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Aktüel
DTİK 

Avrupa 
Komite Başkanı 
Suat Şahin oldu

THY’den “Batman v. 
Superman”lı tanıtım
Bu yılın en önemli 

fi lmlerinden biri olarak 
kabul edilen ve Türk Hava 
Yolları’nın destekleriyle 
çekilen  “Batman v. Su-
perman: Adaletin Şafağı” 
fi lminin galası Zürih ve 
Basel’de yapıldı. 13’TE

Boston 
Başkonso-

losumuz 
Ömer Budak 

ve Ticaret 
Ataşemiz 

Alperen 
Kaçar’a 

şükran pla-
keti taktim 

ettiler. 

Yıldırım 
‘Artık 
daha 
güçlüyüz’
ABD’nin Boston kentinde incelemelerde bulunan DEİK 

ve MÜSİAD heyeti ABD’den olumlu izlenimlerle dön-
dü. DEİK İsviçre Başkan Yardımcısı Zeki Yıldırım dünyanın 
her yanında Türk yetkililerin yanlarında olmasından dolayı 
daha güçlü olduklarını söyledi.     HABERİ 8’DE

Bu yıl 3.sü düzenlenen Dünya Türk 
İş Konseyi, Dünya Türk Girişimci-

ler Kurultayı’nda DTİK Avrupa Komite 
Başkanlığı’na  Suat Şahin seçildi.  22’DE

Suat 
Şahin

YTB kesenin 
ağzını açtı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 2016 

Mali Destek Programlarını tanıttı. Destek programı 
kapsamında 9 ayrı başlık altındaki projelere mali destek 
verileceğini açıkladı.                     HABERİ 14. SAYFADA

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 2016 Mali 
Destek Programlarını tanıtmak için İsviçre’ye gelen YTB 

Başkan Yardımcısı Mehmet Köse,  Post Gazetesi’nin İsviçre 
temsilciliğini ziyaret etti. 

Köse’den Post’a ziyaret

Her 3 doktordan 
birisi YABANCI
İsviçre’de son yıllarda Doktor açığı iyice kendisi belli etme-

ye başladı. Sağlık Sektöründe Doktor ve diğer çalışanların 
büyük bölümü bayanlardan oluşurken, Yabancı diplomalı 
doktorların sayısı artıyor.                HABERİ 24. SAYFADA

5Haziranda yapılacak “Koşulsuz Asgari Gelir” 
oylaması öncesinde Aktivistler özel bir aktivite 

ile şaşırtıcı reklam kampanyası başlattılar. 16’DA

Katılan herkese 
10’ar frank

“Yabancılar yasası”
AĞIRLAŞTIRILIYOR

En ufak bir suçtan dahi insanlar otomatik 
olarak sınırdışı edilebilecek yaptırım inisiya-
tifi rededildi. Bu kez ağırlaştırılmış yabancı-

lar yasası gündeme bomba gibi düştü.. 
YAPTIRIM RED-
DEDİLDİ AMA...

28 Şubat’ta oylanan 
Yaptırım İnisiyatifi  

(Durchsetzungsinitiative), 
halkın sağduyusu sayesinde 
reddedildi. Yaptırım inisiya-
tifi nin kabul görmemesinin 
ardından bu kez ağırlaştı-
rılmış yabancılar yasasının 
yürürlüğe girmesi için 
çalışmalara start verildi. 

HER HALÜKAR-
DA SINIRDIŞI 

Ağırlaştırılmış yabancılar 
yasası ile birlikte çok 

özel bir durum olmadığı 
sürece, mahkemeler ağır suç 
işleyen yabancıları cezaları-
nın yüksekliğine bakmaksızın 
belirli bir sürede İsviçre’den 
sınır dışı etmek zorunda ka-
lacak. Çalışmalar tepkileride 
beraberinde getirdi.     6’DA

STK’lardan teröre 
karşı ORTAK tepki
İsviçre’de faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri Türkiye’de mey-

dana gelen terör saldırıları karşısında ortak tepki vererek terörü 
lanetledi. MÜSİAD İsviçre Başkan Vekili Suat Şahin’in yönetiminde 
gerçekleşirken, toplantıdan 13 çatı kuruluşu katıldı.    5. SAYFADA

İsviçre Milli İstihbarat Teşkilatı (NDB), 
son yıllardaki artan terör tehditlerinden 

dolayı, denetlemelerde özellikle uçak 
seyahatlerindeki yolcu listeleri ve ülkeye 
gelen mültecilere yoğunlaşıyor.      4’TE

İsviçre istihbaratı 
denetimleri artırdı

Güvenlik zaafı 
tartışmaya açıldı

Avrupa ülkelerinde meydana gelen terör saldırıları son-
rasında havalimanlarındaki güvenlik zaafları masaya 

yatırıldı                                              HABERİ 4. SAYFADA

Vizesiz seyahatte
neler değişecek ? 

Türkiye ve Avrupa Birliği 
(AB) arasında gerçekleşen 

anlaşmaya göre, hazirandan 
itibaren Türk vatandaşlarına vi-
zesiz Avrupa seyahati için muta-
bakata varılan kriterlerin yerine 
getirilmesi amacıyla hazırlıklar 
devam ediyor.    8. SAYFADA

Zengin dul 
bayan 
aranıyor 
Son dönemlerde bazı 

sorunlu evli veya dul 
bayanları, çeşitli vaatler ve 
yöntemlerle pusuya düşü-
renler kadınların elindeki 
tapulu mallarını ve ziynet 
eşyalarını dolandırdıkları 
ortaya çıktı. 3. SAYFADA

Hanımlar 
hünerlerini 
sergiledi

Avrupalı Türk Demok-
ratlar Birliği (UETD) 

tarafından organize edilen 
“Hanımeli Sergisi” Türk el 
sanatlarının Avrupa ülkele-
rinde sergilendiği önemli bir 
platform halini aldı. 19’DA
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USTER -  Uster Gemein-
desine bağlı N nikon da 

meydana gelen bir cinayet 
kanlı sonuçlanarak bir kadın 
ağır yaralandı. 0 Yaşındaki 
bir rak asıllı İsviçre vatanda-
şı, eşiyle kavga ettik-
ten sonra evden 
çıkan  eşini 
önce araçla 
çiğneyerek 
öldürmek 
istedi.  
Uster ve 
Çevresi 
Türk Kül-
tür Derne-
ği amisi 
yakınlarında 
meydana
gelen olay son-
rası 38 yaşındaki 
kadın amiye sığınmak 
istedi. aminin merdiven-
lerinde kadını yakalayan 
Kocası, kadını bıçakladı. 

layın ardından yaralı kadını 
merdivenlerde bulan Uster 

amisi İmamı Abdullah ırat, 
boynundan yaralanan Kadına 
hemen müdahale ederek daha 

fazla kan kaybetmesini önledi. 
Ardından çok iyi almancası 
olmayan İmam Abdullah ırat 
Polis ve Ambülans çağırması 
için aminin genel sekreteri 
Nedim oşkun u aradı. Am-

bülansın olay yerine 
gelip müdahale 

etmesi sonu-
cunda yaralı 
kadının 
hayati 
Tehlikesi 
olmadığı 
bildirildi. 
Saat 19 
sıralarında 

meyda-
na gelen 

olay sonrası, 
İsviçre Vatan-

daşlığına geçen rak 
asıllı 0 yaşındaki zanlı, 

Polisin kapsamlı arama 
sonucunda  yakalandı. Polis 
olayla ilgili sebebleri konu-
sunda açıklama yapmazken, 
zanlının Polis tarafından 
tanınmadığını belirtti ve aile-
nin 2 çocuklarının olduğunu 
açıkladı.

Cami 
merdivenlerinde 

bir adın bı aklandı. 
ster e e resi ürk 
ültür erneği amisi 
mamı bdulla  ırat 

kadının ayatını 
kurtardı.

 İ  
 

 
 

Z RİH -  Gunrist 
Tuneli içersisinde 

Bern istikametine 
doğru giden bir araç 
önce yavaşladı, ardın-
dan sürücünün yanın-
da oturan kişi araçtan 
dışarı düştü. Aracı 
kullanan kişi bişey 
olmamış gibi aracını 
kullanmaya devam 
etti. Kanton Polisi 
olayın cumartesiyi 
pazara bağlayan gece 
saat  sularında, Bern 
istikametinde Gub-
rist tuneli içerisinde 
gerçekleştiğini, yaralı 
kişinin ambulans ile 
hastaneye kaldırıldı-
ğını açıkladı. Yaralı 
kişinin hayati tehlikesi 
bulunmuyor.  Polis 
aracı kullanan şahsın 
ve araçtan düşerek 
yaralanan kişinin 
kimliklerininin bilin-
mediğini,  immattal 
savcılığının araştırma 
sürecinde olmasından 
dolayı daha fazla açık-
lama yapmayacakla-
rını duyurdu. Gubrist 
Tuneli içerisinde 
bulunan Güvenlik Ka-
meralarının görüntü-
lerini inceleyen Polis, 
kayıtlı görüntüler 
sayesinde olayı çöz-
meye çalışıyor. Polis 
görgü tanıklarının 0  
2  22 11 numaralı te-
lefonu arayarak Polise 
bilgi vermelerini rica 
ediyor.

Cemil Baysal

S HAFFHA
SEN  Askerlikte 
değişik aralıklarla 

gidilen Zivilschutz hiz-
metinde askerlere sunu-
lan yemek menülerinin 
sadece dana etinden 
hazırlanması kararı, bazı 
sağcı parti ve muhafa-
zakar kesimin tepkisini 
çekti. Uygulama SVP 
Kanton Başklanlığı tara-
fından duyuruldu. 
Schahhausen li yetkili-
lerin İsviçre pasaportlu 
Müslümanların askeri 
eğitim merkezinin 
yemek salonunda domuz 
eti yememelerini dik-
kate alarak, menülerin 
gelecekte sadece dana 
etinden hazırlanması 

talimatı beraberinde 
tepkileri getirdi.  Zivils-
chutz Dernekleri Birliği 
Başkanı DP St. Gallen 
Milletvekili alter 
Müller, Azınlık 
için neden 
çoğunluk 
mağdur 
olacak  
sözle-
riyle 
tepki 
gös-
terdi. 

alter, 
domuz eti 
arzulayan 
çoğunluğu bundan 
mahrum edip herkese 
dana etli mönü sunmak 
yerine, domuz etli mönü 
istemeyen azınlıktaki 

Müslümanlara vejetar-
yan mönü sunulmasının 
çözüm olabileceğini 
savundu. Küçük azınlık 
grup için çoğunluğun 

menüsünü 
değiştirmek 

saçmalık  
dedi.
Sözko-
nusu 
askeri 
eğitim 
merke-

zinde, 
2-3 yıl 

önce ya-
şanan yemek 

sorunu nedeniy-
le, askerlerin topluca 
sözlü aldıkları bir karar 
sonrası bu uygulamanın 
yapıldığı açıklandı. 

NEDEN AŞKA
Askeri eğitim merkezin-
de yemek hizmeti sunan 
restoranlar, kantondan 
her Zivilschutz eğitimi 
amacıyla gelen asker 
başına 19 frank alıyor. 
Domuz etine oranla en 
az iki katı pahalı 
maliyeti bulunan dana 
eti ile menüleri hazırla-
yacak olan restoran 
işletmecilerinin, kan-
tondan asker başına 
alacakları 19 frank menü 
parası değişmeyecek. 
Ancak yemek maliyetle-
ri ve kazançları azalacak 
olan restoranlar, daha 
yüksek maliyetler 
askerleri doyurmak 
zorunda.  

m z eti tartışması alevlendi 

Z RİH  Son 
dönemlerde 

bazı sorunlu evli 
veya dul bayanları, 
çeşitli vaatler ve 
yöntemlerle pusuya 
düşürenler kadınla-
rın elindeki tapulu 
mallarını ve ziynet 
eşyalarını dolandır-
dıkları ortaya çıktı. 
Avusturya-İsviçre 
sınırı Konstanz, 

ohrschach ve çev-
re bölgelerde gezi-
nen dolandırıcının, 
bölgede çok sayıda 
dul, evliliği sorunlu 
bayanları tuzağına 
düşürdüğü belirtil-
di. Dolandıran ve 
dolandırılan mağdur 
bayanların Türk 

olduğu öğrenildi. 
Değişik vaatlerde 
bulunup dolandır-
dığı bayanların ba-
zılarına iş ortaklığı, 
bazılarını farklı 
sözlerle ikna 
etmeyi başaran 
uyanık dolan-
dırıcı, kurduğu 
profesyonel 
dolandırıclık 
yöntemi ile, 
kurulacak sözde 
hayali ortaklık-
tan önce bayan-
ların elinden bir 
miktar kapora 
alıp, notere 
giderek imza-
lar attırdıktan 
sonra kurulacak 
sözde iş ortak-

lığı için kendisine 
ait olmayan ofi s ve 
dükkan yeri gös-
terdiği belirtiliyor. 
Tuzağı son anda 

farkeden ve tuzağa 
düşen bazı bayanlar, 
başkalarının aynı 
tuzağa düşmemeleri 
için uyardı. 

Zengin dul bayan aranıyor 

� Her türlü tercüme, vekalet, noter ve evlilik işlemi 
� İsviçre’de boşanma ile Türkiye’de ten	z

(İsviçre’de alınmış boşanma kararlarının tanınması) 
davalarının açılması

� Uygun ücretle Türkiye’den avukat temini
� Göçmenler Dairesi (Migrationsamt) ile ilgili yazışmalar
� Yabancılar Yasası ve uygulamaları konusunda 

danışmanlık hizmeti. Lütfen randevu alınız

Hukuki İşlemlerİsviçre'de Tercüme
ve

ve

yg
danışmanlık hizmeti. Lütfen randevu alınız

Tanju Dalgıç

2  Yıllık Deneyimle2  Yıllık Deneyimle

Kiranta Tercüme Bürosu 
(Konsolosluk ve tüm resmi kurumlarca tanınır)

Zentralstrasse 47
8003 Zürich

Tel.: 044 450 88 03
tdalgic@kiranta.com
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NİSAN A  

Cemil Baysal

Z RİH Güvenlik uzman-
ları, Türkiye dışında Av-
rupa daki havaalanlarının 

hiçbirinde check-in öncesinde 
cihaz taraması yapılmadığı-
na dikkat çekiyor. Brüksel de 
yaşanan sn saldırıda termina-
lin içinde elindeki bavullarla 
saldırı gerçekleştiren bomba-
cılara dikkat çekilerek, İsviçre 
Havalimanlarındaki terminal ve 
park binalarına hiç bir güvenlik 
kontrolü denetimi yapılmadan 
geçilmesi ilk masaya yatırılan 
konuların başında geldi.  Diğer 
taraftan muafazakar siyasetciler, 
sınırlarda güvenlik kontrolü 
yapılmasını yeniden gündeme 
getirdi. Güvenlik tedbirleri 
artırılsın taleplerine karşın, 
sosyallist ve sol kesimden 
bazı siyasetciler, seyahat eden 
insanların özgürlüklerinin faz-
lasıyla kısıtlandığını ve mevcut 
sistemle bile fazla kontrol yapıl-
dığını savundu. 11 Eylül 2001 
saldırılarının ardından havaa-
lanlarında giderek sıkılaştırılan 
güvenlik önlemleri yolcuları 
bezdirecek hale geldi. AB nin 
merkezi Brüksel deki havaalanı-

na alınan tüm önlemlere rağmen 
üç bombanın birden sokula-
bilmesi, havaalanı güvenliği 
konusunu bir kez daha gündeme 
getirdi. İki terörist üzerlerindeki 
patlayıcı yüklü yelekleri infi lak 
ettirirken, güvenlik güçleri 
sonradan havaalanında patlama-
mış üçüncü bir bomba bularak 
etkisiz hale getirdi.
İsviçre nin ve Avrupa nın tüm 
havaalanlarındaki terminal ve 
park binalarına girişlerde oldu-
ğu gibi, Brüksel havaalanında 
terminale giriş öncesinde arama 
olmaması, teröristlerin işini 
kolaylaştırdı. Ancak uzmanlar, 
Türkiye istisna olmak kaydıyla 
Avrupa daki havaalanlarında 
kontrollerin check-in sonrasında 
yapıldığına dikkat çekiyor.
Havacılık alanında güvenlik 
danışmanlığı hizmeti veren 
Augmenti  şirketinin yöneticisi 
Matthe  inn, havaalanının 
sadece yarısının güvenli olma-
sının garip bir durum olduğunu 
belirterek, toparka vardığınız 
ilk dakikadan itibaren tüm hava-
alanının güvenli olması gerekir  
diyor. 

ERMİNALE KADAR 
K N R L K
Uzmanlar, Avrupa havaalan-
larının Afrika, rtadoğu ve 
Güneydoğu Asya dakilerle 
karşılaştırıldığında oldukça açık 
ve rahat olduğu görüşünde. Bu 
bölgelerdeki pek çok havaala-
nında yolcuların belgeleri ve 
eşyaları, daha havaalanı binasına 
girmeden önce kontrol ediliyor. 
Avrupa daki tek istisna ise yolcu 
ve bagajların terminale girişte 
ve ardından check-in sonrasında 
da cihazdan geçirildiği Türkiye. 
Moskova da da terminal girişle-

rinde kontrol yapılıyor. Güvenlik 
konusunda en hassas ülkelerden 
biri şüphesiz İsrail. Tel Aviv deki 
Ben-Gurion Havaalanı nın eski 
güvenlik müdürü Pini Schiff, 
İki teröristin terminal bölgesine 

patlayıcı maddelerle girilebilme-
si şüphesiz son derece büyük bir 
hataya işaret ediyor  diyor. So-
mali merkezli Eş Şebab militan-
larıyla mücadele eden Kenya da 
da sıkı güvenlik önlemleri dikkat 
çekiyor. Başkent Nairobi deki 
havaalanında ana terminale bir 
kilometre uzaklıkta bir kontrol 
noktası bulunuyor. Yolcular 
burada içinde bulundukları 

araçlardan indirilerek aranıyor.  
Nairobi ve diğer Manila gibi 
havaalanlarında da yolcuların 
terminal binalarına girmeden 
önce pasaportlarını göstermeleri 
ve tarama cihazından geçmeleri 
gerekiyor.
Havacılık alanında güvenlik 
danışmanlığı hizmeti veren 
Augmenti  şirketinin yöneticisi 
Matthe  inn, hükümetlerin 
havaalanı güvenliği konusunu 
yeniden düşünmeleri ve istihba-
rat birimlerinin daha fazla bilgi 
paylaşması gerektiğini belirti-
yor. inn e göre çözüm, yolcuya 
yük olmadan tarama yapan 

modern cihazların kullanımının 
yaygınlaştırılması. Güvenlik 
uzmanı, terminal öncesi tarama 
cihazları ve diğer önlemlerin 
maliyetinin çok yüksek olacağı-
nı da sözlerine ekliyor. ABD den 
güvenlik danışmanlık şirketi 

ountry isk Solutions ın Baş-
kanı Daniel agner ise bunun 
yakın zamanda gerçekleştirilebi-
leceğini düşünmediğini belir-
tiyor. Bu düşüncesine gerekçe 
olarak da yetkililerin bu konuda 
bir 
aciliyet hissetmemesini ve 
yeterince para ayrılmamasını 
gösteriyor.

Güvenlik zaafı tartışmaya açıldı
Avrupa ülkelerinde meydana gelen terör 
saldırıları sonrasında a alimanlarında-
ki gü enlik zaafları masaya yatırıldı

BERN  İsviçre Milli 
İstihbarat Teşkilatı 

(NDB), son yıllardaki 
artan terör tehditlerinden 
dolayı, denetlemelerde 
özellikle uçak seyahatle-
rindeki yolcu listeleri ve 
ülkeye gelen mültecilere 
yoğunlaşıyor.  201  yı-
lında 2 milyon civarında 
insan üzerinden yapılan 
denetimlerde, ülkenin 
iç güvenliğini tehdit 
edebilecek potansiyel 
riskli 22 kişi tesbit etti. 
Şüphelilerin büyük 
bölümünün radikal dini 
gruplar ve Suriye krizi 
ile ilintili oldukları be-
lirtildi. Potensiyel riskli 
bulunan 22 kişinin 9 u 
ülkeye gelen mülteci, 

ü vize başvurusunda 
bulunan, diğer kalanlar 
ise İsviçre ye sehayat 
etmek isteyen, ülkede 

ikamet eden veya isviçre 
vatandaşlık başvurusu 
yapanlar.  Alınan tedbir-
ler doğrultusunda 2011 
yılında yapılan denet-
melerde toplamda 3 0 
bin kişi mercek altına 
alınırken, 201  yılında 
bu rakam 2 milyon ola-
rak açıklandı. Denetim 
yoğunlukları özellikle 

uçak yolcuları üzerine 
derinleşiyor. Milli İstih-
barat Teşkilatı nın 201  
yılında sadece 1,3 mil-
yon sehayat eden uçak 
yolcusunu denetledi. 

nümüzdeki dönem 
yetki ve denetleme 
alanları genişleyecek 
olan NDB nin, terör 
şüphesi bulunanların 

özellikle sosyal med-
ya ve sanal alemdeki 
hareketlerini, dinleme 
teknik takip yetkilerinin 
artırılmasıyla dene-
timlerini artırabilecek. 
İstihbaratın genişletile-
cek yetki alanlarındaki 
tartışmaların başında, 
şüpheli bulunanların 
telefon dinlemenin 

sağlanması ve konuş-
maların kayda alınması, 
bilgisarlara müdahele 
edebilmesi gibi konular 
geliyor.  Geçtiğimiz yıl 
Parlemento da alınan oy 
çoğunluğuyla yetkilieri 
artırılan Yeni İstihbarat 
Yasası na karşı, Sos-
yalist ve Yeşillerden 
oluşan bir grup, yasayı 
referanduma taşımak 
için gerekli imzayı 
topladı. Şubat ayında 
karşıt grubun  bin 
civarında imzayla teslim 
ettikleri referandum 
başvurusundan sonra, 
oylama tarihi gelecek 
günlerde belirlenecek. 
1  Mart Parlamento, 1  
Haziran da Kantonlar 
Meclisi nden geçen Yeni 
İstihbarat Yasası nın 
201  yılında yüyürlüğe 
girmesi bekleniyor. 

İsviçre istihbaratı denetimleri artırdı

İ     
CENE RE   İsviçre’nin 

derhal Mültecilerin bir 
kısmına , en azından 0 bin 
mülteci’nin çilesine son veril-
mesini  talep eden siyaset, bilim 
ve sanat dünyasından tanınmış 
0 kişi Tribune de Gen ve  

gazetesinde çağrı yayınladılar. 
Çağrıya imza atanlar arasında 
SP Milletvekili ve Sosyoloji 

Profesörü ean Ziegler, yazarlar 
Adolf Muschg ve Pedro enz, 
Tarih Profesörü akob Tanner ve  
birçok milletvekilide bulunuyor. 
Çağrıya imza atanlar, Mülteci-
lerin acil insanı yardıma muhtaç 
olduklarına dikkat çekildi ve İs-
viçre’nin mültecilere en azından 
bir kısmını acil olarak yardım eli 
uzatmasını gerektiği belirtildi.

Z RİH  İsviçre sınırlarından elini kolunu sallayarak geç-
melerini kolaylaştıran Serbest Dolaşım ın olumsuz etkileri 

yansıyor.  St. Gallen Polisi sigara kaçakcılığı nedeniyle dur-
durduğu bir omanya lı soyguncunun, İsviçre nin genelinde 0 
ayrı yerdeki soygun olayına karıştığını tesbit etti. Suçunu itiraf 
eden umen in toplamda 120 bin frank değerinde eşya çaldığı 
öğrenildi. Polis, durduğuğu umen in aracında ev ve işyerleri-
nin soygununda kullanılan pek çok ekipmana rastladı. Sadece 
İsviçre yle yetinmeyen umen, Avusturya da da değişik soy-
gunlara karıştığı tesbit edildi.

S  R  

Langstr. 193 • 8005 Zürich • Tel: 044 272 18 56 
Fax: 044 272 18 57 • www.elmasgold.ch

Aradığınız her çeşit takılar bulunur veya 
istediğiniz model 10 gün içinde getirilir.

B i j o u t e r i e  G m b HB i j t i G b H

14, 18, 22 Ayar Bilezik, Takım 
Yüzük, Küpe, Kolye veya Çeyrek - 

Yarım - Tam Altın bulunur.

Hediyelik, Nişan, Düğün ve Sünnet 
için zengin takı çesitlerimiz her zaman mevcuttur.

Eski altınlarınız uygun 
fiyata alınır. Telefonla 

bilgi alabilirsiniz.
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Z RİH -Müstakil Sanayici 
ve İş Adamları Derne-
ği (MÜSİA) İsviçre, 

tarafından organize edilen ve 
İsviçre de faaliyet gösteren si-
vil toplum örgütlerini bir araya 
getiren  rtak Akıl Platfor-
mu  toplantısında Türkiye de 
yaşanan terör saldırıları kınandı 
ve ortak bildiri yayınlayarak 
teröre karşı duruşlarını sergile-
diler.  MÜSİAD İsviçre Başkan 
Vekili Suat Şahin in yönetimin-
de gerçekleşirken, toplantıdan 
13 çatı kuruluşu katıldı. 

R AK İLDİRİ
Bizler İsviçre de faaliyet 

gösteren Türk Sivil Toplum 
Kuruluşları ve çatı örgütleri 
olarak, 13 Mart Pazar günü 
Ankara da devletimize ve mil-
letimize  karşı terör örgütleri 
tarafından düzenlenen kahpece 
ve alçakça saldırıda hayatını 
kaybeden masum vatandaşla-
rımıza rahmet, yakınlarına ve 
yüce Türk milletine başsağlığı 
diliyoruz. Saldırıda yaralanan 
vatandaşlarımıza da acil şifalar 
temenni ediyoruz.   
Türk milletinin mili birlik ve 

beraberliğini, huzur ve güveni-
ni,  hedef alan  bu menfur sal-
dırıyı şiddetle kınıyor, saldırıyı 
gerçekleştiren ve  azmettiren 
terör örgütlerini lanetliyoruz. 
Hiç bir terör saldırısı milletimi-
zin birlik ve beraberliğine zarar 
veremeyeceği gibi daha fazla 
kenetlenmemize ve saldırılar 
karşısında daha fazla dayanış-
ma içerisinde olacağımızı ve 
bu çirkin saldırıları da bertaraf 
edeceğimiz bilinmelidir.

rtak Akil Platformu  olarak  

bu saldırı karşısında gösterdi-
ğimiz dayanışma ve kararlılık 
teröre vereceğimiz en büyük 
ve en anlamlı cevap olmuş-
tur. Milletimizin huzurunu, 
ülkemizin güven ve istikrar 
ortamını bozmayı hede  eyen 
hainler maksatlarına ulaşama-
yacaklardır.
 Terörün dini ya da etnik köke-
ni yoktur. Geçtiğimiz aylarda 
Avrupa başkentlerinde çirkin 
yüzünü gösteren terör örgütleri 
karşısında gösterilen kararlı 

tepkinin her platformda devam 
etmesini diliyoruz. Terörle 
mücadelenin kararlı bir şekilde 
toplumların her kesimiyle 
ortaklaşa bir şekilde gerçekleş-
mesini bekliyoruz.
 Terör karşısındaki bu kararlı 
tavrımızın her zaman devam 
edeceğinin bilinmesini isteriz. 
İsviçre deki Türk Sivil Toplum 
kuruluşları olarak, toplum-
sal barış, kardeşlik ve huzur 
ortamının
Sağlanmasına  katkılarımızı 
sunmaya hazır olduğumuzu, 
terör karşısındaki bu kararlı 
tavrımızın devam edeceğinin 
tüm kamuoyu tarafından bilin-
mesini isteriz.
 İsviçre deki Vatandaşlarımızın 
terör ve şiddete karşı bugüne 
kadar göstermiş oldukları sağ-
duyulu tavır ve davranışlarına 
teşekkür ediyoruz. Terörsüz ve 
savaşsız, kardeşlik ve dostlu-
ğun h kim olduğu bir dünya  
diliyoruz.  denildi.

STK’lardan teröre karşı ortak tepki
s i re de faaliyet g steren si il toplum rgütleri ürkiye de meydana gelen 

ter r saldırıları karşısında ortak tepki ererek ter rü lanetledi. 

