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Zürich - Ankara
99CHF‘den başlayan tek yön fiyatları

SERVİSLERİMİZ 

+ 25kg Bagaj hakkı

+ Aperatif yiyecek ve içecek

+ Havayolu harçları

FİYATLARIMIZA DAHİLDİR

YENİ

Daha fazla bilgi ve rezervasyon için: germania.ch

BAKANLIĞA      
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AK Parti hükümeti, Avrupalı 
Türklere 2 konuda daha 

müjde vermeye hazırlanıyor.  
AK Parti İstanbul Milletvekili 
Mustafa Yeneroğlu " boşanma-
ların Türkiye'de tanınmasıyla 
ilgili şikayetler aldık. Boşanma 
davalarının daha kolay tanıması 
için Adalet Bakanlığı'na öneri 
sunduk" dedi. 

EK İŞ VE MAAŞ        
İMKANI

Yurtdışında yaşarken 
Türkiye'den maaşını almak 

isteyenlerin Avrupa'da yarı 
zamanlı ek işlerde çalışmasına 
izin vermeyi gündeme alabile-
ceklerini ifade eden Yeneroğlu, 
"Böylece hem ek iş imkânı 
vermek hem maaşını almak 
mümkün olur. Avrupalı Türkle-
rin sorunlarını  çözeceğiz" dedi.

Avrupalı Türklere 
iki müjde birden

Avrupalı Türklerin 2 önemli 
sorunu daha tarihe karışmaya 
hazırlanıyor. Boşanma kararla-
rının Türkiye’de tanınması ko-
laylaşacak, emekli aylığı alana 
ek işte çalışma hakkı verilecek

AK Parti İstanbul Milletvekili 
Mustafa Yeneroğlu

Ya teröristleri İADE EDİN 
ya da cezalarını çeksinler

#$%&'(()*"+,*)$-.-"/01(('23'"
geçerli olan başörtüsü yasağı-

nı kaldırmak , yerine yönetmelikte 
öğrencilerin düzgün giyinme şartı 
yazılmasını istiyor.       HABERİ 9’DA

Okulda 
başörtüsü
yasağı 
kalkıyor

Çavuşoğlu, 
“PKK ve 

yine terör lis-
tesinde olan 
DHKP-C’ye 
yönelik ted-
bir alınmasını 
veya o terö-
ristleri bize 
iade etmenizi 
biz uluslara-
rası hukuk 
çerçevesinde 
istiyoruz” 
dedi.    

20’DE

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi 
görüşmeler için bulunduğu Bern’de mevki-

daşı Didier Burkhalter ile yaptığı görüşmenin 
ardından ortak basın toplantısında konuştu.

ITT’de 
Karaağaç dönemi
İsviçre’deki Türk derneklerinin çatı 

organizasyonu İsviçre Türk Toplumu 
(İTT)  7.  olağan kongresinde  Levent 
Karaağaç oybirliği ile yeni Genel Baş-
kan oldu.      HABERİ 16. SAYFADA

Pasaportta 
‘parmak izi’ 

dönemi
Avrupa Birliği vize 

muafi yeti çerçevesin-
de yer alan 72 kriterden 
biri olan çipli pasaportta 
“Parmak izi” dönemi 
başlıyor.              18’DE

!Yurtdışından’ 
getirilen 

araçlara yeni 
düzenleme

Gümrük ve 
Ticaret Bakanı 

Tüfenkci, Yurt 
dışından araç getiren 
yaklaşık. 40 bin araç 
sahibi ile ilgili bir 
düzenleme yaptık-
larının müjdesini 
verdi 23.SAYFADA

Eren Derdiyok 
İsviçre’yi 
NEDEN seçti?
Galatasaray’ın golcü oyuncusu 

Eren Derdiyok, sarı kırmı-
zılıların resmi dergisine verdiği 
röportajda İsviçre Milli Takımı 
formasını giymesi hakkında 
konuştu.           24. SAYFADA

MÜSİAD EXPO
başarılı geçti
İstanbul CNR Fuar Merkezi’nde gerçekleşen MÜSİAD 

EXPO Fuarı’na bu yıl ‘’700 fi rma, 7 binden fazla yabancı iş 
adamı, 800’ü yabancı 1000 satın almacı, 52 ülkeden alım he-
yetleri ve 100’ü aşkın ülkeden ziyaretçi katıldı   4. SAYFADA

 1978 doğumlular 
DİKKAT 

Dövizle askerlik başvurusu yapacak 1978 doğumlu vatan-
daşlarımız 31 Aralık 2016 tarihine kadar başkonsoloslu-

ğa müracaat etmelidir                    HABERİ 19. SAYFADA
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BERN - Türkiye'nin Bern 
Büyükelçisi İlhan Saygı-
lı, Avrupalıların zihninde 

15 Temmuz darbe girişimi 
süreci sonrası Türkiye ile ilgili 
oluşan yanlış algının değiştiril-
mesi gerektiğini ifade etti. İs-
viçre'deki görevine resmen baş-
layan Saygılı, Türkiye'nin Bern 
Büyükelçiliği'nde düzenlenen 
toplantıda, iki ülke ilişkileri 
hakkında, AA muhabirlerine 
değerlendirmelerde bulundu. 
Saygılı, "Avrupalıların zihnin-
de özellikle 15 Temmuz sonrası 
Türkiye ile ilgili yanlış bir al-
gının oluştuğunu biliyoruz. Bu 
algıyı değiştirmek ve Türkiye 
le ilgili gerçekleri anlatmamız 
en temel vazifemiz. Bu gerçek-
leri bilmek zorundalar." dedi. 
Avrupa ülkelerinin Türkiye'de 

terör soruşturması kapsamında 
tutuklanan HDP milletvekille-
rine yönelik tavrını da eleştirdi. 
"Avrupa'da 15 Temmuz benzeri 
bir süreç yaşansa onlar olağa-
nüstü hal ilan etmezler miydi  
diyen Saygılı, "Fransa'da Tür-
kiye'deki 15 Temmuz'un belki 
yüzde 1'i kadar bile bir olay 
yaşanmadı ama bize benzer 
bir OHAL süreci yaşıyorlar. 
Bunları bire bir anlattığımız 
zaman Avrupalılar anlıyorlar. O 
yüzden bunları İsviçrelilere an-
latacağız." ifadelerini kullandı. 
İsviçre ile ikili ilişkiler hakkın-
da da değerlendirmede bulunan 
Saygılı, "Bizim İsviçre ile ikili 
ilişkilerimiz gayet iyi. Dışişleri 
bakanımız 15 Temmuz sonrası 
bir Batı ülkesine yönelik ilk 
ziyaretini İsviçre'ye yaptı ve bu 

ziyaret de başarılı geçti" şeklin-
de konuştu. Daha fazla İsviçreli 
yatırımcıyı Türkiye'ye çekmeyi 
ve daha fazla İsviçreli turistin 
Türkiye'ye gitmesini teşvik 
etmeyi amaçladıklarını ifade 
eden Saygılı, İsviçre'deki Türk 
toplumunun da öneminin altını 
çizerek, "İsviçre'deki Türk 
toplumunu iki ülke arasındaki 
dostluk köprüsü olarak görü-
yoruz" dedi. Geçen ağustos 
ayında vefat eden Türkiye'nin 
eski Bern büyükelçisi Mehmet 
Tuğrul Gücük'ü de yakından 
tanıdığını ve vefatı nedeniyle 
derin üzüntü duyduğunu belir-
ten Saygılı, Gücük'ten görevi 
devralmanın kendisi için ayrı 
bir onur olduğunu ifade ederek 
İsviçre Türk toplumuna da 
başsağlığı dileklerini iletti. 

