarla uyumlu olmadığı, bu nedenle 
uygulanmasının zor göründüğü ifade 
edildi.

L\L�NL�R¶QD�5DVWODG×P

���ěXEH�(NR�0¸EHO�%HOORQD�Ř�)HOGVWUDVVH���������$DUEXUJ�Ř���������������Ř���������������
LQIR#HNRPRHEHO�FK�ZZZ�HNRPRHEHO�FK

$o×O×ü�6DDWOHUL�ææ
3�WHVL �6DOç �dDUì�æ�����æ�æ�����æ�æ3HUì�æ�����æ�æ�����æ

&XPDæ�����æ�æ�����æ�æ&�WHVLæ�����æ�æ�����

EDĜ
OD\D

Q�ŵ�\
DWOD

UOD��
�

5HQN�GHáLĜLPL�ŵ�\
DWODUD�GDKLOGLU���

EDĜ
OD\D

Q�ŵ�\
DWOD

UOD��
�490
,–SF
R

Baza+Başlık+Caprice Matratze

Transport, montage, matratze ve 
bazalarda renk seçimi fi yata dahildir.

   90x200........590.-SFR

120x200........690.-SFR

140x200........790.-SFR

160x200........890.-SFR

180x200.....1090.-SFR

seçimi fi yata dahildir.
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BASEL-!()*&+,-*(.!/*012,3,456*

gerçekleşecek Kanton Milletvekili 
(Grossrat) seçimlerinde bu yıl ilk 

defa 3 muhafazakar aday yarışacak. 
100 kişilik parlamento'da önümüzdeki 
dört yıl boyunca bir koltuk kazabilmek 
için seçimlerde çok sayıda Türkiye kö-
kenli aday adaylığını açıkladı. 191 bin 
nüfuslu Basel'in yüzde 35,2'si göçmen. 
Basel'de 15-20 bin arası çifte vatandaş 
statüsünde oy kullanabilen Türkiye 
kökenli'nin ikamet ettiği, 7-8 bin civa-
rında Müslüman oyunun olduğu tahmin 
ediliyor.  Basel Hükümetinde çoğunlu-
ğu elinde bulunduran ve Basel'deki en 
güçlü siyasi parti konumundaki SP'den 
100 kişilik Kanton Parlamentosu'na 
girmeyi hedefleyen tam 12 Türkiye 
kökenli aday bulunuyor. Geçtiğimiz 
yıllarda da çok sayıda Türkiye kökenli 
adayın seçildiği Parlamento'ya, 23 
Ekim'deki seçimlerde 3 muhafazakar 
aday yarışıyor.
SP Partisi'nden Selim Karatekin ve 
Ömer Faruk Doğrusöz, FDP Parti-
si'nden Yusuf Akpınar bu yıl ilk defa 
muhafazakar adaylar olarak Grossrat 
vekilliği için yarışacaklar. Halen mesle-
ğine devam eden 19 yaşındaki Yusuf 
Akpınar'ın adaylar içinde en genç 
aday olabileceği konuşuluyor. Türkiye 
kökenli adaylar arasında, ilk defa 2004 
yılında Grossrat seçilen ve bu yıl 4. 
kez tekrar aday olan Mustafa Atıcı da 
bulunuyor. 
Basel'de ilk defa muhafazakar kesiden 
3 adayın çıkacak olması, Basel'de 
yaşayan cami cemaati ve derneklerini 
sevindirdi. Muhafazakar kesimden bazı 
vatandaşlar daha önceki seçilen Türki-
ye kökenli vekillerin göçmen sorunları 
ve Kaserne camisiyle ilgili çalışmalar 
yaptıklarını ifade ederek, bu yıl Selim 
Karatekin, Ömer Faruk Doğrusöz ve 
Yusuf Akpınar isimli  muhafazakar 
adayların yarışacak olmasına sevin-
diklerini belirttiler. Bölgede yaşayan 
muhafazakar kesimden vatandaşların 
çoğu alttaki temel konularla ilgili çö-
zümler beklediğini ifade ettiler,  bunlar;

- İslam dininin resmi din olarak tanın-
ması
- İş ve okul hayatında şans eşitliği 
- Bewerbung ve iş başvurularında 
Müslüman oldukları için başörtüsü ve 
dininden dolayı ayrımcılık
- Okullarda kanaat notunun kaldırılması
- Kobilerde (KMU) vergilerin düşürül-
mesi
- Kanton'da doğan yabancı çocukların 
otomatik vatandaş olma hakları
- Yabancı göçmen çocuklarına ve 
Türkiye'den yeni gelenlere ücretsiz 
Almanca kursları

a ma ü  Çavuşoğlu  u u u
a el e yaşayan mü lümanla  

ola a  muha a a a  a ayla n an on 
ecli i ne i me i halin e  y lla  

ihmal e ilmiş olan mü lümanla n 
e i olmala n  e liyo  ve umuyo u  

ü u unun u mü lüman olan 
u an on a  lam ininin e mi 

in ola a  an nma i ve eği im ile iş 
alanla n a i ha l la n ü üne 

i ilme i hu u un a a mla  a mala
n  e liyo u  

elvi a   yaş n a  e a en e 
a c
ği im i  o  ya anc  enliye 
a l  ama ü lüman olan va an aş

la m a aha a l  unuluyo  i im 
ocu la m  u a a oğu  üyüme

le ine ağmen i  ye le e elemiyo
la a unun e e i e a ü  eğil i

inini ile iğince yaşama  i eyen 
ü lüman enli ğ encile imi in 

in ü lüğü elin en al n yo  i al 
o unlu yü me e i ve ncil e i 
i i  a lamen o an ileğimi  in 

ü lüğünün e almaya a  yaşa
ma e i mele ini iliyo u

ümey a Gülcemal  
 yaş n a  ha ma 

uali y on ol  la  
ene imci
a el e i mü lüman 
a ş la  a a n an 
ü lüman ayanla
n  ayanla a el 

havu la a i meme i 
i in en elle  onul u  

u en elle in al
lma   a al  

ayanla  i in 
eğil  ü lü

man a ş la na 
a ş  i  ceva  

olma  i in 
al lma in  
ale  e iyo u  
ilin iği ü e e 

i vi e e yaşa
yan ü  enli 
va an aşla m

n en nemli 
o unla n an 

olan eği im 
ve nya  

unla n o a an 
al lma  
ü  enli 
oli i ac la

m a üşme
e i  ale e  
a lamen o a 

ulunan oli i ac
la m  şu u um a 
ha la m  avunam
yo  o yü en oli i a
ya a lan i en olan  
i im i i üşünen 
oli i ac  a ayla a 

ih iyac m  va  unun 
ü e ine i ilme i 
ha la n eşi  olma n  
ale  e iyo u

Ayla Şahin a el
ü lüman imliğinin Av u

a n n eleceğin e e va  ola
ilme i  o lum al yaşam a 

a ece i  e i e  veya ül ü el 
imli  olma an e i  anlam 
i a e e me i  lam n Av u

a a  yaşan lan i  in ola a  
a ye  alma  ü lüman

la a a ş  olan nya la n 
lma  aş ülü la

m m me le  ve eği im e 
şlanma an uluna ilmele i  

aca  he  anlam a i le in 
e i ola ilmele i i in a la

men o ya i mele i onu un a 
en ile ini e e liyo u

3  mu hafa z ak ar  ad ay  y ar ı şac ak
anton illetvekili rossrat  seçimlerinde b  yıl ilk de a  m a a akar aday yarışacak 

Musa Acar

BASEL- İlkbaharda 2 Suriyeli 
göçmen öğrenci okulda öğret-

meleri ile çıkan bir fi kir ayrılığı 
sonrasında tartıştıkları öğretmenle-
rinden bazılarına selamlaşmak için 
el vermeme kararı almış bu olay 
aylarca İsviçre kamuoyu başta olmak 
üzere Londra ve New York merkezli 
medya üzerinden dünya kamuoyuna 
yayılmıştı. Yerel gazetelere bölge 
insanı açıkoturumlarda 'tokalaşma 
veya tokalaşmama gibi basit bir 
konuyu neden köpürtüyorsunuz?' 
sorusunu sorunca gazete yetkilileri 
konunun Rus ve Çin medyasına 
kadar düştüğünü ifade etmişlerdi. 
İsviçre'de  resmi devlet TV'sinde bile 
tartışma konusu olan konuya Post 
İsviçre gazetesinin Haziran nüshası 
18. sayfada yer vermişti.

lm  k l k  
aka ı d kl d

Eğitim bakanlığının en son yaptığı 
açıklamaya göre okul konseyi okul 
idaresinin yazın verdiği cezanın 
haklı olduğuna 14 Eylül günü karar 
vermiş. Okul konseyi halkoylaması 
ile seçilen 7 kişiden oluşuyor. Okul 
konseyinin kanuni görevleri eğitim 
kanununda yazılı. Ana görevleri 
arasında toplum ile okul arasında 
köprü vazifesini ifa etmek, öğret-
menleri işe almak ve gözetlemek, 
okul programının kabulu, okul 
kalitesinin devamını sağlamak, tatil 
günlerini belirlemek, bütçe tesbiti, 
okul ve anaokulların stratejik 
idaresi ile beraber okul idaresi 
kararlarına karşı şikayetlerde, şimdi 
bu olayda olduğu gibi, temyiz gö-
revi yapmak ve gerekli olduğunda 

öğrencileri okuldan uzaklaştırmak. 
Konsey çoğunluğu ile alınan karar 
ile eğitim bakanı desteklenmiş oldu. 
Okul konseyinin desteği belli olduk-
tan sonra eğitim bakanı Gschwind 
duruşunu açıklayan demeçler verme-
ye devam ediyor.

