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0'Aktüel
İsviçre AB üyelik başvurusunu geri çekiyor 

İsviçre Parlamentosu, Avrupa Birliği’ne 
1992 yılında yapılan üyelik başvurusunun 
geri çekilmesi yönündeki tasarıyı kabul etti.                     

HABERİ 6. SAYFADA

İsviçre AB üyelik 
başvurusunu çekti

SİSTEME UYULMALI

İsviçreli yetkililer, Basel'de yaşayan 12 ve 
14 yaşlarındaki iki Müslüman kız öğren-

cinin yüzme derslerine ve kamplara katıl-
mayı reddettmeleri nedeniyle vatandaşlık 
başvurularını reddetti. Basel Vatandaşlık 
Komitesi Başkanı Stefan Wehrle, İsviç-
re vatandaşı olmak isteyenlerin ülkenin 
eğitim sistemine uymak zorunda olduğunu 
söyledi.

REDDEDİLMİŞTİ 

İsviçre'nin birçok kantonunda olduğu gibi 
yüzme derslerinin Basel'de de zorunlu 

olduğuna dikkat çeken ve aileleri uyaran 
Wehrle, "Koşulları yerine getirmeyenler 
resmen yasayı ihlal ediyor ve bu nedenle 
vatandaşlık hakkı verilmiyor." dedi. Müslü-
man ailelerin çocuklarının yüzme dersleri-
ne katılmaması için İsviçre mahkemelerine 
yaptığı başvurular daha önce reddedilmişti. 

VATANDAŞLIK 
VERİLMİYOR

İsviçre vatandaşlık şartlarını 
her geçen gün zorlaştırırken 
bu kez alınan bir karar pes 

dedirtecek cinsten. Zorunlu 
yüzme derslerine ve kamp!
lara katılmayan Müslüman 

öğrencilerin vatandaşlık 
başvuruları reddedildi.

Avrupalı Türklere ‘ailevi destek’

!"#$%&$%'()*+#%
Politikalar Bakanı 
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Aile ve Sosyal 
Politikalar

Bakanlığı, yurt 
dışında yaşayan 
Türk vatandaşları 
ile Türkiye’de 
bulunan yabancı 
uyrukluların ya-
şadıkları ailevi ve 
sosyal sorunları 
bire bir ileterek 
çözüme kavuştu-
rabileceği sistemi 
faaliyete geçirdi.
HABERİ 8’DE

Bern Büyükelçiliği Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Müşavirliği bir du-

yuru ile, emeklilik başvurusu yapacak 
vatandaşlara dikkat edilmesi gerekek 
hususları hatırlattı.    22. SAYFADA

İzin öncesi 
emeklilik uyarısı

Müslümanlara karşı saldırılar arttı HABERİ 
3. SAYFADA

Atom Enerji Santrali
KAPATILSIN(.%+5'-'(
İsviçre’de dünyanın 

en eski nükleer 
santrali bulunuyor.

Tam 47 yıldır faal durumda olan dünyanın en eski 
nükleer santralinde, geçtiğimiz günlerde reaktör 

basınç kazanında bir çok hata tespit edilmesinden dolayı 
halk santralin acilen kapatılmasını istiyor. 13. SAYFADA

Galatasaray 
kampa geliyor

2016-2017 futbol sezonuna 
İsviçre’de kampa girerek 

hazırlanacak olan Galatasa-
ray 52. Uhrencup turnuvası-
na katılacak. 24. SAYFADA

THY 
acenteleriyle 
iftarda 
Türk Hava 

Yolları 
Zürih ve Basel 
Ofislerinin 
ortaklaşa dü-
zenledikleri iftar programına Başkonsolos Aslı Oral, Kültür 
ve Turizm Tanıtma Ataşesi Hilal Demirel, Türk Hava Yolları 
acentalarının yanısıra THY personeli katıldı.   18’DE

iş dünyası iftarda buluştu
Post Gazetesi geleneksel 15. iftar etkinliği, bu yıl Jet 

Energy Orhan Öztaş’ın Sahibi olduğu Winterthur Töss 
Hotel ev sahipliğinde gerçekleşti.  HABERİ 19. SAYFADA

UETD iftarına 
yoğun katılım
İsviçre UETD 

Teşkilatı tarafın-
dan düzenlenen 
iftar programı, 
aşırı yağmur 
yağışı nedeniyle 
Oerlikon’dan Winterthur’a alındı.  HABERİ 14. SAYFADA

ITDV ve 
MÜSİAD’tan 
ortak iftar
İsviçre Türk 

Diyanet Vakfı 
ve MÜSİAD 
İsviçre’nin ortaklaşa düzenledikleri İftar programı Zürich’te 
Lounge 5 ismli restoranda gerçekleşti            15. SAYFADA

DTIK’nin iftarına yoğun ilgi
Sıla AG’nin 

sahipleri Suat 
Şahin ve Murat 
şahin kardeşler 
Club Paşa düğün 
salonunda iftar 
verdi.  15’TE

Türk Federasyon’dan iftar
İsviçre Türk Fe-

derasyonu, Zü-
rih Altstetten’de 
(Buckhauserstras-
se 40, 8048 Zürih 
) bulunan Zürih 
İslam Türk Kültür Ocağı’nda iftar yemeği verdi.      16’DA

Yüzme dersine 
katılmayana

Galatasaray 
kampa geliyor
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BERN - Başkent Bern'de 
Ayrımcılık ve rkçılıkla 
Mücadele Komisyonu  

(Eidgenössische Kommissi-
on gegen assismus EK ) 
geçen yıla ait ırkçılık raporu 
yayımladı. apora göre İsviç-
re'de özellikle köken olarak 
İsviçreli olmayanlar veya ten 
renkleri veya din farklı olan 
kişiler daha çok ayrımcılığa ve 
ırkçılığa uğradıkları açıklandı.  
İsviçre'de yaşayan Müslüman-
lar eskiye nazaran daha çok 
önyargı ile yaşamak zorunda 
olşduğu belirtilen raporda, 
müslümanlara yönelik ırkçı 
vakalarda önemli artış (yüzde 
11) olduğu açıklanırken, ülke-

de en çok ırkçılığa uğrayan-
ların halen siyahiler olduğu 
tesbit edildi. Müslümanlara 
yönelik ırkçılığın artış sebebi 
olarak ise Ş D'in Terör eylem-
leri ve Suriye'den Avrupaya 
akın eden Müslüman mülteci-
ler gösterildi. rkçılık vakala-
rının çoğunun oluşma sebebi 
olarak yabancı düşmanlığı 
olduğunu bildiren komisyon, 
geçen yıl toplam 23  ırkçılık 
vakası ile mücadele ettiklerini 
açıkladı. Komisyon, en çok 
ırkçılık olaylarının iş veya ev 
aramalarında meydana geldi-
ğini bildiklerini,  şikayetler 
olmadığı veya delil yetersiz-
liğinden bu vakaların kayıt 
altına girmediğini açıkladı.  

Mü slümanl ara karşı saldırılar arttı
 ılıda özellikle Müslümanlara 

karşı rkçılık’ta artış kayıtlara geçti.

BERN - İsviçre, kaçak 
yollardan ülkeye girmek 

isteyen göçmen-
lere karşı yeni bir 
kuvvet oluşturdu. 
İsviçre'nin İtalyan 
kesiminde bulunan 
Chiasso'dan her 
gün 200 civarında 
kaçak göçmenin 
İsviçre'ye girmek 
için uğraştıkları-
nı ancak bu yeni 
kurulan hudut koruma güçleri 
tarafından yakalandıklarını 
bildirildi. Kaçaklar, otobüs ve 
tren yollarıyla ülkeye girmek 

istedikleri ancak yeni kurulan 
hudut Koruma güçleri tarafın-

dan yakalanarak 
derhal geldik-
leri yerlere 
iade edildikleri 
öğrenildi. Bu 
kaçakların 
Somalili, i er-
yalı, Eritreli ve 
Suriyeli olduğu 
da belirlendi 
diyen emniyet 

kuvvetleri kaçak göçmenleri 
sınıra kadar getiren yapılan-
maların peşinde olduklarını da 
söyledi.

01213*14&+2+5&
675+&85*79*74

İsviçre  ülkenin 
güney hattından 

giriş yapan kaçak 
göçmenleri engel
lemek için yeni 
bir koruma gücü 

oluşturdu.

Ba tiyar kumuş
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yayınladığı Basın bildirisin
de İsviçre alkını dolandırı
ılara karşı uyardı. Fedpol, 

İsviçre de birçok internet 
kullanı ına ulaşan elektro
nik postalalarda, e mail in 
polis tara ından tarandığı
nı, ve tarama sonu unda 
;2:3+/(<.;2=(<+362<(+,2/+-+>((

suçlu bulunduğu ve e a 
ala ağı yönünde ya ıldığını 
açıkladı. e a nın oney
gram veya estern nion 
ara ılığı ile ödenmesi tali
matının ya ıldığı elektronik 
postalar, e anın e mail i 
alan kişi tara ından öden
mediği takdirde, alışma 
arkadaşlarına, tanıdığı kişi
lere ve basına sunulua ağı 
şanta ı yapılıyor.  Fedpol 
şebekelerin internet yoluyla 

uyguladığı dolandırı ılık 
yöntemlerinin oldukça 
inandırı ı olabildiğine 
dikkat çekerek, kesinlikle 
itibar edilmemesi yönünde 
uyarıda bulundu. Fedpol 
ayrı a şanta  e maillerinin 
inandırı ı olması için yanlış 
yasa maddelerini içerdiğini 
ve e mail in ilk bakışta bir 
Polis merke i tara ından 
gönderlmiş gibi ya ıldığını 
duyurdu.  Federal Polis Da
iresi Fedpol , bu elektronik 
Postaların bir dolandırı ı
lık yöntemi olduğunu ve 
kesinlikle itibar edilmeme
sini, ele ele sö konusu 
olan e a nın ödenmemesi 
yönünde İsviçre alkını 
uyardı. Bu şekilde E ail 
alanlar ise in elemek ve 
araştırılmak ü ere mutlaka 
61/23(?+->+=2:+(@2,2/+-+>(

şikayet edilmesi gerekiyor. 

P olis adına arayıp
dolan dırıyorlar
ederal olis airesi polis adına şanta  

yapan dolandırıcıların türediğini duyurdu 
ve İsviçre halkını uyardı. 

BASEL -  Basel'de 12 ve 14 
yaşındaki 2 Müslüman kızın, 

yüzme derslerine ve  sınıf kam-
pına (Klassenlager) katılmadık-
ları gerekçeleriyle isviçre vatan-
daşlığına geçiş başvuruları geri 
çevrildi. Müslüman kızlar, Sınıf 
kampına ve yüzme derslerine 

dini gerekçelerle katılmayı kabul 
etmemişlerdi. Basel Vatandaşlık 
komisyonundan Stefan Wehrle 
konuyla ilgili yaptığı açıklama-
da, yüzme derslerine ve sınıf 
kampına katılmayan müslüman 
kızların Okul görevlerini yerine 
getirmediğini ve Okul yasaları-

na uymadıkları gerekçeleri ile 
verilen kararın doğru olduğunu 
savundu. Böyle bir durumda 
ise Müslüman kızların çok iyi 
Almanca konuşabiliyor olma-
larının bir öneminin olmadığını 
belirten Stefan Wehrle, anayasa 
Mahkemesinin yüzme derslerine 

öğrencilerin katılma mecburi-
yeti olduğunu yönünde karar 
verdiğine dikkat çekti ve Basel 
Vatandaşlık komisyonunun Müs-
lüman kızların İsviçre Vatan-
daşlığı talebini reddetmelerinin 
yerinde ve doğru karar olduğunu 
açıkladı.

Yü m  d rs n  katılmadı d  atandaşlık r lm d

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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BASEL - Türkiye'nin
Diş Sağlığı Sektö-
ründe Lider Kuru-

luşlarından DentEuropa 
Dental Group, Almanya'nın 
Frankfurt kentinden sonra 
şimdi de İsviçre'nin Basel 
kentindeki yeni açtığı diş 
sağlığı merkeziyle büyük 
ilgi çekiyor. 3 ülkede 4 Diş 
Tedavi Merkezi ile Hizmet 
verdiklerini belirten Dent-
Europa Yönetim Kur. Başkanı 
Ağız Cerrahisi ve mplantolo i 
Uzmanı (MSc) Dr. Emin Şim-
şek  "Diş Sağlığı Hizmetleri 
özellikle Avrupa'da yaşayan ve 
benimde yabancı olmadığım 
Gurbetçilerin hergeçen gün 
önemini artırdığı ve özen gös-
terdiği bir sektör haline geldi. 
Kendimde İsviçre Bern doğum-
luyum, Babam 1 71 yılında 
çalışmak için İsviçre'nin Bern 
şehrine gelmiş. Avusturya'da 
Ağız Cerrahisi ve mplantolo i 

Bölümünü bitirdim. Ekibimiz-
de Uzman Dişhekimleri olarak 
Basel, Frankfurt ve İstanbul'da 
Hizmet vermekteyiz." dedi. 
Bugüne kadar DentEuropa Diş 
Kliniklerinde 15 bin adet imp-
lant yapıldığını belirten Şim-
şek  "Özellikle Kemik durumu 
uygun hastalarımıza DİKİŞSİZ 
mplant Cerrahisi uygulayarak, 

hastalarımızın ameliyat sonrası 
süreci daha az zahmetle geçir-
melerini sağlamış oluyoruz. 
İstanbul'da Diş Tedavilerini 
yapan hastalarımıza, Basel ve 

Frankfurt Klinik-
lerimizde tedavi 
Garantisi vererek , 
İsviçre'de bu konuda 
Tek olma özelliğini 
taşıyoruz." dedi. 
012"3+456+

EMLİ 
Basel ve İstanbul 
Kliniklerinde 12 aya 
kadar taksit kolay-

lığı yapılıyor. Basel Kliniği 
için bu sene için vade farkı 
olmadan bu taksit kolaylığını 
yapıyorlar. DentEuropa İstan-
bul Diş Hastanesinde 1 implant 
500.- Fr ve Porselen Krone 
175.- Fr yapılırken, Basel 
kliniğinde 1 İmplant 1000.-Fr 
yapılmaktadır. Estetik olarak 
Zirkon ve Lamina Porselen 
Tedavilerini sıklıkla yaptık-
larını belirten Şimşek  "Kısa 
zaman içinde Diş Teli tedavi-
lerinede başlıyacağız. Dileyen 

İstanbulda başlayıp Baselde 
kontrollerine gelecek, dileyen 
Baselde başlayıp Basel'de 
tedavilerini bitirebilecek" dedi. 
İsviçreli yada Türkiyeli hasta-
lar aynı fi yat tarifesi uygula-
dıklarının altını çizen Şimşek 
"Hiçbir Avrupalı sadece ucuz 
olduğu için sağlığını yabancı 
bir ülkedeki diş hekimlerine 
teslim etmez. En iyi kalite, en 
son teknolo i, komplikasyon 
oranlarının en düşük, başarının 
en yüksek olduğu merkezler 
öncelikli tercihler arasında. 
Hastalarımızın DentEuropa 'yı 
seçmeleri ve bizlere duydukları 
güven, bizi hep bir adım ileriye 
taşıyor" dedi.
7"3!"$859:+;:86+

LUŞTURUY R 
Tedavilerini İstanbulda yap-
tırmak isteyen hastalarımızı 
havaalanından özel araçlarla 
karşılıyor, Ağız ve diş sağlığı 

tedavilerinin yanı sıra, konak-
lama için farklı lokasyonlar-
daki 3,4 ve 5 yıldızlı otellerde 
anlaşmalı fi yatlardan yararlana-
biliyorlar, böylelikle hastaları-
mız Türkiye'ye gelmeden otel 
bütçesini bilerek rezervasyon 
yaptırıyorlar." DentEuropa'da 

tedavi gören hastalarn 35-
40 ı yabancı (İsviçre, Alman, 
Fransız, Belçika, Avusturya 
vs.) kökenli hastalar olduğu-
nu belirten Şimşek, İmplant 
tedavilerinde 10 yıl, Porselen 
ve Zirkon tedavilerinde 5 yıl 
garanti verdiklerini belirtti. 

B asel’e diş sağlık merkez i
ürkiye’nin iş ağlığı ektöründe lider uruluşlarından ent uropa en
tal roup  lmanya’nın rank urt kentinden sonra şimdi de İsviçre’nin 

asel kentindeki yeni açtığı diş sağlığı merkeziyle büyük ilgi çekiyor.

Z RİH -  Zürih’te ( 
Schaffhauserstr. 611 

, 8052 Zürich) bulunan 
Lemon Mobilya resmi 
açılışını yoğun katılım 
ile gerçekleştirdi. Açılış 
kurdelesi Din Hizmetleri 
Müşavir vekili Engin Yıl-
maz, Zürih başkonsolos 
muavini Abuzer Köse ve 
İsmet Köse hayırlı olsun 
dilekleri ile birlikte ke-
sildi. Lemon Mobilya’da  
oturma grubu, yemek 
odası takımı, yatak odası 
takımı, kanepe, bebek 
ve genç odası takımları 
müşterilerin beğenilerini 
sunuluyor. Lemon Mobil-
yanın sahibi uri Karataş 
ve oğlu Cihan Karataş  
Lemon Mobilya’da  satı-
lan ve Türkiye’de üretilen 
ve Türkiye’den İsviçre’ye 
getirilen Mobilyaların 
tümüne Garanti verdik-
lerini ve bizi açılışta 
yalnız bırakmayan bütün 
dostlarına teşekkür ettiler. 
Açılış sonrası misafi r-
ler mobilya mağazasını 
gezdi. Misafi rlere çeşitli 
ikramlar yapıldı.

L m n M l a  ür t  a ıldı

B  

BASEL -  Federal Sağlık Dairesi Başkanı 
Pierre-Yves Maillard, artan sağlık mas-

ra  arının zam olmaz ise sigortalar tarafından 
karşılanamaz hale geldiğini açıkladı. Daire 
Başkanı, bu nedenle önümüzdeki yıl için 
sağlık sigorta primlerinde yüzde 5 prim artışı 
beklendiğini açıkladı. Bu prim yükselişi 
gerçekleşirse geçen yıllardaki  prim artışla-

rıyla neredeyse aynı olacak. En yüksek prim 
artışları ise gençlerde olacağı tahmin ediliyor. 
Geçmişe yönelik sigortaların zararlarının da 
kapanması yönünde çalışmaların sürdüğünü 
açıklayan Federal Sağlık Dairesi Başkanı 
Pierre-Yves Maillard, İsviçre'de Kantonal 
tek sağlık kasasına (Einheits-Krankenkasse) 
geçilmediği sürece prim artışlarının devam 
edeceğini öngördüğünü açıkladı. 

Hastalık sigortası primleri amlanacak
rankenkasse primleri yeni yıl ile birlikte  yükselmesi bekleniyor.

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

Samstag bis 12:00 Uhr

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

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

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

Gülüstan Fuchs - B ünül
Diy et U z manı

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

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

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

F S P

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

Timmed Klinik Şefi
Dr. med. Hatun Timur

Migren ve bel ağrısı
Aile ve Acil Doktoru

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

Artık Oerlikon`da sizinde Bilgisayarcınız var

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

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

Referanslarimizi websayfamizin Weblinks bölümünden-
gözetliyebilirsiniz --> www.deluxe-it.ch

Uygun
Profesyonel
Güvenilir

Bayramınızı kutlar, mutluluklar dileriz
Websayfa tasarimi





! "#$%&

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:

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

BERN - İsviçre Senatosu (St n-
derat),  Avrupa Birliği'ne (AB) 

1 2 yılında yapılan üyelik baş-
vurusunun geri çekilmesi yönün-
deki tasarıyı kabul etti. Senato'da 
(St nderat) Avrupa Birliği'ne üyelik 
başburusunun geri çekilmesi yönün-
deki yapılan oylamada 27  evet, 13 
Hayır ve 2 Çekimser oy kullanıldı.
Senato dün yaptığı oylamada  "aktif 
olmayan" başvurunun devam etme-
sini "anlamsız" olarak değerlendirdi. 

Konu ile alakalı açıklama yapan 
Dışişleri Bakanı Didier Burkhalter 
de, AB'ye üyelik başvurusun "geçer-
siz" olduğunu ve geri çekileceğini 
söyledi. İsviçre AB'ye üyelik için 20 
Mayıs 1 2'de başvuru yapmış fakat 
aynı yıl ülkede yapılan referanduma 
katılanların yüzde 50,3'ü üyeliğe 
"hayır" demişti. Bunun üzerine 
İsviçre hükümeti, AB'ye üyelik 
müzakerelerini durdursa da üyelik 
başvurusunu geri çekmemişti.