Ba tiyar k m ş

$
ER  - İs içre De let demir olları 

BB , b gün . Aralık  
azar günü itibari ile yürürlüğe giren 

yeni tari e e sürüş a r lan ec -
sel  değişikliği ile alakalı bilgi erdi. 

BB tekli biletlere ortalama ,   
zam ya tı ancak bazı yıllık Abone 
ücretleri ortalamadan yüksek artış 
gösterdi. rneğin .sını  yıllık Abone 

ücreti  rank   ranka 
yükseliyor. . ını  yıllık Abone ücreti 
ise  rank artarak  ranka çı-
kıyor. BB enel Direktörü Andreas 

eyer, kon yla ilgili ya tığı açıklama 
ile gerek bilet ücretlerine ya ılan 
zam ile gerekse önümüzdeki zaman 
diliminde ya ılacak zamları laştıma 
bakanlığı ile siyasetin belirlediğini 
belirtti. 

eni da ren i e eri am an r 

Avrupa’da yanlış 
Türkiye algı ı var

!"#$%&'()%)*&')%*+'#)*+"&"$',-%.%*
İlhan aygılı İsviçre Devlet Proto-
kol efi Büyükelçi Maro eina’ya 
güven mektubunun örneğini suna-

rak resmen görevine başladı.

Türkiye’nin Bern Büyükelçisi ay ılı, ransa’da Türkiye’deki 
 Temmuz’un elki yüzde ’i kadar ile ir olay yaşanmadı 

ama ize enzer ir A  süreci yaşıyorlar  dedi. Bakan Çavuşoğlu yeni u un süre birlikte çalıştığı ö el Müşaviri olan 
Büyükelçi İlhan aygılı’yı İsviçre ürk K’larıyla tanıştırdı. 
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teci yazar kimliğiyle ön planda 
bulunsa da bunun arkasında çok 
daha erdemli vasıfları bulunuyor. 
O İstanbul doğumlu 
olduğu gibi, bir İstanbul 
beyefendisidir. İstanbul 
kültürüyle yoğrulmuş 
İstanbul’u yudum yudum 
içine sindirmiş bir İstan-
bul aşığıdır.  Gazeteciliği 
ve yazarlığının yanı sıra 
milliyetçi ve muhafaza-
,".%,(1$#$+%(+%2$3$+(+%

ve sözü dinlenen ender 
ağabeylerinden birisidir.  
4%1(5-$,3(.$%2$.%".")"%

toplamayı bilen tanıdığı 
kimselerle bağlantılarını 
kesmeyen vefalı ve  bir 
o kadar da dost canlısı 
birisidir. Elinden gelse 
herkesi bir araya getirip 
ağırlayacak kadar da 
cömert ve geniş gönül-
lüdür. 
O, yıllarca kimsenin 

başaramadığını başararak bir 
çok sahada var olan 
insanları “Dost-
3".%6(73$1$8+-(%5(%

daha sonra “Dostlar 
Divanı”nda bir araya 
getirerek cem etmiş-
tir. Başta siyasetçiler, 
bürokratlar, akade-
#$1)(+3(.*%)"'".3".*%

fikir adamları  ve 
işadamlarını bir araya 
getirmeyi başarmış 
ve onları birbirleriyle 
buluşturarak erdemli 
bir topluluk haline 
getirdi. 
Son olarak 
MÜSİAD’ın EXPO 
Ticaret Fuarında bir 
çok standı ziyaret 
eden Sami abi, yıllar-
dır tanıdığı dostlarını 
-"%2$.%".")"%/(9$.(.(,%

onların da birbirleriyle tanıştırarak 
birlikte iş yapmalarına zemin bile 
hazırlıyor. Hiç bir dostunun bir 
başka dostundan kıskanmayan 
paylaşmayı ve kucaklaşmayı  se-
ven Sami abi,  işadamları arasın-
da da harç vazifesi görüyor. Spor-
dan siyasete, konferanslardan 
sohbet toplantılarına, radyo ve 
televizyon programlarına kadar 
bir çok sahada hizmet veren ve 
bildiklerini paylaşmaktan mutluluk 
duyan Sami abi, İsviçre’de de 
bizi yalnız bırakmayarak  engin 
bilgilerinden buradaki Türk toplu-
muna da ihmal etmiyor.  Bir çok 
ödüle sahip olmasına rağmen, o 
hiç bir zaman karşısındakinden 
kendisini üstün görmeyen bir 
vasfa sahip.  İstanbul’da onun 
misafiri olmamıza rağmen “bir 
kahvenin kırk yıl hatıra vardır” 
sözünü ilke edindiği için Expo 
fuarının paralelinde Dostlar 

Divanı’nı bir araya getirerek biz 
Avrupalı dostlarını da Türkiye’de-
ki dostlarıyla kaynaştırmak için 
güzel bir ev sahipliği yaparak bizi 
onurlandırdı. 
Kendisi gibi temiz insanları bir 
".")"%/(9$.(+%5(%:(.,(1$#%!"#$%

Abisi olmayı başardı. Hani dostlar 
vardır, bunaldığınızda, yanınızda 
hissettiğiniz ve kimi zamanda 
bulduğunuz.
Hani dostlar vardır, üzemezsiniz, 
kızamazsınız, kıyamazsınız. Hani 
dostlar vardır, fikre ihtiyaç duy-
duğunuzda, sizi sizden daha fazla 
düşünüp akıl verir. Hani dostlar 
vardır, beraber olduğunuzda 
kederiniz bitiverir. 
Hani dostlar vardır, “İyi ki var” 
dediğiniz. Bu tarifler bile Sami 
abiyi anlatmaya yetmiyorsa bile 
işte öyle bir şahsiyettir. Onun iki 
çocuğu, binlerce evladı on binler-
ce dostu yüz binlerce okuyucusu 
ve dinleyicisi var.%

ocelik@postgazetesi.ch
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lkeler arasındaki münasebetler 
genelde karşılıklı menfaatlere 

dayalı yürütülür.  Dostluklar menfaat-
lere dayalı olunca menfaatler bitince 
de dostluklarda ona göre bitiriliyor. İş 
dünyasındaki ilişkiler ise kazan kazan 
üzerine oluyor.  Bunun için kim nere-
den ne kadar kazanıyorsa oraya dönük 
menfaatleri gereği oraya dönük meylini 

göstermesi gereki-
yor.  Türkiye’deki 
9(,19$3%1"+")$+$+%(+%

büyük tedarikçisi 
İsviçre’dir.  Kim-
yada bankacılıkta 
da ilaç sanayinde 
de böyledir.  Yani 
bunlar Türkiye’de 
yatırım yaparak 
para kazanıyorlar. 
Dolayısıyla işleri 
gereği olarak iki 
ülke arasındaki 
ilişkilerde de etkili 
olmaları gerekiyor.   

Siyaseti paranın şekillendirdiği günü-
müzde bu potansiyeli yeterince değer-
lendiremiyoruz.  

<<<

Türkiye’de kalıcı yatırımı bulunan İs-
viçreli firmalarla yakın ilişkiler içerisine 
girerek bu potansiyeli dostluk ilişkileri-
ne yönlendirmemiz gerekiyor. 
Hatta bu dostluklara ülkemize hem 
farklı dostlar kazandıracağımız gibi yeni 
yatırımlara da imkân hazırlamış olaca-
ğız.  Bunun için özellikle 
Türkiye’de yatırımı bulunan veya 
İsviçre’de olup ta Türkiye veya orta 
doğu Avrasya bölgelerine çalışan kişi-
lerin envanterini çıkarıp yakın markaj 
uygulaması yapmamız gerekiyor. Bu-
nun için başta Türkiye’nin dış misyon 
şeflerine ve Türk işadamlarına yani bize 
büyük görevler düşmektedir.  Her iş 
adamımız bundan böyle bu potansiyeli 
iki ülke arasındaki siyasi ekonomik 
münasebetleri iyileştirmek için kullan-
malıdır.  Yapacağımız etkinliklerde bu 
faktörü göz önünde bulundurmalıyız. 
Var olanlarla birlikte yürümeyi yatırım 
yapmak isteyenlere ise rehberlik etme-
liyiz.  Su ya atılan küçük bir taşın suda 
oluşturduğu halkalar başlangıçta küçük 
gibi gözükse de giderek büyüdüğünü 
unutmayalım. 

