
Türk-İsviçre İş 
Konseyi DEİK 

Başkan 
Yardımcısı 
Zeki 
Yıldırım, 
15 Temmuz 
darbe kalkış 
masıyla 
ilgili 
DEİK’in 
acil eylem 
planını 
paylaştı.
Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulu (DEİK), 
Fetullahçı Terör 
Örgütü’nün (FETÖ) 
darbe girişimine 
karşı acil eylem planı 
hazırladı.           15’TE
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Avrupalı Türkler darbe kalkışması 
girişimine yaşadıkları ülkelerde 

düzenledikleri yürüyüşlerle tepki 
gösterdi. İsviçre’deki STK’lar darbe 
kalkışması girişimine karşı bildiri 
yayınladılar. İsviçre’de düzenlenen 
gösteriye ise vatandaşlarımız akın 
etti. Ellerinde Türk bayraklarıyla 
meydana inen İsviçreli Türkler 
“darbeye hayır”  “Dik dur eğilme, bu 
millet seninle” sloganları attılar. 
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DAĞILDILAR

İsviçre polisinin geniş güvenlik 
önlemleri almasına ve 

konsolosluğa çıkan cadde ve 
sokakları kapatmasına rağmen çok 
sayıda kişi gerek araçlarıyla gerekse 
yürüyerek konsolosluklar önünde 
toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
çağrısı üzerine sokağa çıkan İsviçreli 
Türkler AB ülkelerinin iki yüzlü 
tutumuna ise sert tepki gösterdiler. 
Vatandaşlarımız olaysız bir şekilde 
dağıldılar.      

Hüseyin 
Samsunlu

Engin Yılmaz

Cesur Çıtak İrfan Okutan

Suat Şahin

Murat Şahin

MEDYA SPONSORU POST 
İLE GALATASARAY EL ELE

HABERİ 18. SAYFADA

Deik’ten 
acil eylem 
planı 
çağrısı

Kalkışmayı 
kınıyoruz
Batı İsviçre Türk 

Dernekleri Federas 
yonu 
Başkanı 
Celal 
Bayar, 15 
Temmuz 
2016 
gecesi 
milli 
iradeyi 
ve demok 
rasimizi 
hedef alan 
alçakça 
kalkışmayı nefretle 
kınıyoruz.           15’TE

İsviçre-AB mülteci 
sayısını görüşüyor

Didimde 
Gurbetçiye

#idim’de belge ve Faturası 
olmayan Aidatları ödemeyi 

reddeden İsviçreli Gurbetçi, 
Şirket adamları tarafından dö-
vülerek hastanelik edildi. 13‘TE

ŞİDDET

İsviçreli Türkler tepkili
$ETD İsviçre 

tarafından 
vatandaşlara yapılan 
çağrı sonrası önce 
Helvetiaplatz‘ta bir 
gün sonra Zürih 
Başkonsolosluğu önün-
de darbeyi kınamak 
üzere yüzlerce vatandaş 
buluştu..      3. SAYFADA

Türkiye’deki darbe kalkışma girişimine STK’lar öncülüğünde dünyanın dört bir yanındaki Türkler 
ve Müslümanlar sessiz kalmadı. İsviçreli Türkler sokağa indi ve darbeye hayır dedi!

İsviçre ve AB arasında 
mülteci alımı 

konusunda yapılacak 
olan görüşmeler 
Cumartesi günü 
başladı. Asıl üst düzey 
buluşma ise Eylül 
ayında olacak.  11’DE
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Cuma gecesi elvetiaplatz’ta buluşup 
Türk bayraklarıyla darbeyi kınayan 
vatandaşlar, Cumartesi akşamı yapılan 

çağrı sonucunda Zürih Başkonsolosluğu önünde 
buluştu. olisin geniş güvenlik önlemleri 
aldığı buluşmada darbeyi kınadı. 
Zürih Başkonsolosu Aslı ral’ n 
vatandaşlara hoşgeldiniz konuşması, 
birlik beraberlik mesa ından sonra, 
Basın üşaviri ehmet ani ve ETD 
İsviçre Teşkilatı Başkanı urat ahin’in 
konuşması sonrası dua okundu.  Birlik 

beraberlik mesa ları verilen konuşmalarda 
darbe kınandı ve şehit olan vatandaşlarımız için 
dua okundu. Darbenin kınandığı buluşmada 
’Dik dur eğilme, bu millet seninle’’ ve 
’Türkiye burada, hain nerede’’ sloganlarıyla 

Türk hükümetine seçimle gelen seçimle 
gider gibi sloganlı destekler verildi. Zürih 
Başkonsolosluğu önündeki buluşmaya çok 
sayıda akedon, Boşnak, Arnavut, Kosovalı ve 
Afrika ülkelerinden üslüman göçmenlerin de 
katıldığı gözlemlendi.

Da r b e  k ı n an d ı
 Temm z ma akşamı Türkiye de yaşanan darbe girişimi ayaklanması  T  

öncülüğünde ya ılan ağrıyla svi re de yaşayan vatandaşlarımız tara ından kınandı

www.facebook.com/isvicrepost
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 hsamsunlu@bluewin.ch
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Atatürk havaalanında gece 

03:00 surlarında kardeşim 
oğlum ve yiğenim tarihin kara 
gününe şahitlik etik karada 

2*345*+(
.642-(7!'((
savaş 
ucakları 
8-(/-09+(
milletimiz 
15-(
darbeye 
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ucuşla 
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bombalar 

patlatıyor cocuklarıma 
milletime bunu yaşatanlara 
hakımı helal etmiyorum.  
Yanımızda senelerce 
)<02(<5*+*4(.6+=3-3(,9(
teröristleri destekleyen 
besleyen teşvik eden medet 
uman hainlere hakımı helal 
etmiyorum. Zamanında 
şirin görünen Allah dostu 
olarak kendini tanıtan ve 
tanınan bu malum hain 
6+.=2-(:-+4-0(.1,1(,-3()-(
yardımcı olmuşumdur. Devlet 
aleyhine, bayrak aleyhine 
bir tutum alabileceğine 
hic düşünemezdim. Ama 
şimdi baktığımızda bu 
malum yapının milleti 
devleti acımasız vicdansızca 
kalbinden hancerliyor baba 
ve oğlu acımasız bir şekilde 
katlediyor Allah bunlara 
birdaha fırsat vermesin. 
Hakkımı helal etmiyorum.  
Değerli Dostlar Vatanımız 
milletimiz icin daha cok 
calışacağız. Evlatlarımıza 
daha cok sahip cıkacağız 
göğsünü siper eden 
kahraman Milletimize 
minnettarız Vatansız, 
Topraksız, Bayraksız, Malı, 
Mülkü, Parayı neyleyelim bir 
kez daha insanlık dışı bu kanlı 
darbe girişimini lanetliyorum. 
Aziz milletimizin asil şehitleri 
Allah binkere sizlerden razı 
olsun. Hakkınızı ödeyemeyiz 
mekanınız cennet olsun 
yaralı sivillerimize, polisimize, 
askerimize Allah‘tan acil 
şifalar diliyorum.

 Hoşça ve dostça kalın Allaha 
emanet olun.

B   
  

etmiyorum

cesur@citak.ch

CESUR ÇITAK
cesur@citak.ch

!5 Temmuz akşamı Türkiyemizin üzerine 
yine karabulutlar çöküyorduki beklenmedik 

bir mucize oldu. Halk vatanına 
bayrağına cumhuriyetine sahip 
çıkıyordu, karabulutları durduracak 
bir güç oluşmuştu. Hainler bu 
ülkenin kahraman evlatlarını hesaba 
katmamıştı. Sokaga dökülen halkın 
kafasında, ne siyaset vardı, ne parti. 
O an orada güncel kaygılar, siyasi 
kamplaşma, düşünce farklılıkları 
yoktu. VATAN vardı. İNANÇ vardı. 
İMAN vardı.  Bombalarla,tanklarla 
durduracaklarını sanıyorlardı ama 
yine kalabalığın içindeki Cesur 
Türk evlatlarının haykırışlarıyla 
Millet  hareketlendi . Belki o gece 
beklediğimizve hayal ettiğimiz 
gibi köprüyü fiilen kahraman 
vatandaşlarımız ,devletine bağlı 
polisin arkasında duran onbinlerce 
insan köprüyü açtı,havaalanını 
teslim etmedi hainlere. 15 Temmuzun bilinen ve 
bilinmeyen kahramanlarına binlerce teşekkürler. 
O gecenin sabahında Demokrasiyi askıya 
almış bir ülkede uyanmadıysak bunu sağlayan 
Halk hareketinde bulunan insanların hepsiyle 
ne kadar gurur duysak azdır.Türkiyede halk 
iradesine, emanetine sahip çıktı.

Mustafa Kemal Paşa‘nın  Samsun‘dan başlattığı 

kurtuluş mücadelesinde peşinden sadece aynı 
hayat ve siyasi görüşü paylaşanlar mı gitti ? 

Mesele Vatan ve Ülke olunca birleşiverdi 
bu Millet. İşte o yüzden o şanlı hareketin 
adı Milli Mücadele. Bugünde Türk 
vatandaşları hain çeteye karşı ikinci Milli 
mücadelesini kazandı.Artık Cumhuriyetin 
,demokrasinin savunmasında 
bölünmemeliyiz. Eğer ülkemizi seviyor, 
demokrasi ve özgürlüklere inanıyorsak 
devlet düzenine, Demokrasiye ve 
özgürlüklere ve Cumhuriyeti hedefleyen 
her türlü hain kalkışmalara karşı hep 
bir yürek,tek ses olmalıyız. Farklı görüş 
ve düşüncemizde olsa artık hakaret 
deyimlerini ayaklarımız altına almalı, 
bizi ayrıştıran düşünceleri geçmişin 
derinliklerine gömmeliyiz.

Demokratik,laik Türkiye Cumhuriyetine 
ve Cumhuriyetimizin kurumlarına karşı 
yapılan bu hain saldırılar toplumun 

her kesimini bir araya getirdi, siyaset kurumu 
nihayet bekleneni yaptı el ele birlikte mücadele 
etti.Bizler birlik oldukça ülkemizi parçalamak 
isteyen bölücü,hain çetelerin şansı olmayacak.
En kötü sivil yönetim bile darbeden milyon kere 
iyidir bunu unutmayalım. Darbelerin acısını 
yaşayan benim neslim darbenin; acı,zulüm 
,gözyaşı ve faşizm olduğunu çok iyi biliyor.
Vatanımızdan başka gidecek yerimiz yok 

kıymetini bilelim.

Artık bu kadar hain ve hainliklere rağmen bu 
fetöcu  çeteye destek olanlarıda Allah’a havale 
ediyorum. Kör gözlerini bir açsınlar, kötülükleri 
görsünler.Bu hainler Engerek.Çiyan vatanımıza 
göz koyan hainlerdir.

Memleketde milyonlar  Demokrasi 
nöbetindeyken, yurtdışındaki Gurbetçiilerde 
demokrasi nöbetini devam ettiriyor. Gurbettede 
vatansever Türk vatandaşları omuz omuza.
Bu hain kalkışmada vatanı uğruna hayatını 
kaybeden tüm emniyet güçleri mensuplarına ve 
sivil vatandaşlara Allahtan Rahmet diliyorum.

Unutma,unutturma,uyuma „EGEMENLİK 
KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDIR“
30 Agustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun

Çocuklarımızı Türk kültür derslerine 
gönderelim,geleceğimize yatırım yapalım.

TEMA VAKFINA ÜYE OL, DESTEK 
OL,TÜRKİYE ÇÖL OLMASIN
Üzerinize vazife olmayan işlere karışın : BİR 
AĞAÇLA KARDEŞ OLUN

Sağlıcakla kalın.  

H  E t  İ s  S  t .

 H SEYİ  
SA SU U

Türkiye İsviçre Seyahat 
Acenteleri Birliği 
(TISAB) Başkanı

Halkın direnişi 
milletin dirilişi... 

öğsünü siper 
eden bu milleti hiç bir 
güç yenemez illetimize 
minnettarız “Emirlerini 
milletimizin iradesinden 
değil, hain şebekelerden 
alan cuntacıların darbe 
girişimi olarak başlayıp 
TB ni bombalamak 
ve masum vatandaşlara 
ateş açmak gibi korkunç 
terörist saldırılara dönüşen 
eylemleri, devletimizin ve 
milletimizin kahramanca 
direnişi ve başarılı 
operasyonlarla son buldu. 

illi İrade karşıtı birçok 
girişime maruz kalmış ve 
direnmiş bir sivil toplum 
kuruluşu olan SİAD 
olarak, bugün de cesur 
milletimizin ve milli 
iradeyi arkasına alan 
seçilmiş meşru hükümetin 
yanındadır. 15 Temmuz 
gecesi, karanlık güçlerin 
el uzattığı iradesine sahip 
çıkmak için meydanları 
dolduran, tankların üzerine 
çıkan kahraman milletimiz 
yalnızca darbe girişimini 
püskürtmekle kalmamış, 
aynı zamanda Türkiye de 

darbe“ deyimine de en 
büyük darbeyi vurmuş, 
darbeye cüret edenlere 
nasıl darbe yapılacağını 
bütün dünyaya en güzel 
şekilde göstermiştir. Bu 
bakımdan 15 Temmuz, 
yalnızca Türkiye nin değil, 
dünyanın tarihine geçecek, 

illi İrade Bayramı dır. 
Bu süreçte, öncelikle 
Cumhurbaşkanımız Sn. 

ecep Tayyip Erdoğan ve 
Sayın Başbakanımız ile 
hükümetimizin kararlığı 
halkımıza cesaret vermiştir. 
Yine, darbeye kalkışanlara 
bir ağızdan karşı çıkan 
parti liderlerimiz ile 
STK larımızın sağduyulu 
açıklamalarına ve 

basınımızın darbe karşıtı 
tutumuna teşekkür 
ediyoruz. Demokrasimize 
sahip çıkan necip 
milletimize, güvenlik 
güçlerimize, darbe 
girişimine destek vermeyen 
ordu mensuplarımıza tek 
tek teşekkür ediyoruz. 
İş alemi olarak, milletin 
iradesine sahip çıkmasının, 
orta ve uzun vadede 
siyasetten ekonomiye, 
adaletten yargıya kadar 
birçok alanda olumlu 
sonuçlarını yaşayacağımıza 
inanıyoruz. ün birlik 
günüdür. Bu darbe 
teşebbüsü ve terör saldırıları 
inşallah atlatılmıştır. Allah 
yar ve yardımcımız olsun, 
bu millete bir daha karanlık 
geceler göstermesin. illi 
İradeyi korurken şehit 
düşen vatandaşlarımıza ve 
güvenlik görevlilerimize 
Allah tan rahmet, 
yaralılara acil şifalar 
diliyoruz. Askerle milleti 
karşı karşıya getirmek 
üzere bu ihanet tezgahını 
tasarlayan hainlerin tek 
tek temizlenmesini ve en 
ağır ve caydırıcı cezaları 
almasını bekliyoruz. 

Halkın direnişi milletin dirilişi

MÜS İA D  SW İT Z ER L A N D  
B aşkan Cesur Çıtak

İsviçre Türk 
Diyanet Vakfı 

olarak yüce 
milletimizin 
iradesine karşı 
düzenlenen, 
demokrasi 
tarihimize 
kara bir leke 
olarak geçen bu 
girişimi şiddetle 
ve nefretle 
kınıyoruz. Darbe 
teşebbüsünde bulunan vatan 

hainlerinin en 
ağır şekilde ceza 
alacaklarını umut 
ediyor ve bu süreçte 
hayatını kaybeden 
tüm şehitlerimize 
Allahtan rahmet 
yakınlarına 
sabırlar diler, yüce 

abbimizden 
milletimizin birlik 
ve beraberliğini 
daim eylemesini 

temenni ederiz.

Diyanet  e itlerimi e 
Alla tan ra met ileri

İsv içr e T ürk D iyanet 
V akfı Müşav ir V ekili 

Engin Yılmaz

l emi e aşşa lı ı iliyor

İsviçre Türk ekimler Birliği STAV, yaşanan olaylardan 
duyduğu üzüntüyü dile getirerek yönetim kurulu olarak 

başşağlığı mesa ı gönderdi. STAV Yönetim Kurulu 
ost’a yaptığı açıklamada  15 Temmuz darbe girişimini 

şiddetle kınıyoruz. er türlü darbeye karşıyız halkın bütün 
farklılıklarıyla huzur içinde birarada yaşamasını ümit ediyoruz.  
Demokrasi ve hukukun belirlediği, insan haklarına saygılı bir  
gelecek için tek yürek olmayı diliyoruz 15 Temmuz gecesi 
hayatını kaybeden vatandaşlarımız için büyük üzüntü duyuuyor 
yakınlarına, ülkemize  başsağlığı diliyoruz

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

Samstag bis 12:00 Uhr

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

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

Dr. med. Ioannis Peros
Cildiye ve Botoks Uzmanı

Gülüstan Fuchs-Bünül
Diyet Uzmanı

Dr. med. Sönke Baumüller
Göz Doktoru

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

Frau lic. phil. Fatemeh Parsania
Fachpsychologin für Psychotherapie 

FSP

Dr. med. Zehra Akdoğan
Plastik Cerrahi

Timmed Klinik Şefi
Dr. med. Hatun Timur

Migren ve bel ağrısı
Aile ve Acil Doktoru

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

Artık Oerlikon`da sizinde Bilgisayarcınız var

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

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

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

Uygun
Profesyonel
Güvenilir

Bayramınızı kutlar, mutluluklar dileriz
Websayfa tasarimi



Hardstrasse 55 32 Neuenhof AG
Tel.: 056 - 558 69 18 Mobil: 076 393 96 99 - 076 726 61 61

www.luxurytouristic.c ytouristic.ch    
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01.10.2016
08.10.2016
15.10.2016
22.10.2016
29.10.2016

ZÜRICH - ANTALYA                    1 0 : 0 0  - 1 4 : 0 5
ZÜRICH - LEFK O S A ( ERCAN)   1 0 : 0 0  - 1 6 : 0 5
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hem de biz Avrupalı 
Türklerin doğal olarak 
0%6#/,2#)5-.%&,#912:#;#

.1#<=>?@:

Keşke böyle bir 
)5-.%&#7%2,-%#

başka şeyler yazıyor 
AB1/,B+%7.,6:

!"#$%&&'(8.1-#

önce biri çıkıp da 
C$526,7%8.%#/,2,B%2,#

1+6%2,#.12/%#71D1*16E#

dese çoğumuz ciddiye 
almaz kardeşim sen 
aklını mı kaçırdın? 