 d d  ka a ı a l
la d k m  k
Okul konseyinin kararına karşı öğ-
rencilerin ve ebeveynlerinin kanton 
hükümetine şikayet hakkı bulunu-
yor. İşin başından beri ceza yolunu 
tercih eden Baselland eğitim bakanı 
hükümetteki bakan arkadaşlarından 
öğrenciler için ceza talebinde bulu-
nacağı ve zorla tokalaşmada ısrarcı 
olacağını kamuoyuna şimdiden 
açıkladı. Eğitim bakanı Gschwind 
Baselland hükümetinin hukuki değil 
politik bir karar alması için gayret 
edeceğini ilan ediyor. Gschwind 
buna benzer olayların ileridede 
cezalandırılabilmesinin yolunu 
açacak kanuni düzenlemeyi Kasım 
ayında tartışmaya açacak. Bakan Gs-
chwind'in hedefl ediği kanun kanton 

meclisinden geçer-
se okul idareleri 
için ilkbaharda 
yaşadığımız gibi 
pratik çözüm-
ler bulma yolu 
kapanarak cezacı 
yol Baselland 
kantonunda mec-
buri olacak. Ayrıca 
böyle durumlarda 
okul idaresi Göç 
İdaresine haber 
verme mecburi-
yeti ile sınırdışı 
etmenin hukuki 

yolu açılmak isteniyor. 
Bakan Gschwind İsviçre 
Resmi Haber Ajansı SDA 
vasıtası ile basına yaptığı 
açıklamada 'Bütün okul-
larda adetlerimize herkes 
tarafından uyulma şartı-
nın politik mücadelesini 
veriyorum.' Gschwind 
tokalaşmamayı bir provo-
kasyon olarak görmeyi 
tercih ettiğini açıkladı. 
Buna mani olacağım 
diyen bakan Gschwind: 
'Tokalaşma şartı zorla 
uygulanacak' açıklaması-
nı yaptı kamuoyuna.
Mevzubahis vakıaya tek 
bir olay olarak bakılın-
ca öğrencilere sosyal 
çalışma talebinin çok ağır 
bir ceza olmadığı ve bu 
sebeple konunun bu di-

siplin cezası ile kapanmasının uygun 
olacağını değerlendiren müslümanlar 
olabilir. Ancak Baselland eğitim ba-
kanının bu konuda geçen yazdan beri 
attığı adımlar dikkate alındığında 
burada sadece iki çocuğun cezalan-
dırması hedefl enmiyor. Bakanın Ey-
lül ayından beri yaptığı açıklamalar 
dikkate alındığında hedefi n bu olayı 
köpürdeterek müslüman toplumun 
yaşam tarzının çıkarılmak istenen 
kanunlar ile dizayn etmek olduğu 
anlaşılıyor. Adetlerimiz/'hiesige Gep-
fogenheiten' üzerinden yaşam tarzını 
ayrıştırmak, beğenilmeyen adetleri 
devlet kanunları ile cezalandırmayı 
hedefl endiği görülüyor.

 d  Ka        
a k m d   d  

La a da   d  
a da

Baselland kanton hükümeti eğitim 
bakanı Gschwind'in sert tavırları-
nı destekler ve ceza yolunu tercih 
ederse çocuklar ve ebeyenleri için 
Baselland kanton mahkemesinde 
hukuk yolu açık. Baselland hukuku-
na göre hükümet kararlarına karşı 
hem idari dava hem anayasal hak-
ların ihlalinden dolayı temel hak ve 
hürriyetler davası açılabilir. Kanton 
mahkemesi kararına razı olmayan 
Lausanne'daki Federal Mahkemede 
ve bununda kararına razı olunmaz ise 
Strasbourg'daki Avrupa İnsan Hakla-
rı Mahkemesine dava açabilir. AİHM 
önünde tokalaşma gibi bir adeti ret 
eden öğrencilere ceza hukukuna 
göre suçlu muamelesi ile cezalan-
dırılmasını İsviçrenin nasıl savuna-
cağı merak konusu. Her halükarda 
politikacıların bu konu üzerinden 
tartışmayı devam ettirme niyetinde 
oldukları anlaşılıyor. Yerel ve İsviçre 
geneli medyanın konuya ve bunun 
üzerinde varlık göstermek isteyen 
politikacılara düzenli şekilde haber 
değeri vermesi ayrıca dikkat çekici.

a a ada i in i de re i i
k l da  a k 

m  l ka ı 
l

Geçen yaz öğrenciler ve okul idaresi 
arasında öğrencilerin erkek kadın 
ayrımı yapmadan her öğretmenine 
el vermeme yönünde pratik bir 
çözüm bulmasına rağmen Baselland 
kantonundaki sağcı FDP partisinden 
eğitim bakanı Monica Gschwind’in 
politik aktivizmi sayesinde okul 
yönetimi disiplin cezası olarak sos-
yal çalışma ‘Sozialeinsätze” verme 
mecburiyetinde kalmış, bunada 
uyulmaması durumunda ana babala-
ra CHF 5’000 kadar para cezası teh-
diti ile çocuklarının tokalaşmasında 
ısrarcı olunmuştu. Okul idaresinin 
bu disiplin cezasına karşı ebeveyn-
ler okul konseyinde (Schulrat) şika-
yette bulunmuştu. Okul konseyinde 
şikayetin sonucunu bekleyen eğitim 
bakanı yaz tatilinden beri medyanın 
ısrarına rağmen bu konuda okul 
konseyini etkilememek için demeç 
vermemişti.

 a     
G da k  m  
a la ı

FDP partisinde içinden kimsenin 
bu yasakçı tavırlara karşı sesinin 
duyulmaması hür liberallerin artık 
hürriyetçi ve liberallik ideallerden 
konu müslümanlar olunca vaz geçe-
rek SVP partisini sağdan geçmeye 
çalıştıkları anlaşılmaktadır. Eğer 
bu bir parti kararı ise İsviçrede 
yaşayan 328’000 üzeri müslüman 
kendileri ile ilgili olarak FDP’yi 
SVP’nin ikizi olarak değerlendire-
bilir.

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

    Zürich -
İstanbul - Zürich 

Uygun TATiL PAKETi imkanı ANTALYA

U y gun  f iy atlar ı m ı z ı  
s o r un uz .

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

TÜ RK İYE ’ d en Borçlanarak S G K ’ d a n  E M E K L İ 
O L M A  işlemleriniz d e YA RD I MC I  oluy oruz .

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.

Ç O C U K B AKIC ISI ARAN IY O R
4 ve 6 yaşındaki erkek çocukların bakımı için

Türkçe ve Almanca bilen, eğitimli, güler yüzlü,
ev işlerinde yardımcı olabilecek tecrübeli 

referanslı bayan aranmaktadır.
Basel ve çevresinde oturanlar tercih edilecektir. 

Kısa özgeçmişiniz ve fotoğrafınızla birlikte 
mail adresimize müracaat ediniz: 

E-Mail: ergen@bluewin.ch
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Cemil Baysal

L ER - Mart ayında taksisinde uzern den Kriens e 
yolcu olarak taşıdı ı 18 yaşındaki bayana tecavüz etti-

i gerekcesiyle g zaltına alınan Taksi şof rünün  yapılan 
soruşturma kapsamında 2010-2016 yılları arasında yolcu 
aldı ı  bayana daha cinsel sarkıntılık etti i açıklandı. 
Taksi şof rünün di er  bayana y nelik taciziyle ilgili 
tecavüz  kelimesinin kullanılmadı ı açıklamada  cinsel 

taciz ve sarkıntılık olarak belirtildi.
D A izlerinin araştırılması sonucu Taksi şof rü suçunu 
itiraf ederken  kanında AİDS hastalı ı tespit edildi.

aksi şoförü 
AİDS li çıktı

Bahtiyar Okumuş

Z RİH -  ürih te bir Otelde dü-
zenlenen İsviçre-AB  konulu 
panele S  (Sosyal Demokrat 

arti Milletvekili orrado ardini 
ile birlite konuşmacı olarak katı-

lan Eski Adalet 
Bakanı (Bundes-
rat) hristoph 
Blocher e  panel 
sonrası 81 ya-
şında bir kişi 
saldırmak istedi. 
Blocher in koru-
maları saldırgan 
şahsı engelleye-
rek usta siyaset-
çiye saldırının 

gerçekleşmesini engellediler. o-
lis gelip saldırgan şahsı g türene 
kadar saldırgan şahıs korumalar 
tarafından tutsak edildi. olis 81 
yaşındaki Saldırganın üzerinde bı-

cak oldu unu açıkladı ve kendisi-
ne tıbbi destek verildi ini bildirdi.
Eski Adalet Bakanı Blocher ise 
olayı  saldırgan şahsın kendisine 
salonda Beni tanıyormusun  
diye soru sordu unu  kendisinin 
saldırgan şahsa Hayır  cevabı 
vermesi üzerine  şahsın Ben 
seni Bakan (Bundesrat) yapan 
kişiyim  diyerek ba ırdı ını ve ar-
dından kol hareketi yaptı ını açık-
ladı. İsviçre Halk artisi S nin 
manevi lideri olarak bilinen eski 
Adalet Bakanı  hristoph Blocher  

zellikle yabancılar üzerinden 
yaptı ı siyaset üzerinden tanını-
yor ve ırkçı olmakla suçlanıyor.

Es ki b akana 
s aldır ı önle ndi

Bahtiyar Okumuş

BER  - S  Milletvekili alter obmann  
Federal Hükümetten 

neden baş rtülü resimle-
rin pasaport veya kimlik-
lerde serbest oldu una 
dair mecliste nerge verdi 
ve yasaklanmasını talep 
etti. Milletvekili  resmi 
evraklar üzerinde kullanı-
lacak olan foto ra  arda 
kişilerin yüzlerinin net 
olarak g rünmesi talebin-
de bulundu. obmann 
soru nergesinde  e-
sikalık foto ra  arda tüm 
yüz ve kafanın boş olması 

gereklimi de ilmi  diye soruyor ve Fede-
ral Hükümetin (Bundesrat) yanıtlamasını 

istiyor. nerge  26 Eylül 
azartesi günü İsviç-

re arlamentosu nda 
gündeme gelerek Fede-
ral Hükümet tarafından 
cevap bulacak. İsviçre 
yasalarına g re resmi 
evraklarda kullanılacak 

esikalık foto ra  arın 
şartları ise net bir şekil-
de kararlaştırılmış olup  
boyun atkısı  alın atkısı 
ve başkaplama yasak-
lanmış   ancak baş rtüsü 
(Kopftuch) serbest.