<<<

Eğer bir ülke işadamı Türkiye’ye katı-
rım yapıyorsa ülkemiz üzerinde para 
kazanıyorsa, o zaman ülkesi ile ülkemiz 
arasındaki ilişkilerde de elini taşın altına 
koymalıdır.  Menfaate dayalı dostluklar 
bile olsa tarafını belli etmesini gereki-
yor. Ülkeler arasındaki siyasi ilişkiler iyi 
olursa  ekonomik ilişkiler de o derece 
iyi olacaktır.  Siyasiler bir ülke hakkın-
da ileri gidecekse o ülkenin işadamı 
siyasetçilerine dur diyebilmelidir ki 
dineldiğini çok iyi bilmekteyiz. Ame-
rikalı iş adamlarının alacaklarını tahsil 
edebilmek için gelen senatörlerini he-
pimiz bilmekteyiz. İşadamları örgütleri 
olarak Türkiye’de yapacağımız etkinlik-
lerde Türkiye’deki  İsviçreli yatırımcıları 
ziyaret etmek onlarla işbirliği yapmak 
için önemli bir fırsat olacaktır.  Her 
işadamımızın bulunduğu bölgeden siya 
küçük bir taş atmasını bekliyoruz.  Ata-
cağımız her adım dostlarımızın kazan-
masına ve ülkemizin refahına olacaktır.
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İAD 
başarılı geçti
İSTANBUL- Türk-

İsviçre İş Konseyi 
DEİK Başkan 

Yardımcısı eki 
Yıldırım, Müstakil 
Sanayici ve İşadamla-
rı Derneği (MÜSİAD) 
tarafından İstanbul'da 
2 yılda bir düzenle-
nen, 16'ıncısı 9-12 
Kasım 2016 tarihle-
rinde İstanbul CNR 
Fuar Merkezi'nde 
gerçekleşen MÜSİAD EXPO 
Fuarı'yla ilgili değerlen-
dirmelerde bulundu. eki 
Yıldırım Fuar'ın ekonomiye 
canlılık getirdiğini belirte-
rek, ''700 fi rma, 7 binden 
fazla yabancı iş adamı, 800'ü 
yabancı 1000 satın almacı, 
52 ülkeden alım heyetleri ve 
100'ü aşkın ülkeden ziyaret-
çinin katıldığı 16. MÜSİAD 
EXPO, Türkiye ekonomisi-
nin dimdik ayakta olduğunu 
ispatladı'' dedi. Fuarda 7 bini 
aşkın ikili iş görüşmesinin 
yapıldığı belirtiliyor. DEİK 
Başkanı Suat ahin Fuar 
öncesi kafasında bazı soru 

işaretleri olmasına karşın, fu-
arı gayet başarılı bulduğunu 
belirtti. ahin, ''Her dönemde 
olduğu gibi bu fuar dönemin-
de de ülkemiz ekinomisine 
hatırıi sayılır katkıyı sunduğu 
kanaatindeyim. İstanbul 16. 
Müsiad E po'da sergilenen 
teknoloji ve ürünlerin bir çok 
Avrupa ülkesinden çok daha 
ileride olduğumuzu gördük. 

zellikle savunma sanayisin 
deki geliştirilmiş modern 
savunma sistemlerimizle gu-
rur duydum. Ülkemiz doğru 
yolda ilerlediğini fuar da 
birkez daha görmüş oldum. 
Gelecekle ilgili ümitlerim 
artarak devam ediyor. nem-

li olan birlikte ayrışmadan 
hareket etmeyi devam ettire-
limç Ayrıca ülkemize çevre 
dostu bir geri dönüşüm çöp 
makinesini  sergiliyerek fuara 
katkı sunmak ve teknolojiyi 
ülkemize kazandırmanın 
hazzini yaşıyorum. 

 BİN İ A ET İ 
AĞI LAN I
Fuarın değerlendirmesi ve 
geri dönüşüm çöp makina-
sıyla ilgili olarak Sedat ahin 
şunları söyledi  İstanbul'da 
yapılan 16. MÜSİAD EXPO, 
7 bini aşkın ikili iş görüşme-
sinin yapıldığı fuar, ekono-
miye canlılık getirdi. Asya 

ve Afrika ağırlıklı Yaklaşık 
200 bin ziyaretçi ağırladı . 
Türkiye ekonomisi üzerine 
yapılan olumsuz yorumla-
rın ve yürütülen algıların 
boşa çıktığı fuarda bizler 
de yerimizi aldık Tarım 
sektörü dünyada olduğu gibi 
Türkiye'de de stratejik sektör 
olmaya devam ediyor. Ülke-
ler çok gelişmiş olabilir, çok 
büyük buluşlar yapabilir ama 
beslenme ihtiyacı her zaman 
birinci ihtiyaç olarak kala-
caktır..bölgemizde son yıl-
larda kimyasal fosfat, nitrat 
ve amonyum gibi patlayıcı 
gübreler alçak terör örgütleri 
tarafından çiftçi gibi alıp in-

sanların üzerine bomba yapıp 
insanların ölümüne sebeb 
oluyorlar. Bilindiğinin aksine 
Kimyasal gübrenin verime 
faydası var,ancak toprağıda 
bitiriyor ,çoraklaştırıyor bu-
nun içinde Organik, biyolojik 
gübreye dönmek gerekiyor 
Bu gübre direkt toprağın ve 
ürünün verimliliğini sağlıklı 
ürünleri tüketmemizi sağlı-
yor.biyolojik gübreyi bizler 
evimizde ,iş yerimizde evsel 
atıklarımız ı fuarında sergi-
lediğimiz makinalarımız ile 
sağlıklı güvenlikli bir yaşam 
adına gübreye dönüşümünü 
sağlayıp insalığın faydasına 
sunma hedefi ndeyiz .

BERN - Müstakil Sanayici ve 
İşadamları Derneği MÜSİAD 

İsviçre yönetim kurulu üyeleri, 
Başkan Cesur ıtak önderliğinde, 
Bern Büyükelçiliğinde yeni göreve 
başlayan Büyükelçi İlhan Saygılı'ya 
hoşgeldin ziyareti gerçekleştirdi. 

MÜSİAD İsviçre Başkanı Cesur 
ıtak, Büyükelçi İlhan Saygılı'ya 

İsviçre'ye Hoşgeldiniz plaketi tak-
dim ederken, MÜSİAD İsviçre ola-
rak bu ziyareti gerçekleştirmekten 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Büyükelçi İlhan Saygılı ise 

MÜSİAD İsviçre heyetinin kendisi-
ne yönelik Hoşgeldiniz iyaretinden  
dolayı duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Büyükelçi Saygılı, 
MÜSİAD İsviçre'nin  faaliyetlerini 
ilgi ile takip edeceklerini 
dile getirdi.

MÜSİAD’dan 
nezaket ziyareti 

A  -
 yöne-

tim kurulu  
Türkiye’nin 
Bern Büyü-
kelçisi lhan 

ay ılı’ya hoş-
eldiniz ziyare-

tinde ulundu. 