01  yılında 
$526,7%8.%#1+6%2,#

darbe mi olur?  derdik.
Ne yazık ki 15 Temmuz gecesi 
tam anlamıyla bir k bus yaşadık. 
Reisi Cumhur’umuzun liderliğinde 
halkımızın sergilediği milli 
dayanışma olmasaydı 01  
Türkiye’sinde kanlı bir askeri darbe 
yapılacaktı.
Bu milletin yıllarca en güvendiği 
kurum sayılan, gözbebeğimiz Türk 
Silahlı Kuvvetleri içine sızan ve 
sinsice örgütlenen bu vatan hainleri 

TSK içindeki militan kadrolarını 
6'BB1-1216#5B6%7,#61-1#

/'B171-#/,2#1+6%2,#.12/%#

girişiminde bulundular.
Başarılı olması durumunda 
Türkiye’yi karanlık 
ve Kaos ortamına 
+5256B%7%*%6#AB1-#/'#

girişim,  aziz milletimiz 
ve emniyet güçlerimiz 
+17%+,-.%#/%201213#

edilmiştir.
Darbe girişiminden bu 
zamana kadar geçen 
süre zarfında gerçekler 
ortaya çıktıkça gerçekten 
uçurumun kenarından 
döndüğümüz anlaşılıyor.
Nice kahramanlıkların 
yaşandığını görüp 

duygulanıyor, gözyaşlarımıza h kim 
olamıyoruz.
Fakat öyle bir ihanet ve vatan 
hainliğine de şahit oluyoruz ki lanet 
etmemek elde değil.
Sonuç olarak devletimiz, 
milletimiz bu darbe girişimini 
halkımızın cesareti ve demokrasiye 
sahiplenişiyle başarısız kılmıştır. 
Her şer de bir hayır vardır derler. 
Bu darbe girişimden devletimiz, 

&,BB%0,&,(#9%#.%&A621+,&,(#

güçlenerek çıkmıştır. Bu birlik ve 
beraberliğimiz olduğu sürece bizleri 
kimse yıkamaz, kimse de darbe 
71D1&1(:

Değerli okurlar son olarak 15 
Temmuz gecesi yaşanan bu darbe 
girişimine senaryo, tiyatro ya da 
kumpas gibi isimler vererek, sözüm 
ona bu yaşananları basitleştirmeye, 
önemsiz gibi göstermeye çalışanlara 
birkaç sözüm olacak. Alıntı İsmet 
Berkan Aslında Sende Darbecisin
Açık açık veya gizli gizli 
sevindiysen, sen de darbecisin.
“Dur bir şey söylemezden önce 
kimin kazanacağını bir göreyim  
dediysen, sen de darbecisin.
“Böyle dandik darbe mi olur, 
aslında hepsi senaryo  dediysen, 
bu fikri aklından geçirdiysen sen de 
.12/%*,+,-:

Demokrasine sahip çıkmak için 
sokağa çıkanlara “Evinizde oturun  
.%.,7+%-#+%-#.%#.12/%*,+,-:

Daha darbecilerle çatışmalar devam 
ederken ileriye sıçrayıp “Darbeye 
karşıyım ama bu iş Recep Tayyip 
Erdoğan’a yarayacak  dediysen, 
önce bunu düşündüysen sen de 
.12/%*,+,-:
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ZAFER
TERKESLI

Batı İsviçre Türk Dernekleri 
Federasyonu Başkanı Celal 

Bayar darbe girişimini ost a 
değerlendirdi
Başkan Bayar, 
Batı İsviçre 
Türk Dernekleri 
Federasyonu ve
yurt dışında yaşan 
Türk vatandaşları 
olarak 15 Temmuz 
2016 gecesi 
milli iradeyi ve 
demokrasimizi 
hedef alan alçakça 
kalkışmayı nefretle 
kınıyoruz. Vatanımıza 
ve milletimize 
çok geçmiş olsun, 
darbecilere direnen 
ve bu uğurda şehit olanlarımıza 
Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da 
acil şifalar diliyoruz.
Demokrasiye sahip çıkan 
milyonlar, anakkale’den 
bugüne dek tek hakimin  milli 
irade olduğunu bir kez daha 
kanıtlamıştır. Küresel güçlerin 
kuklası FET , DY ve benzeri 
odakların yıkıcı kalkışmalarını 
engellemek ancak ulu önder 

ustafa Kemal Atatürk’ün bize 
gösterdiği yoldan ayrılmamakla 
mümkündür. Budarbe girişiminin 
dış politakada yeni arayışlara 
girdiğimiz ve komşularımızla 
dostluk ilişkileri geliştirmeye 
başladığımız bir anda ortaya 
çıkması dikkat çekicidir.

Toplumsal gerilimin yükseldiği 
bu olağanüstü süreçte, 
tümmilletimizin birliğe, 
beraberliğe, hoşgörü ve anlayışlı 
davranmayaihtiyaç  duyduğu 

açıktır. Darbe kalkışması uluslarası 
kamuoyunda ülkemizin onurunu, 
itibarını derinden sarsmış ve 

yaralamıştır. Bunun 
ivedi olarak onarımı 
için, demokrasi, 
hukuk devleti, 
yargıbağımsızlığı, 
insan haklarına 
saygı, basın ve ifade 
özgürlüğüalanlarında, 
son yıllarda yapılan 
kısıtlayıcı düzenlemeler 
veuygulamalardan 
vazgeçilmesi ve gereken 
derslerin çıkarılması en 
başta hükümetimizin 
görevidir.

Özellikle yaşadığımız 
Avrupa ve dünya kamuoyu, 
Türkiye’dekigelişmeleri yakından 
izlemektedir. Türkiye bir hukuk 
devletiolduğunu dünyaya 
göstermelidir. Emir kulu genç 
askerlerin dövülmesi, linç 
girişimleri, şiddete başvurma gibi 
eylemler,  kamuoyunda Türkiye’ye 
karşı son derece yüz kızartıcı 
bir algının oluşmasına neden 
olmuştur.

ağdaşlaşma yolunda ilerleyen 
ülkemizde, intikam hırsıyla 
idamcezasının geri getirilmesi, 
hukuk devleti olması gereken 
Türkiye’yeyakışmaz. Biz 
yurt dışında yaşayan Türk 
vatandaşları olarak, hiçkuşkusuz, 
Cumhuriyetimizin kuruluş 
ilkelerine ve demokrasiye bağlı 
kalarak, milletimizin sağduyusuyla 
bağımsız ve bölünmez bir vatan 
olarak sonsuza kadar varlığını 
sürdüreceğine inanıyoruz.

M illi iradeyi ve demo krasi mizi 
h edef alan alça kça  

kalkışmayı kınıyo ru z

Celal B ayar

  g   

BE İ O A - İsviçre Federal ceza mahkemesi  
genç cihatçının polis tarafından  ay süre 

ile takibe almıştı ve Türk ava Yolları uçağı 
ile İstanbul’a gitmek isterken polis tarafından 
yakalanmıştı. enç hava limanında tutuklandığı 
sırada iddiaları reddederek Suriye’ye insani yardım 
sağlamak için gittiğini söylemişti. Ancak yapılan 
araştırmalar sonucunda bu kişinin Suriye’ye cihat için 
gittiği anlaşıldı ve çıkarıldığı mahkemece 1  ay hapse 
mahkum edildi.

C ihatcı diye h apse 
mahkum old u

ellinz na da ya ılan yargılama s n nda 
üri  avalimanında a katılmak i in 

giden svi reli ci at ı  aya ma k m edildi.
TÜRK HAVA YOLLARI ile Zürich, Basel ve 
Cenevre‘den Türkiye‘nin her noktasına uçuyoruz.

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

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

www.altayreisen.ch
www.biletci.ch
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Ankara - İzmir - Antalya ab  337.-
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Dünya Türk İş Konseyi 
Yönetim Kurulu 

yesi ve Avrupa 
Bölgesi Komite Başkani Suat 

ahin, Türkiye’de yaşanan 
Darbe girişimi sonrası 
’ er zamankinden daha 

fazla kardeşliğe, barışa ve 
demokrasiye ihtiyacımız’’ var 
şeklinde açıklamada bulundu.
D İ  A I LA A I  
Emirlerini milletimizin 
iradesinden değil, hain 
şebekelerden alan cuntacıların 
darbe girişimi olarak başlayıp 
TB ’ni bombalamak ve 
masum vatandaşlara ateş 
açmak gibi korkunç terörist 
saldırılara dönüşen eylemleri, 
devletimizin ve milletimizin 

kahramanca direnişi ve 
başarılı operasyonlarla son 
buldu.

Dünya Türk İş Konseyi 
Avrupa Bölge Komitesi 

larak  bugün de cesur 
milletimizin ve milli iradeyi 
arkasına alan seçilmiş meşru 
hükümetin yanındadır. 15 
Temmuz gecesi, karanlık 
güçlerin el uzattığı iradesine 
sahip çıkmak için meydanları 
dolduran, tankların üzerine 
çıkan kahraman milletimiz 
yalnızca darbe girişimini 
püskürtmekle kalmamış, 
aynı zamanda “Türkiye’de 
darbe” deyimine de en büyük 
darbeyi vurmuş, darbeye 

cüret edenlere nasıl darbe 
yapılacağını bütün dünyaya 
en güzel şekilde göstermiştir.

Bu bakımdan 15 Temmuz, 
yalnızca Türkiye’nin değil, 
dünyanın tarihine geçecek, 

illi İrade Bayramı’dır.  
Bu süreçte, öncelikle 
Cumhurbaşkanımız Sn. ecep 
Tayyip Erdoğan ve Sayın 
Başbakanımız Binali Yildirim 
ile hükümetimizin kararlığı 
halkımıza cesaret vermiştir. 
Yine, darbeye kalkışanlara 
bir ağızdan karşı çıkan parti 
liderleri ile STK’larımızın 
sağduyulu açıklamalarına 
ve basınımızın darbe karşıtı 
tutumuna teşekkür ediyoruz. 

Demokrasimize sahip 
çıkan necip milletimize, 
güvenlik güçlerimize, darbe 
girişimine destek vermeyen 
ordu mensuplarımıza tek tek 
teşekkür ediyoruz.

illi İradeyi korurken şehit 
düşen vatandaşlarımıza ve 
güvenlik görevlilerimize 
Allah’tan rahmet, yaralılara 
acil şifalar diliyoruz. Askerle 
milleti karşı karşıya getirmek 
üzere bu ihanet tezgahını 
tasarlayan hainlerin tek tek 
temizlenmesini ve en ağır ve 
caydırıcı cezaları almasını 
bekliyoruz.

DTİK ve İş alemi olarak, 

milletin iradesine sahip 
çıkmasının, orta ve uzun 
vadede siyasetten ekonomiye, 
adaletten yargıya kadar birçok 
alanda olumlu sonuçlarını 
yaşayacağımıza inanıyoruz.

ün birlik günüdür. Bu darbe 
teşebbüsü ve terör saldırıları 
inşallah atlatılmıştır. Yine de 
milletimizin, bu gibi olayların 
bir daha yaşanmaması için 
tedbir ve teyakkuz halinde 
kalması önemlidir.

Allah yar ve yardımcımız 
olsun, abbim bu şergüclere 
 rsat vermesin bu millete 

bir daha karanlık geceler 
göstermesin.

“ İhan e t Ç e te si  Ç ö k e r ti l d i ,  M i l l e ti m i z e  T e şe k k ü r l e r ”

Suat ŞA HİN
D ünya T ürk İş K o nseyi Yö netim K urulu Ü yesi 

A v rup a B ö lgesi K o mite B aşkanı

Bassersdorf Türk Kultur Derneği 
Başkanı Ali utaf ost’a şu 

açıklamayı yaptı  Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti15 
Temmuz 2016 da F tipi 
Terör örgütünün Darbe 
girisimiyle büyük bir 
travma yaşadı. 
Bu darbe girisimini , 
medyasıyla ordusuyla 
halkıyla, Cumhurbaskanı 
ve TB  Siyasi artileri 
nin karşı gelmesiyle 
ölenmiştir. 

lkemiz, Darbelerden cok 
çekmistir Demokrasinin 
ve arlementer Sistemin 
en büyük tehdidir.
Türkiye Cumhuriyetini 
Yöneten ükümetleri 
ister beğenelim, ister beğenmeyelim 
Demokrasinin gereği olarak yenisi 

seçilene kadar meşrudur .
İlktidarlar darbe yoluyla değil secimle 

değişmelidir.
ükümetler gelip geçicidir. 

Demokrasimizi ve 
arlementer sistemimizi 

koruyacak olan Sivil Toplum 
Kurum ve kuruluşlarının 
yanında hukuk sistemimizde 
tarihi bir sınav vermektedir. 
Bu da Türk halkının 
Demokrasiye bağlılığının en 
belirgin ifadesidir.

lkemizin, bu travmadan 
kısa sürede çıkması için 
tek çözüm, hükümetimizin 
parlementer sistemin 
evrensel hukuk değerlerini 
uygulamasıyla çıkacağına 

inaniyoruz.
ün, el ele verip Devletimize ve 

Demokrasimize sahip çıkma günüdür.

Darbe istemiyoruz, 
s  t

UETD İsviçre olarak Türk halkına 
yönelik gerçekleştirilen Terör 

girişimini lanetliyor ve uluslararası 
kamuoyunu Türkiye 
ile dayanışmaya davet 
ediyoruz.
15 Temmuz Cuma 
günü akşam saatlerinde 
Türkiye’de ordu 
içerisinde ki bir grup 
tarafından darbe 
girişimine teşebbüs 
edilmiştir. Komuta 
zinciri içerisinde 
olmayan cuntacı 
bir grup yetkilerini 
aşarak, yönetimi ele 
geçirmiş oldukları 
yönünde bir bildiriyi zor 
kullanarak kamuoyu ile 
paylaşmıştır. Silah zoru, 
algı operasyonları ve 
insanların medya yoluyla 

korkutulmaya 
çalışıldığı bu darbe teşebbüsü, Türk 
halkının cesareti ve dik duruşu 

sayesinde bertaraf 
edilmiştir. Bu terör eylemi 
demokrasiye, insan 
haklarına ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin anayasal 
düzenine karşı yapılmış bir 
darbe girişimidir. Türk halkı 
demokrasiyi savunarak 
meydanlara inmiştir. 
Avrupa’nın birçok şehrinde 
Türk kökenli insanlar ve 
Türkiye dostları, Türk 
temsilcilikleri 
önünde demokratik halk 
iradesi, özgürlük ve 
Türkiye’nin bağımsızlığı 
için ayağa kalkmış, 
yüzde 52’lik bir oy oranı 
ile halk tarafından seçilmiş 
olan cumhurbaşkanı’nı 

desteklemiştir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin meşru 
demokratik seçilmiş hükümetine 
yapılmak istenen bu tip girişimler 
gelecektede başarısız olmaya 
mahkumdur. Bu bağlamda özgür 
dünyanın ve bütün demokratik 
devletlerin dayanışması beklenmekte 
ve talep edilmektedir. İnsan haklarını, 
demokrasiyi, özgürlüğü ve halkların 
iradesini ciddiye alan dünyanın 
bütün devlet, organizasyon, parti ve 
siyasilerini bu zor zamanda Türk halkı 
ve demokratik seçilmiş hükümeti ile 
dayanışma içerisinde olmaya davet 
ediyoruz. Bilinmelidir ki, Türkiye bu 
sınavın üstesinden başarı ile gelecek 
ve sorumlu olan illegal darbeciler 
Türk halkı ve adaleti önünde hesap 
vereceklerdir. Bu süreçte vatanı 
için hayatını kaybeden milli irade 
şehitlerine Allahtan rahmet, Türk 
halkına başsağlığı dileriz

U E T D :  Dayanışmaya d av et ed iyo ru z

Murat Şahin
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Z RİH - 1964 
yılında 

azarcık ta doğan 
üseyin askaya 

İstanbul niversitesi 
ukuk Fakültesi, 

Zürich niversitesi 
ukuk Fakültesi, 

Z A  Zürich 
Sosyal zmanlık 
Yüksekokulunda 
ve  F  

lten de İdarecilik 
ve ene erlik  
Bölümünde eğitim görmüştür. üseyin 

askaya halen  İsviçre de yaşamakta 
ve -Yöneticisi- Danışman olarak  
çalışmakta ve İstanbul da da halen 
avukat olarak faaliyet göstermekte. 
İsviçre de aktif siyasetin içinde yer 
alan askaya, 2010 dan bu 
yana Aargau Kantonu nun 
başkenti olan Aarau sehrinde 

ehir arlamentosunun 
(Ein ohnerrat) seçilmiş Vekili 
olarak görev yapmaktadır. 

olitik çalışmalarını bir üst 
kademeye taşımaya karar 
veren askaya 2 .10.2016 
tarihinde yapılacak olan 
Aargauer rossrat (Aargau 
Kanton arlamentosu) 
seçimlerinden S den aday 
gösterildi. İnsanları diline, dinine, ten 
rengine, etnik yapısına göre değil de, 
taşıdıkları insan  değerlere, demokrasi 
ve insan haklarını içlerine ne kadar  
sindirdiklerine, şiddeti, yolsuzluğu, 
ahlaksızlığı, hukuksuzluğu ve haksızlığı 
ama“sız ne kadar red ettiklerine, 

birilerini ötekilestirmekten ne kadar 
kaçındıklarına, sevgi ve saygıya 
verdikleri öneme göre, değerlendirip 
dikkate almaktadır. Birlikte insanca 
ve onurlu bir yaşam“ kriterine önem 
vermekte.