İsviçre AB  üyelik başv ur usun u g eri ç ekiyo r
İsviçre  üyelik başvurusunu geri çekiyor İsviçre arlamentosu  vrupa irliği’ne  

yılında yapılan üyelik başvurusunun geri çekilmesi yönündeki tasarıyı kabul etti.

au tog arag e

        B aumann Autogarage AG

Ali Kaya

2000,- ile 6000,- CHF arası indirim

1,6i - DTEC 4WD, 120 PS, 1/100 km 
ortalama yakıt tüketimi 4.4l

Energieeffizienz-Kategorie: A 2 5 ’ 9 0 0 . - CHF’den
itibaren
CHF’den
itibaren

1,6i - DTEC, 120 PS, 1/100 km 
ortalama yakıt tüketimi 4.0l

Energieeffizienz-Kategorie: A

2 2 ’ 5 0 0 . - CHF’den
itibaren

HONDA 
HR-V

1,3i - VTEC, 102 PS, 1/100 km 
ortalama yakıt tüketimi 5.3l

1 6 ’ 0 0 0 . - CHF’den
itibaren

HONDA 
JAZZ S

g

0 % ile 
1 , 9 %

arası 

HONDA CR-V

Bayramınız Kutlu Olsun

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

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

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

www.altayreisen.ch
www.biletci.ch

çç yyyyy

357.-
CCCCeCeCenenneneeevrvrvreee ddddeneeen Türkrkiyiyyeee nn

İstanbul 353 7353 7b  aanbnbulultaanbnbulul
Ankara - İzmir - Antalya ab  337.-

ANKARA -  İstanbul Milletvekili 
ve TBMM İnsan Haklarını İncele-
me Komisyonu Başkanı Mustafa 

Yeneroğlu, ''Görüşmelerimiz 
neticesinde, 185 gün şartı 
nedeniyle aracını Türkiye'ye 
getiremeyen yurt dışında 
emekli vatandaşlarımızın 
mağduriyetlerini gidermek 
için yeni bir uygulama 
başlatılmıştır. Bu kapsamda 
aracıyla gelen hiçbir emekli 
vatandaşımız gümrükten 
geri çevrilmeyecektir.'' açık-
lamasında bulundu.   
Yeneroğlu yaptığı açıkla-
mada, "Daha önce kamu-
oyuyla paylaştığımız gibi 
yurt dışından Türkiye'ye 
aracıyla gelmek isteyen 
vatandaşlarımızın '185 gün' 
şartı bağlamında yaşadıkları sorunları 
yakından takip etmekteyiz. Türkiye'ye giriş 
tarihinden geriye doğru bir yıl içerisinde 
en az 185 gün yurt dışında bulunmamış 
vatandaşlarımız, yurt dışında yerleşik olma 

şartının tezahürü olan yılın yarısından faz-
lasını ilgili ülkede yaşama şartı nedeniyle 
araçlarını Türkiye'ye getirememekteydi. Bu 

durum, Türkiye'de 6 aydan fazla 
kalan yurt dışında emekli olmuş 
vatandaşlarımızın bu haktan ya-
rarlanamamasına ve ciddi mağ-
duriyetlere neden olmaktaydı.
Takibimiz neticesinde, Sayın 
Başbakanımızın talimatları doğ-
rultusunda Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığımızın çalışmaları ile 
yeni bir uygulama başlatılmıştır. 
Buna göre aracı için 24 ay izin 
alan bir emeklinin giriş çıkışın-
da 185 gün şartı aranmayacak, 
aracına, kişinin geriye dönük 
bir yıl içerisinde Türkiye'de 
bulunduğu günler çıkartılarak 
Türkiye'de kalma süresi verile-

cektir. Yeni uygulama kapsamında hiçbir 
emekli vatandaşımızın aracı gümrükten 
geri çevrilmeyecektir. Emekli vatandaşları-
mızın emekli olduklarını ispatlayan belgeyi 
gümrük girişinde yanlarında bulundurmala-
rı gerekmektedir.'' ifadesinde bulundu. 

E mekliler gümrükten  geri çe vrilmeyece k

Cemil Baysal

BERN- İsviçre Hükümeti, 1 
Temmuz'dan itibaren geçerli 

olmak üzere yaşlıların trafik-
teki kendi ve diğer sürücülerin 
güvenliği için bazı yeni uygula-
malar getirdi. Bazı kantonlara 
göre değişen uygulamaya göre, 70 
yaşından itibaren her iki yıla bir 
sağlık kontrolü şartı bulunuyordu. 
Sadece Zürih Kan-
tonu'nda yaklaşık 
40 bin emekliyi 
ilgilendiren bu 
durumda bazı ufak 
yeni ayarlar ya-
pıldı. Parlamento 
yaşlı sürücülerin 

sağlık raporu şartını yaptığı 
bir değişiklikle, yaş sınırını 
70'den 75'e yükseltmeye 
karar verdi. Ancak uygula-
manın yürürlüğe gireceği 
tarihi kararlaştırmadı. Buna 
karşın kesinleşen bazı ufak 
değişikliklere göre; 70 yaşı-
nın üzerindeki sürücülerin 
Trafik ihlali ve benzeri suç-
larda ehliyetlerini tam kaybetme-
leri ve yeniden ehliyet sınavlarına 
başlamaları yerine bazı kısıtla-
malar geçerli olacak. Örneğin bu 
sürücüler sadece evine yakın ma-
halle veya belirli semt- güzergahta 
araba kullanabilecek, veya hız 

sınırlamasının 
yanısıra otobana 
çıkma yasağı 
getirilebilecek. 
Ve önceki uy-
gulamaya göre 
yeni uygulama-
da değişen bir 

diğer nokta ise, bu sürücülerin 
sadece beirli eğitimi almış hekim 
ve psikologlar gözetiminde sağlık 
kontrolünden geçmeleri istenecek.  
Alınan bilgilere göre, İsviçre'de 70 
yaşındaki erkeklerin yüzde 95'inde 
ehliyet bulunuyor. 90 yaşındaki 
erkeklerin her 3'ü ehliyet sahibi. 
Kadınlarda bu rakam biraz daha 
düşük.  Rakamlar önümüzdeki 
yıllarda trafikteki yaşlı sürücülerin 
sayısının yüzde 18'den yüzde 25'e 
yükseleceği ve daha da artacağı-
nı gösteriyor. 2030 yılına kadar 
yaşlıların kazalarında ise yüzde 2-3 
arası artış olabileceği belirtildi.

Seniorların 
e liyetlerine 

yeni ayar

 gün şartı nedeniyle aracını ürkiye’ye getiremeyen yurt dışında emekli vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek için 
yeni bir uygulama başlatıldı.  eneroğlu  racıyla gelen hiçbir emekli vatandaşımız gümrükten geri çevrilmeyecektir  dedi. 



iSViÇRENiN EN BÜYÜK
TÜRK SÜPERMARKETi
Alış - veriş merkezlerimizde KASAP, günlük taze SEBZE-MEYVE, KURU GIDA, HEDİYELİK eşyalar, 

EKMEK ve tatlı çeşitleri. A’dan Z’ye GIDA ürünleri ve güleryüzlü kadrosuyla hizmetinizde.

GELİN, GÖRÜN, KIYASLAYIN... KAZANÇLI ÇIKACAKSINIZ!

Etlerimiz % 100 helaldir Ekmek çeşitleri

Taze Sebze ve Meyve

Meienbreitenstrasse 15 •  8153 Rümlang • Tel: 044 945 02 20 • 044 945 02 21 • www.optimalfood.ch • info@optimalfood.ch

LEBENSMITTEL - METZGEREI - BÄCKEREI
IMBISS & TAKE AWAY

Bayramınızı tebrik eder, sağlık ve mutluluklar dileriz. Nice mutlu bayramlara...
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'
a  tatili başlıyor ve 
epimi  sabırsı lıkla 

uçağa binip kısa bir sürede 
olsa erşeyi geride bırakıp 
yorgunluğumu u atmayı 
bekliyoru . Biliyoru  tatil i in 
bavul a ırlamak o kadarda 
kolay olmuyor. 

oğu aman Belki 
bu ayakkabıları 
giyerim  ve ya Bu 
eteği geçen ya  
almıştım, bu sene 
kesin giyerim.  gibi 
düsün eler aklımı
dan geçerken bir 
bakmışı  bavu
lumu u o kadar 
doldurmuşu  ki, ka
panması mümkün 
değil. Bu soruna bir 
çö üm bulmak tabii 
ki bi im görevimi . 
Bir bakalım ya  
tatiline çıkarken 
yanını a almanı  
gereken en önemli 
giysiler ve aksesu
arlar angileriymiş. 

çakta seya at 
ederken klimadan dolayı 
üşümeyi engelleyebile eğini  
sade bir şal ve ya  aylarında 
kullanabile eğini  moti li bir 
şal. Aksesuarlarla başladık 
onlarla devam edelim, bi e 
yanını da götürmeni  gereken 
en önemli takılar  küpeler, 
iki tane kolye, saat, güneş 
gö lüğü. Si e küpelerde 
tavsiyemi  uyumsu  olan 
küpeleri kullanmanı , çok 
trend olan bu küpeler si in 
kıya etini i ö elleştire ektir. 

antalar için ka anı ı a la 
yormayın bayanlar üç tane 
si e yeter. Bir büyük çanta 
si e yol uluğunu da eşlik 
ede ek ve la ım olan bütün 
eşyalar elini in altında ola ak. 
kin i çantanı  küçük olsun ve 
günlük i tiya larını ı taşısın. 
Akşam i in çok sevdiğini  bir 
port öyü yanını da götürün. 
Ayakkabılarda bayanların 
va geçilme leri arasında. aç 
tanesini yanımı a alalım diye 
sorsak, evap epsi  olur 

er alde. Ya  tatili için si e 
gereken tam dört ayakkabı 
var  mü eleri ve ya görülmeye 
değer yerleri ra at dolaşabi
le eğini  spor ayakkabılar. 

ık aksam yemekleri i in 
topuklu sandaletler ve sa ilde 
ay ışığında yürüyüşler i in 
ö el sandaletler. ün i inde 

pla da ra at etmeni  için bu 
ya ın trendlerinden altın ve ya 
gümüş renkli terlikler em şık 
em de çok ra at. Aksesuar 

bölümünü tamamladıktan 
sonra ı la giysilerimi le de
vam edelim. 

ün içinde giyebi
le eğini  tek renk 
elbise si in kur
tarı ını , mayo
bikini üstüne giyip 
mesela bir resto
rana öğlen yeme
ğine gidebilirsini . 
Pla da mayo biki
ni üstüne şalını ı 
elbise gibi kullan
maktan kaçının 
lüt en. Yanını da 
iki renk tişört bu
lundurun, bunları 
akşam elbiseni in 
altına giyebilir, kot 
pantolonunu la 
ve ya se onun 
avorilerinden 

olan etek panto
lonlarıyla kombin
leyebilirsini . Ya  

kelimesini duyduğumu  an ilk 
akla gelen eteklerin en gü el
lerinin si e eşlik etmesine i in 
verin. işört dışında yanı
nı da iki ö el üst götürmeyi 
unutmayın. Bu si in o  
parçanı  olsun ve bunları çok 
ö el olmak istediğini  akşam
larda kullanın. Bi  bayanların 
er alde en çok tekrarladığı 
ümle Bugün ne giye eği

mi bilmiyorum.. dur. Böyle 
durumlarda si i kurtara ak bir 
tulum bavulunu da bekliyor 
ola ak. En iyi arkadaşını
la kumsalda oturup aksam 
saatlerinde so bet ettiğini de 
si i sı ak tuta ak önemli iki 
parça var  biri in e bir eket 
diğeri ise bir ka ak. istemi in 
sonuna geldik, ge dik, do
laştık, yemekler yedik, dans 
ettik, so bet ettik ve sonunda 
odamı a gelip ge eliğimi i 
giyip dinlenmeyi ak ettik.

Posta a etesi Ailesi ola
rak si e neşeli, u urlu ve 
bol güneşli bir tatil diliyoru . 

endini e iyi bakin, tatilden 
sonra görüşmek dileğiyle. 
Hoşçakalın

oda Bayan öşesi 
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ANKARA- Aile ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanlığı, yurt dışında 
yaşayan Türk vatandaşları ile 

Türkiye'de bulunan yabancı uyruklula-
rın yaşadıkları ailevi ve sosyal sorunları 
bire bir ileterek çözüme kavuşturabile-
ceği sistemi faaliyete geçirdi. Bu sis-
tem ile anne veya babası tarafından 
kaçırılan çocuk ile geride kalan ebe-
veyni arasında iletişimin yeniden ku-
rulmasına, kimsesiz çocukların biyo-
lo ik anne - babalarının bulunmasına 
ve köklerinin araştırılmasına, yakını 
sınır dışı edilen kişilere danışman-
lık hizmeti verilmesine de destek 
olunacak. Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dışilişkiler 
Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan 
"Uluslararası Sosyal Hizmetler Birimi" 
tarafından Türkiye'den başka bir ülkeye 
herhangi bir nedenle göç eden veya yurt 
dışıyla bağı bulunan Türk vatandaşları 
ile Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu 
vatandaşların karşılaştığı ailevi ve sos-
yal sorunların çözümü için "Uluslararası 
Sosyal Hizmet Vaka Çalışmaları" adı 
verilen bir sistem başla-
tıldı. Bakanlığın internet 
sitesine de link olarak da 
eklenen bu sistem ile hem 
yurt dışında yaşayan Türk 
vatandaşları hem de Türki-
ye'de bulunan tüm yabancı 
uyruklu kişiler, ailevi ve 
sosyal sorunlarının çözü-
mü için bakanlıktan destek 
alabilecek.
L*TN)NU*B+
ann a a ı 
araştıra aklar
Bakanlığın internet sitesin-
de yer alan bilgilere göre, 
bu durumdaki vatandaşların yardım 
alabileceği ana konu başlıkları şöyle
Uzmanlar, anne veya babası tarafından 
kaçırılan çocuk ile geride kalan ebeveyn 
arasında iletişimin yeniden kurulmasını, 
çocuğun var olan yaşam koşullarının 
değerlendirilmesini ve çocuğundan ayrı 
kalan ebeveyn için çocuğu hakkında 
sosyal inceleme raporu hazırlanmasını 
sağlayacak. Mağdur ebeveyne hukuki 
sözleşmeler çerçevesinde yönlendirme 
desteği de verilecek. İzi bulunan aile 
bireylerinden biri ile hizmet talep eden 
kişi arasında yeniden iletişim kurulma-

sına yardımcı olunabilecek. Mahkeme-
lerce ziyaret hakkı tanınan ancak uygu-
lamada sorunlarla karşılaşan ebeveynler 
de çocuklarını görebilmek için destek 
alabilecek. Uluslararası sosyal hizmet 
desteğinde evlilik dışı doğan veya evlat 

edinilmiş çocukların biyolo ik anne 
babalarının bulunmasına, köklerinin 
araştırılmasına da aracılık edilecek. 
Ayrıca istismara maruz kalan çocuklar 
için uygun bakım modelinin belirlen-
mesine yönelik çalışmalar yürütülecek. 
Farklı uyruklu bireylerle evli olan 
kişilerin, eşlerinin sınır dışı edilmesi 
durumunda, yardım talepleri konusunda 
kişilere rehberlik ve danışmanlık desteği 

verilebilecek. Kendi bakımını 
sürdüremeyecek durumdaki 
yaşlı ve engellilerin, talep 
etmeleri halinde, kendi ülke-
sinde bakımını üstlenebilecek 
akrabalarının bulunması veya 
uygun bir şekilde kurum 
bakımına yerleştirilmesi sağ-
lanacak. Psikolo ik veya tıbbi 
bakım ihtiyacı olan kişilerin 
ülkelerine dönmek istemeleri 
halinde tedavilerinin yaşaya-
cakları yerde devam etmesi-
nin mümkün olup olmadığı 
araştırılacak.
Ş dd t ma d r na  

akını sınır dışı d l n  
E8GA8B
Sistem üzerinden destek verilecek 
konular arasında, şiddet mağduru bir 
kadının kendi ülkesine dönmek istemesi 
halinde ülkesindeki yaşam koşulları ve 
oradaki aile fertlerine yönelik araştır-
ma yapmak, gerek olduğunda geçici 
olarak sığınma evine yerleştirilmesi için 
koordinasyonu sağlamak da yer alıyor.  
Ayrıca mağdur vatandaşlar, yurt dışında 
tutuklu veya gözaltı merkezlerinde 
bulunan yakınları ile iletişim kurulması 
için de destek isteyebilecek. Sistem ile 

bu tür konuların ilgili makamlara yön-
lendirilmesi sağlanacak. Farklı uyruklu 
bireylerle evli olan kişilerin, eşlerinin 
sınır dışı edilmesi durumunda istedikleri 
yardım talepleri konusunda 'rehberlik ve 
danışmanlık' vermek de bu sistem üze-

rinden sağlanabilecek desteklerden.  
Aynı zamanda talep edilmesi halin-
de sınır dışı edilenlerin durumuna 
yönelik sosyal inceleme raporu temin 
edilebilecek. Yardım konuları ara-
sında, gerçekleşmesi muhtemel aile 
birleşimi çerçevesinde aile üyelerinin 
kişisel değerlendirmesini yapmak ve 
aile birleşimi süreci içerisinde kişilere 
yardımcı olmak, ayrı yaşayan kişilerin 

problemlerinde arabuluculuk etmek de 
bulunuyor.
Ayrıca sınır dışı edilmesi düşünülen 
ancak sağlık problemi olan kişiye ülke-
sinde verilebilecek uygun sosyal hizmet 
modelinin her iki ülke açısından değer-
lendirmesi yapılabilecek. Talep edilmesi 
halinde, kişinin ikamet hakkı ile ilgili 
alınacak karara esas teşkil etmek üzere 
gerekli sosyal inceleme raporu hazırla-
nacak.

İMER ü r nd n aş r  
a ıla l k

Söz konusu sorunlarla karşı karşıya ka-
lan yurt dışında yaşayan Türk vatandaş-
ları, Almanya için Düsseldorf Başkon-
solosluğunda bulunan Aile ve Sosyal 
Politikalar Ateşeliği Koordinasyon 
Bürosuna başvurabilecek. Farklı ülke-
lerde bulunan Türk vatandaşları ise baş-
vurularını yerel sosyal hizmet birimleri, 
konsolosluklar ve Başbakanlık İletişim 
Merkezi (BİME ) üzerinden gerçekleş-
tirebilecek. Türkiye'de bulunan yabancı 
uyruklu vatandaşlar da ailevi ve sosyal 
sorunlarını bulundukları ildeki Aile ve 
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne veya 
BİME 'e iletebilecek.

Avrupalı Türklere ‘ailevi destek’
ile ve osyal olitikalar akanlığı  yurt dışında yaşayan ürk 

vatandaşları için yeni bir uygulama hayata geçirdi.

il   o al Poli
tikalar Bakanı at a 
B t l a an a a

B  

BER  - Başkent 
Bern'de Milli galibiye-

timizi çoşkuyla kutlamak 
isteyen bir Motor sürü-
cüsü, trafi k kazası  yaptı. 
Kaza  yapan Kosova  
Vatandaşı hayatını hasta-
neye kaldırıldıktan sonra 
kaybetti. Kanton Bern Po-
lis sözcüsü, kazanın nasıl 
meydana geldiği yönünde 
bir yaptığı açıklamada, 

motor kullanıcısının 
anlaşılamaz sebeblerden 
dolayı kontrolü kaybet-
tiğini ve duran bir araça 
çarptığını açıkladı. Moto-
run ve sürücünün yaklaşık 
100 metreye yakın kaza 
sonrası sürüklendiğini 
açıklayan Polis, kazada 
ağır yaralanan Kosova 
vatandaşına kaza yerinde 
tesadüf olarak bulunan bir 
doktorun ve orada bulu-

nanların ambulans gelene 
kadar müdahale ettiğini 
duyurdu.  Ambulans ile 
hastaneye kaldırılan 31 
yaşındaki ağır yaralı Ko-
sova vatandaşı, hastenede 
hayatını kaybetti. Kanton 
Bern Polisi kazanın saat 
23 sonrası meydana geldi-
ğini, Hipodrom okulu ve 
Tren İstasyonu arasındaki 
caddenin 5 saatliğine trafi -
ğe kapatıldığını açıkladı. 

Milli sevinç kursağımı da kaldı 
ern’de Milli akımı’mızın galibiyetini kutlamalara katılan 

bir Motor sürücüsü kaza yaparak hayatını kaybetti. 

 B

BASE - Binningen'de 60-200 öğrenci 
arasında değişen öğle yemek servi-

sinde Ağustos ayından itibaren domuz eti 
ve katkılı yemeklerin mönü listesinden 
çıkarılacağını duyurması bölgedeki mu-
hafazakar siyaset-
cileri kızdırdı. 12 
Mayıs tarihinde 
''Domuz eti yok'' 
başlıklı duyuru-
dan rahatsız olan 
muhafazakar partili 
siyasiler, bunun 
arkasında dini bir 
motiv ve Müslü-
man öğrencilerin 
hasasiyetlerine göre 
yemeklerin Ayar yapılmış olabileceğin-
den rahatsızlar.  Binningen SVP Fraksi-
yonu Başkanı Susanna Keller, ''Domuz 
eti İsviçre kültürünün bir eseridir'' dedi.
Fraksiyon Sözcüsü Belediye'nin Müslü-
man öğrencilerin istekleri doğrultusunda 
bu kararın alınma ihtimaline karşın, 

''Belediye yetkilileri şimdiden pes ederse, 
bunun arkasından diğer isteklerde peşin-
den gelir'' dedi. Konuyla ilgili bir yetkili, 
''Müslüman ailelerin asla bir baskısı söz-
konusu yoktur. Aileler arasında yapılan 
bir anket sonucunda, yüzde 5 ailelerden 

''Domuz eti olmasın'' 
isteği geldi. Bu yemek 
mönüsünü yeniden 
ayar vermemiz ve bu 
kesimin hasasiyetini 
dikkate almamız için 
yeterli bir oran'' dedi. 
Ancak SVP Fraksiyon 
Sözcüsü bu cevaptan 
tatmin olmadı ve 
Belediye Meclisi'ne 
bir araştırma önergesi 

sundu.  SVP Fraksiyonu domuz etine 
karşı olan ailelerin tam olarak kapsamlı 
görüşlerinin alınarak somut nedenlerini 
bilmek istiyor. En erken 12 Eylül'deki ilk 
görüşmede ele alınacak bu talep sonra-
sı konu araştırma konusunda Belediye 
Meclisi talebi değerlendirecek.