K i m l i k l e r d e  k apal ı  r e si m  k u l l an ı l m ası n !
sviçre de esikalık 
otoğra larda başör-

tüsü tartışma kon s  
old . S  illetvekili 

obmann  vesikalık 
otoğra ların yü lerin 

açık biçimde k llanıl-
masını istedi.

Sachaff hauserstr 127• 8152 Glattbrugg
Tel.: 043 540 00 98

A çılış saat leri:  Pa zart esi' den -  C uma' ya 09:00 - 20:00 esi 08:30 - 18:00
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Mekanımızda sizleri 

ağırlamaktan mutluluk

duyarız.

Nezih bir ortamda dostlarınızla 

keyifli zaman geçirmeye

ne dersiniz?

DEV EKRANDA Futbol 

karşılaşmaları...

Sc h af f h auserstr. 51
8 1 52 G lattbrugg
T e l 044 210 00 8 0

M o -  D o  1 5: 00 -  24 : 00
Fr  1 5: 00 -  04 : 00
Sa  1 5: 00 -  04 : 00
So  1 5: 00 -  02: 00
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Ocağı 34. Dönem 
Kongresi 25 Eylül günü 
gerçekleşti. oğun 
katılımın yaşandığı 
kongrede yeniden aday 
olan eski başkan Murat 

ahin başkanlığa seçildi.  
Murat ahin, seçim 
sonrası yaptığı konuş-
mada ''Henüz bitmemiş 
bazı işlerimiz var. arım 

kalan bir pro eyi tamam-
lamak üzere yeniden 
başkanlığa aday oldum. 
Destek veren vermeyen 
herkese teşekkür ediyo-
rum'' dedi. eni öne-
tim Kurulun'da da bazı 
değişikliklere gidildi. 
Olten Türk Kültür Ocağı 
kongrenin sonunda her-
kese Lahmacun ziyafeti 
sundu. 

da ra  a in 
eniden a an

!"#$%#&'""($)(*&
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Cemil Baysal

WAADT- SVP Partisi'nin önergesiyle 
Kanton Meclisi 2 saate yakın yaptığı 

görüşmenin sonucunda kanton genelinde 
dilencilik yapmayı yasakladı. Son dönem-
lerde görüntünün giderek çirkinleştiğini 
savunan önergenin savunucuları, önlem 
alınma zamanı geldi geçiyor dediler. Alınan 
karar sonunda dilencilik yapanlara 50-100 frank 
arası para cezası verilecek. Ayrıca, çocukları di-

lencilikle istismar eden ve organize çete halinde 
çalışarak işin ticaretini yapanlara ise 500-2000 
bin frank arasında para cezası öngörülüyor. 

Kadınlar 
12)$*&
*3*.,+
%,04#&
tartışması 
BERN- Son hak oylamasın-

da yıllardır maaş zammı 
alamayan emeklilere yüzde 
10 maaş artırımını çok gören 
halkın darbesinden sonra, bu 
defa Parlamento yeni emek-
lilik reformuyla ilgili ilk gö-
rüşmede kadınların emeklilik 
yaşının 65'e çıkarılmasından 
yana karar aldı. Sol kesimin 
tepkilerine rağmen Parlamento 
kadınların emeklilik yaşının 
65'e yükseltilmesinde ısrarcı. 
Kadınların emeklilik yaşının 
65'e yükselmesinde ısrarcı 
olan siyasiler, 2030 yılında 
AHV kasasına yıllık 1,3 milyar 
ek gelir sağlanacağını savun-
du. Aargau Sosyalist Parti 
Vekili vonne Feri, '' aşam-
ları boyunca hem ev hem iş 
hayatında iki kat fazla çalışan 
kadınlara maaş adaletsizliğin-
den sonra emeklilik adalet-
sizliği darbesi'' diyerek tepki 
gösterdi. eşiller Partisi Vekili 

hristine H sler, '' nce kadın-
ların yüzde 20 daha düşük olan 
maaş adaletsizliğini düzeltin'' 
diyerek karara olan tepkisini 
ortaya koydu.  VP ve SVP 
vekilleri ise tam ters görüşleri 
savunarak, ''Kadınlar daha az 
emeklilik pirimi ödüyor ancak 
daha fazla alıyor. Bu durum 
dikkate alınırsa yaş sınırı daha 
yüksek olmalı'' şeklinde görüş 
belirtti.  Hükümet adına konu-
şan Alain Berset, ''İş dünyası 
ek işgücünü kaldıracak kapa-
sitede değil'' diyerek emeklilik 
yaşının yükselmesine karşı 
görüş belirtti. Berset ayrıca, 
maaş eşitsizliğiyle emekliliğin 
birbirine karıştırılmaması ge-
rektiğini dile getirdi. Emeklilik 
Reformu kapsamında dul ka-
dınların maaşlarının kısal-
tılması ve AHV maaşlarının 
durumuyla ilgili görüşmeler 
Meclisteki Sonbahar oturumla-
rı boyunca önümüzdeki günler 
devam edecek.

Darbe girişimi ve 
yükselen ürkiye 
anlatılacak 
Z RİH - 30 Temmuz uma günü  

ürcherstrasse 106- interthur 
T ss Hotel de 1  Temmuz Darbe 
Girişimi ve Yükselen Türkiye  başlıklı 
konferans gerçekleşecek. AK arti 
İstanbul Milletvekili Metin Külünk ün 
katılaca ı konferansta  1  Temmuz 
darbe girişimiyle ilgili Türkiye üzerin-
den oynanan oyunlar  Batı ülkelerin 
tutumu ve bundan sonraki Türkiye nin 
mücadelesi anlatılacak. Sosyal med-
yada yapılan duyurularda  demokrasi-
ye ve ülkesine sahip çıkan farklı siyasi 
g rüşten olan Türk vatandaşlarının 
konferansa büyük ilgi g sterdi i ve 
katılaca ı y nde paylaşımlar yaptı ı 
belirtiliyor.  

Z RİH - 15 Temmuz darbe 
kalkışması sonrası Türkiye'den 
fi rar eden pek çok darbeci ve 

darbe yandaşının Avrupa ülkelerine 
kaçtığı ortaya çıktı. 

urt dışına kaçan fi rari darbecilerin 

arasına darbeye katılan bazı asker-
lerin de olduğu iddia edildi. Gelen 
son duyumlara göre, Türkiye'den 15 
Temmuz darbe kalkışması sonrası 
ülkeden kaçan çok sayıda yeşil 
pasaportlu fi rarinin önce Almanya'a 

ve buradan İsviçre'ye giriş yaparak 
sığınma talebinde bulundu. Türki-
ye'den kaçan fi rarilerin sıkca kul-
landıkları güzergah, Gürcistan sınır 
kapısı. Buradan rahatca geçiş yap-
tıkları öğrenilen fi rarilerin rahatca 

Almanca ve diğer Avrupa 
ülkelerine geçiş yaptıkları 
öğrenildi.  Adını vermek 
istemeyen Kreuzlingen'de 
yaşadığını belirten bir Türk 
vatandaşı, ''15 Temmuz 
darbe kalkışmasından sonra 
Türkiye'den kaçanların 
çoğu Almanya'ya, buradan 
elini kolunu sallayarak 
Kreuzlingen'den İsviçre'ye 
geçiş yaptığını gördüm. 

oğu yeşil pasaportluydu. 
İsviçre'deki yandaşları 
tarafından karşılanan bu 
fi rariler kendi misafi rhane-
lerine götürüldüler'' dedi. 
Bazılarının ise İsviçre'de 
iltica talebinde bulundukla-
rı öğrenildi. 

D ar b e  y an l ı l ar ı  İsv i ç r e ’ d e  

Cemil Baysal

BASE - Almanya'dan İsviçre'ye geçiş 
yapan 2 tır durdurularak gümrük gö-

revlileri tarafından tekinik arama yapıldı. 
apılan aramada kamyonların din-

gillerinin içine kaynak 
yapılarak gizlen-
miş 24 kilo rekor 

miktarda eroin ele 
geçirildi. akalanan 
eroinin rekor bir mik-

tar olduğunu ve piyasa 
değerinin 3 milyon 
civarında olabileceğini 

açıklayan Polis, yapılan 
kontrolde ele geçirilen 

ero- inlerin yakalanmasının 
büyük biir başarı olduğunu dile getirdi. 2 
Türk tır şoförünün Almanya'dan İsviçre'ye 
taşıdığı eroinlerin İsviçre piyasası için olup 
olmadığı bilinmiyor. 2 Türk şoförü gözaltı-
na alındı. Haklarında en fazla 5 yıla kadar 
varan hapis cezasının beklediği açıklandı.

asel de 2  kilo  eroin yakalandı

Cemil Baysal

BERN- İsviçre hükümeti, 
abancı Uyruklu ğren-

ci Burs Federal Komisyonu 
F S  aracılığıyla, 2017-

201  Akademik ılı için 
İsviçre Hükümeti Seçkinlik 
Bursu ödülleri için başvuru-
lar başladı. Taslak yabancı 
bilim adamları ve araştırma-
cılar için çeşitli lisansüstü 
burslar içeriyor. 
Bilim adamları, doktora ve 
gelecek doktora öğrencileri 
için İsviçre Üniversitelerinde 
federal teknolo i enstitü-

leri ve uygulamalı bilimler 
üniversiteleri  üniversite 

araştırma bursu İsviçreli 
konservatuarlar ve sanat 
üniversitelerinde ileri düzey 
sanatçılar için burs
Genellikle burs öğrenim üc-
retleri, sigorta, kira yardımı, 
uçak bileti, oturma izni ve 
burs türüne ve ülkesine bağlı 
olarak değişen diğer faydala-
rı içeriyor. Başvuru tarihleri 
ülkeden ülkeye değişmekle 
beraber Türkiye için 1 Eylül 
- 15 Kasım 2016 tarihleri 
arası başvuru yapılabilir.