İLDİRİ E İM A A AN 
K R L ŞLAR

rtak Akıl Platformu toplantısına katılan ve ortak bildiriye 
imza atan STK’lar şu isimlerde oluştu. İTT Başkanı Kahra-
man Tunaboylu,  MÜSİAD İsviçre Başkanı esur Çıtak,  S G 
Başkanı Abdullah Kasapoğlu,  UETD Başkanı Murat Şahin, 
DEİK İsviçre Başkan yardımcısı Zeki Yıldırım,  İsviçre İslam 

emiyetleri ederasyonu Başkanı Mustafa ztürk,  HP İsviç-
re Birliği Başkanı Selman oşkun, TİSAB Başkanı Hüseyin 
Samsunlu,  MİSİAD Başkanı rhan Karaduman,  TUT E İMİ 
Başkanı Mehmet Sarıgöz,  Bassersdorf Türk Kültür Derneği 
Başkanı Ali Mutaf,  ADD Yasemin Gülener ve Genç MÜSİAD 
Başkanı Mehmet Said Çelik. 

Bahtiyar 
kumuş

BERN 
-  İsvi -

re Halk ı 
artisi 

SVP'nin 
Federal 
Hükümet-
te bulunan 
iki Bakanı  uy armelin ile eli aurer, 
sistematik sınır kontrolleri ile  isvi re ye 
mülte i akınından korumak istiyorlar. Her 
iki bakan da yaptıkları  a ıklamalarda, 
bahar aylarının yaklaşmasıyla mülte i akını 
ola ağından endişe duyduklarını, sınır ka-

pılarının 
tekrar 
eskisi 
gibi sis-
tematik 
bi imde 
kontyrol 
edil-
mesini, 
gerek-

tiğinde mülte ilerin isvi re ye girmeden 
geri yollanması yönünde arşamba günü 
Federal Hükümetten yetki isteye eklerini 
belirttiler. Ayrı a her iki bakanda sınır ka-
pılarına Askerlerin yerleştirilmesinin doğru 
ola ağını savundular. 

İ    
  

nin  Bakanı  mültecilerin olası sızma girişimlerine 
karşı sınır kapılarına me cut kadroya ila e olarak asker 

yerleştirileceğini a ıkladı.

SilaKalitede         Döner
İsviçre‘de güvenilir...

www.sila-ag.ch

İsviçre’nin 
her yerine
Servisimiz 

vardır...

Adıyla Tadıyla 
gönlünüzde 
taht kurdu Sila

www.sila-ag.ch
Sila

Gewerbestr. 4 · 4446 Buckten
Tel: 0 6 2  -  2 8 5  0 0  1 0

silaag@bluewin.ch 

Suat Şahin & Murat Şahin
Gewerbestr. 4 
4446 Buckten

Tel.: 062 285 00 10 
Fax: 062 285 00 19

silaag@bluewin.ch 
www.sila-ag.ch

Sila AG

Suat Şahin & Murat Şahin

Kesim günlerimiz, her Pazartesi 
saat 13.00 ve her Perşembe 
saat 06.30‘da başlamaktadır. isteyen 
vatandaşlarımız ziyaretimize gelebilir.

AYRUPA‘DA BiR iLK! 
TSE BELGELi iLK 

HELAL SERTiFiKALI 
KESiMHANEYiZ.

Helal Sila 
Et ve Et ürünlerini

 İsviçre genelindeki 
seçkin marketlerden

 temin edebilirsiniz

Avrupa’da 

HELAL 
UYGUNLUK 
BELGESi alan 
iLK Kesimhaneyiz

Sila
Helal Et deyince 

akla            AG gelir     Sila

Halal Schlachthof ◄ 
Fleischhandel ◄

Dönerproduktion ◄ 
Wurstwaren ◄

Geniş ürün yelpazesiyle, 
kalite ve güvende 

İsviçre’de  

1 numara
Kalitede

güvenilir 
marka

en 
bilir

حالل

AYRUP
TSE 

HELAL
KESi

İsviçre
seçkin 

temin

حالل
Helal kesim 
bizim isimiz!

BASEL, ZÜRICH ve 
CENEVRE’den DİREKT uçuyoruz

THY ile Zürih-İstanbul günde 4 Sefer

İstanbul..............................  ab  200.- Sfr  
Ankara-İzmir  .........ab  270.- Sfr
Diğer Noktalar.....  ab  320.- Sfr

www.tumreisen.eu
info@tumreisen.com

Tell Platz 11 • 4051 Basel • Tel: 061-363 33 55
Fax: 061 - 363 33 59 • Cep: 079-320 44 94

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

∑ Lastminute paketleri 
∑ Kültür gezileri  ∑ Otomobil kiralama 

H veH

21.
Yıl
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NİSAN A  

İsviçre Havalanları ne kadar güvenli?
Yıllardır Zürih, Basel Havaalanı’nda 

ne zaman uçuşum olsa, 
bazen sessiz bazen yanım-
dakilere buradaki güvenlik 
zaafiyetlerine dikkat çeker, 
‘’Bugüne kadar burada bir 
olay olmadıysa şanstır’’ 
demişimdir. Arabasıyla 
hiçbir kontrol ve deneti-
me tabi olmayan sürücü, 
rahat bir şekilde terminal 
park binasına giriş yapa-
biliyor. İçinde ne olduğu 
bilinmeyen Terminal’de hiç 
X-Ray cihazından geçme-
den bavulunu elini kolunu 
sallayarak Check-in yapılan 
kontuarlara kadar yanaşıp 
teslim edebiliyor. Bu nasıl 
bir güvenlik tedbiridir ki? 
Ya sonra? Sadece yolcular 
uçağa binişte uçağın uçuş 
emniyeti için X-Ray cihazlarından geçi-
yor. Birkaç devriye polis geziyor. Ancak 
bu yeterli değil. Bazen binlerce insanın 
içinde bulunduğu terminalin güvenliği 
ne olacak? Terminalin yarısı güvenli, 
yarısı ise şansa emanet. Türkiye ve bazı 
diğer ülkeler , bu konuda, terminale ve 
park binasına yaklaşan aracı kontrol 
etmeye başlayarak tedbirini alıyor. An-
cak Avrupa’nın tüm havalimanlarında 
durum Zürih ve Basel’den farksız. Bu 
zaafiyetten yararlanıp son Brüksel’de 
elindeki bomba yüklü bavulları intihar 
saldırıcıları nerede patlattı hepimiz gör-
dük. Bu konuda umarım acilen tedbirler 
alınır. Toplu alanlarda olayların hemen 
ardından insanlar birbirinin yüzüne 
şüpheli gibi tedirgin bakıyordu. Terör 
tehditleri ve patlamalar hızla küresel 
ölçekte sürüyor. Korkarım ki bitme-

yecek. Terörün tamamen biteceğini 
hiç inanmayanlardanım. Sadece örgüt 

adları değişir, çıkarlara göre 
farklı kıtalarda kullanıldık-
tan sonra kullanım tarihleri 
biten örgütler tasfiye edilir. 
Sahaya yeni isimli cana-
varlar sürülür. Ancak terör 
ne zaman azalır sorusuna 
cevabım hep aynıdır:

Batı halkı ve medyası ne 
zaman kendi kapısının 
önünde Paris’te, Brüksel’de, 
Londra’da veya New York, 
Tel Aviv dışındaki kentler 
Ankara, İstanbul, en son 
Pakistan ve Irak’taki patla-
malara toplu katliamlar ya-
şanınca bunları dert edinir, 
kör-sağır-dilsiz olmaz, işte o 
gün belki patlamalar kendi 
kapısının önüne gelmeden 

önlenir veya azalır. Irak’ta hangi ellerin 
attırdığı bilinmeyen, neredeyse her gün 
patlayan bombalara üzülür, Filistin’de, 
İsrail uçakları hastaneleri bombaladığın-
da, yerle bir ettiği okullara tepki verir, 
hastanelerde ölen masumların katlia-
mı sonrası, “İsrail’in savunma hakkı” 
demezse terör azalır. Birleşmiş Milletler 
terörün kınanması gündeme gelince 
veto hakkını kullanıp üstü örtülmezse, 
teröre ortak olunmaz. Ağaçlara ve 
yeşilliklere karşı çevrecilik kılıfı uydurup, 
Ortadoğu’nun binlerce senelik mede-
niyet ve tarihinin yok edilip insanlığın 
ortak eserlerinin bombalanmasına “ne 
oluyor” demezse terör bitmez. Seçilmiş 
yönetimlere yapılan darbelere seyirci 
kalıp, sabah namazı için mabede sığınan 
insanların üstüne nizamı ordu güçleriyle 
katliam yapılmasına sağır dilsiz kalırsa-

nız ‘’İşid nasıl kuruldu’’ diye sormanıza 
gerek yok. Dünya genelinde İşid veya 
Daeş diye tanımlanan canavar acaba 
nasıl kuruldu? Tüm bu yıkarıda saydığı-
mız bu dengesizliklerden sonra aslında 
bunu pek anlamak zor değil. Dünya’da 
korku imparatorluğu kuran Daeş’in ilk 
temellerinin Irak işgali sırasında kuruldu-
ğu biliniyor. Irak’taki direnişi zayıflatmak 
adına kurulup büyütülen Daeş’in, Irak 
işgali boyunca yeniden dizayn edildiği, 
Libya’ya da sokulduğu biliniyor. Bu 
canavar kendisini büyütenlerin şu an 
kontrolünden çıktı. Musul’un işgali, 
Libya’daki iç savaşın tezgâhlanmasının 
yanı sıra, İngilizlerin elinde olan dünya-
nın en büyük petrol rezervlerine sahip 
Nijerya’nın, DAEŞ’in kolu Bokoharam 
eliyle nasıl çaresiz bırakıldığını ve boyun 
eğdirilmeye çalışıldığını da açık seçik 
görüyoruz. Kirli ellerin çok önceden 
yazdığı oyunun, terör örgütlerinin 
kullanıldığı sahadaki bölümü oynanıyor. 
Oyunu yazanların sonunu bildiği belirsiz 
bir geleceğe sürükleniyoruz. 

İstanbul’da Sultanahmet’ten yazdığım 
bu yazımdan önce, kaç gündür terör 
korkusunun yansımaları Sultanahmet 
ve diğer bölgelerde normalin altında 
seyreden turist sayısından ve insanların 
kaygısından anlamak mümkün. Metro 
ve havaalanlarında ve turistik yerlerde 
güvenlikler artmış. Ancak turist sayısı ve 
iptaller cadelerde otellerde gözle görü-
nüyor. Bu durum bu yaza sirayet edecek 
gibi gözüküyor. Ard arda yaşanan 
felaket senaryolarına umarım yenileri 
eklenmez. Evlatlar ölmez, analar ağla-
maz. Geride yetim evlatlar ve yıkılmış 
yuvalar kalmaz. Ülkemizin üzerindeki 
kara bulutlar dağılır ve aydınlık yarınlara 
güneş doğar diyelim. 

Değerli okurlar,
Son zamanlarda hem 

Türkiye’mizde hemde Av-
rupa’ da meydana gelen olay-
lar, bizleri derinden üzmekte 
,  doğal olarak hepimizin 
kalbini, gönlünü, yüreğini 
yakmaktadır. Vata-
nımızdan binlerce 
kilometre uzakta da 
olsak aynı acıları, 
aynı hüznü yaşa-
maktayız. Bizleri 
bölmeye, parça-
lamaya, binlerce 
yıllık kardeşliğimizi 
bitirmeye çalışan-
lara fırsat verme-
meli, şu günlerde 
birbirimize daha 
sıkı sarılmalıyız. 
Bir kere daha 
gördük ki terörün 
dini, ırkı, milleti 
yok. Ama nerede 
olduğunun önemi 
var. Niye mi? Fransa’da, 
Belçika’da  meydana gelen 
olaylarda bütün dünya terörü 
lanetleyip, birlik ve destek 
mesajları verirken Türkiye’de, 
Irak’ta, Mısır’da, Suriye’de 
yada başka bir müslüman 
ülkede meydana gelen terör 
olaylarında kimsenin sesinin 
çıkmaması çok manidar değil 
midir?  O birlik, beraberlik 
ve destek mesajları veren 
ülkeler ortadan kayboluyor  
sanki normalmiş gibi günlük 
yaşamlarına devam ediyor-
lar. Avrupa’da , Amerika’da 
olursa dünya ayağa kalkıyor, 
Türkiye’de , Filistin’de yada 
başka bir ülkede olduğunda 
kimsenin umurunda değil.  
Oysa Fransa’da, Belçika’da   
yada Türkiye’de yaşamını 
yitirenler  hangi din, ırk yada 
millet olursa olsun hiç bir 
suçları olmayan masum in-
sanlar değil miydi? Hepsinin 
ailesi, sevenleri, arkadaşları 
yok muydu? Hepsinin gele-
cekleri, umutları, hayalleri 
yok muydu?  Ama bir anda 
hayatları karardı. Herşeyi 
geride bırakarak istemeden 
elveda  dediler. 
Değerli okurlar bildiğiniz gibi 
Mart ayında bir çok yerde 
Çanakkale Şehitlerini anma 
programları yapılmakta ve 
Çanakkale ruhu yaşatılmaya 
çalışılmaktadır. Tarihimiz 
açısından son derece önemli 
olan Çanakkale savaşları 
o zamanın en büyük aske-

ri gücüne sahip ülkerine 
karşı kazanılmış bir zaferdir. 
250’000 kişinin şehit olduğu 
bu büyük savaşı unutmamalı 
tarihimize sahip çıkmalıyız. 
Peki neden tarihimize sahip 
çıkmalıyız? Çünkü geçmişini 

ve tarihini 
unutmuş bir 
toplum yaratıl-
mak isteniyor. 
100 yıl önce 
atalarımızın  
dedelerimizin 
bıraktığı hiç bir 
eseri okuya-
mıyor onları 
anlamıyoruz. 
Kütüphanelerin 
tozlu rafları işte 
bu anlayamadı-
ğımız binlerce 
tarihi kaynak 
ve eserle dolu. 
Çinliler üç bin 
yıldır aynı şekil-

de muhafaza edilmiş eserleri-
ni ve tarihlerini hala dün gibi 
okuyup analiz ederken bizler 
hiçte uzak olmayan tarihimiz 
ve eserlerimiz hakkında hiç 
bir fikir  ve değerlendirmede 
bulunamıyoruz. Geçmişi 
olmayının geleceğinden bah-
sedilebilir mi? değerli okurlar. 
O yüzden tarihimize, değerle-
rimize ve eserlerimize inadına 
sahip çıkmalıyız.  Onları 
yaşatmalı ve sonraki kuşak-
lara miras olarak bırakma-
lıyız. Çünkü bizim tarihimiz 
utanılacak değil aksine gurur, 
onur ve haysiyet duyulacak 
muhteşem bir tarihtir.  
Değerli okurlar İsviçre’de 
28 Şubat 2016 Pazar günü 
yapılan halkoylamasında 
kamuoyunda suç işleyen göç-
menlerin sınırdışı edilmesini 
öngören yasa tasarısı olarak 
bilinen ‘Ausschaffungsiniti-
ative’ başlıklı  yasa tasarısı 
oylandı ve büyük çoğunlukla 
reddedildi. Yapılan istatis-
tiklerde çifte vatandaş olan 
yabancılar içinde oy kullan-
ma oranı en yüksek Türkler 
çıktı. Bu oylamada İsviçre’de 
yaşayan çifte vatandaş Türk 
kardeşlerime göstermiş 
oldukları hassasiyet için 
teşekkür ederim.  

Vatan İçin Ölmekse Kade-
rim , Böyle Kaderin Ellerin-

den Öperim. 
(Mehmet Akif Ersoy) 

ZAFER
TERKESLI
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Bo alar patl yor  
y re ler yan yor

Bo a ap z n ön nde patla adan önle  ala il e ..

Z RİH - İsviçre de yabancı karşıtı ve 
aşırı sağ politikası yürüten İsviçre 
Halk Partisi SVP nin ülkede yaşayan 

yabancı oturumlu kişilerin her hangi bir 
suç işlemeleri halinde sınır dışı edilmesini 
ön gören halk referandumu teklifi ni yüzde 
9 oranında reddetti. Ülkede SVP dışında 

hiçbir siyasi parti ve sivil toplum kurulu-
şunun destek vermediği teklif hem Avrupa 
Birliği hem de Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi tarafından eleştirilmiş, refe-
randum sonucunun evet çıkması halinde 
İsviçre nin taraf olduğu uluslararası hukuk 
anlaşmaları çerçevesinde zor günler yaşa-
yacağına işaret edilmişti.
Yaptırım İnisyatifi nin kabul görmeme-
sinin ardından ağırlatırılmış yabancılar 
yasası yürürlüğe giriyor. Çok özel bir du-
rum olmadığı sürece Mahkemeler ağır suç 
işleyen Yabancıları cezalarının yüksek-
liğine bakmaksızın  ila 1  yıl arasında 
İsviçre den sınır dışı etmek zorunda. Bu 
durumda: Aşağıdaki suçu İşleyen yaban-
cılar otomatik olarak isviçre den sınır dışı 
edilecekler.

atılaşmış yasa yürürlü e gire ek
alk oylamasında nin lanse ettiği   reddedildi. 

¥ İntihara yardım
¥ Cinayet
¥ Cinayete azmettirme
¥ Cinayete Yardım
¥ Ağır Yaralama
¥ Hayati Tehlike oluştu-
racak Yaralama
¥ Ağır Hırsızlık ve Do-
landırıcılık
¥ Resmi Kurumları do-
landırmak
¥ Çek veya Kredi Kartı 
dolandırıcılığı
¥ Bilgisayar dolandırıcığı
¥ Tefecilik
¥ Çalıntı ürünleri satmak
¥ Haneye Tecavüz
¥ Hırsızlık
¥ Vergi kaçakçılığı
¥ Sosyal yardım dolan-

dırıcılığı
¥ Sosyal yardım istis-
marı
¥ Zorunlu evlilik, İnsan 
Ticareti
¥ Özgürlük Hırsızlığı 
(Freiheitsberaubung)
¥ İnsan kaçırma ve 
Rehin alma
¥ Cinsel saldırı
¥ Tecavüz
¥ Çocuk Porografisi ve 
eylemler
¥ Çocuklarla cinsel ilişki
¥ Patlayıcı bulundurmak
¥ Zehirli Gaz veya Rad-
yoaktif maddeler bulun-
durmak
¥ Hastalık Bulaştırmak
¥ Genetik olarak modifi-
ye edilmiş ya da tehlikeli 

madde bulundurmak
¥ Kundaklama
¥ Ciddi ve büyük bir 
suça yardım ve yataklık
¥ Suç örgütü mensu-
bu olmak veya yardım 
etmek
¥ Suç örgütlerine maddi 
yardım sağlamak
¥ Kamusal güvenliği 
Tehlikeye sokacak ey-
lemde bulunmak
¥ Terörü maddi olarak 
desteklemek
¥ Soykırım suçu işlemek
¥ Cenevre Anlaşması'nı 
ciddi ihlalleri
¥ Savaş suçu
¥ Yabancılara yasasını-
nın İhlali
¥ Uyuşturucu Ticareti

Tel.: 061-681 76 76
Flughafen Basel-Mulhouse, 4030 BASEL • E-Mail: 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 
uygun Fiyatlarla iç hat bağlantıları

BASEL ve ZÜRICH‘den hergün İSTANBUL ve 

diğer noktalara uçuşlarımızla hizmetinizdeyiz.

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

www.facebook.com/isvicrepost

Bizi Facebook`dan 
takip edebilirsiniz
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‘İŞ'ten çıkarılma 
korkusu
BE N -  İşviçre de İş dünyası son ge-

len işten çıkarma ve üretim produksi-
yonları kapatmaları haberleri ile sarsı-
lıyor. Honda enevre de bulunan Genel 
Merkezinde , Sulzer interthur 90, 
Telekom şirketi Salt 100 kişi işten çıkara-
cak. Bunlar sadece son 10 gün içersisinde 
gelen işten çıkarma haberlerinden bazıla-
rı. İsviçre genelinde yapılan bir araştırma 
sonucunda, isviçre de yaşayan halkın 
yüzde 2 sinin kendi çalıştığı şirketten de 
bu tip haberler geleceği endişesi ile işten 
çıkarılma korkusu ile yaşadıklarını ortaya 
çıkardı. Ancak araştırma geçen yıla 
oranla işini kaybetme korkusu olanların 
oranında düşüş olduğunu gösteriyor. 
Zira geçen sene ortalarında yapılan bir 
araştırmada, halkın yüzde 33 ünün işini 
kaybetme kaygısı taşıyordu. Zürih Üni-
versitesi (ETH) İş gücü piyasa araştırma-
cısı Michael Siegenthaler, konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada, iş dünyasının rank 
şokundan ayıldığını, ihracatın çok az 
hızla tekrar hızlandığını, işten çıkarma ve 
produksiyon şubelerinin kapamalarının 
beklenenden az gerçekleştiğini belirtti.

Şubat ayında 
işsizlik azaldı 
ZÜ İH - Şubat ayında işsizlik oranı 

yüzde 3, ye düştü. İsviçre de geçen 
şubat ayında işsizlik az da olsa geriledi.  
İşsizlik oranı yüzde 0,1 düşerek yüzde 
3, ye oranına gerilemiş olsada, son 6 
yılda ulaştığı en yüsek seviyede. İsta-
tistik Dairesi Başkanlığı (Seco) geçen 
ocak ayında işsizlik oranı verilerine göre, 
Şubat 2016 sonu itibariyle kayıtlı toplam 
161 1  işsiz bulunuyor. İşsizlerin sayısı 
bir ay öncesi ( cak 2016) ile kıyaslama 
yapılacak olursa 2 bin 222  düştü. Seco, 
işşiz gençlerin (1 -2  yaş arası) yüzde 
3,3 oranında düştü ve toplamda ise 20 
91 e ulaştı. Seco ayrıca toplam 222  

888 kişinin iş aradığını tesbit ettiklerini 
açıkladı

BENTOUR‘LA YAZ BA LASIN

Örn. 14.05.2016‘da Cenevre‘den
1 hafta Bentour Friends çift ki ilik oda

ki i ba ı 485.- CHF‘dan ba layan �yatlarla

Aska Lara Resort & Spa
Lara

Örn. 14.05.2016‘da Zürih‘ten
1 hafta Bentour Friends çift ki ilik oda

ki i ba ı 724.- CHF‘dan ba layan �yatlarla

Sherwood Breezes Resort
Lara

Örn. 14.05.2016‘da Basel‘den
1 hafta Bentour Friends çift ki ilik oda

ki i ba ı 1058.- CHF‘dan ba layan �yatlarla

Delphin Imperial
Lara

Örn. 29.08.2016‘da Zürih‘ten
1 hafta Bentour Friends çift ki ilik oda

ki i ba ı 802.- CHF‘dan ba layan �yatlarla

Botanik Hotel
Alanya

Örn. 22.08.2016‘da Cenevre‘dem
1 hafta Bentour Friends çift ki ilik oda

ki i ba ı 825.- CHF‘dan ba layan �yatlarla

WOW Kremlin Palace
Lara

Örn. 23.08.2016‘da Basel‘den
1 hafta Bentour Friends çift ki ilik oda

ki i ba ı 918.- CHF‘dan ba layan �yatlarla

Sherwood Dreams Resort
Belek

B LG B LET SATI  VE REZERVASYON TÜM ACENTALAR‘DA! 043 243 46 36
info@bentour.ch

Bentour Reisen
Badenerstrasse 47
8004 Zürich          

Mehmet Said Çelik

FRAUENFELD - Mo-
bilya Sektöründe bir 
yeni bir çizgi kazan-

dıran D TAŞ, gördüğü 
büyük ilgiden dolayı ikinci 
mağazasını açtı. İkinci 
D TAŞ şubesi rauen-
feld Allmend Einkaufszen-
trum  da zengin mobilya 
çeşidi ile açılışa özel 30 
- 0 İndirim günleri 
uygulamasına başladı.  ise 
Home adı altında hizmet 
veren Doğtaş Mobilya nın 
işletmecileri Said Şenel ve 

emil Çıtak, müşterilerin-
den bu kısa sürede aldıkları 
olumlu geri dönüşlerden 
dolayı mutlu olduklarını ve 
İsviçre ye Türk mobilyası-
nın kalitesi ile tanıştırdık-
larını söylediler.  Dokun. 

Çünkü dokunmak güzel  
sloganıyla müşterilerini 
açılışını yaptıkların yeni 
mağazalarına beklediklerini 
belirten Çıtak, Herkesin 
mobilyalarımıza dokunma-
sını istiyoruz. iro odaklı 
büyümenin mobilya sektö-

ründe zarafeti ve tasarımın 
önünü geçtiğini bu günlerde 
Doğtaş ürünleri tasarım, ka-
lite ve fi yatları bakımından 
Türk müşteriler tarafından 
olduğu kadar İsviçrelile-
rinde de büyük beğenisini 
kazandı. D TAŞ ı farklı 

kılan da ürün yelpazelerin 
genişliği ve her zevke hitap 
etmesidir.  Bezi gelmeden 
kimsenin mobilya konu-
sunda karar vermesini 
istemiyoruz  dedi.  Yeni 
açılışı yapılan ra-
uenfeld deki ise 
mağazasında birçok 
markanın ürünle-
rine de yer verdik-
lerini belirten Sadi 
Şenel de ise ye 
gelen müşterileri 
memnun edecekle-
rini söyledi. Şenel, 
Mağazamızda 

D TAŞ ın yanı 
sıra Pierre ardin, 

oyal ve Atlas 
halı markaları da 
mevcuttur. Evinize 
gerekli A dan Z ye 
herşeye bizde tek 

elden ulaşabilirsiniz  açık-
lamasında bulunurken ya-
kın bir gelecekte Korkmaz 
Mutfak ve Sofra Ürünleri 
ile ürün yelpazesini ilave 
edeceklerini belirtti. 

DOĞTAŞ’ta ürünler 
yüzde 50 indirimli

D TAŞ clusive by ise o-
me’un başarılı işletmecileri emil 

ıtak ve aid Şenel

luslararası bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen  obil-
ya  s i re rauenfeld llmendcenter lış eriş erkezi nde a tığı mağazasın-

da a ılışa zel ye aran indirimler ile müşterilerinin karşısına ıkıyor.
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NİSAN A  

Son yıllarda sıkça bölgesel gece-
ler düzenleniyor. Yurtdışındaki 

hemşeriler bir araya gelerek hasret 
gideriyor, gönüllerince eğleniyor.  
Bir araya gelmişken Karadenizliler 
horon,  Egeliler zeybek, diğer bölge-
lerimiz de halaya tutuşarak kurtla-
rını döküyorlar.  Bir araya gelmek 
güzel, yöresel yemekler ve folklorik 

eğlenceler de 
tamam, ama 
her yıl aynı-
sını yapmak 
biraz bıkkınlık 
getiriyor. 
Bu tür 
etkinliklerin 
mutlaka 
faydası vardır. 
Yıllardır bir-
birinden ayrı, 
aynı yörenin 
insanlarının 
bir araya 
gelmesi, kay-
naşması tanış 
olması kadar 
güzel bir şey 
olabilir mi? 
Farklı ülkeler-
de oldukları 
için izinleri 
de denk 

gelmediği için memleketlerinde bir 
araya gelemeyen veya memleketten 
göç edip başka illerde oturanlar için 
önemli bir buluşma vesilesi oluyor. 
Bu tür etkinliklerde yapılması 
gereken daha önemli meseleleri-
miz olması lazım. Madem bir araya 
geldik, bunu fırsat bilerek yeni 
nesilleri memleketimizle ilgili birçok 
değerimizi aşılayabilmemiz lazımdır. 
Mesela mahalli yemek yarışması 
düzenleyebiliriz.  Yöresel motifleri-
mizi en iyi işleyen kızımızı, gelini-
mizi ödüllendirebilmeliyiz. Gençler 
arasında bulunduğumuz bölgeyle 
ilgili bir kompozisyon yarışması ola-
bilir. Küçük çocuklarımız ise köyleri 
kasabalarıyla ilgili resim yarışma-
sına katılarak hayallerinde kalan 
memleketi resmetmeliler. Gençler 
farklı spor müsabakaları düzenlemek 
suretiyle ter dökmeli.  Hatta varsa 
memleketimizden tarihçimizi, kültür 
değerlerimizi ilmi olarak anlatacak 
bir akademisyenimizi getirerek 
konferans verdirmek lazımdır.  Yani 
önce kültürel etkinlikler sonra eğlen-
ce bölümü ile final yapmak lazımdır. 
Bu zamana kadar yapılan etkinlik-
lerde bayanlar mahalli yemekleri ve 
motifleri satışa sunarak elde edilen 
gelirleri köylerinde ve beldelerinden 
yardıma muhtaç insanların ihtiyaçla-
rına veya üniversiteye giden öğren-
cilere burs olarak verildiğinin hatta 
köylerinde eskin çeşme, köprü ve 
yol gibi herkesin menfaatine kullanı-
lan hayır işlerine harcandığını sık sık 
haberlerini yapmaktayız.  Hatta bu 
tür haberleri özellikle yayınlayarak 
bu tür etkinliklerin giderek artmasını 
teşvik etmeye çalışıyoruz.  Fakat 
kültürsüz etkinlik olmamalı.
Bizim önceliğim şöyle olmalı. 
Mutlaka bir araya gelebilmek için 
vesileler arayacağız. Bunun adı 
ne olursa olsun fark etmez. Lakin 
bir araya geliyorsak mutlaka yeni 
nesillere bazı değerlerimizi aktarma-
yı da unutmamamız gerekiyor.  Bu 
gün halayda gerilenlerin, zeybekte 
diz vuranların ve horonda omuz 
sallayanların çocukları ne horonu ne 
de halayı devam ettirebilirler.  Bun-
dan dolayıdır ki yarınlarımız olan 
çocuklarımızın geleceği için eğlence-
mizi bile eğitim ve kültür etkinliğine 
çevirmeliyiz. 
Bir araya gelmenin nimetini oynaya-
rak değil de bazı değerleri aktararak 
yerine getirmeliyiz.  Bu konuna 
öncülüğü Karadenizlilerin yapmasını 
bekliyoruz.  Çünkü onlar bölgesel 
eğlence gecelerini başlattılar. Gur-
bette memleket hasretini gidermek 
için bu geleneksel hale getirdiler.  
Onları gören diğer bölge ve şehirli-
lerimiz geceler düzenlediler.  Şimdi 
Karadenizliler bahsettiğimiz kültürel 
etkinlikleri tertipleyerek başka bölge-
lerimize örnek olmalarını bekliyoruz.  
Yayla şenlikleri bunun için güzel bir 
başlangıç olabilir. 