Belediye meclisi talebi değerlendirecek



!eğerli Post Gazetesi okuyucuları, 
bu ay ki yazımızda 2015-2016 Eği-

tim Öğretim yılının bir değer-
lendirmesini yapacağız.
Bilindiği üzere, İsviçre'nin 26 
kantonundan 23'ünde 180 
Türk Okulunda Milli Eğitim 
Bakanlığınca gönderilen öz-
veriyle çalışan 30 öğretmeni-
mizle tamamen ücretsiz olarak 
2665 öğrencimize Türkçe ve 
Türk Kültürü Dersleri veril-
mektedir. Siz değerli vatan-
daşlarımızdan çocuklarımızı 
mutlaka Anadili derslerine 
gönderme konusunda daha 
duyarlı olmalarını arzu ediyo-
ruz. 
Vatandaşlarımızın en yoğun 
olarak yaşadıkları Kanton 
Eğitim Müdürlükleri (HSK-LCO) anadili 
dersi yetkilileriyle görüşmelere ağırlık 
verilerek ilk etapta Bern, Zürih ve 
Basel Kantonu eğitim yetkilileriyle gö-
rüşülmüş, diğer kanton yetkilileriyle de 
bu görüşmelerimiz devam edecektir. 
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile Eskişehir 
Anadolu Üniversitesi arasında imzala-
nan protokol uyarınca,  Batı Avrupa ül-
kelerinde yaşayan vatandaşlarımıza yö-
nelik Açık Orta Okul, Açık Lise ve Açık 
Yüksek Öğretim (BAP) Batı Avrupa 
Programları uygulanmaktadır. Yurtdı-
şında yaşayan her yaştaki vatandaşları-
mıza ve çeşitli nedenlerle ortaokul, lise 
ve yüksek öğretimine devam edememiş 
vatandaşlarımıza  yönelik bir program-
dır. Açık lise programlarına 228, Açık 
yüksek öğretim programlarına 128 
öğrencimiz halen devam etmektedir. 
25 Haziran 2016 günü yapılan açık 
yüksek öğretim seçme sınavına ise 70 
öğrencimiz katılmıştır. Vatandaşlarımızı 
bilgilendirme toplantılarda bu konu 
detaylıca anlatılarak teşvik edilmekte-
dir.  Öte yandan Türkiye'de üniversite 
okumak isteyen öğrencilere yönelik 
İstanbul Üniversitesi, Samsun 19 Mayıs 
Üniversitesi ve Eskişehir Anadolu 

Üniversitesi (YÖS) Yabancı Uyruklu 
Öğrenci Sınavları Eğitim Müşavirliğimiz 

koordinesinde yapılmış 
olup, toplam 44 öğrenci-
miz katılmıştır.
T.C. Bern Büyükelçiliği 
Eğitim Müşavirliği ve Basel 
Kantonu Türk Okulu Aile 
Birliği işbirliğinde "Bir Dava 
Adamı Mehmet Akif, İstik-
lal Marşı'nı Güzel Okuma 
Yarışması  ve Çanakkale'yi 
anma programı 13 Mart 
2016 Rheinfelden şehrinde 
gerçekleştirilecektir.
İsviçre genelinde Türkçe 
ve Türk Kültürü derslerine 
devam eden öğrencilerimiz 
arasında  20.03.2016 
tarihinde Zürih Hirzenba-

ch'da resim yarışması düzenlenmiştir. 
Bağımsız bir jüri tarafından yapılan 
değerlendirme sonucunda dereceye gi-
ren öğrencilerimize THY ve diğer Türk 
işadamlarımızın sponsorluğunda çeşitli 
hediyeler verilmiştir.
Zürih ve Bern Kantonları bünyesin-
de yapılan Anadili derslerine katılan 
değişik ülke çocuklarının katıldığı kitap 
kapağı yarışmasında Zürih bölgesinden 
bir öğrencimiz kanton 2.liğini, Bern 
bölgesinden ise değişik kategorilerde 
2 öğrencimiz 2.lik, 1 öğrencimiz 3.lük 
kazanmıştır.
Yıl boyunca öğretmenlerimizin hazır-
ladığı öğrencilerimiz Türk Okulu Aile 
Birliklerinin işbirliğinde 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama 
törenleri İsviçre'nin değişik bölgelerinde 
vatandaşlarımızın büyük bir katılımıyla 
coşkuyla kutlanmıştır. 10.04.2016 
Schaffhausen, 17.04.2016 Ticino-
Tessin Sementina, 23 Nisan 2016 
Rotkreuz, 24.04.2016 Thurgau Arbon 
Kreuzlingen Amriswil, Lozan Renens, 
30.04.2016 Luzern Zug, Offtringen, 
01.05.2016 Gerlafingen Solothurn, 
07.05.2016  Rorschacherberg St. 
Gallen, 14.05.2016 Kirchberg Bern, 

15.05.2016 Reinach, 22.05.2016 
Wolketswil Zürih, Olten, Seon, 
29.05.2016 Basel, Langenthal şehir-
lerinde büyük bir coşkuyla kutlanmıştır. 
Bu kutlamalarda vatandaşlarımızla 
birlikte olmaya özen gösterilmiştir.
İsviçre genelinde Türkçe ve Türk 
Kültürü derslerine devam eden öğrenci-
lerimiz arasında  19 Mayıs Spor Şöleni 
adıyla Futbol Turnuvası planlanmış, an-
cak aşırı yağmur sebebiyle önümüzdeki 
günlerde yapılmak üzere ertelenmiştir.
İsviçre'de okumakta iken ülkemize dön-
meye karar veren açık lise ve yüksek 
öğretime devam edecek  vatandaşla-
rımızın çocuklarının karne ve diploma 
denklik işlemleri Eğitim Müşavirliğince 
yapılmaktadır.
İki ülke arasındaki ziyaret, toplantı ve 
görüşmelerde önderlik yapılmış, eğitim 
işleri,  program, müfredat, ders kitap-
ları ve diğer ihtiyaç duyulan eğitimle 
ilgili bilgi belge ve dokümanlar temin 
edilerek ilgili yerlere ulaştırılmıştır.  
Yukarıda izah etmeye çalıştığımız  yıl 
boyunca yaptığımız çalışmalar ve 
faaliyetlerden sadece bir kısmını ancak 
ele alabildik. Özet olarak, vatandaş-
larımızdan talebimiz şudur; Çocukla-
rımızın öncelikle anadillerini çok iyi 
öğrenmelerini, çok dilli, çok kültürlü 
yetişmelerine, iyi eğitim almalarına 
ve iyi bir meslek sahibi olmalarına 
özen göstermeliyiz. Tamamen ücretsiz 
olarak T.C. Milli Eğitim Bakanlığınca 
görevlendirilen öğretmenlerimizce 
verilen Türkçe ve Türk Kültürü dersleri-
ne bütün çocuklarımızı bekliyoruz. Her 
türlü istek, öneri ve talepleriniz için Eği-
tim Müşavirliğimizi 7/24 arayabilir ya 
da yazabilirsiniz. Tel:031/352.23.28 
egitim@bluewin.ch htttp://bern.meb.
gov.tr Facebook:İsviçre Bern Eğitim 
Müşavirliği, İsviçre Meb Müşavirliği
Bu vesileyle, Eğitim Müşavirliği olarak 
bütün vatandaşlarımızın Ramazan 
Bayramını da kutluyor, tüm öğrencile-
rimize ve öğretmenlerimize iyi tatiller 
diliyoruz.
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Z RİH - Zürih Kanton Polisi, Zürih Havalimanında pasaport 
kontrollerinde bekleme sürelerini azaltmak amacıyla görevli 

Pasaport kontrol Polisleri yerine makinalar yerleştirecek. Makinalar 
yerleştirilip faaliyete geçmesinin ardından  yolcular, transit bölgele-
rinde Boarding-Kartları makinaya okutarak geçtikleri gibi Pasaport 
kontrolünden geçebilecekler. Yeni uygulama Zürih Havalimanında 
2018 Yılının ilkbahar mevsiminde faaliyete geçmesi planlanıyor. 
Kanton Polisi, bu sistemin birçok ülkede denendiğini ve sistemin 
başarılı olduğunu açıklarken, zürihte yapılan deneme çalışmaları-
nın yurtdışındaki kadar başarılı olmadığını açıkladı.Kanton Polisi, 
deneme sürecinde kullanılan makinaların iyileştirilerek modernleş-
tirildiğine dikkat çekerek, makinaların sadece Biometrik Pasaport 
sahiplerine hizmet verebildiğine dikkat çekti. Biometrik Pasaport 
sahibi olmayan yolcuları yine şimdi olduğu gibi Pasaport Kontrol 
Polisleri kontrol edecek.                                  B  

Havalimanında 
işlemler ı lanacak

B ern
Altay T rav el
B ern
Altay T rav el

Ak deniz  V o yag e
L au s anne

B ern
Altay T rav el

E g erk ing en
Handeys  Finanz en

N eu c h â tel
Handeys  Finanz en

Altay R eis en
V atan R eis en

Z ü ric h FINANZ

Zor değil kolay kredi v eriy o ruz. . .
F aizler düşüyor,  uc uz faizle yat ırım zamanı

T el:  056 203 30 50 - 51 •  N at el:  079 608 94 74 •  F ax :  0 5 6  2 1 0  9 7  0 7
www.handeys-finanzen.ch

%5.9 - %9.95 
rakipsiz 
EN YÜKSEK 
KREDi iMKANI

Büyük yenilik Türkiye bankalarından Kredi imkanı
H A N D EY S  F inanzen:  HandeysGmbH

Olan kredinizi düşük faizle geri alıyoruz !!!

►Çalışanlara ► İşyeri sahiplerine 
► IV-Emeklilerine ►Emeklilere

Dilediğiniz Şubemizden dilediğiniz şartlarda kredinizi talep edebilirsiniz

FINANZ

 . .  . . . . . . . . T el. : 076  3 74  76  21
 . .  . . . . . . . . T el. : 079  227 4 9  18  

 . . . . . . .   . . . . . . . . . . T el. : 021 3 20 06  6 6
 . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T el. : 04 4  4 00 4 0 9 5
 . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T el. : 03 1 3 9 8  6 0 00

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . T el. : 071 6 72 29  8 5
 . . . . . . . . . W il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T el. : 071 9 12 10 5 0

•  C lassic  R eisen . . . . . . . . . . . . . R ap p ersw il  . . . . . . . T el. : 05 5  210 9 8  9 1
•  Dö nmez R eisen . . . . . . . . . S c h affh ausen  . . T el. : 05 2 6 24  3 7 3 7
•  P lanet R eisen . . . . . . . . . . . . . W ildegg A arau  T el. : 06 2 8 9 3  29  9 0
•  Şimşek R eisen . . . . . . . . . . . . A arau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . T el. : 06 2 29 6  3 0 18
•  V atan R eisen . . . . . . . . . . . . . . . Z ü ric h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T el. : 04 4  4 5 4  8 1 8 1 
•  Y etişti R eisen . . . . . . . . . . . . . U ster  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T el. : 04 4  9 4 2 04  14

MERKEZ  B ÜRO :
H a n d e y s   Fin a n z e n

B aden •  Tel.:  0 5 6  2 0 3  3 0  5 0  

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

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

 Obere Bahnhofstr. 38, CH-9500 Tel: 071 / 912 10 50
Natel: 078 / 796 53 53 • www.aydeniz.ch • info@aydeniz.ch

THY ile 
Zürih - İstanbul 
günde 4 SEFER
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Toptan Fiyatına Perakende Satış

Ambalajda güvenilir  isim!..

Döner için 
üretilmiş 

Özel 
ürünler

YENİ... YENİ... YENİ...  Hazır Cocktail 
Sauce 10 kg

Ramazan Bayramınızı kutlar, 
hayır ve mutluluklar dileriz

Cemil Baysal

Z RİH  İsviçre'deki saldı-
rı sonrası İsviçre Havayolu 

S iss, İstanbul'a veya İstanbul'dan 
İsviçre'ye olayın yaşandığı veya on-
dan önceki gün bilet alanlara ücretsiz 
iptal hakkı tanıdı. Ancak yeni uçuş 
tarihinin 30 Eylül'den önce bir tarihe 
alınması gerekiyor.  Bazı tur ope-
ratörleri İsviçre Dışişleri tarafından 
Türkiye'ye yönelik resmi bir sehayat 
uyarısı yapmadığı sürece, iptallerde 

genel kuralların geçerli olacağını 
duyurdu. Bu durumda sehayatini iptal 
edenler masra  arı kendi cebinden 
karşılayacak ya da uçuşunu ve otel 
reservasyonunu yakacak. 
Kuoni müşterilerine 31 Temmuz'a 
kadar olan İstanbul tatil reservasyon-
larında ücretsiz iptal hakkı tanıyacak-
larını, diğer Türkiye destinasyonları 
için normal standart kuralların geçerli 
olduğunu belirtti. Tui ise durumu 
analiz ettiklerini ve henüz bir karar 

almadıklarını, müşterilerin memnuni-
yeti doğrultusunda bir adım atılacağı-
nı vurguladı. Türkiye'nin Güneyi için 
değişen bir uygulamanın olmadığını 
açıkladı. 
Hotelplan ise deniz tatili için tatil 
reservasyonlarında bu yıl yüzde 70 
düşüş olduğunu, yaşanan olayların 
olumsuzluğu daha da olumsuz-
laştırmayacağını belirtti. Yaşanan 
terör saldırıları sonrası tatilcilerin 
bir güvensizlik yaşadığını doğru-
layan tur operatörleri, bu yaz ''Last 
Minute'',''Son Dakika'' kampan-
yalarıyla Türkiye'ye gideceklerin 
sayısının oldukca fazla olabileceğini 
belirtti. Türkiye'ye tatile giden daimi 
müşterilerinin yaşanan olumsuz 
olaylara rağmen halen beklemede ol-
duklarını anlatan turizmciler, konak-
lama ve birbirinden güzel 5 yıldızlı 
tesislerin bulunduğu tatil beldelerinde 
kalite yönünden bir kaybın olmadı-
ğını belirterek Türkiye tatilini tercih 
edenlerin öncekine göre en az yüzde 
20 ekonomi tasarruf yapabileceğine 
vurgu yaptılar. 

0*1+2345)34+534*67+
karışa ak
ZÜ İH - Fiziksel S M kart ihtiyacını 

ortadan kaldıracak olan e-S M için önde 
gelen iki dev, anlaşmaya vardı. Çok yakın-
da S M kartsız telefonlarla karşılaşmaya 
hazırlanın  Elektronik S M (e-S M), büyük 
olasılıkla önümüzdeki yıllarda GSM tabanlı 
akıllı telefonlarda yaygın hale gelecek. Fizik-
sel S M kart gerekliliğini ortadan kaldıracak 
bu yenilik, birçok avanta ı 
da beraberinde getirmiş 
olacak. Teknolo i dev-
leri Samsung ve Apple, 
yeni nesil ürünlerinde 
bu teknolo iyi uygulama 
konusunda anlaşmaya 
vardı. Buna göre iki şirket, 
dünyanın önde gelen GSM 
operatörleri ile görüşerek 
e-S M'in bir an önce hayata geçirilmesi için 
çalışmalar yapacak. Apple daha önce benzer 
bir teknolo iyi iPad Air 2'de denemişti. "App-
le S M" olarak adlandırılan teknolo i, tekrar 
programlanabilme özelliği ile büyük avanta  
sağlıyordu. Kullanıcılar bu sayede S M kart 
değiştirme gereksinimi duymadan diledikleri 
operatörden veri paketi satın alıp kullanabili-
yorlardı. Elektronik S M teknolo isine geçiş 
yapılmasıyla birlikte cihazlardaki S M kart 
yuvaları tarihe gömülecek ve diğer bileşenler 
için az da olsa yer açılmış olacak. İsviçre'de 
Sİm kartsız Telefon uygulamaları yakında 
yaygın hale gelmeye başlayacak. Bu uygu-
lamayı ilk olarak S isscom başlattı.  E-sim 
uygulamayla ilk olarak akıllı kol saatinde bu 
uygulama başladı. Kol saati aynı zamanda 
Telefon işlevi görüyor. Kendisine ait ayrı bir 
Telefon numarası bulunan saate istenildiği 
Kadar data indirilebiliyor.

 yıl içinde çok 
şey değişebilir
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Z RİH - İsviçre 
Merkez Bankası 
(S B), İngiltere'nin 

Avrupa Birliğinden (AB) 
ayrılma (Bre it) kararının 
ardından İngiliz sterlini 
ve avro karşısında değer 
kazanan İsviçre frankına 
müdahale etti. S B'den 
yapılan açıklamada, 
İngiltere'nin Avrupa Birli-
ğinden ayrılma kararının 
ardından İsviçre frankının 
tırmanışa geçtiği belir-
tilerek, "İsviçre Merkez 
Bankası durumu dengele-

mek için döviz piyasasına 
müdahale etti ve piyasada 
aktif kalmayı sürdürecek." 
denildi.  İsviçre frankı avro 
karşısında değer kazanarak 
Ağustos 2015'ten bu yana 
en yüksek seviyeye yüksel-
di. Sabah saatlerinde 1.06 
franktan işlem gören avro 
açıklamanın ardından 1.08 
franka yükseldi. İsviçre'nin 
Tages-Anzeiger gazetesi 
ise İngiliz sterlini ve avro-
nun değer kaybetmesinin 
İsviçre'nin ihracatını olum-
suz etkileyeceğini yazdı. 

Bre it sonrası İsviçre Frankı’na müda ele

!35*)*8*9*+!:42*;7<=7+>7?*4*8+
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yoruz vatanımızı, bazılarımız 
havasını, kimileri akrabalarını, 
diğerleri çocukluğunu, geçmişini. 
Her gurbetçinin içinde 
farklı bir hasret yatıyor 
olsa da hasret kavramı 
sonuçta aynı şeydir. Bir 
eksiklik, bir özlemdir. 
İlk kuşak Türkler daha 
çok ailesini, memleke-
tini, çocukluk yıllarını 
özlerken, burada doğ-
muş, büyümüş, kendi-
ni gerçekleştirmiş ve 
böylece kültürel bir yakın-
lık kurmuş olan ikinci 
kuşak gurbetçilerde genç 
yaşlarda bu aşırı özlem 
biraz daha arındırılmış 
kapsamda öne çıkıyor. 
Zira bu kişiler "iki arada bir dere-
de" kalmış bir kitle den çok öte, 
velilerinden aldığı ev terbiyesi ve 
görgüyle dışarıda edindiği birikim-
leri kendince harmanlamış karma 
bir nesli ve dolayısıyla kendini daha 

rahat adapte edebilen "Schweizer-
Türkleri temsil ederler. 

Fakat bir gerçek vardır 
ki, oda ikinci ve üçüncü 
kuşak İsviçreli -Türkler 
yaşları ilerledikçe kendini 
yine de Türk kültürüne, 
Türkiye'ye git giderek 
bağlı hissetmekte ve 
çevresinde Türk arka-
daşları biriktirmekte 
olmasıdır. İsviçre her 
ne kadar yurdundan 
yuvasından koparılmış 
nice köklere ev sahipliği 
yapmış, kucak açmış olsa 
da, şüphesiz çoğumuzun 
köklerimize geri dönme 
arzusu yatıyor. Netice de 

bu eylem şükrün zıddı, nankörlük 
belirtisi değildir bilakis insanın 
yaradılışındaki hakikattir. Konu-
nun mahiyetini anlatan "İnsan 
yedisinde neyse yetmişinde odur" 
atasözünü zikretmekte fayda var. 

Kabul edelim ki pedagojik olarak 
hayatımızın ilk yıllarında aldığımız 
anne-baba eğitimi, ana-dili içimiz-
deki aidiyet duygusunu er yada geç 
bir gün coşturur.
Peki bu ikinci kuşak gurbetçiler, 
namı diğer "Secondos" Türkiye'nin 
en çok neyini özlüyor sizce  İşte 
tam bu konuyu mercek altına 
alarak 80 kişiden gelen yanıtları 
sıraladık:
İlk üçte "Türk mutfağını kapsayan 
her yiyecek ve içecek türleri (kişinin 
nereli olduğuna bağlı), ucuz ve 
alternatifli alışveriş imk nları, Tür-
kiye'deki gece hayatı" yer alırken, 
diğer cevaplar "bayramlarımız, kut-
sal günlerdeki neşeli ortam, deniz, 
güneşli hava, kalabalık sokaklar, 
kurulan pazarlar, insanların doğallı-
ğı, misafirperverliği, yardımseverliği 
ve kültür zenginliğinden" ibaret. 
İkinci memleketleri İsviçre olan 
Türkler gururla bu olağanüstü kül-
tür zenginliğini herkese tanıtmak 

ve benzer şekilde diğer kültürleri 
keşfetmek isterler. Burada altını 
çizmemiz gereken bir olgu ise kü-
reselleşmenin en büyük sonuçların-
dan biri çok kültürlülük olmasıdır. 
Yaklaşık Konya'nın büyüklüğünde 
olan İsviçre'de ikamet edenler bu 
durumdan istifade edip bir sürü 
kültürleri bir arada tanıma ve fırsa-
tına sahipler. Burada yaşayan her 
dördüncü kişinin yabancı olması 
muazzam imkanlar teşkil etmez mi 
sizce de  Düşünsenize, Konya'da 
bir apartmanda yaşıyorsunuz ve 
komşularınızın biri İtalyan, diğeri 
Sırp, öteki ise Kenyalı, başkası 
Çin, Hint, Boşnak, Fransız veya İs-
panyol. Canımız değişik bir şey mi 
yemek istiyor  Gideriz Çin dostu-
muza veya köşedeki Hint restora-
nına, soğuk havadan sıkıldığımıza 
dair İtalyan arkadaşımızla dertle-
şiriz, iftara Boşnak arkadaşlarımız 
davet eder ve bunun gibi aklınıza 
gelecek her ülkeden bir şeyler bu-

labilirsiniz. Gel gelelim ki bu Konya 
da üstüne üstlük Türkiye'nin her 
yerinden insanların mevcut olması 
bizi daha da şanslı kılıyor. Konya 
demişken aklımıza ilk gelenlerden 
Hz. Mevlana'nın "gel, ne olursan ol 
yine gel" sözünü anımsayarak diğer 
kültürleri öğrenmeye acık olalım, 
görelim anlayalım ki, kendi kültü-
rümüzün zenginliğini daha iyi idrak 
ederek ufkumuzu genişletelim.