Daha fazla detay
sb  .admin.ch

B urs iç in 
başv urmayı 
unutmayın 
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polis baskını 

Cemil Baysal

BASE - Aylardır tartışılan toka-
laşma vukusuyla konuşulan iki 

rencinin babasının camide din 
g revlisi oldu u Basel Faysal a-
mii ne polis bir baskınla arama yaptı. 
İsviçre Basınındaki haberlere g re  
Yabancılar Dairesi ülkede ikamet 
edebilmeleri için gerekli belgeleri 
olmadan camide ikamet eden iki kişi-
nin  halkın ihbarı üzerine polisin ca-
mide baskınla arama yaptı ı açıklan-
dı.  Basel Adalet ve Güvenlik Dairesi 
s zcüsü aranan iki kişinin tutuklan-
dı ını açıkladı.  Herhangi bir tatsızlık 
yaşanmadan aramanın yapıldı ı  
caminin son d nemlerde tokalaşma 
vukusuyla adının geçmesiyle yapılan 
aramanın bir ba lantısının olmadı ı 
açıklandı. Yabancılar Dairesi gelen 
ihbarlar sonucunda benzer aramaları 
yaptı ı belirtildi. 

BASEL !"#$%&'&(&$")*+*$"
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leri genel Müdürlüğü Genel 
Müdür ardımcısı mer Kü-
çükevcilioğlu başkanlığındaki 
5 kişilik heyet ve  alışma 
ve sosyal Güvenlik Müşaviri 
Mustafa Haki oşkun 22 
Eylül 2016 tarihinde Zürih 
Başkonsolosluğu salonunda 
İsviçre'de faaliyet gösteren  
Türk Sivil Toplum Kuruluşla-
rı yetkililerinin davet edildiği 
bir toplantıya  katılarak bura-
da  İsviçre'deki vatandaşları-
mızın Türkiye'de emekli olma 
şartları,  emekli olmaya engel 
teşkil eden durumlar hakkında 
bilgilendirme  yaparak, görüş 
alışverişinde bulundular. 
Geniş katılımlı toplantıda 
vatandaşlar ağırlıklı olarak 

İsviçre'de çalışılmayan 
sürelerde İsviçre Sigorta Ku-
rumu'na yıllık asgari düzeyde 
sigorta primi yatırmak zo-
runda olanların  2014 yılında 
başlatılan uygulamadan beri 
Türkiye'de emekli olamama-
sı  hakkındaki sorunlarını ve  
şikayetlerini gündeme getir-
diler  Heyet Başkanı mer 
Küçükevlicioğlu bu konuda  
yaptığı açıklamada, iki ülke 
sosyal sigorta  sistemlerinin 
farklı yapısından kaynaklanan 
fi ili durumun, hukuken  ve 
mevzuat çerçevesinde  ele 
alınarak dikkatle  gözden ge-
çirileceğini, vatandaşlarımızın 
talepleri de göz önüne alına-
rak yeniden bir değerlendirme 
yapılacağını ve sonucunun 
açıklanacağını ifade  etti.

D an ı şm a G ü n l e r i  b ü y ü k  i l g i  g ö r d ü
ürkiye- sviçre Sosyal üvenlik manları 

anışma ünleri ne büyük ilgi gördü

BASEL- Türkiye Sos-
yal Güvenlik Kurumu 

Başkanlığı SGK  ve 
İsviçre Sigorta Kurumu 
AHV AVS  tarafından 21 

ve 22 Eylül 2016 tarihle-
rinde Basel’de müştereken 
düzenlenen Türkiye-İsviç-
re Uluslararası Sosyal Gü-
venlik Danışma Günleri” 
etkinliği Türk vatandaş-
larının büyük ilgisini çekti.  Etkinliğe 
Türkiye’den katılan SGK Emeklilik 
Hizmetleri genel Müdürlüğü Genel 
Müdür ardımcısı mer Küçükevlici-
oğlu başkanlığındaki 5 kişilik heyet , 
Basel Kantonu  AHV  Direktörü  Mike 
Oberholzer, Müdür  Marcos Rodrigez 

ve Uzman Furkan azıcı ve T. . Bern 
Büyükelçiliği alışma ve sosyal Güven-
lik Müşaviri Mustafa Haki oşkun ve 
Mahalli Katip Ateş özgen’in katılımı ile 
gönderine Türk bayrağı çekilen AHV 
binasında oluşturulan görüşme odaların-
da 200 e  yakın vatandaşımızı Türkiye 
ve  İsviçre’deki sosyal güvenlik, emekli-

lik ve çalışma hayatı 
konularında  şahsen  
bilgilendirdiler. Görüş-
melerin bitiminde bir  
konuşma  yapan , Basel 
Kantonu AHV  Direk-
törü  Mike Oberholzer 
Türk  heyetine Basel’e 
gelerek vatandaşlara bu 
hizmeti sunmalarından  
ötürü teşekkürlerini 
ileterek  gelecekte  bu 
tür  etkinliklerin diğer 
kantonlarda da gerçek-
leştirilmesi için girişim-
lerde  bulunacaklarını  
ifade  etti.

!"#$%&'&()$
ar a  

Cemil Baysal

BERN- Daha önce sandıkta 
oylamaya sunulan ''6 hafta 

yıllık izin'', ''Herkese koşulsuz 
sabit 2500 Frank maaş geliri'' 
adlı ulusal yasa teklifl erini 
reddeden isviçre'li seçmen, son 
olarak yaşlı emeklilerin maaş-
larının iyileştirmesi ve hak-
larının geliştirilmesini içeren 
AHVplus adlı  yasa teklifi ne 
de hayır dedi.  urtdışında pek 
çok ülkede sorgusuz sualsiz 
halkın kabul edeceği pek çok 
yasa teklifi , İsviçre halkının 
engeline takılıyor. 

ıkan saşırtısı sonuçları de-
ğerlendiren bir siyasal bilimci, 

halkın referandumlardan önce 
yasa önergeleri hakkında ''Pro 
ve Kontra''- ''taraf ve karşı'' 
görüşü savunan iki kesimin gö-
rüşlerinden oluşan tartışmaları-
nı ve tezlerini iyi takip ederek 
bilgilendiklerini belirterek, 
''Halk sadece bugün ve yarını 
kendisi düşünmüyor. Kurumun 
yapısını ve gelecek kuşaklara 
yansımasını da hesap ederek 
seçimini yapıyor. Kısa vadeli 
düşünmek yerine, kurumların 
gelecekte de kendisini sübvan-
se edebilmesini arzuluyor. Aynı 
referandum süreci diğer Avrupa 
ülkelerinde yapılsa, halk aynı 

şekilde doğru bilgilendirilse 
sonuç benzer çıkar diye düşü-
nüyorum'' dedi.
Her ne kadar İsviçre'de refe-
randumlarda sandıktan çıkan 
sonuca göre ''6 hafta tatile 
hayır, kayıtsız şartsız sabit 
gelire hayır'' görüşü çıksa da, 
ülkenin güneyi Tessin ve Batı'sı 
Fransız kesimi Romandie farklı 
düşünüyor. Pek çok sosyal 
konularda Tessin ve Romandie 
Alman kantonlarına göre daha 
esnek halkın isteği doğrultu-
sunda farklı seçim yapıyor. 
Daha muhafazakar tutucu 
Alman kantonlarında ise halk, 
devletin ve kurumların zarar 
görmemesini ön planda tutarak 
oy seçimini yapıyor. 
Emeklilerin maaş artışını ön-
gören son AHVplus yasa teklifi  
de, daha önceki 6 hafta tatil ve 
herkese sabit maaş adlı yasa 
teklifl erinde kantonlar arası 
oluşan farklılıklardaki gibi Tes-
sin, Neuenburg, Jura, aadt ve 

enevre'de yüksek oyla kabul 
görmüştü. Ancak ülke genelin-
deki oy ortalaması önergelerin 
yasalaşması için yeterli olmadı. 

İsv i ç r e  hal k ı  şaşı r tma d ı
a a önce çok ke  alkın le ine olan yasa tekli lerini reddeden alk  emeklilerin maaş am-
mını içeren yasa tekli inde de terci ini alktan değil devlet ve k r mlardan yana k llandı...

Eco-Bonus je nach Modell, gültig bis 30.09.2016. CR-V 1.6 i-DTEC Comfort 2WD, 5 Türen, 120 PS, 1597 cm3: Katalogpreis CHF 29 900.–, – Eco-Bonus CHF 5000.–, ergibt CHF 24 900.–. Monatliche Leasingrate bei einer freiwilligen ersten Leasingrate von 30% des Katalogpreises, einer jährlichen Fahrleistung von 10 000 km und einer 
Leasingdauer von 36 Monaten: CHF 99.–/Monat. Jährliche Gesamtkosten bei einem Zinssatz von 0% (effektiver Zinssatz 0,1%): CHF 9.– (exkl. Amortisation und Versicherung des Leasingobjekts). Leasingverträge werden nicht gewährt, falls diese zur Überschuldung der Konsumentin oder des Konsumenten führen. (Foto: CR-V 1.6 i-DTEC 4WD 
Executive, 5 Türen, 160 PS, 1597 cm3, Katalogpreis: CHF 41 800.–). Gesamtverbrauch kombiniert: 4,4-7,7 l/100 km. CO2-Emissionen gemischter Zyklus: 115-179 g/km (Durchschnitt aller Neuwagen: 139 g/km). Energieeffizienz-Kat.: A-G. HR-V 1.6 i-DTEC Comfort, 5 Türen, 120 PS, 1597 cm3: Katalogpreis CHF 25 000.–, – Eco-Bonus CHF 500.–, 
ergibt CHF 24 500.–. Kraftstoffverbrauch kombiniert: 4,0 l/100 km. CO2-Emissionen kombiniert: 104 g/km Energieeffizienzklasse: A (Foto: HR-V 1.6 i-DTEC Executive, 5 Türen, 120 PS, 1597 cm3, Katalogpreis CHF 31 500.–). Finanzierung durch die Cembra Money Bank.