BERN - Türkiye-İsviçre Yüksek 
Düzeyli Ekonomik İstişare 

7.Dönem Toplantısı Ekonomi Ba-
kanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüs-
nü Dilemre ve Federal Ekonomik 
İşler Devlet Sekreterliği (SECO)  
Devlet Sekreteri Yardımcısı Bü-
yükelçi Livia Leu başkanlığındaki 
heyetler arasında 24 Kasım 2016 
tarihinde Bern'de düzenlendi. Tür-

kiye-İsviçre İş Konseyi (DEİK) 
Başkan Yardımcısı eki Yıldırım 
ve Bern Büyükelçiliği Müsteşarı 

mut Lütfi  ztürk de toplantıya 
katıldı.  Toplantıda ihracatçıların 
Türkiye-İsviçre pazarında karşılaş-
tıkları sorunlar gündeme getirilir-
ken, iki ülke arasındaki ticari ve 
ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi-
ne yönelik öneriler konuşuldu. 

T ü rk iye- İsviçre İş K o nseyi to p land ı
Türkiye- sviçre . önem üksek üzeyli Ticari ve konomik stişare Toplantısı u ün Bern’de erçekleştirildi. 

H  S  

a iye askın
 ki i özaltında

B  

Z RİH -  Kanton ürih Polisi  interthur
nterland savcılığının talebi üzerine 

An'Nur camisine baskın düzenledi. Baskın 
esnasında Camiye giden tüm yolları kapatan 
polis, geniş güvenlik önlemleri aldı. Caminin 
Etiyopyalı olduğu ileri sürülen ve kendisini 

eyh Abdurarahman olarak tanıttığı imamıyla 
birlikte diğer 3 kişi polis tarafından gözaltına 
alınırken, interthur nterland savcılığı di-
ğer tutuklanan isimleri açıklanmayan şahıslar 
hakkında şiddet uygulama ve cinayete çağrı-
da bulunma  şüphesiyle soruşturma başlattığı 
bildirildi. interthur nterland  savcılığın-
dan  yapılan açıklamada, imamın 21 Ekim'de 
verdiği bir vaazda camide cemaatle namaz 
kılmayı reddeden Müslümanların öldürülmesi 
çağrısında bulunmakla suçlandığı belirtildi. 
Savcılık açıklamasında, caminin yanı sıra 
caminin yanı sıra cami yakınlarındaki 3 evde 
de arama yapıldığı açıklaması yapıldı.
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yazılarından derleyerek 
 yıllık irikimini okur-

larıyla uluşturan aze-
teci- azar ami zey’in 
’ ayat oh etleri’’ adlı 
kita ı kısa zamanda 

tükendi..

Cemil Baysal

İSTANBUL- Ga-
zeteci-Yazar Sami 

Özey'in gönüllere 
hitap eden yazıların-
dan derleyerek Hayat 
Yayınları tarafından 
piyasaya sürülen 
kitabı kısa zaman-
da tükendi. Özey'in 
30 yıllık birikimini 
okurlarıyla buluşturdu-
ğu ''Hayat Sohbetleri'' 

adlı ilk kitabı büyük ilgi 
gördü. İstanbul'da 16. 
Müsiad E po Fuarında 

Hayat Yayınları 
standında kitabını 
tanıtan Sami zey'i 
İsviçre'den gelen 
dostları ziyaret etti. 
Müsiad İsviçre ve 
Post Gazetesi'nden 
gelen dostlarıyla 
hasbihal eden Sami 

zey, dostlarının 
aldığı kitapları im-

zaladı. Kitaplar fuar'ın 
son günü tükendi.

İSTANBUL -  Müstakil 
Sanayici ve İşadamları 

Derneği (MÜSİAD) tara-
fından,  İstanbul CNR Fuar 
Merkezinde düzenlenen 
fuarda, SRS (S iss Reco-

very Systems) AG tarafından 
pazarlanan organik atıkların 
Kompost olarak geri dönü-
şümünü sağlayan makinalar 
tanıtıldı.
SRS (S iss Recovery Sys-

tems) AG tarafından pazar-
lanan makinalar ile Kompost 
yapımında her türlü organik 
atık, bitkisel (sebze, meyve, 
yemek, ekmek vb. atıklar) ve 
hayvansal atıklar, endüstriyel 

gıda atıkları ve 
evsel atıksu arıtma 
çamurları, tek tek 
veya karışım ola-
rak kompostlaş-
tırılabiliyor. SRS 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali iftçi, 
çağımızdaki 
geri dönüşümün 
önemine değin-
di ve MÜSİAD 
E po Fuarında 'da 

gördükleri ilginin kendilerini 
şaşırtmadığını belirtti. Ali 

iftçi, özellikle Konut  Alan-
ları, Üretim Tesisleri, Oteller 
ve Yemek Hizmet Sektörü, 
Ofi s ve Eğitim Alanlarında 
üretilen organik atıkların 
yoğunlukta olduğunu ifade 
eden iftçi, pazarladıkları 
isviçre yapımı olan makina-
ların önemine değindi. iftçi  
"Organik atıkların geri dö-
nüştürülmesiyle, hem çevre 
kirliliğini önlemek açısından 
doğaya katkıda bulunmuş, 
hem de toprağa bitkiler için 
son derece gerekli olan besin 
elementlerini geri vermiş 
oluyoruz." dedi.

Organ ik g eri dönüşüm önem kazanıyor
A   

uarında sviç-
re’den Türki-

ye’ye ithal edilen 
hem çevre kirli-
liğini önlemeye 
yardımcı olan, 

hem de toprağa 
itkiler için e-

rekli olan esin 
elementlerini 

eri veren kom-
post üreten eri 
dönüşüm aki-
naları tanıtıldı.

B  

CENEVRE - Avrupa'ya kahve dağıtımı 
yapan 'Service Partner One' isimli 

servis ve araştırma şirketi en son verilerine 
göre en pahalı kahvenin İsviçre'nin Bern, 

ürih, Basel, Cenevre ile Danimarka'nın 
başkenti Kopenhag kentlerinde içildiğini 
ortaya çıkar-
dı. İsviçre'de 
en pahalı 
Kahve 
fi ncanı or-
talama 3,48 
frank olan 
kahve fi yatı, 
Cenevre'de 
3,03, Basel 
ve Bern'de 3,22 frank  arasında değişiyor.
Avrupa'nın en pahalı kahvesinin içildiği 

ehir ise ortalama 3,23 frank fi yat ile Da-
nimarka'nın başkenti Kopengag. Avrupa'da 
36 ülkede, 75 kentte yapılan araştırmaya 
göre en ucuz fi ncan kahve Rio de anei-
ro'da ortalama fi yatı sadece 1,01 frank . 

E n p ah alı k ah ve 
Z ür ih ’te içiliyo r

kim’de iş izlik oranı 
yüzde de  kaldı
$

ER  -  İstatistik Dairesi Başkan-
lığı eco  geçen aya dair işsizlik 

ra or n  yayımladı. Ra ora göre 
is içre de geçen Ekim  ayında işsiz-
lik bir ay öncesine göre neredeyse 
aynı kaldı.  İstatistik Dairesi Baş-
kanlığı eco  geçen ocak ayında 
işsizlik oranı erilerine göre, Ekim 

 son  itibariyle kayıtlı to lam 
  işsiz b l n yor. eco, işşiz 

gençlerin -  yaş arası  yüzde ,  
oranında düşerek  to lamda ise 9 
9 e düştüğünü  açıkladı.  e-

co n n erilerine göre Ekim ayı son  
itibariyle   kişi iş ararken,  
bölgesel iş k r m  RA da ise  
9  iş yeri çalışacak eleman arıyor.

