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0'Aktüel İsviçre Güzellik Kraliçesi ‘Miss Schweiz 2013’ kraliçesi 
Dominique Rinderknecht (27) bir yıldır Zürih kentinde 

Türkçe öğreniyor.                           HABERİ 13. SAYFADA

Yeni

İLETİŞİM EKSİKLİĞİ 

#on yıllarda özellikle çocuk-
lar ve gençlerde dizi film, 

sosyal medya ve oyun bağım-
lılığı arttı. İletişim eksikliği ve 
asosyallik gibi sonuçlar doğu-
ran bu bağımlılık beraberinde 
bir çok probleme de davetiye 
çıkarıyor. Almanya'da yapılan 
araştırmada özellikle göç-
men kökenli erkeklerde şans 
oyunları bağımlılığının artışına 
dikkat çekildi. Aile içi kavgalar, 
kredi çekme, borçlanma ve  
boşananların sayısı arttı.  

AİLELERE UYARI 

$ontrolü mümkün olmayan 
bu sınırsız mecrada her-

gün varlığımızı tehdit eden 
yüzlerce uygulamaya maruz 
kalınıyor. Almanya'da otoma-
tik bağımlılığı, bahis ve kumar-
haneler ilk sırada yer alıyor. 
Şans oyunu makinelerinin 
modernize edilmesi ve çeki-
ciliğinin artması gençleri daha 
da cezbediyor. Yetkililer ise 
aileleri uyarıyor 'çocuğunuzun 
sanal alemde nerelere ve kim-
lere takıldığına dikkat edin'.
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Asrımızın en büyük tehlikelerinden 
birisi teknoloji bağımlılığı. İnternet ve sosyal paylaşım sitelerinin kulla-
nımının artmasıyla sanal bağımlılık ortaya çıkıyor. Almanya’da yapılan 
araştırmada şans oyunu bağımlılarının çoğunun göçmen olduğu belirtildi.
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!ürkiye ve İsviçre 
vatandaşı olan 

9 yaşındaki Fulya 
Özdemir’in, bıçakla-
narak öldürüldükten 
sonra battaniyeye 
sarılarak taşla üzeri 
kapatılmış cesedi bu-
lundu. M’nin 2015’te 
Kırklareli Açık 
Cezaevi’nden fi rar 
eden İsmail Ç. gözaltı-
na alındı.      10’DA

AİHM dedektif 
takibini reddetti

Müslüm television 
devam ediyor

HABERİ 9. SAYFADA HABERİ 10. SAYFADA

"açak 
mülteci ve 

terör şüphe-
lilerine karşı İs-
viçre Hükümeti 
uzun yıllardır 
yakın takibe 
aldığı hava 
yolu yolcuları-
nın denetimini 
daha da geniş-
letiyor. 
24. SAYFADA

İsviçre 
güzeli 

Türkçe 
öğreniyor

Herşey Türkiye için 
#ail Opak: “Hayalini kurduğumuz Türkiye hedefi ne ulaş-

mak için sahip olduğumuz insan sermayesinin niteliğini 
arttırmak, organize olma yeteneğini güçlendirmek, milli 
hedefl er etrafında birleştirmek zorundayız”   16. SAYFADA

İTDV’den Gençlik 
Köprüleri gezisi
İsviçre Türk Diyanet Vakfı tarafından organize edilen ve 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’nın 
desteklediği Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Eğitim ve Kül-
tür gezi programında Ankara, Bursa, Çanakkale ve İstanbul 
şehirleri gezildi.                              HABERİ 20. SAYFADA

TBMM ziyaretinin yapıldığı gün Başbakan Sayın Binali Yıldırım 
tarafından kabulün ardından hatıra fotoğrafı çektirdiler.

İsviçre kamuoyu 
terörü gözardı ediyor
!BMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Yeneroğlu 

İsviçre temasları kapsamında, İsviçre Sosyal Demokrat 
Partisi’nin lideri Christian Levrat ile bir araya geldi.

5607(
yolcuları 
yakın 
.07'+.% Fu

ly
a 

Ö
zd

em
ir





!!"#$%&

R
HEIN-MAIN

FEB RU A R     2 016Aktuell

Aktu ell

R
HEIN-MAIN

FEB RU AR     2016

!"#$%&&

R
HEIN-MAIN

FEB RU AR     2016

Integration durch Kommunikation

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

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

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

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

JA/5>

JA/58

JA/5:

!"#$%&'&()*+,-+.&/012

Bayram Altuğ

CENEVRE-!İsviçre de 
mahkeme  ba örtüsü 

taktığı için i ten atılan 
Sırbistanlı bir Müslüman 
kadını haklı bularak çalı
tığı irketi 3 ay maa  ve  
bin İsviçre Fran ı tazmi
nat ödemeye mahkum etti. 
İsviçre basınında eni  
ekilde yer alan habere 
öre  ismi açıklanmayan 

29 ya ındaki Sırbistan 
uyruklu kadın  uzun za
mandır çalı tığı çama ır
hanede 201 ten itibaren 
ba örtüsü takmaya ba la
yınca i ten çıkarıldı.
Bern Mittelland yerel mah
kemesine dava açan ba
örtülü kadın haklı bulun

du. irketin i ten çıkarma 
kararının adil olmadığına 
karar veren mahkeme 
ayrıca irketin  kadına  
maddi ve manevi kaybı 
için 3 aylık maa  ve  bin 
İsviçre Fran ı ödemesine 

hükmetti.
KIYA ET EĞİL      
İŞ EMLİ
İsviçre İslam atı Fede
rasyonu Basın Sözcüsü 

nder Güne  ya tığı 
açıklamada  mahkeme ka
rarını olumlu bulduklarını 
söyledi.
Güne  her iki tara ın da 
temyiz hakkını kullanabi
leceğini belirterek irketin 
bu hakkı kullanması halin
de kararın bir üst mah
keme tara ından aynen 
onanacağını dü ündü
ğünü kaydetti. Mahkeme 
kararının İsviçre de özel 
sektörde çalı an Müslü
man kadınları yakından 
il ilendirdiğini ve örnek 
te kil ettiğini vur ulayan 
Güne  Bir i  yerinde en 
önemli kriter ki inin iydi
ği kıya etler değil  ya tığı 
i  olmalı  
i adesini kullandı

İşten atı lan 
başörtülü 

kadı n 
tazminat 
kazandı

i re 
 uriyeliye 
a ina  

ödeyecek
Z RİH - İsviçre makamları, terör ör-

gütü üyeliği şüphesiyle tutuklandık-
tan sonra serbest bırakılan 2 Suriye 

vatandaşına tazminat ödeyecek.
İsviçre’nin Cenevre kentinde terör örgütü 
üyeliği iddiasıyla tutuklandıktan sonra baş-
savcılıkça “asli şüphe teyit edilemediği” 
gerekçesiyle serbest bırakılan 2 Suriyeli, 
açtıkları tazminat davasını kazandı. İsviçre 
basınında yer alan haberlere göre, araçla-
rında patlayıcı madde bulundurduğu gerek-
çesiyle tutuklanan ve 50 gün cezaevinde 

kalan 2 Suriye vatandaşı, İsviçre federal 
makamlarına karşı hukuk mücadelesi 
başlattı.
Geçen aralık ayında yaşanan olayın ardın-
dan İsviçre başsavcılığınca “asli şüphe teyit 
edilemediği” için serbest bırakılan Suriye 
vatandaşları, açtıkları manevi tazminat 
davasını da kazandı. Bütün mahkeme mas-
rafl arının da İsviçre makamlarınca ödenece-

ği açıklanan davada, isimleri açıklanmayan 
Suriyelilerden biri 11 bin, diğeri ise 12 bin 
500 İsviçre Frangı tazminat alacak. Cenevre 
polisi, 12 Aralık’ta Fransa sınırına doğru 
giden bir aracı durdurmuş, araçta patlayıcı 
bulundurdukları gerekçesiyle gözaltına 
alınan 2 Suriyeli hakkında, terör örgütleri 
El-Kaide ve DEAŞ bağlantısı olduğu şüp-
hesiyle soruşturma başlatılmıştı.

emil       
Baysal

Z RİH- 2 
odalı bir 

ev sahibi, ki-
raya vermek 
istediği ev 
ilanında ''Sa-
dece İsviçreli, 
Alman ve EU 
vatandaşla-
rına, Müslü-
manlar hariç'' yazması tepki çekti.  Emlak 
ilan sitesi ''immoscout24 adlı sitedeki ev 
ilanı ülke medyasında da yankı buldu.  

E    
Basına demeç vererek ırkcılık suçu işlediği-

nin farkında olmayan ev sahibi Müslü-
manlara ev vermek istememe nedenini, 
daha önceki tecrübelerine dayandırarak 
Müslümanların evlerinde günde bir kaç 
defa camilerdeki gibi şarkı söylediğini 
iddia etti. İsviçre Freiburg Üniversi-
tesi Hukuk Profesörü Marcel Niggli 
ev sahibinin ırkcılık suçu işlediğini ve 
savcılığının harekete geçebileceğini ifade 
etti. Kamuoyuna açık kiralık ev ilanların-
da bir soyun ırkın ve dinin aşağılanması 
ırkcılık suçu teşkil ediyor. Ancak bir 

milliyet ayrımı yapmak aynı suç kapsamı 
dışında tutuluyor. 2013 yılında Zürih'te bir 
ev ilanında ''İsviçre'liye ev yok'' ilanı veren 
bir yabancı ev sahibi benzer bir ayrımcı-
lık yapmış ancak yetkililer tarafından suç 
duyurusuna gerek görülmemişti.

3+4+56+4,+78&,89
Emlak ve ilan sitelerinin neredeyse tümün-
de bazı hassas içerikli kelimelerin fi ltrelen-
diği otomatik denetim mekanizması işliyor. 
Bunun ötesinde tüm ilanlar tek tek görevli 
personel tarafından fi ltreden geçirilirek 
yayına onay veriliyor. Yaklaşık 80 bin ilan 
arasında 4-5 ilanın gözden kaçma ihtimali-
nin olabildiğini açıklayan Portalın yetkilile-
ri olayın duyulmasından kısa bir süre sonra 
ilanı yayından kaldırdı. Hukuk Profesörü 
Niggli ırkcı içerikli ev ilanını yayınlayan 
sitenin yayının farkında olmadığından ve 
derhal kaldırmasından sonra sorumlu olma-
dığını belirtti.  Sitenin ilandaki ırkcı içeriğe 
rağmen inatla yayında tutması halinde 
sorumlu tutulabileceğini beyan etti.

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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insanların tek tek yapamadıklarını 

beraber yapmasıdır. Yani birlikteliği, 
gönüllülüğü ve dayanışmayı temsil eder. 
Sivil toplum, akademisyenlerin yanı sıra 
41-,&,-,'$567&'#"-"6&"-%6'("'+"8-74"&"9
rinden yararlanılması gereken yerlerdir. 
Dernekler, federasyonlar, birlikler ve bu 
gibi kuruluşlar sivil toplum kuruluşlarını 

oluşturur. İnsanların 
gönüllü olarak bir 
araya gelmesiyle 
bir şeyleri yapmak 
için kurulan sivil 
toplumlar dostluk 
ve arkadaşlıkların 
kurulduğu, acıların 
#"'*"#%6:&"-%6'
paylaşıldığı ortak 
yerlerdir. Aktifliği 
sağlayarak, içe 
dönük yaşantımızın 
dışa açılmasını 
sağlar, topluma 
yararlı bireyler 

kazandırır. Sivil toplum kuruluşlarının 
maddi çıkarı olmaz. Güven ilişkisine 
dayanan sivil toplumlar da maddi 
manevi lafı olmaz. Sivil toplum aktif ve 
sorumlu vatandaşlığın yaşama geçtiği 
alandır ve bireysellikten toplumsallığa 
geçişi sağlar. Yaşadiğimız ülkede birçok 
sivil toplum kuruluşunun Üyelerin 
düşünceleri sorulmaz. Üyelerin kuruluşa 
ait görüşleri, yönetime ulaşmaz. Üyele-
rin problemleri, beklentileri ve güçleri 
yöneticileri için önemsiz bir ayrıntıdır. 
Üyeler de tepkilerini yanlış bir biçim-
de dile getirir. Sivil toplum kuruluşu 
faaliyetlerine katılmayan, aidat bile 
ödemeyen , ben aidatımı ödüyorum da 
bağlı olduğum kuruluş ne yapıyor diye 
düşünerek, o kuruluşa mensup olmanın 
şuurundan uzak ama birer sivil toplum 
kuruluşu üyesi olarak sadece adları 
kalır. Tabi haklı olarak sivil toplum 
kuruluşu yöneticileri bu görevleri yapa-
biliyorlar mı denebilir?
Sivil toplum kuruluşlarının yapmış 
olduğu çalışmalarını, yararlarını, 
toplumumuza, olan katkılarını da inkar 
edemeyiz, görmemezlikten de gele-
meyiz. Bu konularla ilgili örgütlülüğün, 
birlik ve beraberliğin önemini vurgu-
layan, bizi bu hususlarda teşvik eden 
birlik ve beraberliğe sevk eden , bir 
elin nesi var iki elin sesi var, birlikten 
kuvvet doğar deyimlerini kendilerini 
şiar edinmiş kurucularımız  Isvicrede 
büyük katkılar sağlamıştır. Toplumu-
muzun  yalnız başına çözemediği, hal 
yoluna koyamadığı sorunları birlik ola-
rak birbirlerine güç ve destek vererek 
7*+"*%6("6'$"&2"6%6.'0-)4&"2&"-%6'
çözümünün ,işleri yoluna koymanın ve 
kolaylaşacağının, en azından yalnızlık 
hissinden kurtulacağının, arkanda bir 
güç , bir yardımcı olduğu hissinin hepi-
miz tarafından hissedilmeli.
Biz üyeler olarak ta sivil toplum 
kuruluşlarının getirisi, faydası 
noktasında yeni yeni bilinçlenmektey-
iz. Bende Kurucu Başkanı olduğum 
Derneğimizin ve birlikte bulunmaktan, 
çalışmaktan onur ve gurur duyduğum 
bu ailede; çalışmalarımızı, hizmetle-
rimizi ve projelerimizi tek bir elden 
yaparak gücümüzü, etkimizi daha 
net ve etkili bir şekilde hissettirmek 
istiyoruz. Çalışmalarımız bu yöndedir.
Derneğimizin dinamikleri ve hizmet-
lerini daha geniş kitlelere ulaştırma 
adına görev üstlenmiş olan yönetici-
lerimiz iş dünyası ve temsil ettiğimiz 
topluluğun , geleceğinin kurulmasında 
etkin bir görev üstlenmiştir. Bizler 
hizmet ve gönül adamıyız. Tüm niyet, 
amaç, rüya ve hayallerimizin ufku; 
toplumumuzun  geleceği üzerinedir. 
Gönül koymadan, manevi heyecan 
duymadan bu hizmetlerin başarılması 
mümkün değildir, Mevlana’nın dediği 
gibi Tek kanatla asla bir yere uçul-
maz deyimini önem vermenizi istiyo-
rum. Tüm iş dünyamız,üyelerimiz ve 
vatandaşlarımız, dün olduğu gibi bugün 
de bu hizmet kervanında bizleri yalnız 
bırakmayacaklarını canı gönülden 
inanıyorum.
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
93.Yıldönümünu kutluyorum Cumhuri-
yetsiz bir toplum, yarınsız bir gündür.
Saygı ve sevgiyle selamlıyorum hoşca 
ve dostca kalın

Tek kanat 
ne i e yarar

cesur citak.ch

ES R TAK
cesur citak.ch

Müstakil Sanayici ve İşa-
damları Derneği (MÜSİ-
AD), bu yıl 

16.'cısını düzenleye-
ceği MÜSİAD EXPO 
etkinliği ile dünyanın 
100'ü aşkın ülkesin-
den on bine yakın 
işadamını İstanbul'da 
bir araya getiri-
yor.  Yeni pazarlar, 
ikili görüşmeler, 
yeni ortaklıklar, yeni 
teknolojiler, direkt 
satış, on binlerce 
yerli ve yabancı ziya-
retçi ve 700 katılımcı 
firmanın standı ile 
MÜSİAD, kuruluşu-
nun çeyrek asırlık 
45&7276("'56"2&%'
bir organizasyona da 
ev sahipliği yapacak. 
Bu fuara katılanlar 
eşantiyon toplamaya 
gelen kuru kalaba-
lıktan oluşmuyorlar. 
Her ziyaretçi, uzman olduğu 
sahada kiminle ne konuda gö-
rüşeceğini veya hangi iklimlere 

ulaşmak istediğini bilerek bu 
etkinliğe iştirak ediyor.  Kurul-

duğu ilk yıllarda pek 
dikkate alınmayan veya 
bir çok etkinliği görmez-
den gelinen MÜSİAD 
artık uluslararası dev bir 
örgüt haline geldi. İs-
tanbul'da gerçekleşecek 
olan son etkinliği ile de 
bunu bir kez daha ispat-
lamış olacak.  MÜSİAD 
hem üyelerine hem de 
ülkemize önemli ticari 
katkılar sağlıyor.  Her 
MÜSİAD üyesi için teş-
kilat sayesinde dünyanın 
yüzü aşkın ülkesinde 
kendisine yardımcı 
olacak bir partner bulu-
nuyor. Herkesin yıllarca 
uğraşarak edindiği tec-
rübeyi MÜSİAD üyeleri 
birbirleriyle paylaşmak 
konusunda çok cömert 
olduklarını, işin içinde 
olanlar kolaylıkla göre-

bilmektedir. Profesyonelliği ilke 
edinen MÜSİAD, iş dünyasında 
olduğu kadar ülke meselelerinde 

devamlı olarak haktan ve hakikat-
ten yana tavır sergileyerek milli 
duruşundan da taviz vermeyerek 
her fırsatta tarafını belli ederek 
dik duruş sergilemektedir. İşte 
çeyrek asırlık MÜSİAD'ın nakış 
nakış işleyerek elde ettiği başarı 
ve uluslararası boyutu.  Müstakil 
Sanayici ve İşadamları Derneği; 
hakkın ve hukukun, adaletin 
ve eşitliğin, barışın ve güvenin, 
refahın ve mutluluğun sağlandı-
ğı; tarihe ve topluma mal olmuş 
mahalli ve evrensel değerlerin 
gözetildiği, kendi içinde bütün, 
bölgesinde, ekonomik ve siyasi 
alanda etkin, dünyada saygın 
bir Türkiye hayaliyle yola çıkan 
hassasiyet sahibi iş adamlarının, 
9 Mayıs 1990 tarihinde İstan-
bul'da kurdukları bir "İşadamları 
Derneği"dir.

İRTİ AT KTALARI
11.000'i aşan üyesi ile MÜSİAD; 
46.000'e yakın işletmeyi temsil 
eden ve yaklaşık 1.600.000 
kişiye istihdam sağlamaktadır.  
Yurtiçinde 86 irtibat noktası 
bulunan, üyelerinin sorunlarını, 

görüş ve önerilerini kamu kurum 
ve kuruluşlarına yerinde ileten, 
Yurtdışında 65 farklı ülkede 
toplamda 168 nokta ile hizmet 
veren, iş dünyasına olduğu kadar 
toplumun diğer kesimleri için de 
örnek bir eğitim, rehberlik, da-
nışmanlık merkezi haline gelen, 
uygulama ve çalışmalarını profes-
yonel düşünce zeminine oturtan, 
"kamu yararına dernek" statüsü-
ne sahip güçlü bir "Sivil Top-
lum Kuruluşu"dur. MÜSİAD'ın 
misyonu; ulusal ve uluslararası 
düzeyde bağımsız ve bağlantısız 
hareket eden bir işadamları der-
neği olarak, önceden belirlenen 
ilke ve değerleri paylaşan üye 
sayısını artırmak, üyeleri arasın-
daki dayanışmayı geliştirmek ve 
kendi içinde sağladığı bu birlik 
ve beraberlik ruhuyla ülkemi-
zin maddi ve manevi yönden 
gelişmesine katkıda bulunmaktır. 
Bu yıl 16.'cısı düzenlenecek olan 
MÜSİAD EXPO'nun tüm katılım-
cılara ve ülkemize ve insanlığa 
hayırlı olmasını diliyoruz. 

emil Baysal

Z RİH !"#$!%&'!
hırsızlık olayın-

da yapılan hırsızlık 
sigorta anlaşması 
sigortalılara hayal 
kırıklığına uğratıyor. 
Yapılan sigorta poli-
çelerinin en altında 
küçük punto yazılarla 
belirtilmiş, A G 
-Sözleşme genel 
koşulları pek çok kişi 
tarafından dikkatle 
incelenmiyor. 

lası bir hırsızlık du-
rumunda, ev sahibi-
nin olası bir kriminal 
inceleme için hiç 
bir şeye dokunma-
dan 11 'yi araması 
tavsiye ediliyor. Yüzü 
maskeli ve silahlı olma ihtimali 
bulunan soyguncuyla evde karşı-
laşanlara ise, can güvenliklerini 
riske etmeyerek hırsızı tutma veya 
durdurmadan kaçınmaları öneri-
liyor.    Polisin raporundan sonra 
devreye giren sigorta şirketlerinin 
çalınan kıymetli eşyalar ve zararın 
karşılanma hizmetleri farklılık 
gösteriyor. Sigorta şirketleri tu-
tulan kayıp ve zarar rapor tespi-
tinden sonra, masrafl arı hırsızdan 
karşılamak istiyor. Ancak çok 
olayda hırsızların izi bulunamıyor. 
2015 yılında gerçekleşen soygun 
olaylarının sadece yüzde 14'ü 
aydınlatılabildi. 
Sigorta şirketlerini daha sonra 
hırsızlığın durumuna göre kayıp 
ve zaraları kısmen karşılıyor. 
Burada yapılmış olan hırsızlık 
sigortası poliçesinin ayrıntıları 
önem kazanıyor. Bazı sigortalar 
teminat kapsamı dışında kalanları 
ek sözleşme ile poliçede sigorta 

bedelleri belirtilerek temimat kap-
samına dahil edilebilecek kıymet-
leri belirliyor. 

eminat Kapsamına Dahil Edilebi-
lecek Kıymetler
Bunlar örneğin
Kürk ve ipek halı ile sanat veya 
antika değeri olan tablo, kollek-
siyon, heykel, biblo, resim, kitap, 
gravür, yazı, halı ve benzerleri,
Model, kalıp, plan ve kroki, ihtira 
beratı, ticari defter ve benzerleri,
Sigorta sözleşmesine konu olan 
yerler dahilinde bulunan kara, 
deniz ve hava araçları ile bunların 
yükleri,
İşyeri ile bağlantısı olmayan vit-
rinlerde sergilenen mallar,
Nakit, hisse senedi, tahvil ve 
kıymetli k ğıt ile altın, gümüş ve 
sair kıymetli maden ile bunlardan 
mamul eşya, mücevher, değerli 
taş, inci ve benzerleri,
Sigortalıya, kendisiyle birlikte 
oturanlara ve çalışanlarına ait 
olmayıp da sigorta sözleşmesinde 
gösterilen yerde bulunan mallar,

teminat kapsamına alınabilecek 
haller veya teminat dışında 
kalan hallerin iyi araştırılması 
gerekiyor.  
Pek çok sigorta şirketinde, hırsız-
ların neden oldukları yangın, da-
hiliye su zararları veya enventar 
açıkları teminat kapsamı dışında 
tutuluyor.
Sigortalı veya sigorta ettiren, 
sigorta poliçesiyle temin olu-

nan rizikoların 
gerçekleşmesinde 
zararı önlemeye, 
azaltmaya ve 
hafi fl etmeye ya-
rayacak önlemleri 
almakla yükümlü. 
Alınan önlemlere 
ilişkin giderler, 
bu önlemler 
faydasız kalmış 
olsa bile, sigortacı 
tarafından ödenir. 
Eksik sigorta 
varsa, sigortacı bu 
giderleri sigorta 
bedeliyle sigorta 
değeri arasındaki 
orana göre öder 
veya düşülür.  İlk 
etapta sigortalının 
ihmali araştırılı-

yor. Eve zorlama veya herhangi 
bir cisim araç kullanılarak soygu-
nun gerçekleşmesi ile sigortalının 
kendi ihmali sonucu soygunun 
gerçekleşmsi farklı değerlendiri-
liyor. atile giderken pencerenin 
yarım açık bırakılması, kapı 
anahtarının kapı önündeki halının 
altına bırakılması, posta kutusu-
na bırakılması gibi sık yapılan 
hatalar sigortalının ihmali olarak 
değerlendirilerek zararın tümü 
yerine kısmen karşılıyor. eya 
bazı kesintilere uğruyor. alışan 
kıymetli evraklar ve nakit paralar 
pek çok sigorta şirketi tarafından 
sınırlı bir limitte ödeniyor. Evde 
bulunan tresor çelik para kasasının 
içindeki bulunan değerli evrak ve 
nakip paraların sadece belli bir 
limiti karşılanıyor.
Bazı sigorta şirketlerinin çalınan 
kıymetli taş, mücevher, altın gibi 
ziynet eşyaları için ödedikleri üst 
limit 10-20 bin frank arası. Nakit 
parada ise en fazla 3 ile 5 bin 
frank arası. 

e ır ı  lası bir hırsızlık 
durumunda  ev 
sahibinin olası bir 
kriminal in eleme için 
hiç bir şeye dokunmadan ’yi 
araması tavsiye ediliyor. üzü maskeli ve silahlı 
olma ihtimali bulunan soygun uyla evde karşılaşan
lara ise  an güvenliklerini riske etmeyerek hırsızı 
tutma veya durdurmadan kaçınmaları öneriliyor.   