İ DEN
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Z RİH  Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulu  (DEİK)ve Müsta-
kil Sanayici ve İş Adamları 

Derneği (MÜSİAD) tarafından 
Amerika Birleşik Devletleri Bostan 
kentine düzenlenen iş gezesine ka-
tılan işadamlarımız olumlu izlenim-
lerle döndü. Geziye katılan DEİK 
İsviçre Başkan Yardımcısı Zeki 
Yıldırım gerek Amerikan pazarında 

Türk işadamları için önemli fırsatlar 
olduğunu belirterek, zellikle 
Avrupa daki Türk işadamları için de 
önemli bir Pazar olduğunu belirtti.  
Yıldırım,  ABD de bulunduğumuz 
süre içerisinde Boston Başkonsolo-
su mer Budak ve Ticaret Ataşemiz 
Alperen Kaçar her fırsatta bizleri 
yalnız bırakmayarak bize destek 
oldular.  Türk devletinin yanımızda 
hissederek daha da güçlü olduğu-

muzu gördük.  Bu desteğin devam 
etmesi halinde çok daha fazla dış 
ticaret daha fazla ihracat yaparak 
ülkemizin 2023 ihracat hede  eri-
mizi aşacağımızı şimdiden göre-
biliyoruz.  Türk olmanın DİEK ve 
MÜSİAD gibi örgütlerde bulunma-
nın da avantajlarını ve fırsatlarını 
ABD de de olsa gördük  diyerek 
örgütlenmiş işadamlarının engelleri 
daha kolay aşacağına değindi. 

D İK ve M İAD eyeti ABD’de yap-
tıkları incelemelerde kendilerini yalnız 
bırakmayan Boston Başkonsolosumuz 

Ömer Budak ve Ticaret Ataşemiz Alperen 
Kaçar’a şükran plaketi taktim ettiler. 

Yıldırım ‘Artık daha güçlüyüz’
ABD’nin Boston kentinde in-

celemelerde bulunan  e 
 eyeti B den olum-

lu izlenimlerle d ndü.  
s i re Başkan ardımcısı eki 

ıldırım dünyanın er yanında 
ürk yetkililerin yanlarında 

olmasından dolayı da a gü lü 
olduklarını s yledi. 

e il Baysal

BERN  Yapımında İsviçre li 
fi rmanın da yer aldığı dünya-
nın en büyük yolcu 

gemilerinden Har-
mony of the  Seas  
ilk deneme seferine 
çıktı. ST  rance 
şirketi tarafından 

ransa nın güneyin-
de Saint-Nazaire  
Tersanesi nde inşa 
edilen 362 metre 
uzunluğunda, 18 güver-
te yüksekliğinde 66 metre 
genişliğindeki gemi,  manevra 
kabiliyeti ve güvenlik sistemlerini 
denemek amacıyla üç gün deniz-
de  kaldı. 6 bin 00 kişilik kabini 
bulunan 2 bin 300 müretebatı olan 
dev gemide 2 binden fazla personel 

çalışacak. İçinde yüzme havuzları, 
kaydırakları, oyun salonları, futbol 
oynama sahası bulunan, pek çok 

lüksün  düşünüldüğü yolcu 
gemisine binmek isteyen-

ler, seçtikleri kamaranın 
konforuna göre  00 ile 
bin 200 avro civarın-
da bir ücret ödemek 
zorunda kalacak. 
ABD li oyal  arri-
biean şirketi tarafından 

satın alınan 0 metre 
yüksekliğindeki dev yolcu  

gemisinin tonajı  22  bin. 
Gemide 16 köprü bulunuyor.

Dünyanın en büyük yolcu gemile-
rinden Harmony of the Seas ın 12  
Mayıs ta ilk ticari seferini yapmak 
üzere Akdeniz e açılması planla-
nıyor. 22  bin ton ağırlığında olan 

geminin 1 milyar 00 milyon frank 
maliyetle üretildiği biliniyor. Eyfel 
Kulesi nden 0 metre uzun olan 
muhteşem gemi, 1912 de bir buz 
dağına çarparak batan Titanic ten 
de neredeyse 100 metre, 80 met-
re uzunluğundaki bir Airbus 380 
uçağından neredeyse  kat  daha 
uzun. Dev alışveriş merkezi blunan 
geminin entral Park ın yeşil 
alanları için 12 bin ağaç ve yeşillik 
dikilmiş. 1300 oturma kapasiteli 
tiyatro ve oyun gazinoları bulunan 
gemide, mini golf ve buz sahaları da 
bulunuyor. 3 katlu başkan suiti ise 
1 0 metre kare, en küçük kabin ise 
9 metrekareden oluşuyor. İsviçre nin 
Schaffhausen merkezli ABB fi rması 
geminin 16 milyon frank karşılı-
ğında sentetik plastik borularından 
sorumlu. 

Dev yolcu gemisi denize indi

ünyanın 
en büyük e en 

yeni gemisi 
ün anına sa ip 

armony of t e 
Seas 

rakipsiz

ANKARA - 
Brüksel de 
18 Mart ta 

yapılan Türkiye 
ve Avrupa Birliği 
Zirvesi nde varılan 
mutabakatta, Haziran 
2016 sonuna kadar 
Türkiye vatandaşları-
na Avrupa ya vizesiz 
seyahat imkanı için 
2 şartın yerine 

getirilmesi iste-
niyor. Vize serbestisi 
yol haritasında, belge 
güvenliği , göç ve sınır 
yönetimi , kamu düzeni 
ve güvenliği  ve temel 
haklar  alanlarında AB 
tarafının Türkiye den 
beklentileri sıralanıyor.
Yol haritasında kayıtlı 
toplam 2  kriter, kişisel 
verilerin korunması, Eu-
ropol ile operasyonel iş 
birliği, sınır yönetimiyle 
ilgili mevzuat, ikili geri 
kabul yükümlülüklerinin 
uygulanması, tüm AB 
üyesi ülkelerine ortak 
vize politikası uygu-
lanması ve geri kabul 
başlıkları altında yer 
alıyor.    
Türkiye, vize serbestisi 
için 2 şarttan 3 sini 
yerine getirirken, geri 
kalan 3  kriterin karşı-
lanması için hazırlıklar 
sürüyor. Bu kapsamda 
 Mayıs a kadar gerekli 

yasal düzenlemenin 

Meclis ten geçirilmesi 
planlanıyor. Hükümet, 
3  kriterle ilgili huku-
ki adımın atılmasını 
sağlayacak yasaları da 
Meclis e göndermek 
üzere çalışmalarını 
tamamladı.    

ASA R -
LARIN DE-

İŞ İRİLMESİ             
EREKE EK

Yol haritasında, biyo-
metrik pasaportların 
çiplerinde parmak izleri-
nin saklanmasıyla ilgili 
bir kriter de yer alıyor. 
Mevcut biyometrik pasa-
portlarda, parmak izleri 
çiplerde saklanamıyor. 
Bu nedenle AB standart-
larına uygun, parmak 
izinin çipinde sakla-
nabileceği yeni nesil 
endüstriyel pasaportlara 
geçilmesi gerekiyor. AB 
standartlarına uygun yeni 
pasaportlar için altyapı 

çalışmalarına başlandı. 
Yeni pasaportların bu yıl 
verilmesi öngörülüyor.

A R A İ İN 
ENİLEMEK   
EREKE EK

Yeni pasaportlar kulla-
nılmaya başlandığında, 
eskilerinin geçersiz 
sayılması söz konusu 
olmayacak. Pasaport 
değişimi isteğe bağ-
lı yapılacak. Ancak 
vize muafi yetinden 
yararlanabilmek için 
vatandaşların, parmak 
izinin pasaport çipinde 
saklanabileceği, yeni 
nesil çipli, endüstriyel 
pasaportu bulunması zo-
runlu olacak. Türkiye nin 
vize serbestisi için 
yükümlülüklerini yerine 
getirip getirmediğine 
ilişkin,  Mayıs ta AB 
Komisyonu tarafından 
vize raporu sunulacak. 
AB Komisyonu ve AB 

Konseyi, Geri Ka-
bul Anlaşması nın 
uygulanmasıyla 
ilgili sürecin 
nasıl işlediğine de 
sahada bakacak. 1 
Temmuz da sürecin 
sorunsuz işlediği-
nin tespit edilmesi 
durumunda, Türk 
vatandaşları için 
Schengen alanına 
vize serbestisi 

başlayacak.

HAN İ ÜLKELE-
RE İDİLE İLE-

EK
Vize muafi yetiyle, biyo-
metrik pasaport sahibi 
tüm vatandaşlar, Schen-
gen bölgesindeki Alman-
ya, Avusturya, Belçika, 
Çek umhuriyeti, 
Danimarka, Estonya, 

inlandiya, ransa, Hol-
landa, İtalya, İspanya, 
İsveç, İsviçre, İzlanda, 

etonya, ihtenştayn, 
itvanya, üksemburg, 

Macaristan, Malta, Nor-
veç, Polonya, Portekiz, 
Slovakya, Slovenya ve 
Yunanistan a 3 aylık 
vizesiz giriş yapabilecek.    
Vize diyalog sürecinin 
öngörülen sürede vize 
muafi yetiyle sonuç-
lanmaması halinde ise 
Türkiye nin anlaşmayı 
tek tara  ı feshetme hakkı 
bulunuyor. 

Vizesiz seyahatte
neler değişecek ? 

ürkiye e rupa Birliği B  arasında ger ekle-
şen anlaşmaya g re  azirandan itibaren ürk 

atandaşlarına izesiz rupa seya ati i in 
mutabakata arılan kriterlerin yerine getirilmesi 

amacıyla azırlıklar de am ediyor.

Zürih'te park 
ücretlerine zam

Ba tiyar 

Z RİH   Zürih Belediye Meclisi nin,  
uzun ve tartışmalı geçen  süren 

son toplantısıda otoparklara yapılacak 
olan zamlar konusunda uzlaşma sağ-
landı. Uzlaşma sonucunda Zürich te 
şehir merkezinde bulunan toparkların 
ücretlerine yapılacak zamlar Belediye 
Meclisi tarafından onaylanarak yürür-
lüğe girdi. Belediye Meclisi üyeleri 
uzlaşma sonucunda,  Enge ve Kuzey 

rlikon bölgelerinde otopark ücretlerine 
zam yapılmaması ve Pazar günleri ise 
tüm şehirde toparklar ücretsiz olmaya 
devam etmesi konusunda anlaştılar.
Zürih merkezde yeni otopark ücretle-
ri şöyle oluşuyor;
30 Dakika  1 rank
60 Dakika  2 rank
2 Saat         , 0 rank

i re e 
ede ini 

Z RİH - İsviçre Ekonomik İş-
ler, Eğitim ve Araştırma Federal 

Ofisinden(SECO) yapılan açıklamaya 
göre, bu yıl için büyüme beklentisi yüzde 
1,5’ten yüzde 1,4’e çekildi. Önümüzdeki 
yıl için yüzde 1,9 olan beklenti yüzde 
1,8’e indirildi. Rapora göre, tüketici fiyat 
artış beklentisi bu yıl için eksi yüzde 
0,1’ten eksi yüzde 0,6’ya çekilirken, 
2017 yılı beklenti yüzde 0,2 olarak kaldı. 
SECO, kişisel tüketici harcamaları bek-
lentisini bu yıl için yüzde 1,3’ten yüzde 
1,2’ye indirirken, önümüzdeki yıl için 
yüzde 1,5 olan tahmin değişmedi. Kamu 
harcama beklentisi bu yıl yüzde 1,8’ten 
yüzde 2,1’e çıkarken, gelecek yıl yüzde 
2,2 olarak kaldı. SECO, bu yıl için işsizlik 
oranını yüzde 3,6 olarak beklemeye de-
vam ederken, önümüzdeki yıl için yüzde 
3,4 olan tahmini yüzde 3,5’e çıktı. İhracat 
büyüme beklentisi bu yıl yüzde 3,2’den 
yüzde 3,3’e, gelecek yıl yüzde 3,7’den 
yüzde 3,8’e çıkarken, ithalat büyüme 
beklentisi bu yıl yüzde 2,9’dan yüzde 3,5’e 
yükseldi, gelecek yıl için yüzde 3,7 olarak 
kaldı.

er e  an a  
arar a ad  

Ba tiyar 

BERN - 2014 Yılında 38,3 milyar 
frank kar ettiğini açıklayan İsviçre 

Merkez Bankası (SNB) İsviçre Merkez 
Bankası (SNB) 2015 yılını 23,3 milyar 
CHF zararla kapattığını açıkladı. Banka, 
2014 yılında ise 38,3 milyar CHF kar 
etmişti. Geçtiğimiz yıl ortasında yıl sonu 
için 50 milyar frank zarar bekleniyor-
du, ancak yıl ortasından sonra isviçre 
frankının biraz değer kaybetmesi zararı 
azalttı. 2015 yılındaki zararın 19,9 milyar 
CHF'lik bölümü döviz pozisyonlarından, 
4,2 milyar CHF'lik bölümü için altın 
rezervlerindeki değer düşüklüğünden 
kaynaklandı. İsviçre Frangı pozisyon-
larından ise 1,2 milyar CHF kar elde 
edildi.
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Mehmet Said Çelik 

Z RİH    Geleneksel 
olarak her yıl düzenle-

nen ve farklı sanatçılarla 
etkinlikler düzenleyen 
İsviçre Trabzon Dernekpa-
zarı Günebakan Derneği'nin 
tarafından organize edilen 
"Karadeniz Gecesi" büyük 
bir katılıma sahne oldu. 
Ülkemizin sevilen 
sanatçılarından 
İsmail Türüt, Sedat 
Keskin, Mahmut 
Turan ve Tahsin 
Terzi'nin sahne aldığı 
gecede katılımcılar 
gönüllerince eğle-
nerek bolca horona 
durdular. Geceye 
Konsolos muvani 
Serdar Piri de katıldı. 
Dernek Başkanı Şa-
kir Ayyıldız, geceye 
katılanlara teşekkür 
ederek, "Gecemizde 
ne kadar da Karade-
nizlilerin bir araya 

gelmesine hedefl ediysek te 
ülkemizin bütün bölgelerin-
den gecemize katıldıkları 
görmek bizleri memnun 
etti. Karadeniz kültürü, 
müziğe ve yiyecekleriyle 
bütün Anadolu da kabul 
gördüğünü göstermektedir" 
diyerek memnuniyetini 
ifade etti. 

Karadeniz türküleriyle coştular
Karadeniz Ge-
cesinde sahne 
alan sanat ılar 
geceye katılan-
lara türküleriyle 
unutulmaz bir 
gece yaşattılar.

Mehmet Said Çelik

Z FİN EN - İsviçre Türk Fede-
rasyon'a  bağlı Aarau Türk-İslam 
Kültür Ocağı Çanakkale Geçilmez 

Kültür ve Eğlence Şöleni düzenledi. Zo-
fi ngen'de gerçekleşen ve yoğun katılımın 
olduğu şölende kahramanlık türküleriyle 
Mustafa Yıldızdoğan,  Nejla Çakmakçı 

ve Gökhan Tekin sahne aldı. Dört yıl 
aradan sonra İsviçre'ye hayranlarıyla bu-
luşan Mustafa Yıldızdoğan'ın türkülerine 
salonu dolduranlar iştirak etti. Bazen 
coşan bazen de duygulanan katılımcılar 
unutulmaz bir şölen yaşadılar.  Sahnede 
bayrak gösterisiyle büyük ilgi toplayan 
Can Türkoğlu büyük alkış aldı. 

Yıldızdoğan coşturdu
anakkale e ilmez   kültür e eğlence ş leninde 

sa ne alan ustafa ıldızdoğan katılımcıları coşturdu.

Bütün sağlık 
sorunlarınız için 
Anadolu Kliniği‘ne 
gelebilirsiniz. 

Uzman 
doktorlarımız ve 
tecrübeli ekibimizle 
hizmetinizdeyiz.

Kardiyoloji Uzmanı
Dr. med. Ercüment Erçin

Dr. med. 
Murat Yılmaz

• Uzman Doktor Konsültasyonu
• Acil Teşhis ve Tedaviler
• Kanser Taraması
• Kalp-Damar Hastalıkları Taraması
• Gizli Şeker Hastalığı Taraması
• Hac öncesi Sağlık Kontrolleri ve Aşıları
• Koruyucu Aşılar
• Ehliyet Sağlık Raporu
• Tüm Kan ve İdrar Tahlilleri
• Akciğer Solunum Testi
• Ultrasonografi
• Röntgen

• Eczane
• Beslenme Uzmanı Konsültasyonu
• Vücut Yağ Oranı Testi
• Bazal Metabolizma Hız Kontrolü
• Kilo Eksikliği veya Fazlası Hesaplama
• Kardiyoloji Doktoru Konsültasyonu
• Elektrokardiyografi-EKG
• Eforlu Kalp Testi-Ergometri
• Ozon (Süper oksijen) Terapisi
• Kolon Hidroterapi-Kabızlık Tedavisi
• Demir ve Vitamin İnfüzyonları
• Küçük Cerrahi Tedavileri

Anadolu Kliniği
İsviçre’nin İlk Türk Kliniği

Uzman Dr. med. 

Cankut Yüksel

Franklinstr. 31, 8050 Zürih  |  Randevu & Bilgi Hattı         044 310 19 96
Açılış saatleri: P.tesi-Cuma 07.45-12.30 ve 13.30-17.30 C.tesi 08.00 – 13.00

Te
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• Türkiye’nin her noktasına uygun fiyatlarla iç hat bağlantıları 
• Rent a Car, Hotel rezervasyonları 

Sihlfeldstr. 54, 8003 Zürich • info@vatan.ch
www.vatan.ch • Tel.: 044 454 81 81

Acil bilet: 
079 403 07 56

1979
2016

Zürich, Basel ve Cenevre’den
THY ile iNDiRiMLi FiYATLAR

Taşınmamızdan dolayı
1 Nisan’dan itibaren

50%

Bütün Yataş ürünlerinde

İNDİRİM

Center Eleven: Sophie Täuber Str. 2 • 8050 Zürich • Tel.: 044 310 26 07 

2 MAYIS’tan itibaren Feldstr. 2, 8105 Regensdorf’dayız. Tel: 076 559 56 59
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Güzel ülkemiz bir yığın sorun-
larla boğuşuyor,bu coğrafya-

da sorunları doğuranlar utan-
madan suçlu olmalarına rağmen 

yüzbinlerce 
masum  
insanın hem 
ölmesine, 
hem evsiz 
barksız 
kalması-
na sebeb 
oluyorlar. 
Türkiye bu 
bağdireyide 
atlatacak 
güçte ve 
inançtadır.
Gurbetçi-
ler yıllarca 
Anavatanları 
için her türlü 
fedakarlığı 

yaptılar. Bu fedakarlık vatan 
ve bayrak sevgisinin bir ifadesi-
dir. Bu nedenle gurbetçiler bu 
fedakarlığı karşılıksız yaptılar ve 
bundan böylede yapmaya devam 
edecekler buna inancım sonsuz.
Şu günlerde Türkiye’mizin turizmi 
büyük zorluklarla karşı karşıya. 
Bu zorluklar bölgemizde yaşa-
nan karmaşadan kaynaklandığı 
kadar,Türk Turizmine karşı yürü-
tülen sinsi ve bilinçli bir oyununda 
parçası. Türkiye bu zorluklarıda 
aşacak,ancak önemli olan bu 
günleri daha az hasar ve zararla 
atlatabilmek.Türkiye turizminin 
canlanması için biz gurbetçilere 
bir kere daha görev düşüyor. 
İmkanlarımız dahilinde izinlerimizi 
daha fazla Türkiyede  geçirmeye 
çalışalım, kısa tatillerde güzel 
İstanbul’umuzu ve cennet vata-
nımızın farklı yörelerini ziyaret 
edelim. Rus turist gelmiyorsa, 
gurbetçilerimiz geliyor dedirtelim. 
Gurbetçinin bu süreçtede vatanıy-
la el-ele ,yürek-yüreğe olduğunu 
dosta düşmana bir kere daha 
gösterelim.

İ E RE  DÜŞÜ R 
Türkiyenin bu sorunu en az ka-
yıpla atlatabilmesi için bizlerinde 
yani gurbetçilerinde yapabilecek-
leri var. KOMŞ MLA EL-ELE 
TÜRKİYE’YE  sloganıyla elimiz-
den gelen gayreti gösterelim. 
Buralardaki her bir vatandaşimız 
bir komşusunu,iş arkadaşını, 
yani burada günübirlik gördüğü 
bir tanıdığını Türkiyeye gitmeye 
ikna edebilirse ülkemize büyük 
hizmet edecektir. Ayrıca avru-
pa ülkelerinde yaşayan Balkan 
kökenli soydaşlarımızın daha fazla 
Türkiyeye gitmeleri konusunda 
bir tanıtım yapılabilinirse bunun 
Türkiye turizmine katkı sağlıya-
cağına inanıyorum. Kriz büyük 
olmaz eğer Turizm bakanlığı tanı-
tım ve imaj kampanyasını artırırsa 
İsviçrelilerin Türkiyeden vazgeçe-
ceğini zannetmiyorum. Türkiye-
deki otellerin kalitesi ve fiyatları 
nedeniyle başka ülkelerin rekabet 
yapabilmeleride pek mümkün 
değil. Turist huzur aradığı için 
Türkiyede bunun olmadığı algısı 
oluşturulmak isteniyor oysa Tür-
kiyede olanlar Avrupanın farklı 
ülkelerindede sık,sık oluyor. Bize 
düşen olumsuz havayı dağıtmak. 
Herkes korkup evinden çıkmaz 
ise sadece kötüler kazanır ve 
bizim hayat kalitemiz düşer. Kö-
tülere şans vermemeli ve Türkiye 
tanıtımına ve Turizmine  destek 
olmak için gayretlerimize devam 
etmeliyiz. Tüm kurum ve kuruluş-
lar, havayolları, oteller, acentalar, 
sivil toplum kuruluşları bu sıkıntılı 
sürecin aşılması için destek ola-
caklarına inanıyorum.
2  Nisan Milli hakimiyet ve Ço-
cuk Bayramım  ız Kutlu Olsun
Çocuklarımızı Türk kültür ders-
lerine gönderelim,geleceğimize 
yatırım yapalım.
TEMA VAKFINA ÜYE OL, 
DESTEK OL,TÜRKİYE Ç L 
OLMASIN
Üzerinize vazife olmayan işlere 
karışın : BİR A AÇLA KARDEŞ 
OL N

Ko la el ele

 sa s nl l e in.

 H SEYİN 
SA S N
Türkiye İsviçre 

Seyahat Acenteleri 
Birliği (TISAB) 

Başkanı

e il Baysal

BERN  Avrupa gene-
linde artan taciz ve 
saldırılardan sonra, 

Almanya ve İsviçre'de halk 
savunma amaçlı elektroşok 
cihazları başta olmak üzere 
göz yaşartıcı biber gazı 
spreylerine yöneldi. Şok 
aletleri, biber gazlı sprey 
ve benzer savunma teçhi-
zatlarının sıradan kişilerin 
savunma amaçlı taşımaları-
nın silahlanma yasasına göre 
yasak olmasına rağmen, son 
dönemde bu aletleri satın 
alanların sayısı yaygınla-
şıyor. İsviçre'de elektroşok 
aletinin yasak olmasına 
karşın gözyaşartıcı biber 
gazı ''Pfefferspray'' acil 
durumlarda savunma amaçlı 
kullanılabiliyor. İsviçre'de 
erkeklerin yüzde 9'u, ba-
yanların yüzde 6'sı savunma 
amaçlı gözyaşartıcı biberga-
zı spreyi taşıyor.  Ancak her 
iki savunma aletinin yanlış 
kullanımı halinde, karşıda-
ki kişilerin sağlığına ciddi 

anlamda zarar verebiliyor.  
Çiftliklerde hayvanların 
kaçmaması için kurulan 
güneş enerjili veya elektrik 
sistemli elektroşok'un 50 kat 
fazla enerji etkisi bulunan 
elektroşok cihazları, bazı in-
sanlarda kalıcı hasara neden 
olabilir. 
St. Gallen ve Zürih Polis 
Dairesi Sözcüleri, yapı-
lan rutin kontrollerde son 
dönemlerde bıçak, savuma 
yüzüğünün yanısıra mini 
elektroşok cihazlarına 
rastladıkları belirttiler. St. 
Gallen'de 2011 yılına kadar 
elektroşok'u kullanılan olay 
sayısı 10'u geçmezken, 2015 
yılında bu rakam 24 olarak 
kayıtlara geçti. Yapılan 
kontrollerde yıl boyunca ele 

geçirilen elektroşok cihaz-
larının sayısı ise 80'e ulaştı. 
Zürih Polis Dairesi de, son 
yıllarda şoklu cihazlarda 
artış olduğunu bildirdi. St. 
Gallen Polis Dairesi, ele ge-
çirilen elekrtroşokların daha 
çok erkeklerde yakalandığı-
nı, bayanların yaygın olarak 
gözyaşartıcı biber gazlı 
sprey taşıdıklarını açıkladı.  
Avusturya ve Almanya'da 
uygun fi yatlara satışı gerçek-
leşen ve İsviçre'ye posta yo-
luyla gönderiminin imkansız 
olduğu belirtilen elektro-
şok cihazları yok satıyor.  
Almanya ve Avusturya'da 
bir adres verilmesi halinde 
internet üzerinden postala-
nan ve İsviçre'de mevzuata 
göre yasak olduğu belirti-
len elektroşok cihazlarının 
fi yatları 40 franktan başlıyor.  
Satışı ve kullanımı yasal 
olmamasına rağmen internet 
ortamında elektroşok aletle-
ri, metal el feneri, cep telefo-
nu, kalem ve jop görünümlü 
çeşitlerle satılıyor.