3ZRWPVRafRU��������	�LǉaWV
FRZRS^]͛�������
�������

CdMW�Qd�?^]c3ZM]P�����	���4R]ReaR
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İSTANB L-MÜSİAD Fuarı'nda Post 
Gazetesi İsviçre standı ziyaretcilerin 
uğrak yerlerinden birisi oldu. Fuar 

ziyaretcileri Post standında dağıtılan 
İsviçre Post Gazetesi ve rehberlerinden 
alarak, İsviçre hakkında bilgilendi.  Fuar 

boyunca İsviçre'den fuara gelen ziya-
retcilerin de buluşma noktalarından bir 
tanesi oldu. Müsiad Genel Başkanı Nail 
Olpak ve İsviçre Müsiad Başkanı Cesur 

ıtak, Deik Başkanı mer Cihan ardar 
gelen ziyaretciler arasındaydı. 

P o st G azetesi MÜSİAD     
     F uarı’nda

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

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

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

www.altayreisen.ch
www.biletci.ch

çç yyyyy

357.-
CCCCeCeCenenneneeevrvrvreee ddddeneeen Türkrkiyiyyeee nn

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

Bahtiyar Oku-

BERN - Daha 
önce Bakan 

zel Müşavirliği 
görevini yürüten 
Saygılı, 1967, 
Ünye, Ordu do-
ğumlu. Evli ve iki 
çocuklu olan Say-
gılı, ODTÜ me-
zunu. Orta Doğu 
Teknik Üniversite-
si İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakül-
tesi luslararası 
İlişkiler Bölümünü 
bitiren Büyükelçi 
Saygılı, 2002'de 
Atina Büyükelçi-
liği'nde Başkatip, 
Müsteşar, 2006'da 
Balkanlar ve Orta 
Avrupa Genel 
Müdür Yardım-
cılığı'nda ube 
Müdürü, Daire 
Başkanı, 2008'de 
Frankfurt Başkonsolosluğu'nda 
Başkonsolos, 2012'de Balkanlar 
ve Orta Avrupa Genel Müdür 
Yardımcılığı'nda Daire Başkanı   
Elçi, Genel Müdür Yardımcısı, 
2014'de Bakan zel Müşa-
virliği'nde Elçi, Bakan zel 
Müşaviri olarak görev yaptı. 
Büyükelçi Saygılı, İsviçre 
Konfederasyonu ve Lihtenştayn 
Prensliği nezdinde Büyükelçi 
olarak göreve başladı.
Büyükelçinin zgeçmişi

1967, doğum yeri Ünye, Ordu
Evli ve iki çocuklu, eşinin adı 
Bengü.
Orta Doğu Teknik Üniversi-
tesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi luslararası İlişkiler 
Bölümü mezunu (1989).
Ankara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü'nde Master 

(2007)
1992'de Protokol 
Genel Müdür Yar-
dımcılığı'nda Aday 
Meslek Memuru
1993 - 1994 As-
kerlik Hizmeti
1994'de Protokol 
Genel Müdür Yar-
dımcılığı'nda Aday 
Meslek Memuru, 
Ataşe
1995'de Lagos 
Büyükelçiliği'nde 
(Nijerya) Üçüncü 
Katip
1997'de NATO 
Daimi Temsilci-
liği'nde Üçüncü 
Katip, İkinci Katip
2000'de NATO 
ve Avrupa-Atlan-
tik Güvenlik ve 
Savunma İşleri 
Genel Müdür
Yardımcılığı'nda 
İkinci Katip
2001'de Bakan 

zel Kalem Müdürlüğü'nde 
İkinci Katip, Başkatip
2002'de Atina Büyükelçiliği'nde 
Başkatip, Müsteşar
2006'da Balkanlar ve Orta 
Avrupa Genel Müdür Yardım-
cılığı'nda ube Müdürü, Daire 
Başkanı
2008'de Frankfurt Başkonsolos-
luğu'nda Başkonsolos
2012'de Balkanlar ve Orta 
Avrupa Genel Müdür Yardım-
cılığı'nda Daire Başkanı   Elçi, 
Genel Müdür Yardımcısı
2014'de Bakan zel Müşavirli-
ği'nde Elçi, Bakan zel Müşa-
viri olarak görev yapmıştır.
14 Kasım 2016 tarihinde İsviçre 
Konfederasyonu ve Lihtenştayn 
Prensliği nezdinde Büyükelçi 
olarak göreve başlamıştır.
Bildiği yabancı diller  İngilizce, 
Yunanca

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

 asım iti a-
riyle Büyükelçile-
rimiz atandıkları 
yeni örev yerle-
rinde örevlerine 

ir ir aşladı-
lar. Bu isimler-
den irisi de 

Türkiye’nin Bern 
Büyükelçisi lhan 

ay ılı oldu. WİNTERTH R- İsviçre 
Din Hizmetleri Mü-

şavirliği tarafından İsviçre 
genelinde düzenlenen 1. 
Kur'an-ı Kerim ve 10. Ezanı 
güzel okuma yarışması fi nali 

interthur Türkgücü camiinin 
ev sahipliğinde yapıldı. Yarış-
maya İsviçrede'ki 7 bölgede 
yapılan ön eleme neticesinde 
fi nale katılmayı hak eden 
yarışmacılar katıldılar. Güzel 
Ezan Okuma yarışmasında 
Döttingen camiisini temsilen 
yarışan Selim Gökdemir bi-
rinci olurken, Solothurn cami 
öğrenci-
si Harun 

mer 
Pala 
ikinci, 
Baar  

ug Ca-

mii öğrencisi Ersen ARSLAN 
üçüncü oldu. Kuran'ı Kerim 
Okuma yarışmasında Herzo-
genbuchsee camiinden Ammar 
Emini birinci olurken, ri ca-
mii öğrencisi Arda Köse ikinci 
ve Döttingen camii öğrencisi 
Ensar Gökdemir üçünçü oldu.  
Yarışmada dereceye giren ve 
katılan tüm öğrencelere İsviç-
re Din Hizmetleri Müşavirliği 
adına Müşavir vekili Eşref 
Dalkıran tarafından çeşitli he-
diyeler verilerek emeği geçen 
din görevlilerine ve ailelerine 
teşekkür edildi.

Kuran-ı Kerim bülbülleri yarıştı

 ati  ca ide k lt r öleni
Cemil Baysal

ZUG- ug Fatih 
Camii tarafından 

zengin içerikli 2 günlük 
''Kültur öleni'' bölge 
halkı tarafından büyük 
ilgi gördü. Kur'an-ı 
Kerim tilaveti, proto-

kol konuşmaları, camii 
cemaati arasında ödüllü 
yarışmalar büyük bir il-
giyle tatkip edildi. Cuma 
ve Cumartesi günü iki 
güne yayılan program 
kapsamında, bayan-
lara özel olarak Kulis 

Tiyatro Genel Yayın 
Yönetmeni Ayşe Doğan 
ile tiyatro ve sinema 
söyleyişi, Tiyatro Külli-
yen Genel Sanat Yönet-
meni Osman Doğan ile  
erkeklere özel meddah 
söyleyişi tertiplendi. 

Bölge halkının yoğun 
ilgisinin yanısıa, çev-
reden İsviçre'li değişik 
din temsilcileri de 
camiye ziyarete geldi. 
Etkinliğe katılımdan 
duyduğu memnuni-
yeti ifade eden Fatih 

Camii Başkanı Dilaver 
içek, ''Gösterilen ilgi 

ve katılımdan çok mem-
nun kaldık. Görev alan 

ve etkinlikte bizi yalnız 
bırakmayan tüm cema-
atimize ve misafi rlere 
teşekkür ederiz'' dedi.

!"#"$%&'()
İlhan 

aygılı



Kiralık EV ve İŞYERLERİNDE 
kullanıma uygundur

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

En iyi fi  yat

G AR AN TiSi

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

B ünd tenw
e  info@ w ater- life.ch

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

032 631 05 53

Waterlife arıtma cihazı taktırın, 
MUSLUĞUNUZDAN SAĞLIK AKSIN!