askaya aktüel gelişmelerin ışığında  
Türkiye’de ki olayları dadeğerlendirdi
“Darbenin, şiddetin, baskıcılığın, 
ötekileştirmenin, dışlamanın 
hoşgörülmesi ya da desteklenmesi 
asla ve katiyyen kabul edilemez. İnsan 
haklarına ve onuruna zarar verecek her 
şeyi red ediyorum.” Dedi.Başkalarının 
başına geldiğinde vurdum duymaz 
davranıp, işin ucu kendisine dokunduğu 
an feryat edenlerin inandırıcılığını 
vesamimiyetini de sorgulayan askaya 
“ iddete, darbeye, insan haklarına 
yönelik her türlü eyleme, her zaman 
ve  her koşulda ve kime yönelik olursa 
olsun “ AY ” demek  ve karşı 

durmak asl  ve doğru olandır. Yoksa  
güç, şiddet, darbe, baskı ve zulüm 
benden yanadır deyip, buna tapınmak, 
alkış tutmak, ses çıkarmamak ya da 
görmezden gelmek, dürüst olmayan, 
iki yüzlü bir tutumdur. İntikam, linç ve 
histeri duygularından arınmış, hukuk, 

adalet ve hak bazında atılacak 
adımlar bizi geleceğe götürür” 
diyerek sözlerine devam etti  

erek hukukçu, gerek sosyal 
zman ve gerekse danışman 

olarak hem sviçre’nin yerli 
halkına ve hem de Türkiye 
kökenli göçmenlere çeşitli 
etkinlik ve platformlarda katkı 
sunan askaya, politik alanda da 
etkin olarak bu katkısını artırmayı 
planlamaktadır. 2 .10.2016 
tarihinde ki Aargauer rossrat 

seçimlerinde iyiden, doğrudan ve 
güzelden yana olan Türkiye kökenli 
herkesin kendisine destek vermesini 
beklediğini belirten askaya, her 

y’un inanılmaz derece de büyük 
bir önem ve kıymetinin olduğunu da 
ayrıca vurgulayarak “ Bir y’dan ne 
olur ki  Demeyin, mutlaka oyunuzu 
kullanın... Yaşadığınız yerde sesinizin 
duyulabilmesinin en demokratik ve 
hukuki yolu budur.” üseyin askaya,  
eşi Elif askaya ile evli olup, Elif 

lkem askaya ve Ecemsu askaya 
isimli iki kız babasıdır. üseyin 

askaya sözlerini yeni kitabı “Ser-Ser  
İlanlar”da ki bir şiiriyle bitirdi

ŞAİRİM!...          
airim

ost uğum T rk erde
öy emem azım

airim
uygu arım ke ime erde

Tetik emem azım  

airim
Tanığıyım ağımın

ot d şmem azım
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Bildğiniz üzere 15 Temmuz 2016 tarihli 
gecede, Türk Silahlı Kuvvetlerin 

bünyesindeki asker görünümlü vatan hainlerince 
geleceğimizin güvencesi demokrasi çiğnenerek, 
bir darbe teşebbüsünde bulunulmuştur.

Tanklar sokaklara 
çıkmış, köprüler 
kapatılmış, 
kanallar basılmış, 
emniyet binaları ve 

azi eclisimiz 
bombalanmıştır.
Bu şerefsiz kalkışma, 
milletimiz ve 
devletimizin el ele 
vermesiyle hede  ne 
ulaşamamış ama 
yüreklerde derin yara 
izleri bırakmıştır.
Bu olaylar sırasında 
fırsatçı Türk 
düşmanları masum er 
ve erbaşlarımızı linç 
etmiş, Türk Askeri 

itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştır.
Yüce Türk illeti, geçtiği bu travmatik süreçten 
ancak ve ancak, parti, ideolo i ve dünya görüşü 
gözetmeden, yani bir olarak kurtulabilir.
Devletimizin bekası, milli değerlerimizin varlığı 
ve huzurlu bir Türkiye için bir ve diri olmak 
kaçınılmaz bir şarttır ve biz bunun farkındayız.
Bu darbe girişiminin bir parçası olan herkesi ve 

ehmetçiğimize el kaldıran canileri lanetliyor, 
ehitlerimize Canab-ı ak’tan rahmet diliyorum.

YA AS  DEV ETİ İZ, YA AS  
İ ETİ İZ, YA AS  DE K ASİ.

Bu merikan ı T  
darbeyi an amak i in 

yaşadığımız s re e baka ım  
4 Temmuz 015 g n  T rk 
rdusu e T rk o isi B nin 

kara g  o an bö  terör 
örg t ne karşı b y k harekatı 
baş attı   hendek ere 
göm d  Bö  terör 
örg t y e bir ikte merikan 
p anı da hendek ere 
göm d  e 
T rkiye i e B  
arasındaki 
ephe eşme sınır 

ötesine taştı, 
uriye nin kuzeyine 

taşındı
15 Temmuz darbe 
girişimi, B nin 

yı hendekten 
kurtarma girişimidir  e yine 
darbe girişimi T rk rdusu 
i indeki ettu ah ı g adyonun 
temiz enmesi yön ndeki 
uygu ama ara erişen yanıttır
Bug n T rkiye uriye nin 
kuzeyinde B y e karşı 
karşıya ge miştir  Bu durumda 
T rkiye mi i g erin 
öngörd ğ  gibi bö ge ke eri 
i e e usya i e g en ik 
a anında işbir iğine yöne miştir  
15 Temmuz darbesi t antik 
i işki erinden kopma ey emine 
giren T rkiye ye karşı B nin 
sa dırısıdır

atan artisi 15 g n ön e 
darbe tehditini a ık i ade er e 
kamuoyuna duyurdu

atan artisi 1 Temmuz 016 
g n  mi etimize a ık adığımız 

i i ayanışma rogramı nın 
birin i maddesinde B nin 
T rkiye de bir h k met kurma 
p anı i inde o duğunu birin i 
maddede bi dirdi

atan artisi i i ayanışma 
rogramı nın birin i 

maddesinde şu göre i 
saptamıştır

merikan ı T  darbe 
girişimi de et e mi etin 
topyek n m ade esi i e 
bozguna uğratı mıştır
Bug n merikan ı darbenin 
birin i hede   yı 
hendek ere gömen T rk 

rdusu nu dize getirmektir  Bu 
neden e ön e ik e komutan ar 
hede  a ındı  e T rk rdusu 

i e po isimiz T  
darbeyi si ah a 
bastırdı
T rkiye nin B nin e 
bö  terör n si ah ı 
tehdit eriy e y z y ze 
o duğu koşu arda, 
T rk rdusu en 
kıymet i ar ığımızdır  
T rk rdusu nun 
saygın ığına 

zarar eren b t n 
propaganda arın kaynağında 

B  bu unmaktadır  B t n 
yurttaş arımızı uyarıyoruz  
1 Temmuz 016 tarih i 
bi dirimizde be irttiğimiz 
gibi, bug n göre  

e etin e mi etin bir iğini 
g endirmektir  a k i e 

rdu e o is arasındaki 
bağ arı pekiştirmektir  atan 

a aşı eren T rk rdusuna, 
komutan arına e po isimize 
karşı bozgun u propagandayı 
etkisiz kı maktır

ARA 
R A A DA A 
AR I ARILAR
arbe girişiminden sonra bir 

kara propaganday a karşı 
karşıyayız  imi eri bu darbeyi 

e ep Tayyip rdoğan yaptırdı 
diye sa ma o manın ötesinde 

T y  kurtarmaya yöne ik 
bir psiko o ik sa aş aa iyeti 
i indedir  yarıyoruz  Bu 
kara propaganda merika 
emperya izmini e T y  
kurtarmaya yöne iktir

Devletin ve 
milletin irli ini 
güçlen irmeliyi

atan artisi svi re aşkanı M sa rs n  
svi re atan artisi larak yaşananlara 

arti aşkanları ğ  erin ek’in 
a ıklamalarıyla ceva  verdi.

İsviçre İslam Cemiyetleri 
Federasyon Başkanu ustafa 
Öztürk, ’  muazzam gecede 

şehadet şerbetini içen kahraman 
şehidlerimizi minnet, hürmetle 
y d ediyor, şehadetlerinin 
kabulünü yüce evla’dan 
diliyorum.

illetimize ve yakınlarına sabrı 
cemil niyaz ediyorum. Yaralanan 
kahraman gazı kardeşlerimize 
Yüce evla’dan açıl şifalar 
diliyorum.’’ sözleriyle şöyle 
devam etti
Bize bu fırsatı tanıyan post 
gazetesine teşekkür ederken 
halen teyakkuzda olan polisimize, 
askerimize ve en ziyade 
yorgunluk nedir bilmeyen 
yüce illetimize saygı sevgi 
ve şükranlarımı sunuyor, 
muvaffakiyetler niyaz ediyorum. 

er kutlu doğum sancılı olur. 
İnanıyorum ki bu sancılar 

örkemli bir istikbale gebedir. 
15 Temmuz gecesi bize,  
senelerce susturulan yüce 
milletimizin yeniden şahlanışını, 
asımın neslinin ayağa kalkışını, 
söz konusu vatansa gerisi 
teferruattır diyen vatanperverlerin 
neler başarabileceğini gösterdi.  
İhtişamlı yeni Türkiye’mizin 
D A sını korumaya o muazzam 
gecede tankları pi amayla 
kovalayan,  helikoptere parmağını 
sallayıp  ’gel ulan aşağı gel’ 
diye kafa tutan,  tankı ele geçirip 
5 dk da sürmeyi öğrenen, etler 
havalanmaması için tarlasını 

yakan, kurşunlara 
adeta kafa atan bu şanlı 
milletimizin bir ferdi olmak 
ne büyük bir onurdur.
Bu anlı direnişi ancak 
televizyonlardan takip 
edebilen biz gurbetçiler, 
o gece gözlerimizi 
kırpmadık.. İlk haberleri 
duyduğumuzda inanamadık. 
Sonra telaşlanmaya, 
cennet vatanımız için 
endişelenmeye başladık. 
T ki  SESİ duyana 
dek..  SES E hepimizin 
gönlüne evvela bir serinlik 
düştü. Sonra heyecan.. Öyle 
inanıyorum ki hepimiz ah 
keşke vatanımda olsaydım 
da ben de abdestimi 
alıp meydanlara revan 
olsaydım’ dedik. Ve o an 
elimizden gelen tek şey 
olan dualara sığındık.  
gece endişeyle sabahladık. 

abbimize şükürler olsun 
ki milletimizin meydanlara 
h kim olmasıyla korsan 
darbecilere fırsat vermedik.  
Kendimiz gurbetteyiz ama 
gönlümüz duamız sizinle 
meydanlarda.

illetimiz,  üzerinde Türk 
bayrağı dışındaki tüm 
kimlikleri fırlatıp, bir vücud 
halinde meydanlara koşması 
gönlümüzdeki birlik hasretini 
ziyadesiyle heyecanlaştırmıştır. 

astalıklı varlıklar her zamanki 
gibi, olayı küçültmeye tiyatro 

diyerek yapılan vahşete gölge 
düşürmeye çalışıyor... 

lbuki bilmeleri gereken bir şey 
vardı ki, bu defa meydanlardakiler 
tiyatrocular, sanatçılar değildi. 
Darbenin şeklini beğenmeyenlerin 

de öğrenmesi gereken bir 
konu vardı ki,  2  ayıs 1 60 
darbesi sadece  düşük rütbeli 
subay tarafından icra edilmiş,  
neticesinde çok sayıda subay 
emekliye sevk edilmekle beraber 
dönemin başbakanı ve bakanları 
idam edilmişti.  

lkemiz içinde ne zaman bir 
canlanma olsa, biraz kalkınma 
hamlelerine girişilse. Bir 
bakarsınız bir yerlerden birileri 
rahatsız olmaya başlar ülkemiz 
içinde çeşitli oyunlar oynanmaya 
başlar.  

ezi ile Darbe ile, Düşmanla 
topla tankla tüfekle sarsamadıkları 
birliğimizi, maalesef kelimelere 
takılmış kardeşlerimizin 
za  yetleri ile içimize sokacakları 
kışkırtıcılar çalışmalarıyla 
baltalamaya çalışacaklardır, 
çalışıyorlar. 
Allah’ım İzzetine sahip çıkmak 
için tanklara meydan okuyan 
milletimize zeval verme  Asırlar 
boyunca mazlumların umudu, 
mağdurların yanında yer almış, 
muhacirlere kucak açmış bu 
milletin üzerinden rahmetini eksik 
etme .  D hili ve harici hainlere 
karşı bizi uyanık eyle onlara fırsat 
verme yarabbi  Bizi adaletten 
ayırma, bütün kötülüklere 
rağmen iyiliklerden ayırma, 
İdarecilerimizi İntikam hırsıyla 
adaletten şaşan öfkesine mağlup 
olup haddi aşanlardan eyleme 
ferasetlerini aç hak yolundan 
ayırma yarabbi.  

Al l ah mil l eti miz e z ev al  v er mes in

İsv içr e İslam Cemiyetleri F ed erasyo n B aşkanu 
Mustafa Ö ztürk

a a n e e i i  
a a n i e i i  
a a n de ra i

İsv içr e T ürk F ed erasyo nu 
B aşkanı İrfan Okutan

ar e a  edi e e

Hüseyin 
Haskaya
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!
"#$"%&'()*)+%&$&,&,*(,*

kirli saldırısına maruz 
kalan ülkemize milletimize 
devletimize 
-,.(/&0/(*12'20*

gelmiş geçmiş 
3/4",5*6+/+*

1&%*0(4&#*3/+'*

darbe mi değil 
mi tartışmaları 
'+7#+'+*8(9+#*

(8&'3%5*

Geçmişteki hiç 
1&%*8+%1(*&/(*

kıyaslanmayacak 
8(%(.(8(*$+&,*

1&%*3'",*&/(*

milletimize, 
devletimize ve 
#&//()&,*#(./&4&,(*

yapılan bu 
alçak saldırıyı 
kınıyorum. ve 
‘’Darbe değil tam 
aslında.... kınıyorum AMA’’..
&/(*.2#/(/(%*0"%"7*0(#*02#*

(8(,/(%&*1",8+,*43,%+*,(*

434'+/*#(8'+*4+':+#8+*

ne yaşamımda dikkate 
almayacağım.

Belki günlerdir aynı şeyleri 
konuşuyor yazıyoruz. Bu 
konu hakkında da pek çok 
şey yazılıyor konuşuluyor, 
konuşulmaya yazılmaya devam 
(8&/(.(05

Tüm batı medyası gibi, İsviçre 
Medyası’nda özellikle bulvar 
medyası yine içindeki Türkiye 
kinini kustu. Aynı olaylar 
Fransa veya Almanya’da 
yaşandığında nasıl pişkin 
ikiyüzlü yayın politikası 
güttüklerine tanık oluyoruz. 
Fransa’daki Ohal’i sıradan 
bir haber olarak okuyuşuna 
duyuran aynı medya, 

Türkiye’deki Ohal kararını 
olayları her zamanki 
çarptırdığı şekliyle okuyuculara 

8"'"%8"5

Bu noktada İsviçre 
;2%0*;37/"#"*

olarak bazı 
eksikliklerimiz 
ortaya çıkıyor. 
Son yıllarda tüm 
zamanlarda hiç 
olmadığı kadar 
yanlı aleyhte 
medya üzerinden 
ülkemize milletimize 
saldırı var. Buna 
7+%+/(/*3/+%+0*

434'+/*#(8'+*8&'(*

dezenformasyon 
akışının çok hızlı 
yayıldığı bir mecra 
9+%5

İsviçre Türk 
;37/"#"*3/+%+0*

artık hem sosyal medyada 
hem İsviçre medyasına karşı 
aktif çalışma yapacak bir 
yapı oluşturmamız kaçınılmaz 
<-%2,2'3%5*="<2,(*0+8+%*

yapılan iyi niyetli çalışmaları 
takdir ediyoruz, ancak 
günümüzün koşullarında bu 
çalışmaların yetersiz kaldığı 
aşikar.

rt ışın a oy 
llanma a ı

Vatandaşlarımızın oy kullanma 
hakkına sahip olmalarını 
yıllarca en fazla ben gerek 
yazılarımda gerek siyasi 
vekillerle görüşmelerimde 
)+/(7*(8(%(0*1"*1(0/(,)&'&*

dillendirdim. Ancak, üzülerek 
görüyorum ki, oy kullanma 
hakkı İsviçre’deki sosyal ve 
02/)2%(/*:++/&'()/(%&,*12'20*

çoğunluğunu Türkiye 

odaklı yapmaya yöneltti. 
Halkımız farkında olmadan da, 
artık ekranlarda sosyal medya 
paylaşımlarında Türkiye’deki 
siyasi gündeme ilişkin 
paylaşımlar artmaya başladı.
Daha önceki yıllarda 
siyasi ayrışmaların pek 
fazla yansımadığı bu 
toplumumuzda, artık siyasi 
görüş ayrıcalıkları kendini iyice 
hissettirmeye başladı. 
Türkiye’deki sorunları buraya 
taşımayın diye yıllarca çağrılar 
yaptık. Ancak, bakıyoruz 
İsviçre Parlamentosu’na giren 
9(*'(%(/*#(./&4/(%8(*4&'+4()*

'+7+,/+%8+*;2%0&'(>8(0&*

siyasi partilerin uzantıları 
gibi hareket etmeye başladı. 
Halktan ‘’yabancı sorunlarına 
ve tüm göçmenlerin temel 
sorunlarına yönelik çalışmalar’’ 
yapacağını söyleyen 
siyasetçiler, son dönemlerde 
Türkiye’deki siyasi gelişmelere 
laf yetiştiriyor. İsviçre 
medyasında Türkiye aleyhinde 
demeçler veriyor.
Bir kulağımız gözümüz 
Türkiye’de yakınlarımızda. 
Ülkemizin siyasi gündemini 
elbette takip etmeliyiz. Ancak, 
acilen yaşadığımız topluma 
İsviçre’ye odaklanıp gelecek 
kuşakları kaybetmemiz için 
fikirler üretip uzun vadeli 
düşünmemiz şart. Gerek 
medya üzerindeki algı 
$+1(%/(%&'/(*<(%(04(*+%)+,*

Müslman karşıtlığıyla, gelecek 
kuşakları hiç olmadığı kadar 
bir yığın sorunlar bekliyor. 
Ve yetenekli gençleri Türk 
;37/"#">,8+*?;0*12,'(/(%&,(*

kazandırmamız gerek. 
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BERN - öç sekreterliği 
(SE ) ve Fedeal 
Dışlişleri Bakanlığı 