01%12&31445671&
şıl Alagöz Şirin, 1979 senesinde 
Üsküdar'da doğdu. Küçük yaşlarda 
ailesi ile birlikte İsviçre'ye yerleşip, 
orta ve lise öğrenimini bitirdikten 
sonra Ekonomi yüksek lisansını 
Zürih kentinde tamamladı ve asıl 
mesleği bankacılıktır. Üç çocuklu 
anne 2015 de Almanya'da psiko-
lojik eğitimini tamamlamıştır ve 
Almanya'da yayınlanan ilk çocuk 
kitabını çocuklarına ithaf etmiştir. 
şıl Alagöz Türkiye'de büyük yankı 
yaratan "ölüme çeyrek kala" kitabı-
nın yazarıdır. 

Gurbet
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RİH- İsminden de anlaşılaca-

ğı gibi, dünyanın 70 ülkesine 
gönüllülerden oluşan ekiple insanı 
çalışmalar ulaştıran WEFA, Almanya, 
Avusturya, Belçika ve Hollanda'dan 
sonra İsviçre'de kuruldu. 5 Gönüllü 
arkadaşın bir araya gelerek İsviçre 
Wefa derneği Haziran ayının başında 
çalışmalarına başladı. Uluslararası 
İnsani Yardım Organizasyonu, din, 
dil, ırk, renk, bölge farkı gözetmek-
sizin dünyanın herhangi biryerinde 
sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, aç 
ve açıkta kalmış  savaş, tabii afet gibi 
sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, 

sakat kalmış  evsiz, yurtsuz, sa-
hipsiz tüm insanlara insani yardım 
ulaştırmak için her türlü girişimi 
yapmak üzere kurulmuş.
#1%8$#1&7"2#16&
98#14
Kuruluş amacı ve çalışma felsefesi-
ni İsviçre Wefa şuşekilde açıkladı  
Bu amazan'dan başlamak üzere 
bütün bir yılboyunca yüzlerin 
gülmesi, sofraların bereketlenmesi-
için özellikle amazan'ın şehadeti 
altında iyiliketmek ve kardeşlerimize 
ulaşmaktır. Hayır sever insanımızla 
yetimleri buluşturmak. İyilik kapı-

larını ardına kadar açarak insanların 
ihtiyaçları ne ise onlara derman ol-
mak. Yiyecek, giyecek, gıda vesağlık 
yardımında bulunmak. İlk olarak 2006 
yılında kurulan ve kısa sürede 70 ülke 
ve bölgeye insani yardımlarla birlikte 

insani duyguları da götüren WEFA, 
yardımlaşma ve dayanışma duygu-
larının gelişmesi için çalışmakta  bu 
amaçla birçok sosyal ve kültürel yar-
dım faaliyeti gerçekleştirmekte. Po-
litik faaliyeti olmayan, sadece insani 

yardım amaçlı kurulan WEFA, bağım-
sız bir sivil toplum kuruluşu. Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Şam, dünyanın 
neresinde olursa olsun muhtaç durum-
daki insanlara yardım elimizi uzatmak 
amacı ile Afrika ve Asya'da değişik 
İslam ülkeleri ile Türk Dünyasına bir 
kaç yıldır seyahatler gerçekleştirerek 
bize emanet edilen yardımları bizzat 
giderek yerinde hak sahiplerine teslim 
ettik. Bu yardımları Uluslararası dü-
zeyde çalışan çeşitli yardım kuruluşlar 
aracılığıyla gerçekleştirdik. Yardım 
amaçlı bu seyahatlerimizin daha 
planlı ve programlı olması ve iyiliğin 
zamanında ve gerçek hak sahipleri-
ne ulaşması adına WEFA İsviçre'yi 
kurmaya kararlaştırdık'' dedi. 5 Hazi-
ran'da resmi olarak İsviçre'de kurulan 
Wefa yönetimi şu isimlerden oluşuyor. 
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Şam, 
Ali Osman Şimşek, Şaban Öztürk, 
Mehmet Taş, Esma Şahin Akcay.

SunExpress ile
Sevdiklerinize kavuşun! Her gün ANTALYA

Haftada 8x IZMIR

*  T ek  y ö n fiya tl ar ol u p ,  s ı nı rl ı  
s ayı d a m ev c u ttu r

Şim d i İZ M İR  ak tarm al ı
ADANA, DiYARBAKIR
ve GAZiANTEP

‘ d an b aşlay an 
  f iy atlar115,99*

€

‘ d an b aşlay an 
  f iy atlar

65,99*
€

Zürih, Basel
ve Cenevre’den

65,99*
‘ d an b aşlay an 
  f iy atlar€

       R am az an bayram ı nı z ı  tebrik  ederiz .
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Cemil Baysal

Z RİH  Sağlık Sigorta (Krankenkas-
se) primleri halkı çıldırtmaya doğru 

gidiyor. Son yıllarda her yıl 
yüzde 3 ile yüzde 
5 arası kantonla-
ra değişen zamlar 
halkı resmen hasta 
ediyor. Maaşlara son 
yıllardaki piyasada-
ki ekonomi krizler 
gerekce gösterilerek 
zam yapılmazken, 
sağlık sigorta primleri 
ve ev kiralarına yapılan 
orantısız zamlar halkın 
belini büken başlıca zamlar 
oldu.  Sağlık sigortası primleri son 10 

yılda ortalama yüzde 3,4 arttı. Kişi başı 
yaklaşıkl 16 franka gelen bu artış, 4 

kişilik bir ailede 
yıllık bazı kan-
tonlarda 100 
franka kadar 
değişti. Ve 
son yıllardaki 
artışla 4-5 
kişilik kala-
balık bir aile, 
neredeyse 10 
yıl önce-
sine göre 

neredeyse aylık 
bin franka yakın daha fazla sağlık 

primi ödüyor. Ülkenin tanınmış Kran-
kenkasse Helsana Şefi  Daniel Schmutz, 

2016 yılında yapılacak zammı yüzde 4-5 
arasında tahmin etti. Bu yükseliş zam 
trendinden geri dönüşün önümüzdeki 
yıllarda olma ihtimalinin zor olduğunu 
belirtti. Schmutz, piyasadaki çok sayıda 
ilac fi yatının olması gereken fi yatın 
çok üzerinde olmasının Sağlık Sigorta 
Primlerinin artmasına yol açtığını belirtti. 
Verdiği bir örnekte, koltuk değneğinin 
piyasada 17 franka satıldığını belirten 
Sigorta Şefi , Hastalık Sigorta Şirketle-
rinin koltuk değneklerini 70-80 frank 
civarında ödemek zorunda kaldıklarına 
dikkat çekti.
Hükümetin ilaç fi yatları başta olmak 
üzere, sağlık masra  arını artıran unsurla-
ra acilen müdahele etmesi ve uyarlaması 
gerektiğini belirtti.

Sağl  Si orta rimleri a ta ede e
Cemil Baysal

S TH R - Gunz-
gen'de 18 Haziran'da 

kaybolan 12 yaşındaki 
Paul isimli 
çocuk, aile-
sinin gün-
lerce kaygılı 
bekleyişi 
sonrası Düs-
seldorft'ta 
35 yaşındaki 
birisinin çatı 
katında bu-
lundu. Solo-
thurn Polis, 
Alman Özel 
Güvenliği, 
FBİ ve tüm özel timlerin 
seferber olduğu arama 
aksiyonu, alınan bir ipucu 
sonrasında Polisin Düs-
seldorf'ta 35 yaşındaki bir 
eve baskın yapmasıyla 
sona erdi. 35 yaşındaki 
şahsın 12 yaşındaki Paul 
ile, çocukların internette en 

sevdiği oyunların başında 
gelen Minecraft oyunu ile 
tanıştıkları tesbit edildi. Bu 
ipucu üzerinden Polis 8 gün 

boyunca kayıp olan 
12 yaşındaki Paul'u, 
tahmin ettiği gibi, 
internette iritibat 
kuran 35 yaşındaki 
şahsın evinde bul-
du.  Paul'un kendi 
isteğiyle mi gitti, ka-
çırıldı mı sorusuna 
cevap aranırken, So-
lothurn Savcılığı her 
ihtimalde çocuğun 
16 yaşından küçük 
reşit olmamasından 

dolayı suç duyurusunda 
bulundu.
Polisin yakaladığı 35 ya-
şındaki sanığın 12 yaşın-
daki çocuğu cinsel istismar 
amaçlı kaçırmış olabile-
ceği belirtildi. Düsseldorf 
Emniyet Ekibi bu yönde de 
araştırma yapıldığını belirtti.

1 2  yaşın daki kayıp P aul
Almanya ’da b ulund u

Cemil Baysal

L A  Suudi Arabis-
tan Büyükelçiliği,  T it-

ter hesabından İsviçre'ye 
sehayat edeceklere yönelik 
yaptığı uyarı duyurusunda, 
Tessin bölgesinde daha 
önce halkın referandumda 
kabul ettiği peçe yasağı-
na dikkat çekti. Olası bir 
tatsızlığa karşı İsviçre'nin 
nizam ve kurallarına 
uyulması yönünde çağrıda 
bulunan elçilik, 1 Temmuz 
tarihinden itibaren uygulan-

maya başlandı. Peçe yasa-
ğını ihlal edenlere bölgede 
1000 Frank para cezası 
uygulanacağına işaret etti. 
Elçilik ayrıca, seyahatlerde 
ailelere çocuklarına duyarlı 
olunması ve kaba davranıl-
maması yönünde uyarılarda 
bulundu. Özellikle Temmuz 
ve Ağustos aylarında gelen 
Arap turistlerin konaklama 
sayısı toplamda 40 bin ci-
varında. Uygulanacak peçe 
yasağından turistler muaf 
tutulmayacak. 

 Temm da e e
a ağ  a lad
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Z RİH   İsviçre'de yaşayan 
milyonerlerin sayısı 

geçen yıl 15'400 artarak 
(yüzde 4,5 artış) ile top-
lam 358'500'e yükseldi ve 
yeni rekor seviyeye ulaştı. 
Capgemini Danışmanlık 
raporuna göre, milyoner-
lerin sayısının artmasına 
en büyük etken artan emlak 
değerleri gösterildi. apora göre, 

milyonerlerin serveti ise (yüzde 7,2) 
azaldı.  Dünyada en fazla mil-

yoner hane bulunan ülkeler 
sıralamasında ABD, nüfus 
yoğunluğuna göre milyoner 
hane sayısında ise İsviçre 
ilk sırada çıktı. Milyoner 
yoğunluğunda İsviçre'yi 

Bahreyn ve Katar izliyor.
 İsviçre'de her bin haneden 

135'i 1 milyon dolardan fazla 
özel servete sahip.

i re mil oner a n or
İsviçre’deki 
Milyonerler 

kervanına  bin 
 yeni milyoner 

katıldı ve toplam 
’ ’e 

yükseldi.

Cemil Baysal

CENEVRE- Cenev-
re'de ilk olarak Kongo 
Cumhuriyeti Diktatörü 

Mobutu Sese Seko'ya ait olan 
Villa, kelepir fiyatına UBS 
bankasının oldu. 
Cenevre gölü kıyısında 16 oda, 
25 tuvalet banyo, 3 hektarlık 
parkı yeşillik alanı bulunan 
Villa, açık artırma yöntemiyle 
UBS bankasına kaldı. Lozan 
şehrinin Savigny Belediye-
si'nde toplam 16 hektarlık bir 
arazinin 700 metrekrarelik 

alanı Villa. 3 hektarı park yeşil-
lik alan. Şato şeklindeki evde 
konuk odaları, tenis kortu gibi 
özel odalar bulunuyor. Emlak 
uzmanları villaya 18 milyon 
frank değer biçmişti. İcra Dai-
resi'nde 20 kişinin katılımıyla 
gerçekleşen açık artırmaya 
UBS dışında kimse katılma-
yınca, Villa 6 milyon 54 bin 
frank gibi bir rakama UBS'e 
kaldı.  2001 yılında Belçika-
İsviçre vatandaşı bir işadamı 
villayı sudan ucuz fiyata satın 
aldı. Amerikan eşiyle birlikye 

yaşadığı villayı 
3,1 milyon franka 
satın aldıktan son-
ra Mobutu Sarayı 
diye adlandırılan 
villaya 12 milyon 
frank para harca-
dı.  Daha sonra 
ayrılan çift UBS 
bankasına 6 mil-
yon frank ipotek 
borcu kaldı. Son 
olarak Mobutu 
Sarayı'nda ayrılan 
eşlerden sadece 
bayan villada 
yaşamaya devam 
ediyordu. 

Dik tatör ün villası kelepir 
fiyatına U BS ’in

Atom Enerji 
Santrali

a at l n te i i 
Cemil Baysal

AARGAU- İsviçre'de dünyanın en eski nükleer santrali 
bulunuyor. Tam 47 yıldır faal durumda olan dünyanın 

en eski nükleer santralinde, geçtiğimiz günlerde reaktör ba-
sınç kazanında bir çok hata tespit edilmesinden dolayı halk 
santralin acilen kapatılmasını istiyor. 
Aargau Windisch'te toplanan 6 bin kişi nükleer santralinin 
acilen kapatılması için protesto görsterişi düzenledi. Yürü-
yüş ve gösteri aşırı yağıştan dolayı yarıda kaldı ve kalabalık 
dağılmak zorunda kaldı. 

Ab flug ab  Z ürich /  B asel /  Genf mit der Sun Ex press

K o mşu mla 
E l-E L E  T ü rk iy e’ y e

Q u alitä t  z u  f airen P reisen
Buchungen 01.07.-31.10.2016

Tüm TISAB acentalarından 

12 aya varan TAKSiTLERLE 
rezarvasyonlarınızı yaptırabilirsiniz

Büyük 
yenilik

Yakınınızdaki TİSAB üyesi acentalardan rezervasyonlarınızı yaptırabilirsiniz

…  U ND Ü B ER 300 W EITERE ANGEB O TE 
IN DER TÜ RKEI U ND AU F NO RDZ Y P ERN. 

Friends Doppelzimmer
59 8,-

R o y al Drago n ★ ★ ★ ★ ★  U A I  B ento ur
SİD E

Friends Doppelzimmer
59 8,-

R o y al A L HA M B R A  ★ ★ ★ ★ ★   U A I  B ento ur
SİD E

Pro Person ab Pro Person ab

Doppelzimmer G artenseite
51 5,-

L imak L imra Ho tel &  R eso rt  ★ ★ ★ ★ ★  
KEMER

Doppelzimmer H aupgebä ude
6 7 5,-

N irv ana L ago o n V illas &   S p a ★ ★ ★ ★ ★

KEMER

Pro Person ab Pro Person ab

A k tion Z immer
7 6 1 ,-

Delp h in Pa lac e ★ ★ ★ ★ ★    U A I  B ento ur
LARA

Friends Doppelzimmer
6 1 6 ,-

M irac le R eso rt  ★ ★ ★ ★ ★   U A I  B ento ur
LARA

Pro Person ab Pro Person ab

Romantic couple desing
6 9 9 ,-

R o y al A dam &  E v e ★ ★ ★ ★ ★  U A I
B ELEK

Friends Doppelzimmer
584,-

Kirman Ho tel B elazur R eso rt &  S p a 
★ ★ ★ ★ ★  U A I B ELEK

Pro Person ab Pro Person ab

Sfr Sfr

Sfr Sfr

SfrSfr

Sfr Sfr

 . . . . . . . . . . S c h affh ausen  . . . . . . . . . T el. : 05 2 6 72 25  6 3
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . B asel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T el. : 06 1 6 8 3  3 1 20

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W interth ur  . . . . . . . . . . . . . . T el. : 05 2 212 12 9 0
 . . . . . . . . . . . W ildegg /  A arau  . . . . T el. : 06 2 8 9 3  29  9 0

 . . . . . L o zan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T el. : 021 3 4 0 6 0 6 0
 . . . . . . . . . . A arau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T el. : 06 2 29 6  3 0 18

  . . . . . . . . . . . . . . . B asel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T el. : 06 1 3 6 3  3 3  5 5
 . . . . . . . . . . . U ster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T el. : 04 4  9 4 2 04  14

 . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T el. : 04 4  4 00 4 0 9 5
 . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T el. : 04 4  3 6 1 6 9  70

 . . . . . . . . . . . . . . . B ern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T el. : 03 1 3 9 8  6 0 00
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kreuzlingen . . . . . . . . T el. : 071 6 72 29  8 5

 . . . . . . . W il /  S G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . T el. : 071 9 12 10 5 0
 . . . . . . . . . . . R ap p ersw il  . . . . . . . . . T el. : 05 5  210 9 8  9 1

 . . . . . B aden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T el. : 05 6  210 9 7 10
 . . . . . . . . . . . . B uc h s /  A arau . . . . . T el. : 06 2 8 23  14  11
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Wİ TERTH R- İsviçre'de 
UETD iftarına katılan Ak 
Parti Milletvekili Metin Kü-

lünk, UETD İsviçre Teşkilatı Başkanı 
Murat Şahin ile 
sosyal medya üzerinden Post 
Gazetesi'nde yapılan röporta a katıldı.  
Haber Sorumlusu Cemil Baysal'ın so-
rularını yanıtlayan Külünk, Köln'deki 
Diyanet'e bağlı DİTİB Camii ta-
rafından Alman Parlamentosu'nda 
Soykırım'a evet oyu kullaanan Aydan 
Özoğuz'un da davet edilmesi ile ilgili 
soruya,''Bu iftar programına katılma-
yan Başkonsoloslarımızı tebrik ediyo-
rum. Gönül isterdi ki, Din Hizmetleri 

Ataşesi o iftarda olmasaydı.
O iftarda bir hanımefendi Alman ka-
dar onlarca cesur insan olsaydı. Türki-
ye Cumhuriyeti tarafından atanan Din 
Hizmetleri Ataşesi, ecdanına yapılan 
bu suçlamayı o bakanın yüzüne ''Bize 
yanlış yaptınız, saygısızlık yaptınız. 
Şimdi hangi yüzle buraya geldiniz'' 
şeklinde haykırarak gerekceleriyle 
doğruları söyleyebilseydi. DİTİB üze-
rinde oynanan oyunların farkındayız'' 
diye devam eden Vekil, ''Türkiye'den 
gönderilen din görevilerini kısıtlayıp 
engellemek istenecek. Buradaki Türk 
ve Müslüman vatandaşlarımızı kendi 
mantalite ve din anlayayışı ile şekil-

lendirmek isteyeceklerdir. Umarım 
DİTİB camiası oynanan bu oyunun 
farkındadır dedi. 

İ İM İ İ  Y           
M DE 

Önümüzdeki dönemlerde hain mil-
letvekillerinin sayılarının artacağını 
belirten Külünk, ''Aslının Türk asıllı 
olmasının önemi yok. Türk vatandaşı 
olup hain olan Türkiye'de de dolu. 
Hainin hangi asıllı olduğunun önemi 
yoktur.  Almanya'dakilerin bazıları 
daha da ileriye giderek Türkiye'nin 
siyasetcilerinin Almanya'ya giriş-
lerinin yasaklanması gibi bir öneri-

de bulunmuş. Bunları 
yaparak önümüzdeki 
dönemde biri dışişleri 
bakanı olmayı amaçlı-
yor. Devşirilmiş adam 
psikolo isi ile atalarının 
anavatanına ihanet psiko-
lo isi ile siz ne isterseniz 
ben yapacak noktadayım 
demek istiyor. Bundan 
dolayı şahsının Türk ismi 
taşımasının hiçbir önemi 
yok. Bunların hepsi bizim için yok 
hükmündedir'' dedi. 2017 yılında 
gerçekleşecek seçimlerde Türkiye'ye 
soykırım suçlamasıyla ihanete eden 

vekillerin Müslüman dernek ve cemi-
yetlere oy istemek için geleceklerini 
hatırlatan Külünk, ''Müslüman dernek 
ve cemiyetler bunları kapıdan içeriye 
sokmasın'' dedi.