S osyal yardım 
kesildi
Z RİH- ''F'' tipi oturumlu geçici 

mülteci statüsündeki göçmenlere 
Zürih, sosyal yardımı kesti. 2011 
yılından öncesine kadar mülteci 
desteğiyle verilen yardım, yine eski 
uygulama yöntemiyle devam edecek. 
C P, G P, S P, FDP Partilerinin 
desteklediği önerge, A , E P, SP 
ve Yeşiller Partisi karşı çıktı. F tipi 
oturumlu geçici göçmenlerin sos-
yal yardımlarının kesilme gerekcesi 
olarak,  bu statüdeki göçmenlerin 
yarısından fazlasının sosyal yardım 
aldıkları gösterildi. 201  yılının Nisan 
sonuna kadar Zürih'te 4 bin 8  F tipi 
oturumlu geçici göçmen bulunuyordu. 

kulda çocuk 
sayısı artacak
BER  2004 yılındaki yoğun 

doğum oranını dikkate 
alan İsviçre Federal İstatistik 
Dairesi  2017 yılından itibaren 
anaokul ve temel eğitim ilko
kul çağına elmi  çocuk sayı
sının artacağını açıkladı. kul 
çağına elmi  çocuk sayısı
nın önümüzdeki 10 boyunca 
artacağını belirten Yetkililer  
202  yılına kadar sını  ardaki 
öğrenci sayısının üst sınıra 
ula acağını belirttiler.

Z RİH  Son yıllarda görevini kötüye 
kullanan polis memurlarına karşı 

yapılan suç duyuruları arttı. Bir önceki 
yıl 88 olan sayı son yıl 124 olarak 
açıklandı. Nüfus kalabalıklığı, gösteri 
ve etkinliğin sık düzenlendiği ve çok 
milletten göçmenin en fazla yaşadığı 
şehir olmaları nedeniyle,  Zürih ve 
Basel bu alanda başı çekiyor. Zürih'te 
yapılan suç duyuru sayısı 4  Basel'de 
ise 35. Başkent olmasına rağmen, Bern 
Polisine yönelik yapılan suç duyurusu 
diğer büyük kentlerin sekiz katı daha 
düşük. Her ne kadar suç duyurusu 
yapılsa da, bu vakaların sadece 20 tane-
sinde şikayetci haklı bulundu. 

P olise karşı suç 
duyurusunda 
artış

ocelik ost azetesi.ch
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Z RİH - TBMM İnsan Hak-
ları Komisyonu Başkanı  

Mustafa Yeneroğlu İsviçre 
temasları kapsamında, İsviçre 
Sosyal Demokrat Partisi nin 
lideri Christian Levrat ile bir 
araya geldi.Görüşmede Lev-
rat a, Fetullahçı Terör Örgütü 
FETÖ  ve PKK hakkında bilgi 

veren Yeneroğlu, Türkiye ile 
ilgili gerçeklere terör örgüt-
lerinin perspektifi nden bakıl-
maması gerektiğini söyledi. 
TBMM İnsan Hakları Komis-
yonu Başkanı Mustafa Yene-
roğlu, İsviçre ile daha yoğun 
temas gerektiğini belirterek, 
İsviçre de terör örgütünün 

siyasi uzantıları maalesef çok 
güçlü. Çünkü İsviçre kamuoyu 
terörü gözardı ediyor. lke-
mizle ilgili gerçeklerin ters yüz 
edildiği ve tamamen birçok 
noktada terör örgütlerinin şu 
ya da bu uzantıların perspek-
tifi nden Türkiye ye bakıldığını 
müşahede ediyoruz.  dedi. 
Yeneroğlu daha sonra Türki-
ye nin Bern Büyükelçiliğinde 
basın toplantısı düzenledi. 
Levrat ile yaptığı görüşmede, 
İsviçre de yaşayan 1 0 binden 
fazla Türk göçmenin siyasette 
çok daha etkinliği noktasında 
engellerin kaldırılmasının ortak 
sorumluluk olduğunu ifade 
ettiğini aktaran Yeneroğlu, 
şöyle konuştu: İsviçre deki 
burka yasağına yönelik duruşu 
ve partisinin vatandaşlık 
kampanyalarına desteğinden 
dolayı Levrat a teşekkür ettim. 
İsviçre nin, Türk toplumuna ve 
İsviçre de yaşayan Balkanlar-
dan gelen Müslüman topluma 
daha fazla açılması gerektiğini 
ve iletişim ortamlarının daha 
da geliştirilmesi gerektiğini 

ifade ettim.  Türkiye ile İsviçre 
arasında ilişkilerin daha ileri 
boyutlara taşınması hususunda 
ortak sorumluluğun bulundu-
ğunu Levrat a anlattığını dile 
getiren Yeneroğlu, görüşmede, 
İsviçre kamuoyunda Türkiye 
aleyhindeki olguların uzun 
vadede ikili ilişkilere zarar 
verecek nitelik oluşturmaması 
için ortak hassasiyet gerekti-
ğini konuştuklarını kaydetti. 
Yeneroğlu, Levrat a, PKK nın 
terör olaylarını anlatma fırsatı 
bulduğunu belirterek, Türki-
ye nin yaşadıklarının onda biri 
İsviçre de veya Avrupa da baş-
ka bir ülkede yaşanmış olsaydı 
acaba nasıl tepki gösterilirdi 
hususunu düşünmeleri gerekti-

ğini söyledim  dedi. Yeneroğlu, 
Levrat ın bu eleştirileri kabul 
ettiğini, kendisinin de daha 
hassas olunması gerektiğini, 
FETÖ nün 15 Temmuz daki 
darbe girişiminin kınanmasında 
gecikildiğini ve Türk milleti-
nin milli iradeye sahip çıkma 
noktasında gösterdiği kahra-
manlığa gereken hassasiyetin 
yeterince gösterilmediğini 
kendisine bildirdiğini aktardı. 
Levrat ın gelecek haftalarda 
Türkiye ye heyetle resmi ziya-
rette bulunacağını ve TBMM 
İnsan Hakları Komisyonunu da 
ziyaret etmesini beklediklerini 
anlatan Yeneroğlu, bundan 
sonraki görüşmelere Ankara da 
devam edileceğini bildirdi.

AKTİ  LMAMI  
LA IM 
Türkiye deki birçok kununun 
diğer ülkelere farklı şekilde 
yansıtıldığı eleştirisini aktaran 
Yeneroğlu, sözlerini şöyle sür-
dürdü: Türkiye nin gündemini 
yakından takip eden ve yahut 
da etmese bile çok eleştirel 
bakış açısına sahip kişilerle ya-
kın iletişim kurup Türkiye nin 
gerçeklerini bizim perspekti-
fi mizden onlara anlatma nok-
tasında yükümlülüğümüz var. 
Bu konuda daha aktif olmamız 
gerektiğini düşünüyorum. 
Burada eksikliklerimizin de 

olduğuna inanıyorum. İsviçre 
bu anlamda eksikliklerimizin 
dikkat çektiği ülkelerin başında 
geldiğiniz düşünüyorum.
İsviçre siyasetiyle daha yoğun 
temas halinde olmamız gerek-
tiği kanaatindeyim. lkemiz 
ile ilgili gerçeklerin tersyüz 
edildiği ve tamamen birçok 
noktada terör örgütlerinin şu 
ya da bu uzantılarının perspek-
tifi nden Türkiye ye bakıldığını 
müşahede ediyoruz. İsviçre 
kamuoyunu arzu edildiği şekil-
de besleyebildiğimizi iddia 
edemeyiz. İsviçre de terör ör-
gütünün siyasi uzantıları maa-
lesef çok güçlü. Çünkü İsviçre 
kamuoyu terörü gözardı ediyor 
hatta bunun meşru boyutları-
nın olduğunu varsayıyor. Bunu 
ön kabul olarak değerlendi-
riyor ve çok daha masumane 
görüyor. Türkiye de yaşanan-
ların onda biri sadece iki hafta 
içinde İsviçre de yaşanmış olsa 
İsviçre hükümetinin tepkisinin 
özellikle insan hakları ideal-
lerini ön planda tutan değil 
tam tersi çok ağır Türkiye nin 

şimdiye kadar uygulamadığı 
çok ağır insan hakları ihlalle-
rini de ihtiva eden yaptırımları 
uygulayacağı noktasında en 
ufak şüphem yok.  FETÖ ye 
Avrupa nın bakışını da değer-
lendiren Yeneroğlu, Batı Avru-
pa ülkelerinin de zamanla bu 
örgütün gizli a andası olduğunu 
anlayacaklarını söyledi. Yene-
roğlu, Hatta ben birçoğunun 
da bildiğini düşünüyorum ama 

şu an kon onktür 
onların o örgütle 
ilgili işlem 
yapmaları sanki 
Türkiye talep 
ediyormuş gibi 
görüntü oluştu-
racağı için ve o 
görüntü için de 
kendi egemen-
lik alanları için 
de bulunmak 
istemiyorlar. 
Ama ben Al-
manya, Fransa 
ve Hollanda dan 
eminim ki önü-
müzdeki bir yıl 
içinde o örgütün 

gelişim alanlarını kısıtlayıp ha-
reket alanı bırakmayacaklardır. 
Aldığımız duyumlar itibarıyla 
onlar da bunun çok farkındalar. 
Bunu engelleyeceklerdir ama 
kendi yöntemleriyle engelle-
yeceklerdir. Bunda benim bir 
şüphem yok.  dedi. Toplantıya, 
Türkiye nin Bern Büyükelçiliği 
Geçici Maslahatgüzarı Volkan 
Karagöz de katıldı.

i re ka uoyu erör  ö ardı ediyor
 İnsan akları omisyonu 

aşkanı eneroğlu İsviçre temas-
ları kapsamında  İsviçre osyal 
emokrat artisi’nin lideri hristi-

an evrat ile bir araya geldi.

TBMM n an akları 
omi yonu Başkanı  

Mu tafa Yeneroğlu

İSTANBUL » ANKARA » İZMİR » ANTALYA » ADANA ve diğer iller

• Türkiye Tatil Paketleri • Şehir, Kültür ve Türkiye Turları • Futbol Kampı 
• Tüm dünya uçak biletleri

Türkiyyee TTurlrlarrarrıı • Futbol Kampı 

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

THY ile Zürih - istanbul günde 4 SEFER
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ehennemin ka ı
sı dünyanın incisi 

İstanbul da açılıyor
!lluminati örgütüne, Tapınaklar şövalye-

lerine, Masonlara ve Kutsal indirimlere 
değinen ve yıllardır en çok satan ve tartı-
şılan yazarlar listesinin zirvesinde yer alan 
yazar Dan Bro n'un 013 de yayınlanan 
"Inferno"- Cehennem isimli son eseri bu ay 
sinemalarda gösterime girdi. elsefi akım-

lar ve görsel sanatlar 
ile donatılmış bu film-
de yine tarihi öğeler, 
gizemli sırlar ve en 
güzeli ise İstanbul'un 
tarihi köşeleri mev-
cut. üphesiz ki Türk 
Milleti olarak özellikle 
Ayasofya ve Yereba-
tan Sarnıcı'nda geçen 
gerilim dozu yüksek 
sahneler fazlasıyla 
ilgimizi çekiyor ve bu 
filmi izlemeye değer 
kılıyor.
ilmin konusu yine 

Dan Bro n un önceki eserindeki gibi Har-
vard Üniversitesi Simge bilim Profesörü 

angdon'un macerasıdır. Giderek çoğalan 
insan nüfusunun yarısını yok etmek, geriye 
kalanlara ise büyük, sarsıcı ve acı bir ders 
vermek isteyen, zeki, deli, milyarder iş ve 
bilim adamı, yarattığı virüs ile tehdidi ve 
tehlikeyi tetikleyen ve dolayısıyla öjenik 
felsefeden ve Trans hümanizm (bilimin ve 
teknolojinin yardımıyla insan türünün hem 
fiziksel, hem de psikolojik olarak daha ileri-
ye götürülmesi fikriyle süper insan yaratma 
akımı) düşüncesiyle beslenen bir kötü ka-
rakterimiz mevcut. Yani kısaca özetlemek 
gerekirse; obrist isimli bu zengin bilim 
adamı dünya nüfusunun hızla artışının bir 
felaket olduğunu düşünür ve hava yoluyla 
bulaşacak ve belli sayıda insanı genetik 
özelliğine dayanarak, yani beğenilme-
yen ırkların soyları devam etmemesi için 
imha edecek bir virüs üretir. loransa'dan 

enedik'e ve sonunda İstanbul'a kadar 
sürükleyen bu serüven de sorunu bulmak, 
meseleyi çözmek adına kahraman Profesör 
gizemli maceraya hiç düşünmeden atılır. 
Ancak bu noktada benim kafamı kurcala-
yan bin bir soru var  Salgın neden tarihi 
boyunca kutsal kabul edilen İstanbul'a yer-
leştirilmiştir ve Cehennemin kapıları, yani 
filmin final kısmında düğüm hangi sebeple 
Yerebatan Sarnıcı'nda çözülüyor? Yazar 
1500 yıllık geçmişiyle dünya mirasının 
en önemli anıtlarından biri ve bir zaman-
ların atikan'ı kabul edilen Ayasofya'yı 
kitabının merkezine koymakla kentimizi 
neyle ilişkilendiriyor olabilir sizce? Bir çok 
dönemden eserler ve Hristiyanlığın kutsal 
emanetlerini barındıran en eski dini kutsal 
yeri seçmesi yoksa sadece bir tesadüf mü? 

üfus artışı ile dünyayı bekleyen büyük 
tehlikelere dikkat çekmiş olması açısın-
dan ve bu durumda insanlığın geleceğinin 
nereye doğru gittiğini ve belki de insanla-
rın kurtuluşunun nerede olacağını, büyük 
kitleleri bu fikirlere yavaş yavaş ısındırarak 
belirli bir noktaya getirmeye ve bir takım 
anlayışları bizlere empoze etmeye çalışı-
yor olabilir mi acaba? Türkiye tüp bebek 
işlemlerinde dünya çapında tercih edilen ilk 
üç ülke arasında olmasına rağmen neden 
bu kısırlık virüsü İstanbul'da başlıyor sizce? 

edir orayı böylesine cazip kılan gizem? 
Ayasofya geçmiş ve gelecekle boy ölçüşen 
bir mihenk taşımıdır? Yoksa İslam alemi 
ile Hıristiyan aleminin birbiri ile hesaplaş-
ması mıdır? Henüz farklı bir etnik kökeni 
tolere edemiyorken, toplumun çoğunlu-
ğunun sahip olmadığı bir inancı, yani bu 
durumda Islamı tolere edebilmek mümkün 
olmadığını ve Islamophobia'yı yaymak mı 
istiyor? etice itibariyle Ayasofya etih'ten 
sonra camiye çevrildiğinden dolayı belki 
de Bro n a göre Türkler cezalandırmaya 
müstahaktır. 

eden böyle tuhaf sualler mi soruyorum? 
Çünkü Komplo teorilerine göre Dan 
Bro n bazı mason localarından yönlen-
dirilen ve dinlerden bahis ederek insanları 
alıştırarak bir nevi algı yönetimi ve sub-
liminal mesajları aktarıp bir düşünceye 
sürükleyecek bir aktör olarak seçilmiştir. 
Hristiyan alemini Ayasofya'nın en eski 
kilise olduğunu hatırlatmakla en derin 
acısına tuz serperek bir şeyleri engellemeyi 
hedeflemiş olsalar da, hepimizin duyduğu 
gibi geçen hafta Ayasofya ibadete açıldı. 
Gerçekten de işin ilginç yanı filmin sine-
malarda sunulmasıyla Ayasofya'nın ibadete 
açılması neredeyse aynı anda gerçekleşmiş 
olması. ilmi izlemenizi tavsiye ederek 
analizi, yorumu ve değerlendirmeyi size 
bırakıyorum...
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Yüzyılın en önemli moda 
tasarımcıla-

rından birtanesini bu 
sene kaybettik. Peki 
şimdi neler olacaktı 
o büyük moda tasa-
rımcıları tek tek yok 
olacaklardı, onların 
yerini elbet o ünvani 
hak eden isimler ala-
caktır. Ama şöyle bir 
geçmişe baktığınız-
da onların zor şart-
larla ve biraz şansla 
bugünlere geldikle-
rini görüyorsunuz, 
sanki onlar bizi 
motive etmek için 
gelmişler dünyaya 
bize nerden nereye 
ulaşabileceğimizi 
göstermek için. 
Size bir soru, bir 
özgeçmişi okumak 
en fazla 15 dakika 
sürüyor, sizce ömür 
0, 90 sene mi yoksa bir özgeçmiş 

kadar mı  

Tarih 25 Ağustos 201 , Sonia 
ykiel in, Örgülerin Kraliçe sinin, 

vefat ettiği gün. Parkinson hastalı-
ğına yenik düşen bedeni Mont-
parnasse mezarlığına defnedildi. 
Peki Sonia ykiel ismini akillara 
kazıyan o özel kadının hayat hika-
yesi neydi  
25 Mayıs 19 0 da Paris de güzel 
bir bebek dünyaya gözlerini açtı 
ve o masum kıza Sonia ismi 
verildi. Onun bu hayatta neleri 
beklediğinden habersiz şekilde 
çocukluğunu yaşadı. O büyüdükçe 
genişleyen hayal gücü Sonia yı 
ilk işiyle birlikte hayatında ses 
getirecek kariyerine bir adım attı. 
Yeteneğini kullanarak Paris deki 
Grande Maison de Blanc butiği-
nin vitrinlerini dizayn etmeye ve 
güzelleştirmeye başladı ve daha 

1  yaşındaydı. O sıralarda şık bir 
butik sahibi olan Sam ile tanıştı ve 

bir kaç sene sonra Bay 
ykiel le dünya evine 

girdi. Aşklarından bir 
kiz çocuğu doğdu. 
Kızları daha anne 
karnındayken Sonia ya 
çok uğurlu gelmişti. 
Kızına hamile oldu-
ğu zaman her hamile 
kadın gibi kendini rahat 
hissedecek kıyafetler 
arıyor ama istediğini 
bulamıyordu. Çareyi 
kendisi bulmalıydı ve 
sonunda vücuda oturan 
-,&$,',#%)$4#/0&0/'0)#
tasarlamaya başladı. 
Eşi Sam in yardımıy-
la Venice de kendisi 
için tasarladığı bir 
kazak tam  kere geri 
gönderildikten sonra 
Sonia nın hayal ettiği 
hale gelmişti. Böyle 
bir davranış Bayan 

ykiel in ne kadar mükemmeli-
yetçi birisi olduğunu gösteriyor. 
Tabii mükemmeliyetçilik iyidir 
ama aşırıya kaçtığında da öyle-
midir sizce  Bu konu gerçekten 
tartışılır. lk tasarımı olan bu 
kazağa Poorbay S eater adını 
verdi. Herkesin bir dönüm noktası 
vardır ya işte Sonia ykiel in 
ismini moda dünya-
sına tanıttığı zaman 
gelmişti. ELLE  
moda dergisinde 
kapakta kullanılan 
/0&0/#5.+,0#61/,('#
adını taşıyordu. Her 
tasarımcının haya-
lidir böyle bir şans 
elde etmek ve ykiel 
bunu başarmıştı. 
Kendisini ve elde 
ettigi o sıradışı ta-
sarımlarını tanıtmak 
için büyük bir şanstı. 

74+1020#4+'4#$4&(''()#$4&(',#
Audrey Hepburn tam 1  kazak 
siparişi vermişti hem de kazakla-
rın her rengini istiyordu. şte artık 
o an gelmişti, bu kazak Sonia ya 
ün getirmişti. 

Eşine tam destek veren ve 
kabiliyetini gören Sam, 19 5 de 
Sonia ykiel şirketini kurmasına 
yardımcı oldu ve sadece üç sene 
sonra Sonia, La ive Gauche da 
ilk butiğinin açılışını kutladı. 