DIE NEUEN SUV-MODELLE VON HONDA  

ECO-BONUS

LEASING ab 0%

 
AB CHF 25 900.–

 
AB CHF 24 500.–

Brisgistr. 2, 5400 Baden, Tel.: 056 200 24 24, Fax: 056 200 24 21 
E-Mail: garage@baumannauto.ch, www.baumannauto.chDXWRJDUDJH
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Radarlar para bastı 
Cemil Baysal

Tİ İ O- İtalyan B ölg esi Ticino' ya 
bağlı B alerna' da bulunan bir R adar 

cihazı bu yılın rekorunu kırdı. Y ılın sa-
dece ilk yarısında K anton' un kasasına 8  
milyon frank para kazandırdı. O toban-
da 1 0 0  km/h hız sınırının korunduğu 
bölg eden 2  milyon 4 6 2  bin sürücü g e-
ç erken, 6 8  bin sürücü radarın tuzağına 
düştü. 3  bin 1 6 7  sürücünün hızı orta v e 
üst limite yakın olduğu aç ıklandı. B u 
kişilere para cezası işlemi uyg ulanırken, 
1 9 9  km/h hız radara yakalanan bir sü-
rücü hakkında ' ' raser' ' , ' ' trafik canav arı' '  
adlandırılan trafik kurallarını ağır ihlal 
yasasından dav a aç ıldı. 

ederal statistik isi S  sviç-
re de yaşayan yabancıların yr k-
larını açıkladı. isviçre de yaşayan 

 bin  ürk  ülke nü s n n 
yü de ini ol şt r yor.

BER  -   İsviçre'de yaşayan yabancıların 
sayısı geçen yıl sonu itibari ile ilk defa 

2 milyon sınırını aştı. İsviçre'de,  yurtdışı 
doğumlu yabancıların oranını toplam nüfus 
içinde yüzde 29,60'a ulaştı. Bu alanda tüm 
Avrupa'da liderlik İsviçre'de bulunuyor. 
Avrupa'daİsviçre'yi sırasıyla yüzde 11 ile 
Almanya, yüzde 9,  ile İngiltere, yüzde 6,6 
ile İspanya, yüzde 5,1 ile de Fransa takip 
ediyor.

İ İÇRE EKİ A AN ILA
RIN R KLARI
İsviçre'de yaşayan yabancıların 1' 663' 629'u 
Avrupa,  yüzde 1,2 , Asya  206 415 kişi 
yüzde 10,1 , 93 14 Afrika yüzde 4,5  ve 

7  77  Kişi yüzde 3, 5  Amerika kıtasın-
dan oluşuyor. Federal İstatistik Ofi si'nin ve-
rilerine göre, İsviçre'de yaşayan yabancılar 
içerisinde yüzde 15,2 ile İtalyanlar ilk sırada 
yer alırken, İtalyanları sırasıyla Almanlar 
yüzde 14,7 , Portekizliler yüzde 13,1 , 

Fransızlar yüzde 6 , Kosovalılar yüzde 
5,22 , İspanyollar yüzde 4,02  ve Sırplar 
yüzde 3,4  takip ediyor. Ülkede yaşayan 

Türklerin sayısı ise toplam nüfus içinde 
yüzde 3,3  ile 69 bin 215 olarak açıklandı. 

Bİ Gİ  İsviçre Vatandaşlığını elde etmiş 
olanlar İstatistikte yabancı olarak sayılmı-
yorlar. Sayılar net olarak abancı statüsünde 
olanlardır.

Cemil Baysal

BER - 25 Eylül günü 
oylamasa sunulan ulusal 

3 yasa teklifi den birisi AH-
Vplus adlı inisiyatif halkın 
yüzde 60 oranındaki ret 
oyuyla veto yedi. AHVplus 
yasa teklif önergesini sandı-
ğa taşıyan inisiyatif öncüle-
ri, teklifi n içeriğinde AHV 
emeklilerinin şartlarını 
iyileştirme ve en az yüzde 
10 maaşlarına zam talebinde 
bulunmuşlardı. Ancak halk 
bu talebi reddetti. ıllardır 
artan hastalık primleri ve 
zorlaşayan hayat şartlarına 
rağmen, AHV emeklilik 
sandığından emekli olanla-
rın maaşlarında bir düzeltil-

me yapılmaması emeklilerin 
yaşamını zorlaştırıyor. 
Sandıktan çıkan ''ret'' 
kararı sonrası Parlamen-
to Altersvorvorge 2020  
2020 aşlılık reformu adlı 
tedbir programını tartışacak. 
Sandıktan çıkan bu karara 
rağmen emeklilere yine de 
70 frank maaşlarına zam 
verilebileceği konuşuluyor. 
Bazı siyasiler bu talebe 
emekli sandığının bütce-
sinin daraldığını gerekce 
göstererek reddediyor. AHV 
Emekli sandığının sorunları 
bulunduğunu belirten FDP 
Partisi Milletvekili Bruno 
Pezzatti, '' imdi maaş artı-
rımı gelecekte AHV Emekli 

sandığını zor duruma sokar. 
Bu gelecek kuşakların 
emekliliğine olumsuz yansı-
yabilir.'' dedi.
SP Partisinden vonne 
Feri, ''Sandıkta çoğunluk 
bu inisiyative karşı çıktı 
ve kaybedildi. Ancak bir 
diğer çoğunluğun AHV 
Emeklileri için iyileştirme 
talebi gözardı edilmeme-
li. ıllardır AHV Emekli 
Sandığı zarar ediyor kötüye 
gidiyor şeklindeki öngörüle-
rine  rağmen, emekli sandığı 
olduğundan çok daha iyi 
duruma gidiyor. 70 frank 
maaş zammı iyi bir çözüm 
gönül alma olacaktır'' diye 
görüş belirtti. 

!"#$%&%#'&()
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BER - İsviçre halkı 25 Eylül 
günü oylamaya sunulan 3 
ulusal yasa teklifi ni san-

dıkta oyladı. üzde 43 katılımın 
gerçekleştiği inisiyatif oylamala-
rından 2 hayır bir evet oyu çıktı.  
Son yıllardaki artan terör olayları 
gerekce gösterilerek Ülkenin Milli 
İstihbarat Teşkilatı Nachrichten-
dienst'in yetkilerinin artırılmasını 
öngören yasa taslağı sandıkta 
kabul edildi. Ülkenin güvenliğini 
tehdit eden durumlarda telefonları 
dinleme, bilgisayarların denetlen-
mesi, takibe alınan kişilerin taki-
binde özel mülkiyetlerde dinleme 
cihazı gizli böcek yerleştirme ve 
mektupların e-postaların denetimi 
gibi bir dizi yetkileri artıran İstih-
barat asası kanun teklifi  halkın 
yüzde 65,5 gibi oy çokluğuyla 
kabul gördü. 
A  a a kl  ka l 

m d
te yandan, emeklilere yapılan 

ödemelerin yüzde 10 arttırılma-
sına yönelik Sosyal Güvenlik 

Kanunu teklifi  ise yüzde 60 oyla 
reddedildi.
Emeklilik Sandığındaki yeni 
düzenleme yasa teklifi  halktan 
net oy farkıyla veto yedi. 921 bin 
seçmenin destek oyu verdiği yasa 
taslağı, 1 milyon 34  bin oy ile 
reddedildi.

G  a   
l Ek m

Doğada var olan kaynakların kar 

ama-
cıyla yok 

edilmesine karşı çıkan 
eşil Ekonomi yasa teklifi  halkın 

büyük çoğunluğunun karşı oy 
kullanmasıyla, yüzde 63,7 oy 
çokluğuyla reddedildi.

Sand ık tan 2  hay ır  1  e v e t ç ık tı

İsviçre de  bin 
21  ürk yaşıyor
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KRE İ GE  - Konya'nın 
Derebucak ilçesi nüfusuna kayıtlı 

vatandaşların  21. Düzenledikleri Kon-
ya Derbucaklılar  her yıl olduğu bu 
yılda  İsviçre Kreuzlingen'de düzen-
lendi. Bu yılda  Organizeye öncüklük 

yapan Osman Akman, Ali Akman, 
Mustafa Evci, Mustafa Akıncı ve Nuri 
Tüfekçi bu yıl yine yaklaşık 500 hem-
şehrisini Zürih'te buluşturdu. Derebu-
cak'ın Toros dağlarında bulunduğunu, 

örük ve Türkmen diyarı olduğunu 
ve tertemiz havasıyla dikkat çektiğini 

kaydeden organizatör yetkilileri, her 
yıl büyük organizasyonlarla bir araya 
geldiklerini, dini ve milli bayramlarda 
da buluşarak, kenetlendiklerini söyle-
diler. açıklamada amaçlarının birlik ve 
beraberliği pekiştirmek olduğunu dile 
getirdiler.

sviçre deki ereb -
caklılar  birlik ve bera-
berliklerini pekiştirme-

ye devam ediyor.

Halil ve Ro a, gör-
kemli bir düğünle 

hayatlarını birleştirdi. 
aklaşık bin kişinin 

katıldığı düğünde 
İsmail ve Sensu, 
merasimin açılışını 
dansla gerçekleştirdi. 
İlerleyen bölümlerde 
yakın arkadaşları ve 
akrabaları, onlara eşlik 
ettiler. Mutluluktan 
hiç oturmak istemeyen 
çift uzun süre piste 
kaldı. Gelen misafi rlere 
yemek ikram edildi. 
Takı merasiminden 
sonra pasta kesildi ve 
halaylar çekildi. 
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Cemil Baysal

Z RİH- İsviçre Diyanet Vakfı 
Gençlik Kolları tarafından Zürih 

Hilton'da TV Programcısı ve air 
Serdar Tuncer'in konuk olarak katıl-
dığı ''Muhabbet Buluşmaları'' adlı bir 
etkinlik düzenlendi.  Büşra Durmaz'ın 
sunduğu programın açılışında konu-
şan Gençlik Kolları Erkek Sorumlusu 
Mustafa ıldız, etkinlik ve hedefl erle 
ilgili bilgiler aktardı.  Büyükelçilk 
Din Hizmetleri Müşavir Vekili Engin 

ılmaz konuşmasında muhabbet 
buluşmaları adlı programın ilkini dü-

zenlediklerini belirtti ve 2017 yılında 
planlanan etkinliklerle ilgili bilgiler 
aktardı. nümüzdeki günlerde prog-
ramların ayrıntılarıyla ilgili duyuru 
yapacaklarını ifade eden ılmaz, ''Ge-
lecek yıl çeşitli cami ve derneklerimiz-
de 41 program düzenlemeyi planlıyo-
ruz. Ayrıntıları yakında sayfamızdan 
duyuracağız'' dedi. air Serdar Tuncer 
birbirinden güzel şiirleriyle zengin-
leştirdiği sohbeti keyifl e dinleyen 
katılımcılar,  ''Bugüne kadarki en güzel 
programlardan bir tanesiydi'' sözleriyle 
katılımdan memnun ayrıldılar. 
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Beş Kişiyle 
Arkadaş Olma
!aktiyle bir alim çocuğuna 

şöyle bir nasihatte bulunur.
Ey Oğul beş sınıf insanla 

konuşma, arkadaş olma

Oğluda; Baba cığım, canım sana 
fed  olsun  Beş sınıf insan kim-

dir  diye 
sormuş. 
Babası 
demiş ki:
“Fâsık 
(Allah’ın 
emirlerine  
uymayan) 
kimse ile 
arkadaş 
olma. 
Çünkü o 
seni bir 
"#$%&'
yemeğe, 
belki de 
bundan 
daha az bir 
menfaate 
satar.  