(EDA DFEA) Sri anka ile 
ilgili yeni bir değerlendirme 
yaparak iltica ve mültecilere 
sınır dışı teamülünü 
değiştiriyor.
Sri ankada hükümet 
değişiminden bir sene sonra, 
SE  cak ve ubat 2016 
tarihlerinde ülkedeye giderek 
insan hakları ve güvenlik 
değerlendirmelerini sahada 
yaptı. illetlerarası teşkilatlar 
ve uzmanlar ile federal 
bürokrasideki diğer kurumlar 
ile yapılan değerlendirmeleri 
dikkate alan SE  
uygulamasını değiştirdi.
Sri ankada cak 2015 
tarihinde değişen hükümet 
insan hakları ve güvenlik 
sahasında iyileştirme 
yapacağı sözünü vermiş, 

Birleşmiş illetler İnsan 
akları Konseyine geçmiş 

yaraların sarılması ve etnik 
çatışmanın çözüm taahhütünü 
vererek ilk reform adımlarını 
atmıştı. 
SE  basın açıklamasında 
insan haklarında, bilhassa 
ifade hürriyeti ve toplanma 
hürriyeti alanlarında ilerleme 
olduğunu ifade ediyor. Bu 
sebeple İsviçre artık medya 
çalışanları ve muhalefet 
politikacılar için ilticacı 
statüsünü kısıtlayacak. 
Silahlı mücadeleyi durduran 

iberation Tigers of Tamil 
Elam ( TTE) örgütü ile 
ilişkili insanların korunma 
ihtiyaçlarının İsviçre’de 
sağlanması zaman içinde 
azalacağını ifade ediyor 
SE . Ancak insan haklarında 
hala eksikler olması sebebi ile 
SE  iltica taleplerini tek tek 
incelerken talep eden kişinin 

şahsi durumunu dikkate 
alacak.
SE  değerlendirmesinde 
ayrıca ülkenin kuzeyindeki 
güvenlik durumunda iyileşme 
tesbit ettikleri gibi aynı 
zamanda çatışmalarda ağır 
darbeler alan altyapının 
tekrar çalışır hale geldiği 
için, İsviçre’den iltica talep 
edenlerin bu şartlarda kendi 
ülkelerinde kalmalarının 
mümkün olduğuna karar 
kıldı.

ayıs 2016 tarihine kadar 
1 60 iltica talebi hala 
SE  tarafından karar 
beklerken, SE ’in karara 
bağladığı 2  hüküm 
Federal İdari ahkemede 
tasdik beklemekte. 161  
ilticacı İsviçre’de geçici 
kabul edilmiş iken, 6  
Sri ankalı ilticacı olarak 
İsviçre’de kalma hakkını elde 
etmiş durumda.

i a e n rd  
ea  deği i r

Solothurn 
Türk kulları 

Öğretmeni Servet 
Doğan a yönetim 
kurulu bayramlaşma 
günü bir veda 
organizasyonu 
düzenledi. 
Yapılan konuşmada, 
verdiği hizmetlerden 
dolayı teşekkür 
edilerek kendisine 
bundan sonraki 
meslek hayatında 
başarılar dilendi.

retmene Veda

SunExpress ile
Sevdiklerinize kavuşun! Her gün ANTALYA

Haftada 8x IZMIR

* Tek yön fiyatlar olup, sınırlı 
sayıda mevcuttur

Şimdi İZMİR aktarmalı
ADANA, DiYARBAKIR
ve GAZiANTEP

‘ dan b aşlayan 
  fiyatlar115,99*

€

‘ dan b aşlayan 
  fiyatlar

65,99*
€

Zürih, Basel
ve Cenevre’den

65,99*
‘ dan b aşlayan 
  fiyatlar€
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!"##$%!&"'()*+,'-"'."/" yasa ı başladı
Cemil Baysal

LU A O/Tİ İ O  
s i re nin neyi 
Ti ino antonu nda 1 

Temmuz itibariy e y r r ğe 
giren pe e yasağından 
sonra, yasanın i k y r r ğe 
girmesiy e eza kesi mesi 
bir o du

erkezi s am uru u  
adın o arı orum usu 

Bayan ora i, yasayı 
protesto etmek ama ıy a 

ikab tarzı pe e i giyim i 
ha iy e o uk arabasıy a 

o arno meydanı iazza 
rande de Be ediye e isi 
e o is arako u nun 

o duğu yöne doğru y r y ş 
yaptı

e e   ası ı din değiştirip 
s man o an s i re i 

ora i yi, rupa nın 
bir ok kentinde o duğu 
gibi, Tessin de yasanın 
y r r ğe girmesi ha inde 
pe e e Burka t r  
giysi erden do ayı kadın ara 
kesi e ek eza arı kendisi 
karşı a ağını be irten 

a hid ekkaz eş ik etti
s man ora i yi 

pe ey e gören de riye 
ko uk ekibi, pe e i ikab 
giyim i kadını yakındaki 

arako a göt rerek 
para ezası kesti  

ezanın miktarı hen z 
a ık anmazken, pe e i 
giyinmesini e yasayı 
ih a  etmesini teş  k ettiği 
gerek esiy e beraberinde 

ransız şadamı a hid 
ekkaz a 0 rank para 
ezası kesi di  
ynı n s ami erkez 
uru u , y r r ğe 

giren yasay a i gi i 
o arno da bir basın 

a ık aması yaparak, 
s man kadın arın 

özg r k erine aykırı 
e hakaret o duğunu 

iddia ettik eri yasayı 
rupa nsan ak arı 

ahkemesi ne kadar 
taşıya ak arı be irtti  s ami 

erkez uru u , 
eri en para ezasını 
e yasayı t m hukuki 

yo ardan itiraz hak arını 
ku ana ak arını a ık adı

 karara sert tepki 
gösterirken, a Ta iban 
kadın arı zor a pe e 
i e ört r yor hak arını 
istismar ediyor, ha Tessin 
yönetimi zor a baskı ı bir 
uygu amay a ört erini 
ıkarmaya zor uyor, 

arada bir ark yok  dedi
ön  ransız şadamı 
a hid ekkaz, ransa 
e Be ika da Burka 

yasağı sonrası kadın ara 
eri en para eza arını 

karşı ıyor
adın arın özg r k erini 

kısıt ayan özg r k 
karşıt ı yasa ara karşı 
o uşturduğu 1 mi yon 
a ro uk ondan a hid 

ekkaz bug ne dek 
binden az a ezayı 
karşı adı  61 Be ika da, 
 o anda da yaşanan 
eza aka arından 
ekkaz 4  bin a ro 
eza ödedi  
01  yı ında kabu  

edi en ha k oy amasıy a 
Tessin yönetimi, ha ka 
a ık a an arda t m 
y z n ört  ört nme 
şek i ikab e t m 

udun ört  giyim 
şek i o an Burka yı 
yasak adı  keye ge en 
turist erde dahi  o mak 
zere, yasayı ih a  eden 

kadın ara 
 1 Temmuz da y r r ğe 

giren yasa gereği Tessin 
antonu nda y z n n 

her yeri ört  pe e i e 
udunun her tara ı 

kapa ı Burka giyim i 
kadın ara 100 rank i e 
10 bin ranka aran para 
eza arı uygu ana ak  ehir 

merkez erinde köt  bir 
s rpriz e karşı aşı maması 
i in, bö geye ge en 
giriş yapan yoğun rap 

s man turist ere 
g mr kte e pasaport 
kontro nde bi gi endirme 
yapı ıyor  ote  turizm 

sektör , bu yasanın 
y r r ğe girmesinden 
sonra ok sayıda rap 
turistin nö gede yapığı 
tati ini ipta  ettiğini a ık adı  

e e e Burka yasağı 
Tessin bö gesiy e şimdi ik 
sınır ı ka sa da, yasağın 
u usa  apta uygu anması 
i in daha ön e inare 

asağı nı baş atan 
gerkinger omitesi  15 

y  017 yı ına adar 
re erandum i in gerek i 
100 bin imzayı top amaya 
a ışıyor

Mevcudiyetimizin ve istikbalimizin yegâne temeli olan Türkiye 
Cumhuriyeti’ne karşı yapılan darbe girişimi halkımızın ve güvenlik 
güçlerimizin dirayeti karşısında başarısızlık ile sonuçlandırılmıştır.

Karanlık emellerine ulaşabilmek, özgür halk iradesini yok etmek 
uğruna Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bombalamaktan çekinmeyen 
paralel yapının Türk Silahlı Kuvvetler içindeki küçük azınlığın darbe 
teşebbüsünün geri püskürtülmesi, ülkemizin Cumhuriyete ve 
Demokrasiye bağılığını bir kez daha göstermiştir.

Demokrasi, vatanımıza ve milletimize sahip çıkma çabası esnasında 
Hakk‘ın rahmetine kavuşan şehitlerimize Allahü Teala‘dan rahmet, 
milletimize başsağlığı, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. 

Zeki Yıldırım

D I S P L A Y
I N D U S T R I E S
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İsviçre Başkanı ohann 
Schneider-Ammann, 1  
Eylül’de AB Komisyonu 

Başkanı ean-Claude uncker 
ile bir araya gelecek. ülteci 
sayısına koyulan limit İsviçre’de 
oylanmasından bu yana iki taraf 
arasında en çok konuşulan konu 
olarak bulunuyor. İsviçre, yasal 
mültecilere engel koyulmamasını 
isteyen Brüksel ile şartları 
görüşmeyi planlıyor.
İsviçre henüz limitleri yasak olarak 
açıklamadı, ancak ülkeye mülteci 
alınımın ekonomik anlaşmaları 
bozabileceğini ve İsviçre 
ekonomisini bozabileceğinden 
endişe duyuluyor. Schneider 
Ammann ve ean-Claude uncker, 

oğolistan’da bir ön görüşmede 
de bulundu. İki tarafta İngiltere’nin 
AB’den ayrılma kararının 
bir çözüme kavuşturulması 
istediklerini söyledi.

Musa Acar

BERN - 200  yılından 
beri Federal Konsey 

üyesi aurer uzun seneler 
savunma bakanlığı yapmıştı. 
Bu sene aliye Bakanlığını 
devralan aurer Temmuz 
ayında İsviçre erkez 
Bankası ( B) başkanı 
Thomas ordan ile 
Kazakistan Almatı şehrinde 

F ve Dünya Bankasının 

İsviçre oy grubu toplantısına 
katıldı. Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği 
(SSCB)’nin yıkılmasından 
sonra boşluğu değerlendiren 
İsviçre Kazakistan, 
Azarbaycan, Türkmenistan 
Tacikistan orta asya türki 
ve tacik cumhuriyetleri ile 
beraber olonya ve Sırbistan 
ile F’de bir oy grubu 
kurdu ve yönetiyor. Türki 

Cumhuriyetlere tecrübe 
aktarımı ile destek olan 
İsviçre kurduğu ve organize 
ettiği bu oy grubu sayesinde 

F ve Dünya Bankasındaki 
ağırlığını arttırıyor. 
Özbekistan sadece Dünya 
Bankasında İsviçrenin oy 
grubu ile hareket ediyor. 

y grubu F ve Dünya 
Bankasının mutad bakanlar 
toplantıları haricinde ayrıca 

iki senede bir grup 
olarak toplanıyor. 
Bu toplantılarda 
İsviçre kendi nans 
tecrübesini F ve 
Dünya Bankasının 
aktüel a andasını 
değerlendirmek için 
kullanıyor. 
Bu seneki toplantı 
2010 yılından 
beri gruba dahil 
Kazakistanda yapıldı. 

y grubu toplantısı 
öncesinde rta Asya 
ülkelerinin ekonomik, 
sosyal ve ekolo ik 
problemlerinin ele 
alındığı bir seminer 
düzenlendi. aliye 
Bakanı eli aurer 
Almatı’da faaliyet 
gösteren İsviçreli 
şirketlerin temsilcileri 
ile buluştu. 
Toplantı sonrası 

aurer oy grubuna 
dahil diğer türki 
cumhuriyetlerden 
Türkmenistan 
ve Azarbeycanı 
ayrıca ziyaret etti. 
Bu ziyaretlerinde 
meslektaşları ve 
devlet başkanları ile 

nans ve ekonomi 
politikalarında 
istişarelerde 
bulunarak bu iki türki 
cumhuriyette İsviçreli 
şirket temsilcileri ile 
buluştu. 

!"#$%$(den Almatı ziyareti

svi re ve  arasında mülteci alımı k n s nda 
ya ılacak lan görüşmeler martesi günü başladı.
sıl üst düzey b l şma ise ylül ayında lacak.

İsviçre A  mülte i 
sayısını rüşüyor
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Komşumla 
El-ELE Türkiye’ye

Qualität zu fairen Preisen
Buchungen 01.08.-30.10.2016

Tüm TISAB acentalarından 

12 aya varan TAKSiTLERLE 
rezarvasyonlarınızı yaptırabilirsiniz

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

Yakınınızdaki TİSAB üyesi acentalardan rezervasyonlarınızı yaptırabilirsiniz
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• Kervan Reisen!""""""""""=A?$FF?$19/*!!"""""""""#$%"&!'()!*+)!)(!*,
• Net Reisen!"""""""""""""""""".$9/%!!"""""""""""""""""""""""""""#$%"&!'*-!*.,!,-!)'
• Net Tour!"""""""""""""""""""""""G5*0/(0?1(!!""""""""""""""#$%"&!'()!)-)!-)!/'
• Planet Reisen!"""""""""""G5%B/))&H&,$($1!!""""#$%"&!'*)!./,!)/!/'
• Sunorient Tours!"""""2"E$*!!"""""""""""""""""""""""""#$%"&!')-!,0'!*'!*'
• Şimşek Reisen!"""""""""",$($1!!"""""""""""""""""""""""""#$%"&!'*)!)/*!,'!-.
• Tüm Reisen!!""""""""""""""".$9/%!!"""""""""""""""""""""""""""#$%"&!'*-!,*,!,,!((
• Yetişti Reisen!"""""""""""+90/(!"""""""""""""""""""""""""""#$%"&!'00!/0)!'0!-0

• Altay Reisen!""""""""""""""Zürich!""""""""""""""""""""#$%"&!'00!0''!0'!/(
• Avrupa Reisen!"""""""""Zürich!""""""""""""""""""""#$%"&!'00!,*-!*/!+'
• Altay Travel!"""""""""""""""./(*!!"""""""""""""""""""""""#$%"&!',-!,/.!*'!''
• AS Reisen!""""""""""""""""""""D(/1E%5*)/*!""""""""#$%"&!'+-!*+)!)/!.(
• Aydeniz Reisen!"""""""G5%&H&=I!""""""""""""""""""#$%"&!'+-!/-)!-'!('
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İsviçre İslam Toplumu Başkanı Abdullah 
Kasapoğlu 15 Temmuz 2016 darbe 

girişimi hakkında şu açıklamalarda 
bulundu  Bütün siyasi, askeri ve sivil 
güçlerin Türkiyemizle samimi bir 
dayanışma içinde olmaları gerekmektedir. 

lkemizde askeriyenin içerisindeki bir 
kısım caniler ve ortaklarının teşebbüs 
ettiği ve yüzlerce masumun hayatına mal 
olan darbe girişimini şiddetle lanetliyoruz. 
Darbeler tarihin yüz karası dönemleri, bu 
yüz karası eylemi hayata geçiren darbeciler 
ise hain utanç aktörleridir. Bu caniler 
Türkiye Cumhuriyetinin kendi ordusunu 
ve vatandaşları savunmak için kullanılması 
gereken silahları halkımıza doğrultmaktan 
ve sivilleri katletmekten bile çekinmemişler, 
mill  iradenin tecellig hı olan Türkiye 
Büyük illet eclisi’ni hedef almışlardır.
Bu kin yüklü girişim halkımızın yüksek 
sağduyusu ve sergilediği üstün direnişle 
sonuçsuz kalmıştır. İnsanlarımız büyük bir 
cesaret ile sokaklara çıkarak barışçıl bir 
şekilde halkın egemenliğini haykırmışlardır. 
Demokrasiyi, hukuku ve özgürlükleri 
askıya alan, vatandaşlık haklarını çiğneyen 
darbe girişimi karşısında milletimizin 
sağduyulu tutumu takdire şayandır. Bu 
vesile ile Türkiyemize geçmiş olsun 
dileklerimizi iletiyor, bu tarz utanç verici 
darbe girişimlerinin artık kimsenin aklının 
ucundan bile geçemeyeceği, suçluların 
cezalandırılacağı ve demokratik bir kültürün 
herkes tarafından sahiplenilmesini temenni 
ediyoruz.

İsviçre SV  arti illetvekili 
ve SV  İltica Komisyonu 
Sorumlusu Andreas larner, 

Türkiye’deki yaşanan son 
darbe girişimi sonrası darbe 
mağdurlarının İsviçre’ye 
olası iltica başvurularını 

değerlendirdi.
larner

Erdoğan demokratik bir seçimle 
seçildi. Darbe yöntemiyle 
onu indirmek isteyenler 
hapsedilecek. Bu süreçte 
aralarında suçsuz kişilerinde 

hapsedilmesi bir 
ihtimal. 

larner Türkiye’nin 
iç siyasi meselelerine 
karışmayacağını 
belirtti ve, ’Biz 
dünyanın en fakir 
ülkelerinde, açlıktan 
hayati tehlikesi 
bulunan aç ve 
yardıma muhtaç 
ülkelerdeki kişilere 
iltica kapılarımızı 
açmamız gerekir.
Darbe girişiminde 
bulunup kendi 
kaderlerini kendileri 
belirleyen askerlere 
değil’’ dedi.

!"#$%&'!(%)'*
eçmiş olsun

+,-.*!"#$%&'!nin iç meselesine karışmayız
svi re de bazı siyasetciler Türkiye deki darbe girişimi s n c  aranan ve lası 

iltica sığınma talebinde b l nabileceklerin d r m n  tartışıy r.