Malesef herşey göründüğü gibi 
muhteşem değildi. Bir tarafta kari-
yerinde zirve yapıyordu ama özel 
hayatında sarsılmalar oluyordu. 
Hayata bir süre aynı pencereden 
bakan arkadaşıyla artık yollarını 
ayırmaya karar vermişlerdi. Peki 
kariyer ve aşk olmuyor muydu 
bir arada, acaba bu soruyu Sonia 
kendine sormuş muydu  Belki 
çok üzülüyordu ama görünen 
sadece Sonia nin emin bir duruşla 
kariyerine devam etmesiydi. Ken-
disi sadece modacı değildi, aynı 
zamanda yazardı, birçok çocuk 
kitapları ve moda dünyasi için bir 
kazanç olan A dan ye kitabını 
yayınlamıştı. Ayrıca fevkalade 
tarzıylada akıllarda kalan So-
nia ykiel in dünyada ilk on şık 
kadının arasına girmeside büyük 
bir başarıydı. Bir kere gören onu 
unutamıyordu, belki bakışlarıydı, 
belkide saçları, duruşu ve gülüşü 
adeta büyülüyordu herkesi. Artık 
uğuru olan kızınıda bu gemiye 
alma vakti gelmişti ve bir karar 
vermişti bu süper ikili, Paris i 

e  York a taşıyacaklardı. Sonu 
başarıyla bitecek bir işe imza 
atmıştı bu ikili. e  York ta bu-
lunan Henri Bendel mağazasında 
Sonia ykiel kadın koleksiyonunu 
satışa sundular ve en az Fransa da-
ki kadar başarılı oldular. Bu sade-
ce bir başlangıçtı aslında, seneler 

geçtikte dünyaca ünlenen 
Sonia ykiel markası, örgü 
denince akla gelen ilk mar-
kalar arasına girdi ve Sonia 

ykiel de o stili doğuran 
kişi olarak akıllara kazındı. 
Sana çok teşekkür ederiz 
tasarımlarınla biz kadın-
lara hareket özgürlüğünü 
hediye ettiğin için. Sende 
o unutulmayanlardansın. 
Kalbimizdesin... 
Tasarımlarının anahta-

rı  duygusallık.  - Sonia 
61/,('#

Elve da örgülerin Kraliçesi
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Kürtaj da 
korkutan 
rakam

emil Baysal

Z RİH  İsviçre de yıldan yıla 
artan kürta  rakamları yetkililieri 

endişelendiriyor. lkede kürta la 
çocuğunu aldıran kadınların sayısı 
10 binlere dayandı. Federal Dairesi 
geçtiğimiz yıl 10 bin 255 kadının 
gönüllü olarak kürta  yoluyla çocu-
ğunu aldırdığını açıkladı. Göçmen 
kadınların oranı ise İsviçre li kadın-
lara oranla daha yüksek. Hamileli-
ğinin yarıda bırakıp kürta  yolunu 
tercih eden kadınların çoğu göçmen 
Afrika kökenli bayanların yaşı 20-2  
arası. Bin kadından 5 i Afrika lı 
olan bayanlarda, Latin Amerika 
ve ardından Orta Doğu lu kadınlar 
Afrika lı kadınları takip ediyor. 15 
Kantonun paylaştığı verilere göre, 
İsviçre pasaportu taşımayan tüm 
kadınlar göçmen statüsünde değer-
lendirildi. akamları oldukca fazla 
bulan yetkililer, düşük gelirli göç-
men bayanların sağlık sigortasının 
maliyeti karşılamamasından dolayı 
tasarruf etmek amacıyla korunma-
dıklarını iddia etti. 

emil Baysal

Z RİH  İsviçre 
genelindeki oyun 
gazinolarına giriş 

yasağı bulunanların sayısı 
bir önceki yıla göre  bin 

 kişi arttı. 2015 yılının 
sonunda İsviçre genelin-
deki 21 oyun gazinosuna 
giriş yasaklı  bin  
kişi bulunuyordu. Yasalar 
gereği oyun bağımlısı 
olup haddinden fazla 
borçlananlara, sosyal 

sorumluluk gereği olabi-
lecek olumsuzluklardan 
koruma amaçlı oyun 
gazinolarının giriş yasağı 
getirme zorunlulukları 
bulunuyor.
Kendisini oyunların 
büyüsüne kaptıran ve aşırı 
borçlanıp ailevi sorunlar 
yaşayan bazı oyuncular, 
$%+4''4#.'0)0/#$0&,+.#
yönetiminden kendisine 
giriş yasağı koymalarını 
talep ediyor. 

 in ki i a inoya ire iyor

5
İ  - İsviçre'de ölen her  kişiden biri-

nin, yardımlı intihar  yöntemini kullandığı 
belirlendi. İsviçre İstatistik urumunun yayım-
ladığı  verilerine göre, hastalığı bulunan 
kişilerin, başkalarının yardımıyla hayatına son 
vermesi yöntemi olan yardımlı intihar  sayısı, 
bir önceki yıla göre yüzde  artarak  oldu. 

öylece bu yöntemi kullananların oranı, ülkede 
aynı yıldaki toplam ölümlerin yüzde , 'sine 
ulaştı. İsviçre'de ölen her  kişiden en az biri, 
bu yöntemle hayatına son verdi. u şekilde 
ölenlerin yüzde 'ünü,  ve üstü yaş grubu 
oluşturdu. lkede aynı yıl intihar edenlerin sayı-
sının ise bin  olduğu belirtildi. 

!Y  "&
 

emil Baysal

BER - SMS yoluyla 
yapılan kiralık daire 

başvurusu, sonradan vaz-
geçilmesi halinde huku-
ken bağlayıcı mıdır  Ev 
ve daire kiralarında her iki 
tarafından tüm şartlarda 
uzlaşarak yazılı sözleşme 
imzalanması gerekiyor. 
Sözlü veya SMS yoluy-
la yapılan anlaşmaların 
hukuken bir bağlayıcı yanı 
bulunmuyor. 

SMS ile verilen onay 
bağlayıc ı mıdır?



K ir a lı k  EV v e İŞYERLERİNDE 
k ul la nı m a  uy gu ndu r

SI C AK v e
SO ĞU K SU  
ö z e l l i k l i

En iyi fi  yat

G AR AN TiSi

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

Bündtenw
e  info@ w ater- life.ch

►Lavabonuzun altına takılır
►Her mutfağa uygundur
►Direk musluğa bağlanır
►Kiralık evlere uygulanabilir

032 631 05 53

Waterlife arıtma cihazı taktırın, 
MUSLUĞUNUZDAN SAĞLIK AKSIN!

Sağlıklı bir
yaşam için
temiz su

için

İç m e s u la r ı na  ö dediğiniz  maliyeti 
ortadan kaldırır.

K iREC E SO N
SU  TA SI M A YA  V E.

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

SERVICE

TEST
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19 3'te kurduğumuz ve 
ilelebet yaşayacak olan Cum-
huriyetimizi ele 
alıyoruz. Cumhu-
riyet Bayramımız 
hepimize kutlu 
olsun.

9 Ekim 19 3 ta-
rihi, Türk tarihinin 
en önemli gün-
lerinden birisidir. 
700 yıllık Osmanlı 
İmparatorluğu'nun 
dağılması ve za-
ferle sonuçlanmış 
Kurtuluş Savaşı 
ve  sonrasında, 
Mustafa  Kemal 
Atatürk'ün önderli-
ğinde kurulan Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti'nin 
bütün dünyaya duyurulduğu  
günün 93. yılını kutlamanın 
haklı gururunu yaşıyoruz. 
Cumhuriyetin kuruluşuna 
gelmeden önce, bazı tarihi 
olayları hatırlatmak faydalı 
olacaktır.  Osmanlı İmpara-
torluğu, hüküm sürdüğü 6 4 
yılda 36 padişah tarafından 
yönetilmiştir. Padişah, şah, 
kral, hakan, sultan gibi 
tek kişiye dayalı yönetim 
sistemine "mutlakiyet" denir. 
Mutlakiyet yönetiminde ege-
menlik kayıtsız şartsız tek bir 
kişidedir. Mutlakiyetle yöneti-
len ülkelerde zamanla ülkeyi 
yöneten tek kişiye yardımcı 
olsun diye meclis kuruldu. 
Meclis üyeleri halkın dilekle-
rini yöneticiye duyurur, yasa 
tasarısını hazırlardı. Bu yasa 
taslakları yönetici tarafından 
benimsendiğinde yasalaşır-
dı. Bu yönetim biçimine de 
"meşrutiyet" denir. Meş-
rutiyette meclisin yetkileri 
sembolik düzeyde olabileceği 
gibi, bir cumhuriyetteki kadar 
geniş de olabilir. Osmanlı 
Devletinde 1876 ve 1908 
yıllarında iki kez meşrutiyet 
ilan edilmiştir. Birinci Dünya 
Savaşı, İkinci Meşrutiyet'in 
ilanından 6 yıl sonra, 
1914'te başladı. Bu savaşa 
dünyanın belli başlı devletleri 
katıldı. Dört yıl süren savaş, 
İttifak Devletleri'yle birlikte 
Osmanlı İmparatorluğu'nun 
yenik sayılmasıyla sonuçlandı 
ve Osmanlı toprakları İngil-
tere, Yunanistan, ransa, 
İtalya gibi devletler tarafın-
dan ne yazık ki işgal edildi.

Mustafa Kemal Paşa, 19 Ma-
yıs 1919'da Samsun'a geçti. 
Ülkenin bir çok ilinde yaptığı 
toplantılarla birlikte Erzurum 
ve Sivas kongrelerini dü-
zenledi. "Tek bir egemenlik 
var, o da milli egemenliktir. 
Ülkeyi, yine ulusun kendi 
gücü kurtaracaktır." ilkesiy-
le, yurdun her tarafından 
gelen milletin temsilcileri 
(milletvekilleri), 3 isan 
19 0 günü Ankara'da Büyük 
Millet Meclisi'nde toplan-
dı. Meclis, Mustafa Kemal 
Paşa'yı "Meclis Başkanı" 
olarak seçti.  Mustafa Kemal 
Paşa'nın önderliğinde Büyük 
Millet Meclisi, Türk Kurtuluş 
Savaşı'nı başlattı. Halk ve dü-
zenli ordular düşmana karşı 
savaş verdiler, omuz omuza 
mücadele ettiler. Kurtuluş 
Savaşı zaferle sonuçlandı. 

4 Temmuz 19 3 tarihinde, 
İsviçre'nin ozan şehrin-
de, Beau ivage Otelinde,  
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
temsilcileri ile İngiltere, ran-
sa, İtalya, aponya, Yunanis-

tan, omanya, Bulgaristan, 
Portekiz, Belçika, SSCB 
ve Yugoslavya temsilcileri 
tarafından ozan Barış Ant-

laşması imzalan-
mıştır. 

9 Ekim 19 3 
günü Atatürk, 
milletvekilleri ile 
görüştükten sonra 
taslağı hazırla-
nan "Cumhuri-
yet" önergesini 
Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'ne 
verdi. Meclis 
önergeyi kabul 
etti. Böylece, 
Türkiye devletinin 
yönetimi biçimi 
"Cumhuriyet",  

adı da "Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti" olarak belirlendi. 
Atatürk, kurulan Türkiye 
Cumhuriyeti'nin, ilk "Cum-
hurbaşkanı" oldu. Cumhuri-
yetin ilanı, tüm yurtta sevinç 
ve coşku ile karşılandı.

Atatürk'ün de söylediği 
üzere, Cumhuriyet rejiminde  
"Egemenlik kayıtsız şartsız 
ulusundur." lus, kendini 
yönetme yetkisini, kendilerini 
temsil eden milletvekilleri 
aracılığı ile kullanır. Cumhu-
riyet yönetiminde, yurttaşın 
seçme ve seçilme hakkı 
vardır. Seçilen temsilciler, 
yasaları hazırlar ve yöneti-
cileri ulus adına denetler. 
Cumhuriyet, yurttaşların 
seçme ve seçilme hakkının 
olduğu bir yönetimdir. Millet 
temsilcilerinin kabul ettiği ka-
nunlarla ülkenin yönetilmesi-
dir. Cumhuriyet yönetiminde 
söz milletindir. Cumhuriyeti 
korumak, kollamak ve yaşat-
mak her Türk vatandaşının 
en birinci görevidir  Atatürk, 
"Ey yükselen yeni nesil   
İstikbal sizsiniz." "Cumhuri-
yeti biz kurduk, onu yüksel-
tecek ve yaşatacak sizsiniz." 
"Cumhuriyet; fikren, ilmen 
ve bedenen kuvvetli ve yük-
sek seciyeli muhafızlar ister." 
"Benim n çiz vücudum bir 
gün elbet toprak olacaktır, 
fakat, Türkiye Cumhuriyeti 
ilelebet payidar kalacaktır." 
diyerek dünya durdukça Tür-
kiye Cumhuriyetini koruma 
ve kollama görevini bizlere 
emanet etmiştir. Cumhuriyet 
Bayramının 93. yılı bütün 
vatandaşlarımıza kutlu olsun.

15 Temmuz 016 günü 
vatan haini odaklar, Cumhu-
riyetimizi ve demokrasimizi 
yıkmak için giriştikleri darbe 
girişimine karşı, vatandaşla-
rımız canlarıyla, kanlarıyla 
tankların önüne durmuş ve  
darbeye geçit vermemişler-
dir. ehitlerimize Allah'tan  
rahmet, gazilerimize de acil 
şifalar diliyorum. Değerli 
vatandaşlarım, bu vesileyle 
İsviçre genelinde faaliyet gös-
teren Türk Okul Aile Birlik-
lerinin, derneklerin, STK'ın 
ve vatandaşlarımızın büyük 
destekleriyle 180 Türk Oku-
lunda eğitim-öğretim hizmeti 
yürütülmektedir. Bizler anao-
kulu, 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 yar-
dım ve destek beklediğimizi 
vurgulamak isterim.    

Cumhuriyet sizden 
Fikri hür  vicdanı hür  
ir anı hür nesiller ister

 ALI ÇEVIK
T.  Bern Eğitim 

Mü aviri
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gov.tr  acebook İsviçre ern ğitim üşavirliği , İsviçre 
eb üşavirliği  el  - . .  vatandaşlarımızın 
hizmetinde olduğumuzu bir kere daha hatırlatıyoruz. 

AİHM dedektif 
takibini reddetti

emil Baysal

LUZERN- Avrupa İnsan 
hakları Mahkemesi 
AİHM , 2 yaşındaki 

malulen emekli bir kadının 
sigorta kurumu tarafından 
peşine dedektif takıp malulen 
emeklilik İ  enten  hakkını 
iptal etmesine karşı yaptığı 
itirazı haklı buldu. AİHM, 
sigortalılarının fotoğraf ve i-
deo görüntüsüyle gözetlen-
mesinin yasal bir zemini 
olmadığını belirtti. 
Zürih'te 1 5 yılında 
yaya geçidinden 
geçerken bir 
motorsikletli-
nin çarpması 
sonrası kafasının 
üstüne düşen 
bayan, 100  
yüz çalışamaz 
raporu aldı ve 
malulen sigortalı 
oldu. Daha sonraki 
ilerleyen senelerde 
malulen emeklilik 
hakkı yüzde 10'lara ka-
dar indirilen kadının, özel 
dedektif tarafından çekilen 
resim ve görüntüleri delil 
olarak kullanıldı. 2 yaşındaki 
kadın, peşine takılan Malulen 
Emekli Sandığı özel dedektif-
lerinin özel hayatının gizliliği 
ve mahremiyetini  ihlal ettiğini 
savunarak olayı Avrupa İnsan 
hakları Mahkemesi'ne taşıdı. 
Davadaki duruşmada bulun-
mamasına rağmen, bu kararın 
ardından İsviçre Ulusal Sigor-
ta Kurumu SU A şüphelilere 
gözetleme ve denetleme takibi 

için tüm özel dedektif çalışma-
larını durdurdu. Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi kararını 
inceledikten sonra, yeni yol 
haritası belirleneceği açıklan-
dı. SU A, sigorta haklarını 
istismar ederek haksız emek-
lilik hakkına sahip olduğunu 
düşündüğü şüpheli bulduğu 

ma

lulen emeklilerin 
peşine detektiv takarak fo-
toğraf ve görüntülülerle delil 
toplayıp, incelenen delillerden 
sonra bazı emeklilerin malulen 
emeklilik hakkı geri alınıyor-
du. SU A'nın kendi verilerine 
göre, şüphelilerin takibi için 
yılda 10-15 dedektif görevlen-
diriyordu. 
Bu kararın ardından SU A 
gözetleme takibinin özel 

alana mahramiyete müdahele 
olduğunu kabul etti. zel 
dedektifl erle yaptırılan takip 
gözetleme uygulamasına son 
çare olarak başvurulduğu 
açıklandı. Ancak, yapılan 

çalışmaların her zaman 
hukuki sınırlar içinde 

kalınmasına hassasiyet 
gösterildiği belirtildi.  

PQR!3A6S'!

 
2015 yılının tama-
mında SU A 5 4 
şüpheli dosyayı 
aydınlattı. 200  
yılında alınan bir 
kararla malulen 

emeklilik istisma-
rına karşı başlatılan 

mücadele kapsamında, 
bugüne kadar hileli yolla 

emeklilik hakkını elde 
edenlerin hilelerini ortaya 
çıkararak 11  milyon frank 
tasarruf ettiğini açıkladı. 
Mücadele kapsamında SU A, 
doktor raporlarını yetersiz ve 
şüpheli bulması durumunda, 
sigortalıyı yakin takibe alarak 
çevresine ve görgü tanıkları-
nın şahitliğine başvurup, kendi 
doktorları tarafından sigor-
talıyı sağlık denetimine tabi 
tutabiliyor. İstismarcı azınlık 
dürüst çoğunluğun hakkını 
gasp ediyor. SU A yaptığı 
açıklamada, malulen emek-
lilerin büyük çoğunluğunun 
haklı olarak emekli edildiğini, 
ancak sayısı az olan istismarcı 
azınlığın haksız yola başvu-
rarak kurumu milyonlarca 
frank zarar uğratarak hem 
SU A'ya sigorta primi ödeyen 
sigortalıların hem hakkıyla 
emekli olan maulen emekli-
lerin haklarına gasp ettikleri 
vurgulandı.
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Bazı belediyeler görevlendir-
dikleri müfettişlerle malulen 
emeklileri sosyal istismara 
karşı denetliyor. uzern 
Kantonu'nda Emmen Bele-
diyesi 200  yılından bu yana 
sosyal istismara karşı bir mü-
fettiş görevlendirdi. Müfettiş 
aynı zamanda diğer belediye-
ler tarafından da sıkca görev-
lendiriliyor. Strassburg AİHM 
kararına rağmen müfettişin 
görevini sürdüreceği açıklandı. 
Emmen Sosyal Daire Sorum-
lusu müfettişin ne dedektif ne 
de polis görevi yürüttüğünü, 

uzern Kanton genelinde 200  
yılında alınan bir yasa kararı 
kapsamında bu denetimin 
yürütüldüğünü açıkladı. 

uzern Kantonu AİHM kararı 
sonrası uygulamayı yeniden 
gözden geçirecek. 

Son yıllarda peşine özel de-
dektif takılarak verilmiş malu-
len emekilik hakkı tekrar geri 
alınan sayısız ürk vatandaşı 
bulunuyor. Emsal teşkil eden 
bu kararın ardından, bazı ürk 
vatandaşların ellerinden alınan 
malulen emeklilik hakkına 
itiraz etmeleri bekleniyor.

GALLEN- Neronazile-
rin St. Gallen'e bağlı 

Almanya sınırı yakınındaki 
Unter asser köyünde son 
20 yılın en büyük neona-
zi konserini düzenlediği 
anlaşıldı. Belediye Baş-
kanı olf Züllig, Spiegel 

nline'a verdiği demeçte, 
konser izninin anınmayan 
İsviçreli sanatçılara sahne 
alma imkanı vereceğiz  adı 
altında alındığını söyledi. 
Ancak cumartesi günü 
öğlen köye dazlakların akın 
etmesiyle olayı anladıklarını 
belirten olf Züllig, Artık 
çok geçti. 12 polisle bunu 
yasaklayamazdık. En az 500 
polis gerekirdi  dedi. Kon-
seri sonuna kadar izlediğini 
söyleyen belediye başkanı, 
konserde aşırı sağ içerik-

li parçalar çalındığını ve 
konsere gelenlerin çok açık 
neonazi olduğunu belirtti.

 İ  E A İ İ
RARAYA EL İ
2 bin 3  nüfusa sahip 

olan Unter asser belediye-
sine bağlı bir salonda  bin 
Neonazi sempatizanının bir 
araya gelmesi belediye yöne-
ticilerinde ve kentte yaşanan 
insanlarda büyük bir panik 
doğururken, yaşanılan durum 
İsviçre basınında 'skandala 
nasıl göz yumuldu' şeklinde 
geniş yankı buldu. Neonazi 
rock gruplarının sahne aldığı 
konsere İsviçre, Almanya 
ve Fransa sınırında oturan 
Neonazi taraftarları katıldığı 
ileri sürüldü. Konuya ilişkin 
İsviçre basının sorusunu ya-

nıtlayan aşırı sağ konusunda 
uzman Hans Stutz, Bugüne 
kadar ne İsviçre'de ne de batı 
Avrupa'da bu kadar yoğun 
katılımlı bir Neonazi konseri 
görmedik  dedi. Konu-
ya ilişkin Spiegel nline 
açıklama yapan Unter asser 
belediye başkanı olf Züllig 
ise cumartesi akşamı kentte 
oturan insanlardan endişe 
içinde olduklarına yönelik 
telefonlar aldıklarını ifade 
ederek, konsere katılanların 
çoğunluğunun Almanya'dan 
katıldığını belirtti. Züllig, 
Konsere katılanların çoğun-

luğu Alman, Hollandalı ve 
uslardan oluşuyor diye dü-

şünüyorum, çünkü Cumar-
tesi akşamı kentte bulunan 
araçların plakaları genelde 
Alman, us ve Hollanda pla-
kalıydı. Eğer konserin aşırı 
sağcılar tarafından düzenlen-
diğini bilmiş olsaydık daha 
önceden konserin yapılması-
na izin vermezdik  şeklinde 
konuştu.
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 İ İ  ERİL İ  
İsviçre’nin küçük bir köyünde neonazilerin 

 bin kişilik bir konser düzenlediği ortaya 
çıktı. İsviçreli yetkililer  konsere nasıl izin 

verildiğinin araştırılmasını istedi.
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!on yazımda Türk 
Kültür derslerine 

katılımın artırılması 
konusunda bir seferberlik gereğinden 
bahsetmiştim. Duyarlı vatandaşları-
mız telefon ve mail yoluyla bu konuda 
bilgiler istediler.Genel 
olark vatandaşlarımız bu 
konuda nereye müracaat 
edeceklerini, nerelerde bu 
sınıfların olduğunu, hangi 
yaş grubu çocukları kap-
sadığını ve buna benzer 
soruları yöneltiler. Demekki 
ilgi halen var, ancak biraz 
bilgi eksikliğide var. Bu 
konuda en iyi bilgiyi T.C 
Bern Büyükelçiliğı tanıtma 
müşavirliğinden alabilirsiniz. 
Yakınınızdaki Türk sınıfları 
ve diğer konularda bilgi 
sahibi olabilirsiniz. Ayrıca 

ğretmen sayısı az da olsa 
Türk Ana sınıflarıda bazı 
bölgelerde mevcut.Türk kül-
tür dersleri ile ilgili birazda bilgi eksikliği 
olduğu kesin.Bu bilgilendirmeyide POST 
gazetesi ile Eğitim ataseliğinin ortak bil-
gilendirme kampanyası ile kapatabiliriz 
diye düşünüyorum.
Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. kuruluş 
yılını kutluyoruz. Cumhuriyetin değerini 
getirdiklerini 15 Temmuz kalkışmasın-
dan sonra daha iyi anlamak için koruyup 
kollamak için daha fazla gayret gös-
termemiz gerektiği ortaya çıktı. Tarihe 
gereken önem ve ilgiyi göstererek 
,kaynağından bilgilenerek, Cumhuriyetin 
değerini anlamak,ona sahip çıkmak ve 
gelecek nesillere anlatmamız bir görev 
oldu artık. 93 Yıl önce topraklarımı-
za göz diken hainlerin planları yine 
işbaşı yaptı yüzyıl önce yarım bıraktık-
ları hain planları yine devreye sokma 
çabasındalar,ancak Cumhuriyetine mille-
tine güvenen halk bu bizans entrikalarını 
yutmaz artık. Cumhuriyet bayramımız 
kutlu olsun.
Sosyal Güvenlik kurumunun İsviçredeki 
gurbetçilere yönelik ayrımcı politikası 

halen devam ediyor. 
Bu konuda Anka-
radan gelen kurum 

yetkililerine konu  Eylülde ürichte ya-
pılan toplantıda bir kere daha hatırlatıldı, 
anlatıldı ancak yinede ayrımcı uygulama 

değişmedi.3 01 sayılı yurtdışı 
borçlanmasını düzenleyen kanun-
da oluşan boşluklar yasal bir dü-
zenlemeyle kolaylıkla değiştirilme 
imkanı var iken,mağduriyetimizi 
bilmelerine rağmen değiştirme-
yenler vatandaşlarımızı Türkiyede 
Sigorta kurumu önünde türeyen 
bilgisiz aracı simsarların eline 
düşmesine sebebiyet veriyorlar. 

atandaşlarımızdan bu simsar-
lar bir yığın para alırken aslında 
hiçbirşeyi halletmiyeceklerini 
baştan biliyorlar. Çünkü 3 01 
sayılı yasa İsviçre Türklerinin 
durumlarını farklı yorumluyor, 
yada birtakım bürokratlar sanki 
bu aracı simsarların ortakları 
gibi farklı yorumlamaya devam 

ederek İsviçre gurbetçilerinin halen mağ-
dur edilmesine,bu konuda soyulmasına 
seyirci kalarakta bu simsarlarla işbirliği 
yapıyorlar sanki. Burdaki çatı örgütleri 
ise sessiz kalıyorlar gündemlerine almı-
yorlar. nümüzdeki günlerde bu konuda 
İsviçre Türklerinin emeklilik sorunlarına 
kalıcı çözüm üretilmezse,tek çare kalıyor 
mağduriyetimizi Ankaraya anlatmak için 
imza toplamak. Bu sene bitmeden ya bir 
çözüm çıkar yada imza kampanyamızı 
başlatırız.