H ain in  kö ken in in  ö n emi yok

Cemil Baysal

Wİ TERTH R-
İsviçre UETD 

Teşkilatı tarafından dü-
zenlenen iftar progra-
mı, aşırı yağmur yağışı 
nedeniyle Oerlikon'dan 
Winterthur'a alındı. 
Paşa Düğün Salonu'nu 
dolduran vatandaşların 
yanısıra, programa Ak 
Parti stanbul Millet-
vekili Metin Külünk 
ile beraber UETD 
Avrupa Genel Baş-
kanı Zafer Sırakaya 
da katıldı. Programın 
başında açılış konuşma 
yapan İsviçre Teş-
kilat Başkanı Murat 
Şahin'den sonra sırayla 
Zafer Sırakaya ve 
Metin Külünk konuştu. 
İftara Başbakan Binali 
Yıldırım canlı telefon 
bağlantısı aracılığıyla 
katıldı ve misafi rlere 
''hayılrı iftarlar'' dile-
ğinde bulundu. 
Programda mehteran 
takımı ve mevlana 
semazen gösterisi 
sunuldu. İsviçre'de ilk 
defa İslamafobi'ye kar-
şı yapılan bir araştırma 
çalışmasıyla ilgili 
UETD Üyesi Musa 
Acar misafi rlere bilgi 
sundu. 

UETD iftarına yoğun katılım

%
ASE  İsviçre 
Erbakan ak ı 

tara ından dü enlenen 
i tar programı, Basel ve 
diğer şe irlerden gelen 
ba ı dernek başkanı 
ve üyeleri bir araya 
getirdi. Dernek Başkanı 
A met Akveren in açılış 
konuşması sonrası 
ra metli Erbakan ın 
oğlu Fati  Erbakan, İs
viçre Erbakan ak ı nın 
Basel de dü enlediği 
i tar programına anlı 
tele on görüşmesiyle 
bağlandı. Başkan ve 
tüm katılım ılara a
yırlı i tarlar  dileğinde 
bulunan Fati  Erbakan, 

illi örüş ü yeniden 
anlandırarak tekrar la

yık olduğu yere taşıya
ağı  dedi. Programın 

devamında Araklı eski 
Belediye Başkanı mit 
İsmailçebioğlu ra metli 
Erbakan ın yaşamın
daki önemli anlardan 
ikayelerle siyaset 
ayatındaki verdiği 

mü adeleyi anlattı. 

Er akan ak ı ndan d sal tar

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

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

Basel Havalimanındaki yerimizde günün 
her saati  hizmetinizdeyiz...

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

BASEL v e ZÜRICH‘ d en  h er g ü n  İSTANBUL ve 
diğer noktalara uçuşlarımızla hizmetinizdeyiz.

Evlere, özel günlerinizde, 
toplantılara, doğum 
günlerinizde, isteyin 
ayağınıza getirelim...

O s ca r -Bi d er s t r  1
8 600 D ü b end o er f T el .:  077 9 36 9 014

D ub i  
M a r k et i n 

Y a nı

w w w .i s v i cr ey uf k ac i s i .com

Taklitlerimizden s akınınız. . .Y u f k a  

S i g a r a  b ör eği

S u  b ör eği

S a ç  b ör eği Göl b ör eğiT ep s i  b ör eği

M u s k a  b ör eği K a y s er i  ma n t ı s ıGözleme

Bütün ürünler el        yapımı ve taptazett

 Tüm Türk 

marketlerinde 

bulunurYaşarİsviçre Yufkacısı
Türkiyè yi ayağınıza getirdik Türkiyè den taşıyıp getirmenize gerek yok!
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Bayramlar
bayram ola...

!izleri Recep'e, Şaban'a, Ramazan-ı 
Şerif'e ve Fıtır Bayramı'na kavuşturan 

Rabbimize hamd ve şükürler olsun.   "Ra-
mazan'dan kurtulduğumuz için" bayram 
yapmıyoruz. Ramazan'ın manevi nimetle-

rine kavuştuğumuz ve 
onu şanına layık bir 
şekilde yolcu edebildi-
ğimiz için sevinçliyiz 
ve bunun için bayram 
yapıyoruz. 
Rabbimizin bize ver-
meyi vadettiği ahiret 
nimetlerine kavuşaca-
ğımız zaman gerçek 
bayram olacaktır. 
14 asırdır kutlanan 
bayramların dini 
yönü kadar İslam 
coğrafyasında farklı 
farklı bayram adetleri 

bulunmaktadır. Her adetin altında çok 
derin manalar bulunmaktadır.  Bayram-
larda hayatta olan büyüklerimizi ziyaret 
ederek gönüllerini almak, vefat edenlerin 
mezarlarını ziyaret ederek dua etmek, bu 
vesileyle ziyaret edilenlerı sevindirmek en 
önemli bayram kültürünü oluşturmakta-
dır.  
Kimsesizlerin gözetilmesi, yetim ve yok-
sulların hatırlanması bayramın olmazsa 
olmazıdır.  Bayrama hürmeten yeni 
ve temiz bayramlıkların giyilmesi hep 
bayrama verilen değerin fiziki yansıması-
dır. Bayram temizliği,  bayram şekerleri, 
yemekleri ve özellikle tatlılarının ayrı bir 
yeri vardır.  Çocuklara ve herkese, küçük 
de olsa bayram hediyesi alarak hediye-
leşmek çok mühim bir adetimizdir. Böyle 
yapmak, yeni nesillere bayramı sevdir-
mek için önemli bir fırsattır. İş adamları-
mızın Ramazan'da uyguladıkları ucuzluk 
kampanyalarını bayramda da yaparak, 
bu güzelliğe katkı vermeleri gerekiyor.
Bayram tatil olmamalı. Bayramlar 
bayram gibi yaşanarak kutlanmalıdır. 
Bayram tatili yapılacaksa bile bunu 
büyüklerimizin yanında veya onlarla 
birlikte yapmalıyız ki bayramlar gerçek-
ten bayram olabilsin. Bayram sevincine 
dalarken,  bizlere  maddi ve manevi 
nimetler getiren Ramazan-ı Şerif ayı 
ile vedalaşmak lazımdır. Ramazan ayı 
başında ebedi aleme göç eden değerli 
büyüğümüz, şair yazar Sadettin Kaplan 
ağabeyimizin "güle güle y  mübarek 
yine gel" şiiri ile veda etmek istiyorum.  
Cenab-ı Hak, milli şairimize gani gani 
rahmet eylesin. 
Bayramınızı tebrik eder sağlık, mutluluk 
ve başarılar dilerim.

YA BARE  Yİ E E  

eda amanıdır, kalbimi  kırık, 
üle güle ya mübarek, yine gel... 
ö lerde yaş, dudaklarda ıçkırık, 
mitlerin gül açan rengine gel  
üle güle ya mübarek, yine gel...

Sanma gittin diye bayram ederi , 
eşy  için bi  i tiram ederi , 
e si senin aşkına r m ederi , 

Yoksula gel, ad bilen engine gel  
üle güle ya mübarek, yine gel...

idip o ummana dala ak mısın  
Bi e dost sel mı sala ak mısın  

elin e bi leri bula ak mısın  
evl  bilir, yine de sen dene gel  
üle güle ya mübarek, yine gel...

Hoşgör kısık sesli şu mün diyi, 
erk eyleme gönül denen vadiyi, 

Hanesinde bulama san Sadi yi  
erem eyle, kit besi  sin e gel  
üle güle ya mübarek, yine gel...

cesur@citak.ch

CESUR ÇITAK
cesur@citak.ch

Cemil Baysal

Z RİH  İftar prog-
ramında MÜSİAD 

İsviçre ve İsviçre Türk 
Diyanet Vakfı Yönetim 
Kurulları tam kadro 
olarak hazır bulundular. 
İftar programına Zürih 
Başkonsolosu Aslı Oral 
ve Eşi Can Oral, İstanbul 
Müftüsü Prof.Dr. ahmi 
Yaran, Bern Büyükelçiliği 
Din Hizmetleri Müşavir 
Vekili Engin Yılmaz, 
Basın Müşaviri Hacı 
Mehmet Gani, Gazeteci 
Yazar Sami Özey'in yanı 
sıra Müsiad ve İTDV üye-
leri ve vatandaşlar katıldı. 

Programda kısa konuşmalar 
yapan DTİK Başkanı Suat 
Şahin, MÜSİAD İsviçre 
Başkanı Cesur Çıtak ve  

Bern Büyükelçiliği Din 
Hizmetleri Müşavir Vekili 
Engin Yılmaz, takılımcılara 
teşekkür ettiler.

İftar a katılım yoğun oldu
İsviçre ürk iyanet ak ı ve M İ  İsviçre’nin 
ortaklaşa düzenledikleri İ tar programı Zürich’te 
ounge  ismli restoranda gerçekleşti

Wİ TERTH R   Sıla AG'nin 
sahipleri Suat Şahin ve Murat 

şahin kardeşler Club Paşa düğün 
salonunda iftar verdi. Winterthurda 
bulunan Club Paşa düğün salonunda 
gerçekleşen  iftar programı Sıla AG 
sahipleri Suat Şahin ve Murat Şahin 
ev sahipligi yaptılar. Zürih Başkon-
solosluğundan muavin Konsolos Ser-
dar Piri, Basın Ataşesi M.Gani, İTT 
Başkanı Kahraman Tunaboylu'nun 
yanı sıra MÜSİAD İsviçre yönetim 
kurulu üyeleri,  Sivil Toplum Örgü-
tütleri temsilcileri ve vatandaşlarımız 
da iftar programında yerlerini aldılar. 
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BASEL, ZÜRICH ve 
CENEVRE’den DİREKT uçuyoruz
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∑ Dünyanın her yerine uçak bileti 
∑ Otel ve tatil köyü rezervasyonları 

∑ Lastminute paketleri 
∑ Kültür gezileri  ∑ Otomobil kiralama 
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kervansaray

Einsiedlerstr 1
8820 Wadenswil
Tel: 078 649 77 88

Kervan Shisha Club, ailece ve güvenle rahatlıkla 
gelip vakit 
geçireceğiniz
YENi ve 
MODERN 
bir mekan

Aynı zamanda 
Fincan falı ve 
Kart falı bakılır

Mutlu Bayramlar

Cemil Baysal

CE E RE  İsviçre Federal Mahkemesi, 
2012-2014 yılları arasında Malulen Emek-

lilik Kasası İV tarafından bir aileye ödenen 
paranın geri ödenmesine karar Verdi. Aynı evde 
yaşayan 25 yaşından küçük oğlunun, eğitiminin 
yanısıra çalışan ve yıllık geliri minimum maaş 
sınırı 70 bin frankı aşması nedeniyle, babanın al-
dığı çocuk paralarının geri iade edilmesine karar 
verildi. Yasalar gereği eğitimine devam eden 25 
yaşından küçük çocuklar için 
ödenen çocuk parası, eğitimi 
sürdüren çocuğun eğitiminin 
yanısıra çalışması halinde, ka-
zancı belirlenen en düşük maaş 
sınırını geçmesi durumunda bu 
haktan muaf tutuluyor. Federal 
Mahkemedeki davada, bir Baba 
Malulen Emekli Sandığı İV'ın 
2012-2014 yılları arasındaki 
ödediği çocuk parasını geri 
talep etmesi üzerine karara 
itiraz etti. Sözkonusu genç, okul 
eğitiminin yanısıra çalıştığı işte 
2012 yılında yıllık 71 bin, 2013 
yılında 73 bin, 2014 yılında ise 
80 bin frank kazanç elde etti.

İV denmiş çocuk 
parasını geri istedi



!oğun iftar programlarıyla 
geçen bir Ramazan ayı ve 

öncesi Nisan ayının başından Ma-
yıs ayının sonuna kadar süren 23 
Nisan programlarına tanık olduk. 
Toplu programların bazılarında 
önceki aylarda da, 
konuşmacıların 
sahnede konuştuğu 
sunum yapıldığı 
anlarda yapılan 
ikazlara rağmen 
ne dinlemeyi ne 
de saygı duyma-
yı bilemiyoruz.  
Karşıdaki gelen 
misafir konuşmacı 
birşeyler anlatmaya 
çalışırken, salondaki 
gürültüyü uğultuyu 
sesiyle bastırmak 
için adeta yırtınıyor. 
''Dinleyin,susun'' 
ikazlarına rağmen 
ilk defa bu tür 
salon etkinliklerinde 
birbiriyle tanışırmış gibi insanlar 
konuşmacıyı görmezden gelir 
yanındakiyle fısır fısır çen çen 
konuşmaya devam eder. Sıkılmış 
olabilirsin. Dinlemek istemeye-
bilirsin. O halde çıkar gidersin.  
Üstelik sen yanındakiyle memle-
ket meselelerini konuşup hükü-
met kurup devirirken ya da son 
maçtaki hakem hatasını kaçan 
penaltıyı tartışırken, beraberin-
de getirdiğin çocuklar sahnede 
konuşmalar devam ederken 
salonun altını üstünü getiriyor 
ve bunları da göremiyorsun. Biz 
milletce dinlemeyi beceremiyo-
ruz. Bir konu olduğunda da ne 
kadar bildiğimiz bilmediğimiz 
varsa ortaya koymaya çalışıyoruz. 
Ancak, küçüğe karşı büyüğe karşı 
dinleme saygısı olmalı insanda. 
Ki bu önce aile içinde öğreti-
len bir durumdur. Dinlemenin 
konuşmaktan daha zor olduğunu 
anlamak için ''Bir balık çenesini 
tutabilse yakalanmaz'', ''Dinleyen 
anlatandan arif gerek'' sözünün 
ne kadar yerinde olduğunu görü-
yoruz.  Dinleyenin konuşandan 
üstün olması gerektiğini anlatan 
Atasözleri. Konuşurken sadece 
aklımızda olanı, bildiğimizi not 
ettiklerimizi konuşur aktarırız. 
Dinlemek çok farklı bir sanat. 
Zihin fısıltılarımızdan uzak durup, 
yanımızdakilerin konuşmalarına 
değil, sadece söylenen konuşulan 
anlatılanların üzerine konsantre 
gerektirir. Özellikle 23 Nisan 
programlarında, çocukları dinle-
mek değer verildiğini göstermek, 
eşlerin birbirini dinlemesinin evli-
likteki payı gibi önemli. Çocuklar 
kendilerine önem verildiğini 
dinlendiği görünce özgüvenleri 
artıyor. Ancak ne yazık ki, çocuk-
lar sahnede şiir okurken, gösteri 
ve sunum yaparken, salonun 
yarısı dışarda, kimi yandaki ye-
mek standtlarından yemek alıyor, 
yarısı birbiriyle siyaset, futbol ya 
da dizi muhabbeti ediyor oluyor. 
Bir eşin diğerine veya arkadaşlar 
arasında birbirini can kulağıyla 
dinleyip tanımaya başladıktan 
sonra, yıllar geçse de ''30 yıldır 
tanışıyoruz. Bugüne kadar seni 
tanıyamamışım'' dediklerine tanık 
oluyoruz.  Belki yazıyı okuyanları-
nızdan bazıları, ''Bizim toplantılar 
farklı'' diye mırıldanıyor olabilir. 
Ancak genel halimiz ne yazık ki 
böyle. Bizi yaradan bile bize iki 
kere dinle bir kere konuş diye bir 
ağız iki kulak vermiş. Biz gerek 
arkadaş çevresinde gerekse ikili 
konuşmalarda ''lafını balla kestim'' 
demeyi seven ve konuşmayı 
sürdüren halk arasında ''bak sazı 
yine eline aldı'' diye tanımlanan 
yanlış alışkanlığa sahibiz. Çocuk-
luktan yaşlana kadar hayatımızda 
en sık duyduğumuz kelimelerin 
ikazların başında ''dinle'' gelir.  
Sahne programlarına madem ki 
oralara kadar geliniyor, karşıdaki 
insanı konuşmacıyı çocuğu din-
lememek kişiliğine saygı duyma-
mak  bencilliktir. 
Duymak ile 

dinlemeyi evde işte toplantıda 
karıştırıyoruz. Sadece belli kişileri 
belli konuları egomuzu mutlu 
edecek işimize gelen konuları 
söylenenleri duyuyor dinliyoruz. 
Konuşmalarda hayati konuları es 

geçip, duymak istedik-
lerimizle doldurup 
orada konuşulanları 
da yarım yamalak 
anladıklarımızı bazen 
yanlış anlatıyoruz. Ti-
carette bile müşteriyi  
iyi dinlemek anlamak 
satış yapmaktan önce 
gelir. Arkadaşına 
dostunu iyi dinleyen 
kişi, dostunun zama-
nını almamış olur ve 
güvenini kazanır.  İyi 
dinleyici olabilmek 
hem kalbi hem aklı 
kullanarak mümkün 
olur. İyi bir konuşmacı 
olamayabiliriz. Ama 
iyi bir dinleyici olmak 

herkesin kendi elindedir. Toplan-
tıda, radyoda, televizyonda, tele-
fonda hayatımızın büyük bölümü 
dinlemekle geçerken, karşımızda-
ki insanı konuşanı dinlemiyoruz. 
2 ay boyunca her hafta başka bir 
kantonda düzenlenen 23 Nisan 
programları, gerekse her akşam 
bir farklı STK veya cami, dernek 
tarafından düzenlenen iftar prog-
ramlarına katılan davet edilen 
başkan, işadamları, yöneticiler 
ve Konsolos görevlileri hep aynı 
yüzlerdi. Bazen her akşam veya 
her hafta sonu davet edilen bu 
insanlar ve aileleri için oldukca 
yorucu bir hale dönüşebiliyor. Bu 
organizasyonları yapanlara da 
salon tutma ve harcanan emekte 
ciddi bir külfet getiriyor. Önümüz-
deki yıllarda en azından bir araya 
gelebilecek stk, dernekler ve okul 
aile birlikleri, bu etkinlikleri büyük 
bir salonda gerçekleştirerek hem 
zamandan hem masraftan hem 
müsriften ve yorgunluktan tasar-
ruf etmiş, davet edilen insanların 
ailelerine daha fazla zaman ayır-
malarına imkan sağlamış olabi-
lirler. ''Ve toklar tokları ağırlıyor'' 
görüntüsünden ziyade,  belki 
Ramazan'ın önemini anlatabilme 
adına bir yabancı komşumuzu 
iftara, salonlara da yabancı mi-
safirler davet edilse ağırlansa çok 
daha anlamlı olur.

r t k l kalksın
İftar programlarında benim 
çocukluğumda köylerde büyük bir 
meydanlıkta meydanda olurdu. 
''Halk sofrası'' diyebileceğimiz 
herkesin birbiriyle kaynaşıp bir 
araya geldiği sofralar. Lütfen bazı 
etkinliklerde bu geleneği sağlaya-
lım yaşatalım. Yapılan etkinlikler-
de salona gelenlerin yarısı kadar 
protokol oluyor. Başkonsolos, 
devlet temsilcileri, STK ve dernek 
başkanları birbirini farklı ortam-
larda toplantılarda zaten görüyor. 
Protokolde yanyana oturmaları 
şart değil. Bu etkinliklerde prot-
kol geleneği kalksın. Başkonso-
los, başkan, yönetici, ataşe halkın 
arasına farklı masalara otursun. 
Halka içiçe olsun. O insanlar 
sizi her gün görmüyor. Belki 
gider yemek arasında dertlerini 
dinlersiniz. Belki iki muhammet 
etmek imkanıyla onları inanılmaz 
mutlu edersiniz. Ve asla bir şey 
kaybetmezsiniz. Gittiğim tek bir 
programda bana yer ayrılmamış 
niçin ayakta kaldım diye atarlan-
madım. Çok programı ayakta 
izlediğim de oldu. Şayet ''son 
an gelen misafirler'' oluyor diye 
protokol gerekli diyorsanız, halk 
kendisi ayağa kalkar o değerli 
başkanlara devletimizin temsilcile-
rine yer verir bundan benim asla 
bir şüphem yok. 
Tüm sevdiklerinizle güzel bir 
bayram yaşamanız, anavatana 
gidenlere de kazasız belasız sağlı-
cakla dönmeleri temennisiyle..
Sağlıcakla Kalın
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İslam m tl r
rl kt  tar a tı

İslam Cemiyetleri Federasyonu'nun düzenlediği iftar 
programı Zürih Merkez Binasında gerçekleşti. Dernek 

başkan ve temsilcilerinin katıldığı iftarda bir araya 
gelmenin sevinci ve coşkusu yaşandı.

ZÜ İH-  İsviçre Türk Federasyonu, 
Zürih Altstetten'de (Buckhausers-

trasse 40, 8048 Zürih ) bulunan Zürih 

İslam Türk Kültür Ocağı'nda iftar 
yemeği verdi. Yoğun katılımın olduğu 
iftar programı,  İsviçre Türk Fede-

rasyonu Başkanı İrfan Okutan, İTT 
Başkanı Kahraman Tunaboylu, üyeler 
ve vatandaşlarımız iştirak ettiler.

T r  edera on n i tar na oğ n at l m
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dens il deki yerli ve 
yaban ı vatandaşlar Et el kilise 
salonunda dens il amii 
derneğinin organi e ettiği i tar 
yemeğinde buluştu. İ tar yeme
ğine ürk vatandaşları ve ami 
emaati dışında bölgede bulunan 

okul müdürü, öğretmenler ve 
papa lar da katıldılar. Yaklaşık 
2  kişinin katıldığı i tar yemeğine 
din görevlisi A. Sinan ara nın 

uran ı erim tilaveti ve açılış 
konuşmasıyla başlandı. Program
da sö  alan ami dernek başkanı 

Ekrem alışkan  programın anlam 
ve önemini belirterek kaynaşmanın 
birlik beraberlik ve barışın önemine 
vurgu yaptı. İ tar ön esi  küçükle

rin ila i gösterisi ve  din görevlisi 
A. Sinan ara nın okuduğu e anla 
başlayan i tar yemeği yapılan dua 
ile sona erdi.   