Z RİH- ETD İsviçre ubesi 
tarafından  15 Temmuz da, 

Türkiyede meydana gelen darbe 
girişiminde şehit olanlar için evlid 
okutuldu. Zürih erkez imar Sinan 
Camiinde Diyanet görevlilerinin 
okuduğu mevlid i erif etkinliğine 
çok sayıda Türkiye, Somali Balkanlar 

iyanmar kökenli dinleyici katıldı. 
ETD Başkanı urat ahin milletin, 

iradesine sahip çıktığını bu uğurda 

canını vererek şehit veya gazi  
olmayı göze aldığını bu uğurda şehit 
olanlara Allah dan rahmet yaralılara 
acil şifalar diliyoruz dedi. Etkinliğe 
Bern Büyükeçiliği 2. üsteşarı mut 
Öztürk ve Bern Basın üşaviri acı 

ehmet ani de katıldı. Duygulu 
anların yaşandığı etkinlik Bern Din 

izmetleri üşaviri Vekili Engin 
Yılmaz ın duasıyla son buldu.

Şe itlere mevlit okundu
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Me h m e t  Ç e l i k
Ab d ussam e t  Be rk e  

BERN /  S P REI T ENBAC H
eçen yılın art ayında 

Zürih, Aargau, Basel 
kantonlarının müslüman çatı 
teşkilatları ile Doğu İsviçre 
müslüman çatı teşkilatları, 
İsviçre Türk Diyanet Vakfı, 
İsviçre İslam Federasyonu, 
İsviçre illi örüş Teşkilatı, 
İsviçre Türk Toplumu, 

SİAD, T SİAD işadamı 
dernekleri yanında Somalili, 
Arnavut ve balkan müslüman 
dernekleri ve Zürih üslüman 

niversiteliler Teşkilatlatı, 
Avrupa Türk Demokratlar 
Birliği ETD’nin istişare 
davetine icabet ederek 
İsviçredeki İslamofobi 
üzerine çalışma ihtiyacı 
olduğu konusunda  kir beyan 
etmişlerdi. ost gazetesi olarak 
biz bu çalışmayı isan 2015 
nüshamızın 22. sayfasında 
İsviçredeki okuyucularımıza 
duyurmuştuk. 
Bu talep üzerine Föderation 
slamischer Dachorganisationen 

Sch eiz (F DS)  a F d ration 
d’ rganisations slami ues 
de Suisse (F S) zamanın 
başkanı Dr. isham aizar 
ziyaret edilerek İsviçrede 
islamofobi üzerinde tabandan 
gelen bu çalışma talebi 
F DS’e iletilmişti. İslamofobi 
üzerine kendi çalışmaları 
olduğunu ifade ederek rahmetli 
Dr. aizar, bekleyin’ 
talimatını vermiş ancak kendi 
çalışmalarını müslüman Sivil 
Toplum Kuruluşları (STK)’lar 
ile paylaşamadan vefat ederek 
rahmet ile anılmasına vesile 
olmuştu.

2 0 1 6  yı l ı  y o l  h ari t ası
rkçılıkla ücadele Federal 

Komisyon üyeleri ile yapılan 
istişareler neticesinde 
İsviçredeki müslümanların 
islamofobi olaylarını ve 
müslüman karşıtı ırkçılık 
tecrübelerini paylaşamadıkları 
için bu olayların resmi kayıt 
altına alınamadığı sorusu 
ortaya koydu. eçen senelerde 
yaşanan tecrübelerden sonra 
2016 yılında tekrar harekete 
geçen ETD, gfs.bern ag 
şirketi ile müslümanlar üzerine 
kamuoyu araştırması yapmak 

için görüşmelere başladı. 
Arandığında dönüş yapan 
başkanlar, bütün müslümanların 
ortak derdine çare arayan bu 
pro eye kendi teşkilatlarını 
ortak taşıyıcısı yapmaları için 
davet edildi. amazan-ı şerifte 

gfs.bern ag’nin pro eyi tanıtma 
toplantısında bilgilenmeye 
gelen teşkilatlar ile çalışmalara 
başlandı.
g f s. b e rn  ag  k i m d i r?
İsviçrenin tanınmış kamuoyu 
araştırma şirketlerinden 
biri olan gfs.bern ag bu 
araştırmayı yapmak için 
görevlendirilmiştir. gfs.bern 
ag assismusmonitoring’ 
isimli İsviçredeki ırkçılığı 
gözetleyen 2010, 2012 ve 201  
yıllarının raporlarını hazırlamış 
olan şirkettir.  yıllardaki 
araştırmalarda İsviçredeki 

müslüman 
olmayanlara 
müslümanlar 
hakkındaki 
düşünceleri, hisleri 
sorulmuştur. imdi 
2016 yılında ilk 
defa bu araştırma 
ile müslümanlara 
İsviçredeki 
yaşadıkları 
kamuoyu 
araştırması şeklinde 
online olarak 
sorulacaktır.

Y o l  h ari t ası
Araştırma için 5’000 adresi 
gfs.bern ag şirketine bildirmek 
gerekmektedir. irket 5’000 
isimden rastgele prensibi ile 
seçerek 500 veya daha fazla 
müslüman ile mülak t yaparak 

müslümanların yaşadıklarını 
araştıracaktır.
Bu mühim konu müslümanların 
katılımı ile başarıya ulaşır. 
Cami, cemaat, dernek, 
kulüp, vakıf ve STK’larda 
görevlilere faaliyet gösterdikleri 
kurumlardaki sadece 
üyelerine değil aynı zamanda 
derneklerinden, vakı  arından, 
camilerinden sadece istifade 
etmek için gelenleri de 
geldiklerinde bilgilendirmek 

ve araştırmaya katılmaları 
için kayıtlarını alma görevi 
düşmektedir. 

ülak tların yaz tatilinden 
sonra yapılabilmesi için 
şimdiden 5’000 kişinin bilgileri 
toplanmasına başlanmıştır. Bir 
evde 16 yaşına girmiş ve üstü 
gençler dahil her aile ferdi 
bu listeye ismini yazdırabilir. 
Katılımcıların hangi ülkenin 
pasaportunu taşıdıkları fark 
etmez. Araştırma müslümanlar 
üzerinde yapılacağı için 
katılımcılar için yaş haddi 
haricindeki 2 şarttan birincisi 
müslüman olmalarıdır. 
İkinci şart İsviçrede ikamet 
etmeleridir. Konu hakkında 
müslüman STK’lar gerekli 
desteği gösterdikleri takdirde bu 
araştırmanın raporu 2016 sonu, 
201  başında yayınlanabilir.
Araştırmaya katılan 
müslümanlar araştırmayı 
sonuna kadar bitirdikleri 
takdirde bu bilgiler sistemde 
anonime geçecek, araştırma 
raporu bittikten sonra şahsi 
bütün bilgiler silinecektir. 
gfs.bern ag şahsi verileri 
koruma kanunu (alm. 
Datenschutzgesetz, frans.  

oi f d rale sur la protection 
des donn es) ve bağlı olduğu 
federasyonun kuralları gereği 
şahsi bilgileri koruyacağını 
teahhüt ederek garanti 
vermektedir.

üslüman bir STK kuruluşu bu 
bilgileri vermeyecekse anonim 
olarak katılmak mümkündür. 
Böyle bir durumda mesela 

00 kişiye ulaşan bir cemaate 
gfs.bern ag şirketi sadece 
bir sefer kullanılabilecek bir 
şifre içeren zar  ar verecek, 
bu cemaat bu zar  arı kendi 
azalarına ve ulaştıkları 
insanlara dağıtacak, bunlar 
verilen şifre ile internetten 
kendi isimlerini bildirmeden 
yukarıda yazılı 5 lisandan biri 
ile online katılacak, soruları 
cevaplayabileceklerdir.
D e st e k  ad re sl e ri

üslüman kamuoyu 
araştırmasına katılımın 
kapasitesi olup, bu araştırmanın 
İsviçrede yapılması için istekli 
STK yöneticileri, potansiyel 
katılımcı listelerini iletmek için 
ve kamuoyu araştırması ile ilgili 
suallerine cevap alabilmek için 
almanca, fransızca ve ingilizce 
olarak gfs.bern ag şirketinde 
pro e yöneticisi artina 

ousson’a ulaşabiliyorlar.
Kamuoyu araştırma şirketi 
yukarıdaki bilgileri elektronik 
olarak talep etmektedir. 
İsviçredeki müslümanların 
istenilen formatta vermelerine 
faydalı olması için bu bilgileri 
yazabilecekleri bir E cel 
tablosunu aşağıdaki adresten 
talep edebilirler. Türkçe teknik 
destek isteyen İsviçredeki 
müslüman STK’lara, ETD bu 
pro eye nasıl katılabilecekleri 
konusunda bilgiyi aşağıdaki 
email adresinden veriyor
islamophobie uetd-
s itzerland.ch 

a i i re de ara r r
svi redeki müslüman STK’ların katılımı ile  yılında kam y  araştırma şirketi 
g s.bern ag ülkedeki islam bik layları ve müslüman karşıtı ırk ılığı araştırıy r.

g f s.b er n ag  
şi rk e t i ne  

v er i lec ek  b i lg i ler

 isim

 soyisim

 e-mail adresi

 lisan 

Araştırma 5 lisanda 
yapılacak: almanca, 

fransızca, türkçe, arnavutça, 
boşnakça

 cinsiyet

  telefon numarası ve 
 adres veya en azından 

kanton ismi içermektedir.

C em i l B ay sal 

BERN- !()*+,,-./01)

yaşanan darbe 
kalkışmasından sonra 
medyadaki bilgi kirliliğine 
karşı İsviçre Büyükelçiliği 
İsviçre medyasında 
yaşananlarla ilgili bir 
bilgilendirme toplantı 
düzenledi.
Büyükelçiliği temsilen olkan 

aragöz’ün açıklamaları 
İsviçre edyası’nda Türkiye 

cemaatçileri tehdit ediyor , 
Türkiye suçluları İsviçre’de 

arıyor  gibi başlıklarla 
duyurarak, bunun üzerine 
bazı hukukçuların suçluların 
iadesiyle ilgili yorumlarına yer 
verdi.  Geçici aslahatgüzar 

aragöz’ün haberin içeriğinde 
verilen ifadelerinin başlıklara 
farklı şekilde taşınmış olduğu 
görüldü’’
Büyükelçilik Yetkilileri ise  
Türkiye’deki darbe girişiminin 

ardındaki -Türkiye’nin yanı 
sıra faaliyette bulundukları 
diğer ülkeler için de tehdit 
oluşturan-  bu terör örgütüyle 
doğrudan bağlantılı kurum 
veya kişilere ilişkin olarak 
yürütülen yargı süreçleri 
çerçevesinde,  uluslararası 
hukuk kurallarına uygun 
olarak ilgili ülkelerde   gerekli 
girişimlerin  yapılmakta 
olduğunu açıkladı.

Bern Büyü elçili i n en te it 
ve ta i  on larına açı lı

Bah t i y ar O k um uş

D İD İM – Didimde bulu-
nan İnşaat yetkilileri ile 

urbetçi vatandaşlarımız 
arasındaki Aidat 
kavgası, ur-
betçi Vatandaşı 
hastanelik etti. 
İnşaat şirketinin 
yetkilileri, 
site içersinde 
bulunan bir-
çok urbetçi 
Vatandaşımızdan 
her yıl olduğu 
gibi bu yılda 
tatile gelince 
Aidatları 
ödemelerini 
talep etti. Ancak 

irket yetkililerinden aidat 
masra  arı ile alakalı Belge 
ve Fatura isteyen gurbetçi 
site sakinlerine şirketten 
hiçbir belge veya Fatura 

österilmedi.
evre düzenlemesi, avuz 

Bakımı gib veya farklı 
farklı isimler altında aidat 
talep eden Aydın Didimde 
bulunan İnşaat yetkilileri, 
Aidat masra  arının nerelere 

harcandığı hakkında Belge 
isteyen urbetçilere, şiddet 
uygulatarak hastanelik 
ettiler. İnşaat şirketinin 

satışa sunduğu 
sitede evi bu-
lunan İsviçreli 
gurbetçi 
vatandaşımız 
Ali iftçi, 
şirketin kendis-
inden 00 Euro 
aidat istey-
ince şirketten 
masra  arla 
alakalı bilgi 
istedi. irket 
yöneticileri, Ali 

iftçi ye hiçbir 
belge ve fatura 

göstermeyince, ödemeyi 
reddeden Ali iftçi ye 

irketin adamları saldırıp 
kendisini hastanelik edene 
kadar şiddet uyguladılar. 
Ali iftçi astaneden aldığı 
darp raporu ile birlikte 
Aydın-Didim savcılığına 
başvurarak irket yöneti-
cileri hakkında suç duyur-
usunda bulundu.

idim de belge ve at rası lmayan 
idatları ödemeyi reddeden svi reli 
rbet i  şirketin elemanları  tara ından 

dövülerek astanelik edildi. 

Gu r b e t ç iy e  
ŞİDDET

Ihlara Vadisi nde hiç yürüdünüz mü  
Kapadokya nın en ünlü yürüyüş 

alanlarından biri olan hlara Vadisi e-

lendiz ayı nın görüntüsüyle birleşip eşsiz 
bir güzelliğe bürünmekle birlikte, göz 
kamaştırıcı doğasıyla adeta oraya gidenleri 

kendine çekiyor. Yürüyüş yolu çok uzun 
olmasından dolayı çıkıp çıkmamakta biraz 
tereddütte kalabilirsiniz. Ancak attığınız 
ilk adımdan sonra zaten vadi sizi derinli-
klerine sürükleyecektir. Kapadokya nın 
güzelliğine güzellik, rengine renk katan 
yerlerden biri de hlara Vadisi dir. öğe 
kadar uzanan ağaçlar, gürül gürül akan su 
sesi, huzur kokan bir atmosfer ve doğanın 
kucağında benzersiz yürüyüş yolları adım 
attığınız andan itibaren büyüleyecek sizi. 
hlara Vadisi, şehrin karmaşasından, 

gürültüsünden çekip alacak ve bambaşka 
bir dünyanın kapılarını aralayacak size. 
Vadi yürüyüşünüze çıkmadan önce yolun 
başında vadiyi anlatan detaylı bir plan 
zaten karşılıyor olacak sizleri. Eğer hiç 
gitmediyseniz vadi içerisinde bulunan 
kiliseleri gördüğünüzde çok şaşıracaksınız. 

Yüzden fazla kilise 
olmasına rağmen 
sadece birkaçı ge-
zilebilir durumda. 
Ama onları görmek 
o anları yaşamak 
size fazlasıyla iyi 
gelecektir. Ayrıca 
vadiye iniş çıkışlar 
için kullanılan 
merdivenleri 
gördüğünüzde, 
bu merdivenlerin 
vadiye estetik 
bir hava kattığını 
göreceksiniz. İnişi 
kolay çıkışı zor 
olsa da hayatınızda 
unutamayacağınız 
bir gezi olacak sizin 
için. 

a ad a ara adi i 

T

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

Acil bilet: 
079 403 07 56

1 9 79
2 0 1 6

Zürich, Basel ve Cenevre’den
THY ile iNDiRiMLi FiYATLAR



Cemil Baysal

Z RİH  İsviçre Türk 
Toplumu Başkanı Kahraman 

Tunaboylu, son 
dönemlerde 
değişik gazetelere 
Türkiye’nin 
Avrupa Birliği 

yeliği, Vize 
Serbestisi, 
İsviçre’deki 
Türklerin 
Entegrasyonu 
ve Terör gibi 
konularda Blick, 
20 inuten ve 

eue üzerner 
Zeitung’a 
açıklamalarda 
bulundu. 56 yıldır İsviçre’de 
yaşayan Kahraman Tunaboylu, 
son haftalarda İsviçre 
gazetelerinde yayımlanan 
mülakatlarıyla 2002 yılından 
bu yana başkanlığını yaptığı 
İTT’deki en faal yoğun 
dönemlerinden birini yaşadı.
Tunaboylu’nun bazı 
açıklamalarından öne çıkanlar
!"#$%&'('#)*+,'(-#
a ınını r rma  
istiyor
1  ve 200  yıllarında 
AB ile Türkiye arasında bir 
Assöziierungsabkommen, 

ümrük Birliği anlaşması 
olmasına rağmen ve Türkiye 
son zamanda gayet hızlı 
şekilde AB’ye alınan Doğu 
Avrupa lkelerinden çok 
daha ileri olduğu halde AB’ye 
alınmamaktadır. albuki 
Türkiye sahip olduğu potansiyel 
bakımından Avrupa Birliğine 
güç katabilir. Anlaşılan o 
ki, Avrupa Birliği sadece 
kendilerini tehdit eden mülteci 
akınını durdurmak istiyor. 
Vize serbestisi konusunda 
Türkiye’nin iç meseleleriyle 
ilgili şartlar koşarak Türkiye’yi 
oyalıyor ve sözünü yerine 
getirmeye yanaşmıyor.

ysa, vize serbestisi 
gereksiz bürokrasiyi ortadan 
kaldıracak ve halkları birbirine 
yakınlaştıracak.
İsviçre ve ür iye nin 
orta  yönleri a la
İsviçre’de yaşayan 120 bine 
yakın Türk vatandaşının yüzde 
50’sine yakını Türk isviçre 
çifte vatandaş statüsündedir. 
Tüm vatandaşlarımızın 
İsviçreye uyumu son derece 

başarılıdır. Türklerle İsviçreliler 
birçok konuda ortak değerleri 
paylaşmaktadırlar. edeni 

Kanunu’nu 1 26 
da İsviçre’den alan 
Türkiye’nin İsviçre 
ile ilişkileri daha 
sonraki yıllarda 
ticari işbirliklerinin 
artmasıyla daha da 
derinleşmiştir.

ür iye nin 
etra ın a i 
ateş çem eri 
önyargıları 
arttırıyor

rtadoğu’daki 
yanan ateş 

ve bölgede cereyan eden 
terör olayları Türklere ve 

üslümanlara karşı var 
olan önyargıları ve korkuları 
arttırıyor. Bu bazı medya 
kuruluşlarının üslümanların 
potansiyel tehlike olabileceği 
tezini abartarak yayınlamalarına 
sebeb oluyor. Tabii bu da İsviçre 
ve Avrupa’daki iyi niyetli 
uyum entegrasyon çalışmalarını 
zorlaştırıyor.