Halk Elektro şoklu 
savunmaya geçti

Halk, taciz ve 
saldırılara karşı 
elekroşok e bi-

ber gazlı spreyler-
le donanıyor

Ba tiyar 

BERN   İsviçre Halkçı 
Partisi SVP’nin 

Federal Hükümette 
bulunan iki Bakanı  
Guy Parmelin ile 
Ueli Maurer, siste-
matik sınır kontrol-
leri ile  isviçre’ye 
mülteci akınından 
korumak istiyorlar. 
Her iki bakan da 
yaptıkları  açık-
lamalarda, bahar 
aylarının yaklaş-
masıyla mülteci 
akını olacağından 
endişe duyduklarını, sınır 

kapılarının tekrar eskisi gibi 
sistematik biçimde kont-

yrol edilmesini, 
gerektiğinde 
mültecilerin 
isviçre’ye girme-
den geri yollan-
ması yönünde 
çarşamba günü 
Federal
Hükümetten yet-
ki isteyeceklerini 
belirttiler. Ayrıca 
her iki bakanda 
sınır kapılarına 
Askerlerin yer-
leştirilmesinin 

doğru olacağını savundular. 

nin  Ba-
kanı  mültecile-
rin olası sızma 
girişimlerine 

karşı sınır kapı-
larına me cut 
kadroya ila e 
olarak asker 

yerleştirileceği-
ni a ıkladı.

İ   
  
 

ERN-
Luzern'in 

Emmen
Kasabası'nda 
İsviçre'yi 
ayağa kaldıran tecavüz 
vakasını çözmek için 
2015 yılında tüm imkan-
ları seferber etmesine 
rağmen sonuç alamayan 
Kriminal Polis, bu defa 
cep telefonları üzerinden 
zanlının izine ulaşmayı 
hedefl iyor. 
İsviçre tarihinin en 
yüksek katılımlı DNA 
araştırmasından sonuç 
alamayan Polis, bu 
defa olayın yaşandığı 
21 temmuz 2015 günü, 

bölgeden sinyal alan cep 
telefonundaki yer tesbit 
konumundan zanlıyı 
tesbit etmek istiyor. 
Savcı, Telekominikasyon 
Şirketleri'nden olayın 
yaşandığı saatlerde 
bölgedeki telefon 
antenlerinden olayın 
öncesi ve sonrasında 
sinyal alan tüm kullanı-
cıların listesini talep etti. 
Okyanus'ta kum taneciği 
aramaya benzeyecek 
araştırmada, tesadüfen o 
bölgeden otoyoldan ge-

çen sürücülerin isimleri 
de listede bulunabilecek. 
Yapılacak ince çalışma 
sonrası, olası şüpheli 
kişilerin DNA bilgilerine 
başvurulunabilinecek. 
Firmalara kayıtlı olan 
bazı telefon hatlarının 
kullanıcı sahipleri-
nin isimleri fi rmalara 
gönderilen mektuplarla 
talep edildi.  İsviçre'de 
büyük tepki toplayan 
olay, 21 Temmuz 2015 
günü Emmen'de Reuss 
bölgesinde bisikletinden 

indirilip yakın ormanlık 
bir alana götürülen bir 
bayan, belirsiz bir kişi 
tarafından tecavüze 
uğradı. O günden sonra 
26 yaşındaki mağdur 
kadın, elleri ve ayakla-
rından komple felç oldu. 
Polis kadının kıyafet 
ve üzerinde yapılan 
incelemeler sonrasında 
henüz kimliği belirlene-
meyen saldırganın DNA 
bilgilerine ulaştı. Ancak 
yapılan tüm şüpheliler 
üzerindeki soruşturma 

ve araştırmalar 
sonucunda, DNA 
bilgileriyle uyu-
şan kişi buluna-
madı. Tecavüz 

kurbanı kadının tarifi ne 
göre, aranan kişinin 19-
25 yaşları arasında siyah 
kıvırcık saçlı olduğu be-
lirtildi. İsviçre tarihinde 
bir ilke imza atan Luzern 
Polisi, 10 bin frank para 
ödülü dışında, olay günü 
o bölgede işi olan veya 
yakınlarda ikamet eden 
gelen ihbarlardan belir-
lenenen tüm şüpheli 355  
kişinin DNA bilgileri 
almasına rağmen, henüz 
zanlıya ulaşamadı. 

i di e e n ar dene ene eM -
 

 
ZÜRİH - İsviçre 

İslam Toplumu, 
her sene olduğu gibi 
bu senede düzenle-
miş olduğu "Alem-
lere Rahmet Hz. 
Muhammed" anma 
programı yüzlerce 
Peygamber sevda-
lısını buluşturdu. 
Yaklaşık 1500 kişi-
nin katıldığı ve iki 
bölüm halinde ger-
çekleşen Program, 
her yaştan kesimden 
katılımla büyük ilgi 
gördü. Programa 
Bern Büyükelçiliği 
ve Zürih Başkonso-
los luğu'ndan Serdar 
Peri, Hacı Mehmet 
Gani, STK Baş-
kanları Kahraman 
Tunaboylu ve Murat 
Şahin katıldı.  Prog-
rama, hatip olarak 
Türkiye'den Mahmut 
Toptaş, Beştepe Ca-
mii İmamı Mehmet 
Bilir, IGMG 27. 
Kur'an-ı Kerim birin-
cisi Abdülkerim İleri 
ve yine Türkiye'den 
kum sanatçısı Ömer 
Faruk Elmas katıldı-
lar. Kur'an-ı Kerim 
tilaveti ve Hatim 
duası için en son ola-
rak sahnede Ankara 
Beştepe Camii İma-
mı Hafız Mehmet 
Bilir vardı. Mehmet 
Bilir'in güçlü sesi ile 
Kur'an-ı Kerim tila-
veti salondakilerin 
gönüllerini mest etti. 

ERN  Luzern Eyüb 
Camii kuruluşunun 40. yılı 

kapsamında Luzern Ebikon'da 
bir Kermes düzenledi. Düzenle-
nen kermese konuşmacı olarak 
katılan Kastamonu İl Müftüsü 
Osman Aydın katılımcılara bir 
sohbet sundu.  Eyüp Camii 
(Luzern) ile beraber bünye-
sinde Basel, Zürih ve Uri'de 
4 camii bulunan İsviçre İslam 
Cemiyetleri Federasyonu'nun 
Genel Başkanı Mustafa Öztürk, 
kuruluş yıllarında 3. Kişinin 
bulunamamasından Cuma na-
mazının kılanamadığı günler-
den bugünlere geliş hikayesini 
anlattı.  Kuruluş'un ilk hikaye-

sinin görsel olarak sinevizyon 
gösterisiyle misafi rlere göste-
rildiği programda, kuruluşta 
önderlik yapan 11 isim tek tek 
sayılarak teşekkür edildi. Saba-

hın erken saatlerinden akşam 
22'ye kadar süren Kermes kap-
samında yiyecek ve el emekle-
riyle katkıda bulunan bayanlara 
özellikle teşekkür edildi. 1960 

yılların sonu 
70'li yılların ba-
şında, Luzern'de 
H.Hüseyin 
Baysal ve 
Özcan Çangal 
adlı iki vatan-
daşın her Cuma 
namazı için en 
yakın Camii 
70 km uzaktaki 
Zürih'teki Kül-
liye Camii'ne 

gidişlerindeki 
zorluktan ve 

oradaki birlik ve dayanışmayı 
gördükten sonra, ''Luzern'de 
neden bir dernek ve mescidi-
miz yok, bizim de burada bir 
mescidimiz olsun'' fi krinden 
yola çıkarak 11 diğer vatandaş-
la toplantılar yaparak beraber 
Luzern'de Eyüb Camii'sinin ilk 
oluşumuna imza attılar. 
1976 yılında ilk Başkan Kenan 
Özsoy'un olduğu kurucu 
üyeler; Bahattin Erdogan, 
Ali Eskin,Ahmet Önal, Fikret 
Ceylan, Özcan Çangal, Cengiz 
Arıkan, Hasan Hüseyin Baysal, 
İsmail Dalmış, Lütfi  Bay ve 
Arif Ergünay. 

L  E   . 

Ba tiyar 
RİH -  Emlak devi 

Wincasa Zürih Lim-
matstrasse 119’da 17 yıldır 
parakende satış yapan Dirok 
Market’e Ekim ayından iti-
baren meyve ve sebze satışı 
yapamıyacağını, yapması 
durumunda ise sözleşme-
sinin uzatılmayacağını 
tebliğ etti. Aynı gerekçelerle 
36 yıldan beri Josefstras-
se 53’de bulunan EGE 
Market’in 2013 yılında 
biten sözleşmesi uzatılmadı 
ve mahkemeye taşındı. Ev 
sahibi konumundaki Win-
casa emlak şirketi, market 

sahiplerine gerekçe olarak  
Marketlerin yakınlarında 
bulunan parakende devleri 
Migros ve Denner’in meyve 
ve sebze sattığını gösterdi.
İsviçre’nin önde gelen 
Gazetesi Tages Anzeiger, 
bu gelişmeyi “Wincasa 
Türk Marketlerini Zürih’ten 
kovuyor” yorumu ile 
manşetten verdi. Gazete 
haberinde, Wincasa’nın söz 
konusu binalarda tadilat 
yapıp tek odalı evleri 1000 
frank kira ile kiraladığını, 

sözleşmelerde aynı binada 
başka marketlere yasak-
mı var maddesi hakkında 
wincasa’nın bilgi vermedi-
ğini duyurdu. Ancak mahal-
le sakinleri ve yakınlarda 
bulunan dükkan sahipleri, 
Wincasa’nın Migros ve 
Denner’in ismini kullana-
rak marketleri çıkarmayı 
hedefl ediğini belirttiler. 
Wincasa’nın marketlerin 
bulunduğu dükkanları 
Sunrise ve Swisscom’a 
kiraladığı konuşuluyor. 

2013 yılında Winterthur 
sigortasına ait olan emlak 
devi Wincasa’yı satın alan 
Swiss Prime Site şirketi, 
Zürih’te Prime Tower, 
Sihl city, Bahngofstrasse 
Jelmoli, City Port, Sky Key, 
Basel’de Messezentrum, 
Bern’de Post Finance Are-
na, Spreitenbach’ta bulunan 
Limmatpark alışveriş mer-
kezi le Oftringende bulunan 
A1 Alışveriş merkezi gibi 
ünlü ve tanınmış yerlerin ev 
sahibi.

 M   
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Mehmet Said Çelik

OBERENTFELDEN - 
Burdur ilimizin Gölhisar 

ilçesi Çamköylüler 
tarafından İsviç-
re'de kurulan Çam-
köylüler Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Der-
neği bu yıl 22.sine 
düzenledikleri
eğlence gecesin-
de katılımcılar 
eğlenerek eğitime 
katkı sağladı. Ge-
ce de Halk Müziği 
Sanatçısı Turgay 
Başyayla,  Hüseyin Demir ve 
Grup sahne alarak katılımcı-
ları coşturdu.  Çamköylüler 
Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği Başkan 

Erol Kutlu gecede kendilerini 
yalnız bırakmayan hemşeri-
lerine teşekkür etti. Son yıl-

larda genç arkadaşları 
yönetime kazandırma-
ya çalıştıklarını ve ba-
şarılı olduklarını dile 
getirerek, bu yöndeki 
çalışmalarının gelecek 
yıllarda da devam 
edeceğini ve gençlere 
daha fazla sorumlu-
luk vermeye devam 
edeceklerini belirtti. 
Gede elde edilen 
gelirlerin eğitim için 
kullanılacağını ifade 

eden Başkan Kutlu, Hemşe-
rilerimizle bir araya geldik. 
Birlikte eğilendik ve eğlene-
rek eğitime katkıda bulundu  
açıklamasında bulundu.  

ÇAMKÖYLÜLER 
eğitim için buluştu

er yıl k ylerindeki i tiya ları e eksikleri gider-
mek amacı ile yapılan amk ylüler ecesinden 
elde edilecek gelirler bu yıl eğitime arcanacak.

Z RİH  Üç yıldır sayı-
sız konferanslara imza 
atarak ülkede yaşayan 

vatandaşlarımıza sağlık konu-
sunda bilgilendiren İsviçre Türk 
Hekimleri ve Sağlık Çalışanları 
Birliği (İTHSAB) Tıp bayramını 
kapsamında da yine bilgilen-

dirme toplantılarına devam etti. 
Restaurant Die Waid'de düzenle-
diği, 2016 Tıp bayramı etkinliğe 
Zürih Başkonsolosumuz Aslı 

ral ve yüzün üzerinde davetli 
katıldı. Sempozyumda konuş-
macı olarak katılan Prof. Dr. 
Med.Daniel ink  meme kanser-

lerinde ve rahim-uterus lanser-
lerinde yenilikleri üzerine bir 
sunum yaparak yeni tedaviler 
hakkında katılımcıları bilgilen-
dirdi.  Sempozyuma ransa dan 
katılan Dr. Serdar Dalkılıç ise  
kanserlerinden nasıl korunabi-
leceğimizi ve infertilite konu-

larında detaylı bilgiler vererek 
katılımcıları aydınlattı.  Gecede 
konuşma yapan Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. ankut Yüksel 
Halkımızı sağlıklı konusunda 
bilinçlendirmek maksadıyla 
etkinliklere davam edeceklerini 
duyurdu.  

İ H  bilgilendirmeye devam ediy r
s i re ürk ekimleri e ağlık alışanları Birliği ıp Bayramı etkinlikleri kapsamında 

düzenlediği sempozyuma katılan uzmanlar kanser eşitleri e koruma yollarını anlattı.

Cankut 
Yüksek erdar Dalkılıç Daniel Fink

Z RİH  İsviçre de bir çok 
markanın temsilcisi olan Asil 

risch ood, temsilciliğini yaptığı 
önemli markalardan Yörem, z 
Yörem yetkilileri tarafından 
ziyaret gerçekleştirerek Pazar 
hakkında bilgi aldılar. Asil o-
od un sahibi Murat Asil i ziyaret 
eden Demka Group Yönetim 
Kurulu Başkanı Abdurrahman ve 
Mustafa Demirtaş katıldığı ziya-
rette Yörem ve z Yörem İsviçre 
piyasasındaki konumu müşterile-
rin bakışı hakkında bilgi aldılar. 

İsviçre de faaliyet gösteren Sultan 
Sofrası restorandı ve AKSA 
Marketleri ziyaret ederek piyasa 
hakkında bilgi aldılar. 

rem ve z rem den 
ziyaret t rlarıBERN - Gotthard Tuneliden 

geçmek isteyen ücretini 
ödesin. Bu talepde bulunan G P 
Milletvekili ürg Grossen parla-
mentoda önerge verdi. Verilen 
önerge sağ ve sol 
partilerin millet-
vekillerinde geniş 
kabul gördü. 
Ulaştırma Bakanı 
ve ederal Hükü-
met üyesi Doris 

euthard konu 
ile alakalı yaptığı 
açıklamada, 
2013 yılında böyle bir önergeyi 
sunduklarını ancak o dönemde 
Kantonlar, Siyasi Partiler ve 
Sivil Toplum Kuruluşlarının ço-
ğunluğunun kabul görmediğini 
belirtti. Bakan euthard 2013 te 
Tırların geçişleri için 39 frank, 

şahıs araçları için 1  frank geçiş 
bedeli talep etmişti. 28 Şubatta 
kabul gören 2. Gotthard tüp ge-
çiti sonrasında Siyasi Partilerde 
düşünce değişikliği olduğu tah-

min edilirken,  Gott-
hard Tunel geçişinin 
ücretşlendirilmesi 
durumunda trafi ğin 
Simplon veya  San 
Bernardino istika-
metlerine akacağına 
dikkat çekilirken, bu 
istikametler içinde 
ücret talep edilmesi 

gündeme geldi. İsviçre yasaları-
na göre Alplerin geçişlerinden, 
kara yollarının ücretlendirebil-
mesi için Halkın bir refaran-
dumda evet demesi gerekiyor. 
Parlamento ise sadece istisnai 
durumlarda karar verebiliyor.

G tthard üneli aralı ls n 

ağ e ol siyasiler 
dünyanın en uzun 
tuneli olarak kabul 

edilen ott ard 
ünelinden ge işin 
ücretli olmasını 
talep ediyorlar.

Z RİH - NN Türk TV de 
yayınlanan Hakan Çelik ile 

Hafta Sonu programına katılan 
AB Bakanı Volkan Bozkır soru-
lara cevap verdi. Bakan, AB ile 
vize serbestisi sonrasında yeni 
alınacak pasaportlar için önemli 
açıklamalar yaptı. Pasaportlarını 
son bir iki yılda değiştirmiş ve 
on yıllık pasaport almış kişilerin 
yeniden pasaport harcı ödeme-
yeceğini, sadece defter bedeli 
ödeyeceğini ifade etti. Avrupa 
Birliği (AB) Bakanı ve Başmü-
zakereci Volkan Bozkır, NN 
Türk te Hakan Çelik ile Hafta 

Sonu programına katılarak soru-
ları yanıtladı. Bozkır, vizesiz AB 
seyahatinin birkaç ay içinde ha-
yata geçme olasılığının yüksek 
olacağını belirterek, parmak izli 
pasaportlara geçiş yapılacağını 
söyledi. Brüksel deki saldırılarla 
ilgili konuşan Bakan Bozkır, 
şöyle dedi: Bunun acıları biraz 
günler içinde ortadan kalkıp 
tekrar iç siyasetin dinamiklerine 
dönülünce orada bir çok insan 
diyecek ki tamam acımız büyük. 
Bu da şu anda ortadan kalktı 
ama arkadaş sen neden bu terö-
risti serbest bıraktın  Türkiye 

umhuriyeti nin sana iade ettiği 
başka olaylarda var mı  Bana 3  
bin kişinin ismini Avrupa Birliği 
ülkeleri vatandaşı bildirilmiş ben 
bunlara giriş yasağı koymu-
şum. Bir çoğunu da hudut dışı 
etmişim. Avrupa da demek ki 
binlerce DEAŞ bağlantılı AB 
vatandaşı şu anda cirit atıyor. 
Bunların hepsi, canlı bomba 
olacağı anlamına gelmiyor. Bin 
tanesi olsa felaketi. Bunun tek 
çaresi işbirliği, istihbarat, bilgi 
paylaşımı. Ve birbirimize güven-
mek. Eğer ben teröristi yakala-
dığımda ve bunun bağlantılarını 
saptadığımda Avrupa ya geri 
gönderiyorsam, yav bu Türki-
ye den geliyor ciddiye almaya-
lım deme lüksü hiçbir ülkenin 
olamaz.
AB Bakanı Bozkır, Hollanda, 
Belçika hükümeti gidebilir mi  
sorusuna Bozkır, Hükümet 
gidebilir  dedi.

ENİDEN HAR       
A MA A AK

AB Bakanı Volkan Bozkır ayrıca 
parmak izli pasaportlara geçiş 
yapacak olan pasaport sahibi 
vatandaşların tekrar harç yatır-
mayacaklarını söyledi.

DE ER EDELİ 
DENE EK 

Bozkır, yeni pasaportlar için 
harç ödenmeyeceğini ancak 
sadece defter bedeli ödeneceğini 
belirtti.

rneğin iki yıl önce 10 yıllık 
pasaport almış bir vatandaş yeni 
pasaport aldığında kalan 8 yıl 
için ayrıca bir harç ödemeyecek.

ASA R  HAR -
LARI ÜKSEK DE İL
Volkan Bozkır pasaport harçla-
rının yüksek olduğu  şeklindeki 
yorumlara katılmadığını söyledi.

Pasaportlar ne olacak?
rupa Birliği Bakanı olkan Bozkır  B ile ize serbestisi son-

rasında yeni alınacak pasaportlar i in nemli a ıklamalar yaptı
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Cemil Baysal

Z RİH  İsviçre Türk Diyanet 
akfı tarafından organize 

edilen ''Çanakkale Geçilmez'' 
adıyla düzenlenen programın ilkinde 
tarihçi Talha ğurluel, Çanakkale 
cephesinin bilinmeyenlerini anlattı.  
Zürih ilton'u tıka basa dolduran 
vatandaşların yanısıra pek çok STK 
Başkanları, ğurluel'in zengin arşivli 

resimlerle yapıtğı sunumu dikkatle 
dinlediler.  ğurluel'in Çanakkale 
cephesinde yaşanıp, gün yüzüne 
çıkmayan bilgileri slayt ve fotoğrafl ar 
aracılığıyla anlattığı sunumda, Ça-
nakkale cephesindeki kahramanlıkları 
yeni nesillere anlatmanın önemini 
vurgularken, vatanın nasıl ve ne 
şartlarda kurtarıldığına, yıllar sonra 
İngiliz'lerin çatı altında sakladıkla-

rı hatıra defterlerinde sakladıkları 
savaştan kalan resimler ve cephedeki 
Türk askerinin merhametini ve cesa-
retini anlatan öven sözlere de değindi. 

ğurluel, Çanakkale Savaşına katı-
lanların düğüne gider gibi savaşmaya 
gittiklerinin ve ellerinde avuçlarında 
ne varsa gözlerini kırpmadan feda 
ettiklerinin altını çizdi. İtilaf dev-
letlerinin bu cephede geri püskür-

tüldüğünü anlatan Talha ğurluel,  
savaşın dindiği zamanlarda Türk ve 
İngiliz askerleri arasında sempatik 
bir ilişki kurulduğunu belirtirken, 
savaşın yaşandığı yerlerde  yıl 
önce çekilmiş çok sayıdaki fotoğrafın 

 yıl sonra aynı açıdan çekilmiş 
son halini de dinleyenlere sundu. 
İstiklal Marşı okunmasıyla başla-
nan programın başında ve sonunda 

Kuran'ı Kerim okunup dualar edildi. 
Talha ğurluel, beraberinde getirdiği 
kendisine ait tüm eserleri ve kitapları 
programın sonunda imzaladı. İsviçre 
Türk Diyanet akfı'nın organize ettiği 
''Çanakkale Şehitlerini anma Prog-
ramları'' ikinci ve üçüncüsü Diyanet 

akfı'na bağlı camilerin organizesiyle 
aldstatt'ta, ve Solothurn bölgesinde 

echers il'de yapıldı. 

Çanakkale Şehitleri anıldı 

Cemil Baysal

BASE  "Bir 
Dava Adamı 

Mehmet Akif 
Ersoy, Çanakkale 
Geçilmez ve İstik-
lal Marşını Güzel 
Okuma Yarışması" 
T.C. Bern Büyü-
kelçiliği Eğitim 
Müşavirliğin koordi-
natörlüğünde ve Basel 
Bölgesi Türk Okulları 
Aile Birliklerinin ev 
sahipliğinde heinfelden 
şehrinde gerçekleştiril-
di. Zürih Başkonsolosu 
Aslı Oral'ın eşiyle hazır 

bulunduğu programa, 
İTT Başkanı Kahraman 
Tunaboylu ve çok sayıda 
Türkce ğretmeni, 
TOAB Başkanı ve ço-
cukların velileri katıldı. 
Programın açılışında 
Eğitim Müşaviri Ali 
Çevik ve Zürih Başkon-

solosu birer konuşma 
yaparak, Mehmet 
Akif Ersoy'un hayatı, Ça-
nakkale zaferi ve İstiklal 
Marşı'nın yazılışından 
bahsetti. İstiklal Marşı 
Güzel Okuma Yarışma-
sında Küçükler Grubu 

-  sınıf  . uzern 

Türk Okulundan Alperen 
Yağan, .Thierstein Türk 
Okulundan Alperen 
Ortak, . Opfi kon Türk 
Okulundan Efe Bilal, 
Büyükler Grubu -  
Sınıf  .Thierstein Türk 
Okulundan Meryem 

Bayrak, .Opfi kon Türk 
Okulundan Tane Bilal, . 

nterkulm Türk Oku-
lundan Zeynep Ooymak 
seçildiler. Programın 
sonunda öğrencilere pla-
ket ve hedilyeler takdim 
edildi.

H   
Bir a a damı e met kif  stiklal arşı 
e anakkale yi anma programını yapıldı.
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THY’den “Batman v. 
Superman”lı tanıtım

BERN-Bern Büyükelçili-
ği Eğitim Müşavirliği ve 

Zürih Bölgesi Türk kulları 
Aile Birlikleri işbirliğinde 
ve Hirzenbach T AB ev 
sahipliğinde organize edilen 
İsviçre genelinde Türkçe 
ve Türk Kültürü dersleri-
ne devam eden öğrenciler 
arasında düzenlenen resim 
yarışmasına bölgelerinden 
seçilen toplam 20 öğrenci 
katıldı.  Yapacakları resim 
konusu öğrencilere o anda 
duyurularak 80 dakika 
içinde resimlerini yapmaları 
istenen öğrenciler, Murat 
Zengin, iliz ztürk, Na-
gihan Uzdilli, Gül Kocher, 
Nuri Eser, Ebru Piri’den 
oluşan jürinin zorlu değer-
lendirmeleri sonucu ehin-
felden Augarten Türk ku-
lundan Neşe ztürk birinci, 
Pfungen Breiteacker Türk 

kulundan ansu Keskin 
ikinci, Unterkulm Türk ku-
lundan Emre zen üçüncü 
seçildiler.  Yarışmaya katılan 
tüm öğrencilere Türk Hava 
Yolları’nın hazırlamış oldu-
ğu hediye çantası ile Eğitim 
Müşavirliğince hazırlanan 
katılım belgesi verildi. 
Ayrıca ilk 3 dereceye giren 
öğrencilere başarı belgeleri 
ve çeşitli hediyeler verildi. 
Bern Büyükelçiliği Müs-
teşarı Umut ütfi  ztürk, 
Eğitim Müşaviri Ali Çevik, 
Zürih Başkonsolosluğu 
Muavin Konsolosu Serdar 
Piri protokol konuşmaları 
yaptılar. Eğitim Müşaviri Ali 
Çevik jürinin değerlendir-
mesi sırasında eğitimle ilgili 
ve yurtdışında yapılan Açık 

ğretim ve Y S sınavları 
hakkında vatandaşlara bilgi 
sundu. Programa öğretmen-
ler, veliler ve çok sayıda 
vatandaşımız katıldı. Tören 
sonunda katılımcılara ikram-
larda bulunuldu.

Abdussamed Berke

Z RİH / BASE  Ül-
kemizin uluslarara-
sı alanda bayrak 

taşıyıcısı olan Türk Hava 
Yolları yeni bir ilke daha 
imza attı.  2016 yılının en 
önemli fi lmlerinden biri 
olan ve toplam 10 milyon 
dolar maliyetiyle Holly o-
od’un en pahalı yapımların-
dan biri olan 
“Batman v. 
Superman: 
Adaletin Şa-
fağı” fi lmine 
ana sponsor 
olarak önemli 
bir kitleye de 
hitap etme 
fırsatı yakala-
yan THY’nin 
bu hamlesi 
büyük beğeni 
topladı. Zürih 
ve Basel’deki galalara çok 
sayıda seyahat acentesi, isviç-
reli ve uluslararası şirketler 
davet edildi. Zürih galasına 
Başkonsolos Aslı ral ve 
Kültür ve Turizm Ataşesi Hilal 

Demirel de katıldı. Türk 
Hava Yolları Zürih ve Basel 
şubeleri “Batman v. Superman: 
Adaletin Şafağı” isimli fi lmin 
gösterime girmeden önce özel 
davetlilerine fi lmi izleterek 
THY’nin yeni uçuş noktaları-

nı tanıtma fırsatı buldu. ilm 
izleyenlerden tam not alırken, 
fi lmin ana sponsoru olan 
THY’nin böyle uluslararası 
fi lme sponsor olmasının büyük 
getirisi olacağını belittiler.

SCHWEIZ
NİSAN / April  2016

Aktüel

En güzel resim için yarıştılar

Bu 
yılın en önemli 

filmlerinden biri ola-
rak kabul edilen ve Türk 
Hava Yolları’nın destek-
leriyle çekilen  “Batman 
v. Superman: Adaletin 
Şafağı” filminin galası 

Zürih ve Basel’de 
yapıldı. 