Türk ve İsviçreliler
iftarda buluştu

BASEL 
-Basel 

Müslüman 
Komisyonu'nun 
düzenlediği iftar 
yemeğine katı-
lım yoğun oldu. 
İftar davetine İs-
viçre Parlamen-
tosu ve Basel 
Belediyesi'nden 
10'a yakın isim 
katıldı. Ba-
sel'deki diğer 
cami dernek 
temsilcileri ve 
dini kuruluşların 
başkanlarının 
da katıldığı 
iftar yemeğinde 
davetliler görüş 
alış verişinde 
bulundu.  

a el liman omi on  i tar !"#$%&

emil Baysal
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la  Hastanesi, üs
lüman kadın ve erkeklerin 
bayan bakı ı ve doktor 
istekleri gibi konulardaki 
İslami assasiyetlerini dik
kate alan bir i met uygu
laması başlatıyor. Büla  

evlana ami Yönetimi ile 
yaptıkları görüşme sonu
unda a ırlanan uygu

lamanın taslağı astane 
yönetimi tara ından kabul 
gördü. Hastaların istekleri 
doğrultusunda, bayan 

astalar bayan bakı ı veya 

bayan Doktor, aynı şekilde 
erkek astalar erkek bakı ı 
ve doktor talep edebile
ekler. Yiye ek ve içe
eklerin yanısıra ilaçlarda 

da astaların dini assa
siyetleri dikkate alına ak. 
Hastane yönetimi, uygula
manın taslağını birlikte a
ırladıkları Büla  evlana 
amii ve diğer isimlerle 

beraber, 6 emmu  günü 
uygulamayı birlikte tanıta
ak. üslümanların pek 

çok assasiyetini gö te
e ek uygulama resmen 
başlaya ak

01)234+
astan s nd n 

anlamlı m t 
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!üyük umutlarla başladığımız 
bir turnuvaya hiç de arzu 

etmediğimiz bir şekilde 
veda ettik. Bir arkada-
şımın sosyal medyada 
dediği gibi ''Turnuvaya 
nasıl katılırsan, öyle 
elenirsin.'' İşte tam da 
böyle oldu. Turnuvaya 
gelirken birçok ihtimalin 
gerçekleşmesiyle direk 
katılma şansını elde 
ettik. Gruplar açıklandı-
ğında gerçekten zor bir 
gruba düşmüştük. Ama 
beklentiler milli takımın 
yeni enerasyonla bera-
ber bu gruptan çıkacağı 
yönünde idi. İlk iki maç 
sonrasında maalesef milli 
takımımız beklentilerin 
çok ötesinde bir futbol ortaya 
koyarak herkesi hayal kırıklığına 
uğrattı. Sonucunda da Milli Takım 
teknik ekibinden, futbolcularına 
kadar müthiş bir eleştiri yağmuru-
na maruz kaldı. Eleştirilerin geneli 
oyunları kaybetmemizden ya da 
aldığımı kötü sonuçlardan ziyade 
futbolcuların sahada gerekli çaba 
ve gayreti göstermemesi ya da 
gerekli mücadeleyi yapmadıkları 
yönündeydi. Özellikle yüksek per-
formans beklenen isimlerin hepsi 
vasatın altında kalarak böyle bir 
sonucun çıkmasına sebep oldular. 
Gruptaki son maçımızı çok da iyi 
oynamadan kazandık. Ama bu 
sonuç turnuvaya katılırken gerçek-
leşen ihtimallerin gerçekleşmemesi 
üzerine bizim gruptan çıkmamıza 
yetmedi ve böylece turnuvaya 
veda ettik. 
Pe ki ne umduk ne bulduk sorusu-
na gelince ben Avrupa'da yaşayan 
biri olarak çok üzüldüm. Aldığım 
Türkiye formasını doya doya giyip 

maç izleyemedim. Sokaklarda 
bayrağımızla tur atıp dolaşama-

dım. Türkiye, Türkiye 
diye bağıramadım. 
Avrupa 'da yaşayan 
bizler böyle fırsat ve 
turnuvaları çok sık 
yaşamıyoruz. En son 
2008'deki turnuvada 
bu sevinci yaşamıştık. 
Hal böyle olunca 
insan olarak bir hayal 
kırıklığı ve burukluk 
duyuyorsunuz. Nüfu-
su 300-400 bin olan 
küçük İskandinav 
ülkelerinin tamamı 
hem turnuvaya katıldı 
hem de gruplardan 
çıkarak bir üst tura 
adını yazdırdı. Ama 

biz 80 Milyonluk Türkiye'den 
güçlü bir milli takım çıkartmakta 
zorlanıyoruz. Oyuncularımız yarı-
sından fazlası da Almanya kökenli 
oyunculardan oluşmakta. 
Velhasıl bir Turnuvayı geride 
bırakırken tek tesellim Türkiye'nin 
grubunda olan diğer takımların da 
elenerek Turnuvaya veda etmesi. 
Finale gelecek olursak çok büyük 
ihtimalle Almanya-Belçika Finali 
olabilir. Tabi Türkiye olmadığı 
için finali kimin alacağı benim için 
çokta önemli değil. 
Değerli okurlar bakıldığında haya-
tın her bölümünde bir mücadele ve 
koşuşturma var. Bu mücadele de 
bazen kazanır, bazen de kaybede-
biliriz. İster futbolcu, ister işçi, ister 
patron olsun mühim olan nerde 
olursak olalım aldığımız paranın 
hakkını verip mücadele etmek 
zorundayız. 
'Her sonucun bir sebebi vardır ve 
sebebi iyilik olan her sonuç mutlak 
hayırlıdır.'

2016 Avrupa 
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Z RİH- Winterthur'da 
geçtiğimiz günlerde 
aşırı grup yanlısı 

olduğu şüphesiyle gözal-
tına alınan İtalyan kökenli 
İsviçre'linin kurduğundan 
şüphe edilen ''Lies'' olu-
şumu yetkililer tarafından 
yakın takibe alındı. ''Lies'' 
yani ''Oku'' adlı oluşum, 
kurulan standtlarda Kuran-ı 
Kerim dağıtıyor. Salafi  ağır-
lıklı oluşuma karşı yetkililer 

din ve ifade özgürlüğünün 
güvence altına alınmış 
olmasından dolayı, kriminal 
bir suç teşkil etmediği süre-
ce etkinliği yasaklayamıyor. 
2015 Haziran ayında SVP'li 
yerel siyasetcilerin soru 
önergesi üzerine  Zürih'te 
yapılan araştırma sonucun-
da, oluşumun her hangi 
bir radikal grup bağlantısı 
bulunamadı. Ve yetkililer 
bugüne kadar bir sorun 
oluşturmadığını beyan etti. 

İsviçre'nin kantonlarında 
açık alanlarda kurulan 
standlarda Kuran-ı Kerim 
dağıtan ''Lies'' adlı oluşu-
ma karşı Winterthur Polis 
Teşkilatı oluşumun olası bir 
bağlantısını ve yasaklanma-
sıyla ilgili araştırma yaptığı 
belirtildi. Selefi lerin "Her 
eve bir Kur'an" ismi ve Lies 
(Oku) sloganıyla başlat-
tığı Almanya çapında 35 
şehirde 25 milyon Almanca 
Kur'an meali dağıtma kam-

panyası, Selefi lerin isan 
ayında Almanya'da günde-
min baş sırasına oturmasına 
neden oldu. Halen devam 
eden kampanyada, Alman-
ya'da, Avrupa'da Almanca 
konuşulan diğer ülkelerde 
de meal dağıtımını hedef-
leniyor. Mealler halkın 
yoğun yaşadığı mekanlarda 
açılan stantlarda dağılıyor. 
Cezaevlerindeki tutuklulara 
da meal gönderiliyor.

Poli  e lerinde 

ZÜ İH- İsviçre Hükümeti, radikal savaşcı grupla-
ra katılımları engellemek için şüpheli kişilerin er-

ken teşhis edilmesi yönünde yasal bir zemin hazırlığı 
arayışı içinde.  Tespit edilecek savaş gönüllülerinin 
İsviçre dışına seyahat etmeleri engellenmesi planlanı-
yor. İsviçre Milli İstihbaratının 2001 yılından bu yana 
76 kişinin smini bildiridği belirtiliyor. İsviçre'lilerin 
''Cihatcı'' diye tanımladıkları savaş gönüllülerinin 
erken tespiti için hangi kriterlerin belirleyici olacağı 
kesinleşmedi. Sosyal medyadaki savaş yanlısı ve Batı 
karşıtı söylem ve paylaşımlar ve dinini değiştirip 
Müslüman olanlar üzerinde mi şüpheli arayışı yoğun-
laşacak bilinmiyor. Federal Güvenlik Yetkilileri, her 
ihtimalde rak ve Suriye'ye savaşa katılan isimleri 
önceden tespit ederek seyahatlerini engellemek isti-
yor. Bunun için potensiyel şüphelilerin erken tespit 
edilmesinden sonra, düzenli olarak bir Polis Merkezi-
ne günlük rapor vermeleri istenebilecek. 

Rad kall r m r k altına alına ak

SilaKalitede         Döner
İsviçre‘de güvenilir...

www.sila-ag.ch

İsviçre’nin 
her y erine
S ervisimiz 

vardı r. . .

Adıyla Tadıyla 
gönlünüzde 
taht kurdu Sila

www.sila-ag.ch
Sila

G ew erbestr.  4  · 4 4 4 6  B u c kten
T el:  0 6 2  -  2 8 5  0 0  1 0

silaag@ blu ew in. c h 

S u a t Şa h in & M u ra t Şa h in
Gewerbestr. 4 
4446 Buckten

T el. :  0 6 2  2 8 5  0 0  1 0  
Fax: 062 285 00 19

s ila a g @ b lu ewi n. c h  
www. s ila - a g . c h

S ila  A G

S u a t Şa h in & M u ra t Şa h in

Kesim günlerimiz, her Pazartesi 
saat 13.00 ve her Perşembe 
saat 06.30‘da başlamaktadır. is tey en 
v a ta nd a şla rı mı z ziy a retimize g eleb ilir.

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

H E L A L  S E R T iF iK A L I  
K E S iM H A N E Y iZ .

Helal Sila 
E t  v e E t  ür ünler ini

 İsviçre genelindeki 
seçkin marketlerden

 tem in ed ebilirsiniz

Avrupa’da 
HELAL 
UYGUNLUK 
BELGESi alan 
iLK Kesimhaneyiz

Sila
Helal Et deyince 

akla            AG gelir     Sila
Halal Schlachthof ◄ 

Fleischhandel ◄
Dönerproduktion ◄ 

Wurstwaren ◄

Geniş ürün yelpazesiyle, 
kalite ve güvende 

İsviçre’de  

1 
numara

Kalitede
güvenilir 

marka

en 
b ilir

حالل

A Y R U
TS

H E L A
K E S

İsviçr
seçkin

tem i

حالل
Helal kesim 
bizim isimiz!

Ramazan Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile 
olmasını temenni ederiz.

Suat Şahin ve Murat Şahin

T

in f o @ vatan . c h
w w w . vatan . c h  Tel. :  04 4  4 5 4  8 1 8 1

Acil bilet: 
079 403 07 56

1 9 79
2 0 1 6

Zürich, Basel ve Cenevre’ den
THY ile iNDiRiMLi FiYATLAR
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Z RİH- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 
(DEİK) İsviçre Başkan Yardımcısı Zeki 

Yıldırım estoran Mezzo'da iftar yemeği 
verdi. İftar yemeğine Zürih Başkonsolos'u 
Aslı Oral, DTİK Avrupa Başkanı Suat Şahin, 
MÜSİAD İsviçre Başkanı Cesur Çıtak, Su-
nE press Havayolları İsviçre temsilcisi En-
der Turgut, MÜSİAD İsviçre yöneticileri ve 
çok sayıda işadamı katıldı.  amazan kültü-

rünün yaşatılması ve bu milli ve dini adetle-
rimizin gelecek nesillere aktarılabilmesi için 
toplumun bütün katmanlarının katkı vermesi 
gerektiğini belirten Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulu (DEİK)  İsviçre Başkan Yardımcısı 
Zeki Yıldırım, "bizde DEİK İsviçre olarak 
bu kutsal ayın kültürünü yaşatmak için iftar 
programı düzenleyerek katkı verdik. Davete 
icabet edenlere teşekkür ederiz" dedi. 

Z RİH - Post gazetesi bu 
kez sahurda buluşturdu. 
Gazetemizin merkez 

bürosunda gerçek-
leşen sahur prog-
ramına Gazeteci 
Yazar Sami Özey 
ve İstanbul Müftüsü 

ahmi Yaran, Bern 
Büyükelçiliği Basın 
Müşaviri Hacı Meh-
met Gani, DEİK 
Türkiye - İsviçre İş 
Konseyi Yürütme 
Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Zeki Yıldı-
rım, Dünya Türk İş 
Konseyi'nin Avrupa 
Başkanı Suat Şahin, Din Hizmet-
leri Müşavir vekili Engin Yıl-
maz, MÜSİAD İsviçre (Müstakil 

Sanayici ve İş adamları Denerği) 
Başkanı Cesur Çıtak, MÜSİAD 
İsviçre yönetim kurulu üyesi ve 

ALTAY eisen sahibi 
Mehmet Göktaş, MÜ-
SİAD İsviçre yönetim 
kurulu üyesi Murat 
Hoş ve  işadamı Le-
vent Karaağaç katıldı.  
Post gazetesinin sahur 
ikramına katılanlara 
teşekkür eden İsviçre 
temsilcimiz Ömür 
Çelik, İftara yeteri 
kadar yaygınlaştığı 
için sahur kültürünün 
de yaygınlaşması için 
böyle bir organizasyon 

yaptıklarını belirterek katılanlara 
iştiraklerinden dolayı teşekkür 
etti. 

P ost’tan 
sahur yemeği

!"#$%&'()$)#*%
i tar yemeğinin 
ardından sa

hur kültürünün 
yaygınlaşması 

için verdiği 
sahur yemeği 
ile çok sayıda 
işadamımızı 

+*,','-'%.)$*,/*

0"123456+*7489+

TH Y acen teleriyle iftar da b uluştu

M SİAD dan ST   İş Adamlarına İ tar

(
SİAD enel Başkanı ail lpak’ın 

ev sa ipliği yaptığı i tar yemeğine 
um urbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra eşi Emi

ne Erdoğan, Ener i ve abii aynaklar Bakanı 
Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı i at ey
bek i, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma 
Betül Sayan aya, İstanbul alisi asip a in, 
İstanbul Büyükşe ir Belediye Başkanı adir 

opbaş ve çok sayıda davetli katıldı.

aliç ongre Merkezi nde düzenlenen Müst
akil anayici ve İş damları erneği nin 
M İ  i tar yemeğine umhurbaşkanı 

ecep ayyip rdoğan katıldı.

VORARLBERG- MÜSİAD 
Vorarlberg, geçtiğimiz pazar 

günü M der de bir iftar programı 
düzenledi.
MÜSİAD Vorarlberg in M der de 
düzenlediği iftar programına T.C. 
Bregenz Başkonsolosu Cemal 
Erbay, MÜSİAD İsviçre Başkanı 
Cesur Çıtak, Dünya Türk İş Kon-
seyi Avrupa Başkanı Suat Şahin, 
MÜSİAD Vorarlberg Başkanı 
Şeref Öztürk, Müsiad İsviçre ve 
MÜSİAD Vorarlberg yönetim 
kurulu üyeleri, işadamları ve 
vatandaşlarımız katıldı.
Türkiye de 25 yıldır faaliyette olan 
Müstakil Sanayiciler ve İşadamları 

Derneği nin (MÜSİAD) Vor-
arlberg Şubesi nin kuruluş 
hazırlıkları çerçevesinde M der de 
düzenlenen iftar programında, 
T.C. Bregenz Başkonsolosu Cemal 
Erbay, MÜSİAD İsviçre Başkanı 
Cesur Çıtak, Dünya Türk İş Kon-
seyi Avrupa Başkanı Suat Şahin 
konuşmalar gerçekleştirirken, 
konuşmaların ardından okunan 
yemekler yendi.
İftar programında yenilen yemek-
lerin ardından, konuklar MÜSİAD 
yetkililerinden MÜSİAD hakkında 
bilgiler alırken  Konuklar ile 
beraber çektirilen aile fotoğrafı ile 
program sona erdi.

 B

AARBURG- Türk Hava 
Yolları Zürih ve Basel 

Ofi slerinin ortaklaşa düzenle-
dikleri iftar programına Baş-
konsolos Aslı Oral, Kultur ve 
Turizm Tanıtma Ataşesi Hilal 
Demirel, Türk Hava Yolları 
acentalarının yanısıra THY per-
soneli katıldı. Kekik estoran-

da düzenlenen iftar yemeğinde 
konuşan THY Zürih Bölge 
Müdürü Altan Büyükyılmaz 
ve Basel Bölgesi Satış Müdürü 
Melih Güler misafi rlere hitaben 
birer konuşma yaptılar. Türk 
Hava Yolları'nın artan yolcu 
sayısından bahseden konuşma-
cılar, acentalara katkılarından 
dolayı teşekkür etti.

S A  orarl er den i tar
orarlberg ve İsviçre ürk işadamları M İ  orarlberg in i tarında 

aşkonsolosu emal rbay ın katılımıyla biraraya geldi.

 l d   U r 
Tütün k r d n m
)

İ  S   rans er ettiği ürk utbol ular ile 
adından sö  ettiren İsviçre 2. igi allenle 

egue  ekibi F  il, teknik direktörlük görevine 
ğur ütüneker’i getirdi. Da a ön e Erdal eser 

ve Fuat apa ile çalışan kulüp, te rübeli o ayla 
1 yıllığına anlaşmaya im a atıldı.  Egemen ork
ma , ert obre gibi isimleri kadrosunda barındı
ran İsviçre ekibi F  ill’de eknik Direktör ğur 

ütüneker’in yardım ılığını F  üri  ve Bursas
porda u un yıllar utbol oynayan Er üment a in 
ve e ati un yapa ak.          Ba tiyar kumuş



iş dünyası iftarda biraraya geldi
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Z RİH  Post Gazetesi geleneksel 
15. iftar etkinliği, bu yıl Jet Energy 
Orhan Öztaş'ın Sahibi olduğu 

Winterthur Töss Hotel ev sahipliğinde 
gerçekleşti. İftar programına İsviçre'deki 
pek çok STK Başkanı ve temsilcileri-
nin yanısıra, Zürih Başkonsolosluğu'nu 
temsilen Serdar Piri katıldı. 
Program esnasında davetlilere hitaben 
bir teşekkür konuşması yapan Ömür Çe-
lik, ev sahipliği yapan Winterthur Töss 
Hotel'in sahibi Orhan Öztaş'a teşekkür 
etti. Orhan Öztaş yaptığı konuşmada, 
böyle hayırlı bir etkinliğe ev sahipliği 
yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile 
getirdi.
Post Gazetesi'ni Temsilen Ömür Çelik, 
Cemil Baysal, Eyüp Ayvaz, Mehmet Çe-
lik, Abdussamed Berke hazır bulundular.

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

    Zürich -
İstanbul - Zürich 

Uygun TATiL PAKETi imkanı ANTALYA

U y g un f iy at ları m ı zı  
so runuz.

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

T Ü R K İY E ’ d en Bo r ç l a na r a k  S G K ’ d an E M E K L İ 
O L M A i şl em l er i ni z d e Y A R D I M C I  o l uy o r uz .

w w w .p la netg mb h .c h

B ru ggerstrasse 1 1 C  5 1 0 3  W ildegg/ A G
T el:  +  4 1  ( 0 )  6 2  8 9 3  2 9  9 0
F ax :  +  4 1  ( 0 )  6 2  8 9 3  2 9  9 2

M ail:  inf o @ p lanetgmbh. c h

M u h aseb eniz  G üv enli E llerd e...

l t b h 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.