S ağlı k lı  bir
yaşam için
tem iz  su

için

İçme sularına ödediğiniz maliyeti 
ortadan kaldırır.

KiRECE SON
SU TASIMAYA VE.

ÖMÜR 
BOYU 

GARANTİ

490.-CHF

Tecrübeli elemanlarımız ve tanıtım hediyemizle 
misafiriniz olup size sağlıklı bir hayat sunalım. 
Lütfen, ÜCRETSİZ TANITIM için bizi arayınız!

49.90  TAKSiTLE
hemen sahip olun

Ayda CHF

► L b lt

deluxe

digital 

WATER QUALITY

GOOD

SERVICE

TEST
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Cemil Baysal 

İSTANBUL- 16. Müsiad 
E po Fuarında İsviçre'den katılan 

STC Boya fuarda ziyaretcilere 
ürünlerini tanıtma imkanı buldu.
İsviçre Müsiad heyetinin ziyaret 
ettiği İlker İsmail Kural, ziyaretten 
duyrduğu memnuniyeti ifade ederek 
Post Gazetesi'ne fuardaki katılımı 

değerlendirdi  Katılımcı olarak 
bulunduğumuz Müsiad EXPO fua-
rında bulunmaktan şirketi ve şahsım 
adına onur duydum. Muhteşem 
bir platformda dünyanın birçok 
ülkesinden ziyaretçi ve işadamları 
ile buluşma imkanı doğdu.. Emeği 
geçen herkese teşekkür eder ortaya 

cikan iş hacminin başta ülkemize ve 
katılmış olan şirketlerimize hayırlı 
olmasını diliyorum.  İsviçre Müsiad 
ve İsviçre Post Gazetesi temsilcileri 
standı ziyaret ederek ürün hakkın-
da bilgilendi. MÜSİAD İsviçre 
Başkanı Cesur ıtak İlker Kural'a 
MÜSİAD adına teşekkür etti. 

arda  ya tanıtıldı

İSTANBUL- 16. MÜSİAD E po Fuarına 
4 stand ve 52 işadamıyla katılan MÜSİ-

AD İsviçre, katılım ve gösterilen ilgilden 
memnun kaldı. MÜSİAD S itzerland Baş-
kanı Cesur ıtak fuarın bereketli geçtiğine 
değinerek katılımcılara Post aracılığıyla bir 
kere daha teşekkür etti. ıtak, '' Müstakil 
Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 
tarafından her iki yılda bir düzenlenen ulus-
lararası MÜSİAD EXPO'nun 16'ıncısı 9-12 
Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul CNR Fuar 
Merkezi'nde  gerçekleştirildi. 700 fi rma ile 
Türkiye ekonomisinin dimdik ayakta oldu-
ğunu ispatladı. Yaklaşık 200 bin ziyaretçi 
ağırlayan fuara MÜS AD S T ERLAND 
farklı sektörlerden 4 Stand ve 52 işadamla-
rımız ile katılım sağladık, geri dönüşümler 
çok mutlu umutlu ve bereketli gectiğini gös-
teriyor tekrar katılımcı fi rmalara ve işadam-
larımıza teşekkür ediyorum.'' dedi

Müsid enel Başkanı ail lpak İsviçre heyetini iyaret ederek 
hepsine katılımlarından dolayı teşekkür etti. 
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Cemil Baysal 

İSTANBUL- 16. MÜSİAD E po 
Fuarına İsviçre'den katılan 4 

standın birisi ''Profi bo tr'' adlı 
şirket oldu. Sıhhi Tesisat Montaj 
sistemleri üretimi yapan Profi -
bo tr'yi orgen Hö  er ve Ender 
Ülker tanıttı. Fuardaki standa 
gelen ziyaretcileri bilgilendiren 
Ender Ülker, ''Profi bo tr kullan-
mayan kalmasın. 5 yıl full garanti 
veriyoruz ve sadece prezfi tik bo-
ruyla çalışıyoruz, ömrü çok uzun 
olan bir sistem. Gereksiz tadilat-
ların tek kurtuluşu biziz. Bizim 
beklentimizi aşan çok güzel bir 
katılım oldu fuara. Bizim fuar-
da aldığımız yer 36 m2 idi, Bir 
sonraki fuara nasip olursa 120m2 
çıkarmaya karar verdik. MÜSİ-
AD'ın bize sunduğu bu imkan 
sayesinde dünyanın her yanından 
gelen potansiyel müşterilerle 
buluşturdu. ok güzel bir ortamda 
çok başarılı bir yol haritası çıktı.

Profib ox tr MÜS İAD 
Fuarı’ nda tanıtıldı

İSTANBUL - Cumhurbaş-
kanı Erdoğan'ın açılışını 

yaptığı Müsiad E po 
fuarının kapanışını Başba-
kan Binali Yıldırım yaptı.  
İsviçre'den gelen MÜSİAD 
heyeti ve tüm işadamlarının 

katıldığı Gala yemeğinde 
Başbakan Binali Yıldırım 
gündeme dair pek çok 
konuya değindi. İstanbul 
Fuar Merkezi'nde düzenle-
nen yaklaşık 7 bin kişinin 
katıldığı 16. MÜSİAD 

EXPO kapanış oturumunun 
programında Başbakan Yıl-
dırım'ın yanı sıra, İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu, 
İstanbul alisi asip ahin, 
MÜSİAD Genel başkanı 
Nail Olpak da katıldı. 

a anı ı a akan ya tı 

Cemil Baysal

ZUG- İsviçre'nin en köklü derneklerin-
den ''Türkisches Kulturcentrum ug'' 

geleneksel dayanışma gecesinde üyelerini 
buluşturdu. 1983 yılında kurulan ug Türk 
Kultur Merkezi, bölgedeki aktif çalış-
malarıyla tanınıyor. Salonu tıklım tıklım 
dolduran dernek üyeleri ve çevreden gelen 
vatandaşlar, minik ve yetişkinlerin folklör 
gösterisini ayakta alkışladı. Sahnede salonu 
dolduran 
misafi rlere 
seslenen 
Dernek Baş-
kanı Burhan 
Meletlioğlu, 
derneklerin 
ayakta kala-
bilmesi için 
vatandaşların 
desteklerinin 
şart olduğunu 
dile getirdi. 

ug Kültür Merkezi'nin pek çok sosyal ve 
kültürel faliyetlerinin yanısıra, Türk halk 
oyunları dans eğitimlerinin çalışmalarını 
anlatan Meletlioğlu, Serkan Yemişci ile 
birlikte Halk Oyunları Eğitmenliği yapan 
Hatice Demir'in büyük özveriyle folklör 
eğitimi vermelerinden dolayı teşekkür etti. 
Eğitmen Hatice Demir ise ''Halk oyunları-
na gönül veren herkesi antremanlarımıza 
davet ediyoruz'' dedi. 

’ a da an ma e e i 

Başkan Meletlioğlu ati e 
Demir’e dernek ve üyeler 

adına bir çiçek takdim 
edildi

DİE İ RİH- İsviçre Milli 
Görüş İslam Toplumu Dietikon ubesi 

tarafından düzenlenen Kermes etkinliği 
ziyaretci 
akınına uğ-
radı. Yemek 
çeşitleri, zen-
gin içerikli 
program ve 
standlarıyla 
veziyaretci-
lerin yoğun 

ilgisi altında geçen Kermes, Dietikon 
ubesi'ni memnun etti. Başkan Cengiz 

Yükseldi Stadthalle Dietikon'da düzen-
lenen Kermes'e gelen tüm misafi rlere ve  
organizasyonda kendilerine destek veren 
ve çalışan tüm gönüllülere de teşekkür etti. 