Değerli gretmenlerimizin, ET-
ME E  GÜ Ü K T  O S .
Çocuklarımızı Türk kültür derslerine 
gönderelim,geleceğimize yatırım yapa-
lım.

TEMA AK I A ÜYE O , DESTEK 
O ,TÜ KİYE Ç  O MASI
Üzerinize vazife olmayan işlere karışın  
Bİ  A AÇ A KA DE  O
Sağlıcakla kalın.

 hsamsunlu@bluewin.ch
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çekti. Müslüm 
lakabıyla kendine 
farklı bir tarz 
oluşturan ürk 
Semih Yavşanar, 
İsviçre televiz-
yonlarındaki 
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ramlık birinci 
dönemde halkın 
tepkisini ölçmek 
isteyen İsviç-
re'li yetkililer, 
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BASEL, ZÜRICH ve 
CENEVRE’den DİREKT uçuyoruz
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∑ Dünyanın her yerine uçak bileti 
∑ Otel ve tatil köyü rezervasyonları 

∑ Lastminute paketleri 
∑ Kültür gezileri  ∑ Otomobil kiralama 

H veH

21.
Yıl



ANTALYA!"
Antalya'nın aş 
#$%&'#()&"*"+,(),-"

aranan  yaşındaki 
ulya zdemir'in, bıçak-

lanarak öldürüldükten 
sonra battaniyeye sarıla-
rak taşla üzeri kapatılmış 
.&'&)#"/0$0()01"20$34"

zdemir'i öldürdüğü 
iddiasıyla Atilla 'nin ile 
kendisine yardım ettiği 
öne sürülen dayısı İsmail 

. gözaltına alındı. Atilla 
'nin 'te ırklareli 

Açık ezaevi'nden firar 
ettiği öğrenildi. ulya 

zdemir'in babası, ızım yardım ede-
bileceğini düşünmüş. ızıma ' u adam 
tekin değil' dedim. ızım bana ' erkes 
suç işleyebilir ama hata yapmış da 
olabilir' dedi. na destek oluyordu. 

ylülde bir daha geldim. azı eksikleri 
vardı onları giderdim.  bin lira borcu 
olduğunu söyledi. unu ödedim. u 
işleri bitirecekti. içbir sorunu yok-
tu, ürih'e gelecekti. azı eşyalarını 
götürecekti. u cinayet basit bir sevgili 
cinayeti değil, örgütlü bir iş olduğunu 
düşünüyorum  dedi

İLLA KİRALA I
İsviçre'nin ürih kentinde yaşayan İs-
viçre ve ürk vatandaşlığı bulunan ul-
ya zdemir, geçen yıl aş merkezdeki 

ukurbağ Yarımadası'nda kiraladığı 
villada yaşamaya başladı. İsviçre'de 
yaşayan baba yvaz zdemir, en son 

 kim'de görüştüğü kızından haber 
alamayınca aş'a gelerek kayıp başvu-
rusunda bulundu. İlçe mniyet ü-
dürlüğü ve İlçe andarma omutanlığı 
ekipleri, ilçedeki tüm koylarda, alkan, 

atara, zümlü, İslamlar ve ayındır 
mahallelerinde ulya zdemir'i bula-
bilmek için arama çalışması başlattı. 

ulya zdemir'in tanıdığı ve bir otelde 
çalıştığı iddia edilen   yaşındaki Atilla 

.'nin oturduğu lo manın yakınlarında 
aramayı yoğunlaştıran ekipler, dün 

.  sularında genç kadının cesedi-
ni evin yakınında çeşitli 
yerlerinden bıçaklanmış, 
iki battaniyeye sarılarak 
üzeri taşlarla kapatılmış 
halde buldu. zdemir'in 
cesedi otopsi için Antalya 
Adli ıp urumu morguna 
gönderilirken, cinayet 
şüphesiyle aranan Atilla 

. dün gece ırklareli'nin 
üleburgaz İlçesi'nde 

yakalandı. 

E AE İ İRARİSİ 
IKTI
olis ekipleri Atilla 'nin 

yanı sıra, kendisine 
yardım ettiği öne sürü-
len dayısı İsmail 'yi de 
gözaltına aldı. 

andarma komutanlığındaki işlemleri-
nin ardından üleburgaz evlet asta-
nesinde sağlık kontrolünden geçirilen 
Atilla . ile İsmail . adliyeye sevk 
edildi.   u arada, Atilla 'nin 'te 

ırklareli Açık ezaevinden firar ettiği 
öğrenildi.

A KA ILIK EĞİTİM AL I   
İL İLİY R U
ızının İsviçre'de bankacılık eğitimi 

aldığını ve  dil bildiğini anlatan yvaz 
zdemir, bir süre ürih'te bir bankada 

çalıştıktan sonra ' u işi sevmiyorum' 
diyerek aş'a yerleşmek istediğini, 
burada cam süs eşyası üretmek, resim 
yapmak, ağaç işleriyle uğraşmak iste-
diğini söylediğini kaydetti. unun üze-
rine aş'ta kiraladığı evde atölye kuran 
kızının eylül ayında yanına geldiğini 
aktaran yvaz zdemir şunları anlattı

KI IMI  ARA ASI I ALMIŞ
aş'ta yalnız yaşıyordu. ' en böyle 

mutluyum baba' dedi. asım ayı ba-
şında ürih'e gelip annesinin yanında 
kalan eşyalarını alacağını söyledi. n 
son  kim günü telefonla görüştük. 

ok arkadaşı vardı. Ancak burada bir 
otelde çalışan, yavru köpek alışveri-
şi sırasında tanıştığı adı 'A' olan bir 
gençle arkadaşlığı olduğunu biliyo-
rum. Arkadaşlığının dostluk olduğunu 
söyledi. Ancak A.'nın platonik olarak 
kızıma tutulduğunu zannediyorum.  

kim günü akşam saatlerinde 
İsviçre plakalı arabasıyla A.'nın 
çalıştığı otele gidiyor. radan 
A.'yı alarak aş'ın üyük akıl 
mevkisindeki A.'nın kaldığı 
eve gidiyorlar. A. saat .  
sıralarında aynı otelde çalıştığı 

. adında arkadaşına telefon 
ederek, eve gelmesini istiyor. 

ulya'nın arabasını alarak, kızı-
mın evinin önüne park ediyor. 

endisi motosikletle eve dönü-
yor.  kim sabahı, çalıştığı 
otele ait başka bir otele gidi-
yor. rada telefonlarının sim 
kartlarını çıkararak ayrılıyor. ir 
daha dönmüyor. unları hepsi 
işyeri kameralarında mevcut. 
Ayrıca bana ilk haberi veren de 
A.'nın çalıştığı otelin sahibi

ulya zdemir'in babası yvaz 
zdemir gözyaşlarına boğuldu. 

Acılı baba er yönü ile son 
derece sevecen ve kültürlü 
bir insandı. İnsanlara kötülük 
yapmak yerine onlar ile dost 
olmak isterdi. ötü şansı olan 
insanlara bile kalbini açabili-
yordu  dedi.

A A E A EYİ AL
MAYA EL İ
Antalya'nın aş İlçesi'nde öl-

dürülen ulya zdemir'in babası yvaz 
zdemir, kızını öldürdüğü iddia edilen 

ve gözaltında tutulan kişiyle aş'ta 
tanıştığını söyledi. ızının cenazesini 
almak için Antalya Adli ıp urumu 
morguna gelen yvaz zdemir, kızının 

ürih niversitesi'nde banka ve finans 
bölümünden mezun olduktan sonra iyi 
bir bankada işe başladığını belirtti.

YAR IM E E EĞİ İ Ş
M Ş

aba zdemir, kızının bankacılık 
yapmak istemediğini söyleyerek aş'a 

 ay önce yerleştiğini anlatan aba 
zdemir, ızım aş'ta hediyelik eşya 

yapıp satacağını ve sanatla ilgilenece-
ğini söyledi. ' aş'ı seviyorum' diyordu. 

en de destek verdim. urada A. . ile 
tanışmış, yardım edeceğini düşünerek 
onunla takılmış  dedi.

Ş ELİYLE TA IŞMIŞ  TE
Kİ  A AM EĞİL  EMİŞ
Ağustos ayında ürkiye'ye geldiğinde, 
kızının bu kişiyle kendisini tanıştırdı-
ğını belirten ztürk, şöyle devam etti  

ızıma ' u adam tekin değil'")&)#51"
ızım bana ' erkes suç işleyebilir ama 

hata yapmış da olabilir' dedi. na des-
tek oluyordu. ylülde bir daha geldim. 

azı eksikleri vardı onları giderdim.  
bin lira borcu olduğunu söyledi. unu 
ödedim. u işleri bitirecekti. içbir 

sorunu yoktu, ürih'e 
gelecekti. azı eşyalarını 
götürecekti. u cinayet 
basit bir sevgili cina-
yeti değil, örgütlü bir iş 
olduğunu düşünüyorum. 

even insan korkunç bir 
cinayet işlemez, bazen 
üzülür kırılırsınız ama 
cinayet işlemezsiniz. u 
işin arkasında başka bir 
şey var. ızım belki bu 
kişilerle ilgili bir şeyler 
biliyordu.

ızının Ankara'da 
doğduğunu ifade eden 

ztürk, ızım burayı 
çok seviyordu ve hayatı 
burada noktalandı  diye 
konuştu.

!
icri takvimin ilk ayı 
"#$%&'()$**+,&

ayının İslam tarihinde 
önemli bir yeri vardır. 
Bu ayın onuncu gününe 
aşure günü  denilmek-

tedir. Muharrem ayının 
İslam tarihin-
de belli başlı 
üç önemli 
özelliği 
vardır. Bi-
rincisi oruç, 
ikincisi Hicr  
-$./0,0%&

başlangıcı 
olması, 
diğeri de Hz. 
Hüseyin ve 
evlatlarının 
Kerbela da 
şehit edilme-
sidir. Aşure 
günü, hicri 
-$./0,0%&

ilk ayı olan 
'()$**+,&

ayının onuncu günüdür. 
İslam inancına göre bu 
günde bir çok önemli 
olayın meydana geldiği 
inanılırken bu güne 
kıymet atfedilir. Aşure, 
(Aşura) Arapça’da 
10 manasına gelen 
aşara  kelimesinden 

türemiştir. Kelimenin 
S m  diller arasında 
ortak bir kelime olduğu 
düşünülmektedir. 
Ayrıca, sözcük (ve gün) 
Yahudilik inancında 
Büyük Kefaret Günü 
için kullanılmıştır. Hz. 
Hüseyin ve berabe-
rindeki 7  kişi hicri 
61 de Muharrem in 
onuncu gününde (10 
Ekim 680) Kerbel da 
Yezid in ordusunca 
katledilmiştir. Bunun 
dışında Aşure Günü nde 
gerçekleştiğine inanılan 
dini açıdan önem-
li bazı rivayetler de 
bulunmaktadır. Bunlar; 
Hz. dem in işlediği 
gün htan sonra töv-
besinin kabul edilmesi, 
Hz. İdris in diri olarak 
göğe yükseltilmesi, 
Hz. uh un gemisinin 
tufandan kurtulması, 
Hz. İbrahim in 
ateşte yanmaması, 
Hz. Yakup un oğlu 
Yusuf a kavuşması, Hz. 
Eyyub’un hastalıklarının 
iyileşmesi, Hz. 
Musa’nın Kızıldeniz den 
geçip İsrailoğulları nı 
firavun dan kurtarması, 
Hz. Yunus’un balığın 
karnından çıkması,  
Hz. İsa nın doğumu 
ve ölümden kurtarılıp 
göğe yükseltilmesidir. 
Bu olaylar saygın hadis 
kitaplarının hemen 
hepsinde geçmekte-
dir. Yahudilerin de bu 
günü oruçla geçirdikle-
ri, İslam peygamberi 
Hz. Muhammed’in bu 
günde oruç tutmayı 
tavsiye ettiği, Yahudi-
#+*+&1+%2+,+,+.&

açısından orucun Aşure 
günü ile bir gün öncesi 
veya bir gün sonrası 
il ve edilerek tutulması 
gerektiğine inanılır.

 İ  
M
Geçtiğimiz haftalar-
da bir İstanbul gezisi 
gerçekleştirelim dedik 
ve düştük yollara. 
Çoğunuzun bildiği, 
bildik yerler olan Sulta-
nahmet, Süleymaniye, 
Kapalıçarşı, Mısırçarşısı, 
Eminönü, Galata, Eyüp, 
Ortaköy vesaire derken 
bayağı bir yeri gezdik ve 
gördük. aten İstanbul’u 

İstanbul yapan bu yer-
lerdeki tarihi ve manevi 
değerleri.
Ama yukardaki yazının 
başlığında ki gibi masal 
gibi bir gezi falan 
yaşamadık. Sebebine 

gelince , 
İstanbul o 
eski İstanbul 
değil artık. 
İstanbul de-
%0#0%3+&$.#$&

şimdilerde 
keşmekeş 
olan trafiği, 
çarpık 
yapılaşması, 
0 Milyon 

nüfusun  
oluşturduğu 
o kalabalık 
şehir geliyor.  
4$10&.0&1(&

kadar büyük 
bir nüfusa sa-

hip  şehrin sorunlarıda 
büyük oluyor. marım 
İstanbul’un tarihi ve 
manevi değerleri bu 
sorunlar arasında kay-
bolup gitmez.  Sonuç 
olarak İstanbul’u gören 
bilenlerin    şu cümle 
ağızlarından dökülüveri-
yor. 
İstanbul’da gezeceksin 
ama yaşamayacaksın.’

T   
T  
Türkiye için gerçekten 
turizm çok önemli ve 
olmazsa olmaz gelir 
kaynaklarından bir 
tanesi. Son zamanlarda 
Türkiye’nin içindeki ve 
dışındaki düşmanlar, 
hainler, terörist-
ler bu önemli gelir 
kaynağını kurutmak 
adına her türlü eylemi 
gerçekleştiriyor. Amaç 
Türkiye’yi güvenli olma-
yan bir yer gibi gösterip 
turisti burdan kaçırmak. 
Avrupalı turist zaten 
havadan nem kapan 
bir karektere sahip 
olduğu için bu söylem 
ve eylemlerden etkileni-
yor. ahsen kendimin 
de gözlemlediği bir şey 
var ki  bu yıl Türkiye 
gerçekten turist yönün-
den en kısır yıllarından 
birini yaşıyor. Buda 
hem işletmelere hem 
$3+%-$#$*$&$5$.-$&.$#,$&

açısından ciddi anlam-
da zorluk yaşatıyor. 
Avrupalı Türkler 
olarak tatillerimizi lütfen 
Türkiye’de yapalım 
Türkiye’ye, turizme 
destek olalım. 

 L  

Değerli okurlar, bundan 
sonra her ay sizlere 
bizzat kendim ziya-
ret edip yemeklerini 
test ettiğim bir lezzet 
mekanının adresini 
sizlerle paylaşacağım. 
6(&$5.0&#+22+-&

durağımızın adı 100  
(Yüzde Yüz). Badener-
strasse 17, 8003 
ürich adresindeki bu 

küçük ama lezzeti büyük 
olan mekanın köftele-
ri muhteşem. Ayrıca 
etli pidesini de tavsiye 
ederim. e en önemlisi 
etleri helal kesim. 

 S
Anne babaları huzur 
evine göndermektense, 
huzuru kendi evinde 
yaşatmak iyiliktir.
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KASIM   

Cemil Baysal

Z RİH  ehir parlementosu 
aldığı bir kararla, kente yeni 

taşınanların polis tarafından hiç 
bir suç unsuru ve şüphe olmadan 
da arama denetleme yapapilme 
yetkisi verdi. Özellikle AL, SP 

ve Yeşiller Parti ve-
killer, alınan bu kararı 
demokratik bulmadık-
larını ve Polis devleti 
olma girişimi olarak 
gördüklerini belirt-
tiler. Karşı tepkilere 

rağmen 95 e  
evet oyuyla yasa 
taslağı kabul gör-
dü. Alınan kararın 
devamlı bir de-
netleme olmadığı, 
kente ilk yeni taşınanların 
kısa süreli denetlenmesi 
amacıyla olduğu belirtildi. 
SVP ürih Küssnacht Ve-
kili, uygulamanın özellikle 
yurtdışından kente ilk 

taşınanların daha iyi denetlenip 
araştırılması amacıyla yapılaca-
ğını belirtti.
Bazı siyasiler, Sadece bazı-
larına yönelik geçerli bir yasa 
uygulanamaz  derken, bir başka 
siyasetci, ygulama başladıktan 

sonra denetimden rahatsız olup 
yasaya karşı davalar açılabilir  
dedi. Sp Adil sil Vekili, yasanın 
uygulanmasıyla ilgili bir katalog 
olmadığını, uygulamada düzen-
sizlikler ve kural dışına çıkmalar 
olabileceği uyarısında bulundu. 

ZAFER
TERKESLI

Muharrem Ayı ve 
A ure Günü!"#$%&'()*+,-&

.,/%$*0*&
1"-2%/&3,00,

ayıp olarak aranan ulya’dan korkunç haber geldi

Yeni taşınanlar Polis radarında
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Z RİH - F MA Başkanı Bran-
son, İsviçre de 15 bankanın kara 
para aklama şüphesiyle kırmızı 

listeye alındığını açıkladı İsviçre 
fi nansal regülatörü Finansal Piyasalar 
Düzenleme Kurulu F MA  Başkanı 
Mark Branson, İsviçre de 15 bankanın 
kara para aklama şüphesiyle kırmı-
zı listeye alındığını söyledi. İsviçre 
basınına konuşan Branson, kara para 
aklama suçuna bulaşan bankalara 
F MA nın büyük para cezası uygu-
lamada yetersiz kaldığını kaydetti. 
Branson, yüksek para cezası riskinin 
bankaları yasaları çiğnemekten alı-
koymayacağını savunarak, Bazı mev-
kidaşlarımızın bankalara son derece 
büyük cezalar vermesine rağmen yine 
de ihlallerin devam ettiğini gördük. 
Sonuçta bu cezaları banka yetkilileri 
değil, hissedarlar ödüyor.  değerlen-
dirmesinde bulundu. lkesinde kara 
para aklama şüphesiyle 15 bankanın 
F MA gözetiminde ve kırmızı lis-
tede  olduğunu da açıklayan Branson, 
bu bankaların varlık yönetiminde 

uzmanlaştıklarını ve müşterilerinin 
genellikle para kaynaklarının takibinin 
zor olduğu ülkelerden geldiğini be-
lirtti. Branson, bu 15 bankanın ismini 
vermekten kaçındı ancak bu banka-
ların içinde küçük ve büyük ölçekli 
bankaların bulunduğunu dile getirdi.  
F MA Başkanı, 2009 dan bu yana 0 
kadar İsviçre bankası çalışanının li-
sanlarının 5 yıla kadar iptal edildiğini 
sözlerine ekledi. Singapur da, Malezya 
Kalkınma Fonuna 1MDB  bağlı bir 
alt kuruluşta yolsuzluk yapıldığına 
ilişkin yürütülen 
soruşturma kap-
samında İsviçre 
merkezli Falcon 
Bank kapatılmış-
tı. F MA da 
şüpheli Malezya 
Kalkınma Fonu-
na  milyon  bin 
dolar aktarmak-
tan suçlu bulunan Falcon Bank tan 
bankacılık işlemlerinden kazanılan 2 
buçuk milyon doların geri iade edil-

mesini talep etmişti.

İ         
 

F MA Başkanı Branson, İsviçre de 
15 bankanın kara para aklama 
şüphesiyle kırmızı listeye alındığını 
açıkladı İsviçre fi nansal regülatörü 
Finansal Piyasalar Düzenleme Kurulu 
F MA  Başkanı Mark Branson, 

İsviçre de 15 bankanın kara para ak-
lama şüphesiyle kırmızı listeye alın-

dığını söyledi. 
İsviçre basınına 
konuşan Bran-
son, kara para 
aklama suçuna 
bulaşan banka-
lara F MA nın 
büyük para 
cezası uygula-
mada yetersiz 

kaldığını kaydetti.  Branson, yüksek 
para cezası riskinin bankaları yasa-
ları çiğnemekten alıkoymayacağını 
savunarak, Bazı mevkidaşlarımızın 

bankalara son derece büyük cezalar 
vermesine rağmen yine de ihlallerin 
devam ettiğini gördük. Sonuçta bu 
cezaları banka yetkilileri değil, hisse-
darlar ödüyor.  değerlendirmesinde 
bulundu. lkesinde kara para aklama 
şüphesiyle 15 bankanın F MA göze-
timinde ve kırmızı listede  olduğunu 
da açıklayan Branson, bu bankaların 
varlık yönetiminde uzmanlaştıkları-
nı ve müşterilerinin genellikle para 
kaynaklarının takibinin zor olduğu 
ülkelerden geldiğini belirtti. Branson, 
bu 15 bankanın ismini vermekten 
kaçındı ancak bu bankaların içinde 
küçük ve büyük ölçekli bankaların 
bulunduğunu dile getirdi. F MA 
Başkanı, 2009 dan bu yana 0 kadar 
İsviçre bankası çalışanının lisanları-
nın 5 yıla kadar iptal edildiğini söz-
lerine ekledi. Singapur da, Malezya 
Kalkınma Fonuna 1MDB  bağlı bir 
alt kuruluşta yolsuzluk yapıldığına 
ilişkin yürütülen soruşturma kapsa-
mında İsviçre merkezli Falcon Bank 
kapatılmıştı. 

1 5 banka kı rmı zı  listede
İsviçre’de  bankanın kara para aklama şüphesiyle kırmızı listeye alındı

S  
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İ - on yıllarda artan kira 

ve sağlık sigorta giderleri sos-
yal yardımdan geçinenlerin dev-
lete olan mali yükünü de arttırdı. 
 milyar  milyon daha fazla gi-

deri oldu.   yılında anton ve 
elediyelere dağılan kişi başı yıllık 

sosyal yardım gider ortalaması 
 bin  iken, bu rakam  

yılında  bin  olarak arttı. ev-
let, anton ve elediyelerin yıllık 
sosyal yardım giderleri toplam 
,  milyar olarak açıklandı. A , 

İ , mekli maaş yardımı, malulen 
emekli, işssizlik maaşları, dul ve 
yetim maaşlarına yapılan ek yar-
dımlar bu rakamın dışında. Artan 
sosyal yardım giderlerinin pek çok 
nedenleri bulunuyor. on yıllarda 
malulen emekliliğin zorlaşma-
sından dolayı, çok sayıda kişinin 
sağlık sorunları malulen emekliliğe 
yetmeyince iş hayatında aksama-
sına hatta işsiz kalmasına neden 
oluyor. u durumda maaş yeter-
sizliğinde sosyal yardım desteği 
alan kişilerin sayıların artması 
devletin sosyal yardım alanındaki 
giderlerini arttırıyor. antonla-
ra göre sosyal yardım alanların 
sayısı değişiyor. n fazla sosyal 
yardımdan geçinenler listesinde 

aşkent ern ilk sırada. ern'de 
yıllık ortalama yardım gideri  bin 

 frank. n düşük yıllık yardım 
ortalaması  bin  frank ile 

anton reiburg.  u farklılığı ise 
osyal Yardım Yetkilileri, '' üfusu 

yüksek bir şehirde işini kaybedip 
sosyal yardım desteğiyle geçimini 
sağlayan kişinin iş bulup sosyal 
yardımdan kurtulması, daha küçük 
bir şehire göre daha zor ve süreç 
daha uzun sürebilir'' dedi.

!olitikacıların söylemine ba-
kıldığında herkes iyi 
ilişkiler için çalışmak-

ta. İkili ilişkilere kim nasıl 
faydalı olduğunu anlamak 
için 016 yılı federal mec-
liste ele alınan konulara 
bakılabilir.