Daha azı nedir  diye sormuş. 
Daha azı, elde etmek için hırslı 

olup da elde edemediği şeydir.
Babacığım ikincisi kimdir
(Cimri ile arkadaş olma!'
Çünkü o, çok muhtaç olduğun 
bir zamanda, malını korumak için 
seninle al kasını keser.
Üçüncüsü kimdir

“Yalancı ile arkadaş olma!'
Çünkü o serap gibidir; yakın olanı 
sana uzak gösterir.
Dördüncüsü kimdir

“Ahmak ile arkadaş olma!'
Çünkü o, sana faydalı olmak ister-
ken zarar verir.
Babacığım beşincisi kimdir

“Sıla-ı rahmi terk eden, yakın 
akrabalarıyla münasebeti ke-
sen kimse ile arkadaş olma! 
Yukardaki kıssadan da 
anlaşılacağı üzere arkadaşlık, 
dostluk kuracağımız kişilere çok 
dikkat etmeliyiz. Daha düne kadar 
yan yana, kol kola gezdiğiniz ve 
dost zannettiğiniz kişiler, fırsatını 
bulur bulmaz arkanızdan kuy-
unuzu kazmaya çalışıyorsa işte 
yukardaki beş kurala uymadığınız 
anlamına gelmektedir. 
Değerli okurlar, ebeveynler olarak 
çocuklarımızın kimle arkadaşlık 
yaptığını, kimlerle dolaştığını 
yakinen takip edip, onları 
gelebilecek her türlü kötülük-
ten koruma anlamında kontrol 
altında tutmalıyız. Bu tutum ve 
davranışlardan dolayı çocuklarımız 
bizi eleştirebilir, hatta bizimle kav-
ga edebilir. Ama sonuçta onların 
iyiliği söz konusu olduğu için kon-
trolü elde bırakmamak gerekir.
Şu an Avrupa da yaşayan bizler 
çocuk yetiştirme konusunda çok 
sıkıntı çekiyoruz. Çünkü çocuklar 
iki farklı sosyal alan olan  ev ve 
okul  arasında sıkışıp kalıyorlar. 
Okul ve dışarda bizim gelenek 
ve kültürümüzden çok farklı bir 
alan varken, evde ise Türkiye 
temelli bir sosyal alan söz konusu. 
Durum böyle olunca sosyal 
bir çatışmanın yaşanmaması 
imkansız gibi. Bu durumda bizlere 
çok iş düşmekte olup bu iki farklı 
sosyal alan arasındaki dengeleri 
iyi kurmak zorundayız.
Anne ve babanın yoğun çalıştığı, 
çocuklarla  iletişimin çok az 
olduğu ailelerde sorunların daha 
çok olduğu, çocukların ailele-
rinden alamadığı ilgiyi dışarda 
aradıkları tespit eilmiştir. Tabi 
bu durum çocukların ailelerinden 
kopmasına, yanlış arkadaşlıklar 
ve ilişkiler kurmasına zemin 
hazırlamaktadır.
Çocuklarımıza güven konusunda 
destek verelim ama onları başıboş 
bırakmayalım. Onlara hissettir-
meden kiminle arkadaşlık ediyor, 
kimlerle görüşüyor ve yapabiliy-
orsak sosyal medya hesaplarını 
ve telefonlarını sık sık kontrol 
edelim. Yoksa her şey için geç 
olabilir. 
Şu söz daima kulağımıza küpe 
olsun,  Bana arkadaşını 
söyle, sana kim olduğunu 
!"#$%#%#&'(
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tirmeye hazırlanıyor. Lidl, 
akşam pazarı olarak bilinen 
saat 17'den itibaren kapanı-
şa kadar marketlerde teste 
başladı.  Lidl, pilot proje 
olarak A1 Otobanı üzeri-
')/)"89$9'&'":-'1)*1;9*"

Töss Lidl şubesi'nde yüzde 
<="-'/-*-%-"9(79$&%&(&"

başladı. Bu şubeden alış-
veriş yapanlar 20 indirim 
uygulamasından faydala-
nabilecekler. İndirimler 

Alkollü içkiler, Sigara, Seyahat, 
cretli çöp torbaları ve değerli 

markalar için geçerli değil.
Lidl sözcüsü Corina Milz, in-
terthur Töss'de bulunan şubede 

deneme aşamalarında oldukla-
rını açıklarken, müşterilerden 
gelecek taleplere göre değerlen-
dirme yapacaklarını belirtti. Lidl 
sözcüsü Corina Milz, akşam 

pazarı indiriminin tüm 
isviçre'de bulunan şube-
lerde uygulamaya konulup 
konulmayacağı konusunda 
henüz bu soruya cevap 
6)*%)+")*+)'"/-()">)6&."

verdi. Parakende zincirleri 
devleri Migros ve Coop'un 
4-/$?-'"89"-'/-*-%$)*-')"

nasıl cevap verecekleri ise 
merak konusu. Marketler 
en yüksek ciro'yu ve en 
çok satışı saat 17 ila kapa-
nış arasında yapıyor

ZAFER
TERKES

İstinasız tüm Avrupa ülkelerinde ırkçılık 
artıyor.  Irkçılığın ne anlama geldiğini anlamak 

istiyorsanız İkinci Dünya Savaşı nda yaşananları 
hatırlamanız yeterli olabilir.  Böyle bir tehlike 
kapıda dururken Avrupalılar, insanların dikkat-
lerini başka yerlere çekmeye çalışıyor.  Başka 
ülkelerin iç işlerine karışmakla ve akıl vermekle 
ayıplarını örtmeye gayret ediyorlar. Almanya da 

son yapılan bir araştırmada 
Almanların yüzde ı 
Müslümanların ülkeye girişleri 
yasaklansın görüşünü ortaya 
koydu. Hatta yüzde sı ülke-
deki yabancıları görünce ken-
disini ülkesinde yabancı olarak 
gördüğünü açıkladı.  Bu anket 
Almanya nın gerçeklerini gös-
teriyor. komşuda olanlar diğer 
komşuları da etkileyeceğini 
unutmamak lazım. 
Irkçılığın nedeni, ülkede 
yaşayan yabancılar veya 
bir kaç asırdır sömürdükleri 
ülke vatandaşlarının  Av-
rupa sınırlarına dayanması 

değildir. Bu ırkçı yaklaşım Avrupa nın genetik 
hastalığıdır.  Bu hastalığa tahlil ve teşhis edenle-
re karşı korkunç bir şekilde saldırgan olurlar.
Avrupa nın içinde bulunduğu buhranlı durumu 
yüzlerine açık açık söyleyenlere koro halin-
de bel altı vurmaya başladılar.  Son aylarda 
Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden Türkiye ye 
karşı başlatılan linç girişiminin altında bu 
hastalığın kronikleşmiş hali yatmaktadır. 
Türkiye ye karşı başlattıkları bu karala 
kampanyaları önce yıllardır içerine besledikleri 
maşaları tarafından seslendiriliyor daha sonra 
medya ve siyasilerin söylemleriyle Avrupa da 
günün gündemi gazetelerin manşeti oluyor.  
Avrupa bu şekilde yaparak  kendi hastalığını 
ve onlarca asırlık kompleksini  tatmin etmeye 
çalışıyor. Hiç kimse evinin önündeki pisliğe 
bakmadan benim ülkemle uğraşmasın. 
Türkiye de olan her şey Avrupa yı o kadar 
yakından ilgilendiriyor ki,  kendi başbakanları 
veya Cumhurbaşkanları  Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan kadar medyada yer alamıyor. Bu 
nasıl bir komplekstir ki  bütün medya sözbirliği 
etmişçesine  Erdoğan ve Türk düşmanlığı 
yapılıyor. Bu bir hastalık değil de nedir  Öyle 
bir hastalık ki hasta,  hasta olduğunu bilmiyor 
ve  tedavi kabul etmiyor. Bu hastalık şimdilik 
Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden Türk ve 
İslam düşmanlığı ile başladı yakında ne hale 
geleceğini kimse tahmin bile edemiyor.  
Yahu benim ülkemde  benim oyumla seçilen 
kişiler sizi ne ilgilendirir. Benim hükümetimin 
aldığı yatırım kararlarından sana ne  Sen kendi 
derdine yan.  İngiltere AB den çıkmak için 
referanduma yapıyor.  Çıkıp çıkmamasından 
ziyade böyle bir işe tevessül edilmesi bile 
yeterlidir.  İsviçre bile 992 yılında AB üye 
olmak için yaptığı müracaatı geri çekmek için 
girişimde bulunuyor. Türk halkının AB ye olan 
güveni her geçen gün azalıyor.  Ey Avrupa 
sen içerden fire veriyorsun. Çok konuşup hiç 
bir şey yapmıyorsun. Senin borazanının çalan 
ismi bizden cismi senden olan sözde gazeteci, 
aydınları üzerimize salarak  yazdığın senaryoyu 
sahneliyorsun. 
Siz kendinizi dev aynasında mı zannediyor-
sunuz. Siz diyecek biz yapacağımızı mı zan-
nediyorsunuz. Belki geçmişte size böyle söz 
verenler olabilir. Ala artık nesiller değişti. Size 
söz verenler artık yok. Sizin beslemelerinizin 
artık ülkemizde hükmü kalmadı. Ya bizimle 
anlaşacak herkes, herkese saygı gösterecek ya 
da bu hastalıkla sağa sola sataşacak belanızı 
bulacaksınız. 
Bizim dostane tavsiyemiz gelen bu kendini 
beğenmiş, kendini diğer ırklardan ve insanlar-
dan üstün gören zihniyette vazgeçin kendinizle 
ve komşularınızla ve diğer milletlerle barışın.  
Avrupa yı yeni bir felakete sürüklemeyin.  Bu 
gün bile kendinizin yaptırdığı araştırmalarda 
ırkçılık ve saldırıları hızlı bir şekilde artıyor. Bu 
saldırılar hem fikri hem de fiziki bir şekilde yük-
seliyor. Böyle giderse çatışma kaçınılmaz olacak. 
Başkalarına yardımcı olmak istiyorsanız önce 
kendinizi düzeltin. Verdiğiniz ve altına imza 
attığınız kriterlere önce siz uyun.   Ayrıca bun-
dan yıllarca önce oluşturduğunuz bir çok kriter 
günümüzün şartlarına cevap vermiyor. Bize 
uyun  diyeceğinize bu hükmü geçmiş  kriter-
lerinizi değiştirmenizde fayda vardır. 
Sizin beğenmediğiniz kişiler Türk halkı 
tarafından seçim yoluyla seçiliyorlar. Kusura 
bakmayın. Seçme ve seçilme hakkı dedi-
niz bizde uyalım dedik.  Sizde çıkan sonuca 
katlanacaksınız.  Uzaktan ahkam kesmenize 
gerek yok.  Haddinizi ve hastalığınızın farkında 
olun.  Bu saldırganlık bir çıkış yolu değildir.  
Netice olarak şunu hemen belirtelim. Bu yazı 
siyasi bir görüşün yansıması veya savunması 
değildir. Türkiye bütün renkleri ve unsurlarıyla 
hepinizimdir.  Çünkü başka Türkiye yok. 
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Hasta Avrupa 
çıkış yolu arıyor