Cemil Baysal

LANGENTHAL- Langent-
hal Türk Okulu tarafından 

düzenlenen nazar boncuğu 
etkinliğinde, hünerlerini sergi-
leyen öğrencilere övgü yağdı. 
Çocukların sadece Türkce dili 
öğrenmeleriyle yetinmeyen 
Langenthal TOAB, geçtiği-
miz yıl düzenledikleri Ebru 
Sanatı etkinliğinden sonra, bu 
yıl nazar boncuğu etkinliği 
düzenleyerek öğrencilerin Türk 

el sanatlarına ilgilerini 
aşıladı. TOAB Başkanı 
Fatma Kara yoğun ilgi 
gördükleri nazar bon-
cuğu etkinliğiyle ilgili, 
‘’Katılan tüm öğrenci-
lerimiz ve aileleri kendi 
oluşturdukları nazar 
boncuklarıyla unutulmaz 
bir gün yaşadılar. Ayrıca, 
yabancı misafi rlerimizin 
Türk kültürüne olan ilgileri 
azınmaycak kadar fazlaydı. Bu 

türk etkinliklerin, çocukla-
rımıza ve biz yetişkinlere 
köprü görevi oluşturduğunu, 
birlik ve beraberlik için sanat 
çatısı altında buluşmanın 
değerini bir kez daha ispat-
lamış bulunuyoruz. Bu tür 
etkinlikler sayesinde Türkce 
ve Türk Kültürü derslerine 
katılımın artmasını umu-
yoruz’’ dedi. Türkiye’den 
gelen boncuk ustası Gamze 

Akcoş’a teşekkür edilirken, 
öğretmen Coşkun Ekici’nin 
idealist yapısıyla öğrencilerin 
her zaman bu tür ekinliklerde 
yanlarında olması övgü topladı. 
Sponsorlardan Eko Market’e 
ayrıca teşekkür eden Baş-
kan, yiyeceklerle destek olan 
Okul Aile Birliği üyelerine ve 
organizasyonda büyük katkıları 
bulunan yönetim kurulunda 
yer alan Eda Sututar, Gökben 
Dülger ve Fahriye İnci’ye de 
teşekkür etmeyi ihmal etmedi. 

Abdussamed Berke

Z RİH  Yurtdışı 
Türkler ve Akraba 
Topluluklar Baş-

kanlığı (YTB) yurtdışında 
yaşayan vatandaşlar, soy-
daş ve akraba topluluklar 
ile Uluslararası Mali Des-
tek Programları STK’lara 
yönelik 2016 Mali Destek 
Programları Bilgilen-
dirme İsviçre toplantısı 
Zürih’te yapıldı.  Mali destek 
programını YTB Başkan Yar-
dımcısı Mehmet Köse açıkladı. 
Yurtdışında yaşayan Türk 
vatandaşların sorunlarını 
doğrudan çözmeye yöne-
lik geliştirilen programlar 
arasında Ayrımcılıkla 
Mücadele, Aktif Yurt-
taşlık ve Eşit Katılım, 
Herkes İçin Adalet, Çift 
Dilli Eğitim Destek, Eği-
tim ve Akademik Destek, 
Aile ve Sosyal Çalışma-
lar, Kültürel Çalışmalar, 
Gençlik Köprüleri ve 
Yıl Boyu Açık Destek 

başlıklarında 9 farklı program 
yer aldı.  
YTB Başkan Yardımcısı 
Mehmet Köse, “Açıklanan bu 

programla Türk vatandaş-
ları yaşadıkları ülkelerde 
aktif bir yurttaş olmaları-
nı hedefl iyor.  Her alanda 
eşit katılım olanaklarına 
sahip olmaları, yaşadık-
ları hukuki sorunlara 
çözüm bulunması, çok 
kültürlü toplum yapısı 
içinde kimlik, kültür ve 
medeniyetlerini 
yaşatabilmele-

rini sağlamalıdır.  
Maruz kaldıkla-
rı ayrımcılıkla-

ra karşı 
duyar-
lılığı 
artır-
mak gibi 
hedefl er 
yer alıyor” 
dedi. 
Başkan Yardım-
cısı Köse, mali destek 
programına STK’lar, 
üniversiteler, uluslara-
rası kuruluşlar, düşünce 
kuruluşları ve araştırma 

mer-
kez-

leri
başvura-

bileceklerine 
belirtti. Toplantı, 

katılımcıların sordu-
ğu sorulara verilen 
cevapların ardından 
sona erdi.
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NİSAN A  

Abdussamed Berke programla Türk vatandaş-

YTB kesenin ağzını açtı

K              

ZÜRİH- Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar 

Başkanlığı 2016 Mali Destek 
Programlarını tanıtmak için 

İsviçre’ye gelen YTB Başkan 
Yardımcısı Mehmet Köse,  
Post Gazetesi’nin İsviçre 
temsilciliğini ziyaret etti. 

Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığının 

hizmetlerini anlatıldığı ziya-
rette, İsviçre Temsilcimiz 

Ömür Çelik İsviçre’deki Türk 
vatandaşlarımızın durumunu 
ve Türkçe yayın yapan dias-
pora medyası hakkında bilgi 
verdi. Post Gazetesi’nin Türk 
insanına verdiği destekden 
dolayı teşekkür eden YTB 

Başkan Yardımcısı Mehmet 
Köse Türk medyasının yurt-
dışı Türkleri için büyük önem 

arz ettiğini söyledi. 

Yurt-
dışı ürkler e 

kraba opluluklar 
Başkanlığı  ali 

estek rogramlarını 
tanıttı. estek programı 

kapsamında  ayrı başlık 
altındaki pro elere mali 

destek erileceğini 
a ıkladı. 

NAZAR DEĞMESİN 

KERMESE DAVET

Einladung zum Wohltätigkeitsbasar

Wir erwarten euch alle zwischen zur Spendenaktion 

für Betül und viele andere erkrankte Mitmenschen, die auf einen passenden

Stammzellspender warten, um gesund zu werden.

Bitte seid dabei, registriert euch als Stammzellspender 

und rettet Leben!

10:00 -16:00 Uhr 

Blutspendeaktion für Betül

23-24 April 2016

Islamisches Kulturzentrum 

Wuhrmattstrasse 7, 4103 Bottmingen 

Betül için ilik baðýþ kampanyasý

     

                        Kardeþimiz Betül ve diðer birçok uygun ilik bekleyen 

                          hastalar için hepinizi Saat 10:00 ile 16:00 arasý, 

               Bottmingen Camisinde  bekliyoruz. Gelin Blutspende SRK 

dan gelen yetkili ekibe formu dolduralým ve kök hücre vericisi olalým.

Onlarý Lösemiye karþý olan mücadelelerinde yanlýz býrakmayalým!

Islamisches Kulturzentrum, Wuhrmattstrasse 7, 4103 Bottmingen, Kontakt: 079 320 57 74

Seyahat & Sigorta

www.swissdienst.ch

+41 79 892 01 03

S  A   
SOLOTHURN - Solothurn 

Türk Okul Aile Birliği, birlik 
beraberlik ve dayanışmalarını 
pekiştirmek amacıyla yemekte 
buluştu. Eğitim Müşaviri Ali Çe-
vik ve Öğretmen Servet Doğan’ın 
katılımıyla gerçekleşen yemeğe 
aileler büyük ilgi gösterdi. Solot-
hurn TOAB Başkanı Osman Uslu, 
bugüne kadar olduğu gibi, bundan 
sonra da birlik ve beraberliğimizi 
bütün yönetim kurulu ve velile-
rimizle bir araya geleceğimiz et-
kinliklerle güçlü tutacağız. Görev 
süresinin 5. yılını tamamlayacak 
ve yıl sonu Türkiye’ye dönecek 
öğretmen Servet Doğan’a gecede 
teşekkür edilerek, bir İsviçre çakı-
sı hediye edildi.

EV VE İŞYERLERİ İÇİN

SERVİSLERİMİZİN 

OLDUĞU KANTONLAR

Zürich, Luzern, Zug, St. Gallen, 

Schaffhausen, Schwyz, Basel, 

Thurgau, Olten 

Sebil üstü damacana

ab Ayda 24.-CHF

kiralama bedeliyle

Tezgah altı su arıtma cihazları:

390.-CHF‘den başlayan

fiyatlarla + 2 yıl garanti

SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN

ci

aşlayanayan
aşlayayaaaş aaaş ann
aşlaya
araraaaaaaaaa anannnananannnnnnttitititititti

• Temiz, • Sağlıklı, 
• Ekonomik, • Zahmetsiz, 

• Kokusuz, • Taze, • Yumuşak, • Kaliteli

Natur-Wasser 
Wehntalerstr. 123
8105 Regensdorf
info@natur-wasser.ch

Tel.: 044 841 17 13
Fax: 044 841 17 14

Enver Muyoğlu



İ İR  İzmir ile birlikte 
6 ayrı kıtadan 33 ülkenin 
ev sahipliği yapacağı, 8 

Mayıs’taki “ ings or 
ife orld un” orga-

nizasyonuna bir destek 
de İsviçre’nin İstanbul 
Başkonsolosu’ndan 
geldi. İzmir Büyükşe-
hir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu’nu ziyaret 
eden Başkonsolos Mo-
nica Schmutz Kırgöz, bu 
sosyal projede yer alarak 
İzmirlilerle birlikte koşa-
cağını açıkladı. İsviçre’nin 
İstanbul Başkonsolosu 
Monica Schmutz Kırgöz ve 
İzmir ahri Konsolosu elal 
Hasan Umur, İzmir Bü-
yükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu’nu ziyaret 
etti. İzmir’in son dönemde 
birçok büyük organizasyona 
ev sahipliğini yaptığını ve 
artık dünya gündeminde yer 
tutmaya başladığını ifade 
eden Başkonsolos, kendisi-
nin de İzmir az estivali’ni 
izlemek üzere kente geldiğini 
söyledi.

“8 MAYIS’TA              
BURADAYIM”
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu ise 
Başkonsolos Kırgöz’e 8 
Mayıs’ta yapılacak “ ings 

or ife orld un” organi-
zasyonu için davette bulun-
du. murilik felcine dikkat 
çekmek için dünya genelinde 
33 farklı ülkede aynı anda 
koşulan ve Türkiye ayağı 
İzmir’de düzenlenecek orga-
nizasyona katılmaktan büyük 
mutluluk duyacağını belirten 
Monica Schmutz Kırgöz, “8 

Mayıs’ta 
İzmirlilerle birlikte 
koşmaktan mutluluk 
duyacağım” dedi.

33 ÜLKE 34 
KENT
Dünyanın dört bir 
yanında omurilik araş-
tırmalarını desteklemek 
amacıyla 33 ülke, 3  ayrı 
kentte koşulacak ings or 

ife orld un’ın Türkiye 
ayağı, 8 Mayıs’ta İzmir’de 

düzenlenecek. 6 kıtada aynı 
anda başlayacak koşunun 
tüm dünyada 1 0 binden 
fazla katılımcıya ulaşması 
bekleniyor. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi ve Türkiye mu-
rilik elçlileri Derneği’nin 

desteklediği koşunun geliri-
nin tamamı omurilik felcinin 
kalıcı tedavisine yönelik 
araştırmalarda kullanılıyor. 
Koşunun startı saat 1 .00’te 
Gündoğdu Meydanı’ndan 
verilecek. İsteyen herkesin 

katılabildiği yarışta,  bin 
koşucuyla İzmir’in aynı 
zamanda “ ings for ife 

orld un” yarışındaki en 
kalabalık koşulardan birine 
ev sahipliği yapması hedef-
leniyor. Yarışa katılım ücreti 
olarak toplanan 0’şer T ’ler, 
omurilik felci hastalığının 
tedavisine yönelik araştırma-
larda kullanılıyor.

İE E DE DA E  
E İ
Başkan Aziz Kocaoğlu’nun 
ziyarette gündeme getirdiği 
bir diğer konu ise bu yılki 
temasını “inovasyon” olarak 
belirledikleri İzmir Enternas-
yonal uarı’na İsviçre fi rma-
larının katılımı konusundaki 
destek talebi oldu. İZ AŞ 
Genel Müdürlüğü nezdinde 
gerekli görüşmeleri yapa-
caklarını belirten Monica 
Schmutz Kırgöz, İsviçre’nin 
inovasyonda dünyanın öncü 
ülkelerinden biri olduğunu 

dile getirdi.
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s i re nin 
stanbul Baş-

konsolosu onica 
c mutz ırg z   

ayıs ta ings or ife 
orld un  organizasyonu-
na katılacak. Başkonso-
los  zmirlilerle birlikte 
koşmaktan mutluluk 

duyacağım  
dedi.

Başkonsolostan destek geldi

Triemli Spital 
açılıyor

Z RİH  Zürih belediyesi bünyesin-
de bulunan Triemli Hastanesi’nin 

yeni hizmete açılacak ek binasın İs-
viçrenin en modern Hastanesi olmakla 
birlikte,  Minergie-P-Eco standardına 
uygun inşaa edildi. 290 milyon frank 
harcanan Hastane,  18 kat’tan oluşuyor 
ve 188  odaya sahip. Hastane son dere-
ce modern cihazlarla donatılırken, çalı-
şanlar ve hastalar odaların eskiye oranla 
çok daha geniş olmasından memnun.  1 
Nisandan itibaren hastaların kalabilece-
ği ek bina, dün ziyaretçi akınına uğradı. 
Hastanenin son katlarındaki Üetliberg 
manzarası ise ziyaretçileri büyüledi.

Z RİH  
ri  e iti  

inisiyati  ne 
’ ay r’’ dedi. Hal a a  
e iti  a l l  yasa tasla  

ri ’te se enin y zde 
62 ar  oy  ile reddedildi. 
398 in 99 ay r oy na 
ar n sade e 131 in 46  
i i yasa le ine oy llan

d . ri  Kanton ’nda i a
et eden er esin e iti   

i anlar ndan retsiz 
yararlan as n  ön ören 
tasla  a l ör edi. 
MAK S E L ÜLÜ
Sade e SP e A  Siyasi 

Partisi tara ndan deste le
nen  e Ye illerin se ene 
ter i inde ser est ra t  
oyla ada  ar t esi  
se i  ön esi İl ö reti  

ise e esle  llar ’n n 
retsiz e a l 

te azi retlerle ziyaret 
edile ildi ini sa n t . 
E iti  Dairesi Biri i Sil ia 
Steiner  on da oyla a
n n yap l as n n a art l  
old n  elirtti e  ’ ad
di i ans zl lar nedeniyle 
i se e iti den a r  

al ad  eya 
d lan ad . 
E iti  sis

te i izin er ese a a
niyetli e adaletli ’ dedi. 

ri  H eti reddedilen 
yasa te li  nin a l edil

esi d r nda antona 
115 ilyon ran  y ll  e  

l et y lene e ini 
elirtti. İnsiyati  ön leri 

ri  Kanton ’nda s na
lara iri ler  ise  y na
si  e Y se  llarda 
yeni a r  asra  ar  e 
e iti  iderlerinin s re li 
y seldi inden 
i ayet iler.

 ‘HAYIR’ 

Uzman Bayan kadromuz ile 
tesettürlü müşterilerimiz için 

özel olarak tasarlanmış 
salonumuzda daima uygun ve 
kaliteli hizmet sunmaktayız.

Salonumuzda Yerli 
ürünler ile hizmet 

vermekteyiz.

Tesettürlü müşterilerimiz için 
Gelin Başı ve Nişan Başı 

yapılmaktadır.

Saç Kesimi   26 CHF
Yıkama artı Fön 19 CHF
Boya Dip    29 CHF
Boya Komple   49 CHF
Kırık Fön    19 CHF
Kaş     10 CHF
Maşa    59 / 79 CHF
WAXING (Bacak) 40 CHF
WAXING (Bikini) 25 CHF
WAXING (Yüz)  20 CHF
WAXING (Koltuk altı) 15 CHF
WAXING (Komple) 90 CHF

Bahnhofstrasse 6 
8952 Schlieren Tel. 044 730 06 06

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

• Dünyanın her yerine uçak bileti • Otel ve tatil köyü rezervasyonu
• Lastmonute paketleri • Kültür gezileri • Özel balayı proğramları
• Otomobil kiralama • Seyahat sigortası

Altay Reisen, Scha� 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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Sevgili dostlar,
Ortak akıl nedir?Ortak 
akil başarı,ortak akil  tek 

başımıza cözemediklerimizin 
cözümü,ortak akıl kısıtlı olan 
düsüncelerimizin paylasıl-
masi özgürce cogalması 
ve birlikte basarmanın en 
kolay yolu.
Zekalarımızı birleştirdiği-
mizde yapabileceklerimiz 
sınırsız. Aynı manzaraya 
bakan farklı insanların 
gördüğü farklı güzelikler 
gibi, beraber ürettiğimizde 
ortaya cıkacak sonuclar 
daha kalitsal, daha renkli 
ve daha şaşırtıcı. Kainat 
ağacının şuurlu ve irade 
sahibi meyvesi insandır. 
Onu diğer canlılardan 
ayıran en mühim hususlardan biri, 
kendisine verilen akıl nimeti. İn-
san, bu hasletleri sayesinde dünya 
hayatını huzurlu ve yaşanabilir 
hale sokma imkanına sahip. İnsan 

başkalarının yardımı olmadan dün-
ya hayatını tanzim edebilmesi çok 
zordur. Yani istesin veya istemesin 
başkalarının yardımına ve aklına 
ihtiyaç duyar. Başkalarının görüş, 

düşünüş, ilim ve irfanına 
müracaat eder ki, bu 
müracaat  aynı zaman-
da bir ortak akıl diger 
anlamiyla fikir paylasimi 
teşebbüsüdür. Ortak akıl 
istisare ile olusur ki istişa-
re, herhangi bir konuda 
verilecek kararların he-
defi tam on ikiden vurma 
hedefidir. İstikbalin huzur 
eksenli inşasının anah-
tarı, istişarededir. İyice 
düşünülmeden, konuyla 
alakalı kişilerin fikir ve 
tenkitleri alınmadan, yani 

araştırılmadan hakkı verilmeden 
alınan kararlar, çoğu zaman hüs-
ran ile neticelenir. Yaptığı işlerde 
ve planlamalarında kendi tecrübe 
ve fikirleriyle yetinen, hatta onları 

diğer insanlara da kabul ettirmeye 
çalışanlar, mühim bir dinamizmi 
elden kaçırdıkları gibi, çevrele-
rinden de sürekli ret ve dışlama 
görürler. Çünkü başkalarının 
fikirlerine kapalı bir kişi hatta dahi 
bile olsa, düşüncesini ortak akla 
sunan, yani istişare eden sıradan 
ve düz bir insana göre daha çok 
hataya düşer. 
Oluşturulan “Ortak Akıl”  ortak 
hedef ve amaç belirler, ve hede-
fimiz  İsvicre’de yaşayan Vatan-
daşlarımıza değer vermek ve 
insanı yüceltmek adına yapılacak 
her çalışmanın içinde olmaktır. 
Birçok sivil toplum örgütleri, fikri 
zemininde insana ve insanlığa 
hizmet etmek üzere kurulmuştur. 
Ortak akıl çatısı altında bu değerler 
önceliğimiz olacaktır. ancak insana 
ve topluma hizmet söz konusu ol-
duğunda hepimize önemli görevler 

düşmektedir. STK’ların en büyük 
handikaplarından biri, olabilecek 
her şeyi birilerinden beklemek bir-
çoğumuzda adet haline gelmiştir. 
Yapılabilecek ne varsa birilerinden 
bekleyip bol bol eleştirmek yerine 
bu süreçlere hep beraber katkı 
sunmalıyız. Yaşadığımız toplum 
bizim için değerlidir. Deve kuşu 
gibi kafamızı kuma gömerek bir 
varlık gösteremeyiz. Adalet duy-
gusunu yitirmeden dil, din, renk, 
mezhep ayrıştırmadan Yaratıla-
nı yaratandan ötürü sevmeli ve 
değer vermeliyiz. Başarı kalabalık 
kitlelerin, önceden belirlenmiş 
hedefe doğru hep birlikte çaba sarf 
edilmesi sonucu gelir. Eğer hep 
beraber aynı hedef uğruna yapı-
labilecek ne varsa ortak çalışma 
yapılabiliyorsa başarın gelmesi 
kaçınılmazdır. nutmamalıyız ki  
Kim olduğunuz kadar kimlerle 
olduğunuzda önemlidir. Başarı 
ancak aynı hedefi ve amacı pay-
laşan, belirlenen hedef ve amaç 

doğrultusunda kenetlenen, planlı 
yol alan olmaktadır. Bu planları  
doğrultusunda hedefe ulaşırken ke-
netlenir, gelişimlerini arttırmak için 
yeni hedefleri oluşturur, planlar ve 
uygularlar.”Ortak Akıl” yaşamımız 
süresinde egolarımızı kaldırdığımız, 
empati yapmaya başladığımız, 
katılımcı gerçek akıllar ile toplam 
faydayı sağlayabilme arzusudur. 
İşte burada yazıldığı gibi kolay ol-
mayan kişiliğin terbiyesi, disiplini, 
özverisinin gelişiminin sağlanması 
kadar zor bir çalışmadır. Ancak 
kesin başarı söz konusu olunca 
karar sizin..
2  Nisan lusal Egemenlik ve 
Cocuk Bayramını kutluyor, gele-
ceğimizi emanet ettiğimiz cocuk-
larımıza sağlıklı mutlu bir gelecek 
diliyorum.
Hoşça ve dostça kalın Allaha ema-
net olun. Saygi sevgi ve muhab-
betle kalın
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Sıla’ya ‘’Helal’’e devam belgesi
Cemil Baysal

BASEL/BUCKTEN- TSE
tarafından Sıla Helal 
Kesim(Schlachthof) AG’ye 

verilen ’Helal Uygunluk Belge-
si’’, yapılan titiz denetleme sonrası 
yeniden uzatıldı. Heyetin yaptığı  titiz 
incelemeler sonrası TS SM  1 
standardına göre sertifi ka 2016 yılı 
için yenilendi. 
Sıla helal kesim ve entegre 
tesislerinde heyetin yaptığı-
nı incelemeler sonrasında,  
HA P koşullarının helal 
gıda sertifi kası için uygun 
olduğu belgelendi. Helal 
kesim Sertifi kası  kasap-
lık hayvan kesim hizmeti 
(mezbaha) sunumu,  büyükbaş 
hayvan kesim hizmeti ve küçükbaş 
hayvan kesim hizmetini kapsıyor.  
Helal gıda sertifi kası, helal üretim 
şartlarına (hijen,kesim,üretim,sunum,
depolama,nakliye,satış sonrası )İslami 
hizmet sunan fi rmalara verilen gıda ve 
hizmet sertifi kası. Müslüman toplum-
ların giderek benimsediği helal sertifi -

kası farklı sektörlere 
de etki ederek ciddi 

bir helal gıda pazarı 
oluşmaya devam ediyor.

K N R LLERDEN 
AM N  ALDI 

TSE tarafından da (Diyanet Din İşleri 
Yüksek Kurulunca naylı) helal gıda 
sertifi kası’nı 3. kez alan Sıla Helal 
Kesim Schlachfthof  AG’nin Sahibi 

Suat ve Murat Şahin, sertifi kanın 
yenilenmesinden duyduklarını mem-
nuniyeti dile getirirken, sertifi kanın 
hummalı titiz bir denetlemeden sonra 
verildiğini anlattı. Şahin Kardeşler, 
’Bazılarının ahbap cavuş ilişkisiyle 

sertifi kalar alınıyor’’ iddialarına şu 
sözlerle yanıt verdi: 
Yıl içinde sık sık randevüsüz yapılan 
denetlemelerden sonra, gelen heyet, 
şok cihazlarının rutin kontrol belgele-
rini, raylarda ve dişlililerde kullanılan 
gres yağlardan, paketleme 
ve poşetlere varana dek, 
tesisimizde  kullanın suyun 
bile hijen ve paketleme 
malzemelerinin helal 
standartlarına uygunluğu-
nu ve belgelerini kontrol 
ediyor.  Helal Sertifi kası, 
yapılan denetleme görün-
tüleri ve inceleme raporları  
Ankara’daki  12 kişiden 
oluşan Din İşleri Yüksek 
Kurulu’nun ortak onayından 
sonra veriliyor.  Suat Şahin, kısmen 
bazı etleri Sıla’dan alıp vatandaşlara 

tüm 
et ürünlerinin ’Helal et’’ dediğini 
hatırlatarak, ’Vatandaşlarımız mu-

hakkak marketlerde ve et alırken 
üzerindeki mühre dikkat edip 
sorsunlar’’ dedi. Kesim hak-
kında kafasında soru oluşan her 
vatandaşın Pazartesi ve Perşem-

be kesim günleri randevüsüz tesislere 
gelebileceğini sözlerine ekledi.

TSE 
tarafından 

ıla elal esim 
ye erilen elal 

ygunluk Belgesi  ya-
pılan titiz denetleme 

sonrası yeniden 
uzatıldı. 