Dietikon K erm esi şenliğe d ö nü ştü



B  

Z RİH - İsviçre'de son 
dönemlerde Müslümanlara 

karşı ırkçılık 
ve ayrımcılık 
eylemlerine bir 
yenisi daha ek-
lendi. İsviçre'de 
yaşayan Müslü-
manların Posta 
kutularına atılan 
broşürde resmen 
İslam dini kö-
tülenip Kur'an-ı 
Kerime dil uza-
tılıyor. Bugün-
lerde İsviçre'de 
yaşayan Türk 
vatandaşlarımızın 

ve birçok Müslümanların posta 
kutularına atılan broşürün 
başlığında "Avrupa Tehlikede" 

başlığı'nın hemen altında bu-
lunan füzenin üzerinde büyük 
har  erle İSLAM yazıyor ve 

altında "Siz Tehlike-
desiniz" bildirgesi var. 
Yazılar Avrupa haritası 
üzerinde hazırlanmış 
olan Broşür'de birde 

zmanların İslam 
ülkemizi tehdit ediyor 
yorumu  yazıyor. Ayrıca  
broşürde Kur'an-ı Kerim 
'den alıntı yapılıyor.Ya-
lan ve Yanlışlarla dolu 
doldurulmuş Broşürde 
Kur'an-ı Kerim'den 
çeşitli sure ve ayetlere 
yer verilerek İslam dini 
kötüleniyor. 
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Bü yükelçiye 
YASAK  

!"#$%&'()%*)+,-"$.+
yapmış sviçreli Büyükel-
çi ürih te rmenielere 

oykırım  isimli panel-
de konuşacaktı. Ancak 
Büyükelçinin konuşma 
yapması izzat sviçre 

ış şleri Bakanlığı tara-
ından yasaklandı.

Ba tiyar k m ş

$
ER  - İs içre Dış İşleri 
Bakanlığı, da a önce Erme-

nistanda Büyükelçi olarak göre  
ya mış olan kas asser e, 

üri te gerçekleşen Ermenile-
re oykırım  
kon s n  ele 
alan bir kıtabın 
tanıtım aneli-
ne kon şmacı 
olarak katılma-
sını yasakladı.   
Bakanlığın 
b  yasağının 
d y lması 
üzerine is içre 
medyasın-
da, Dış İşleri 
Bakanlığı nın , 

ürkiye ile ar 
olan gergin-
liği tırmandırmamak e yanlış 
anlamalara sebebiyet ermemek 
için böyle bir t t m içine girdiği 
yor mları ya ıldı. İs içre Dış 
İşleri Bakanı Didier B rk alter in 
bizzat da a önce de alarca ya -
tığı kon şmalarda, sürekli olarak 
İs içreli di lomatlara yanlış anla-
maya sebebiyet erebilecek aa-
liyetlerden kaçınmaları yönünde 
direkti  erdiği biliniyor.

S HAFFHA SE  -  Aksa 
Camii Schaffhausen Belediye 
salonunda gerçekleştirdiği Pa-

nelde kendisini ve İslam dinini İsviç-
re'liler tanıtma fırsatını değerlendirdi.
İslam dininin hoşgörü dini olduğunun 
altının çizildiği Panele, Schaffhau-
sen Kantonu en üst düzeyde temsil 
edildi. Panele Schaffhausen belediye 
Başkanı'nın yanı sıra kantonda siyaset 

yapan çeşitli siyasi Parti yönetici ve 
temsilcileride katıldılar. Bu organi-
zasyonda Schaffhausen Kantonu en 
üst düzeyde temsil edildi, Belediye 
başkanı, Bakanlar ve farklı Partilerin 
Yöneticileri ve çok sayıda İsviçreli 
dinleyicinin bulunduğu bu panelde 
İslam ve İslamın hoşgörüsü benim 
öncelikle anlattığım konu oldu. 
Panelde kısa bir konuşma yapan Aksa 

Camii Yönetim kurulu üyesi ve siya-
setçi İbrahim Taş, "İslami terör" ve 
"İslamcı terör" gibi kavramların Müs-
lümanları çok rahatsız ettiğini belirtti 
ve Terör'ün dini, dili ve ırkı yoktur ve 
olamıyacağını ifade etti.
Bu kavramların tam aksine kutuplaş-
maya yol açtığını, ön yargılar meydana 
getirdiğini ve bunun toplumlar arası 
huzursuzluğa neden oldugunu ifade 

eden İbrahim Taş, Bu vesiyle islamın 
barış, huzur, adalet, özgürlük, güven, 
eşitlik ve hoşgörü olduğunu söyledi. 
Batı Medyasının İslam dinini ve Müs-
lümanları yanlış tanıtmakta olduğunu 
belirten Siyasetçi Taş, müslümanların 
kesinlikle bu iki kavramın (İslam ve 
Terör)' ün yanyana kullanılmasını iste-
mediklerini, ve şiddetle karşı olduğu-
nun altını çizdi. 

İ lamiyet ter r ile anılamaz

Asılsız ihbarın 
f aturası kabarık

B  

CE E RE - Cenevre 
Kanton Polisi, uçağı ka-

çırmamak için asılsız Bomba 
İhbarında bulunan şahısa kestiği 
cezayı açıkladı. Asılsız bomba 
ihbarında bulunan şahıs, sorgu-
sunda uçağı kaçırmamak için 
bu şaka yöntemine başvurduğu-
nu itiraf etmişti. Ancak Kanton 
Polisi bu şaka'ya ağır fatura 
kesti. Polis masra  arı gerekçe 
gösterilerek 50 bin frank ceza 
kesti. Cenevre'de daha öncede 
bir Fransız  kadın, kocasının 
kendisini aldattığı kadından 
intikam almak için akıllara 

zarar bir yönteme başvurarak,  
Cenevre Havalimanı'nı arayan 
kadın, ayın 27'sinde bomba 
taşıyan bir yolcunun olacağına 
dair ihbarda bulundu.  İhba-
rın ardından güvenlik hemen 
devreye girdi, tüm arabalar, 
yolcular ve bagajlar tek tek 
arandı. Aramalar ardından 
bu İhbarda asılsız çıkmıştı. 
Cenevre Kanton Polisi sözcüsü 
François aridel, bugün yaptığı 
açıklamada asılsız ihbarın fatu-
rasını açıkladı. Sözcü, Cenevre 
Kanton Polisinin ihbar sonrası 
Havalimanında 145 polisin 
görev aldığını bildirdi. Asılsız 
İhbar yapan kadına toplamda 
90 bin frank masraf çıkarıldı-
ğını sözlerine ekleyen Cenevre 
Kanton Polisi sözcüsü François 

aridel, 41 yaşındaki asılsız ih-
bar yapan kadının daha önceden 
bulunan  6 ay hapis cezası'nın 
yanı sıra mahkemenin vereceği 
yeni cezaya çarptırılacağını 
belirtti.

B  

Z RİH - İsviçre'de 
faaliyet gösteren 

GSM operatörle-
ri  çeşitli kampanyalar yaparak daha 
çok müşteri çekmeye çalışıyorlar. 
Bunlardan biriside S isscom'un yan 
kuruluşu ingo. ingo bugüne kadar 
müşterilerine İnternet ve T  hizmetleri 

sunuyordu. Ancak şirket şimdi cep te-
lefonu piyasasına girerek bir kampanya 
düzenliyor.  Aylık 55 CHF karşılığın-
da ingo sınırsız konuşma (İsviçre 
içinde) , mesajlaşma (SMS), Resim 
gönderme (MMS) ve hız düşürülmeden 

cep'ten internet 
sunuyor. Ayrıca 

ingo S iss-
com hatları 

üzerinden çalışacağı için en iyi mobil  
şebekeyi kulladığını iddia ediyor. 

ingo'nun sunduğu tarife'yi seçen 
müşteriler  süreli sözleşme imzalamak 
zorunda değiller. 