emil Baysal
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gerçekleşecek Gross-
rat- Kanton Meclisi 

seçimlerinde Aaargau 
Schaffhausen ve Basel'de 
Türk adaylar yarışacak. 
Seçme hakkı bulunan 18 
yaş üstü İsviçre vatandaş-
larına posta yoluyla seçim 
zarfl arı bugünlerde ulaştı.  
Türk adaylar seçme hakkı 
bulunanların seçim zarfl arını 
çöpe değil sandığa atmalarını 
isterken, seçim hakkı bulun-
mayan Türk vatandaşlarının 
çevresindeki İsviçre'li ve diğer 
göçmen kökenlilere oy kullanma 
ve oy vermeleri konusunda teş-
fi k etmeleri çağrısında bulundu.   
Aargau Kantonu'nda Alime Kö-

secioğulları ve Hüseyin Haskaya 
adaylar arasında.  Çok sayıda 
Türkiye kökenli adayın yarıştığı 
Basel Grossrat seçimlerinde 
3 muhafazakar aday bu sene 
ilk defa diğer Türkiye kökenli 
adaylarla beraber yarışacaklar.  
Schaffhausen'de 25 Ekim'de 
Grossrat seçimlerine de aday 

olan İbrahim Taş, 25 
Eylül günü gerçekle-
şen seçimlerde Kan-
tonrat adayı olarakta 
yarıştı. 2000 oy alan 
Taş, 800 oy farkıyla 
Kantonsrat'a girmeyi 
kaçırdı. 
Basel'de SP 
Partisi'nden Selim 
B&*&1)+-'"6)"C%)*"

Faruk Doğrusöz, 
FDP Partisi'nden 

Yusuf Akpınar bu yıl ilk defa 
muhafazakar adaylar olarak 
Grossrat vekilliği için yarışa-
caklar. Türkiye kökenli adaylar 
arasında, ilk defa 2004 yılında 
Grossrat seçilen ve bu yıl 4. kez 
tekrar aday olan Mustafa Atıcı 
da bulunuyor. 

öpe değil sandığa atın

emil Baysal

Z RİH-  Aylardır tartılışılan 
6)"+9*9$$&*/&"%&0&/&"8)+!

leyen 3. kuşak otomatik 
vatandaşlık hakkıyla ilgili karar-
da sona gelindi. Parlamento, 3. 
kuşağın otomatik vatandaşlığına 
karşı çıkarak katılaştırıl-
mış kriterlerden yana ka-
rarlar aldı. Buna göre 3. 
kuşak göçmenler de nor-
mal vatandaşlık başvuru 
yoluyla vatandaş olabile-
cekler. Kolaylaştırılmış 
vatandaşlık hakkından 
faydalanacak göçmenle-
rin İsviçre'de doğma şartı, 
1. kuşak ailesi dede veya 
büyükanne'nin İsviçre'de 
doğmuş veya oturma izni 
hakkının olmuş olması, 
+)'/-"&-$)0-'/)'"&'')"6)"8&8&!

dan birisinin İsviçre'de doğmuş 
veya 10 yıl İsviçre'de oturumlu 
olarak ikamet etme ve 5 yıl 
İsviçre'de okula gitmiş olma 
şartları bulunuyor. 
Başvuru sahibinde bazı şartlar 
isteniyor. 3. kuşak kolaylaştırıl-
mış vatandaşlık yoluya başvuru 

yapan göçmenin İsviçre'de 
doğmuş ve en az 5 yıl İsviçre'de 
temel eğitim görmüş olma şartı 
aranıyor. Kantonlar Meclisi 
daha önce bunları sadece belge-
lenmiş olmasını yeterli buluyor-
du. Ancak, son görüşmede Kan-

tonlar Meclisi, Parlamento'nun 
3. kuşak göçmenin büyükanne 
veya dedesinin İsviçre'deki 
oturumunu sadece belgelemesi 
değil, kanıtlaması ve inandır-
ması gerektiği yönündeki karara 
uydu. Bu konuda hangi belge-
lerin delil ve belge sayılacağı 
daha sonra Hükümet tarafından 

belirlenecek. Elektronik kayıt 
sisteminin 1 72 yılından bu 
yana tutulmaya başlanmasın-
dan dolayı, bu tarihten önceye 
/&(&'&'"8)$7)$)*-'"89$9'%&"

imkanının zor olabileceği belir-
tildi.  3. kuşağın kolaylaştırılmış 

vatandaşlık uygu-
laması sadece 25. 
yaşına kadar geçerli. 
Kurullar İsviçre'de 
askerlikten muaf 
kalabilmek için 
daha geç yaştaki 
yapılacak vatandaş-
lık başvurularını 
82($)>)"2'$)%)(-"

amaçlıyor. 
Ancak, yasanın 
yürürlüğe girdiği ilk 
5 yıl boyunca 35 ya-

şının altındaki 3. kuşak göçmen-
lere de kolaylaştırılmış haktan 
yararlanma imkanını tanınacak.  
Yasa taslağının ilerleyen günler-
/)"8)$-*$)')>)+"8-*"1&*-;$)";&$+"

oylamasına taşınması, son kararı 
halkın vermesi bekleniyor. Halk 
benzer bir kararı 2004 yılında 
reddetmişti. 
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Cemil Baysal

BERN- Sağlık Bakanı Alain 
Berset 2017 yılı pirim artışlarını 
gerekceleriyle anlattı. Aka-

binde basın mensuplarının sorularını 
yanıtladı.
Bakan kendisiyle yapılan bir 
röporta da, ''Size boş umut vermek 
istemem. Bu tablo çok yakın 
zamanda değişmez. Ne yazık ki 
primler daha da artacak'' dedi. 
Sağlık Sigorta Prim artışının ne-
denleri arasında iki önemli gerekce 
gösteren Berset konuşmasını şöyle 
sürdürdü  Gelişen teknolo iyle 
tedavi imkanları gelişti ve hizmet 
kalitesi arttı. Bu sağlık giderlerine 

yansıyor. Bir diğer önemli unsur ise  
nüfusumuzun yaşlılığı. aşlanan nü-
fusun doğal olarak sağlık giderleri ar-
tıyor'' dedi.  Bakan sağlık giderlerinin 
daha sıkı denetim altında tutulması 
gerekliğini bir kez daha tekrarlarken, 

öncelikli olarak ''Devlet, kantonlar, 
doktorlar ve sigortalıların hepsinin so-
rumlulukları var. Bu rakamlar bir kez 
daha analiz edilmeli'' diye konuşarak 
sigortalı halka önemli sorumluklar 
düştüğünü şu sözlerle anlattı  Sigortalı 

halk gittiği sağlık merkezinde 
veya ev doktorunun sunduğu 
sağlık hizmetini ve karşılı-
ğında gelen faturayı daha sıkı 
denetlesin takipicisi olsun.  
Berset çok çocuklu aileler 
için bu prim artışlarının kolay 
olmayacağı bildiklerini ifade 
ederken, ''bu nedenle ihtiyaç 
sahiplerine Kantonlarda 'Pre-
mienverbilligung'' adlı prim 

indirimi imkanı sağlanıyor. 
zellikle çok çocuklu dar 

gelirli aileler ödedikleri sağlık 
piriminin belirli bölümünün 
geri iadesi gerçekleşiyor. Bu 
sistem bu şekilde uygulanma-
ya devam edecek'' diye cevap 
verdi. Bu artışlarla aylık 100 
Frank daha fazla prim ödemek 
zorunda kalacak 4 çocuklu 
bir aileye ne söyleceksiniz 
sorusuna Bakan Alain Berset 
şunları söyledi  Burada kişi 

başı sağlık primi ödeniyor. Ancak 
buna karşın prim indirim kolaylığı 
da sağlanıyor. alnız şu birgerçek ki, 
mevcut tabloya 
göre sağlık prim 
artışlarını daha da 
artacak. Bunun 
başlıca nedenle-
rinden bir tanesi 
nüfusumuzun 
yaşlanması. Ülke 
nüfusumuz her 
yıl 1 yaş daha 
yaşlanıyor. Bunun 
beraberinde getirdiği sağlık sorunları 
kapsamında kronik sağlık sorunları 

oluşuyor. Sadece bu artışların yüzde 
2-3'ünü buna bağlayabiliriz. Diğer 
tarafta hastanelerde doktorlarda 
sunulan sağlık hizmetleri gelişen 
teknolo iyle beraber çok daha kaliteli. 
Daha iyi hizmet daha iyi ilaçlar daha 
kaliteli cihazlar. Tüm bunlar faktörler 
giderlere yansıyan unsurlar.  Sanıyo-
rum halkımızdan kimse, 15 yıl önceki 
teknolo i ve cihazlarla ve daha ucuz 
olan ilaçlarla sağlık tedavisi görmeyi, 
sağlığından tasarruf etmeyi tercih 
etmez.  Bundan sonra ne olacak, ne 
gibi önlemler almayı planlıyorsunuz 
sorusuna Berset, ''İsviçre'de ne yazık 
ki marka ilaçlar diğer ülkelere göre 