Ba tiyar 

BERN -   Haziran 2016 
tarihinde halkoylaması-

na sunulacak olan “Koşul-
suz Asgari gelir” oylaması 
öncesinde, oylamayı lanse 
eden aktivistler, Zürih ana 
tren garının buluşma nokta-
sında düzenledikleri tanıtım 
galasında 10’ar franklık 
banknotlar dağıttılar. Aktivite 
kapsamında toplam 10’000 
frank dağıtırlırken, dağıtım 
sadece yarım saat sürdü. 
10’ar franklık Banknotların 
üzerinde ise “  Haziranda 
Asgari Gelire Evet” yazı-
lı yapışkan bulunuyordu. 
Gerçek banknotların dağıta-
rak bir anda tüm dikkatleri 
üzerlerine çekmek isteyen 

aktivistler,  2013 yılındada 
Bern’de Parlamento önünde 
8 milyon  kuruşluk dökmüş 
ve dağıtmışlardı. Ancak 
ülkedeki bir grup entelektü-
el tarafından sunulan maaş 
önerisine ülkenin sağ ve sol 
kanatları pek olumlu yaklaş-
mıyor. Bu önerinin arkasında 
yatan mantığın ise çalışmak 
ve gelir arasındaki bağlantıyı 
ortadan kaldırmak ve insan-
lara çalışsalar da çalışmasalar 
da bir geliri garantilemek 
olduğu belirtiliyor

K Ş LS  AS ARİ 
ELİR NEDİR

ederal Hükümetin  Hazi-
randa ülke genelinde yapıla-
cak ylamayıo kabul etmişti. 

ylamada Evet çıkması 
durumunda Çalışan veya 
Çalışmayan’ ayırmaksızın 
her vatandaşa ayda 2 bin 

00 İsviçre frank maaş talep 
ediyor. Dünyada bu konuda 
ilk kez oylama yapılacak 
ülke olan İsviçre’de öneri 
kabul edilirse bunun hükü-
mete maliyeti yıllık yaklaşık  
208 milyar rank) olacak. 
Girişimde ayrıca çocuklar da 
düşünülmüş  her çocuğa ay-
lık yaklaşık 62  rank maaş 
bağlanmasını öneriliyor.
“Koşulsuz Asgari Ücret” 
inisyatifi nin Senato (St nde-
rat) ve Parlamento’da redde-
dilmesinin ardından sandıkta 
kabul görme olasılığı ise 
düşük.

 aziranda yapılacak oşulsuz sgari elir  oylaması 
ncesinde kti istler zel bir akti ite ile şaşırtıcı reklam 

kampanyası başlattılar.

a an 
er e e 

ar ran

cesur@citak.ch

CESUR ÇITAK
cesur@citak.ch

ORTAK AKIL

Musa Acar

BERN - Federal 
Hükümet geçen ay 

2015 faaliyet raporunu 
açıkladı  Geçen senenin 
ağırlıklı konuları finans 

olitikaları ve bütçenin 
sağlamlığı, ticari şirketler 
için  Vergi Reformu, 
serbest dolaşımda İsviç-
renin AB den değişiklik 
tale leri, Dünya Ticaret 
Örgütü ile olan anlaş-
malar ve Çevre Politika-
larından oluştu  Federal 
Hükümetin açıkladığı ve 
taki  ettiği hedefler ara-
sında İsviçrenin ekono-
misinin cazi  ve rekabete 
dayanıklı kalabilmesi, 
bölgesel ve global ölçek-
te oziyonu koruması, 
İsviçrenin güvenliğinde 
devamlılığın sağlanması, 
to lumsal birliğin sağ-
lamlaştırılması, ener i 
ve diğer kaynakların 
sürdürülebilir tüketimi, 
eğitim ve araştırmada en 
üst kalitenin korunması 
ve kadın erkek eşitliği 
bulunuyor  
Hükümetin raporu geçen 
ay Federal eclisin ko-
misyonlarında ele alındı  
Genel Kurul ise hükü-
metin 2015 raporunu 30 

ayıs-  Haziran  
arasında yaz oturumunda 
değerlendirecek, federal 
milletvekilleri söz alarak 
fikir beyan edebilecekler

Türkiye, diaspora, 
ortadoğu ve yaban-
cılar
Türkiye ile hedeflenen 
Serbest Ticaret An-

laşmasının geliştirilme 
görüşmelerine geçen 
sene devam edildiğini ve 
görüşmelerde ilerleme 
kayıd edilebildiğini mec-
lise bildiriyor hükümet  
Güvenlik bölümünde Fe-
deral Hükümet terör teh-
ditinin İsviçrede arttığını, 
Daeş, el-Kaide ve diğer 

rtadoğu örgütleri ile 
beraber, Suriye ve rak a 
savaşmak için gidenler 
ve bunların muhtemel 
dönüşleri ile tehditin 
artabileceği, İsviçrenin 

ro aganda, savaşçı 
to lama, lo istik ve finan-
sal kaynak oluşturmak 
amaçlı olarak kullanıldığı-
nı ifade ediyor  
Ra orun Almancasın-
da , fransızcasında 

 sahifelerde yabancı, 
etnik-milliyetçi şiddet 
yanlısı ve terörist gru -
ların eylemlerinin kendi 
ülkelerindeki duruma 
bağlı olduğuna işaret 
eden Federal Hükümet 
şu ifadelere yer verdi   
Kürt gru ların rotesto 

ve eylemleri Türkiyedeki 
ve Daeş bölgesinde du-
rum ile alakalıdır  Dias o-
radaki sayısal büyüklük 
kayda değerdir çünkü bu 
faktör aşırı aktörlerin as-
kere alınması için kaynak 
oluşturmaktadır  Hala iyi 
çalışan etnik-milliyetçi 
gru ların ağları, bunlara 
uzun süren eylemsizlik 
dönemlerinden sonra 
da tekrar aşırı şiddet ve 
terörist olarak faaliyet 
göstermelerini mümkün 
kılmaktadır  Federal 

Hükümet İsviçreli aşırı 
sağ ve sol gru lardan 
gelen tehditin çok fazla 
değişmediğini, tehditin 
İsviçre deki gru ların 
dış ülkelerdeki aşırı sol 
gru lar ile alakalı olduğu-
nu ifade ediyor  Aşırı sağ 
gru ların hala ön lana 
çıkmadıkları, ideolo ile-
rinin kamuoyuna ulaş-
madığı için  yılında 
az miktarda siyasi raki  
olarak gördükleri guru -
lara ve iltica merkezlerine 
saldırı tesbit edildiği ifade 
ediliyor  
Geçen senenin sonbaha-
rından beri iltica ve göç 
konularındaki gerginliğin 
sosyal medyada ırkçı ve 
yabancı düşmanı ifadele-
rin kayıt altına alınmasına 
sebe  olduğu yazıyor 
Federal Hükümet  Bu 
ifadelerin eyleme dönü-
şebileceği ihtimalini göz 
önünde tutan Federal 
Hükümet şu ana kadar 
aşırı sağ gru ların İsviçre 
dışındaki ülkelerde suç 
işledikleri tesbit edileme-
miştir yazıyor  Federal 
Hükümet bir yandan aşırı 
sol gru ların İsviçrede 
aşırı sağ gru lardan 
daha fazla suç işledik-
lerini ifade ediyor  Diğer 
yandan İsviçreli aşırı sol 
gru ların, dış ülkelerdeki 
aşırı sol gru lar ile olan 
ilişkilerini şu ana kadar, 
İsviçre içinde veya başka 
ülkelerdeki İsviçre tem-
silciliklerine karşı şiddet 
uygulamak için kullan-
madığını yazıyor  yılı 
ra orunda  

 H    



Moda DÜNYASI 
Yaz aylarında çoğumuz 
saçlarımızdan şikayetci 
oluyoruz. Güneş, klor, 
nem derken saçlarımızı 
yazın çok yıpratıyoruz. 
Bu sorunla karşılaşma-
manız için maskeler, 
spreyler denedik ve en faydalı 
olanı sizinle pay-
laşmak istiyoruz. 
Bayanlar inanın 
bir kaç dakikada 
hazırlayacağınız 
bu saç kremi 
saçlarınızın yazın 
ışıldamasını sağ-
layacak. Kullana-
cağınız malze-
meler, 120 ml 
hindistan cevizi 
sütü, 2 0 ml su, 
 ml zeytin yaği 

(isterseniz argan 
yağıda kullanabi-
lirsiniz). Malze-
melerimizi bir 
kabın içinde iyice 
karıştırıyoruz ve 
bir sprey şişesine 
dolduruyoruz. 
Saçlarımızı şampuanladıktan 
sonra hazırladığımız saç kremi-
ni ıslak saçımıza uyguladıktan 
ve biraz beklettikten sonra iyice 
yıkıyoruz. Evet bayanlar işte 

bu kadar kolay, artık yaz gelsin, 
saçlarımız ahenkle 
dans etsin. 

Post Gazetesinin 
şubat sayısında sizinle 
paylaştığım gibi, cilt 
bakımında sadece 
kullandığımız krem-
ler, maskeler değil 
yediklerimizde çok 
önemli. Size ilkbahar
yaz aylarında tüket-
menizi önereceğimiz 
yiyecekler  domates, 
kiraz, karpuz, patlıcan 
ve erik. Burda saymak-
la bitiremeyeceğimiz 
kadar yiyecek var tabii 
ki, en önemli tavsiye-
miz organik olan yiye-
cekler tüketmeye özen 
gösterin. Bir diğer 
tavsiyemiz  su içmeyi 

unutmayın. Yazın vücudumuz 
çok ter attığı icin, bize en az 2 
litre su içmemiz öneriliyor. Siz 
isterseniz su ihtiyacınızı evde 
değişik soğuk çaylar hazırla-

yıpda giderebilirsiniz. 
Kışın yüzümüzü sabah kalktığı-
mızda ve yatmadan önce yıka-
dığımızda yeterli oluyor çünkü 
cildimiz hemen kuruyor. Yazın 
tam tersine günde bir kaç kere 
yüzünüzü yıkayın. Hem cildi-
nizi sakinleştirecek hemde fe-
rahlık hissi verecektir. Unuttuk 
zannetmeyin, ilkbahar yaz’ın 
olmazsa olmazı güneş kremi-
dir. Artık çok faydalı güneş 
kremleri bulabiliyoruz, mesela 

UV-ışınlarından korumanın 
dışında, yaşlanmayı önleyen 
ve ya nemlendirici özellikleri 
olanlar. ildinize uygun olan 
kremi danışıp almanızı önemle 
rica ediyoruz. 

Haz rlayan  
Dide  ele i Ersöz

oda  zelli  Blo er
İleti i  Bil ileri

dide .ersoez ail. o
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NİSAN A  

Geç kalmadan kendimizi 
YAZ’a HAZIRLAYALIM

Hazırlayan :                         
Didem 

Çelebi-Ersöz

Paris moda haftasını unu-
tamıyoruz, sonbahar kış 

mevsiminde sizi göz alıcı 
kıyafetler bekliyor bizden 

söylemesi.

İlham kaynağı: Post Gazetesi okuyanları için özel ilkbahar  yaz 
elbise kombinleri hazırladık. 

e il Baysal
ENE RE  Pa-
ris teki terör 

saldırılarından sonra 
havalimanlarında artırılan 
güvenlik tedbirleri kapsa-
mında, enevre Havali-
manı Müslüman 3  bagaj 
görevlisi olarak çalışanın 
işine güvenlik gerekcesiyle 
son verdi. Geçtiğimiz yılın 
Aralık ayında Noel ve yılbaşı 
öncesi, çalışanların güvenlik 
amacıyla yapılan denetleme-

leri sonrası ani bir kararla 3  
Müslüman işcinin, havalima-
nına giriş kartları kilitlendi. 
İşciler 23 Aralık sabahı te 
çalışmak için gelen işciler 
Havalimanına giremediler. 
Havalimanında güvenlik 
gerekçesiyle işlerine son 
verilen işcilerin (tempor r) 
geçici istihdam kapsamında 
çalıştıkları öğrenildi. Alınan 

bilgilere göre, Paris teki olay-
lardan sonra ransız Polisi 

enevre Güvenlik birimle-
rini bilgilendirerek şüpheli 
kişilerin isimlerini verdi. 
Bu bilgilerden sonra olası 
bir saldırı ve eyleme karşı, 

enevre Kanton Polisi ortak 
işbirliğiyle Havalimanındaki 
3  bagaj görevlisinin radikal 
gruplarla bağlantılı oldukları 

gerek-
ce-
siyle 
işine 

son verildi. Terör şüphesiyle 
işlerine son verilen çalışan-
ların tekrar iş bulmasının 
imkansız olduğunu belirten 
işine son verilenlerin Avu-
kat ı, İşine son verilenlere 
gerekcesi açıklanmalı. Ancak 
şu ana kadar tüm ısrarlarımı-
za rağmen bilgi alamıyoruz  
dedi. 

M    

» İSTANBUL » ANKARA » İZMİR 
» ANTALYA » ADANA 

ve diğer iller

• Türkiye Tatil Paketleri 
• Şehir, Kültür ve Türkiye Turları 

• Futbol Kampı • Tüm dünya uçak biletleri

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

THY ile 
Zürih -

İstanbul 
günde 

4 SEFER

Saçlarınızın şıklığı, güzelliğinizin aynasıdır

Güzelliğiniz, usta ellerde şekillensin

15,- 
Der Gutschein gilt für eine 

Dienstleistung ab 30,- Sfr �

Sfr. 
Saumackerstrasse 24  |  8049  Zürich  |  Tel.: 044 430 05 05 • 079 967 84 63

      www.beautyandyou.ch  |  info@beautyandyou.ch

Dioden - Laser Männer
• Nacken ......................................................30.-
• Halskontur ...........................................30.-
• Schultern & Rücken ..........120.-
• Brust & Bauch ............................120.-

Dioden - Laser Frauen
• Oberlippe .........................30.-
• Achselhölen ...................60.-
• Beine ( ganz ) ..........140.-
• Ganzkörper ................299.-

• Brautfrisur ..........................................................150.-

• Braut  Make-up ..........................................100.-

• Hochsteckfrisuren ...... 60,- bis 120.-

• Herrenhaarschnitt ......................................19.-

Kosmetik
• Gesichtsbehandlung .............60.-
• Augenbrauen Zupfen
   (Fadentechnik)  ...............................10.-
• Augenbrauen färben .............10.-
• Pedicure .....................................................35.-
• Manicure ...................................................35.-

• Waschen, schneiden,
   Ansatzfärben, Föhnen  ............................95.- 
• Waschen, Schneiden, Föhnen .....65.-

• Föhnen  ..........................................................................25.-

• Wimpernverlängerung ..................80.-

• Keratin behandlung ....................... 250.-

• Microblading 3D ................................ 300.-

• Extensions Naturhaar .................. 300.-

• Clip Extensions (8 Stück) ........ 200.-

Öffnungszeiten:  Montag - Freitag  09.00 - 19:00 Uhr  |  Samstag  09.00 - 18.00 Uhr

SUPER ACTION!von 1. April
bis 30. April

2. YILIMIZI
KUTLUYORUZ

Her zaman 
yumuşacık eller 
ve bakımlı ayaklar 
güzelliğinizin 
vazgeçilmez 
parçasıdır.

GUTSCHEIN



Mehmet Said Çelik

BASEL -İsviçre 
Türk Diyanet Vakfı  
(İTDV)  Basel e-

tih amii’nde düzenlenen 
“Aile Semineri” büyük 
ilgi gördü. Genç Kızlar 
Kolu tarafından organize 
edilen seminere Konya İl 
Müftü Yardımcısı Saliha 
Bilgiç konuşmacı olarak 
katıldı. Sağlıklı aile, ço-
cuk yetiştirme, gençliğin 
önemi ve gençlerle aile 
arasındaki münasebetler-
de dikkat edilmesi gere-
ken hususlara değinildi. 

Seminer ve Kermesin bir 
arada yapıldığı etkin-
liklere katılanlar bu tür 
seminerlerin sık aralıklar-
la yapılmasını istedi. 

DAHA AK İ    
RE  A RISI 

İTDV Basel etih amii 
Genç Kızlar Kolu Baş-
kanı Zerrin Berrin Tunç, 
gençlerin sivil toplum 
örgütlerinde daha aktif 
olarak görev almalarını 
ve babalarının taşıdığı 
hizmet bayrağını devral-
malarını istedi. Ailelerin 

gençlere destek çıkarak 
onları özgüven aşılama-
sı gerektiğine değinen 
Başkan Tunç, “Sağlıklı 
bir toplum için bilinçli ai-
lelerin olması gerekiyor. 
Bunun için aile semi-
nerleri büyük önem arz 
ediyor. Ailelerin gençleri 
anlamaları onlara yakla-
şımları hassas bir dengeyi 
gerektiriyor. Bunun için 
seminere katılan anneler 
birçok gerçeği bilme-
diklerini ifade ettiler. 
Aynı durum ise gençlerin 
ailelerine karşı tutum ve 

davranışları gelmektedir. 
Bu konuda da seminerler 
verilmesi için çalışaca-
ğız” dedi.  

Cemil Baysal

ST. MARGRETHEN - 1  
yaşındaki kızını yüzme 

derslerine göndermeyen Müslü-
man Emir Tahirovic isimli Bos-
na’lı, yasalara aykırı davranışı 
nedeniyle  ay hapis cezasına 
çarptırıldı.  İsviçre Devlet Tele-
vizyonu S ’ye de savunmasın-
da konuşan Baba, 1  yaşındaki 
kızının haşema tesettürüyle de 
yüzerken ıslak halde ’vücut 
hatları belli oluyor’’ diyerek kı-
zının yüzme derslerinden muaf 
tutulmasında ısrar etti. Katı 
dini tutumlu olmakla suçlanan 
kızın Babası okul yönetiminin 
şikayetine maruz kaldı. kul 
Yönetimi ve Belediye Başkanı 
inancı nedeniyle katı tutumlu 
olmakla suçladığı Baba ile çok 
kez görüşme diyaloğu ara-
dıklarını, adı geçen Baba’nın 
dinini yaşadığı ülkenin hukuk 
düzeninden üstünde gördü-
ğünü ve  bayan öğretmenlerle 
görüşme talebini reddettiğini 
belirtti. Bunun üzerine suç du-
yurusunda bulunulan Bosna’lı 
Baba’ya, St. Gallen Mahkemesi 
 aylık tutuklama talebiyle il-

gili bir yazı gönderdi. Avukat’ı 
aracılığıyla karara itiraz eden 
Tahiroviç isimli baba, savun-
masında yetkilililerin kendisine 
selefi  olmasından dolayı ön-
yargılı davranıldığını ve hiç bir 
zaman çözüm diyalog arayışına 
girilmediğini iddia etti.
Aynı Baba, 201  yılında ulusal 
başında manşet olan bir konu-
da, kızının başörtüsüyle okula 
gitmesi hakkında anlaşmazlık 

nedeniyle,  aynı okul yönetimi 
ile mahkemelik olduktan sonra 
kararı taşıdığı ederal Mahke-
me’de haklı çıkmıştı. İsviçre 
Televizyonu undschau’da 
konuşan Bosnalı Baba tehdit 
ve ülkeyi terketmesi yönünde 
nefret içeren mektuplar aldığını 
söyledi. Belediye Başkanının 
da desteklediği bir kampanya 
ile, Belediye ve kul Yönetimi 
ile dini görüşü nedeniyle ters 
düşen Baba’nın ülkeyi terket-

mesi sınır dışı edilmesi için 3 
bin imza toplandı. Belediye 
Başkanı ’siyasilerin artık 
müdahele zamanı çoktan gel-
di’’ dedi. Bölge Entegrasyon 
Sorumluları i ve Siyasi Partiler 
şsiz ve aylık 3 bin 800 frank 
sosyal yardımla  çocuğuyla ai-
lecek geçinen Bosna’lı Baba’yı 
yasal siyasi bir yolla sınır dışı 
ederek çözüm bulma arayışı 
içinde

Cemil Baysal

BAAR- Diyanet Vakfı 
amii tarafından düzen-

lenen Çanakkale Şehitleri 
Anma programı öncesi dü-
zenlenen gün boyu Kermes 
ve mantı gününde, etkinliğe 
sayısız vatandaş katıldı.
Programın bir bölümünde 
Bern Büyükelçiliği Sosyal ve 
Güvenlik Müşaviri Mustafa 
Haki oşkun, vatandaşlara 
görsel sunumla Türkiye’de 
3201 Sayılı Kanuk Teklifi  
hakkında bilgilendirdi. Haki 

oşkun, “Sosyal Güvenlik 
Hakları ve Emeklilik” hak-
larını konu alan bölümünde, 
İsviçre’de Emeklilik, Türki-
ye’de 3201 sayılı Kanun’a 
göre hizmet borçlanması, 
AHV AVS Sigorta primle-
rinin Türkiye’de SGK’ya 
transferi, ev kadınlarının 
emeklilik hakları ve emekli 
olma şartlarına dair kapsam-
lı bilgiler verdi. Ardından 

vatandaşları açıklamalarıyla 
aydınlattıktan sonra, progra-
mın son bölümünde ise 1,  
saat süreyle vatandaşların 
borçlanma ve prim trans-
feri gibi durumlarıyla ilgili 
sorularını yanıtladı. Dernek 
Başkanı Dilaver Çiçek, prog-
ramın sonunda vatandaşları 
bilgilendirdiği için Haki 

oşkun’a teşekkür etti. Prog-
ramdan önce İstiklal Marşı 
ve Kuran’ı Kerim okunarak 
şehitlere dualar edildi.
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Aile seminerine büyük ilgi 

iyanet akfı 
tarafından Basel 

eti  amii nde düzen-
lenen ile eminerleri  
büyük ilgi g rüyor. ile-
ler ocuk yetiştirmek 

ge lere yaklaşım 
bilgilendirdiler. 

Vatandaşlar bilgilendirildi

Z RİH  İsviçre İslam 
Toplumu Kadınlar Teşkilatı 

İrşad Başkanlığı tarafından 
düzenlenen Kur’an-ı Kerim 
tilavet yarışması ve Maide-i 
Kur’an programı büyük bir 
katılımla gerçekleşti.  Program 
İsviçre İslam Toplumu Ka-
dınlar Teşkilatı Bayan atma 
Akdoğan’ın açılış konuşmasıy-
la başladı. Almanya’dan misafi r 
olarak katılan GMG Kadınlar 

Teşkilatı İrşad Başkanı Nermin 
Şeker’in konuşmasından hemen 
sonra heyecanla bekleyen 
yarışmacıların kura çekimleri 
yapıldı. Yarışma iki kategoride 
yarışıldı  İlk kategoride 10-13 
yaş grubu ve ikinci kategoride 
ise 1 -18 yaş grubunda ki ezber 
surelerini ve kuradan çıkan 
ayetleri okudular.  Programın 
ikinci ve Maide-i Kur’an bö-
lümünde, Viyana Bölgesinden 

misafi r olan GMG KT Kur’an-
ı Kerim yarışması ikincisi Nesi-
be ğultay, Bahar Çağlayan 
ve Nesibe Kurban’ın sunduk-
ları Kur’an-ı Kerim tilavetiyle 
gönüller doydu ve ve Esma’ül 
Hüsna ve ilahiler ile ise kulak-
ların pası silindi. Tabiri caizse 
“doyumsuz” programın hiç 
şüphesiz en heyecanlı bölümü 
ise yarışma sonuçlarının açık-
landığı bölümdü. 

K    

Yüzme dersi için 4 ay hapis cezası

Ba tiyar 

BERN -  İsviçre genelinde 
Televizyon ve adyo 

vergilerini toplamakla görevli 
olan Billag, 201  yılında bir 
rekora imza attı ve İsviçre de 
20 3 kişinin sözkonusu vergi-
leri ödemediğini tespit ederek 
mahkemeye verdi. İsviçre de 

evinde, aracında veya evinde 
internet var ise Bilgisaya-
rından TV ve adyo izleme 
imkanı olanların adyo ve 
Televizyon vergisisi ödeme-
leri gerektiği gibi hertürlü 
değişiklik durumundada Bil-
lag a bildirmeleri gerekiyor. 
Bildirmeyenler ve müfettişle-

rin yakalama ve mahkemeye 
vermeleri durumunda 000 
franka kadar ceza alabilir. 
Billag müfettişeri, 2012 
yılında 69, 201  yılında ise 
1 23 kişinin adyo-Tv vergisi 
ödemediğini tespit etmiş ve 
mahkemeye vermişti.

    
Billag dan yeni ekor  apılan ontroller sonucu - adyo ergisini 

demediği tespit edilen  kişi ma kemeye erildi.

VEFAT ve 
BAŞSAĞLIĞI

İbrahim Akyıldız 
İ las l in  Avr a Te sil isi

Mümtaz ve saygıdeğer insan

vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. 

Hayatını milli ve manevi değerlerin korunmasına 
yaşatılmasına adayan Osman Yumakğulları’na, 

Allah’ü Teala’dan rahmet, kederli ailesine ve mesai 
arkadaşlarına sabrı cemil diliyorum.

‘nın

Osman
Yumakoğulları



1919HABER

R
H

EIN-MAIN

FEB RU A R     2 016Aktuell

Aktuell

R
H

EIN-MAIN

FEB RU AR     2016

Aktuell FEB RU AR     2016

yilmaz@iki-design.net
www.iki-design.net

Telefon 06207-20 33 909
Mobil 0163-163 20 90

Auftraggeber: Post Gazetesi
Auftrag: Logo-Redesign “Post Aktuell“
Datum: 19.01.2016

Agentur für 
Marketing & Design

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

NİSAN A  

Mehmet Said Çelik 

SOLOTHURN - Türk 
el sanatlarını gelecek 

nesillere aktarmak, Türk 
kadınını el emeği göz nuru 
eserlerinin İsviçrelilere 
tanıtmak maksadıyla düzen-
lenen " anımeli Sergisi" 
büyüm ilgi gördü.  Avrupalı 
Türk Demokratlar Birliği 

ETD  Kadın kolları 
tarafından düzenlenen . 

anımeli Sergisi etkinlikle-
rine  kişisel stant açı-
larak Türk el sanatları 
sergilendi.  Sivil toplum 
örgetleri kadın kolları-
nın da katıldığı etkinliği 
beş bini aşkın ziyaret-
çi gezdi.  Solothurn 
Gerlafi ngerhof alanında 
gerçekleştirilen sergi-
de, çiniden yağlı boya 
tablolara, el dokuması 
kumaşlardan dikilmiş 
elbiselerden el işleme-
si tülbentlere, ev yapımı 

yemeklere varıncaya kadar 
onlarca farklı ürünü satma 

imk nı buldu.

AİLE Ü ESİNE 
KA KI 

anımeli Sergisi'nin açılı-
şına katılan ETD İsviçre 
Başkanı Murat Şahin, "Bu 
etkinliğimizde kadınları-
mızın el emeği göz nuru 
ürünlerini satarak aile büt-
çelerine katkı sağlamalarını 
ve geleneksel el ürünlerimi-
zi yeni nesillere ve İsviç-

relilere de tanıtarak el 
sanatlarımızın üretimine 
ve tanıtımına katkı sağ-
lamayı hedef edindik. 
Bu tür etkinlikleri arttı-
rarak devam edeceğiz" 
açıklamasında bulundu. 
Fuara, Türkiye'nin Bern 
Büyükelçiliği Basın 
Müşaviri acı Mehmet 
Gani ve Türkiye'nin 
Bern Büyükelçiliği Ça-
lışma Müşaviri Mustafa 

aki Coşkun da katıldı.

Hanımlar hünerlerini sergiledi
rupalı ürk e-

mokratlar Birliği 
 tarafından 

organize edilen 
anımeli ergisi  

ürk el sanatlarının 
rupa ülkelerinde 

sergilendiği nemli 
bir platform alini 

aldı. 

Z RİH- İsviçre İslam 
Toplumu'nun düzenlemiş 

olduğu S G Bildungszentrum 
- Eğitim Merkezi'nin açık kapı 
gününe ilgi yoğun oldu. Zürih 
Başkonsolosu Aslı Oral'ın İTT 
Başkanı Dr. Kah-
raman Tunaboylu 
ve diğer STK 
mensuplarının yanı 
sıra, yerel resmi 
makamlardan
da ilgi yoğundu. 
Zürih'den Kanto-
nale Fachstelle für ntegration, 
Schaffhausen'den PS erein 
für ugendfragen, Pr vention 
und Suchthilfe, ugendarbeit 

egensdorf, SOS asis-
mus, erein Friedenslicht ve 

egensdorf Belediye Meclisi 
üyelerinden katılımlar oldu. 
S G Bildungszentrum yönetic-
leri ve Eğitmenleri tarafından 

birbirinden zengin kurslar 
hakkında bilgiler sunuldu ve 
belirlenen ders saatlerinde 
katılımcılar sınıfl arda dersleri 
bizzat ziyaret edip, akılları-
na takılan tüm soruları ders 

sonunda eğitmenlere 
sorma ve görüşme 
imkanı sunuldu. 
Programın ikinci bö-
lümünde  kişilik 
seminer salonunda 
tüm katılımcılara 
S G Eğitim Merkezi 

sorumlusu Ahmet Türkel ve 
S G Eğitim Merkezi Müdiresi 
ve Bağımlılığı nleme Proje 
sorumlusu Ayşe Kasapoğlu 
Eğitim Merkezinin sunduğu 
hizmetler hakkında bilgiler 
sundu. Aile ve sosyal enteg-
rasyon gibi pek çok alanlar-
da verilen kurs hizmetleri 
anlatıldı.

Açık kapı gününde 
bilgilendirildiler

 ğitim 
erkezi nin 

ık apı 
ünü yoğun 
ilgi g rdü

Z RİH  İsviçre'de son 
dönemlerde fi rmaların bir 

anda yüzlerce işcinin işine son 
vererek, uyguladıkları mali 
revizyon ve kısıtlama prog-
ramları konuşuluyor. Asansöz 
fi rması Schindler  işci 
çıkaracağını duyurdu. Credit 
Suisse yakın zamanda toplam-
da  bin işci azaltacak. BS 
bazı işcilerin yer ve bölgele-
rinde rotasyona gidecek. Ül-
kenin en çok kazanç sağlayan 
bankalarından eiffeisenbak 
bazı küçük şubelerini kapa-
tıp, bazı şubeleri büyültecek.  

interthur ieter fi rması 
 işci azaltacak. Aargau 

Alstom'da yılın başında  
işci çıkarılacağı açıklandı.

Zürich ersicherung Sigorta  
 işci çıkaracağını bildirdi. 