üney o a 
sivil al a yöneli  
o erasyon yo
Beraberlerinde İsviçreli 
Siyasetçi, Sendikacı 
ve azetecileri alarak 

üneydoğu’ya götüren 
Türkiye kökenli siyasetçilerin, 
İsviçre medyasında yaymaya 
çalıştıkları iddiaların gerçeği 
yansıtmadığını belirten 
Tunaboylu, Türk güvenlik 
güçlerinin yürüttükleri 
operasyonların sivil halka 
yönelik olmadığını vurguladı 
(betonen).

üneydoğu’daki güvenlik 

güçlerimiz, Terörü şehirlere 
sokarak, bölgedeki halkı 
Devlete karşı ayaklanmaya 
zorlayan, bunun için hendekler 
kazıp yollara bomba döşeyen 

KK terör örgütüne karşı 
mücadele veriyor. Burda önemli 
olan Sivil halkın KK’ya 
istediği desteği vermemesi ve 

üvenlik güçlerimize yardım 
etmiş olmasıdır. T.C Devleti 
sivil halkın yarasını sarmak için 
elinden geleni yapacaktır.
İsviçre e yaşayan 

ürt ö enli 
vatan aşlarımı la 
sor n m  yo

üvenlik güçlerinin KK 
terörüne karşı verdiği 
mücadele asla Kürt kökenli 
Vatandaşlarımıza yönelik 
değildir. nlar eşit haklara 
sahip Türk Vatandaşıdır. KK 
terör sorununu Kürt sorunu 
olarak medyada yaymak, kasıtlı 
olarak iki toplum arasında 
nefret ve düşmanlık yaratmak 
için yapılmaktadır.
İsviçre Türk Toplumu olarak, 
Türk asaportu taşıyan 
tüm vatandaşlarımıza eşit 
mesafedeyiz. İsviçre’de yaşayan 
Kürt kökenli vatandaşlarımızla, 
ülkemizin diğer bölgelerinden 
gelen çeşitli etnik kökenli 
vatandaşlarımızla olduğu 
gibi eşit yaklaşımdayız ve 
kimseyi dini inancı veya 
siyasi farklılıklarından dolayı 
ayrıştırtmıyoruz. Camilerde 
yanyana ibadet ediyor ve 
karşılıklı olarak birbirimizin 
dükkan ve mağazalarından alış-
veriş yapıyoruz.

atl asg lo bal i l k  u ç ağı n ı  k ar şı l ad ı
Cemil Baysal

Z RİH  Atlasglobal  Zürih, 
amburg ve Doha dış hat 

noktalarından İstanbul’a 
olmak üzere,  yeni dış hat 
noktasına uçuşlarına başladı.
Zürih’teki ilk uçuş se bebiyle 
Atlasglobal üst yönetimi 
Türkiye Cumhuriyeti Zürih 
Başkonsolosluk yetkilileri, 
Zürih avalimanı otoritesi 
ve sektör temsilcileriyle bir 
araya geldi. Zürih - İstanbul ilk 
seferini yapan yolculara özel 
hatıra kartı ve lokum dağıtıldı.
Zürih’ten yapılan ilk sefer 

öncesinde Atlasglobal enel 
üdür Yardımcısı Semra 

Erener Özalçın yaptığı 
açıklamada, “Atlasglobal 

avayolları, Avrupa’da 
büyümesine hızla devam 
ediyor. 1 Temmuz 2016 
itibarıyla uçuş haritamıza 
eklediğimiz Zürih seferleriyle 
Avrupa’da destinasyon sayısını 
artırıyoruz.” dedi.
Atlasglobal’in Zürih - 
İstanbul ilk uçuşu vesilesiyle 
İsviçre Atlasglobal üdürü 
Didem Angün, Semra 
Erener Özalçın ile birlikte  

Türkiye Cumhuriyeti Zürih 
Başkonsolosu Aslı ral 
Kültür ve Turizm Ataşesi 

ilal Demirer’in de aralarında 
bulunduğu yetkililer, Zürih 

avalimanı otoritesi, yetkili 
acenteler ve sektörün önde 
gelenleriyle bir araya geldi.
Didem Angün şunları kaydetti  
“Zürih’ten İstanbul’a uçuşa 
başladık. Aynı anda amburg-
İstanbul uçağımız da İstanbul’a 
varmak üzere. Avrupa’dan 
aynı anda başlattığımız iki 
seferin yanı sıra bu akşam 
da İstanbul’dan Doha’ya ilk 
uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. 
Yakın zamanda 50 destinasyon 
noktasına ulaşmış olacağız. 
İstanbul’da yapılan . 
havalimanı açıldığında da 
hede  erimizi daha da ileriye 
taşımak istiyoruz. Kapasite 
sıkıntısı nedeniyle şu an 
hede  erimizin tamamını 
gerçekleştirmek mümkün 
olamıyor.

olc s n  en ço  
seven avayol y
İsviçre pazarında da yolcuların 
tercih ettiği ve yolcusunu 

en çok seven havayolu 
şirketi olduklarını belirten 

Angün, “İsviçre yolcularını, 
Atlasglobal’in ayrıcalıklı 

dünyasıyla tanıştırmak en 
büyük hede  miz. Zürih’e günde 
sadece 1 sefer değil, 2-  sefer 
düzenleyerek daha da çok 
yolcuya ulaşmayı hede  iyoruz. 
Bu sebeple İsviçre’de de yerel 
taşıyıcılarla iş birliklerine imza 
atmaya hazırız. Amacımız daha 
çok noktaya daha çok yolcu 
taşımak ve bu hizmeti en hızlı 
ve en ucuz şekilde sunmak. 
Bu işbirlikleri sayesinde 
Atlasglobal’in kendisinin bizzat 
sefer planlayamadığı diğer 
uçuş noktalarına da Türkiye ve 
ötesine yolcu taşıması mümkün 
olabilecek. Zürih hattımızın 
hayırlara vesile olmasını 
diliyoruz.” dedi.
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BASEL, ZÜRICH ve 
CENEVRE’den DİREKT uçuyoruz

THY il e Zürih-İstanbul g ü n d e 4 Sefer
İstanbul..............................  ab  200.- Sfr  
Ankara-İzmir  .........ab  270.- Sfr
Diğer Noktalar.....  ab  320.- Sfr

w w w .tumreisen.eu
info @ tumreisen.c o m

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

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

∑ Lastminute paketleri 
∑ Kültür gezileri  ∑ Otomobil kiralama 
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esi ve benzeri görülmemiş bir darbe 

teşebbüsüne sahne oldu. Çok şükürteşebbüs 
ordu içindeki sağduyu sahibi subaylar, 
demokrasiye inanmış Türk halkı ve bir kez 

daha liderliğini ortaya 
koyan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın çelik 
iradesi karşısında 
darbe kalkışması 
engellendi.  Buraya 
kadar olanlar 
hepimizin malumudur. 
(
Esas değinmek 
istediğim konu ise batı 
medyasının dutumu ve 
tavrıdır. Kalkışmanın 
%3$(40053'#%2/'(
“Türkiye’de sıra 
dışıhareketlilik ,  
“Halk ve ordu 
Erdoğan’ın baskısına 
bas kaldırdı , 
“Basarisiz ihtilal  , 
“Erdoğan daha da 
gülendi  ., “Halk 
ihtilalcileri rehin aldı  
ve “Bundan sonra 
ne olacak başlıkları 

ile Türkiye’de olup bitenleri anlatmaya 
çalıştılar. Olayın buraya kadar olan bölümü 
de kabullenilebilir boyutta idi. 
(
Darbeciler başarısız olup ortaklarıyla deşifre 
olmayabaşlayınca batinin ve medyasının 
iki yüzlülüğü  ortaya çıkmaya başladı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden 
başlatılan Türk düşmanlığı aralıksız 
sürmeye başladı. Öyle ileri gidenler oldu ki 
darbecilerin bile CumhurbaşkanıErdoğan’ın 
yanında masum gösterildi.  Halk tarafından 
esir alınan darbecilerin fotoğraflarını 
yayınlayarak “Avrupa buna ne kadar 
daha göz yumacak ,  Türkiye’de insan 
haklarıihlalleri var  “Suçsuzlar görevden 
uzaklaştırılıyor  ve “Erdoğan kendi düzenini 
kuruyor  gibi mesnetsiz iddialar ortaya 
atarak bati kamuoyunu yönlendirerek tam 
bir iki yüzlülük örneği gösterdi. 
(
Türk halkı demokrasi karşısında kendini 
tankların önüne siper ederken  bati kendi 
değerlerine ihanet etti. Türkiye’ye ve Türk 
halkına karşı darbecilerin yanında olabilecek 
kadar sıradanlaştı. Peki biz ne yaptık da  
batılılar bu kadar gözü kara Türkiye’nin 
karşısında kim olursa onların yanında yer 
alıyorlar. Yoksa oldum olası Türkiye’ye 
düşman olan batılı sözde dostlarımız fırsat 
bulunca saldırarak ekolarını mi tatmin 
ediyorlar. Böyle durumlarda bati gerçek 
yüzünü ortaya koymaktan çekinmiyor. 
Sonra çıkıp insan hakları ve demokrasi 
gibi değerlerin arkasına saklanarak sözüm 
ona ders vermeye çalışıyor. Bir kaç ihale 
için Mısırlı diktatörleri bile bağırlarına 
basabildiler. 
(
Bunun için Türk halkı tarafından hiç bir 
zaman gerçek dost olamayacaksınız. 
Hiç kimse size inanmayacak.  Kimse sizi 
örnek alıp arkanızdan gelmeyecek. Çünkü 
sizler bir kaç kuruşluk dünya menfaatine 
insanlık onurunu satabilirsiniz. Siz mazlum 
halkları sömüren diktatörlerin paralarını 
saklayanlaronlara yardım edenlersiniz. Sizin 
demokrasi insan hakları gibi bir derdiniz 
yok. Sizin derdiniz sizin iki yüzlülüğünüzü 
yüzünüze her fırsatta vuran Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’dan kurtulmaktır. Unutmayın 
darbeler karşısında Türkiye’de  milyon 
Erdoğan bulunmaktadır.
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Z RİH  Türk-İsviçre İş 
Konseyi DEİK Başkan 
Yardımcısı Zeki Yıldırım, 

15 Temmuz darbe kalkışmasıyla 
ilgili DEİK’in acil eylem planını 
paylaştı.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 
(DEİK), Fetullahçı Terör 
Örgütü’nün (FETÖ) darbe 
girişimine karşı acil eylem planı 
hazırladı.
DEİK açıklamasına göre, yönetim 
ve denetim kurulu üyeleri ile iş 
konseyi başkanları, iş dünyası 
olarak atılması gereken adımları 
görüştü, bu kapsamda 0’e 
yakın öneri geliştirildi. 120 
kişinin katılımıyla gerçekleşen 
toplantıda ortaya çıkan bu 
önerilerden DEİK’in ana faaliyet 
alanlarına girenler konularına 
göre gruplandırıldı. Kısa-orta-
uzun vade şeklinde tasnif edilen 
bu önerilerden, DEİK İcra Kurulu 
tarafından ilk etapta uygulanmak 
üzere 11 maddelik acil eylem planı 
oluşturuldu.
Öncelikle konuyla ilgili yurt 
dışındaki dezenformasyonu 
engellemek, bilgi kirliliğini 
temizlemek amacıyla 
“Seferberlik” ilan eden DEİK, 
tüm çalışmaları bu kapsamda 
yürütecek.

DEİK bünyesinde yurt içi ve yurt 
dışı iletişim faaliyetlerine katkı 
sağlamak amacıyla bir İletişim 
Komitesi kurulacak.
DEİK Başkanı ve yönetim kurulu 
üyeleri, başta Ekonomi Bakanı, 
Dışişleri Bakanı, AB Bakanı ve 
Başmüzakereci olmak üzere ilgili 
bakanlarla düzenli olarak bir 
araya gelip kapsamlı istişarelerde 
bulunacak.
Büyükelçiler, ticaret müşavirleri 
ve karşı kanat kuruluşlarıyla 

temaslarını artıracak DEİK, 
Almanya, Fransa, İngiltere, 
Belçika, İtalya, Slovakya, ABD, 

in, aponya, üney Kore’nin 
büyükelçilerini en kısa zamanda 
ziyaret etmeyi planlıyor. Ayrıca 
Türkiye’deki yabancı misyon 
temsilcilerinin katılımıyla Ankara 
veya İstanbul’da bir çalışma 
yemeği de düzenlenecek.
- AB ve ABD’de üst düzey 
temaslar gerçekleştirilecek
İlan edilen seferberlik kapsamında, 
iş konseyi başkanları ve yürütme 
kurulları 0 gün içerisinde 
sorumlu oldukları ülkeleri 
ziyaret ederek karşı kanat, ilgili 
muhataplar, düşünce kuruluşları, 
 kir önderleri, medya temsilcileri 

ve kendi iş ortakları ile bir araya 
gelecek, yüz yüze temasla ülke 
gerçeklerini anlatacak.
DEİK gereken hallerde yurt 
dışındaki muhataplarını, gruplar 
halinde veya münferiden 
Türkiye’ye davet ederek 
Türkiye’deki durumu görmelerini, 
yaşayarak hissetmelerini 
sağlayacak.
DEİK Başkanı, yönetim kurulu 
üyeleri ve ilgili iş konseyi 
başkanlarının katılımlarıyla başta 
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri 
ve ABD olmak üzere, bazı 
ülkelerde üst düzey temaslar 

gerçekleştirilecek. Söz konusu 
temaslarda karşı kanat, ilgili 
muhataplar, düşünce kuruluşları, 
 kir önderleri ve medya 

temsilcileriyle görüşülecek.
DEİK, Türkiye’de yerleşik 
yabancı yatırımcılar ile ilgili 
kurum ve kuruluşların da 
katılımıyla gerektiği yer ve sayıda 
“ et orking Event” (iletişim ağı 
toplantısı) düzenleyecek.
İlgili kurum temsilcilerinden, 20 

in ve B20 in kapsamında çeşitli 
temaslarda bulunulması talep 
edilecek.
Dünya geneline yayılmış Dünya 
Türk İş Konseyi (DTİK) ağı 
kanalıyla yurt dışında yerleşik 
Türk diasporası harekete 
geçirilecek. İlgili temsilcilerin, 
bölgelerindeki kamu yetkilileri, 
medya mensupları ve kanaat 
önderleri ile iletişim kurması 
istenecek.
Yurt dışı medya dahil ilgili 
tüm muhataplara doğru bilgi 
aktarımını sağlamak için birkaç 
dilde e-bülten hazırlanıp belirli 
periyotlarda gönderilecek. Bu 
bağlamda sosyal medya da etkin 
şekilde kullanılacak.
Tüm bu eylemler, DEİK’in geniş 
temsil imkanı ve ağına sahip 
kuruluşlarıyla iş bölümü yapılarak 
ortaklaşa gerçekleştirilecek.

T ürk- İsv içr e İş K o nseyi 
DE İK  B aşkan Yard ımcı sı 
Z eki Yıld ırım

Batı İsviçre Türk Dernekleri 
Federasyonu Başkanı Celal Bayar 

darbe girişimini ost’a değerlendirdi
Başkan Bayar, Batı İsviçre Türk 
Dernekleri Federasyonu ve
yurt dışında yaşan Türk vatandaşları 
olarak 15 Temmuz 
2016 gecesi 
milli iradeyi ve 
demokrasimizi 
hedef alan alçakça 
kalkışmayı nefretle 
kınıyoruz. Vatanımıza 
ve milletimize 
çok geçmiş olsun, 
darbecilere direnen 
ve bu uğurda şehit 
olanlarımıza Allah’tan 
rahmet, yaralılarımıza 
da acil şifalar 
diliyoruz.
Demokrasiye sahip 
çıkan milyonlar, 

anakkale’den bugüne 
dek tek hakimin  
milli irade olduğunu bir kez daha 
kanıtlamıştır. Küresel güçlerin kuklası 
FET , DY ve benzeri odakların 
yıkıcı kalkışmalarını engellemek ancak 
ulu önder ustafa Kemal Atatürk’ün 
bize gösterdiği yoldan ayrılmamakla 
mümkündür. Budarbe girişiminin dış 
politakada yeni arayışlara girdiğimiz 
ve komşularımızla dostluk ilişkileri 
geliştirmeye başladığımız bir anda 
ortaya çıkması dikkat çekicidir.

Toplumsal gerilimin yükseldiği bu 
olağanüstü süreçte, tümmilletimizin 
birliğe, beraberliğe, hoşgörü 
ve anlayışlı davranmayaihtiyaç  
duyduğu açıktır. Darbe kalkışması 
uluslarası kamuoyunda ülkemizin 

onurunu, itibarını derinden sarsmış 
ve yaralamıştır. Bunun ivedi olarak 
onarımı için, demokrasi, hukuk 
devleti, yargıbağımsızlığı, insan 
haklarına saygı, basın ve ifade 
özgürlüğüalanlarında, son yıllarda 

yapılan kısıtlayıcı 
düzenlemeler 
veuygulamalardan 
vazgeçilmesi ve 
gereken derslerin 
çıkarılması en başta 
hükümetimizin 
görevidir.

Özellikle yaşadığımız 
Avrupa ve 
dünya kamuoyu, 
Türkiye’deki 
gelişmeleri yakından 
izlemektedir. 
Türkiye bir hukuk 
devletiolduğunu 
dünyaya 
göstermelidir. Emir 

kulu genç askerlerin dövülmesi, linç 
girişimleri, şiddete başvurma gibi 
eylemler,  kamuoyunda Türkiye’ye 
karşı son derece yüz kızartıcı bir 
algının oluşmasına neden olmuştur.

ağdaşlaşma yolunda ilerleyen 
ülkemizde, intikam hırsıyla 
idamcezasının geri getirilmesi, 
hukuk devleti olması gereken 
Türkiye’yeyakışmaz. Biz yurt dışında 
yaşayan Türk vatandaşları olarak, 
hiçkuşkusuz, Cumhuriyetimizin 
kuruluş ilkelerine ve demokrasiye 
bağlı kalarak, milletimizin 
sağduyusuyla bağımsız ve bölünmez 
bir vatan olarak sonsuza kadar 
varlığını sürdüreceğine inanıyoruz.