  
 T  

Malum İsviçre ederal 
Meclisi iki kabineden 
oluşuyor. Birincisi halkı, 
ikincisi kantonları temsil 
ediyor. Halkı temsil eden 
00 milletvekilli büyük ka-

bineye almancada ' atio-
nalrat' fransızcada 'Conseil 
national' deniliyor. Büyük 
kabinenin milletvekilleri temsil et-
tikleri kesimleri ve lobileri memnun 
etmek için genelde sert politik söy-
lem kullanmaktan çekinmiyorlar. 
016 yılı analiz edildiğinde büyük 

kabinede Türkiye 11 kere ele 
alınmış. Demokrasi, insan hakları, 
hukuk devleti ve darbe girişiminin 
bu sahalara tesiri ile alakalı hepsi 
fransızca konuşulan kantonlardan 
SP milletvekilleri 5 kere Türkiye'yi 
konu ederken, sağcı S P DC 
milletvekilleri göç ve vize meselesi 
ile alakalı Türkiyeyi 4 kere konu 
etti. Hristiyan C P 1 kere çevre, 

fransızca konuşulan kantonlar-
da 'radicau ' diyede 
adlandırılan liberal 
DP 1 kere ekonomik 

sahada Türkiye'yi konu 
ettiler. 

İ  
T  
İnsan hakları, temel 
hak ve hürriyetler, hu-
kuk devleti Ankara ve 
İstanbulda konu edil-
diğinde TC kurumları 
tarafından Türkiye'de 
terör şüphesi ile idari 
ve hukuki işlem yapı-
lanlar mı ele alınacak 
sadece? İsviçre'de Türk 
toplumu içinde hiç bir 
terör olayı ile uzaktan 

yakından hiç bir ilgisi olmamasına 
rağmen polise yapılan şikayetler 
sebebi ile İsviçre makamlarına 
karşı kendini aklama durumunda 
kalan, hava alanlarında gerekçesiz 
bekletilen Türk işadamlarının du-
rumu hakkında bir çözüm bulmak 
öncelikli konu mu değil mi merak 
konusu. İsviçreli muhatapları ile 
Türkiye'deki parlamenterler çözüm 
bulamadığı takdirde bu gidişattan 
İsviçrede yaşayan insanlara çıkan 
ders, herkesin İsviçrede yaptığı ya-
nına k r veya zarar olarak kendine 
kaldığı. 

E
Aysonu Türkiye'ye gidecek 
kantonları temsil eden 46 mil-
letvekilli küçük kabinede Türkiye 
odaklı performans bariz değil. 
aten kantonların en az bir en 

fazla iki milletvekili gönderdiği bu 
kabineye marjinal lobi avukatlığı 
ile kendini saha dışına atanlar 
normal şartlarda seçilemez. Olsa 
olsa ABD'de yapıldığı gibi seçilmiş 
milletvekillerine lobiler tesir etmek 
için uğraşırlar. imdi Türkiye'ye 
giden milletvekillerinin profillerine 
bakıldığındada Türkiye karşıtı lobi 
faaliyetleri ile dikkat çekmiş kişiler 
değiller. Büyük kabine bir istisna 
hariç Türkiye ile ilgili ekonomik 
konulara eğilmemişken, küçük 
kabineden şimdi Türkiye'ye giden 
milletvekillerin çoğunun ilgi alanı iş 
hayatı ve ekonomi. 

İlkbahar oturumunda federal mec-
liste DP ürich milletvekili Hans 
Peter Portmann İsviçenin ihracatı-
nın 55  ve ithalatının 73  AB ile 
yapmasının AB'nin eline ekonomik 
pazarlık gücü verirken, İsviçre için 
bu tür bir dış ticaret ilişkisinin risk 
yoğunlaşmasına sebep olduğunu 
tesbit ettikten sonra Bosna Her-
sek, Guatemala, Malezya, ietnam 
ve Türkiye ile serbest ticaret an-
laşmalarının güçlendirilme talebini 
ortaya koymuştu. Buna cevaben 

ekonomiden sorumlu bakan o-
hann Schneider-Ammann 1 Mart 

016 tarihli meclis oturumunda 
ABD ticaretini AB ile güçlendir-
me çalışmalarının neticesinde AB 
üyesi olmayan İsviçrenin gözardı 
edilebileceği rizikosuna işaret 
ederek tedbir olarak Arnavutluk, 
Sırbistan, ilipinler, Gürcistan ile 
yapılan pazarlıklar hakkında bilgi 
verip Türkiye ile serbest ticaret 
anlaşmasının güncellenmesi için 
görüşmelerin başladığını ifade 
etmişti.

Büyük kabinede lobi faaliyetleri-
ni şimdi Türkiye'ye giden küçük 
kabine de gözardı edemeyeceği 
için demokrasi, insan hakları 
ve hukuk devleti uygulamalarını 
Türkiye'de ifade etmek mecburi-
yetinde. Ancak ekonomik ilişkiler 
her iki ülkenin menfaatine olacağı 
için bu tür ifadelerin işbirliğini 
engellemesi veya aksatması sadece 
kaostan beslenenlerin mefaatine. 
Parlamenterler bu tür kaosçuların 
ikili ilişkilerin gelişmesine zarar ve-
rememesi için hangi enstrümanları 
ve yol haritasını muhataplarından 
talep edeceklerini hazırlamış olma-
ları gerekir. Bu açıdan bakılınca 
İsviçredeki Türkiyeli toplumunun 
problemleri iki ülke arasındaki bu 
büyük menfaatlerin yanında küçük 
kalacak gibi görünüyor. 
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Nüfu s artı şı Zürih’in 
bütçesini zorlu yor

BERN!"İsviçre'de son 
 yılın en yüksek 

doğum oranı yaşanıyor. 
on yıllarda doğurganlık 

hızının artışının pek çok 
nedenleri var. eçtiğimiz 
yıl İsviçre'de ilk 
defa  bin  
çocuk dünyaya 
geldi. u doğum-
larla ülkede ilk 
defa doğum oranı 
, 'e yükseldi. 
oğum oranların-

da şehir ve kırsal 
alanlardaki yerle-
şim alanlarında farklılıklar 
göze çarpıyor. Appenzell 
İnnderhoden'de doğum 
oranı ,  iken, ürih 
, , asel ise ,  

olarak bu farkı ortaya ko-
yuyor. Şehirlerde doğum 
oranının düşük olması-
nın nedenlerin bir tanesi 

ise, uzun aman birlikte 
yaşayan çiftlerin büyük 
çoğunluğunun şehirlerde 
yaşıyor olması. üfus 
artışının artışının bir diper 
faktörü ise yabancı İsviç-

reliler. on yıllarda hızla 
İsviçre vatandaşlığına 
geçmiş çok sayıda göç-
men, İsviçre nüfusunda 
sayılıyor. İsviçre halkına 
oranla daha fazla doğum 
oranına sahip göçmen 
kökenli İsviçrelilerin bu 
artıştaki etkileri büyük.

Cemil Baysal

Z RİH  ehrin son yıllar-
daki nüfus artışı, okullar-

daki öğretmen ve diğer sosyal 
alanlardaki personel ihtiyaç 

sayısını da artırıyor. ürih 
201  yılı için 50 Milyon 
Frank defi sit bekliyor. üfus 
artışının önünü göremeyen 
yetkililer, mevcut büyüme 

tablosuna göre 
20 0 yılına Kadar 
0 bin nüfus artışı 

bekliyor. 201  yılı-
nın bütce planla-

masına göre, pek 
çok alanda yeni 
personel ihtiyaç-
ları doğdu. Sos-
yal Departement, 
çocuk bakım 
evleri krippelere 
personel alımı 
gerçekleştire-
cek. Buna göre, 
19,  ek personel 
planlamasıyla 
toplamda 21 bin 5 ,  per-
sonel bütcesi yapıldı. 
Yeni personel istihdamı 
özellikle, çocuk bakım evle-
rine, eğitim, sağlık, ulaşım 
alanlarına gerçekleştirile-
cek. Personel maaşlarının 
tamamı için yapılan bütce 
2 milyar 0  milyon frank. 

ürih in bütce planlaması 
hükümetten sonra, en yüksek 
sırayı alıyor. ürih i Bern ve 
Kanton aadt takip ediyor. 
Yapılan bütce planlamasına 
göre,  milyar 0 olan bütce, 
 milyar  milyara yükse-

lecek ve bu rakamla beraber 
,  milyon frak defi sit 

oluşacak. 

s i re de do  oranları arttı
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culuk yapan 2013 yılında 
İsviçre'nin en güzel kızı 

ilan edilen Dominique Rinder-
knecht ' Türkçe dilin çok kolay 
olduğunu, yazıldığı gibi okundu-
ğunu söyledi. Türk Alfabesinde 
Q, W, X harfl erin olmadığını 
Türkçe'de Ü ve Ö harfl e-
rin olmasının İsviçreli'ler 
için bir avantaj olduğunu, 
kolay Türkçe öğrenilece-
ğin altını çizdi'.

ESKİ ERKEK AR
KA AŞI T RK
Eski erkek arkadaşının 
Türk  olduğunu söyleyen 
güzel, beraber İstanbul 
tatillerinde konuşulan-
ları anlamadığından çok 
sıkıldığını bu nedenle ilk 
işinin Türkçe öğrenmek 

olduğunu 'Blick' gazetesine 
söyledi. Türk sevgilisinden 
ayrılmasına rağmen Türkçe'den 
vazgeçmeyeceğini, Türkçe dilini 
çok sevdiğini söyledi. İsviç-
re'de Türk kebapçılarda Türkçe 

konuştuğunu herkes tarafından 
büyük sempatiyle karşılandığını 
açıkladı. İsviçre güzeli Domi-
nique Rinderknecht, "Türkçe 
çekici, yapıştırıcı bir dil. Türkçe 
öğrenmek için Almanca'yı 

./0/0&-"+('(1"/.0/)"
lazım. Sürekli cümle-
lerin neden böyle diye 
araştırmamak lazım. 
Türkçe'de çok sayıda 
Fransızca kelime 
olduğunu bisiklet, 
hoparlör, şöför, fonda-
tön, kuaför, randevu, 
antrenman, şalter, 
mayo gibi kelimeleri 
örnek gösterip size 
bu kelimeler tanıdık 
geliyormu sorusunu 
sordu."

İsviçre güzeli 
Türkçe öğreniyor
İsviçre üzellik raliçesi iss h eiz 

’ kraliçesi omini ue inderkne ht  
bir yıldır ürih kentinde ürkçe öğreniyor.

AARGA  Aar au olisi  ya ılan 
hız denetimi sırasında 0 km hız 

sınırının olduğu bir yoldan 13  km 
hız ile eçen bir araç tes it etti.  2 
km azla hız ya an aracın hemen e
ine dü en olis  aracın sürücüsünü 
örünce büyük a kınlık ya adı. 1  

ya ındaki İsviçre linin  ailesinden ha
bersiz aracın yedek anahtarını alarak 
arkada larıyla tura çıktığı belirtildi.  

olis enç sürücüyü ocuk Mahke
mesi ne sevketti. 

 aşında   ı la a alandı

Bahtiyar kumu

Z RİH  Kanton Zürihte iddet uy u
layan alyaçoların sayısı artıyor ve 

üvenliği tehdit ediyor. Kanton Zürih 
olisi  kantonun kuzeyinde 3 olaya 

tanıklık ettiklerini açıklarken  bir alya
ço rubunun bir 
Futbol müsaba
kasında  ötekinin 
ise yolda Ayı 
maskesi ile örül
düğünü  üçüncü 

alyaçonun ise 
sokak ortasında 
bir ki inin miğ
desine vurarak 
iddet uy uladı

ğığını duyurdu. 
Her 3 olayda da 

alyaço kılığında
ki ki inin kimliği belirlenemezken  Kan
ton olisi  maskeli bir ki inin herhan i 
olaya karı masının cezalandırılacağını 
belirtti. alyaço kıya eti veya maskeyle 
iddet uy ulamadan birisini korkut

manında cezalandırılacağını açıklayan 
Kanton olisi sözcüsü Ste an berlin  
sü heli durumlarda atanda ların mut
laka olisi aramalarını istedi.

as eli 
al a o ani i

anton ürih’te 
alyaço kılığında 

orku saçanla-
rın sayısı çoğal-

dı. anton olisi 
ürihte orku 
saçan alya-

ço’ların varlığını 
doğruladı.

P E K  Y A K I N D A  H İ Z M E T İ N İ Z D E Y İ Z ! . .
B a l ı k ,  E t  m a n g a l  v e  M e z e  ç e ş i t l e r i m i z  i l e



!ir japon gazeteci şöyle der; ''Bir Türk, bir 
apondan akıllıdır korkmalısın; iki Türk 

üç apona bedeldir. Üç Türk hiç birşeydir 
korkmamalısın"
Aslında işin özetiyle, biz biribirimizin ne 
olduğunu ne öldüğünü istemeyen bir millet 
gibiyiz. lünce yas tutan karalar bağlayan, 
tersinde çok iyi bir noktaya 
erişen bir dostumuzu veya aynı 
kendi ırkımızdan olan bir kişiyi 
yıpratıp oradan aşağıya çek-
mek için ne gerekirse yapıyo-
ruz.  Daha önce bazı yazılarım-
da belirtmiştim. Sevdiklerinize 
sahip çıkmaz desteklemezseniz, 
yerine geçenleri veya alternatif-
lerine katlanmak zorundasınız. 
Siyasete atılan vatandaşlarımıza 
destek verilmediği takdirde, 
onların yerine geçen veya bizi 
temsil etmeyen siyasetcilere 
katlanmak zorundasınız. ar 
olan Türk gazetesi, Türk esna-
fı, Türk marketi, Tv programı, 
Türk Seyahat Acentası, dernek 
ve STK ....
En yakın geçmiş örneği Postun 
Sesi programı. Yıllarca özveriyle karşılıksız 
İsviçre'de hiç alışılmamış farklı bir programla 
halkımızı esnafımızı derneklerimizi kültürel 
etkinliklerimizi televizyona taşıdık. Pek çok 
ilkleri yaşattık. Program kalitesi iyi veya kötü 
her zaman tartışılabilir. lusal kanal TG T 
ekranlarında derneklerimizi halkımızı Türki-
ye'deki yakınlarıyla buluşturduk. Küçücük bir 
kasabadaki milli bayram etkinliğini kermesi 
Türk dernek gecelerini ekranlara taşıyarak 
Türkiye'deki vatandaşlarımızın etkinlikleri 
görmesini sağlıyorduk. imdi halkımız bir tv 
programımız olsa diyor. 
Tüm bu sevdiklerimize kendi değerlerimize 
sahip çıkmazsak, yerine geçene veya alterna-
tiflerine tahammül etmek zorundayız. 

İsviçre'de yaşayan vatandaşlar arasındaki ko-
pukluk giderek büyüyor. 15 Temmuz sonrası 
bu makas daha da açıldı. Bizden öncekiler 
gibi dil sorunu yaşamayacak olan gelecek 
kuşaklarımızın, gelişen dünyada iyice etkisi 
hissedilen İslamafobinin olumsuz yansımaları 
ve Avrupa'da artışta olan yabancı karşıtlığının 
yansımalarıyla bambaşka sorunları olacak. 
Ülkedeki Türk vatandaşlarımızın, sayıları ar-
tan yaşlı emeklilerimizin sorunları ve gelecek-
te bizi temsil edecek yeni kuşağın sayısız so-
runları çözüm beklerken, bu sorunlara çözüm 

aranırken sürekli çözümü konuşmak yerine 
sorunları ve suçluyu konuşuyoruz. Hep bir 
şamaroğlanı arıyor çözüme odaklanmıyoruz. 
Sorunların çözümünü ise, çözüm aranması 

gereken yerler yerine cami ve 
dernek lokallerinde konuşup 
tartışıyoruz. Oralarda konuşulanlar 
oralarda kalıyor. Yani kendimiz 
çalıp kendimiz dinliyoruz. Hiç bir 
sorun çözümsüz değildir. Pek çok 
olayda kimi devleti, kimi Türk 
medyasını, kimi STK'ları kimi sade 
Türk vatandaşını eleştirip hede-
fe koyuyor. Oysa her sorunun 
çözümü de var. Ancak bu çözüm 
yoluna kimse yaklaşmadığı gibi, 
taşın altına eline kimse koymak 
istemiyor. Bazen esas sorunların 
çözüm noktasında bulunanların 
görevlerini doğru yürütemediği 
için de bu sorunlar kronikleşiyor. 

Teknoloji o kadar gelişti ki, artık 
her eleştirdiğimiz sorunun aslında 

çözümü de var. Türk adayların da katıldığı se-
çimler gerçekleşiyor, kimi vatandaşlarımızın 
oy kullanamadığından kimi adaylıklarının du-
yurulmadığından dert yanıyor. Ama aslında 
hepsinin çözümü belli. Yıllardır söyledim ve 
yazdım. Son yıllarda İsviçre vatandaşlığı olup 
seçmen hakkına sahip olan vatandaşlarımı-
zın sayısı 50 binlere ulaştı. Ama aralarında 
seçimlerden önce hiç bir dayanışma iletişim 
yok. Gelişen teknoloji ve sosyal medya erişim 
imkanlarına rağmen, en azından seçimlerden 
önce bir çatı altında dernekleşip hem ken-
dilerini tanıtıp hem seçmen hakkına sahip 
Türkleri bilgilendirecek bir oluşum yıllardır 
eksik.
Hayatın her alanında siyaset var. Medya'nın 
ülkemiz aleyhine yaptığı haberlerin dozajı 
o kadar arttık ki, artık bir ev hanımının bile 
yerine göre ülkemizin gönüllü temsilcisi 
gibi olma zorunluluğu var. Okula giden 5-6 
yaşındaki küçük bir çocuğumuzun bile, okul 
bahçesindeki diğer çocukların medyada-
ki olumsuz haberlerden etkilenip Türkiye 
hakkındaki soracağı soruları cevaplayabilme 
bilgisinin olma zorunluluğu var.
Büyük bir apartmanda en sade şekilde yaşa-
yan bir Türk veya Müslüman ev hanımının 
çamaşırhaneye indiğinde, karşılaştığı İsviçreli 
komşu bayanın her gün okuduğu aleyhimiz-

deki haberlerden sonra ''Türkiye'de ne oldu, 
15 Temmuz nedir, İ İD nedir?'' şeklindeki 
sorusuna doğru cevabı vermek zorunluluğu 
var. İsviçre medyasında sürekli tartışılan 
İslam ve terörle ilişkilendirilen Müslümanlıkla 
ilgili haberlerden sonra karşımıza çıkan bir 
İsviçre'li komşumuz okuldaki sınıf arkadaşı-
mız veya işyerindeki arkadaşımızın Kuran'ı 
Kerim'den bir ayeti okuyarak, Müslüman 
olarak bize güvenip doğru cevabı aramaya 
çalışacağı sorulara ''Ben Kuran'ı bilmiyorum'' 
deme lüksümüz kalmadı. Komşumuzun 15 
Temmuz ile ilgili sorusuna ''ya boşver, medya 
Türkiye'yi sevmiyorlar. Medya yalancı, 
siyaset beni ilgilendirmiyor'' dersek ne kadar 
tatmin edici olur?
Yine 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili yarım 
yamalak duyduğu haberlerden sonra, olayın 
doğrusunu bizden öğrenmek isteyen iş 
arkadaşımıza komşumuza ''100 yıl önce olan 
beni ilgilendirmez, olmuş o zaman bir şeyler'' 
diyebilebir miyiz? e kadar siyaseti sevme-
sek, ne kadar olumsuzluklardan kaçsakta bir 
şekilde bu sorular ve sorunlarla bir gün karşı-
laşacağız. Karşımızdaki okul arkadaşımız, ev 
komşumuz iş arkadaşımız veya müşterimiz 
Türkiye ve Müslümanları ilgilendiren konu-
ların doğrusunu sizden öğrenmek duymak 
isteyecek. Bizim artık bilgisiz olma kalma lük-
sümüz kalmadı. Kavga ederek, ses tonumuzu 
yükseltip karşımızdakini bastırmaya çalışmak 
soru sorana soru sormak bizi aciz kılar. Bilgi-
mizle bilgilendirip yaşantımızla örnek olarak 
kendimizi savunmamız gerekiyor. En yakın 
ikamet ettiğimiz köyde kasabada şehirde bir 
siyasi partiye üye olarak, buralarda gönüllü 
kültür elçisi olmalıyız. Birlikten her zaman 
güç doğar. Bunu ne İsviçre vatandaşlığı 
bulunan Türkler ne de Müslümanlar olarak 
kullanamıyoruz. Birlik olursak istediğimiz her 
siyasi partiye yön verir, dilediğimizde vekilleri 
derneğimize çağırır sorunlarımızı anlatabili-
riz. İsviçre medyasında rahatsız olduğumuz 
haberlere de gerekli tepkiyi verebiliriz. Bir 
kaç bin üyesi oy potansiyeli olan her oluşu-
mu siyasi partiler ciddiye alır işbirliği yapmak 
ister. 

Baştaki apn Atasözü gibi, biz çoğaldıkca 
bölünüyoruz. Birlikte maç seyredemiyoruz. 
Salonda konuşanı dinleyemiyoruz yuhluyo-
ruz. Misafire saygı gösteremiyoruz. Birlikte 
bayram yapamıyoruz. utbol konuşamıyoruz. 

Siyaseti konuşamıyoruz, birbirimizi dinle-
yemiyoruz. Kendimizden farklı düşünene 
karşı tahammülsüzüz. En kısa yoldan ya ses 
tonumuzu yükseltip karşıdakini bastırmaya 
çalışıyor, ya da kaba kuvvete başvuruyoruz. 
Ergenlik yaşlarımdan sonra kendimi bilgi-
ğimden beri yazarlardan, yorumculardan ve 
bizi yöneten büyük adamlardan duyduğum 
en önemli çağrı birlik beraberlik çağrısıdır. 

amazan aylarında '' imdi birlik beraberlik 
zamanıdır'' diye alıştığımız konuşmaları duya-
rız. Bayramlarda siyasiler ve din adamları bu 
çağrıyı yapar. Yazılar yazılır. Hutbeler okunur 
bu konuda. Siyasetciler, dernek başkanları, 
futbol kulübü yöneticileri her kalabalığa hitap 
edişlerinde bu mesajı verirler. Doğal afetler 
sonrasında yine bizi idere edenlerin birlik 
beraberlik mesajlarını duyarız. STK'lar bir 
ara gelince aynı mesajları duyarız. Binlerce 
kere bu mesaj veriliyor dinleniyor olmasına 
rağmen bu mesajın yerini bulduğunu söyleye-
meyiz. Kurulan sayısız siyasi partiler sendika-
lar dernekler...
 okalde, kahvede toplanınca sıkca birlik be-
raberlik bir araya gelemediğimizden şikayet 
eder kopukluktan dert yanarız ama oradan 
ayrılınca yine ayrımlar devam eder.  Aynı 
amaca matuf siyasi ve dini dernekler, Türk 
lokalleri kurarak 100 metre ötede aynı ma-
hallede bir yenisi aynısı daha kurulur ayrılık 
devam eder. Her derneğin, sağcısı, solcusu 
vardır. Ayrıma giden bu yolculukta bölgecilik, 
cemaatcilik, dinci-dinsiz, A takım B takım 
C takım taraftarları, A cemaat, B Cema-
at, memleketçilik gibi adlarla da karşımıza 
çıkmakta. 
X köylüler derneği, Diyarbakırlılar, Çorumlu-
lar, Denizliler, Antepliler, Afyonlular, Egeli-
ler, Karadenizliler, Trabzonlu veya Ankaralı-
lar Derneğinin olması vb. derneklerin olması 
birlik-beraberliğin değil ayrımın sinyallerini 
veriyor. 
Kurduğumuz her STK veya yüzlerce dernek 
sayısının artması birlik değil Türklerin arala-
rındaki dayanışmayı zayıflatıyor. Herhangi bir 
derneğe mensup kişilerin bir şeyleri bahane 
ederek onar, on beşer kişilik derneklere 
ayrılması sonucu çoğalmıştır. Bunun adına 
her ne kadar sivil toplum örgütü artışı denilse 
de, bu birlik beraberlik ruhunun taşınmadığı-
nın göstergesidir. Mezhep, göç edilen bölge 
gibi özellikleri ön plana çıkararak ayrılan 
Türklerin bu ayrışmaları gelecek adına endişe 
veriyor.
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Avru a’da laylaylom devri bitti

cemil.baysal ost azetesi.ch

EMİ  
BAYSA

Bahtiyar kumu

Wİ TERTH R - CHP İsviçre Birliği 
interthur da bulunan Hotel Töss de 

üyelerinin ve vatandaşlarımızın katılı-
mı ile Kahvaltı Programı düzenlendi. 
Yaklaşık 200 kişinin katıldığı Programa 

CHP Antalya Milletvekili Devrim Kök 
konuşmacı olarak iştirak etti. Programda 
konuşan CHP Antalya Milletvekili Devrim 
Kök, darbe girişimi süreç sonrasında 
yaşanan gelişmeleri anlattı. Milletvekili 
Devrim Kök, vatandaşların konuyla ilgili 

sorularını da yanıt-
ladı. 
CHP İsviçre Birliği 
Başkanı Salman 
Coşkun yaptığı kısa 
konuşmada, progra-
ma iştirak edenlere 
ve milletvekili Dev-
rim Kök e teşekkür 
ederek, CHP İsviçre 
Birliği olarak birlik 
ve beraberliklerini  
daha da güçlendire-
ceklerini  söyledi. 
Coşkun, 
CHP İsviçre Bir-
liği olarak düzenli 
aralıklarla üyelerini 
ve İsviçre de yaşayan 
vatandaşlarımızı 
bilgilendirme toplan-
tıları düzenlemeye 
devam edeceklerini 
bildirdi.
Antalya Milletve-
kili Devrim Kök, 
CHP nin yurtdışında-
ki Teşkilatlanmaları-
nın önemine değindi. 
Yurdtdışı Teşkilatla-
rını herzaman des-
tekleyeceklerini ve 
bildiren Vekil Kök,  
CHP yi  iktidara 
taşımak için daha çok 
çalışmaları gerektiği-
ni söyledi.