BASF fi rması  işine son vere-
ceğin duyurduğu  işcinin 

'u İsviçre'de.
 Bern'de temizlik araçları 
üretimi yapan Bucher fi rması, 
üretimini yurtdışına kaydı-
racağı için  işci sayısını 
azaltacak. Merkezi St. Gallen 
bölgesinde bulunan, pence-
re sektöründe birinci sırada 
bulunan EgoKiefer fi rması 
üretimini yurtdışına kaydırma-
sından dolayı  işci çıkardı. 
İşci çıkaran fi rmaların büyük 
çoğunluğu, üretim yerlerini 
işci maliyetinin daha düşük 
olduğu Doğu Blok ülkelerine 
taşıyor. 

irmalar iş i çıkarma yarışında

autogarage

        Baumann Autogarage AG
Baumann Autogarage • Brisgistrasse 2, 5400 Baden, Tel.: 056 200 24 24
Fax: 056 200 24 21 • www.baumannauto.ch •  garage@baumannauto.ch

Ali Kaya

1,9 %  ile 3,9 %  arası Leasingler, 2000,- ile 6000,- birim not al

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

25’900.- CHF’den
itibaren

HONDA 
CR-V

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

Energieeffizienz-Kategorie: A

22’500.- CHF’den
itibaren

KayaAli K

HONDA 
HR-V

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

16’000.- CHF’den
itibaren

HONDA 
JAZZ S

ÇOK YAKINDA!
Zürich Yeni Mobilya Mağzasına kavuşuyor

A‘dan Z‘ye 
anahtar teslim 
Restaurant ve 
Imbıss yapılır

Eviniz için aradığınız 

tüm Mobilya çeşitleri

LEMON Möbel‘de
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Değerli Post okuyucuları, bu ay 
sizlere  6.yılını kutlayacağımız  

2  Nisan lusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramımızdan bahsede-
ceğim.  2  Nisan 1 20, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı 
gün, halkın  seçtiği temsilcileri 
aracılığı ile kendi kendini yönet-
meye başladığı büyük bir günün 
adıdır. Devletimizin yönetim 
sistemindeki bu tarihle başlayan 
büyük değişimi, Türk lusu’nun 
binlerce yıllık tarihindeki en 
büyük değişimini simgeleyen 2  
Ekim 1 2 ’te de Cumhuriyetin 
ilanı ile bu sistemi sonsuza dek 
perçinlemiştir. Büyük nderi-
miz Mustafa Kemal Atatürk ilk 
Meclisin açıldığı 2  Nisan 1 20 
gününü lusumuza ve “Bu günün 
Küçükleri Yarının Büyükleridir” 
dediği çocuklarımıza Çocuk Bayramı olarak 
armağan etmiştir. Dünyanın neresinde Türk 
varsa bu anlamlı günü kutladığı gibi bizlerde 
burada ülkemizden binlerce kilometre uzak-

ta, İsviçre’de ama aynı ruh ve aynı 
heyecanla bu bayramı kutluyoruz. 
Hepinize kutlu olsun. 

 yıl önce kurulan  Cumhuriyeti-
miz, bu geçen süre içerisinde pek 
çok güçlüklere rağmen tüm kurum 
ve kurallarıyla daha iyiye ve daha 
güzele yürümektedir.. Cumhuriye-
timizin en önemli kuruluş felsefesi 
olan “Egemenlik Kayıtsız Şartsız 
Milletindir”  ilkesi, ülkemizi ilgilen-
diren siyasal, ekonomik, iç ve dış 
her türlü kararların sadece Türk 

lusuna ait olduğu, başkaca hiçbir 
ülkenin veya yabancı kuruluşların 
bu kararlarda hükümranlık hakkı 
olamayacağı ve egemenlik hakla-
rımızdan kısmen veya tamamen 

vazgeçme anlamına gelen her tür teslimiyetçi 
siyasal anlayışlara kesinlikle izin verileme-
yeceğini ifade eder. Ülkemizin bölünmez 
bütünlüğü ve Anayasamızın değiştirilemez 

ilkeleri çerçevesinde bağımsız bir ülke olarak 
tek amacımız akıl ve bilimin önderliğinde 
çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak ve onu 
da aşmaktır. Binlerce yıllık ortak bir tarih 
ve kültürel birikimin doğurduğu Türk lusu, 
karşılaştığı bütün sorunlarına çözüm bulacak 
ve bunları aşacak güç ve yetenektedir. Her 
kuşak kendisinden sonraki kuşaklara daha 
iyi bir Türkiye bırakmak durumunda ve 
sorumluluğundadır. Bu, ülkemize ve yarı-
nın büyükleri çocuklarımıza olan en temel 
görevimizdir. 

zellikle yurt dışında her kademede, 
Türkiye’yi ve Türk insanını temsil eden sizle-
rin,  Atatürk’ ün gösterdiği çağdaş değerlere 
sahip çıkarak, bilgili, ahlaklı, çalışkan ve 
üretken insanlar olarak hem burada Türk 
toplumunu hakkıyla temsil edeceğinize, hem 
de bulunduğunuz İsviçre toplumuna uyum 
sağlayarak yararlı olacağınıza inanıyorum.
Yeryüzünde çocuklara bayram  armağan 
eden yegane ülkenin mensubu olarak övünç 

duyuyoruz,  kıvanç duyuyoruz.  
Böyle bir bayramı dünya çocuk-
ları ile paylaşmaktan da ayrıca 

mutluluk duyuyoruz. 2  Nisan kutlamala-
rı, TRT’nin güzel bir girişimiyle, nesco 
tarafından kabul edilen ve 1 ’dan beri 
‘ luslararası Çocuk Şenliği”ne dönüşmüştür. 
Bugüne kadar 110 değişik ülkeden binlerce 
çocuğun katıldığı şenlikler Ankara, İstanbul, 
Antalya, Gaziantep, Bursa, Konya şehirlerin-
de gerçekleştirilmiştir. Her yıl, değişik ülke-
lerin çocuk toplulukları, bayram sevincimizi 
paylaşmak üzere ülkemize gelmektedirler. 
Yeni dostluklar, arkadaşlıklar oluşturmakta 
güzel yurdumuzu, Türk misafirperverliğini 
tanımaktadırlar. Bu gün bu küçük dostluk-
lar yarın büyüyerek dünya barışına katkıda 
bulunacaktır. Bu küçük yürekler ülkelerine 
döndüklerinde Atatürk’ün dediği gibi “Yurtta 
Barış Cihanda Barış” diyerek Türkiye’nin 
gönüllü tanıtım elçileri olmaktadırlar.

İsviçre’deki ve bütün dünyadaki çocuklarımı-
zın bu güzel günlerini tekrar kutluyorum.

 ALI 
ÇEVIK

23 Nisan l sal E e enli  e o  Bayra

Sadece 1 gün değil onlar 1 yıl KAHRAMAN
Cemil Baysal

Z RİH  Bir çok sosyal, kültürel, 
sportif ve dini etkinliklerin görü-
nen ve görünmeyen alanlarında 

bayanların imzası bulunuyor. İsviç-
re’deki tüm sosyal ve kültürel organi-

zasyonların görünmeyen kahramanları 
bayanlar. 

kul aile birlikleri toplantı ve etkin-
liklerinde, cami ve kültür dernekleri-
nin organizasyonlarında, kermeslerde  
onlar tüm organizasyonların görün-

meyen kahramanları. Kimini 
kapıda bilet satışı yaparken, 
kimini standlarda satış ya-
parken, kimini elinde oklava 
ile gözleme pişirken, kimini 
salon düzenini kurarken ve 

toplarken görüyoruz. 
Ancak göründükle-
rinin çok daha faz-
lasını organizasyon-
ların görünmeyen 
alanlarında çalışan 
kadınlar derneklerin 
cemiyetlerin can 
damarları.
Etkinliklerin vitri-
nininde bir kaç saat 
çalışırken görünen fedakar 
bayanların çalışmaları bununla 
kalmıyor. Kimi bağlı olduğu 
derneğin üyesi, kimi yönetim-
lerde, kimi tamamen gönüllü 
olarak çalışıp bağlı oldukları 
cemiyetlerin kasasına gelir 
sağlayabilmek ve cemiyetlerin 
ayakta kalması için cefakarca 
çabalıyorlar. rganizasyonları 
başarılı geçmesi için onlar 
çalışmalarına günler öncesin-
den başlıyor. Bir çok etkin-
liklere evde yaptıkları hamur 

işi yiyeceklerle katkıda bulunan 
bayanların özverileri tüm derneklerde 
takdirle karşılanıyor. Bir çok başarılı 
etkinliğin arka planında kalan, sosyal 
ve kültürel dini etkinliklerin organi-
zasyonlarının büyük yükünü taşıyan 
bayanların emeklerine büyük övgü-
ler yağdıran tüm dernek ve cemiyet 
yönetimleri ’ nlarsız bu etkinlikleri 
yapmamız zordu’’ diyerek bayanların 
hakkını teslim ediyor. Daha önceki 
yıllarda olduğu gibi, onlar 201  yılın-
dan görünmeyen kahramanları yılın 
şampiyonları.

ürih Başkonsolosu olarak göreve geldiği 
günden bu yana, davetlerin neredeyse tama-
mına eşi an ral ile iştirak etmeye gayret 

göstererek dernek ve cemiyetlerde vatandaş-
ların gönlünü kazanan Aslı ral, son yıllarda 

göreve gelen ve azlaca takdir toplayan 
Başkonsolosların başında geliyor. 

Cemil Baysal

BERN  Federal Hükü-
metin yaptığı kıyas-
lama araştırmasının 

sonuç raporuna göre, gü-
vencesiz ve ucuz istihdamın 
yaygınlaştığı ve kantonların 
buna karşı mücadelelerinde 
büyük uçurumların olmasına 
eleştiri yağdı..Bu alandaki 
mücadelenin gerekliliğini 
rapor ortaya koydu. Ekono-
mi Bakanı ohann Schneider 
Ammann, bu alandaki tedbir 
önlemlerinin artırılacağını 
belirtti. İş dünyasındaki 
kontrol laçkalığı Serbest 
Dolaşım Anlaşması  yoluyla 
ülkeye ucuz işci yağacak, ve 
hükümet bunları denetleme-
yecek  uyarılarıyla yasaya 
karşı çıkan o dönemin 
muhalafet partilerini haklı 
çıkarıyor. Bazı kantonlar sa-

dece belli bir branşı denetim 
altında tutarak kontrolleri 
ihmarkarlıkla geçiştiriyor. 
İhmarkar davranan kan-
tonların başında Zug ve 
Schaffhausen geliyor. Sınır 
ülkelere yakın bölgelerdeki 
yabancu uyruklu işverenler-
le İsviçre fi rmalarına yönelik 
yapılan kontrollerde de 
ayrımcı muamele farklarının 
olduğu, denetlemelerde İs-
viçre fi rmalarına daha esnek 
toleranslı davranıldığı tesbit 
edildi.  Hükümet Ekonomi 
Dairesi adına araştırmayı 
yapan ekonomistler, pek çok 
kantonda çalıştırılan işcilerin 
güne bilrik dış ülkelerden  
getirilen işciler mi, oturma 
izni ile çıkartılan işciler 
mi, kantonların verilerinin 
paylaşımının yasak olduğu 
gerekcesiyle  denetim ve 

tesbitin güç olduğu belir-
tildi. Schaffhausen başta 
olmak üzere Doğu kanton-
larındaki denetim ihmalleri 
eleştirilerin başını çekiyor. 
Schaffhausen de ağırlıklı 
olarak sadece Gastronomi 
alanında ucuz işci çalıştırı-
mına karşı denetim yapıldığı 
belirtildi. Schaffhausen İş ve 
işci bulma kurumu Müdürü 
Vivian Biner, Geçen yıl 
bize Gastronomi de bazı 
işyerlerinde kaçak işci çalış-
tırmayla ilgili ihbarlar ulaştı. 
Denetlemelerimiz bu alana 
yoğunlaştırıp sıklaştırdık. 
Ancak rapor denetlemelerin 
yetersiz ve daha da artması 
gerektiğini gösteriyor  dedi. 
Zug Kantonu sözcüsü de ge-
rekli denetimlerin yapıldığı-
nı belirten ifadelerle kantonu 
savundu. 

    

ZÜ İH- Ülkenin dev banka-
larından redit Suisse’nin 

şefi  Tidjane Thiam’ın maaşının 
,  milyon frank olduğu açık-

landı. Thiam’a ayrıca bir kere-
lik 1 ,3 milyon frank ödendiği 
bildirildi. Thiam’ın maaşı, bir 
önceki redit Suisse şefi  Brady 

Dougan’ın aldığı 9,  
milyon frank maaştan 
daha düşük.  Thiam 
geçtiğimiz yıl yılın 
ortasında işe başladı. 
201  yılındaki bir 
kerelik ödemeyle 
maaşı ile Thiam’ın 
kazancı, 201  yılında 
18 milyon frank 
oldu. İsviçre’de dev 
fi rmaların başındaki 

E-
O’la-
rının 
aldık-

ları maaşlar dudak uçuklatıyor. 
UBS Şefi  Sergio Ermotti’nin 
aylık kazancı 1,2 ve toplamda 
yıllık kazancı 1  milyon frank. 
S iss- E Şefi  E ’su Michel 

ies’in yıllık kazancı ise  
milyon frank. 

aaşı tam  mily n rank

olda redit 
uisse Şe i Tid ane 
Thiam. Görevi 

Brady Dougan’dan 
devralmıştı.

olothurn bölgesinde sosyal, sporti  ve kültürel pek çok aaliyette kadınların 
aktiv çalışmaları övgü topluyor.Talha ğurluel’in katıldığı son ’ anakkele 

Geçilmez’’ organizasyonunda da, atih amii Kadın Kolları, gönüllü ve yöne-
timdeki bayanlarla birlikte etkinliğin görünen ve görünmeyen alanlarındaki 

kahramanlarıydı.

Baar Diyanet amii tara ından düzenlenen pek çok etkinlikte olduğu gibi, düzen-
lenen son anakkale Şehitleri Anma Programı’nda da hanımlar etkinliğin önemli 
kahramanlarındandı.

Basel’de düzenlenen anakkale ve İstiklal Marşı 
ezbere okuma yarışmasında kadınlar bol bol övgü 
toplarken, salonda ve satılş standtlarında bayan-

lar organizasyonda başroldeydi. 

uzern’deki yüb amii tara ından düzenlenen sayısız etkinliklerin başarısında, hanımların 
imzası bulunuyor. on olarak Mart ayı içinde düzenlenen 0. yıl etkinliğinde, hanımlar hazır-

lamış oldukları yiyecekler ve satıştaki başarılarıyla başarılını bir kez daha sergilediler. 
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Z RİH - Türkiye Bern Büyü-
kelçiliği Basın Müşavirliği ve 
Avrupa İslam Üniversitesi (İUE) 

işbirliğiyle düzelenen "Mehmet Akif 
Ersoy" konulu panele sunum yapmak 
için gelen İUE Rektörü Prof. Dr. Ne-
dim Bahçekapılı yaptığı konuşmada 
"Bilinçli ve düzeyli ''Avrupalı Müslü-
man'' kimliğini inşaa etmek, batılılar 
nezdinde 'istenmeyen ve korkulan din'   
olarak algılanan İslamiyet'i doğru ve 
güzel bir şekilde anlatmak amacıyla 
Hollanda Rotterdam'da kurdukları 
Avrupa İslam Üniversitesi'nin 
şubesini talep gelmesi halinde Zürih'te 

bir şube açacaklarını söyledi.  En son 
Güzel Sanatlar Fakültesi'ni  kurdukla-
rını belirten İUE Güzel sanatlar Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Sözer 
de Mehmet Akif'in Edebi sanatları 
kullanmadaki maharetinden bahsede-
rek edebi eserlerinden örnekler sundu 
ve "Mehmet Akif Ersoy gibi Doğu 
sanatlarını en iyi şekilde Avrupalılara 
ve Türkiye kökenli ve vatandaşla-
rımıza ve yeni nesile en iyi şelkilde 

tanıtmaya" çalıştıklarını söyledi.
Türkiye Bern Büyükelçiliği Basın 
Müşaviri Hacı Mehmet Gani de 
Mehmet Akif'in gazetecilik yönünü 
anlatarak, Akif'in 1908 yılında dergi 
başyazrlığıyla gazetecilik kariyerine 
başladığını 1919 yılında Mustafa 
Kemal'in davetiyke Ankara'ya gelen 
Akif'in başyazarlığını yaptığı 
Sebilürreşad Dergisinde yazdığı yazı-
larla  kişilerle değil fi kirlerle mücade-

le ettiğini,  Milli mücadele yıllarında 
halkı birlik berabelik ve milli mücade-
lenin yanında olması yönündeki yazı-
larının Anadolunun en ücra köşelerine 
ulaştırılarak halkın 
kurtuluş savaşının yanında ter 
almasını sağladığını belirrtti. İUE 
Öretim üyesi Doç. Dr. Mevlüt Koç da 
Mehmet Akif'in şiirlerindeki siyasi 
ve tarihsel arka plandan bahsederek 
Akif'in şiirlerinin derin bir siyasi ve 

tarihi temele dayandığını, hayatın 
içinden olayları yansıtığını bu 
nedenle toplumun her kesimi tarafın-
dan kabul gördüğünü söyledi.    İmza-
lamış olduğu işbirliği protokolleri ile 
mezunlarına iş ve farklı 
üniversitelerde lisans üstü eğitim 
imkanı sağlamayı hedefl eyen Avrupa 
İslam Üniversitesi, Hollandaca, 
Türkçe ve Arapça dillerinde eğitim 
veriyor.

İsviçre’de Avrupa İslam Üniversitesi heyecanı
rupa slam ni ersite-

si s i re nin üri  ken-
tinde şube a ıyor. 

Ba tiyar 

BERN -   İsviçre Parla-
mentosunda bulunan 

Liberal Demokrat Parti 
(FDP)  grubu, sağlık mas-
rafl arını azaltmak amacıyla 
yeni bir teklif sunmaya 
hazırlanıyor. Teklifte, sağlık 
sigortalarındaki yıllık talep 
edilen azami 300 franklık 
katkı paylarının 400 frank'a, 
en yüksek olan 2500 
franklık katkı payı ( 
Franchise) 5000 frank 
olmasını öngörüyor. 
Liberal Demokrat 
Parti (FDP) bu şekilde 
her küçük bir sağlık 
sorununda hemen 
doktorlara koşulmasını 
engellemek istiyor.  
Sağlık sigortaları 
(Krankenkasse) bugün 
en az 300 en fazla ise 
2500 frank (Franchise) katkı payı uyguluyor.  FDP 

Milletvekili Regine Sauter, 
partilerinin biyelerin daha 
fazla sorumluluk almalarını 
ve her küçük rahatsızlıkta 
doktora koşulmasını en-
gellemek olduğunu belirtti. 
Milletvekili ayrıca katkı 
payının yükseltimesinin 
bireylere prim ucuzluğu 
olarak geri döneceğine dik-
kat çekerken, her kim ben 
5 000 frank yılda katkı payı 

ödeyeceğim ve karşılı-
ğında daha  az prim öde-
yeceğim diyorsa, bunu 
yapabilmeli dedi. Sağlık 
Sigortalarında uygulanan 
katkı payına (Franchise)  
12 yıldır zam yapıl-
madığına dikkat çeken 
Liberal Demokrat Parti 
(FDP), sağlık sigortala-
rındada Kasko mentali-
tesinin uygulalanmasını 
savundu

den katkı ayına zam talebi
iberal emokrat 
arti  ağ-

lık sigortalarında 
rankenkasse  

uygulamada olan 
ranc ise lere zam 
yapılmasını ng -
ren teklif sunmaya 

azırlanıyor.

e il Baysal

Z RİH  İsviçre'nin 
dev bankalarından 

Credit Suisse, revizyon 
kararıyle beraber bir 
dizi radikal kararlar 
almaya başladı. Credit 
Suisse, yatırım ban-
kacılığı birimlerinde 
kesintileri artıracak, 
maliyet tasarrufu 
kapsamında bazı eylem-
leri hızlandıracak.  Credit 
Suisse,2018 yılına Kadar 
4,3 milyar tasarruf bek-
liyor. Bu hedefi n gerçek-
leşebilmesi için Londra 
ve Nwe York'ta 2 bin 
kişinin işten çıkarılması 
planlanıyor. Daha önce 
1600 İsviçre'de olan 4 bin 
kişinin işten çıkarılacağı 
Sonbahar'da duyurul-
muştu. Bu açıklamayla 
toplamda çıkarılacak işci 
sayısı 6 bin olacak. Credit 
Suisse böylece 1,7 milyar 
frank tasarruf yapacak. 

Sonbahar'da açıkladığı 
malizyet kısıtlama planı 
doğrultusunda ilk olarak 
açıkladığı, 2018 yılına 
kadar 3,5 milyar frank 
olan rakamı 4,3 milyara 
çıkardı. 

ÜRK AH İLLE-
RİNİ NERDİ
İsviçre'nin en büyük 
bankalarından olan Credit 
Suisse yaptığı son açık-
lamalar da enfl asyonda 
yapılan iyileşmelere bağlı 
olarak Türk Tahvillerini 
önerdi. Tahvil kelime 
anlamı olarak bir devlet 
ya da kurum tarafından 

hazırlanan , kısa veya 
uzun vadeli borç seneti-
dir. Credit Suisse Türk 
Tahvilleri ile uzun vade 
de yatırım yapanların 
kazanabileceklerinin de 
altını çizdi. 2020 vadeli 
Türk Tahvilleri riski az 
yatırım olarak adlandı-
rılmaya ve gösterilmeye 
başlandı. Ayırca İsviçre 
Bankası Credit Suisse 
Türk Tahvillerini tavsiye 
ederken faiz indirimi 
riskinin de az olduğuna 
dikkat çekti. Credit Suis-
se analistleri gelişmekte 
olan Türkiye gibi ülkelere 

yapılan yatırımların 
kazandıracağını ve 
piyasa varlıklarının 
da desteklenece-
ğini açıklamaları 
içerisinde yer verdi. 
İsviçre Bankası 
Credit Suisse'nin 
Dünya'nın farklı 
yerlerinden mil-
yarlarca dolarlık 

porföye yön verdiğinden 
yapılan açıklamalar 
herkesin dikkatini çekti.
İsviçre Bankası Credit 
Suisse Türk Tahvillerini 
Tavsiye Etti ve ilerleyen 
günler de bu tavsiyeye 
bağlı olarak ülkemizden 
tahvil alan ve yatırım 
yapan kişi sayısının hızla 
artacağı bekleniyor

Credit Suisse’den 
radikal kararlar
redit uisse  yatırım bankacılığı birimlerinde 

kesintileri artıracak  maliyet tasarrufu 
kapsamında bazı eylemleri ızlandıracak.

MONTAJ

Defne Yatak Odası  3.850,- CHF

Yemek Odası  3.950,- CHF

Hayal Koltuk Takımı  2.750,- CHF

Hürrem Yatak Odası  4.450,- CHF

Defne Koltuk Takımı  3.650,- CHF

Gri Koltuk Takımı  2.050,- CHF

Tüm ürünlerde her ölçü mevcut ve tüm renkde 
uygulanabilir (deri ve kumaş)

ŞARK
KÖŞESİ

Ölçü ve renk dilediginiz gibi hazırlanır. 
İsteğe göre ölçüleri kendimiz alıyoruz.

Tüm Mobilyalarımız ANKARA imalatımızdır

C.A.N MOBİLYA GmbH: Oltnerstr. 77
4663 Aarburg •  Tel.: 062 / 791 52 93
Mobil: 076 / 495 96 72 • 077 / 914 20 48
Tel.: +90 312 349 60 24 • +90 532 715 26 57

Zengin Mobilya 
seçeneklerimiz, 
Ankara’nın özel 
ahşap kalitesi ve 
kendi üretimimizle 
Hizmetinizdeyiz

Baza Başlık  1.350,- CHF

7

B5
Garanti

Yıl

BiZDEN

TAŞIMA ve

Kapalı gün ve saatlerde Terminle mağazamızı açıyoruz

Aarburg

C.A.N
ANKARA Mobilya

Kirchgasse 10 • 3360 Herzogenbuchsee • Tel: 078 922 07 58

Süt Dana 
Kuşbaşı 1 kg

Dana Kuşbaşı

KUZU Tüm veya Yarım 1 kg KIYMA
Köftelik 1 kg

Günlük taze helal kesim ET
Günlük taze SEBZE ve 
MEYVE çeşitleri ve daha 
YÜZLERCE ÇEŞiTLERiMiZDE 

ÇOK UYGUN FiYATLAR

İndirimlerimiz 02.04. - 09.04.2016 tarihleri arasında geçerlidir

10,95

14,90

9,90

6,95

İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN
Ayda bir kez et ihtiyacları ÜCRETSİZ karşılanır

11,90

14,95

14,90

19,90

1 kg

19,95
36,90

Süt Dana 
Biftek 1 kg

1.Yıl Aksiyonu Hesabını bilenlerin
 marketi...
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NİSAN A  

İSTANBUL- Bu yıl 3.sü 
düzenlenen Dünya Türk 
İş Konseyi, Dünya Türk 

Girişimciler Kurultayı'nda 
işadamlarımız bölgesel 
Komite Başkanlarını seçti. 
26-27 Nisan tarihlerinde 
İstanbul'da gerçekleşen 
kurultayın ilk günü Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve Başbakan 
Ahmet Davutoğlu'nun 
dünyanın 75 farklı ülkesin-
den 2 bin Türk işadamına 
hitap ettiler. Kurultayın 
ikinci gününde yapılan se-
çimler yapılarak dünyanın 
farklı bölgeleri için Komite 
başkanları seçildi.  Delege-
lerin oy çoğunluğunu alan 
İsviçreli işadamımız Suat 
Şahin DTİK Avrupa Komi-
te Başkanı seçildi. 

R Ü LENME E 
A IRLIK 
Genel Kurul seçimleri 
sonrasında DTİK Avrupa 
Komite Başkanlığı'na  Suat 
Şahin, DTİK Avrasya Ko-
mite Başkanlığı'na Ali Ga-
lip Savaşır, DTİK Balkanlar 
Komite Başkanlığı'na Ömer 

Süsli, DTİK Asya-Pasi-
fi k Komite Başkanlığı'na 
Nejdet Demiryürek, DTİK 
Afrika-Ortadoğu-Körfez 
Komite Başkanlığı'na Abu-
bekir Salim, DTİK Ame-
rika Komite Başkanlığı'na 
Ömer Er seçildi. Seçimin 
ardından Post Gazetesine 
açıklamada bulunan DTİK 
Avrupa Komite Başkanı 
Suat Şahin, başkanlığı süre-
si içerisinde örgütlenmeye 
ağırlık vereceğini ve Dış 
Ekonomik İlişkiler Kurulu 
(DEİK) ve Dünya Türk İş 
Konseyi (DTİK)'in sahip 

olduğu potansiyelden bütün 
Türk işadamlarının istifa-
de etmelerinin sağlamayı 
hedefl ediklerini belitti.  
DTİK Avrupa Komite Baş-
kanı Suat Şahin, "Bizden 
önce bu görevi yürüten 
işadamı arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyorum. Hizmet 
bayrağı olarak gördüğümüz 
bu görevi daha yüksek nok-
talara taşıyacağız. Oyları ile 
bizi destekleyen işadamla-
rımıza da teşekkür ederek 
takdirlerine layık olmaya 
çalışacağım.  DTİK Avrupa 
Komitesi işadamları olarak 
daha sıkı işbirliği içerisinde 
olacak ve ülkemizin 2023 
ihracat hedefl erine ulaşabil-
mesi için katkı sağlamaya 
çalışacağız" açıklamasın-
da bulundu. Toplantılara 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve Başba-
bakn Ahmet Davutoğlu'nun 
yanı sıra Ekonomi Bakanı 
Mustafa Elitaş, Avrupa Bir-
liği Bakanı Volkan Bozkır, 
Kültür ve Turizm Bakanı 
Mahir Ünal, Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Fikri 
Işık katılarak işadamlarımı-
za hitap ettiler.  

DTİK Avrupa Komite 
Başkanı Suat Şahin oldu

DTİK Avrupa Komite 
Başkanı uat Şahin oldu.