İs r  İslam T l m  ü l r  tarda l şt

ZÜ İH EGE SDO F- İs-
viçre İslam Toplumu (SiG), 

Zürih egensdorf’ta bölge 
teşkilatlarıyla iftar 
yemeğinde buluştu. 
Zürih Başkonsolosu 
Aslı Oral ve eşi Can 
Oral’ın yanısıra, T.C 
Bern Büyükelçili-
ği’nden müşavir ve 
stk başkanlarının 
katıldığı programda 
konukların selam-
lama konuşmaları 
sonrası Başkan 
Abdullah Kasapoğlu 
iftara katılan tüm 

teşkilat başkanlarına, kadın 
kolları başkanlarına ve üyeleri-
ne teşekkür etti.
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çeken ülkelerin başında yer 

alıyor. Terör sebebi-
yle 40 bin insanımızı 
yitirdik, ayrıca 30 
milyar doların üzerinde 
bir maddi kaybımız var. 
Sadece son 6 ayda 
300 yakın insanımızı 
kaybettik. Türkiye ye 
karşı girişilen terör 
eylemlerinin arkasında 
onlarca terör ör-
gütü bulunuyor. Bu 
örgütlerin hepsinin 
bir çok uluslararası 
güç tarafından 
kullanıldıkları en acı 
gerçeklerden birisi-
dir. Siz teröre maruz 
kaldığınızda terör sevici 
ve besleyici ülkeler 
ilk açıklamayı yapa-
rak terör karşısında 
Türkiye nin yayındayız. 
Terörü lanetliyoruz  
diyerek terör karşıtı 
kesilirler. Hatta bu ülkeler 
terörün devam için Türkiye de 
STK adında veya üniversitel-
erde satın aldıkları sözüm ona 
aydınlar eliyle ülkemizde iç 
karışıklıklar çıkararak teröre 
zemin hazırlarlar. Maddi ve 
manevi imkanlar sunarlar. Eğer 
Türkiye teröre karşı başarı elde 
etmeye başlarsa bu terör sever 
sözde Türkiye dostları,  hemen 
iç işlerimize müdahale edecek 
şekilde açıklamada bulunurlar.  
Mesela AB nin Türkiye, terör 
yasanı değiştir  demesi gibi.  
Veya bizim terörist dediğimize 
onlar, bizim ülkemizde eylem 
yapmadıkları için biz onları terör 
örgütü olarak nitelendiremeyiz  
diyerek sahiplenirler.  Bir başka 
dost geçinen müttefiklerimiz, 
PKK, DAEŞ ve diğer örgütleri 
terör örgütü listesine alır, fakat 

diğer taraftan onları finanse 
eder, barındırır.  Bir diğeri ise 

senin siyah dediğine 
o kara der. Küçük 
menfaatleri için on-
lara destek çıkarlar.  
Bu her fırsatta gör-
dük ve görmekteyiz. 
Paris te meydana 
gelen saldırının 
ardından dünyanın 
gösterdiği hassa-
siyeti  maalesef  
Türkiye de meyda-
na gelince bunu gö-
remiyoruz. Bu has-
sasiyetin olmayışı 
dostlarımızın  

gerçek yüzünü 
gösteriyor.
)
Batı medyası ve 
Türkiye deki besle-
melerinin, terörist-
leri bağımsızlık 
savaşçıları gibi gös-
terdikleri yetmiyor 

gibi siyasi partiler bile teröriste 
terörist  diyemiyor.  Paris teki 

saldırgan terörist olunca başka, 
Türkiye deki başka muamele 
görüyor. Hatta Türkiye de 
meydana gelen terör eylemini 
ranta çeviren çevreler bile var.  
Türkiye güvenli ülke değil. 

Tatile Türkiye ye gitmeyin  
diyerek felaket tellallığı yapanlar 
var.  Ölenlerin kanı üzerinde 
rant toplamaya çalışıyorlar.  
Türkiye nin bu yıl kaybettiği 
turist sayısının altında bu gerçek 
yatıyor.  Terörün ve onu yönlen-
direnlerin  istediği Türkiye nin 
hem can kaybı hem de ekono-
mik kayıp yaşamasıdır.  Buna da 
medya dolaylı ve dolaysız olarak 
destek veriyor.
Herkes tarafından kullanılabilen 
terör örgütleri bir gün bu 
destekçilerini vuracaktır.  O 

zaman kimse onlara da sahip 
çıkmayacaktır. Terör eylemi 
yapmak binlerce  teröristleri bes-
lemek büyük bütçeler isteyen bir 
organizasyondur. Terörün maddi 
ve insan kaynakları kesilmeden 
mücadelede başarılı olabilme-
niz mümkün değildir. Avrupa 
örgütlerinin milyarlarca dolar 
kazandığı önemli bir pazardır. 
Gerek uyuşturucudan gerekse de 
haraç, kara para aklama, insan 
ve organ ticareti ve en önem-
lisi masum gibi gözüken legal 
ticaret yapmak bunların başında 
geliyor. Bana dokunmayan yılan 
bin yaşasın diyenler terör ör-
gütleri eliyle kendi geleceklerini 
karartıyorlar.  Batı teröre verdiği 
dolaylı desteği kesmediği müd-
detçe dünyanın farklı yerlerinde 
patlamalar ve savaşlar olacaktır. 
Batı terör örgütlerine silah 
sattıkça bu kan durmayacaktır.
)
Terörün dini imanı milliyeti 
olmaz.  Terör insanlık suçu-
dur.  Buna kim destek verirse 
masum gibi gösterirse insanlık 
adına suç işliyor.  Terör yüzün-
den hayatını kaybeden sakat 
kalan mazlumların feryadı ve 
göz yaşları hem terörü hem de 
terör sever ülkeleri bitirecektir.  
Terör zulümdür, mağdurları 
ise mazlumdur. Zalimin hasmı 
Allah tır. Mazlumların yanında 
Allah vardır.  Cenab-ı Hakk 
adili mutlaktır. Er veya geç hem 
teröristlerden hem de terör 
sever ülkelerden mazlumların 
intikamını alacaktır. Ter-
ör konusunda tek yürek tek 
cihet ve tek istikamet olma 
zamanıdır. Şehitlerimize rahmet, 
yaralılarımıza acil şifalar diliy-
oruz.  
Milletimizin başı sağ olsun.

!012134+50121*65+607*8*)01*+)9:05)*;<1(=
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0ünya ve Türkiye 
gündemi her 

zaman biz gurbetçileride etkiliyor. Anavat-
anla birlikte üzülüyor, birlikte seviniyoruz. 
Sevindiğimiz ve sevineceğimiz 
olaylar gurbette daha farklı bir 
heyecan yaratıyor. Türkiyemizin 
her başarısı gurbette ,gurbetçinin 
yüreğinde hissediliyor. Bugünler-
de Fransada devam eden Avrupa 
Futbol Şampiyonasına katılma 
hakkı elde eden Futbol milli 
takımımızın başarısını yıllar sonra 
tekrar yaşamak,hissetmek istedik. 
Türkiyemizde bu şampiyonada 
mücadele edecek diye yediden 
yetmişe Ayyıldızlı formalarımızı 
giyip ekran başına geçtik umu-
dumuz iyi mücadele,iyi neticeler 
alınmasıydı. Yani yıllardan sonra bu 
heyecanı yaşayacaktık.Çocuklarımız 
okullarında,bizler işyerlerinde başka 
bir gurur, başka bir sevinci hisse-
decektik. Tabiiki bu bir yarış ama 
olmadı bu yarışın daha başında havlu atıldı.
Bu gururu yaşatmak için sahaya çıkanlar 
döküldüler, mücadele etmediler. Gayret 
gösteripde kaybetselerdi bu kadar üzül-
mezdik. Heyecanımızı çaldılar,başımızı öne 
düşürdüler. Heyecanlar başka bahara kaldı. 
Fransadaki Turnuvada yinede hakemimiz 
Cüneyt Çakır ve Milli gururumuz THY 
Türkiyeyi en iyi şekilde temsil ediyorlar. 
Onlarla ne kadar gurur duysak az.

Sosyal Güvenlik yasasınınn, yurtdışında 
çalışan vatandaşların dövizli borçlanarak 
emekli olmalarına olanak veren yasanın 
İsviçredeki Türk gurbetçilere ayrımcı bir 
politika izlediğini geçtiğimiz aylarda dile 
getirmiştim. Haziran ayının başında Cene-
vreye gelen Sosyal Güvenlik ve Çalışma 
bakanı sayın Süleyman Soylu ya gazeteniz 
POST un bu konudaki yayınları göste-
rilerek; çözüm beklendiği iletildi. Sayın 
bakan konuyla ilgileneceğini belirterek 
mağduriyetin ortadan kaldırılması için 
çalışılacağını belirtmiş. Bu bir kere daha 
gösteriyorki POST gazetesi sizlerin sesi 
olmaya devam ediyor.

Avrupa Birliği,vizesiz dolaşım, bitmeyen 
şartlar. Yıllardır kendisini ilah zanneden 
Avrupa Birliğinin kartondan bir kale olduğu 

İngilteredeki 
oylama ile 

ortaya çıkmış oldu. Kendi sonları belli 
değil artık nereye doğru gittiklerini bile 

bilmiyorlar,direksiyon haki-
miyetlerini iyice kaybettiler. 
Türkiye bundan sonra bu 
birliğe girmeli mi; bu konuda 
artık herkesin endişesi daha 
fazlalaştı. Ne fayda göreceğiz 
bunu bir kere daha iyi 
sorgulamalı, adımlar atılırken 
daha iyi gözden geçirilmeli, 
ihtiyaçmıdır bu halindeki 
Avrupa Birliği. Yoksa altmışlı 
yıllarda bizim gurbetçileri-
miz vasıtasıyla enkazdan 
kalkan Avrupa şimdide enkaz 
haline gelirken bu enkazı 
kaldırmak içinmi bizi içle-
rine alacaklar. Kendilerine 
bile faydaları olmaz hale 
gelen, ekonomilerini ayakta 
tutan yabancılara karşı her 

türlü aşağılayıcı,ırkçı uygulamaları yapan, 
Müslüman nüfusa karşı nefret söylemlerini 
artıran bu Avrupanın sonu pek iyi görün-
müyor.

Terör yine hain yüzünü gösterdi, 
İstanbulumuzu vurdu. Terörü besleyen, 
teröriste yardım ve yataklık edenlere lanet 
olsun. Mübarek gün bile dinlemeyen 
terör odakları emellerine ulaşamıyacaklar. 
Bizler Çanakkale ruhunun devamıyız 
dün güçleri yetmedi bugünde kimsenin 
Türkiyeyi yıkmaya bölmeye gücü yet-
meyecek. Şehitlerimizin ruhları Şad olsun, 
yaralılara acil şifalar diliyorum. Bayrağımız 
inmeyecek, Bayramlarımız yine kutlana-
cak yaşamımıza kastedenler emellerine 
ulaşamıyacak, yeterki birlik ve beraberlik 
ruhumuzu kaybetmeyelim. Mübarek Rama-
zan  Bayramınız Kutlu olsun. 
Çocuklarımızı Türk kültür derslerine gön-
derelim, geleceğimize yatırım yapalım.

TEMA VAKF NA ÜYE OL, DESTEK 
OL,TÜRKİYE ÇÖL OLMAS N
Üzerinize vazife olmayan işlere karışın : 
BİR A AÇLA KARDEŞ OLUN
Sağlıcakla kalın. 
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Terörü ve terörü destekleyenleri

LANETLİYORUZ
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İsviçre de 
kalifİye
ğretmen 

sıkıntısı 
B  

BERN - İsviçre genelinde 
1141 okul yöneticileri 

ile yapılan bir araştırma 
sonucu, şoke edici veriler 
elde edildi.  Araştırma, 
birçok okullarda öğretmen 
açığından dolayı ve isviç-
re'de yeterince öğretmen 
yetişmemesinden, kalifi -
yesiz öğretmenlerin görev 
aldığını ortaya çıkardı. 
Okul yöneticileri, ülkede 
yeterince kalifi yeli eğitim-
cilerin bulunmamasından 
dolayı  bile bile okullarda 
görev verdiklerini kabul 
ettiler. Araştırmada ayrıca 
birçok branş derlerinde , 
branşı olmayan öğretmenle-
re görev verildiği belirtildi. 
Okul yönetimleri, yeni 
öğretmenlere görev verme 
konusunda çok zorlandıkla-
rının kanıtı ise, isviçre'nin 
almanca kesiminde yüzde 
17, Tessin ve Fransız kesimi 
olarak bilinen omandie 
bölgesinde ise sadece yüzde 
 tam kalifi yeli öğretmen-

ler bulunabiliyor. Federal 
Eğitim Dairesi, öğretmen 
açığının okulları kalifi yesiz 
öğretmen çalıştırmaya mec-
bur bıraktığı açıklamasında 
bulundu.

Mayıs ta 
işsi lik
oranı düştü 

B  

BERN -  İstatistik Dairesi 
Başkanlığı (Seco) geçen 

aya dair işsizlik raporunu 
yayımladı. apora göre 
isviçre'de geçen Mayıs 
ayında işsizlik az da olsa 
geriledi.  İşsizlik oranı yüz-
de 0,2 düşerek yüzde 3,3'e 
oranına geriledi. İstatistik 
Dairesi Başkanlığı (Seco) 
geçen ocak ayında işsizlik 
oranı verilerine göre, Mayıs 
2016 sonu itibariyle kayıtlı 
toplam 144 778 işsiz bulu-
nuyor.İşsizlerin sayısı bir 
ay öncesi ( isan 2016) ile 
kıyaslama yapılacak olursa 
4 bin 762 düştü. Seco, işşiz 
gençlerin (15-24 yaş arası) 
yüzde 6,4 oranında düştüğü-
nü ve toplamda ise 16 723'e 
ulaştığını, ayrıca 206'23  
kişinin iş aradığını tesbit 
ettiklerini açıkladı.

Kredi fai leri 
düşüyor

B  

Z RİH - İsviçre'de yasa 
değişikliği, kredi faizle-

rini indirdi. 1 Temmuzdan 
itibaren bankalar bireysel 
Kredilerde (Privatkredit)  en 
fazla yüzde . 5 oranında 
faiz talep edebilecekler. 
Bankalar ve Finans kurum-
ları,  yeni yasanın geçerli 
olduğu 1 Temmuz tarihin-
den itibaren bireysel Kredi 
tekli  erinde, mevcut faiz 
oranlarını düşürerek yeni 
tekli  er sunması bekleniyor. 
Bankaların kredi uzmanları, 
mevcut yüksek faizle kredisi 
bulunanlara 1 Temmuz'dan 
itibaren kredilerini başka 
bankalarda yenileyerek 
daha düşük faiz oranların-
dan faydalanaileceklerini 
açıkladılar.
Kredi uzmanları, yeni kredi 
kullanmak isteyen tüketici-
lerin kendilerine en uygun 
şartlarda kredi alabilmeleri 
için mutlaka aracı Ku-
rumlara müracaat etmeleri 
gerektiğini belirttiler.

B  

BERN - Federal Hükümet (Bundes-
rat) tütün ürünlerine vergi zammı 
yapılmasına onay vermedi. Hükümet 

3 yıl önce sadece 10 appen vergi zammı 
yapmıştı.Hükümet zam yapılmasına onay 
verseydi, 1 paket sigaraya adım adım 2 
frank 80 rappen zam yapılacak ve böylelik-
le isviçre’de Avrupa’nın en pahalı sigarası 
satılacaktı. Tütün ürünlerime zam önerisini  
Federal Hükümet kabul etseydi, Ulusal 
Parlamento’nun onayına sunulacak ve ancak 
parlamento onay verirse yürürlüğe girecekti. 
Hükümetin zam önerisine onay vermeme-
si ise çeşitli siyasi partilerde de tepkilere 

yol açtı. CVP (Hıristiyan Demokrat Parti) 
sigara ücretlerine zam gelmemesinin, ülkede 
alışveriş turizmine katkıda bulunacağını 
savundu. Tütün ürünlerine zam yapılmasını 
isteyen FDP ve SVP ise, Federal Hükümetin 

alışveriş turizmini canlandırarak kolay vergi 
toplama yöntemini seçtiğine dikkat çektiler. 
2007 Yılında Avrupa’nın en ucuz sigarası 
İsviçre ve Avusturya’da satılırken, 2016 Yı-
lında ise en Pahalı yine bu 2 ülkede satılıyor. 

Fatura 
g ndermeye 
devam 

 ablecom  yılllar
dır haksız yere müşte
risi olmayanlara atura 
göndermeye devam 
ediyor.
B  

Z RİH  İsviçre’nin en 
büyük kablo şirketi 

UPC Cablecom, müşteri-
si olmayan kişilere fatura 
göndermeye devam edi-
yor.  Yıllardır devam eden 
ve haksız yere kiracılara 
faturalar gönderen şirket, 
yaptığı açıklamada gönder-
diği Faturaları, fatura çıkan 
kişinin Cablecom müşteri-
simi değilmi ortaya çıkar-
mak amacıyla gönderdiğini 
açıkladı.  Telekom soruştur-
macısı (ombudsman) Oliver 
Sidler, konuyla alakalı hep 
aynı taktik uygulandığına 
dikkat çekerek, aslında bu tip 
faturaların direk çöpe atıl-
ması gerektiğini belirterek  
Cablecom müşterisi olma-
yıpda evine fatura gelenlere,  
fatura ikazlarının (mahnung) 
veya icraların gelmemesi 
açısından Cablecom’u araya-
rak faturaları sildirmelerini 
tavsiye etti. Ayrıca Oliver 
Sidler, 2 yıldan beri devam 
eden Cablecom’un fatura 
terörü ile ilgili şirketi ikaz 
ettiklerini, ancak şirketin 
bugüne kadar bişey yap-
madığını ve şirkete yönelik 
yasal uygulamaların devreye 
gireceğini açıkladı. Cable-
com müşterisi olmayanların 
şirketin Çağrı merkesini 
arayarak faturayı sildirme-
leri gerekiyor.  Faturayı ben 
zaten müşterisi değilim diye 
çöpe atanları ihtar mektubu 
sonrası icra takibi bekliyor. 
Cablecom müşterisi olmayıp 
ta yanlışlıkla gelen Faturayı 
ödeyenler ise, şirktin çağrı 
merkezini arayarak ödemiş 
oldukları miktarı geri talep 
edebiliyorlar.

amazan ayı öncesi Zug Kantonu’ndan Şahin 
ailesinin kızı eslihan ile, Basel Şehri’nden 

Tastemur ailesinin oğlu Serkan Palmas’taki 
düzenlenen düğün töreniyle dünyaevine girdi. 
Salonu tıklım tıklım dolduran davetliler için 
ek salon açıldı. Gelinin babası Metin Şahin’in 

dayısı Atlas ve Ceylan Holding Sahibi Adem 
Ceylan İstanbul’dan düğüne katılanlar arasın-
daydı. Gece boyunca gelin ve damatın yakınları 
ve arkadaşları geline oyun ve danslarda eşlik 
ederek bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadılar.

r rl r n  akıştılar 

Sigaraya am yok 
ederal ükümet undesrat  

tütün ürünlerine zam yapılma
sını onaylamadı. nay gelsey
di bir aket igara  ranka 
çıkacaktı.

Wİ TERTH R- İsviçre de faaliyete 
başladığı günden itibaren verdiği hi-

zmetlerle işadamlarımızın tek adresi haline 
gelen Müstakil Sanayici ve İş Adamları 
Derneği  MÜSİAD Tarımsal 
Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu (TKDK)  ile ortaklaşa 
düzenlediklerini Türkiye de çeşitli 
alanlarda yatırım imkanları konulu 
toplantıda yatırımcıları bilgilen-
dirildi.  Yenilenebilir ener i, kırsal 
kalkınma alanındaki hayvancılık, 
et süt, turizm, arıcılık, tıbbı ve 
aromatik bitkiler konusundaki 
yatırımlar ve teşvikleri konusunda 

uzmanlar yatırımcılara bilgi aktardı.
Moderetörlüğünü Levent Karaağaç’ın 
yaptığı toplantıda, Tarımsal Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)  

Genel Koordinatörü  Mehmet Serdar Tur-
han,  yatırım uzmanları Hakan Efendi Özat 
ve Kürşat Yılmaz  toplantıya katılanlara 
hangi sahada ne kadar teşvik verileceğini  

ne kadar hibe verileceği konu-
sunda katılımcılara bilgi verdiler.  
Bazı yatırım sahalarında yüzde 
70 lere varan hibe programlarının 
olduğunu belirten uzmanlar 
Türkiye ye yatırım yapanların 
kazançlı çıkacağını vurguladılar. 
Yapılacak yatırımların hem 
ülkemizin kalkınmasına hem 
istihdamına  katkı sağlayacağına 
vurgu yapıldı.

Türkiye‘ye yatırım imkan ları an latıldı
Müstakil anayici ve İş damları erneği  M İ  İsviçre ve arımsal ırsal alkınmayı estekleme urumu 

 nin ortaklaşa düzenledikleri ürkiye de yatırım imkanları konulu toplantıya çok sayıda işadamımız katıldı.
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Bentour CEO'su 
Kadir Uğur, 
Kültür ve Turizm 

Bakanlığı'na hitaben bir 
mektup kaleme aldı. Uçuş 
desteklerinden reklamla-
ra, bürokrasiden tanıtıma 
kadar pek çok konuda 
eleştiri getiren Uğur, eleş-
tiri ve önerilerini 7 madde 
halinde sıraladı. 

İşte Kadir Uğur'un ''Gö-
rünen köy kılavuz iste-
mez'' başlıklı mektubu
''2014 sonlarında ben ve 
benim gibi uzun yıllar 
turizme gönül vermiş 
arkadaşlarım söylevlerle, yazılarla 
uyarmışız bakanlığımızı, turizm 
ile ilgili sivil toplum örgütlerini, 
otelleri. Benim o zaman yazdı-
ğım yazının başlığı ''kriz gümbür 
gümbür geliyor, önlem alalım'' Bu 
arazinin gübresini Şimdiden ve-
relim diye. Ben reklamı turizmin 

gübresi olarak algılarım hep. Tarla 
ne kadar iyi olur ise olsun, her 
sene bu toprağın gübresini vermez 
isen ürünün kalitesi ve hacmi 
düşer. Aptala malum olur, bugün 
olabilecekleri sıralamışız ve A 
ve B planlarımızın hazırlanması 
gerektiğini yazmışız. Kış kapıya 
dayandığı zaman odun toplamaya 

çıkamazsınız. Bunlar hep 
bizim güzel atasözlerimiz.