!"#$%&'(&)$

ka al ıda ulu u
 Antalya illetvekili evrim ök   İsviçre irliği nin dü-

zenlediği kahvaltı programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Plastik torba 
tüketimine 
karşı mücadele

emil Baysal

BER - uzun süredir gündemde olan 
plastik torba tartışmaları, Coop ın 

öncülüğünü yaptığı ücretlendirmeyle son 
buldu. 1 Kasım itibariyle Migros şube-
lerinde de ufak plastik torbalar 5 kuruş 
karşılığında verilecek. Plastik torbaları 
ücretlendiren perakende satış sektörü, 

plastik torba 
tüketiminindeki 
savurganlığını 
önleyerek yüzde 
0 azaltmayı 

amaçlıyor. Çok 
sayıda müşteri-
nin Plastik tor-
baları alışverişte 
evinden getir-
mesi ve böylece 
savurganlığının 
azalması bekle-
niyor.

AV RU P A REIS EN Schaffhauserstr. 8, 8006 Zürich

Y EMİN Lİ T ER C Ü MAN

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

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

    Zürich -
İstanbul - Zürich 

Uygun TATiL PAKETi imkanı ANTALYA

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

TÜRKİYE’den Borçlanarak SGK’dan EMEKLİ 
OLMA işlemlerinizde YARDIMCI oluyoruz.

www.planetgmbh.ch

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

Mail: info@planetgmbh.ch

Muhasebeniz Güvenli Ellerde...

l t bh h

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

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

tarafımızdan itina ile yapılmaktadır.
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Schweizerinnen und Schweizer 
verfügen über ausgedehnte politis-
che Rechte. Dazu gehört das Initia-
tiv- und das Referendumsrecht.

Ist ein Teil der Bevölkerung mit 
einem Gesetz, das vom Parlament 
verabschiedet wurde, nicht ein-
verstanden, kann ein Referendum 
verlangt werden. Das in Frage 
gestellte Gesetz wird dem Volk zur 
Abstimmung unterbreitet, wenn 
mehr als 50'000 Bürgerinnen und 
Bürger innerhalb von 100 Tagen 

das Referendumsbegehren unters-
chreiben.
Die Bürgerinnen und Bürger kön-
nen mittels einer Initiative verlan-
gen, dass dem Volk eine Änderung 
der Bundesverfassung zur Abs-
timmung vorgelegt wird. Damit 
eine Initiative zustande kommt, 
müssen innerhalb von 18 Monaten 
100'000 Bürgerinnen und Bürger 
das Initiativbegehren unterschrei-
ben. Das Initiativrecht ist auch auf 
kantonaler und kommunaler Ebene 
bekannt.

İsviçre’d e halk oylaması
referandu m, İNİS İYATİF

 ederal anayasanın uygulanmaya baş-
landığından beri İsviçre ünya üzerinde ben-
zeri olmayan bir hük met sistemi olan doğru-
dan demokrasiye evsahipliği yapıyor....
Cemil Baysal

BERN- İsviçre 1848 
Federal Anayasa 
uygulanmaya başlan-

dığından bu yana dünyada 
benzeri olmayan hükümet 
sistemiyle doğrudan demok-
rasiye ev sahipliği yapıyor. 
Halkına doğrudan demok-
rasi hakkı tanıyan nadir 
ülkelerin başında geliyor. 
1848 federal anayasanın uy-
gulanmaya başlandığından 
beri İsviçre Dünya üzerinde 
benzeri olmayan bir hük -
met sistemi olan doğrudan 
demokrasiye evsahipliği 
yapar.

Ülkede sıkca gecerçekleşen 
halk oylamaları özellik-
le ürk halkı tarafından 
kavram kargaşasına neden 
olabiliyor. zelikle ürk 
Medyası’na yansıyan haber-
lerin içeriğinde İsviçre’de 
sandıkta oylanan tüm yasa 
teklifl eri, referandum veya 
halk inisiyatifi  olmasına 
bakılmaksızın ’İsviçre’de 
referandum’’ olarak iafede 
ediliyor. İsviçre atandaşlık 
Başvurularında göçmenlere 
sorulan önemli soruların 
başında gelen ’ olksabs-
timmung’’,’ ’ olksinitiati-
ve’’ konusu, göçmenlerin 

mutlaka bilmesi gere-
ken konular arasında 
geliyor.  Parlamenter 
demokrasinin vazge-
çilmez ögeleri olan 
meclis ve konseyler de bu-
lunduğundan kimi zaman bu 
sistem yarı-doğrudan sistem 
olarak da adlandırılır. İsviçre 
doğrudan demokrasisinin fe-
deral düzeydeki araçları hal-
kın hakları denilen anayasal 
girişim ve referandumdur. 
Kanton ve belediye 
düzeyinde de bu araçlar 
daha geniş ve farklı olarak 
uygulanır.

3+4+.5678,
Meclis tarafından onaylan-
mış bir yasanın geçerliliğini 
sorgulamak isteyen bir grup 
yurttaş eğer yasanın çık-
masından sonraki 100 gün 
içinde yasaya karşı 50.000 
imza toplayabilirlerse fede-
ral bir referandum isteğinde 
bulunabilirler. Bu durumda 
yasanın kabulu ya da reddi 
için ulusal düzeyde ve basit 

çoğunluk ile karar verilen 
bir oylama yapılır. Federal 
bir yasaya karşı sekiz kanton 
birleşerek de referandum 
isteğinde bulunabilir.

olksinitiative- initiative na-
tionale- iniziativa nazionale
Daha çok kantonlar ve bele-
diyelerde komünal düzeyde 
inisiyatif oylaması gerçekle-
şir. Benzer şekilde yurttaşlar 
bir anayasal değişikliği 18 
aylık bir süre içinde destek-
leyen 100.000 imzaya ula-
şabilirlerse federal anayasal 
girişim ile ulusal oylamaya 
gidebilirler. Meclis anayasal 
değişiklik isteğini tamamla-
yıcı olarak karşı öneri geti-
rebilir ve seçmenler her iki 
önerinin kabulu durumunda 
seçeneklerini oy pusula-
larında işaretler. Anayasal 
değişikliklerin, ister meclis 
tarafından getirilmiş ister 
anayasal girişimle sunulmuş 
olsun kabul edilmesi için 
hem ulusal düzeydeki oyla-
manın sonucunun çoğunluğu 
hem de kantonların sonuç-
larının çoğunluğu olmak 
üzere çifte çoğunluk aranır. 
Halktan gelen talep doğrul-
tusunda en az  en fazla 2  
kişiden oluşan bir Komitee 
halk inisiyatifi  önergesiyle  
bir anayasal değişiklik talebi 
isteğinde bulunabiliyor. Son 
yıllarda bu tür inisiyatif giri-
şimlerinde masraf en az 150 
bin franktan başlıyor. 

Kantonlarda hal-
kın ve komitenin 

to ladığı imza
lar daha sonra 

Ba bakanlık 
(Bundeskanzlei)

teslim ediliyor. 

L     
Cemil Baysal

BASEL- 100 sandalye-
nin bulunduğu Kanton 

Parlemento Seçimlerin-
de  DP Partisi 4 koltuk 
kazanarak seçimlerde büyük 
sürpriz gerçekleştirdi. DP 
14 sayıya çıkardığı kol-

tuk sayısında 15 koltuğu 
bulunan S P’ye yaklaştı. 
34 koltuk sayısıyla Sosyalist 
Parti SP Basel’de yine en 
güçlü parti olma gücünü 
koruyarak meclisteki koltuk 
sayısını bir koltuk daha ar-
tırdı. S P partisi meclisteki 
koltuk sayısını olduğu gibi 
korurken, C P bir koltuk 
kaybetti.  Grüne Bündnis bir 
koltuk kazanarak meclis-
teki koltuk sayısını 14’e 
yükseltti.  Sosyalist Parti SP 
Adayı Selim Karatekin ve 

mer Faruk Doğrusöz’ün 
aldıkları oy meclise girmeye 
yetmedi. FDP Partisinden 
aday olan Yusuf Akpınar’ın 
topladığı oylar meclise gir-
meye yetmezken, 3 dönem 
Kanton Meclisinde bulu-
nan Mustafa Atıcı, Edibe 

Gölgeli ile birlikte yeniden 
seçildi.  
140 sandalyeli Aargau Kan-
ton Parlamentosu’nda 45 
koltuğu bulunan ve en güçlü 
parti konumundaki S P 
meclisteki sandalye sayısını 
korurken, oylarını 
yüzde 3,  artırarak 
5 sandalye birden 
kazanan Sosyalist 
Parti SP, meclisteki 
2  sandalye sayısıyla 
böylece en güçlü 
ikinci parti konu-
muna geldi. Koltuk 
kaybeden FDP partisi 
mecliste 22 koltuk-
la üçüncü sıraya 
geriledi.  Seçimde oy 
kaybederek mecliste-
ki sandalye sayısın-
dan olan Hristiyan 

Demokrat Partisi C P ise 
1  koltukta kaldı. Aargau 
Grossrat Seçimlerine aday 
olan Alime Kösecioğulları 
ve Hüseyin Haskaya topla-
dığı oylarla meclise girmeyi 
başaramadı.

TÜRK HAVA YOLLARI ile Zürich, Basel ve 
Cenevre‘den Türkiye‘nin her noktasına uçuyoruz.
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Z RİH  Deik Dünya ürk İş 
Konseyi D İK  Avrupa Girişimci 

oplantısı, Ekonomi Bakan Yardım-
cısı Fatih Metin, Bern Büyükelçiliği 
Maslahatgüzarı olkan Karagöz ve 
D İK Yönetim Kurulu Üyesi ona 
Yırcalı'nın katılımları ile  D İK 
Yönetim Kurulu Başkanı Nail lpak 
ve D İK Avrupa Bölge Komitesi 
Başkanı Suat Şahin ev sahipliğinde 
 Ekim 201  tarihinde  İsviçre'nin 

Zürih kentinde gerçekleşti.  İsviçre, 
Hollanda, Almanya, Danimarka, Fin-
landiya, Norveç, Belçika, Slovenya, 
Fransa, İngiltere ve Macarsitan gibi 
Avrupa'nın farklı ülkelerinden Zürih'e 
gelen 100'den fazla D İK üyesi 

ürk girişimcinin buluştuğu Avrupa 
Girişimci oplantısında konuşan 
Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih 
Metin, ürkiye'nin bugün Avrupa ve 
AB için hiçbir şekilde bir yük teşkil 
etmediğini, tam aksine ekonomik kriz-
lerle yıpranmış, siyasi açıdan sorunlar 

yaşayan Avrupa'nın yükünü paylaştı-
ğını söyledi. Avrupa'da yaşayan ürk 
iş adamlarının ürkiye'yi Avrupa'nın 
en önemli ticari ortaklarından biri 
konumuna getirmeyi başardığını söy-
leyen Bakan Yardımcısı Metin, D İK 
toplantısının en önemli amaçlarından 
birinin, Avrupa kıtasında yerleşik 

ürk iş adamları sayesinde sürdürü-
len lobicilik faaliyetlerinin ürkiye 
açısından öneminin vurgulanması 
olduğuna işaret etti. Bugün temel 
hedefi miz, siz ürk iş adamlarımızın, 
bir diğer deyişle ekonomi elçilerimi-
zin faaliyetleri sayesinde, ülkemizin 
Avrupa ülkeleri ile mevcut işbirliği 
hacminin bugün bulunduğu seviyeden 
çok daha üst noktalara çıkarılmasıdır  
diyen Ekonomi Bakan Yardımcısı, 

ürkiye'nin Avrupa'ya her anlamda 
güç kattığını ve Avrupa'nın her alan-
daki yüküne ortak ve destek olduğunu 
belirtti. Ekonomi Bakan Yardımcısı 
Fatih Metin, Avrupa'da 5 milyonu 

aşan ürk nüfusu ile ürkiye'nin, çoğu 
alanda artık yönetilen değil yöneten 
konumunda olduğunu hatırlatarak, 
Hükümetimiz tüm Avrupa'daki giri-

şimcilerimizi, yeni yatırım fırsatlarını 
ve Avrupa'daki iş ağının artırılmasına 
yönelik faaliyetlerini büyük bir karar-
lılıkla desteklemektedir. Bu bağlam-
da, ürk girişimcilerinin Avrupa'da 
yaptıkları yatırımların, sağladıkları 
iş imkanlarının ve sahip oldukları 
cironun gün geçtikçe daha da arttığını 
görmekten gurur duyduğumuzu bir 
kez daha vurgulamak istiyorum  dedi.

T RK İAS RASI 
D İK Yönetim Kurulu Başkanı Nail 

lpak ise toplantıda yaptığı konuş-
mada, Hayalini kurduğumuz ürkiye 
hedefi ne ulaşmak için sahip olduğu-
muz insan sermayesinin niteliğini 
arttırmak, organize olma yeteneğini 
güçlendirmek, milli hedefl er etrafında 
birleştirmek zorundayız  dedi. Kendi 

geleceğimizi hazırlamak için tüm 
güç unsurlarının konsolide edilmesi 
gerektiğini belirten Başkan lpak, 

ürkiye'nin de kendi diasporası-
nın, kendi ekonomik kalkınmasının, 
küresel hedefl er etrafında konum-
landırmanın vakti geldi. ürkiye'nin 
dünyanın dört bir köşesine yayılmış 
sayıları  milyonu aşan ürk dias-
porası var  dedi. D İK'in amacının, 
diliyle, kültürüyle, gelenekleriyle, 
inançlarıyla var olan  yaşadığı 
ülkeye tüm alanlarda katkılar sağ-
layan bir ürk diasporası görmek 
olduğunu belirten lpak, ürk dias-
porasının anavatanları, anadilleri ve 
öz kültürleriyle bağlarını korumayı 
hedefl ediklerini söyledi. 
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erşe  r i e i in 
ail pak  ayalini kurduğumuz ürkiye hede ine ulaşmak için sahip ol-

duğumuz insan sermayesinin niteliğini arttırmak  organize olma yeteneğini 
güçlendirmek  milli hede ler etra ında birleştirmek zorundayız

İnternette oyu n bağımlılığı artıyo r
emil Baysal

Z RİH  İsviçre 
Bağımlılığa karlı 

Mücade rganizasyo-
nu, hazırladığı bir bel-
gesel fi lmiyle özellikle 
gençlere online şans 
oyunlarındaki tehlikeyi 
gösterecek. 1 -25 yaş 
grubunun yüzde 25'i 
online şans oyunları oy-
nadığı açıklanırken, di-
ğer yaş gruplarına göre 
bu yaş grubunun sosyal sorunla-
rının ve oyun bağımlılıklarının 
katlanarak büyüdüğüne dikkat çe-
kildi. Gençler özellikle spor etkin-
liklerinde iddia kuponlarına online 
büyük paralar harcadığı belirtildi. 
Bazı sosyal pedagoglar akıllı tele-
fonlarla satın alınan uygulamalar 
sayesinde online oyun oynamanın 
çok pratik kolay olduğunu, meslek 
eğitiminde bulunan gençlerin 
tüm maaşını spor etkinliklerinde 
veya online poker oyunlarında bir 
kaç dakikada harcayabildiklerini 
söyledi.  İnternette oynanan online 

şans oyunlarına karşı denetim me-
kanizmasının eksikliğine dikkat 
çeken uzmanlar, günlük hayatta 
kumar bağımlılığına karşı alınan 
önlem ve tedbirlerin burada da 
alınması ve sınırlamaların getiril-
mesi gerektiğini savundular.
Ülkedeki mevcut online oyun 
yasası gereği İsviçre'deki yun 
Casino'ları online oyun hizmeti 
sunamıyor. Ancak yurtdışı men-
şeyli sayısız oyun casinosunun 
sunduğu tekliften online yararla-
nan oyunseverler, buralara büyük 
paralar yatırıyorlar. 
İsviçre Bağımlılığa Karşı Mü-

cadele rganizasyonu, 
hazırlanan belgeselde 
şans oyunlarıyla hayatı 
kararan bir gencin dramını 
sunuyor. 
3  yaşındaki ismi değişti-
rilen bir kişi, kısa zaman-
daki kumar bağımlığı 
nedeniyle 250 bin franka 
yakın borçlandı. 3 farklı 
bankanın kredi kartıyla 
ailesinin geçimini sürdür-
meye çalışan bağımlı genç, 

daha sonra akraba ve arkadaşla-
rına kredi çektirdmeye başladı. 
Bu paraları da kaybettiklerini 
kazanacağı umuduyla şans oyun-
ları ve online Casino oyunların-
da harcayan bağımlı, eşinin ve 
çocuklarının banka hesaplarındaki 
paraları gizlice çekerek bu paraları 
da tüketti. Posta kutusuna gelen 
icra mektuplarını eşinden gizli 
imha ederek bir süre bu oyunun 
açığa çıkaması için saklı tuttu. 

ZÜ İH - İş adamlarımızdan ıza 
Gediz'in oğlu Murat Gediz ve Bahar 
Baştürk Palmas'da yapılan görkemli 
bir düğünle dünya evine girdiler. Genç 
çiftleri bu mutlu günlerinde yakınları ve 
arkadaşları yalnız bırakmadı. 
Yaklaşık 500 davetlinin katıldığı dü-

ğün merasiminde çiftlerin mutlulukları 
gözlerinden okundu. Zeynep ve Murat 
en mutlu günlerinde kendilerini yalnız 
bırakmayan akraba ve dostlarına en 
içten teşekkürlerini ilettiler. Biz de Post 
Gazetesi olarak yeni çifte ömür boyu 
mutluluklar diliyoruz.

Güven 
AKINCI

(Serbest 
Gazeteci)

uvenakinci hotmail.com 

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

yaşamına, vucut bütünlüğü-
ne, sevdiklerine ve kutsallarına 
karşı bir tehdit algısı oluşması 
olarak tarifleniyor..
Geçmiş ve gelecekten koparan 
bir zamansızlık hali, yaşamı an-
lamlandıran temel argümanlara 

darbe gibi 
farklı tarif-
lerde kabul 
görüyor. 
İnsan 
beyninin, 
her hangi 
bir uzva 
dışardan alı-
nan darbeyi 
"acı" olarak 
sinyalle-
mesi "acı 
cekmek"tir. 
1*(+'(&,-&+

bir acıdır, 
ama her acı 
bir travma 

değildir. Söyle örneklendirebi-
liriz; 

Mahallenin belalısından ço-
cukken dayak yemek, alınan 
darbelerle orantılı bir "acı"dır. 
Ama o dayağı, uzaktan dahi 
olsa sevdiğiniz kızın yanında 
yediyseniz bu bir travmadır. 
Acı belki hatırlanan, ama trav-
ma hatırlanmasa bile varlığını 
sürdürendir.  Yine acı pek kolay 
anlatılıp teşhis edilebilirken, 
travma meçhul bir tehditin 
"şartlar oluştuğunda" görünür 
olmasıdır. 
Toplumların da tıpkı birey-
ler gibi hafızası olduğundan, 
onların da acıları ve travmaları 
vardır.  
1915 olaylarından 6-7 Eylül'e, 
Dersim katliamı'ndan PKK 
terörüne, ezanın Türkce oku-
tulmasından  Gezi Kalkışması-
na, askeri darbelerden 17- 5 
Aralık'a  gibi ilk akla gelenleri 
saydığımızda dahi toplum ola-
rak ne çok travma yaşamışız. 
Tarihin kaydedecegi en büyük 
travmamız da, 15 Temmuz ha-
inliği olacak, kuşkusuz. Devletin 
silahlarını halkına çevirip, toplu 
katliam planlamış dünyanın  en 
"güleryüzlü" ve organize katilleri 
bizim topraklarımızdan çıktı 
malesef. Allah'ım  Bu nasıl da 
acıtan birşey? 
Hoşgörüden dayanışmaya, em-
patiden ötekine saygıya kadar 
toplumun erdem dinamiklerini 
harekete gecirdiğimizde bile 
onaramadığımız travmalarımız. 

ızamız hilafına hamali oldu-
ğumuz yüzyıllık yüklerimiz. 
amanlar üstü yeknesak çare-

sizliğimiz..Acılarımız ortakla-
şarak azalıyor, yaralarımız bin 
yıllardan damıtılan "kocakarı 
ilaçlarımız" ile sağalıyor ya peki 
travmalarımız? 
Çoğaldıkca yaygınlaşan, yaygın-
laştıkça sıradanlaşan, sıradan-
laştıkça duyarsızlaştıran, vicdan 
kanamalarımız     
Kabul edelim ki, toplum olarak 
ağrı eşiğimiz yüksek bizim. 
Acılarımızla başedebiliyoruz. 
Ama öyle vakitlere erdik ki, an 
karar anıdır. Bütün travmatik 
tecrübelerimizi gözönüne geti-
rip, bundan sonra "ne yapaca-
ğız?" sorusunu  salim bir akılla 
cevaplamamız gerekiyor. 
Duygusal kopuşu degil duygusal 
bağı güçlendirmek, rasyonel 
olandır. Tarihi tecrübenin zo-
runlu kıldığıdır. 
Yeter artık acılarımız, 
toplumsal travmalarımızın yo-
luna taş dösemesin. Evrilmesin 
artık ortak acılarımız toplumsal 
travmalara.   

Yeni bir 
travma 
olarak

1  Temmuz 
ecesi 

!"#$%&'(&)*#$&
ekarlığa 
'(+$&(,,-

ZÜ İH - Mobilya sektörün-
den eal Home’un sahibi Ha-
kan Şener’in kızı Esra Şener 
ve Burak aymar, Zürih’de 

yapılan görkemli bir düğünle 
hayatlarını birleştirdi. ifti bu 
mutlu gecesinde yakınları ve 
arkadaşları yalnız bırakmadı. 