İS İ RE - Basel 
de düzenlenen Saat 

Mücevher Takı Fuarı'na 

Konya Ticaret Odası 13 
işadamıyla katıldı.  Ev 
sahipliğini Murat Hoş  ve 

Sahra Sevici'nin üst-
lendiği programa Zürih 
Başkonkonosolsuğu'nda 

verilen kahvaltı ile 
başlandı. İsviçre Ticaret 
Müşaviri Ömer Faruk 

Çakır'ında katıl-
dığı kahvaltıda 
sorunlar masaya 
yatırıldı iştişare 
yapıldı. Zürih turu 
ve Mezzo Resta-
uran'da yenilen 
yemeğin ardın-
dan heyet Zürih 
Başkonsolosu Aslı 
Oral'ı makamında 
ziyaret etti. 

nya i aret dası ndan İsviçre çıkarması 

A d ssa ed BERKE

AARB R  Avrupa Türk 
Demokratlar Birliği'nin 

davetlisi olarak İsviçre'ye 
gelen AK Parti Bursa Mil-
letvekili Zekeriya Birkanta, 
İsviçre'de vatandaşlarımız 
arasında gördüğü birlikte-
likten memnun olduğunu 
söyledi. Aarburg da bulunan 
Hünkâr Ocakbaşı Restoran'da 
İsviçre temasları hakkında 
bilgi veren AK Parti Bursa Millet-

vekili Zekeriya Birkanta,  "İs-
viçre temaslarım kapsamında bu 

ülkede yaşayan 
vatandaşlarımızın 
sorunların birinci 
ağızdan dinleme 
fırsatı yakaladım. 
UETD Başkanı 
Murat Şahin'den 
ve diğer 
STK'larımızın 
yetkililerinden 
bilgiler edindim. 
Sorunların çözü-
mü için mecliste 
gerekli birimlere 
konuyla ilgili 

bilgi vereceğim" dedi.  

ir i e i en enn n a d

Abdussamed
Berke

Z RİH - Bu yıl 
5.si düzenlenen 

Zürih Bebek ve Çocuk 
Fuarı büyük ilgi gör-
dü.  Bebek ve çocuk 
mobilyaları, kıyafetler, 
oyuncaklar, hamile 
elbiseleri ve bekleyen 
ebeveynlere A'dan Z'ye 
kadar bebek ve çocuk 
dünyasını ilgilendiren 
her sektör fuarda yer 
alarak boy göster-

di.  Fuarın tek Türk 
kökenli müteşebbisi ise 
yıllardır sigorta faaliyet 
gösteren Prizma Sigor-
ta ajansı yer alarak do-
ğumdan sonra bebekler 
için yapılması avantajlı 
olan sigorta hizmetleri 
konusunda fuar ziya-
retçilerine bilgi verdi. 
Prizma Sigorta ajansı-
nın sahibi Ferhat Ural, 
bebeklikten itibaren 
yapılan birçok sigorta 
hizmetinin hem aileye 

hem de bebeğe büyük 
imkânlar sunduğunu 
bunu İsviçrelilerin 
gayet iyi bildiğini ve 
fırsatlardan yararlan-
dığını belirterek Türk 
vatandaşlarının da bu 
imkânlardan yararlan-
ması için bebeklerini ve 
çocuklarına lazım olan 
sigortaları yaptırmaları 
menfaatlerine alacağını 
söyledi. Ural, "Vatan-
daşlarımızın konumuna 

göre yaptığımız analiz-
ler sonucu sigorta türü 
teklif ediyoruz. Fuar 
boyunca Prizma Sigor-
ta ajansının profesyonel 
kadrosu ile yaptığı 
çalışmalar olumlu so-
nuçlar verdi. Sigorta ve 
fi nansal alanlarda her 
türlü hizmeti veriyo-
ruz" diyerek erken si-
gorta yapanların hayatı 
boyunca daha avantajlı 
olacağını söyledi. 

 Sİ R ALA IN
rizma igorta a ansının sa ibi er at 
ral  erken sigorta yaptıranların ayatı 
boyunca a anta lı olacağını s yledi 

B KRE  Türkiye'nin 
önemli iş adamları örgütle-

rinden Müstakil Sanayici ve İş 
Adamları Derneği (MÜSİAD) 
yurt dışı örgütlenmesine devam 
ediyor.  Romanya'nın başkenti 
Bükreş'te 169.şubasinin açılışı-
na MÜSİAD'ın farklı ülkeler-
den gelen temsilcileri katıldı. 
Bükreş'teki açılışa katılarak 
Romanya MÜSİAD'a destek 
veren İsviçre MÜSİAD Yöne-
tim Kurulu üyeleri Romanya'da 
çeşitli incelemelerde bulunarak 
yatırım imkânları konusunda 
yetkililerle görüştüler. MÜSİD 
İsviçre Başkanı Cesur Çitak 
Romanya temaslara hakkında 
yaptığı açıklamada, "Müsta-

kil Sanayici ve İş Adamları 
Derneği (MÜSİAD)'ın 169.
şubesinin açılışı münasebetiy-
le Romanya'daki MÜSİAD'ı 

kuran işadamlarımıza destek 
vermek onların yayında oldu-
ğumuzu bildirmek için seçkin 
bir ekipli Bükreş'e geldik.  Bu 
vesileyle Romanya'daki yatırım 
imkânlarını meslektaşlarımızla 
görüşme fırsatı yakaladık. Biz 
de onlara İsviçre'de yatırım ve 
iş potansiyelleri üzerinde bilgi-
ler verdik.  Fevkalade olumlu 
görüşmeler yaptık. Bunun yanı 
sıra Bükreş'teki Türk ve Tatar 
Türkleri ile görüşerek hasret 
giderdik. Şehirdeki Türk şehit-
liğini ve diğer  tarihi mekanları 
ziyaret ederek dolu dolu bir 
program yaşadık" diyerek ev 
sahibi MÜSİAD Romanya 
teşkilatına teşekkür etti. 

MÜSİAD İsviçre’den 
Romanya MÜSİAD’a destek

üstakil anayici 
e ş damları er-
neği ın 

.şubesi o-
manya nın başken-
ti Bükreş te a ıldı. 

s i re  
üyeleri a ılışa katı-
larak eşitli temas-
larda bulundular.
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NİSAN A  

Cemil Baysal

Z RİH  Son dönemler-
de Türkiye'den değişik 
isimli profi llerle Avru-

pa'da yaşayanlara para satın 
alma teklifi  yapılıyor. Sosyal 
medyada yaygın olan bu teklif, 
bazen Alman Markı, bazen 
İngiliz Pauntu, bazen İsviçre 
frankı olarak değişiyor. Benzer 
olaylar daha önce de yaşan-
mıştı. Bazı gurbetcilerden bu 
tuzağa düşenler oldu.  İrlan-
da'dan geldi. Yaklaşık bir yıl 
önce İrlanda'dan gelen gurbetci 
tuzağa düşenlerden. Afyon'da 
polise başvuran İzmirli gurbet-
çi, kendisine piyasa değerinden 
düşük fi yatla İsviçre Frangı 
vereceğini söyleyen bir kişi 
tarafından dolandırıldığı iddia-
sıyla şikayetçi oldu. Dolandırıl-
dığını iddia eden  yaşındaki 
gurbetçi Serhan Bekir Atalay, 

 yıldır İrlanda'da yaşadığını, 
kendisiyle sosyal medyadaki 
hesabı üzerinden arkadaşlık 
kuran Süleyman G. isimli bir 
kişinin elindeki dövizi piyasa 
değerinden düşük fi yatla vere-
ceğini vaadetmesi üzerine 
Türkiye'ye geldiğini ifade etti. 
"Süleyman G. beni sosyal med-
yadaki hesabımdan ekledi ve 
benimle arkadaşlık kurdu. Bir 
süre sonra elinde  bin İsviç-
re Frangı olduğunu ancak bunu 
kendisinin bozdurmaya kork-
tuğunu söyledi. Değerinden 
düşük fi yatla bu paraları bana 
verebileceğini söyledi. Ben de 
öncelikle Buca ilçesi Şirinyer 
semtinde yaşayan annemin evi-
ne gelerek onun adına  bin 
lira kredi çektim. Bir otomobil 
kiralayarak buluşma adresimiz 
olan Afyon'un Sandıklı ilçesine 
gittim. Burada şüpheli kişi 
bana bir çanta dolusu  deste 
halindeki banknotları göster-
di. İçinden aldığım  numune 
parayı götürdüm bankaya 
gösterdim. Paraların sahte 
olmadığını görünce paraların 
tamamı karşılığı anlaştığımız 

 bin liranın  bin lirasını 
paraları getirmesi karşılığında 
şüpheliye verdim. Aradan bir 
süre geçtikten sonra paralar 
ve şüpheli kişi gelmeyince 
belirtilen adresteki eve girdim. 
Ancak içeride kimse yoktu, do-
landırıldığımı anlayarak polise 

şikayette bulundum."
Atalay, Süleyman G.'nin eşi 
ve çocuğu olduğunu belirttiği 
kişilerin kapak fotoğrafında yer 
aldığı sosyal medya hesabının 
halen aktif olduğunu gördüğü-
nü ancak bu hesap tarafından 
kendisinin engellenmiş durum-
da olduğunu söyledi. Emniyet 
yetkilileri, piyasa değerinden 
düşük fi yatla döviz bozdur-
ma vaadinde bulunan kişilere 
vatandaşların itibar etmemesi 
uyarısında bulundu.

AMAN DİKKA Lİ 
L N 

Arkadaşlık teklifi nden sonra 
mesaj atan kişinin yazdığı me-
saj genellikle şöyle  Selamun 

aleykum abi kusura bakmayın 
özür dileyerek sizi rahatsız 
etmiş bulunmaktayım sizi 
tanımadan bilmeden tesadüfen 
ekledim yurt dışında yaşadığı-
nızı düşünerekten abi ben mug-
lanın bi ilçesinde oturmaktayım 
sera ve çiftcilik işi yapıyorum 
abi benim -  yaşlarında 
kadın bir komşum var bu kadın 
yurt dışında  yıl önce kaza 
geçirmiş yatalak felç kalmış bir 
yaşlı adama bakıcılık yapıyor-
du adam  hafta önce vefat etti 
hayırsız evlatları yaşlı adamın 
cenazesine bile gelmedi Allah 

kimsenin başına böyle bir şey 
vermesin abi yaşlı adamın eşi 
öleli yıllar olmuş benim komşu 
kadını adamın evlatları arıyo 
evi toparla temizle eşyaları ol-
mayanlara muhtac olanlara da-
ğıt anahtar sende kalsın diyolar 
kadın evi toparlarken temizler-
ken eşyaları kaldırırken tavan 
arasından bir çanta buluyo hiç 
kimseye bir şey demeden eve 
geliyo geçen gün hanımla beni 
akşam çaya davet etti konuyu 
açtı çantayı gösterdi ilk gördüm 
şaşırdım çantanın içi para dolu 
sonra konuyu anlattı bende be-
nim yurt dışından tanıdıklar var 
ben sana alıcı bulurum dedim 
abi kadının elindeki para paunt 

toplam  bin paunt 
var  deste lik 

, deste  lik kadın 
parayı tedavülden 
kalkmış para olarak bi-
liyo bende tedavülden 
kalkmış dedim zaten 
değersiz olduğunu 
tedavülden kalktığını 
söyledim ama ben sana 
yinede alıcı bulurum 
dedim resimlerini 
çektim sana yolladım 
abi bu para değerinden 
çok ucuza alınıcak 
para bakılır incelenir 
gerekli kontrolleri 

vesaire neyse yapılır o şekilde 
alınır makinadan dahi geçiririz 
para çok ucuza alınıcak sende 
kazanırsın bende kazanırım bu 
şekilde bana yardımcı olma 
şansın varmı ben sana para pul 
falan talep etmiyorum kesin-
likle yanlış anlaşılma falan ol-
masın parayı ilk önce inceleriz 
çantayı dökeriz bakarız içinden 
örnektir numunedir herneyse 
alır dövizciye gösteririz o şekil-
de bir yol haritası çizeriz bana 
yardımcı olma şansın varmı abi 
istersen telefon numaramı ve-
reyim telefondan daha ayrıntılı 

ve detaylı konuşma fırsatımız 
olur ayırlı Günler abi.

İKNA EDİ RLAR 
D 'da yaşayan S.G., sosyal 

paylaşım sitesi Facebook'ta 
tanıştığı kadın tarafından  bin 
lira dolandırıldı. S.G. yaklaşık 
iki hafta önce Facebook'ta dul 
ve bir çocuk annesi olduğu-
nu belirtip, kendisini 'Meral 
Duman' olarak tanıtan kadınla 
tanıştı. 'Meral Duman', S.G.'ye 

 bin İsviçre Frangı olduğu-
nu ancak tek başına bozdura-
madığını, yardım ederse yarısı-
nı kendisine vereceğini yazdı. 
Teklifi  kabul eden S.G., kadının 
talimatları doğrultusunda Bur-
dur'un Tefenni İlçesi Seydiler 
Köyü'ne giderek kadının teyze-
sinin oğlu olduğunu söyleyen 
kişiye  bin lira verdi. Kadının 
açtığı telefonla sparta'ya geçen 
S.G., bir daha kadınla bağlantı 
kuramayınca dolandırıldığını 
anladı ve şikayetçi oldu. Aynı 
kadının daha önce kendisini 
'Sibel Sönmez' diye tanıttığı 
ve aynı bahaneyle Ankara'da 
yaşayan bir çiftçiyi de  bin 
lira dolandırdığı ortaya çıktı.

AŞKALARI    
A A DÜŞMESİN

"Kadın beni Facebook'ta arka-
daş olarak ekledi. Adının 'Me-
ral' olduğunu söyleyen kadın, 
teyzesinin baktığı yaşlı kadının 
öldüğünü söyledi. Bu yaşlı 
kadının dağıtılan eşyalarından 
koltuğu teyzesinin aldığını 
belirtti. Koltuğun içindeki san-
dıktan  bin İsviçre Frangı 
çıktığını anlatarak bozdurmak 
için benden yardım istedi. 
Paraların resimlerini bana gön-
derince inandım ve kabul ettim. 
Teyzesinin Burdur'un Tefenni 
İlçesi Seydiler Köyünde yaşa-
dığını oraya gitmem gerektiğini 
bildirdi. Ben de uçakla Antal-
ya'ya, oradan da denilen yere 
gittim. 'Meral'ın teyzesinin oğlu 
olduğunu söyleyen 'Osman' 
adında birisi gelip benden  
bin lira aldı ve paraları getire-
ceğini söyledi. Bir süre sonra 
kadın beni arayarak sparta'ya 
gelmemi ve kendisini ora-
dan almamı istedi. sparta'ya 
varınca telefonu kapalıydı. Bir 
daha kendisine ulaşamadım. 
Dolandırıldığımı anladım."

Dolandırıcılardan yeni taktik

Sosyal med-
yada son dö-
nemlerde Türki-
ye den değişik 
isimli profillerle 

rupa da yaşa-
yanlara para satın alma teklifi yapılıyor.

S  D

Cemil Baysal

Z RİH  İsviçre ETD ta-
rafından Zürih 

Dorint Otel'de dü-
zenlenen " 'e 
Doğru Yeni Türki-
ye Yolunda" adlı 
konferansa, çeşitli 
STK kuruluşları ve 
Büyükelçilik tem-
silcileri'nin yanı 
sıra çok sayıda va-
tandaşımız katıldı. 
Programın açılış 
konuşmasını yapan 

ETD İsviçre Baş-
kanı Murat Şahin , 
hem sosyal hem de 
kültürel anlam-
da vatandaşları 
gelecek dönemde 
buluşturmaya de-
vam edeceklerini 
belirterek, düzen-
ledikleri "2023'e 
Doğru Yeni 
Türkiye Yolunda" 
konulu konfe-
ransa katılanlara 
teşekkür etti. Şahin 
ayrıca, ''  he-
defi nden önce İs-
viçre Türklerin ilk 
hedefl erinin  

lusal Parlamen-
to seçimlerinde, 
Bern'e vekil veya 
vekiller kazandır-
mak olmalı'' dedi. 
Daha sonra, konuş-
ma yapan Gazeteci 
ve T  program-
cısı Cem Küçük 

Türkiye'de gelişen olaylar ve 
Türkiye'nin siyasi gündemi 

ve çeşitli konular 
hakkında ayrıntılı 
bilgiler verdi.
Gazeteci Yazar 
Cem Küçük, -  
Aralık yolsuzluk-
rüşvet operasyon-
ları, MİT krizi ve 
Gezi olayları ile 
ilgili açıklamaların 
yanısıra, Cemaat ve 

ükümet arasında 
son dönemlerde 
yaşananlar ve terör 
örgütlerinin canlı 
bomba eylemlerin-
deki perde arkası 
küresel ittifaklarıyla 
ilgili açıklamalarda 
bulunurken, Türki-
ye'nin  hedef-
leri önünde hiçbir 
gücün duramayaca-
ğını söyledi. Yoğun 
katılım altında ger-
çekeşen program, 
halkın sorularının 
cevaplandırılma-
sıyla sona erdi. 
Programın başında 
ve sonunda 
''  Mart Çanakkale 
Zaferi ve Şehitler 
Günü" dolayısıyla 
Çanakkale şehitleri 
için, Eşref Dalkı-
ran oca Kur'an-ı 
Kerim okuyup sa-
londaki misafi rlerle 
birlikte beraber dua 
edildi.

“Güçlü Türkiye”den 
rahatsız olanlar var

UETD’nin 
düzenlediği 
konferans-
ta konuşan 

gazeteci 
yazar Cem 
ü ük a ık 

ve net ko-
nuştu  ü lü 
Türkiye’den 

ra atsız olan-
lar var

Cemil Baysal

Z RİH  Zürih'te Şehir 
Polisi tarafından çok kez 

haksız muamele ve gerekce-
siz Polis kontrolüne  maruz 
kaldıklarını belirten bir grup, 
ırkcılık iddiasıyla Zürih Şehir 
polisinden şikayetci oldu. 
Bir avukat aracılığıyla Polise 
dava açan grup adına konuşan 
ET 'da İslam Bilim Adamı 
olan Mohamed a Baile, 
davayı doğruladı. Koyu tenli 
olanların potensiyel suçlu 
muamelesi görmesinden ra-
hatsız olan grup, Zürih Şehir 
polisine ayrımcılık yapmakla 
suçlayarak dava açtı. Kendisi-
nin de diğer koyu tenliler gibi 
sıkca polis kontrolüne maruz 
kaldığını belirten İslam Bilim 
Adamı, ''Bern'den Zürih'e 

seyahatimde en az ayda bir 
kere sürekli durdurulup polis 
tarafından kontrole maruz 
kalıyorum'' dedi. Mohamed 

a Baile, açtıkları davayla 
bazı önyargılı veya görevini 
kötüye kullanan Polisleri teş-
hir etmek yerine, ayrımcılığın 
ve konunun hassasiyetinin ne 
üstteki yetkili tarafından mü-
cadele edilmesini sağlamak 
olduğunu belirtti. Tepkilerin 
sesini yükselten olay, geçti-
ğimiz yaz ayında FC Zürih'te 
forvet oynayan Yassine Chik-
haoui'nin, Bahnhofstrasse'de 
gerçekleşen bir gasp hırsızlık 
olayıyla ilintili olarak çok 
sayıda Polis tarafından kaba 
kuvvet kullanılıp yanlışlıkla 
Zürih Polisi tarafınca gözaltı-
na alınması oldu. 

Zencilerden 
ırkçılık iddiası

BERN  Federal ükü-
metin yaptığı kıyasla-

ma araştırmasının sonuç 
raporuna göre, güvencesiz 
ve ucuz istihdamın yay-
gınlaştığı ve kantonların 
buna karşı mücadelele-
rinde büyük uçurumların 
olmasına eleştiri yağdı..

Bu alandaki mücadelenin 
gerekliliğini rapor ortaya 
koydu. Ekonomi Bakanı 
ohann Schneider Am-

mann, bu alandaki tedbir 
önlemlerinin artırılacağını 
belirtti. İş dünyasındaki 
kontrol laçkalığı ''Ser-
best Dolaşım Anlaşması  

yoluyla ülkeye ucuz işci 
yağacak, ve hükümet 
bunları denetlemeyecek'' 
uyarılarıyla yasaya karşı 
çıkan o dönemin muhala-
fet partilerini haklı çıkarı-
yor. Bazı kantonlar sadece 
belli bir branşı denetim 
altında tutarak kontrolleri 
ihmarkarlıkla geçiştiri-
yor. İhmarkar davranan 
kantonların başında Zug 
ve Schaffhausen geliyor. 
Sınır ülkelere ya-
kın bölgelerdeki 
yabancu uyruklu 
işverenlerle İs-
viçre fi rmalarına 
yönelik yapılan 
kontrollerde de 
ayrımcı mua-
mele farklarının 
olduğu, denetle-
melerde İsviçre 
fi rmalarına daha 
esnek toleranslı 
davranıldığı 
tesbit edildi.  

ükümet Ekonomi 
Dairesi adına araştırmayı 
yapan ekonomistler, pek 
çok kantonda çalıştırı-
lan işcilerin güne bilrik 
dış ülkelerden  getirilen 
işciler mi, oturma izni 
ile çıkartılan işciler mi, 

kantonların verilerinin 
paylaşımının yasak oldu-
ğu gerekcesiyle  denetim 
ve tesbitin güç olduğu 
belirtildi. Schaffhausen 
başta olmak üzere Doğu 
kantonlarındaki denetim 
ihmalleri eleştirilerin 
başını çekiyor. Schaffha-
usen'de ağırlıklı olarak 
sadece Gastronomi alanın-
da ucuz işci çalıştırımına 
karşı denetim yapıldığı 

belirtildi. Sc-
haffhausen İş 
ve işci bul-
ma kurumu 
Müdürü ivian 
Biner, ''Geçen 
yıl bize Gas-
tronomi'de bazı 
işyerlerinde ka-
çak işci çalış-
tırmayla ilgili 
ihbarlar ulaştı. 
Denetlemele-
rimiz bu alana 
yoğunlaştırıp 

sıklaştırdık. Ancak rapor 
denetlemelerin yetersiz ve 
daha da artması gerek-
tiğini gösteriyor'' dedi. 
Zug Kantonu sözcüsü de 
gerekli denetimlerin yapıl-
dığını belirten ifadelerle 
kantonu savundu. 

    

İş ve işci bulma 
kurumu Müdürü 

ivian Biner

konomi Bakanı 
ohann chneider

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

    Zürich -
İstanbul - Zürich 

Uygun TATiL PAKETi imkanı ANTALYA

Uygun fiyatlarımızı 
sorunuz.

www.asreisen.ch • Email: asreisen@bluewin.ch 
Löwenstr.2 8280 Kreuzlingen • Tel: 071-6722985 • 079 3544192

Yazılı ve sözlü Tercüme yapılır

2016 REZERVASYONLARI BAŞLAMIŞTIR

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

HalalBooking

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

www.planetgmbh.ch

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

Mail: info@planetgmbh.ch

Muhasebeniz Güvenli Ellerde...

l t bh h

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

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

tarafımızdan itina ile yapılmaktadır.
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NİSAN A  

Cemil Baysal

BERN- İsviçre'de 
son yıllarda Doktor 
açığı iyice kendisi 

belli etmeye başladı. Sağlık 
Sektöründe Doktor ve diğer 
çalışanların büyük bölümü 
bayanlardan oluşurken, Ya-
bancı diplomalı doktorların 
sayısı artıyor.  FM  İsta-
tistiklerine göre, İsviçre'de 

 yılında bayan doktor 
ve hekim  sayısı yüzde 
,  daha artarak toplamda 
 bin  olarak kayda 

geçti.  er  ekim

Tabip'ten altısı bayan olsa 
da, bayan hekim ve tabip 
sayısı artışta. -  
yılları arasındaki artış tam 
üçte bir. Erkeklerde artıi 
oranı yüzde .   yaşının 
altında hekimler daha çok 
bayan,  yaşının üzerin-
deki hekimlerde ise ağırlık 
erkeklerde. Bunun da son 
yıllarda bayanların tıp 
eğitimine yönelmeleri gös-
teriliyor. Kadın hekimlerin 
yüzde 'ı daha çok, çocuk, 
psikolji, jinekoloji ve do-
ğum alanlarında aktif oldu-

ğu 
açıklandı. 
Erkeklerin yüzde 'ı ise, 
ağız,burun,çene gibi cerra-
hi alanlarda. 

ALMAN HEKİM 
SA ISI AR I R 
Sağlık sektöründe ve 
hastanelerde artan kadın 
sayısı kadar Alman hekim 
ve tabipci sayısı da hızla 
artışta. Son  yıl içinde bu 
artış yüzde 'den yüzde 

, 'a çıktı. Bu rakamlar-
la berabr İsviçre'de her  
hekimden birisi yabancı. 
Yurtdışından gelen hekim-
lerin büyük çoğunluğu 
komşu ülkelerden geliyor. 
Bu grubun başını Almanlar 
çekiyor.  Bu rakamlardan 
sonra, sağlık sektörünün 
yurtdışından gelen hekim 
ve tabiplerde ayakta kaldığı 
dikkat çekiliyor.

Her 3 doktordan 
birisi YABANCI

Ba tiyar 

BERN -  Federal 
İstatistik Dairesi'nin 

verilerine göre ır-
sızlık yüzde  düştü. 
En tehlikleli şehirler 
ise Fribourg, Bile ve 
Basel. Geçen yıl, isviçre 
genelinde   suç 
işlendiğini duyuran BFS, 
bir yıl öncesine oranla 

 yüzde  daha 
az olduğunu belirtti. 
BFS kriminal suçlarda 
düşüş olsada bazı suç 
oranlarındaki artışada 
dikkat çekti. erilere 
göre Memurlara karşı 
tehdit ve şiddetin yüzde 
,  oranında arttığını 

ve toplam 'den  
'e çıktığını açıkladı.  

İşlenen cinayet sayısı ise 
'den 'ye çıkarken, 

yabancılar yasasının 
ihlalinde ise yüzde ,  
artış oldu.

EN EHLİKELİ 
ŞEHİRLER
İsviçre genelinde en çok 
suç işlenen şehirlerin 
başında yüzde ,  ila 
Fribourg'un gelirken, 
ikinci sırada yüzde ,  
ila Basel geliyor. Üçün-
cü sırada ise yüzde ,  
ila Biel şehri gelirken, 
dördüncü sırada a 
Chau -de-Fonds yüzde 

, , ve beşinci sırada 
Neuch tel yüzde ,  
oranla geliyor.

EN Ü ENLİ 
ŞEHİRLER
Federal İstatistik Daire-
si, raporunda en güve-
nilir şehirler olarak ise 
yüzde ,  suç oranı ile 
Köniz, yüzde ,  oranla 
Thun, ve yüzde ,  ila 
Chur olarak açıkladı.

En güvenli ve en 
güvensiz şehirler

ederal statistik airesi B  
bugün  yılına dair kriminal 

istatistiği yayınladı

BERN -  Endüstri devi Sulzer, yayınladığı bildi-
ride, Ober interthurdaki üretim tesislerini ka-

patmayı planlandığını, tüm dünyadaki Sulzer üretim 
yerlerinde toplamda bin  kişiyi işten çıkaracağını 
duyurdu. Tüm dünyada üretim tesislerini azaltmayı 
hedefl ediğini açıklayan Şirket, geçen sene yüzde  
kazancının azaldığını açıklarken,  yılı ortalarına 
kadar toplamda bin , İsviçre'de  kişiyi işten 
çıkaracağını duyururken,  ila  milyon Frank 
tasarruf etmeyi planladıklarını açıkladı.

S    
   

BERN -  "S N  D Ş " İnisyatifi   Ekim 
'dan itibaren yürürlüğe giriyor. İsviçre 

Parlamentosunun kabul ettiği ve ülkede yaşayan 
 milyon yabancıyı yakından ilgilendiren, "Sınır 

Dışı" etme yasa hükümleri  Ekim 
 tarihinden itiba-

ren geçerli olacağını 
açıklandı. Açıklam 
bizzat Federal ü-
kümet Bundesrat  
tarafından yapıl-
dı. Yeni yasayla 
birlikte isviçre'de 
suç işleyen ya-
bancıların sınır dışı 
edilmeleri konusunda 
ağırlaştırılmış hüküm- ler 
geçerli olacak.  Parlamento geçen 
sene " Kriminel yabancıları sınır dışı etme" yasasını 
kabul etmiş, ancak hem parlamento hemde Federal 

ükümet yasanın yürürlüğe girmesi için   şubatta 
yapılan Yaptırım inisyatifi  sonuçlarını beklemişti. 
Federal ükümet  " alkımız yasanın bir an önce 
yürürlüğe girmesini istiyor." Açıklamasını yaparak 
Kantonların yasayı yürürlüğe  koyabilmeleri içinde 
zaman ihtiyaçları olduğunu belirtti.  Ekim  ta-
rihinden itibaren yürürlüğe girecek Sınır Dışı etme 
yasası'nın geçmişe yönelik geçerliliği yok. Yasanın 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işlenen suçlarda 
sınır dışı uygulamasını kapsıyor.

Sınırdışı uygulaması 

1 Ekim’den 
sonra

aptırım 
nisyatifine 

5 Gün önce HAYIR 
ıkmasının ardından  

ederal ükümet 
Bundesrat   

 yasasının 
yürürlüğe gireceği 

tari i a ıkladı.

BERN- alk Partisi S P'nin öncülüğünde referan-
duma taşınan ve  Şubat günü sandığa gömülen 

Yaptırım İnsiyatifi 'ne karşı,  hafta içinde internet 
üzerinden yapılan çağrılarla ,  milyon bağış toplan-
dı. İnternet üzerinden hiç bir oylama öncesi bu mik-
tarda bağış gerçekleşmişti. er yaş grubu ve sosyal 
kesimden insanların destek verdiği bağış kampan-
yasını  bin  kişi imzaladı. Toplanan bağışların 
ve oluşan sosyal ağın bundan sonraki seçimlerde de 
kullanılması öngörülüyor.                Cemil Baysal

 M  
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