O zamanki bakanımız 
zaten turizm dışında her 
konu ile uğraşıyordu. On-
dan sonra gelen bakanımız 
Mahir Ünal genç atak, ko-
nuyu bilmeyen, öğrenmek 
isteyen, konulara mantıklı 
yaklaşan bir bakanımız-
dı.  Tam ''şimdi kavradı 
problemlerimizi'' demeye 
kalmadı, baktık hükümet 
yenilendi. Mahir bakanı-
mız da hükümet dışında 
kaldı. Halbuki hepimiz 
ümitlenmiştik. Cumhur-

başkanımız ecep Erdoğan beye 
yakın bir isim diyorlardı partide. 
Ama kısmet bu kadarmış. Şimdi 
yeni ümitlerle, yeni bakanımızı 
bekliyoruz. Yeni bakanımızdan ne 
mi bekliyoruz. 
Kısaca sıralayayım. 

!"#$%&%'(")'
(*+,-.'/01&2&.

ecrübeli turizmci adir ğur sektörün sorunlarını 
içeren ve  maddeden oluşan bir mektup kaleme aldı. 

1-Tarlayı gübrelemesini, yani reklamların kısıla-
cağına arttırılmasını. Batı Avrupa için konuşursam 
minimum 150 milyon Avroluk reklam bütçesinin 
hükümetimize kabul ettirilmesini. Mega lobi şirketle-
ri ile mega reklamların devreye geçirilmesini acilen 
halen bekliyoruz. Şu sıralar en ihtiyacımız olduğu 
dönemde Türkiye reklamını medyada mercek ile 
arıyoruz. srarlarımıza rağmen ne sivil toplumlardan 
ne de bakanlığımızdan ’biz güvenli bir ülkeyiz’’ rek-
lamını göremedik. Şimdi Mısır başladı biz güvenli 
ülkeyiz reklamlarına.

 2-Yapılan reklamların ülke alışkanlıklarına uy-
gun olması lazım. Almanya’da Amerika’da geçerli 
HOME reklamlarını İngilizce veremezsiniz. Zaten 
Batı Avrupa’da HOME reklamını mobilya üreticileri 
kullanıyor. 2000’li yılların başlarında kullandığımız 
yayınlar çok tutmuştu. e için 
değiştirildi HOME oldu anlaya-
madık. Şimdi o zamanlar bizi ba-
şarıya götüren reklam sitillerini 
İspanya, Yunanistan gibi ülkeler 
kullanıyor.  

 3-Destek adı altında uçak 
başına 6000 USD verilmesi için 
çıkarılan kanun veya kararna-
medeki tezatlar, bu uygulamanın 
bürokrasiyi daha bürokratik 
hale getireceği şimdiden ortaya 
çıkmıştır.
 11.04.2016 tarihinde bakanlığı-
mıza yazdığım, halen bir cevap alamadığım bu karar-
name ile ilgili yorumumu sunuyorum.

 Madde 2 (1) En az 100 yolcusu bulunan uçak yerine 
en az koltuk sayısı 100 olan uçak olarak değiştiril-
mesinde fayda görüyorum. Zaten yolcusu az olan 
bir uçağın kesilmemesi için bu destek uygulanıyor. 
Mesela 80 yolcu ile gelen bir uçak da zaten zararımız 
daha çok oluyor. Bu zararın desteklenmesi kanısın-
dayım.

 (1a) İstanbul ve Kayseri’nin ( evşehir) hava alanı 
olarak teşvik kapsamına alınmasında fayda görüyo-
rum. İstanbul otelleri kongrelerin de iptal edilmesi ile 
tam bir felaket yaşıyor. Keza Kapadokya bölgesi içn 
de bu söylenebilir.

 Madde 2 (1b) İzmir havaalanının tarifeli seferler 
olarak da teşvik kapsamına alınması gerekiyor. Çün-
kü İzmir’e  tarifesiz sefer yok gibi bir şey. En çok 
uçan şirket SunE press olup, bütün uçuşlarını tarifeli 
olarak deklare ediyor. İzmir havaalanını Çeşme, Öz-
dere, Kuşadası, Alaçatı gibi turizm yörelerine gelmek 
isteyen turistler için kullanıyoruz.

 Madde 5 (3) Bu tarifeli seferlerde seyahat acentesi 
dışında uçak şirketinin de otelsiz yolcusu buluna-
caktır. Hesaplama yaparken uçağın mesela Antalya 
Havaalanına inişinde 120 yolcu var ise, bu sayı mı 
göz önüne alınacak, yoksa kararda yazdığı gibi uçak 
içindeki seyahat acentesi yolcuları mı oran olarak 
alınacak. Eğer ikinci şık olacak ise bu  sayı kim ta-
rafından belirlenecek  Bir seyahat acentesinin diğer 
seyahat acentesi yolcu sayısını bilmesine imkan yok 
gibi bakıyorum. Bu konunun açıklığa kavuşturulma-
sında fayda var.

 EK 6 ve EK 7’de  Gümrük imzası isteniyor. Burada 
turist mal olmadığı halde gümrük müdürlüğünün 

imzasına niçin gerek duyuluyor, anlayamadık. Bu 
kaldırılabilirse hiç olmazsa bir kalem bürokrasi eksil-
miş olur. 

 Ayrıca EK 6’da bahsi geçen ’HİZMET KU U-
LUŞU YETKİLİSİ  kimdir  Bu noktanın açıklığa 
kavuşmasında yarar görüyorum.

 Kargaşa daha baştan organize olmuş gibi gözüküyor 
bana. Bu kargaşa doğmadan derişikliklerin yapılarak, 
bürokrasinin azaltılması gerekmektedir.

 4- Beraber reklam kampanyası senelerce bakanlık 
ile tur operatörlerinin yürüttüğü bir kampanya. Bu 
kampanyadaki bürokrasinin daha aza indirgenerek 
devam etmesi veya bu pro eden vazgeçilmesi gerekir 
kanısındayım. Tur operatörleri gerek reklam verme 

sırasında, gerekse ödemelerde 
bakanlık ile büyük sıkıntılar 
yaşamaktadır.

 Örneğin, bakanlığımız ile İsviçre 
de Sat 7 ve TL de reklam fi lm-
leri  başlattık. Bu aksiyon biteli 
3 ay oluyor, hala hakkedişimizi 
alamıyoruz. İlk önce Goldbach 
isimli reklam şirketi üzerinden 
verdiğimiz reklama şüphe ile ba-
kıldı. Goldbach’ın bu TV kanal-
larının resmi temsilcisi olduğunu 
yazılı kanıtlamak zorunda kaldık. 

Bakanlığın da yalnız başına verdiği reklamlarda bu 
fi rma üzerinden gittiğini yazdık ama bir türlü anlata-
madık. Hala hak edişimizi alamıyoruz. Daha doğrusu 
bakanlığın ödemesi gereken kısmı da biz ödemek 
zorunda kaldık çünkü reklamı veren bizdik. Bu ve  
bunun gibi sebeplerden bizlere gına geldi. Bütün tur 
operatörleri demorilize olmuş durumda.

Ö E İM
 için diğer memleketlerin yaptığı gibi tur operatö-
rünü desteklemek ve reklamlarında yardımcı olmak 
için getirdiği turist başına belli bir miktar verilmez  
Konuştuğumuz herkes olabilir diyor ama niye olama-
dığını anlatmıyor. İşler kolaylaşacağı için mi acaba

 5- Turizmi ihracatçı gibi değerlendirilip aynı teşvik-
lerden yararlandırılması için senelerce önce hazır-
lanmış tasarının (1618 sayılı) hayata geçirilmesi şu 
günlerde büyük önem arz etmektedir.
 Birçok bakanımızın söz vermesine rağmen bu tasarı 
bir türlü kanunlaştırılıp hayata geçirilememiştir.

 6- Turizmde her zaman, her memlekette gel gitler, 
krizler yaşanır. Başka bir yerde biri hapşırsa turizm 
hemen hasta olur. Onun için bir kriz masasının her 
daim A ve B planları ile bir itfaiye kurumu gibi 
hazırlanmış, organize olmuş bir şekilde beklemesi ve 
zamanı geldiğinde müdahale etmesi gerekir. Yoksa 
kiriz geldiğinde düşünmeye ve planlamaya başlamak 
hem zaman kaybına, hem de güç kaybına yol açar.

 7- Bakanlık dış teşkilatlarının daha çok otoriteye 
sahip olabilmesi, atanan ataşelerin inisiyatif kullana-
bilmesi gerekmektedir. Karar vermede cesareti olan, 
turizm dünyası ile içli dışlı olabilen ateşeler ülkenin 
pazarlanmasında büyük pay sahibi olurlar.’’

 Hayırlı sezonlar diliyorum.

BE - Temmuz ve Ağustos aylarında 
yıllık yaz iznini kullanmak üzere va-

tandaşların çoğu Türkiye'ye akın edecek. 
İzne gidecek vatandaşlarımızın Türkiye 
tatilinde bulundukları sırada Türkiye'de 
emeklilik başvurusunda 
ortaya çıkabilecek hata-
ların önlenmesi amacıyla  
Bern Büyükelçiliği Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik 
Müşavirliği bir duyuru ile, 
emeklilik başvurusu ya-
pacak vatandaşlara dikkat 
edilmesi gerekek hususları 
hatırlattı. 
Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Müşaviri Mustafa 
Haki Coşkun, Türkiye'de 
emeklilik koşulları hak-
kında Sosyal Güvenlik 
Kurumu'ndan (SGK), veya 
ikamet ettikleri yerlere en yakın Bern Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliğinden 
veya Zürih Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Ataşeliğinden ayrıntılı bilgi alarak karar 
vermelerininin faydalı olacağını ifade etti.
Dİ AT EDİLMESİ            

ERE E  USUSLAR 
Yapılan duyuru şöyle  3201 sayılı Yurt Dı-
şında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt 
Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Gü-
venlikleri Bakımından Değerlendirilmesi 
Hakkında Kanun'a göre yurt dışında 18 
yaşından itibaren geçen çalışma sürelerini, 
işsizlikte geçen sürelerinin her defasında 
1 yıla kadar olan kısmını ve 18 yaşından 
sonra ev kadını olarak geçen sürelerini 
Sosyal Güvenlik Kurumu'na borçlanmak 
isteyen vatandaşlarımızın dikkat etmeleri 
gereken hususlar

-Vatandaşlarımızın, 3201 sayılı Kanun'a 
göre hizmet borçlanması yapmadan önce 
çoğu kez aracı kişilerin yanlış bilgilen-
dirmeleri sonucunda, usule ve kanuni 
hükümlere aykırı bir şekilde Türkiye'de 
işçi olarak çalışmış olarak gösterilmeleri, 
hatta bazı vatandaşlarımızın yurt dışında 
ikamet ettikleri günlerde Türkiye'de bazı 
işyerlerinde sigortalı işçi olarak gösteril-
meleri ileride telafi si mümkün olmayan 
maddi hak kayıplarına sebep olmakta-
dır. Bu durum Sosyal Güvenlik Kuru-
mu Başkanlığı'nın, 28.04.2014 tarih ve 
2014 11 sayılı Genelge'sinde "Yurda giriş 
çıkış kayıtlarında yapılacak kontroller ne-
ticesinde sosyal güvenlik sözleşmesi akde-
dilmiş ülkelerdeki sigortalılık süreleri ile 
çakışan ülkemizdeki 5510 sayılı Kanun'un 
4. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kap-
samındaki prim ödeme sürelerinin gerçek 
olmadığının tespit edilmesi durumunda, 
söz konusu hizmetleri Kurumun denetim 
ve kontrol ile yetkilendirilen memur-
larının yanı sıra genel idari hizmetler 
sınıfında çalışan personeli tarafından da 
iptal edilmesine imkan sağlanmıştır. Buna 
göre, sigortalıların ülkemizde bulunmadığı 
tarihlerde 5510 sayılı Kanun'un 4. madde-
sinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamındaki 
hizmetleri denetime gidilmeksizin genel 
idari hizmetler sınıfında çalışan personel 
tarafından iptal edilecektir." hükmü ile 
izah edilmektedir.

-İsviçre'de malülen emekli olup, kendi-
lerine kısmi çalışma hakkı tanınmayan 
vatandaşlarımızın, Türkiye'de gerçek 
olarak sigorta kapsamında çalışmaları dahi 
İsviçre malüliyet aylıklarının iptali gibi bir 
sonuca yol açabilmektedir.

-İsviçre'de ikamet etmeye devam eden 
vatandaşlarımızın, çalışmadıkları veya 
malülen emekli oldukları sürelerde İsviçre 
Sigorta Kurumu'na (AHV AVS) yılda 

minimum düzeyde sigorta 
primi ödemeleri duru-
munda, Türkiye'de emekli 
olmaları için gerekli yaş 
ve hizmet süreleri şartla-
rını yerine getirseler dahi 
emeklilik hakkını hangi 
koşullarda ve hangi yaştKan 
sonra elde edebilecekleri 
hakkında Sosyal Güvenlik 
Kurumu'ndan (SGK) kesin 
bilgi aldıktan sonra borç-
lanma işlemlerini yapmaları 
uygun olacaktır.

-İsviçre'de sosyal yardım 
veya ikamete dayalı sosyal 

sigorta ödemeleri (hastalık, işsizlik, işgö-
remezlik ödemeleri) alan vatandaşlarımız, 
emekli olmak için gereken yaş ve hizmet 
süresi şartlarını yerine getirseler dahi 
Türkiye'den emekli aylığı alamazlar.

-Çifte vatandaşlık hakkına sahip Türk 
vatandaşları, sigorta prim transferi hakkın-
dan yararlanmak istedikleri takdirde, İs-
viçre Sigorta urumu'nun Cenevre adresine 
dilekçe ile başvurup, prim transferi yapma 
haklarının olup olmadığının  yazılı olarak 
teyid edilmesinden sonra karar vermelidir-
ler. Prim transferi hakkından yararlanmak 
için İsviçre vatandaşlık hakkının terk 
edilmesi gerekmemektedir.

-Türkiye-İsviçre Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesi'ni tadil eden ve 01.06.1 81 
tarihinde yürürlüğe giren Ek Sözleşme'nin 
10 a maddesine göre, İsviçre'de çalış-
tıkları sırada uzun vadeli sigorta kolla-
rına (yaşlılık ve ölüm sigortası) kesilen 
primlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na 
(SGK) transferi talep edilebilir. Bu haktan 
yararlanabilmek için, İsviçre Sigorta 
Kurumu'nun yaşlılık, ölüm ve malüli-
yet sigortası yardımlarından daha önce 
yararlanmamış olmak ve Türkiye'de veya 
üçüncü bir ülkede daimi olarak yaşamak 
üzere İsviçre'den ayrılmak gerekmekte-
dir. 3201 sayılı Kanun'un 10. maddesin-
de, İsviçre'den transfer edilecek sigorta 
primlerine ilişkin sürelerin tamamını 3201 
sayılı Kanun'a göre borçlanarak tahakkuk 
ettirilen borcunu ödemiş olanlara transfer 
olunan primlerinin tamamının ödenece-
ği  İsviçre'den transfer edilecek sigorta 
primlerine ilişkin sürelerin bir kısmını 
(Türkiye'de emekli olmalarına yetecek 
kadar süre) 3201 sayılı Kanun'a göre borç-
lanarak tahakkuk ettirilen borcunu ödemiş 
olanlara ise, transfer olunan primlerin, 
sadece borçlandıkları süreye denk gelen 
orandaki miktarı kendilerine iade edilmek-
tedir. (Örnek  İsviçre'de 25 yıl çalışması 
olduğu halde 15 yıllık süresini borçlanarak 
Türkiye'de emekli olma hakkını elde eden 
bir sigortalı, prim transferi yapıldığı tak-
tirde borçlandığı 15 yıla denk gelen AHV
AVS primlerini geri alabilmektedir. 3201 
sayılı Kanun'a göre Borçlanmadığı 10 yıla 
ait AHV AVS primleri ise kendisine öden-
memektedir.) Sigorta prim transferi yaptır-
mak isteyen vatandaşlarımızın, İsviçre'de 
geçen tüm   çalışma sürelerini borçlan-
maları, hak kayıplarını önleyecektir. 3201 
sayılı Kanun'a göre hizmet borçlanmasına 
karşılık tahakkuk edecek borcun, yapıla-
cak prim transferinden karşılanması da 

mümkün olabilmekte ve borç 
miktarından artan kısmın sigor-
talıya iadesi sağlanmaktadır. 
Prim transferi yaptırdıktan sonra 
İsviçre Sigorta Kurumu'ndaki 
sosyal güvenlik hakları ortadan 
kalkmaktadır. Vatandaşlarımızın 
Türkiye'de emeklilik koşulla-
rı hakkında Sosyal Güvenlik 
Kurumu'ndan (SGK), veya 
ikametlerine en yakın Bern 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Müşavirliğimizden veya Zürih 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Ataşeliğimizden ayrıntılı bilgi 
alarak karar vermeleri faydalı 
olacaktır.

T.C. Bern Büyükelçiliği
Lombach eg 33, CH - 3006 
Bern
T  00 41 31 351 06 2
F  00 41 31 352 88 1

İ n n s  
m kl l k arısı

ern üyükelçi
liği alışma ve 
osyal üvenlik 

Müşavirliği bir du
yuru ile  emeklilik 
başvurusu yapa
cak vatandaşlara 
dikkat edilmesi 

gerekek hususları 
hatırlattı. 
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1 3 .  - 1 9 .  J ULI 2 0 1 6
INTERNATIONAL FOOTBALL TOURNAMENT 

TISSOT ARENA BIEL ADION BRÜHL GRENCHEN

Tickets: 
www.uhrencup.ch

BSC YOUNG BOYS – 
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

MI, 13. JULI 2016, 19.30 UHR 
STADION BRÜHL GRENCHEN

FC ZÜRICH –
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH  

FR, 15. JULI 2016, 19.30 UHR 
TISSOT ARENA BIEL/BIENNE

BSC YOUNG BOYS – 
GALATASARAY ISTANBUL
DI, 19. JULI 2016, 19.30 UHR
TISSOT ARENA BIEL/BIENNE

 

FC ZÜRICH –
GALATASARAY ISTANBUL   
SO, 17. JULI 2016, 16.00 UHR 
TISSOT ARENA BIEL/BIENNE 
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! İ  üper lig in güçlü 
ekiplerinde alatasaray 

yeni sezon çalışmalarının bir 
bölümünü İsviçre de yapa
cak.  emmuz tarihleri 
arasında İsviçre de kamp ça
lışması yapacak olan alata
saray kamp süresi içerisinde 

hrencup utbol turnuvasına 
katılarak iki maç yapacak.  
İsviçre nin iel kentinde 
düzenlenecek. ürk temsilci
miz turnuvada alatasaray ın 
ilk kez katılıyor.  urnuvaya 
lman . ig ekibi orussia 

Mönchengladbach ve İsviçre 
ekipleri oung oys ern ile 

 Zürih  katılacak. 

alatasara lı 
ıldı lara sa ada 

şl k d n
hrencup turnuvasına 

sponsor olan ost gazetesi  
temsilcimiz alatasaray la  
sahaya çıkacak  şanslı 
çocukların seçimini yapa
cak. alatasaraylı yıldızlarla 
sahaya çıkmak isteyen ve 
yaşları  ila  arasında
ki çocuklarımızın .
postgazetesi.ch internet 
ve  azetesi İsvicre 
acebook say asını takip 

ederek bu şansı yakalama
ları gerekiyor. 

Galatasaray 
kampa geliyor

 utbol sezonuna İsviçre’de 
kampa girerek hazırlanacak olan alata
saray . hrencup turnuvasına katılacak.

Ma ların r ramı ş l
 oung oys  orussia Mön

chengladbach   
 emmuz  saat  .  

tadion rühl renchen

orussia Mönchengladbach   
Zürich  

 emmuz uma saat .
issot rena iel

alatasaray İstanbul   Zürich  
 emmuz azar saat .  

issot rena iel

 oung oys  alatasaray 
İstanbul  

 emmuz alı saat .    
issot rena iel

G o ld D elu x e K o lt u k  T a k ı m ı

R a lly  G enç  O da s ı  T a k ı m ı

V a ler y a  K o lt u k  T a k ı m ı D r ea m  K ö şe T a k ı m ı

I Q  C o m f o r t  Y a t a kR o m a nc e Y em ek  O da s ı  T a k ı m ı

M o lde K o lt u k  T a k ı m ı 2 0 9 0 , - 2 8 9 0 , -

1 9 9 0 , -
M a s a ,  
6 S a nd a l y e,   
Bü f e v e 
Bü f e A y na s ı

1 6 9 0 , -

8 9 0 , -

3+ 2+ B3+ 2+ B

3+ 2+ B 3+ 2+ K P

369 0, - 34 9 0, -

24 9 0, -28 9 0, -

129 0, -38 9 0, -

2 9 9 0 , - 7 9 0 , -160x 200

160x 200

119 0, -

1 8 9 0 , -28 9 0, -

2 4 9 0 , -369 0, -A r a b a lı  Y a t a k ,  Ç a lı şm a  M a s a s ı ,  
2  K p .  G a r dr o p

King Baza + Başlık

5 Kp. Gardrop + Yatak 
+ Tuvalet Masa + Ayna + 2 Komidin

D iv a  Y a t a k  O da s ı  T a k ı m ı

160x200 Karyola

Bayramınızı Tebrik Ederiz.

Bayramınızı Tebrik Ederiz.
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