Z RİH- İsviçre Türk 
Toplumu Başkanı 

Kahraman Tunaboylu, 15 
Temmuz gecesi yaşanan 
darbe kalkışmasıyla ilgili 
düşüncelerini 

ost’a 
değerlendirdi.
İsviçre Türk 
Toplumu İTT 
Yönetim Kurulu 
adına başkan 
Tunaboylu 

ost’a yaptığı 
açıklamasında 
Türk illeti 
Cumhuriyet ve 
Demokrasiye 
sahip çıktı 
dierek sözlerine 
başlayarak şöyle 
devam etti

15 16 Temmuz 
gecesi Türkiyede Cumhuriyet 
ve Demokrasiye karşı, 

rdumuzun içine sızan, 
Feto-Örgütüne mensup bir 

urup tarafından girişilen  
darbe girişimi, üvenlik 

üçlerimiz ( rdu ve 
Emniyet görevlileri) ve 
bilhassa alkımızın büyük 
gayretiyle başarılamamıştır.  
Burda yapılan haince saldırı 
demokratik olarak seçilmiş 
bir ükümete ve demokrasi 

e imine, dolayısıyla 
Türkiye Cumhuriyetine 
karşı yapılmıştır. Eğer 
başarıya ulaşabilseydi, 
bunun Türkiyeyi nereye 
sürükleyeceği ve Türkiyenin 
başına neler 
geleceğini tahmin 
etmek bile güçtür.  
Türk illeti ve 
Türk Demokrasisi 
bu olayda çok 
zor bir imtihanı 
başarıyla 
kazanmıştır. 
Sayın Cumhurbaş 
kanımızın Türk 

alkına yönelik 
Darbeye karşı 
koyma çağrısı 
anlaşılmış ve illet 
göğsünü siper 
ederek, bu saldırıyı 
defetmiştir.         
Diğer bir deyimle 

alkımız, 
Atatürk’ün 
TB ’nin 
açılışında belirttiği 
“Egemenlik 

illetindir” prensibini 
bizzat yerine getirmiştir.  
Bu olayda önemli diğer bir 
hususta, bütün artilerin ve 

alkımızın görevde olan 
ükümetin 

yanında yer 
almış olmasıdır. 
Bu davranış, 

lkemizde 
demokrasi 
ve istikrarın 
güçlenmesi için 
çok önemli bir 
işarettir. Tabii 
bu işaretin 
bütün artiler 
tarafından 
dikkate alınması 
ve zor bir 
dönemden geçen 

lkemizin 
meselelerinin 

çözümünde sorumluluk 
taşıyan herkesin birlik 
ve beraberlik içinde 
çalışmalarını gerektirir. 
İsviçrede yaşayan Türk 
Toplumunun bu üzücü 
olayda itidalini (sükunetini) 
muhafa etmesini, mümkün 
olan provokasyon’lara karşı 
sağduyulu davranılmasını ve 
ortalığı karıştırmaya çalışan 
kişilere fırsat vermemelerini 
önemle tavsiye ve rica 
ediyorum.    
Bu üzücü olayda canlarını 
kaybeden şehitlerimize 
A A ’tan ahmet diler, 

illetimize başsağlığı ve 
yaralılarımıza acil şifalar 
dileriz.

!"#$%&'(()*'%+,-.,#'/)*%0)%
Demokrasiye sa ip çıktı Kalkışmayı kınıyoruz

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

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

www.planetgmbh.ch

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

Mail: info@planetgmbh.ch

Muhasebeniz Güvenli Ellerde...

l t bh h

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

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

tarafımızdan itina ile yapılmaktadır.
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Ad re s d e ği şi k l e ri n i z i  
aşağıdaki numaraya 

W h at sap p  ü z e ri n d e n  
bize bildirebilirsiniz.
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!eğerli Post okuyucuları, Bu yazımızda T.C. 
Milli Eğitim Bakanlığı ve Anadolu Üni

versitesi Açık Öğretim Fakültesince ortaklaşa 
yürütülen Açık Öğretim Programları hakkında 
açıklamalarda bulunacağız. Batı Avrupa ülke
lerinde yaşayan vatandaşlarımız için Açık Orta 
Okul, Açık Lise ve Açık Yüksek 
Öğretim programları  BAP  Batı 
Avrupa Programı uygulanmaktadır. 
Yurtdışında yaşayan genç, yaşlı 
her yaştaki ve her meslek grubund
aki ve çeşitli nedenlerle ortaokul, 
lise ve yüksek öğretimine devam 
edememiş ya da yarıda bırakmış  
vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza  
yönelik bir programdır.
Açı  ortao la imler 
aşv ra ilir

 Zorunlu eğitim yaşını bitirenlerden;
a  İlköğretimin 5 inci sınıfını 
tamamladığını belgelendirenler, 
b  Yetişkinler II nci kademe eğitimi 
başarı belgesi olanlar, 
c  Yetiştirici ve tamamlayıcı temel 
eğitim B kurs belgesi olanlar,
d  İlköğretimin  ncı,  nci ve  inci 
sınıflarından ayrılanlar,
e  Yurt dışında öğrenim görüp a  ve d  
maddelerindeki durumlardan birine denkliğini 
yaptırmış olanlar, başvurabilirler.
Açı  Liseye imler aşv ra ilir
Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programına 
yurtdışında geçerli bir ikamet izni olup;
a Türkiye’de ortaokulu veya ilköğretim okulunu 
bitirenler,
b Türkiye’de bulunduğu dönemde lise veya 
dengi bir okula devam ederken öğrenimini 
yarıda bırakanlar ile,
c Yurtdışında öğrenim görüp, denklik yaptırmış 
ve bu denklik sonucu ortaöğretim lise veya 
dengi okul  mezunu olmadığı anlaşılan her 
yaş ve her meslek grubundaki vatandaşlar  

başvurabilirler. Halit Gündoğdu isimli 
vatandaşımız  yaşında Açık Öğretim Lisesin
den mezun olmuştur.

rogramın rt ışın a i 
atan aşlara a la ı ı ararlar 

eler ir
Herhangi bir nedenle öğrenimlerine 
devam edemeyen kişilere, okula 
gitme zorunluluğu olmadan kendi 
kendine çalışarak, yarım bıraktıkları 
öğrenimlerini tamamlama ve bir üst 
öğrenime devam edebilme imkanı 
sağlamaktadır. Türkiye’de orta 
öğrenimlerini yarıda bırakarak Batı 
Avrupa’ya göç eden ve yurtdışında 
zorunlu eğitim yaşını doldurmuş 
olmaları nedeniyle, eğitim 
kurumlarına devam edemeyen, 
dolayısıyla yurtdışında gerekli olan 
eğitim düzeyine ve niteliğine sahip 
olamayan gençlere, Türkiye’de 
yarım bıraktıkları orta okul ve  lise 
öğrenimini tamamlama imk nı ile 

yurtdışında iş olanaklarını artırmaktadır. 
Türkiye’ye kesin dönüş yapma zorunda 
veya isteğinde olan, ailelerin Batı Avrupa’da 
öğrenimlerini tamamlayamayacak durumda 
olan çocuklarını Türk eğitim sistemi içine 
alarak lise mezunu olmalarının Türkiye’de 
ve Batı Avrupa’daki ülkelerde üniversiteye 
gidebilmelerini sağlamaktadır. Yurtdışı eğitim 
sistemi içinde çeşitli nedenlerle başarısız olan 
ve zorunlu eğitim yaşını doldurduktan sonra, 
eğitim için gerekli olan düzeyde bitirme dere
celerine ulaşamadan sistemin dışına çıkanlara, 
alternatif eğitim yolu olanağının verilmesini 
sağlamaktadır. Yurtdışındaki Türk gençliğinin 
Türkçe dil düzeylerinin ve Türk kültürü bilgi
lerini geliştirilmesinin, ülkeleri hakkında bilgi
lerinin artırılmasının ve ülkeleriyle bağlarının 
güçlendirilmesini sağlamaktadır.

ınavları Başaranlar için angi 
st renim İm nları ar ır

Açık öğretim Lisesi Batı Avrupa Programından 
mezun olan vatandaşlar için, ÖSS, YÖS 
sınavlarına girerek  Türkiye’deki yükseköğretim 
programlarına devam edebilme ve daha 
sonra Türkiye’deki yükseköğrenimden nakil
lerini aldırarak yurtdışındaki üniversitelerde 
öğrenimlerini tamamlama imk nları vardır.
Başv r  erleri
Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan 
vatandaşlarımız, Köln’de bulunan Anado
lu Üniversitesi Açık Öğretim Batı Avrupa 
Programı İrtibat Bürosu’na ve internet üzerin
den başvuracaklardır.   

ınavları im a ar
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile Anadolu 
Üniversitesi arasındaki işbirliği protokolü 
gereğince Batı Avrupa ülkelerinde Anadolu 
Üniversitesi ile Eğitim Müşavirlikleri ve Eğitim 
Ataşeliklerinin gözetiminde  sınavlar Köln, 
Hamburg, Frankfurt, Münih, Stuttgart, Berlin, 
Viyana, Brüksel, Paris, Deen Haag ve Bern 
sınav merkezlerinde uygulanmaktadır.   

e aman ve ere e a ılır
Açık Öğretim Batı Avrupa Programı sınavları 
birinci, ikinci ve üçüncü dönem olmak üzere; 
Yüksek Açık Öğretim Sınav Tarihleri; 0 0  
Ocak 01 , 0 05 Şubat 01 , 0 1 Mayıs 

01 , 0 0  Temmuz 01 . BAP Öğrenci 
Seçme Sınavı 0  Temmuz 01 . Açık 
Öğretim Ortaokul ve Lise Sınavları ise; 1  
Ocak 01 , 01 0  Nisan 01 , 01 0  Tem
muz 01  tarihlerinde Bern sınav merkezinde 
gerçekleştirilecektir. 
Açı  ü se  retim e angi 
Bölümler ar ır
Açık Yüksek Öğretim Programında İktisat, 
İşletme, Kamu Yönetimi,Türk Dili Edebiyatı, 
Sosyolo i, Uluslar arası İlişkiler, Dış Ticaret, 
Turizm ve Otel İşletmeciliği, Halkla İlişkiler 

ve Tanıtım, Bilgi Yönetimi, İlahiyat bölümleri 
mevcuttur. Talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda 
yeni bölümler ve yeni sınav merkezleri de 
açılabilmektedir.

ınavlara a ırlanma  İçin angi 
ita lar llanılır

İnternet üzerinden ders atamaları yapıldıktan 
sonra Milli Eğitim Bakanlığınca basımı yapılan 
ve internet sayfasında da yer alan ders  
kitapları Anadolu Üniversitesince öğrencilerin 
adreslerine gönderilir. Öğrenciler bu kitap
lardan veya bilgisayar üzerinden  çalışarak 
sınavlara hazırlanırlar. Sınavlar 0 sorudan 
oluşan test şeklinde yapılmaktadır.

atil önemlerin e sınavlara 
ür iye e gire ilir miyim

Sınav tarihinden en az 5 gün önce yazılı 
dilekçe ile müracaat edilmesi halinde sınavlara 
Türkiye’de sadece Eskişehir sınav merkezinde 
sınavlara girilebilmektedir.

ereler en ilgi ala ilirim ve ilgi-
li iletişim a resleri neler ir
MEB. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü Ankara  Tür
kiye Tel: 00 0 31 13 1  Faks:00 0
31 13 01 5 E posta: aciklise bap meb.
gov.tr http: .aol.meb.gov.tr  T.C. 
Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Bürosu: 
Friesenplatz 13 50  Köln  Almanya Tel: 
00 1 51 10  ve 00 1 51 10  
Faks: 00 1 5  11  E posta: bap
anadolu uni.de, İnternet: .anadolu uni.de  
Her türlü konuda ek bilgi almak için yukarıdaki 
iletişim bilgilerine ilave olarak T.C. Bern 
Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğimizin http:
bern.meb.gov.tr internet sayfası,  İsviçre Bern 
Eğitim Müşavirliği, İsviçre Meb Müşavirliği 
Facebook sayfasından bilgi alınabilir, egitim
blue in.ch e posta adresine  yazabilir 
veya 031 35  3  numaralı telefonlarını 
arayabilirsiniz. 

S RS  EĞİTİ E A A  A  A  ĞRETİ  İSESİ BA  RO RA AR

İsviçre deki işadamları da 
darbe kalkışmasını protesto 

etti. Bellona ve 
Eko arkt Sahi-
bi Fikri Tonus, 
darbe girişimini ve 
akabindeki İsviçre 
medyasının yanlı 
tutumumu sert söz-
lerle kınadı.
Darbecileri ve 
yandaşlarını mağdur 
gibi gösterip, 
darbeyi kınayanları 
hedef gösteren 
İsviçre medyasının 
tutumunu eleştiren 
Fİkri Tonus, 

İsviçre deki 
Türkler kendi görsel yayın 
organımızı kurmalı. İsviçre 
medyası son FETÖ darbe 

kalşkışmasında da sadece darb-
ecilerin darbeyi savunup Türki-

yeyi kötüleyenlerin 
görüşlerini sesini 
duyuruyor. Bizim 
sesimizi duyuracak, 
haklarımızı savu-
nacak yaılanmasyı 
ve hukukcuları 
yetiştirip 
oluşturmamız lazım. 
Sadece açılışlarda 
boy gösterip, adını 
bile ezberleye 
mediğimiz sivil to-
plum kuruluşlarının 
tepki koyması 
gerektiği zamanlar-
da yoklar. İsviçre de 

adı olup aslı olmayan STK ları 
gözden geçirme vakti geldi  
diye konuştu.

Bi i sav naca  ya ı ve 
işilere i tiyacımı  var

İsviçre Dışişleri 
Darbeyi kınadı
İsviçre Dışişleri Bakanlığı, 

Türkiye‘deki darbe 
girişimini kınadıklarını  

umhurbaşkanı Erdoğan ve 
Türk hü-
kumetinin 
yanında 
olduklarını 
duyurdu.
Bu süreç-
te hayatını 
kaybe-
denlere 
başsağlığı 
yaralan-

anlara ise şifalar dilediklerini 
duyuran Bakanlık, bundan 
sonraki süreçte ülkenin 
ulusal birliğini korumak için 
sükunet ve keyfi uygula-
malardan uzak kalmaları 
çağrısında da bulundu.

Temmuz ayının 
son haftası 

iotta (Ticino) 
beldesinde 2 Tır 
ve 1 otomobilin 
oluşturduğu Tra  k 
kazası sonucu  Kişi 
hayatını kaybetti. 
Kuzeye doğru tra  k 
felç oldu.
Dünyanın en uzun 
Tuneli olarak 
bilinen otthard 
Tuneli önünde 
bugün meydana 
gelen tra  k kazası 
sonucunda Kuzeye 
doğru kilometrelerce 
kuyruk oluştu. 2 
Tır arasında kalan 
1 otomobilin edildi 
ve meydana gelen 
tra  k kazası sonucunda araç-
ta bulunan  kişi hayatlarını 
kaybettiler. Kanton Tessin 

olisi hayatlarını kaybeden 
 kişinin hepsi  Alman ya 

uyruklu olduğunu açıkladı.  
Alman ailenin yanı sıra  ve 

12 yaşındaki çocuklarıda 
tra  k kazasının yaşandığı 
yerde hayatlarını kay-
bettiler. Kaza yerinde 
incelemelerde bulunan 
Kanton Tessin olisi, tra  k 
kazasına karışan italyan 
Tır şöförünün ise hayati 
tehlikesi devam ettiğini 
açıkladı.

a a ne eni i -
atsi li

Kanton Tessin olisin 
verdiği bilgiye göre salı 
günü otthart Tünelinin 
önündeki araç kuyruğunu 
fark etmeyen bir T  
şoförü duramadığı için 
otomobile arkadan çarptı. 
İki T  arasında kalan 
otomobildeki dört yolcu da 

öldü. Kazaya sebep olan T  
şoförü ise ağır yaralı olarak 
hastaneye kaldırıldı.

   

 A  E
T.  B  E t  

Fethiye, Ölüdeniz e 
giderseniz ya gidiş ya 

dönüş yolunda kemikleri 
sızlatacak kadar soğuk suya 
sahip saklıkente mutlaka 
uğramanızı tavsiye ederiz.

irişi ücreti olan illi 
ark olan kanyonun, onbeş 

kilometre uzunluğunda 
olup, yüksekliğinin yer 
yer altıyüz metrelere kadar 

çıkmakta olduğu söylenmekte. Kan-
yon, çok güçlü ve hızlı akan buz 
gibi kaynak suları, sarp kayalıkları 
ile doğa tutkunları için de, iyi 
bir yürüyüş alanı. Sadece birkaç 
saatinizi alacak kanyon gezisi, 
herkes için değişik ve heyecanlı bir 
deneyim olacaktır.   

anyon ge i notları
 Öncelikle kanyonda rahat gez-
mek için, sağlam ve altı sert deniz 
ayakkabılarına ihtiyacınız var. em 
taşlarda rahat yürümek için, hem 
de çamurlu suyun kayganlaştırdığı 
kayalardan, kaymamak için çok 
gerekli. Eğer yanınızda ayakkabınız 
yoksa orada kiralayabilirsiniz. 
 Kıyafet olarak ise, içinize mayonu-

zu, üstünüze sadece bir tişört giyin. 
Aksi halde giysileriniz ıslanıp serin 
olan kanyonda sizi rahatsız ede-
cektir. Yanınıza mümkünse sadece 
boynunuza asacağınız küçük su 
geçirmez bir çanta içinde fotoğraf 
makinenizi alın. ünkü çamur-
lu ve hızlı akan suda bastığınız 
yeri göremediğiniz için dengeni-
zi kaybetmek çok kolay. Diğer 
eşyalarınızı aracınızda bırakın. 
Yürümek o kadar zor ki, resim bile 
çekmek oldukça zor.
 Kanyon ağzına, güçlü ve gür akan 
suyun üzerine yapılmış yüzelli met-
re uzunluğundaki asma, tahta mer-
divenlerden geçerek, ulaşıyorsunuz.
 Kanyonu, ancak belli bir noktaya 
kadar gezmek mümkün. ndan 

sonra yer yer boyu 
aşan suda ve daralan 
yolda ilerlemek 
mümkün değil. 

ehberler de, sadece 
oraya kadar götürüy-
or. Daha sonrasına 
devam etmek için 
profesyonel bir ekip 
ve ekipmana sahip 
olmak gerekiyormuş. 