Yaklaşık 400 misafi r, yeni 
çiftin düğün merasimine ka-

tıldı. Esra ve Burak en mutlu 
günlerinde kendilerini yalnız 
bırakmayan akraba ve dost-

larına en içten teşekkürlerini 
ilettiler. Biz de Post Gazetesi 

olarak yeni çifte ömür boyu 
mutluluklar diliyoruz. 

ura  e eyne  ir irlerine yakı ılar



R
HEIN-MAIN

FEB RU A R     2 016Aktuell

Aktu ell

R
HEIN-MAIN

FEB RU AR     2016

R
HEIN-MAIN

FEB RU AR     2016

Integration durch Kommunikation

Z RİH - Araçların kışa hazırlanması-
nın hem bir kanuni zorunluluk oldu-
ğunu hem de can ve mal güvenliği 

için önemli olduğunu söyleyen Corner Ga-
rage'nin sahibi Eray atanacan, bütün ista-
tistiklerin gösterdiği acı bir gerçek var. Kış 
aylarında kaza oranının arttığını gösteriyor. 
Hava şartları bir yana hava şartlarına göre 
tedbirler alınmamasının ise kaya riskini 
daha da arttırdığını bundan dolayı da araç 
sürücülerinin araçlarını her yönüyle kışa 
hazırlamalıdır  ikazında bulundu.  Kışlık 
lastiklerin takılması, Antifriz, akü bakımı, 
sileceklerin yenilenmesi, motor yağı ve fi l-
tresinin ve fren balatalarının değişimi gibi 
hayati önem taşıyan konuların uzmanlar 

tarafından kontrol edilerek eksikliklerin gi-
derilmesini istedi. Müşterilerine genç yaşda 
profesiyonel bir hizmet sunan atanacan, 1 
senede müşterilerini etkilemeyi başardı. 

ışa a ırlı sı  
a alan a ın

üri h- eeba h’da bir yıldır 

sürü üleri uyararak araçlarına 
kış bakımı yapmalarını istedi. 

i re dele a yonu 
rkiye yi iyare  edecek

Musa Acar

BERN- İsviçre Federal 
Meclisi kantonlar temsil 

kabinesi alm. St nderat frans. 
Conseil des Etats  Dış İlişkiler 
Komisyonu 31 Ekim gününden 
itibaren 5 günlük bir ürkiye 

ziyareti gerçekleştirecek. Fede-
ral Meclis bu ziyaret ile iki ülke 
arasında karşılıklı anlayışı arttır-
mak ve ikili ilişkileri güçlen-
dirmeyi hedefl ediklerini ifade 
ediyor. Basın açıklamasında 

BMM dış ilişkiler komisyonu, 

Ankaradaki ürkiye-İsviçre parlamenter 
dostluk grubu, BMM başkanı ve C 
hükümet temsilcileri ile buluşacağını 
ilan edildi. İsviçre delegasyonu ayrıca 
AK Parti, CHP, MHP ve HDP parti 
temsilcileri haricinde ayrıca ürkiyede-
ki azınlıklar ve iş dünyası temsilcileri 
ve bölgede faaliyet gösteren milletlera-
rası kurumlar ve S K'lar ile görüşmeyi 
hedefl iyor. İsviçre tarafından ilan edilen 
ele alınacak konular arasında politik 
ve toplumsal konular olmakla birlikte 
ekonomik ülke ilişkilere de bulunuyor. 
Ayrıca ortadoğu bilhassa Suriye ilgi 
alanında olmakla birlikte İsviçre tarafı 

ürkiyedeki insan hakları, azınlıkların 
korunması ve hukuk devleti prensip-
lerini konu edeceklerini ilan ediyor-
lar. İsviçre tarafından katılanlar SP 
parti başkanı ve komisyonun başkanı 
Fribourg milletvekili Christian evrat 
yanında, Filippo ombardi C P , 
Anne Seydou  C P U , Damian 
Müller FDP U , Daniel ositsch SP
ZH  ve Hannes Germann S P SH .

T

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

Acil bilet: 
079 403 07 56

1 9 7 9
2 0 1 6

Zürich, Basel ve Cenevre’den
THY ile iNDiRiMLi FiYATLAR

SilaK alitede         D ö ner
İsv iç re‘ de gü v enilir...

www.sila-ag.ch

İs v iç r e’ nin 
her  y er ine
S er v is imiz  

v ar d ı r ...

$Gñ\OD�7DGñ\OD�
J¸QO¾Q¾]GH�
WDKW�NXUGX Sila

www.sila-ag.ch
Sila

G ew er bes tr . 4  · 4 4 4 6 B u ck ten
T el:  0 6 2  -  2 9 9  0 0  9 5

s ilaag@blu ew in.ch 

S u at Şahin & M u rat Şahin
Gewerbestr. 4 
4446 Buckten

T el. :  0 6 2  2 9 9  0 0  9 6  
Fax: 062 299 00 96

s ilaag@ blu ew in. c h 
w w w . s ila- ag. c h

S ila A G

S u at Şahin & M u rat Şahin

Kesim günlerimiz, her  P az ar tes i 
saat 13.00 ve her  P er şembe 
saat 06.30‘da başlamaktadır. is tey en 
vatandaşları mı z  z iy aretimiz e gelebilir.

A Y R U P A ‘ D A  B iR  iL K !  
TSE BELGELi iLK 

H EL A L  S ER T iF iK A L I  
K ES iM H A N EY iZ .

H e l a l  Si l a  
E t ve E t ürünlerini

 İsviçre genelindeki 
seçkin marketlerden

 t e m i n  e d e b i l i r s i n i z

Avrupa’da 
HELAL 
UYGUNLUK 
BELGESi alan 
iLK Kesimhaneyiz

Sila
Helal Et deyince 

akla            AG gelir     Sila
+DODO�6FKODFKWKRI�Ż�

)OHLVFKKDQGHO�Ż
'¸QHUSURGXNWLRQ�Ż�

:XUVWZDUHQ�Ż

Geniş ürün yelpazesiyle, 
k alite ve gü v end e 

İs v iç r e’ d e  

1 
numara

K alited e
gü v enilir  

mar k a

en 
bilir

ã��

A Y R U
TS

H EL A
K ES

İsviçr
seçkin

t e m i

ã��
Helal kesim 
bizim isimiz!
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Z RİH - İsviçre 
Türk Diyanet 

akfı tarafından 
organize edilen ve urt-
dışı Türkler ve Akraba 
Toplulukları Başkan-
lığı'nın desteklediği 
Evliya elebi ençlik 

öprüleri Eğitim ve 
ültür gezi programında 

Ankara, Bursa, anak-
kale ve İstanbul şehirleri 
gezildi. İTD  ençlik 
ve roje Sorumlusu 

ustafa D  bu yıl 
ikincisini düzenledikleri 
gençlik köprüleri gezi-
sine İsviçre'de yaşayan 
1 -22 yaş arasında 
toplamda 31 gencin 
katıldığını ve 3 görevli-
nin gruba refakat ettiğini 
söyledi. eçen yıl oldu-
ğu gibi bu yılda gençle-
rin geziye katılarak dini 
ve milli değerlerini daha 
yakından tanıma fırsatı 
bulduklarını ve İsviç-
re'ye geri döndüklerinde 
eğitim hayatında çıtayı 
biraz daha yükseltmeyi 
hedefl ediklerini söyledi. 

ami, ST  ve dernek 
faaliyetlerinde kendile-
rine ihtiyaç olduğunu ve 
bu anlamda kendilerinin 

de bu tür etkinliklerde 
destek olmaları ko-
nusundaki beklentiler 
dile getirildi. Ülkemizi 
genel olarak yaz tatili 
yaptıkları veya ailesinin 
yaşadığı beldelerden 
tanıyan gençler proje 
gezisi olması nedeniyle 
Devletimiz ve akfımız 
tarafından masrafl arın 
karşılanması nedeniy-
le sembolik bir ücret 
karşılığında bu geziyle 
birlikte Türkiye'mizi 

farklı açılardan görme 
şansını yakaladılar.  

ençlik öprüleri roje 
Sorumlusu ustafa 

ıldız, euchatel Din 
örevlisi Ali Taş ve  

Bilgen Taş'ın da görevli 
olarak katıldıkları gezi 
-1  Ekim 201  tarihleri 

arasında gerçekleşti. 

RESMİ KURUM 
İYARETİ 

Ankara'da ST  ve 
resmi kurum ziyaretleri, 
Türkçe dersleri, tarihi 
yerler ve amiler rehber 
eşliğinde gezilerek 
gençler başkentimizi 
daha yakından tanıdılar. 
Darbe girişiminde atılan 
bombaların kalıntıla-
rını da gören gençler, 
TB  ziyaretinin 
yapıldığı gün Başbakan 
Sayın Binali ıldırım 
tarafından kabulün 
ardından hatıra fotoğ-
rafı çektirdiler. ezide 

tarihi yerler ve amiler 
rehberler eşliğinde 
gezildi. umhurbaşkanı 
Başdanışmanı Özlem 

engin anım İstanbul 
ADE  merkezinde 

gençlere bir konuş-
ma yaparak soruları 
içtenlikle cevapladı. 
2 . Dönem Başbakan 
Başdanışmanı ecdet 
S BA  Ankara'da 
gençlerle buluşup 
sohbet etti. Devletimizin 
üst düzey bürokratları 

ile tanışan gençler bu 
durumdan memnun 
kalarak bir çok yeni 
bilgiler edinme şansı 
buldular. oğun talep 
karşısında önümüzdeki 
yıl üçüncüsü yapılma-
sı planlanan gençlik 
köprüleri gezisiyle ilgili 
bilgileri sosyal medya 
hesaplarımızı ''İsviçre 
Diyanet veya İTD  

ençlik''  takip edilerek 
hızlıca 
ulaşılabilir. 

İTDV’d en Gençl ik Köpr üleri gezisi
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Musa Acar

1  Ekim ünü a ırı 
sağcıların nterwas

ser SG deki bir konse
rine 000 ki i katılmı tı. 
İsviçre kanunları a ırı 
sağcı arti ve ru ları 
yasaklamıyor. Ancak 
ırkçılığı yasaklayan ka
nunu uy ulamada devlet 
her zaman aynı tavrı 
koyamıyor. Konser ırkçı 
kinleri ile me hur ru
lar tara ından or anize 
edilmi ti.
Federal rkçılıkla Müca
dele Komisyonu (Eid e
nössische Kommission 

e en Rassismus EKR 
 ommission d rale 
contre le racisme FR) 
olaydan 10 ün sonra bir 
basın açıklaması ya tı. 
Açıklamada İsviçre ırkçı 
a ağılayıcı ziyniyeti ya
yan ve ırkçı kine çağıran 
a ırı ru ların kabul yeri 
olamaz deniyor. İsviç
rede her ne kadar ön 
sansür yoksada EKR

FR devlet kurumlarının 

bu tür to lantılarda ırkçı
lıkla mücadele kanununa 

öre suç olan olayların 
adalete bildirilmesi çağ
rısını ya ıyor.
Kamu düzeni ve ü
venliği açısından tehdit 
olduğunda sınırda iri  
yasağı ve to lantı ya ma 
yasağı tekli  ediyor 
komisyon. Kamuya ait 
sahaların bu tür to lantı
lar için kullanıma ka alı 
kalmasını tekli  ediyor 
EKR FR. Bir yandan 
i ade hürriyeti kısıtlan
mamalı diyor EKR FR. 
Diğer tara tan a ağı
lanmamanın da bir hak 
olduğuna i aret eden 
EKR FR birinci hakkın 
ikinci hakkı kısıtlamamalı 
çağrısını ya ıyor.
rkçılıkla Mücadele Kanu
nuna öre i lenen suçlar 
ikayet olmadan da dev

let tara ından taki  edile
biliyor. Bu sebe le bu tür 
to lantıların ro esyonel 
bir ekilde özetlenmesi
ni tale  ediyor EKR FR

A   
 

Z RİH - İTD  ençlik ve 
ETD ençlik tarafından 

uharrem ayı dolayısıyla 
ürih'te düzenlenen etkinlikte, 

hazırlanan aşure gençler tara-
fından İsviçreli vatandaşlara 
dağıtıldı. Aşure ikramına ya-
bancılar yoğun ilgi gösterirken 
kurulan stant önünde uzun kuy-
ruk oluştu.  Aşure ikram edilen 
yabancılara uharrem ayı ve 
Aşure'nin mahiyeti anlatıldı. 
İTD  ençlik olları Başkanı 

ustafa ıldız, yaptığı açık-

lamada, muharrem ayının 
mübarek bir ay olduğunu 
vurgulayarak, erbela şehit-
lerini rahmetle andıklarını 

söyledi.
uharrem ayı geleneğini yeri-

ne getirdiklerini belirten ıldız, 
"Birliğimizin ve beraberliğimi-
zin artmasına vesile olması için 
böyle bir etkinlikte bulunduk." 
dedi.

ETD ençlik ollar Baş-
kanı elil Arısoy, '' Aşure de 
bizim geleneğimiz olduğu için, 

üslüman gençler olarak bu 
hareketi başlatmak ve bunu 
sokağa taşımak istedik. Bu 
gibi etkinliklerin toplumda hoş 
görüntüler oluşturabileceğine 
şahit olduk ve üslümanla-
rın toplum arasında nasıl bir 
anlam taşıdığını öğrenebilmek 
açısından bizimle yazılı olarak 
paylaşmalarını istedik.''

ra  a tı s r  ani ledi

 A  
İsviçre ürk iyanet ak ı ençlik olları ve  İsviçre ençlik olları  mu-
harrem ayı dolayısıyla ürih elvetiaplatz’da yüzler e kişiye aşure ikram etti. 

NE HATE - toban kıyısında arıza nede-
niyle duran bir kamyona yardım etmek ama-

cıyla otoban çıkışı euchatel olombier'in Brena 
çıkışı öncesi aracını sağda park edip kamyon 
şoförüyle konuşan bir sürücü, el frenini çekme-
mesinden dolayı ansızın hareketlenen aracının 
peşinden koşmaya başladı.  Arkadan gelen seyir 
halindeki araçların dikkati sonucu olası büyük 
bir facia kılpayı önlendi. Aracın sahibi ha  f 
süratle ilerleyen aracının peşinden koşmasına 
rağmen, yolda zikzak çizerek ileryen aracı tra  k 
levha direğine çarpması sonucu yakalayabildi. 



“ K endi va tanını satan sizi  de satar”
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WINTERTHUR- Avrupalı 
Türk Demokratlar Birliği 

ETD  İsviçre Baş-
kanlığı  yeni bir etkinliğe daha 
imza attı. 15 Temmuz Darbe 
Süreci  Yükselen Türkiye 
isimli Konferans düzenle-
di. Kuranı-Kerim tilavetiyle 
başlayan ve FETÖ nün 15 
Temmuz daki darbe girişimi 
sırasında şehit olanların anıldı-
ğı etkinlikte konuşan AK Parti 
İstanbul Milletvekili Metin 
Külünk, Avrupa darbeciler-
le yan yana görüntü veriyor. 
Avrupa bundan vazgeçmelidir  

dedi. Etkinlikte konuşan Avrupalı 
Türk Demokratlar Birliği ETD  

İsviçre Başkanı Murat ahin ise 
kendilerini İsviçreli yetkililere şi-

kayet eden FETÖ 
mensuplarına ses-
lendi. Bu kişileri 
ihanet çetesinin 

mensupları  olarak 
niteleyen ahin, 
Sizin şikayetiniz 

bizim için bir 
şereftir. Bizim he-
sabını vereceğimiz 
bir vatanımız var. 
Sizin bir vatanınız 
bile yok. İsviçre 
basınına sesleni-
yorum  kendi va-
tanını satan sizleri 
de satar.  dedi. 

ürih Başkonsolo-
sumuz Aslı Oral ın 
da hazır bulun-
duğu etkinlik 
kapsamında kon-
ferans salonunda, 
Türkiye nin Bern 
Büyükelçiliğinin 
katkılarıyla 15 
Temmuz daki 
darbe girişimine 
ilişkin 
50 fotoğrafı 
sergilendi.

Avrupalı ürk emokratlar 
irliği  İsviçre aş-

kanlığı tara ından düzen-
lenen  emmuz ehit-
lerini Anma  etkinliğinde 
konuşan  aşkan 

urat ahin  örgütü 
mensuplarının ülkelerin 
sattığı gibi herkesi satabi-
le eğini söyledi. 

!"#$%&'()(%* Murat ahin

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

+ H- İsviçre'de bir kimlik veya a-
saport'un ass - dentit tsaus eis  

kaybolması veya kayıp bir kimlik veya 
pasaportun bulunması durumunda, 
en yakın olis şubesine bilgi verilme 
zorunluluğu bulunuyor.  

imlik sahibinin gittiği 
bir alışveriş veya bir tatil 
yerinde kimliğini bir yerde 
unutması veya kaybetmesi 
halinde ilk anda en yakın 

olis şubesine kayıp baş-
vurusu yapmakla mükellef.  
Aynı şekilde kimlik veya pasaportun 
sonradan bulunması halinde, kimliğin 
sahibine değil olis'e gidilerek teslim 
edilme zorunluğu bulunuyor.  imlik 
veya asaport'unu kaybeden kişinin 

olis'e bilgi vermeyip bir ka. saat veya 
gün bekledikten sonra kimliğini bulan 
kişiler tarafından veya unuttuğu yerden 
tekrar bulması halinde olis'e mutlaka 
bilgi vermesi gerekiyor.  ahibinin kon-
trolü dışında bir yerde unutulan veya 

çalınan ve daha sonra tekrar sahibine 
ulaştırılan kimlik veya pasaportların id 
numaraları olası bir istismar ve krimi-
nal suçlara karşı anında iptal edilerek 
seyahat yasağı getiriliyor.  olise bilgi 
vermeyen ve kimliğine sonradan tekrar 

ulaşan veya bulan kişilerin, 
kimliklerin kayıp süresinde 
üçüncü sahışlar tarafından 
istismar edilme olaslığına 
karşı, kopyalanmış veya 
kötü amaçla kullanılmış 
olabileceği için kimlik veya 
pasaport her ihtimalde olis 

tarafından imha ediliyor ve yenileni-
yor.  urumu polise bildirmeyen kişiler, 
kimliklerinin çalınması veya bir süre 
kayıp olması halinde, olise bilgi ver-
mediklerinde üçüncü sahışlar tarafın-
dan bu kimliklerin kulllanılarak istismar 
olayında sorumlu tutuluyor. Yurtdışında 
kimliği veya asaportu kaybolan kişile-
rin aynı şekilde zaman kaybetmeden en 
yakın olis merkezıne kayıp müracatın-
da bulunması gerekmekte.  

ayı  ki lik eya a a or  
 

Bel, Boyun ve 
Eklem Ağrılarınızla 
vedalaşın.

Gözlüklerinizle 
ve göz 
torbalarınızla 
vedalaşın

Kardiyoloji Uzmanı
Dr. med. Ercüment Erçin

Dr. med. 
Murat Yılmaz

• Tüm Kan, İdrar ve Gaita Tahlilleri
• Botox Tedavileri
• Ozon Terapisi (Süper Oksijen Terapisi)
• Kolon Hidroterapi (Kabızlık Tedavisi)
• Ultrasonografi - Röntgen - Eczane
• Demir ve Vitamin İnfüzyonları
• Küçük Cerrahi Tedaviler 
• Beslenme Uzmanı Konsültasyonu
• Vücut Yağ Oranı Testi
• Bazal Metabolizma Hızı Kontrolü
• Kilo Eksiği veya Fazlası Hesaplama
• Kardiyoloji Doktoru Konsültasyonu
• Elektrokardiyografi (EKG)
• Eforlu Kalp Testi (Ergometri)

• Akciğer Solunum Testi
• Göz Doktoru Konsültasyonu 
• Katarakt Teşhis ve Tedavisi
• Göz Tansiyonu Teşhis ve Tedavisi
• Şeker Hastalarında Göz Sorunları
• Her türlü LASİK Lazer operasyonları
• Göz ve göz çevresi estetik operasyonları
• Burun, yüz ve göğüs estetiği (Çok yakında…)
• Saç ekimi (Çok yakında…)
• Yumuşak doku romatizması (fibromiyalji) Tedavisi
• Bel ve Boyun Ağrıları- Tutulmaları Tedavisi
• Klasik Masaj - Derin doku masajı -Tetik nokta 
masajı
• Refleksoloji (ayak masajı)- Fangoterapi

*UHKVS\ 4SPUP¹P
İsviçre’nin İlk Türk Kliniği

Uzman Dr. med. 

Cankut Yüksel

Franklinstr. 31, 8050 Zürih  |  3BOEFWV���#JMHJ�)BUU͊����������������������
Açılış saatleri: P.tesi-Cuma 07.45-12.30 ve 13.30-17.30 C.tesi 08.00 – 13.00
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Göz Hast. Uzmanı
Dr.med. Birkan CAN

Göz Hast. Uzmanı
Dr.med. Dilek UZER

Bütün sağlık sorunlarınız için 
Anadolu Kliniği‘ne gelebilirsiniz. 

Uzman doktorlarımız ve tecrübeli 
ekibimizle hizmetinizdeyiz.

le 

 

Fizyoterapi Uzmanı 
Bilge EFE

Başhemşire
Nurhayat ARSLAN

Beslenme Uzmanı
Şeymanur Çavuşoğlu
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Ünlü oyuncu Cey-
da Düvenci’nin ameliyat

olmak için Amerika’ya gitmesiyle
adını duyuran servikal yetmezlik
yani rahim ağzı yetmezliği ameliyatı-
nın Türkiye’de de yapıldığı bildirildi.
Hastalığın doğuştan kaynaklanabildi-
ği gibi geçirilmiş cerrahi operasyon-
lar sebebiyle de ortaya çıkabildiğini
söyleyen Kadın Hastalıkları ve Do-
ğum Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bahçe-
ci,  “Rahim ağzına dikiş atılarak yapı-
lan bu ameliyat laparoskopik yani
kapalı yöntemle Türkiye’de de uygu-
lanıyor. Ameliyatın ardından rahim
ağzı yetmezliği olan kadınlar da sağ-
lıklı kadınlar gibi anne olabiliyor.
Ameliyat hamilelik öncesinde yapıla-
bildiği gibi hamileliğin 13 ve 16. hafta-
larında da yapılabiliyor” dedi.

18sağlık
ziyneti.kocabiyik@tg.com.tr@ziynetim

30 Temmuz 2016 Cumartesi

EDİTÖR: Ziyneti Kocabıyık

Düzenli C vitamini tüketimi
KATARAKTTAN KORUYOR
10 yıl süren bir araştırmada düzenli olarak C vitamini
alan kişilerde katarakt gelişiminin yüzde 30 oranında
daha az olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mahmut Kaşka-
loğlu, “İleri yaş göz hastalığı olan katarakttan korun-
mak için bol bol C vitamini açısından zengin narenci-
ye, brokoli, çilek, biber, kivi tüketin” dedi.