çok daha pahalı. Bu 
alanda bazı önlemler 
alacağız. Diğer taraf-
tan sağlık giderlerinin 
yüzde 40'ını oluşturan  
ayakta seyyar tedavi 
imkanlarındaki yön-
lendirmeleri kontrol 
altına alacağız. Bizim 
ülkemizde çok iyi bir 
sağlık sistemi var. Ve 

bunun bir nedeli var. Halkımız bunu 
da gözardı etmesin.

Sa ğlık s igor ta 
p r imler i ar tacak

Cemil Baysal

BERN- İsviçre'de son 
yıllardaki sağlık sigorta 

krankenkasse  primlerindeki 
artışın önüne geçilemiyor.  Son 
yıllardaki ortalama yüzde 5 
artış istikrarı aynen tam hız de-
vam ediyor. 2017 yılının prim 
artışı kantonlara ve sigorta 
şirketlerine göre değişkenlik 
gösterecek ve ortalama yüzde 
4,5 artacak. Sağlık Bakanı Ala-

in Berset yaptığı basın toplan-
tısıyla, 2017 yılı için yüzde 4,5 
prim artışını ve gerekcelerini 
anlattı. Tedavi hizmetlerindeki 
kalitenin artışı ve ilaç fi yatla-
rının pahallılığı gibi pek çok 
nedenler sayan Bakan, yüksek 
Franchise ödeyenlerin prim ar-
tışından daha çok etkilenecek-
lerini, çocuk primlerinin yüzde 
6,5 civarında artacağını belirtti. 
Bakan ayrıca masrafl arı 

kontrol altında tutabil-
mek için sağlık giderleri 
ve tedavi masrafl arında 
denetimlerin artırılması 
gerektiğini ifade etti.  
Prim artışından en az 
etkilenecek kantonlar  
AG, ,BE, LU, SH, TG, 
ZG, ZH. Bu kantonlar-
daki artış yüzde 4 altın-
da olacağı açıklandı. AI, 
BL, FR, GE, GL, GR, JU, 
NE, SO, TI, VS Kanton-
larında ise artış yüzde 5 
üzerinde gerçekleşecek.

Son yıllarda engen serbest 
dolaşım kapsamında İsviçre'nin 
komşularından gelen ucuz işci 
talebi ülkedeki işci maaşlarını 
ve rekabet dengelerini olumsuz 
etkiledi. İşci maaşlarına zam 

verilmediği gibi, 
ülkedeki yaşam 
koşulları artan 
pahallılıkla giderek 
zorlaşıyor. Ev kirası 
ve sağlık sigorta 
primleri ailelerinin 
belini büken belli 
başlı giderlerin ba-
şında geliyor. 
Ortalama 2 çocuklu 

bir aile 10 yıl önce 200 Frank 
civarında sağlık sigorta primi 
öderken, her yıl ortalama yüzde 
5-10 arası gelen artışla birlikte 
2 çocuklu bir aile ortalama 

700- 00 Frank 
civarında sağlık 
sigorta primi öder 
hale geldi. ine 2 
çocuklu bir ailenin 
konaklayabileceği 
3-4 odalı dairelerin 
kira fi yatları 1000-
1500 frank arasında 
değişirken, artık  ev 
kiraları, kantonlara 
göre 2000-3000 
frank arasında deği-
şiyor.   

Sağlık akanı lain erset  yılı pirim-
lerinin yeniden artacağının sinyalini verdi

ri  a  i i rar  e i de r r

Z RİH- İsviçre Tüketici-
leri Koruma Vakfı SKS, 

açıklanan sağlık prim artışını 
siyasetcilerin acizliğine ve 
yönetim zaafi yetinden dolayı 
sağlık masrafl arın düşmesinin 
engellendiğini savundu. Tü-
keticileri Koruma Vakfı'ndan 
yapılan açıklamada, 
hüküme-
tin 
koy-
duğu 
ku-
rallar 
çer-
çeve-
sinde 
pharma sektörü-
nün fi yat politikasına yapıla-
cak itirazlar ve kotalar, sağlık 
giderlerini yüzmilyonlarca 
frank düşürübeilir denildi. 
Devletin bu tutumuyla 
pharma ilaç sanayiye gizliden 
destek olunduğunu iddia eden 
SKS, ''Hastanelereki yatılı 
tedavilerde masrafl arın yüzde 
55'ini kantonların, acil ayakta 
seyyar tedavilerde ise tüm 
masrafl ar sağlık sigortasına 
yükleniliyor. Burada yapılan 
kurnazlıklara göz yumuluyor. 
Hastanede yatılı tedavi gören 

hastalara pahalı ilaçlar, has-
taneden ayrıldıktan sonraki 
tedavi sürecinde veriliyor'' 
dedi. Tüketici Hakları kurumu 
ayrıca, seyyar ayakta gerçek-
leşen tedavi masrafl arının 
kantonlarla 

sigorta şirket-
leri arasında adil paylaşım 

yoluyla paylaştırılması duru-
munda masrafl arın düşürüle-
bileceğini savundu. 
İsviçre Sendikalar Birliği 
SGB, yapılan prim artışlarının 
pek çok ailenin maddi olarak 
kaldıramayacak noktaya gel-
diğini belirterek, acilen ulusal 
düzeyde sosyal sabit kalıcı 
bağlayıcı hedefl erin belirlen-
mesini talep etti. 

nerilerden birisi sağlık 
sigorta primlerinin bir 
ailenin net gelirin yüzde 
10'unu geçmemesi gerektiğini 
savundu.  

K  İ  m 
a ı ı ll l

w w w .fa c ebo o k.c o m / is v ic rep o s t

B iz i F a cebo o k ` d a n  
ta k ip  ed ebilir s in iz
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Cemil Baysal

Z RİH-!"#$%&'(!
)#*+#$,*$-!./01!23%34&5

ğunun kapağında yer alacak 
güzeli seçmek amacıyla 
yaptığı ' over Girl - Kapak 
Kızı' oylaması sonuçlandı. 
7 bin 493 oyun kulllanıldığı 
yarışma sonucunda birinci 
ve ikinci sıradaki güzelle-
rin aldığı oran çok yakın 
olunca, Bentour 2017 kata-
loğunda 1. ve ikinci güzele 
yer vermeyi kararlaştırdı. 
3. sırada yer alan güzele de 
bir sürpriz yapılabileceği 

belirtildi. Seyahat acen-
tesi çalışanların katıldığı 

seçmelerde, Bremen'deki 
Trio Reisen'den 3 bin 207 
oy ile, 7 bin 493 oyun 
yüzde 43'ünü alan Miriam 
E. birinci sırada yer aldı. 
Oyların yüzde 41'iyle 305  
oy alan Brinkum'daki 
Amaro Travel'dan Denise 
S. birinciye çok yakın oy 
ile takip etti. Nürnberg'deki 
Reise Reck'den hristina 
yüzde 9 oyla üçüncü sırada 
yer alarak Antalya'daki 
Adam Eva otelinde ger-
çekleştirilecek çekimlere 
katılmayı başardılar.

(
İH - lkemizin birbirin-

den farklı turizm desti-
nasyonlarının, el değmemiş 
doğasının ve yüzyıllardır sü-
regelen kültürel değerlerinin 
İsviçrelilere daha yakından 
tanıtılması amacıyla Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tarafından 
düzenlenen basın gezilerine 
katılarak,  ülkemizde ağır-
lanan İsviçreli gazeteci ve 
blogger tarafından çekilen ve 
Türkiye'nin doğal, tarihi ve 
kültürel zenginliklerini gözler 
önüne seren fotoğrafların 
İsviçreli seyahatseverler, 
sanat çevreleri ve basın 
mensuplarıyla paylaşılması 
amacıyla 19-24 Eylül 201  
tarihleri arasında ürih Kültür 
ve Tanıtma Ataşeliği tarafın-

dan İsviçreli Gazetecilerin 
Gözünden Türkiye  temalı 
bir fotoğraf sergisi düzenlen-
di. ürih Kültür ve Tanıtma 
Ataşeliğince gerçekleştiri-
len serginin açılışına; ürih 
Başkonsolosumuz Aslı Oral 
ve eşi an Oral, İsviçreli 
gazeteci, blogger ve sanat 
çevrelerinin katılımıyla 20 
Eylül 201  tarihinde Türk 
Mutfağından ikramlar ve 
ud dinletisi eşliğinde ger-
çekleştirildi. Serginin açılış 
konuşması ürih Kültür ve 
Tanıtma Ataşesi Hilal Demirel 
tarafından yapıldı ve sergide 
fotoğrafları yer alan gaze-
teciler de açılışa katılarak, 
Türkiye izlenimlerini İsviçreli 
misafirlerle paylaşıldı.  

G az e te c i l e r i n  r e si m l e r i  
g ö r ü c ü y e  ç ı k tı   
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