 Zaten suda, o kadar çok soğuk ki, 
belli bir süre sonra içinde kal-
mak zor. Yer yer başınızı yukarı 
kaldırdığınız da gökyüzünü kapatan 
yükseklikteki kayaları ile çok 
heybetli ve güçlü duran kanyon, bu 
kadarcık bir yürüyüş sonrası bile 
sizi etkisi altına alıveriyor.
Kanyonu gezdiniz, yeteri kadar güç 
sarfedip, üşüdünüz, yoruldunuz. 
Sıra, sıcacık güneş altında ısınıp 
ener inizi yenilemeye geldi. Dere 
kenarına sıralanmış restoranlarda 
bir yandan dinlenirken, isterseniz 
mangalda pişmiş et ile yanında buz 
gibi ayranınızı içerek, isterseniz 
yöre kadınlarının yaptığı gözleme 
ile yemek işini halledin..

Sak lıke n t :  K emikleri sızlatan suy a sah ip
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!arın tüm mevcut sosy
al medya platformları 

kapanırsa ne olur diye 
düşündünüz mü hiç? Siz 
bunu kabullenebilir misiniz? 
Hayatınız değişir 
mi? Yok hayır, her 
şey olduğu gibi kalır 
diye düşünüyorsanız 
yanılıyorsunuz 
derim. Neden mi? 
Muhakkak, siz 
kullanmıyorsanız bile, 
eşiniz, çocuğunuz, 
akrabalarınızdan veya 
arkadaşlarınızdan 
biri faydalanıyordur 
di ital cağdan. Büyük 
ihtimal bu kişinin 
değişimi sizin günlük 
hayatinizi da etkiley
erektir. neredeyse 
tüm kullanıcılarını çift kişilikli 
olmaya iten sosyal medya 
platformları kapatılırsa sanal 
gurbet yaşarız herh lde. Fakat 
endişelenmeyin; hepimi
zin mutlu, sorunsuz, süper 
yetenekli, başarılı ve sürekli 
dünya turunda bulunduğumuz 
ve kendimizi resmen içi
ne attığımız bu pazarlama 
dünyası ilelebet varlığını 
sürdürecektir. Sonuçta devir 
iletişim devri. Sosyal medya 
ise herkesin sevgi dilendiği 
mahremiyetin gittikçe anlam 
kaybettiği sahte kişilikler 
sistemi değil mi? Yalanların 
doğallaştığı Sanal alem ismine 
tam tamına layık oluyor 
anlayacağınız. Artık toplumları 
manipüle etmek çok daha 
kolay. Yayınlanan bir ya
lan haber anında dünyaya 
yayılabiliyor ve kullanıcıların 
akılları karışabiliyor. Sosy
al medya anlık bilgi akışını 
sağlamış olsa da aynı zaman
da bilgi kirliliğine de sebep 
olmakta. Psikolo ik olarak 
değerlendirmek gerekirse 
sosyal medyanın bir çok 
dezavanta larının olmasının 
yani sıra çeşitli olumlu yönleri 
de mevcuttur tabii ki. Sosyal 
medya platformları saye
sinde muazzam hızda bilgi 
akışı, tabakalar arasındaki 
sınırların kaldırılması, 
dünyanın gittikçe küçülme
si, kolayca irtibat kurma ve 
net ork ağlarını fazlasıyla 
genişletebilme fırsatına sahip 
oluyoruz. İnsanların dünyadan 
haberdar olmasına mutlak 
olarak çok büyük katkıda 
bulunuyor. Hepimizin birer 
“TIK  olduğumuz bu cağda 

farklı düşüncelere fikirlere 
yüzleşmesi hiç bir zaman 
bu kadar rahatça olmamıştı. 
Ancak bazı şahıslar sanal 
ortamda bulunduklarında 

insanların kalp
lerini de “sanal  
nitelendirebiliyor. 
Farzı misal, eski
den sevmediğiniz 
bir kişinin yanına 
gidip te yüzüne “ya 
sen çok iticis
in, ben seni hiç 
sevmiyorum  de
meye cesaretimiz 
yoktu. Zira birebir 
ilişkilerde, yani 
yüz yüze ilişkilerde 
karşı taraf nasıl bir 
tepki vereceğini 
sezemiyorduk. 

Lakin sosyal medya platformu 
saygı kavramına farklı anlam
lar yükledi. Örneğin, ünlülerin 
ne kadar kolay erişebilir ve 
nasıl eleştire bilinir olduğuna 
hepimiz şahit olduk. 
İki haftadır, hiç bir beis göster
meden, dili kılıç olarak kullan
anlar, kendisi gibi olmayan 
gruplara ağza alınmayacak 
gayri insani lafları sarf et
mekte. Örneğin aynı görüşte 
olmayanlar Facebook ta birbi
rilerini silen silene. Bu aralar 
ne dilin kemiği var, ne de 
tuşlara basan parmakların bir 
izan sınırı. Türkiye’deki darbe 
vakası hepimizin malumu, Bila 
istisna hepimiz gelişmeleri 
takip ederek sosyal medya 
araçlarıyla düşüncelerimizi 
beyan ettik. Herkesin görüşü 
önemli ve kıymetlidir ve her 
ağzından aynı kelime çıkıyor, 
eksilmiyor. Fikir hürriyeti ve 
Demokrasi. Demokrat olmak 
karsındakine kendini ifade 
etme izini ve fırsatı tanımak 
ve hatta toplumumuza karşıt 
görüşlerde olunsa bile birbiri
nin fikirlerine saygı duymayı 
aşılayan kavram değilimdir 
peki? Belki birilerinin yanlışları 
diğerlerinin doğrularıdır? 
Büyük ihtimal herkesin 
yargıları da, hayata bakışları 
da, toplumdaki davranışları da 
farklı. Her ne kadar da tasvip 
etmemekte kabul etmeliyiz ve 
saygıyla müsamaha gösterme
liyiz. Lütfen boşuna, çatışma 
kültürünü beslemiş, bizleri 
tahrik etmek isteyenlerin 
oyunlarına gelmeyelim.
Benim şahsi kanaatim, tepki
sizlik en büyük tepki olabilir 
bazen. 
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Sizinle son buluşmamızda tatile 
hazırlanıyorduk  umarım 
tatilinizin key  ni çıkarıp ener ik 

bir şekilde güzel evinize 
sağlıkla dönmüşsünüzdür. 
Bu sohbetimizde sizinle 
sonbahar trendlerinden 
bahsedeceğiz. aksimalist 
bayanların çok sevecekleri 
bir sezon geliyor desek 
yeridir.

erden başlasak diye 
düşünürken hemen 
aklımıza gelecek sezo-
na damgasını vuracak 
kadife elbiseler geldi. Biz 
de  lerde gördüğümüz 
elbiselere bayıldık. Tek 
bir dezavanta ı, kadifeyi 
doğru kullanmadığınızda 
basit bir görüntü ortaya 
çıkabilir. Eğer böyle bir 
kombinasyon hazırlamak 
istiyorsanız biraz daha 
fazla zaman ayırmanızı 
tavsiye ederiz. Elbiseler-
le devam edelim, payetli elbiselerde 
göze çarpanlar arasında sonbahar
kış sezonunda. oda tasarımcılarının 
ortak noktaları ise muhteşem korse-
ler kullanarak bayanların ince bel-
lerini odak noktası yapmaları. Bizim 
çok hoşumuza giden dünyaca ünlü 
moda bloggeri Chiara Ferragni’nin 

ilano’da gösterdiği gibi bir kom-
bin hazırlayabilirsiniz. sviçre’de 
üşümemek için tabii ki olmazsa 
olmazımız ceketler, bu sene asker 
tarzında olanlardan minimum bir tane 
dolabınızda bulundurmalısınız. Dar 
pantolonların ayaklarınızın üşümemesi 
için hazırlanmış botlarla kombinlen-

meside gözümüzden kaçmadı. Bot-
larda tercihinizi punk modellerinden 
yana yaparsanız hem çok rahat hem de 

farklı bir görünüşle ben-
zersiz bir tarz elde ede-
bilirsiniz. eri dönüşünü 
kutlayan taş ve boncuklar-
la süslenmiş topuklular 
rahat ayakkabıların yerini 
alıyor yeniden. ody-
umda gördüğümüz bazı 
topuklarının yüksekliği 
bizi şaşırttı, bizden tavsiye 
yükseklik korkunuz varsa 
uzak dursanız iyi olur. Siz 
kendinizi kaç cm topukla 
rahat hissediyorsanız öyle 
modeller seçin. Kimse 
yolda acı çeken ve ya 
yürümekte zorlanan bir 
bayanı görmek istemez. 

Dediğimiz gibi maksima-
list bayanların bayılacağı 
bir sezon. Broşlar, takılar, 
zincirler, çiçekler hepsi-
nizi kullanmak serbest. 

Tabii maksimalist bir bayan olmak o 
kadar kolay değil. Farklı aksesuarlar, 
kumaşlar, renkler, desenler kullanarak 

bir bütün sağlamak göründüğünden 
daha zor. Bu tarz icin araştırmalar 
yaptığınızda bizim ne demek 
istediğimizi çok iyi anlayacaksınız. 
Bayanlar peki bu sezon hangi çantaları 
seçecek  eluş ve püsküllü çantalar 
size soğuk günlerde eşlik edecek, dik-
kat çeken bir diğer detay ise çantaların 
yeniden çapraz şekilde taşınması. 

Kısaca güzellik trendlerindende bah-
setmek istiyoruz. Saçlarınız çoğu za-
man ipeksi ve pürüzsüz mü olmuyor  
Sorun değil, tam tersi saçınıza zarar 
verip kullandığımız düzleştiricelerden 
bir süre uzak durmamız  saçlarımızın 
kendine gelmesini sağlayacak. Derin 
koyu etkileyici göz makya ı bu sezo-
nun en büyük trendi  Yakında makya  
malzemesi alışverişi yapacaksanız, 
parıltılı olan ürünlerden bir kaç tane 
satın almanızı tavsiye ederiz. 

Sonbahar, sviçre’de biz daha yeni 
yeni güzel güneşin tadını çıkarıyoruz 
onun için bizi bu sene biraz bekletirsen 
hiç kırılmayız. Seninlede yakında bol 
zaman geçireceğimiz icinde çok mut-
luyuz. erkese sağlıklı, mutlu, huzur 
dolu bir ay diliyoruz.
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BER  Almanya da bir dönem 
Frankfurt Başkonsolosu olan İlhan 

Saygılı , Türkiye 
Cumhuriyeti İsviçre 
Büyükelçiliği göre-
vine atandı. Ekim 
2012 de Türkiye de 
döndükten son-
ra 201  yılından 
beri 1 inci derece 
kadrolu Balkanlar ve 

rtaAvrupa enel 
üdür Yardımcılık 

görevinde bulunan 
İlhan Saygılı, Face-
book ve T itter da 
sayfasında mü deli 
haberi   Sayın Bakanımız, Türkiye 
Cumhuriyeti nin İsviçre nezdin-

deki Büyükelçisi olarak atanmanın 
kararlaştırıldığını dün bildirdi. Allah 
mahcup etmesin  y inister infor-

med me yesterday that ll 
be posted as the Ambassa-
dor of Turkey to S itzer-
land.“ yazarak utlu ve 
gururlu olduğunu belirterek 
duyurdu.
Fatsalı olan İlhan Saygılı 
ünlü aktör Ediz un un 
kızı Bengü un Saygılı ile 
evli  ve iki çocuk babası. 
Kuleli Askeri isesi nden 
sonra rta Doğu Teknik 

niversitesi mezunu 
olan Saygılı, İsviçre nin 
Başkenti Bern de ehmet 

T. öcük ten boşalacak Büyükelçilik 
görevini üstlenecek.

 Bern Büyü elçi ine 
İl an aygılı açı lan ı%

E  - İsviçre, Federal Sağlık 
Dairesi fisi BAG  yaptığı yazılı 

açıklamada bu yıl  1   bin kişinin 
kene ısırması şikayetiyle sağlık 
kurumlarına başvuruda bulunduğunu 
açıkladı. BAG,  yılında n beri en 
yüksek ene ısırması vakaları ile karşı 
karşıya gelindiğini açıklarken, geçmiş 
yıllarda aynı dönemlerde yaklaşık 1  
bin kene ısırması şikayetleri yapıldığını 
açıkladı. Bu yılın şikayetlerinin cak 
ve Şubat ayında normalden erken 
başlaması ve kenelerin  derecede 
harekete geçmeleri İsviçre’de kenelere 
karşı önlem alınmasını zorunlu kılıyor.

ene ısırması yme ve Ensefalit 
hastalığına sebep oluyor. Açıklamada 
kenelerin ısırdığı kişilerin hayvanı 
kendilerinin çıkarmaya çalışmadan 
doğrudan bir sağlık kuruluşuna 
başvurması gerektiği de belirtildi.

Kene vakalarında artış

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 c ar- Biders t r 1
8 6 0 0  Dü b endoerf Tel.:  0 7 7  9 3 6  9 0 1 4

Dub i 
Market in 

Yanı

w w w .is v ic reyuf kac is i.c om

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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TÜR K MEDYA SPONSORU POST İLE GALATASARAY EL ELE

Galatasaray Şampiyon

İsv iç r e ‘d e  
Ga l atasar ay  

se v in c i 
T  svi re ltra slan 

isvi re kale arkasında birbirinden 
güzel k re gra iyle alatasaray ı er 

iki ma ta da yalnız bırakmayarak  
tribünlerdeki diğer tara tarları da 

c şt rd .

alatasaray  ren  . 
ma ında ng ys ile karşı 
karşıya geldi. Tiss t rena da 

ynanan müücadele  s na erdi 
ve ilk ma ında  üri i  mağl  
eden sarı kırmızılılar g l avera ıyla 
k ayı müzesine götürdü.

alatasaray . dakikada r ma 
ile öne ge ti  ng ys ise . 
dakikada ec aks ile beraberliği 
yakaladı. Sarı kırmızılıların rtekizli 
yıldız adayı r ma  böylece  azırlık 
ma ında da birer g lle  g l atmış 
ld  ve kam ın yıldızı ld ğ n  

kanıtladı. en  y nc  ayrıca  T n 
ma ının ardından ng ys ma ının 
da adamı se ildi.

renc  Türk Medya S ns r  
st ile Türk tb lseverler renc  

akkındaki tüm gelişmeleri anbean 
s syal medya st azetesi say ası 
ve . stgazetesi.c  say amızdan 
taki  etti.
Müsabakalardan önce ya ılan 
ekilişle bazı tara tarlar müsabakalara 

girşi bileti kazandı.

azar ynanan alatasaray  
üri  ve Salı ynanan alatasaray

ng ys müsabakalarında st 
azetesi’nin ekilişle belirlediği iki ayrı 

minik  alatasaraylı tb lc larla 
sa aya ıkma sevincini yaşadı.

renc ’te ynanan alatasaray 

ma ları stady mdaki tara tar rek r n  
kırdı.

alatasaray ilk ma ında Türk bayrağı 
a arak ıktı ve Türkiye’de yaşanan 
darbe girişiminde yaşamını kaybeden 
şe itler i in stady mda  dakika saygı 
d r ş  ger ekleşti.
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İsviçre’de her 
yıl düzenlenen 

geleneksel dans 
festivali Streetparade 
organizasyonu bu yıl 
13 Ağustos ta Zürih’te 
gerçekleşecek.
1  binlerce tekno 
müzik hayranının 
Zürih’e akın edeceği 
organizasyonda terör 
korkusu yaşanıyor. 
Fransa’da Tır 
şoförünün kalabalığa 
dalmasıyla yaşanan 
terör olayı nedeniyle 
organizatörler, dans 
festivalinde geçitte 
yer alacak Tır’ları 
kontrol edecek. 
Ayrıca sırt çantasının 
da yasaklanması 
gündemde. 
Zürih Emniyet 
Dairesi terör tehdidi 
nedeniyle tedbirlerin 
artılacağını belirtirken, 
alınacak tedbirlerin 
ayrıntılarıyle ilgili bilgi 
vermedi.

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

Z Rİ H  isviçre nin en büyük kapalı yüz-
me havuzu stermer allenbad, yerlilere  

dışardan gelenlere 10 Frank giriş uygulayacak. 
İçinde çocuklar için kaydırak 50 ve iki 25 metre-
lik havuz, kuvvet çalışma bölümü gibi çok yönlü 

stermer yüzme havuzu, Zürih ster de açılacak. 
İki yönlü  yat uygulamasıyla yerli semt sakin-
lerinin vergileriyle havuzun yapımında katkı 
sağladıkları için, Stadrat buna giriş ücretlerinde 
est yapma kararı aldı ve uygulamayı savundu. 

Dı şar d an gel e n e  y ü k se k  fiy at po l i ti k ası
1985 y ılının 

Mayıs ayınd a 
ç atısı çök en 

hav uzd a,  
içe rd e b ulunan 

40 k işid en 
12‘ si yaşamını 

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

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

İsteyen vatandaşlarımız, 
büyükbaş hayvanlarını 
kurban bayramından 
önce çiftliğimizden 
beğenip ayırabilirler.

ã��
Helal kesim 
bizim isimiz!
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Gewerbestr. 4 
4446 Buckten

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

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

S ila A G

S u at Şahin & M u rat Şahin

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

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

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

Helal Sila 
E t ve E t ü rü n l erin i

 İsviçre genelindeki 
seçkin marketlerden

 tem in ed ebilirsiniz

Avrupa’da 
HELAL 
UYGUNLUK 
BELGESi alan 
iLK Kesimhaneyiz

Sila
Helal Et deyince 

akla            AG gelir     Sila
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'¸QHUSURGXNWLRQ�Ż�
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K alited e 
gü v enilir

mar k a

en 
bilir

ã��

1 
numara

Geniş ürün yelpazesiyle, 
k alite ve gü v end e İs v iç r e’ d e  