(0212) 454 70 70 Türk sat 2A Do ğu, Fre kans: 11981 Mhz 
Po la ri zas yon: Ya tay (H) Sem bol Oranı: (5200), Fec: 5/6

CMYK : C 82
M 17
Y 58
K 2

CMYK : C0 
M0 
Y0 
K100

06.00 Hafta Sonu Haber
09.00 Haftasonu Haber
11.10 Önce Çocuğum
12.00 Haftasonu Haber
13.30 Oto Gusto
14.00 Hafta Sonu Haber
15.30 Şefim ve Ben
16.00 Hafta Sonu Haber
16.30 Devr-i Alem

17.00 Haftasonu Haber
17.20 Seyyah-ı Fakir
18.00 Ana Haber
21.00 Akşam Haberleri
22.00 Türkiye’nin Sayısal

Gündemi
23.00 Gece Haberleri
01.00 Gece Haberleri

07.00 Devr-i Alem 08.00 Buram Buram Anadolu 08.30
Yolumuzu Aydınlatanlar 09.00 Huzura Doğru 10.00
Velhasıl 10.45 Niçin Müslüman Oldum 11.00 Molla
Hüsrev Hazretleri 12.30 Batman 13.30 Yolumuzu
Aydınlatanlar 14.00 Velhasıl 15.00 Huzura Doğru 16.00
Devr-i Alem 16.30 Velhasıl 17.30 Huzura Doğru 18.00
Yolumuzu Aydınlatanlar 18.30 Velhasıl 19.00 Molla
Hüsrev Hazretleri 20.30 Yolumuzu Aydınlatanlar 21.00
Huzura Doğru 21.45 Niçin Müslüman Oldum 22.00
Velhasıl 23.15 Yolumuzu Aydınlatanlar 23.30 Molla
Hüsrev Hazretleri 01.00 Batman

06.50 Yerli Dizi: Elde Var Hayat 10.20 Osmanlı
Tokadı 12.45 6 Mantı 17.00 Yerli Dizi: Baba Candır
19.20 Ana Haber 20.00 Çırağan Baskını 22.10 Kendi
Düşen Ağlamaz 23.50 Semender

06.00 Huzura Doğru 06.30 Videokolik 07.00 Çizgi Film
Kuşağı 09.30 Huzura Doğru 10.00 Sıradışı Yaratıklar
11.00 Eko Başarı 12.00 Sektörün Ritmi 13.00 Dünyanın
Gizemi 14.00 Sektörün Yıldızları 15.00 Film Saati 15.30
Videokolik 16.00 Şef Abdullah ile Anadolu Mutfağı
17.00 Magazin Karnavalı 18.00 Ana Haber 19.00
Jao’nun Gizemli Dünyası 21.00 Türk Filmi Kuşağı 22.30
Vahşi Doğada Yaşam 22.40 Türk Filmi Kuşağı 00.00
Gece Haberleri 01.00 Türk Filmi Kuşağı 

(0212) 454 70 70
www.tgrthaber.com.tr

Türksat 4A Uydusu Frekans : 12228 MHz
Symbol Rate : 8400 Polarizasyon : Dikey (Vertical)

(Her saat başı Haber-Canlı)
06.05 Badı Sabah 07.00 Sabah Haberleri TGRT Haber
Ortak Yayın 08.00 Buram Buram Anadolu 08.30
İlimden Medeniyete 09.00 Tatil Sabahı 11.05 İslam ve
Toplum 12.05 Önce Çocuğum 13.10 Hatıralar 14.05
Hayat Güzeldir 15.00 İslam ve Toplum 16.05 İletişim
Dünyası 19.00 Sağlıklı Türkiye 19.45 Sözün Özü 20.00
Huzura Doğru 20.45 Masal Dünyası 21.05 Tarih ve
Medeniyet 23.00 Tgrt Haber Ortak Yayın 02.00
Yolumuzu Aydınlatanlar 03.00 Önce Çocuğum 03.40
Huzura Doğru 04.10 Sözün Özü 04.25 Sağlıklı Türkiye
05.00 Aydınlığa Doğru

İstanbul 93.1 - Bursa 93.1 - Sakarya 93.1 - Edirne 93.1
Kırklareli 96.5 - Kütahya 93.1 - Tekirdağ 94.5 - Zonguldak

101  TEL:0212 454 56 46 http://www.tgrt-fm.com.tr

TRT 1

06.00 Çocuk Kulübü 09.45 Magazin D 13.00 Evim
Şahane 18.45 Ana Haber 20.00 Tatlı İntikam 23.45 Bir
Garip Emanuel 01.45 Derin Vadi

KANAL D

08.15 Güldüy Güldüy Show Çocuk 10.00 Cumartesi
Sürprizi 13.00 Lezzet Yolculuğu 14.00 Merhaba Bebek
15.00 Aşk Laftan Anlamaz 18.45 Ana Haber 20.00
Çarkıfelek 01.30 O Bana Çok Benzer

SHOW TV

07.00 Yerli Dizi: Medcezir 08.50 Pulsar 11.00 Dizi 19.00
Ana Haber Bülteni 20.00 İlker Ayrık’la Var mısınız Yok
musunuz 22.00 Dizi 

STAR TV

07.00 Selena 09.40 Keretenkele 12.40 Taşıyıcı-19 15.40
Seviyor Sevmiyor 19.00 Ana Haber 20.00 Sümela’nın
Şifresi Temel 22.00 Metrodan Kaçış 00.05 Taşıyıcı-18

ATV

(Her saat başı Haber-Canlı)

06.30 Kanal 7’de Sabah 11.20 Deli Divane 12.45 Yalancı
Bahar 14.30 Tv Filmi 15.00 Gündüz Gece 18.00
Haftasonu Haberleri 20.50 Yalancı Bahar 

KANAL 7

07.00 Dünden Yarına 09.00 Günebakan 10.00 Saz
Avaz 16.00 Haberler 17.20 Gezelim Tozalım 19.00
Haber Bülteni 20.30 Ana Haber 21.15 Dünden
Yarına 22.00 Perde Arkası 23.30 Gece Bülteni

KANAL A

08.30 İslama Kavuşanlar 09.00 Çizgi Film 11.00
Belgesel 13.00 Haber 13.30 Süleymaniye Dersleri
15.00 Yabancı Sinema 18.30 Ana Haber 20.30
Yabancı Sinema

TV5

08.15 Oynat Bakalım 09.15 Maşa ile Koca Ayı
10.00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 14.15 Maşa ile
Koca Ayı 16.00 Aileler Yarışıyor 20.00 Yabancı
Sinema 00.15 Magazin 8 Extra

TV 8

08.15 Vapurda Çay Simit Sohbet 09.30 Kasabada
Zaman 11.10 Gülhan’ın Galaksi Rehberi 12.00 Haber 12
12.20 Saedece Sinema 13.00 Haber 13 16.20 Doğadaki
İnsan 17.00 Haber 17 19.00 Spor 20.50 Sakin Şehir 21.25
Yaşayan İnsan Hazineleri 00.00 Haber 24

TRT HABER

07.00 Ülke’de Bu Sabah 10.00 Haberler 12.00 Haberler
12.15 Önce Sağlık 13.00 Haberler 14.10 Yaşayan
Ekonomi 16.00 Haberler 19.00 En İyisi Gezmek 21.00
Belgesel 00.00 Haberler

ÜLKE TV

07.15 Aklın Yolu 08.00 Haber Bülteni 12.00 Haber 14.00
Haber 16.00 Haber17.00 Haber 18.00 Akşam Haberleri
20.00 Haber 23.15 An ve Zaman 00.00 Haber Bülteni

24 TV

TVPROGRAM

06.00 Ajans Hafta Sonu 08.00 Ajans Hafta Sonu
10.00 Medya Dünyası 13.00 Ajans Hafta Sonu
14.00 Ajans Hafta Sonu 15.00 Ajans Hafta Sonu
18.00 Ajans Hafta Sonu 20.00 Ana Haber 22.00
Ana Haber 23.00 Gece Ajansı

A HABER

Masa
başında da 

mümkün
kilo vermek 

OFİS 

DİYETİ

Ofis, obezliğe
giden yolda
tehlikelerle

dolu… Hare-
ketsizlik; sık
sık yoklayan

tatlı krizlerine
ilaç olan çiko-

latalar, şekerle-
meler, bisküvi-

ler; atlanan
öğünlerin yeri-

ni alan fast-
food yemek;

yolda geçen sa-
atler yüzünden

geç yenen ak-
şam yemekle-
ri… Diyetisyen

Neslihan Akte-
pe ofiste sağ-

lıklı beslen-
menin püf nok-
talarını anlattı…

D iyet ve kilo verme telaşı en çok ça-
lışanların sorunu… Ancak diyet
yapması hatta sağlıklı beslenmesi
en zor olanlar da çalışma hayatın-
daki kişiler. Ofis ortamlarında bes-

lenme ile ilgili tam bir kısır döngü yaşanıyor.
Yanlış beslenme yüzünden düşen kan şekerinin
getirdiği halsizliği tatlı ve karbonhidrat yiyerek
gidermeye çalışıyoruz; bunları tükettiğimiz için
kan şekerimiz aniden düşüyor. Sonuç: Halsizlik,
özellikle öğleden sonra uyuklamalar, perfor-
mans düşüşü, dikkat dağınıklığı ve tartıda sü-
rekli kilo artışı… Çözüm: Yeterli ve dengeli besle-
nebileceğiniz, iş performansınızı da arttırabile-
ceğiniz bir beslenme düzeni ve biraz hareket… 

BEYİN ALINAN KALORİNİN YÜZDE 20’SİNİ YAKAR

Ofislerin en az hareket edilebilen ortamlar ol-
duğunu söyleyen sağlıklı beslenme ve diyet uz-
manı Neslihan Aktepe “Metabolizma için harca-
nan enerji, vücut enerjisinin yaklaşık yüzde 70-
80’ini oluşturur. İhtiyacımız olan kalorinin yüz-
de 20’ye yakını beyin metabolizması için harca-
nır. Dolayısıyla ofisteki hareketsiz ortamlarda
kilo alınmasa bile vücuttaki kas dokusu azala-
rak yerini yağ dokusuna bırakır. Bu durum çalı-
şanlarda performans düşüklüğüyle birlikte obe-
ziteye ve birçok hastalığa davetiye çıkarır” dedi. 

Bütün bu olumsuz şartlara rağmen işyerinde
metabolizmayı sürekli hızlı çalışır konumda tu-
tabilmenin, yüksek performanslı çalışabilmenin
ve hatta istenmeyen kiloları vermenin mümkün
olduğunu belirten Dyt. Neslihan Aktepe, çalı-
şanlar için beslenme tüyoları verdi. 

GEÇ YATANA GECE ÖĞÜNÜ

Akşam yemeğinde, “Hafif bir peynirli salata”,
“Haşlanmış kuru baklagil salatası + ayran” ya
da “Az yağlı pişmiş sebze yemeği + ekmek + yo-
ğurt” seçeneklerinden birinin tavsiye edilebile-
ceğini belirten Neslihan Aktepe, özellikle gece
geç yatanların bir gece öğünü yapması gerekti-
ğini söyleyerek, “Gece kaçta yediğinizden çok,
yedikten kaç saat sonra uyuduğunuz önemlidir.
Elbette ki saat 22:00’den sonra yenmemesi vü-
cudumuzun yağlanma riskini azaltacağı gibi,
kalp ve mide şikâyetlerini de azaltacaktır” dedi.

PİRİNÇ YERİNE BULGUR PİLAVI

İş yerinde performansı arttırabilmek için ye-
mekhanede pirinç pilavı yerine bulgur/karabuğ-
day gibi besinlerle, beyaz ekmek yerine mutlaka
tam taneli ekmeğin tercih edilmesi gerektiğini
ifade eden Aktepe, “Yemek yediğiniz, çay ya da
kahve içtiğiniz masada tuzluk veya şekerliğin
bulunmamasına dikkat edin, bu konuda çevre-
nizi de uyarın. Şeker yerine bal gibi doğal tatlan-
dırıcılar bulundurun” diye anlattı.

ÖĞLE YEMEĞİ

Öğlen ve akşam yemeği arasındaki sürenin uzun olması sebe-
biyle öğle yemeğinin ikiye bölünmesi gerektiğini söyleyen
Neslihan Aktepe, acıkma hissini azaltmak, yağ yakımını hızlan-
dırmak için yağsız et ızgara + bol salata + ayran/cacıktan oluşan
bir menü tercih edilmesini tavsiye ediyor.

Aktepe, bu öğünlerde “taze meyve + süt/süt ürünleri”,
“Ayran + ceviz/çiğ badem” ya da “Yağsız peynirli tost”
tercih edilebileceğini söyledi. Ara öğün yapmayanların
akşam yemeğinde 1 tabak yerine 2 tabak yemek yi-
yeceğini hatırlatan Aktepe, “Yemekten sonra aşırı
artan insülin seviyesi nedeniyle kan şekeri tekrar
normal seviyenin altına düşer. Bu kısır döngü de
akşam yemeğinden sonra oturur-
ken uyuklamaya, sürekli
atıştırmanıza ve
yağlanmasına
sebep olur”
dedi.

Çalışanların vazgeçmemesi gere-
ken tek öğünün kahvaltı olduğunu
belirten Aktepe, “Kahvaltı sizi tok tu-
tar, yağ yakmayı hızlandırır ve iş per-
formansınızı arttırır” dedi. Zamansız-
lığın kahvaltıyı atlamanın ya da ge-
çiştirmenin bahanesi olmayacağını
söyleyen Aktepe evde, yolda ya da
ofiste duruma göre tercih edilebile-
cek kahvaltı seçeneklerini sıraladı: 

Günün temel
öğünü olsun

KAHVALTI

EVDE-OFİSTE: Yulaf+süt / yoğurt
+meyve+ceviz / badem karışımı
EVDE:  Yağsız omlet + bol
limonlu yeşillik + 1 dilim 
tam tahıl ekmeği
EVDE-OFİSTE-YOLDA: 
Tam taneli ekmeğe 
yağsız peynirli tost 
ve bol yeşillik 

Mutlaka ikiye bölün!

“İş yerinde konsantras-
yonunuz azaldıysa ve bir
türlü kendinizi işe veremi-
yorsanız hemen en son ne
zaman su içtiğinizi hatırla-
maya çalışın” diyen Nesli-
han Aktepe, neredeyse vü-
cudumuzun %90’ının su ol-
duğu için gün içinde mutla-
ka 2-2.5 litre su içmeye dik-
kat edilmesi gerektiğini be-
lirterek, “Konsantrasyon
kaybı yaşadığınızda 1-2
bardak su içerek 15-20 da-
kika bekleyin. Nasıl canlan-
dığınızı görürsünüz” dedi.

SU
içerek
zihninizi açın O ameliyat

Türkiye’de de 
yapılıyor

Düvenci yeniden anne olmak istiyor.
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Z RİH!"!#$%&'(!')'"
*+,'-.$!/$0'.$1$2!%$!
görülecek Luzern şehri, 

tabiat güzelliklerinin yanısıra, 
ahşap köprüsü, yaralı aslanı, 
23.)3,!($,2$0.$,'!%$!(30$.$"
ri, dağ-göl nehir güzelliğiyle 
farklı bir keyif veriyor. Vapur 
turuyla şehri turladıktan sonra 

karşı geçip, buradan trenle 
dağa tırmanarak sonra şehrin 
tadını çıkarabilirsiniz. Hele 
gölde bir tekne turu yaparsanız, 
olağanüstü yeşilin doğayla ve 
dağ manzarasıyla bütünleştiği 
muhteşem bir manzara hele 
dağ evleri bu manzaranıyla 
İsviçre de Luzern gezilecek 

yerlerin başında gelir. Kıyılar-
da gezinen ördekler ve kuğu-
larla birlikte doğanın keyfi ni 
vara vara içinize çekeceğiniz, 
doğayla uyumlu binaları ve 
zenginliğin seçkinlerde değil 
halkta olduğunu mutlaka gör-
melisiniz. Dağların yeşili gölün 
mavisi ile karışınca doyumsuz 

bir görsel şölen oluşturan 
Luzern şehrinde, nostal ik 
çarklı gemilerle seyretmeye 
doyulamayan bir gezi olabi-
lir. Luzernden gemiye binip 
oradan trenle igi tepesine 
S isspass  veya günlük pass  

biletiniz varsa gemi ve tren için 
ayrı ücret ödemiyorsunuz.

Doğa ve Dağ manzarasının bütünleştiği L u zern

Cemil Baysal

CH R- İsviçre ye gelenlere 
şiddetle tavsiye edilen 

Bernina E press dünyanın en 
güzel tren yolculuklarının ba-
şında geliyor. 55 Tünel ve 19  
köprü ve ESCO nun Dünya 
Kültür Mirası, yolculuk boyun-
ca dağlar, köprüler, boğazlar-
dan, viyadüklerden, keskin 
vira ları, köprülerinden üzerin-
den geçişler, alanlar, akarsular, 
buzullar ve şelale manzara-
larıyla hakkını veriyor. 1 9  
yılında inşa edilen tren yolu 

nesco Dünya Kültür Mirası 
listesinde bulunuyor.  Yolculuk 
boyunca trenin aldığı inanıl-

maz keskin vira ları - öyle 
ki kimi yerlerde trenin ilk 
vagonları ile son vagon-
larının tamamen paralel 
hale geldiğini düşünün-, 
viyadükleri, köprüleri 
görünce hem de 1 00 lerin 
sonundaki bu mühendislik 
harikalarını hayranlıkla 
izliyorsunuz. Adının e press 
olması sizi yanıltmasın, aslında 
yolun zorluğu sebebiyle dün-
yanın en yavaş trenlerinden 
biri bile sayılabilir. Yolculuk 
boyunca geçtiği 19  köprü ve 
55 tünelle kimi zaman yavaş-
latılmış bir rollercoaster gibi. 
Yolculuğun en heyecanlı ve 

fotoğraf makineleri ellerde 
hazır beklenen anı 2 bin 25  
metredeki Bernina Geçidi nde 
gerçekleşiyor. 5 saat sürecek 
bu büyülü yolculukta, kimi 
zaman yeşilin bin bir tonunun 
hakim olduğu yamaçlar, kimi 
zaman bembeyaz karla kaplan-
mış dağlar, kayak yapan insan-
lar, teleferikler, vadiler, nehir 

ve göller, aralara serpiştirilmiş 
maket görünümlü köyler, mini 
mini evlerle karşılaşacaksınız. 
Dağları, gölleri uzakta sanma-
yın Bernina ile yanı başından 
geçeceksiniz.  Bernina E press 
treninin güzergahının ayrın-
tılarını linkte bulabilirsiniz. 
https: .rhb.ch de panora-
mazuege bernina-e press

!"#"$"%#&$'($()%
eidi’nin yeşil yamaçlarından süzü-

len kırmızı tren ’!"#$%$&'()*#"++!!

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

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

Basel Havalimanındaki yerimizde günün 
her saati  hizmetinizdeyiz...

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.

Diş Protezleri Bilgilendirme / DANIŞMA Merkezi

€

H. Metin Yalçın • Mobil: +49 (0) 170 52 71 740
Steinstr.  14 ,  776 5 2 O ff enburg

T el. : + 4 9  ( 0)  78 1 28 4  21 74  •  Fax : + 4 9  ( 0)  78 1 28 4  21 73

1 4  g ü n sonra  
I mp l a nt 

ü z erine d işl er 
ta k ı l a b il iy or!

D i ş e t i
-  K e s i l m i y o r
-  D i k i l m i y o r
-  Şi şm i y o r
-  Mo r a r m ı y o r

kANIŞMA Merke i

nra  

ş l er 
y or!
ş

IM P LANT +  
AB U TM ET +  KRO N

(ohne Knochenaufb au)

Al m a n y a ‘ d a  
a ğr ı s ı z  İm p l a n t  

t a k ı l ı y o r !
VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

M EH M ET  AKY O L

F U LY A Ö ZD EM İR

yakla şık bir aydır tedav i gördü ğü hastanede  
ya şamını yitirmi ştir.

Merhuma Allahü Te ala` dan rahmet,  
Akyol ailesine başsağlığı dile riz . .

vef atından de rin üzüntü duyduk .
Merhumeye  Allahü Te ala` dan rahmet,  

B abasına ve yakınlarına başsağlığı di leriz . .

’ in

Değerli dostumuz Eyvaz Özdem ir’ in kıym etli kız ı

Aktüel
P o s t  Ga z e t e s i
İsviç re Temsilciliği

Aktüel
P o s t  Ga z e t e s i
İsviç re Temsilciliği

VEFAT ve 
BAŞSAĞLIĞI

CANAZLAR
ZEKAİ

geç irdi ği kalp  krizi sonucu vef at etmiştir.
Post gaze tesi İsviç re olarak 

merhuma Allahü T eala` dan rahmet,  
C anazlar ailesine ve yakınlarına 

başsağlığı dile riz. .

Değerli dostumuz

Aktüel
P o s t  Ga z e t e s i
İsviç re Temsilciliği
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Cemil Baysal

Z RİH- İsviçre Hükümeti uzun yıllardır 
yakın takibe aldığı hava yolu yolcula-
rının denetimini daha da genişletiyor. 

Kaçak mülteci ve terör şüphelilerine karşı 
mücadele kapsamında takip edilen yolcu 
listesi Kasım ayından itibaren Federal Polis 
tarafından da mercek altına alınacak. İstan-
bul un da aralarında bulunduğu havalimanları 
listesine yeni ülkeler eklendi. Kasım ayından 
itibaren 1  havalimanından İsviçre kalkışlı 
uçakların gelen yolcular listesini hükümet 
havayolu şirketlerinin uçak alana inmeden 
önce teslim etme talimatı verdi. Bu listedeki 
yolcular Gümrük Muhafaza Birliği, Yaban-
cılar Dairesi, Milli İstihbarat ve Federal 
Polisi tarafından fi ltreden geçecek. Terör ve 
kriminal suçlular listesinde şüpheli bulunan 
isimler gerektiğinde uçağın inmesiyle birlikte 

enselenecek. Daha önce Yabancılar Dairesi ve 
Gümrüm Muhafaza Birliği nin kısmen Milli 
İstihbarat Teşkilatı ile ortaklaşa denetlediği 
yolcu listesi, yabancılar yasası kapsamında 
yetkileri genişletilen Federal Polis Teşkilatı 
Fedpol  tarafından da denetlenecek. Kasım 

ayından itibaren listedeki havalimanların-
dan İsviçre ye kalkış yapan günlük 0 ile 0 
arasındaki uçağın yolcuları önceden fi ltreden 
geçecek. Sol Partilerin kişilerin özel hayatına 
ve mahremiyet alanına müdahele edildiği 
gerekcesiyle eleştirdiği uygulamaya muha-
fazakar partiler olumlu baktı. 2015 yılında 1 
milyonun üzerinde yolcunun fi ltreden geçtiği 
biliniyor. Bu denetlemelerde kaç şüpheli yol-
cunun Polisinin radarına takıldığı açıklanma-
dı. İsviçre ye kalkışlı uçakların gelen yolcular 
listesinin denetleneceği 

18 Havalimanı şunlar:
Dubai  Dar es Salaam  airobi  ri
tina  İstanbul  Moskava asablanca  
Marrakesch  Abu Dhabi  Doha  S o 

aolo  ekin  Shan hai. 
Ekim ayının sonunda listeye Delhi  

Hon  Kon  Mumbai  Muscat  Sin a
ur ve Dubai eklenecek. 

ak yolcuları yakın aki e

Z ürih ' te yeni 
h ız limitleri
Z RİH  Son yıllarda ürih te gürültüye karşı şehir 

içinde bazı bölgelerde hız sınırlarınının dürürme 
çalışmaları sürüyor. Daha önce bazı 50 km hız sınırı 
bulunan yollardaki hız sınırı 0 km ye düşürülmüş-
tü. Son olarak 2  Ekim tarihinden itibaren geçerli 
olacak  bölgede daha hız sınırı 0 km den 50 ye 
düşürüldü.  Hız sınırının düşürüldüğü en önemli nok-
talardan birisi Europabrücke  yolu. Daha önce 0 
km hız sınırının bulunduğu güzergahta artık sadece 
50 km hız limiti geçerli olacak. Badenerstrasse nin 
bir bölümü şehir merkezine kadar olan bölüm ve 
Birmensdorferstrasse de aldegg e çıkan bölümde 
de 0 km hız sınırı 50 ye düşürüldü. Trafi k sürücü-
lerinin yeni hız limitine alışmalarının zor olduğu ve 
bu nedenle çok sayıda sürücünün radara yakalandığı 
ifade edildi.  yıl önce Hardbrücke nin tamamının 
tadilatından sonra 0 km hız sınırının 50 ye düşürül-
mesi sonrası halen sürücülerin halen yeni hız sınırına 
alışamadıkları açıklandı.  Europabrücke de yeni 
hız sınırını ihlal eden sürücüleri sabit radar tespit 
edecek. 
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