Uya nık  o lan d ah a az ö d er 

B  

S . A E  - Kanton 
St.Gallen yönetimi, mecli-

sinden aldığı görevle okullarda-
ki kıyafet yönetmeliğinde deği-
şikliğe gitmek istiyor. Yönetim 
yıllardır okullarda  devam eden 
Başörtüsü yasağı'nın kalkması-
nı talep ederken, yönetmelikte, 
öğrencilere düzgün kıyafet ile 

Kamuya açık okullara ( olks-
schulen) gelme şartı getiriyor.   
2010 Yılında S P'li (İsviçre 
Halk Partisi)  St.Gallen Eğitim 
Daire Başkanı Stefan Kölliker, 
okullarda başörtüsünün ve 
benzer başörtmelerin  yasaklan-
masını tavsiye etmişti. Aralık 
2015'te ise Anayasa mahkeme-
si, okullarda başörtüsü yasağı-
nın dini ve vicdan özgürlüğüne 
aykırı olduğu gerekçesi ile 

kendisine başvuran 2 bosnalı 
Müslüman kızların başvurula-
rını kabul etmiş ve okullarda  
başötüsü yasağını kaldırmıştı. 

2 Bosnalı öğrenci yasak 
sebebiyle birçok derslere 

alınmamışlardı. St.Gallen yöne-
timi isviçre'de sürekli gündeme 
gelen yüz kapama (Peçe burka) 
yasağı konusunda herhangi bir 
girişimlerinin bulunmadığını 
açıkladı. 

!"#$%&'

a ört s
yasağı 
kalkıy r

t. allen yönetimi okul-
larda eçerli olan 
aşörtüsü yasağını 

kaldırmak , yerine yö-
netmelikte öğrencilerin 
düz ün iyinme şartı 
yazılmasını istiyor.

sviçre de müslümanların osta kutularına atılan çirkin Broşür 
ülkede yaşayan üslümanları tedir in ediyor. 

İslami fobi yayılıyo r 



Cemil Baysal

Z RİH- İsviçre Sağlık Ba-
kanlığı BAG tarafından, 14 
Kasım itibariyle Aids hasta-

lığı Hİ  ürüsüne karşı kampanya 
düzenlendi.
Son yıllarda artan Hİ  irüsüy-
le ilgili rakamların paylaşıldığı 
''LO E LİFE'' başlıklı kampanya 
kapsamında, Hİ  irüsüne karşı 
alınması gereken tedbirler ve ra-
kamlar paylaşıldı. Hİ  irüsü ve 
alınması gereken tedbirlerle ilgili 
https .se -i.ch tr home  say-
fasında Türkçe bilgilerin bulunduğu 
açıklandı. 
1 Aralık Dünya AİDS günü olması 
münasebetiyle açıklanan rakam-
lara göre  A DS hastalığı 2015 
verilerine göre dünya genelinde 37 
milyondan daha fazla kişide Hİ  

irus taşıyıcısı bulunmaktadır. Tüm 
A DS'li hastaların yaklaşık  80'i 
erkek olup, beşte biri 50 yaş ve 
üstündedir. Bunun 17 milyonu anti-
retroviral terapi tedavisi görmekte. 
2014 yılına göre 2 milyon, 2010 
yılına göre ise 10 milyon arttığı 
belirtildi.
2015 yılında 1.1 milyon kişinin 
AİDS hastalığı sonucu yaşamını 
kaybettiği, bu rakamın 2010 yılında 
1,5 milyon olduğu açıklandı. 
2015 yılında 2,1 milyon virüsü yeni 
kapan kişi olduğunu belirtilirken, 
durumun ciddiyetini koruduğu 
gözler önüne seriliyor. Kuzey 
ve Orta Afrika'da yaşayanların 
neredeyse nüfusun yüzde 50'sinin 
AİDS virüsüyle yaşadıkları ve bu-
laştırma riskinin yüksek olduğunu 
vurgulandı. 1 Aralık Dünya AİDS 
Günü vesilesiyle bu hastalığa karşı 
duyarlı şekilde mücadele edilip, 
Hİ  irüsü taşıyıcılarına karşı 
dayanışma ve hassasiyetin gösteril-
mesi çağrısında bulunuldu. 

İsviçre'de ise 20 bin kişinin Hİ  
irüsü taşıyıcısı olduğu açıklandı. 

2015 yılında hastalığı yeni kapan 
538 kişinin olduğu belirtilirken, bir 
yıl öncesine oranla hastalığın yüzde 
4 artış gösterdiği vurgulanıyor. 

A DS hastalığının yayılma hızı, 

tüm dünyada kaygıların artması-
na yol açıyor. Sağlığı korumada 
en önemli unsurun bilgi olduğu 
bilinen bir gerçek. Bu nedenle 
A DS hastalığı nedeni olan virüsün 
(H ), hangi yollarla bulaştığının 
bilinmesi çok önemli. Ancak, dedi-
koduların ve yanlış bilgilerin önüne 
geçmek için, nelerle bulaşmadığı 
hakkında da bilgilenmek gerekiyor. 
Hastalığa sebep olan virüsün (H ) 
en önemli bulaşma yolu cinsel te-
mastır. Bulaşma için, hasta olmasa 
bile kanında virüs bulunan (H  
pozitif) kişi ile bir kez bile cinsel 
ilişkiye girilmesi yeterli oluyor. İlk 
yıllarda hastalığın sadece homo-
seksüel (eşcinsel) ilişki ile bulaştığı 
sanılıyordu. Bu gün bulaşmanın 
yüzde 55-60'ının heteroseksüel 
(karşı cinsle) olan ilişkiyle bulaştığı 
biliniyor. 

irüs kanda yoğun bir şekilde 
bulunduğu için, kan ve kan ürünü 
nakilleri ile de bulaşma görülebilir. 
Bu amaçla, nakledilmesi düşünülen 
kanda tahliller yapılmalıdır. Ne 
var ki, virüs bulaşmasından sonra, 
tahlillerle görülene kadar geçecek 
10-12 haftalık pencere döneminde 
yapılacak kan nakilleri ile bulaşma 
riski vardır. 

irüs taşıyan (H  pozitif) anne-
lerden bebeklere, gebelik süresince, 
doğum sırasında ya da emzirme 
döneminde virüs bulaşma olasılığı 
yüzde 20-30 civarındadır. 
Sağlık personeli de risk altında. 
Ameliyat ya da enjektör iğnesi bat-
ması, virüs içeren vücut sıvılarının 
bulaşması gibi yollarla hastalık 
kapma riski bulunmaktadır. Bu risk 
yüzde binde 2-5 civarındadır. 
Damar içi yolla uyuşturucu madde 
kullananlarda, aynı enjektörün 

birden fazla kişi tarafından 
kullanılması da önemli 
bulaşma yollarından birini 
oluşturmuştur. 

A DS hastalığı bir virüs 
hastalığıdır, etkeni H  
olarak isimlendirilir. H  
bulaşan bir kişide hastalık 
belirtileri yıllarca çıkma-

yabilir fakat bazı kişilerde kısa 
süre içerisinde belirtiler başlaya-
bilir. Bazı kişilerde virüsün (H ) 
bulaşmasından birkaç ay sonra-
sında A DS ile ilgili belirtilerin 
ortaya çıktığı görülebilmektedir. 

aman ilerledikçe virüs çoğalarak 
A DS hastalığının tüm belirti ve 
bulgularının ortaya çıkmasına yol 
açmaktadır. Bazı kişilerde ise virüs 
(H ) kişinin vücudunda olmasına 
rağmen yıllarca (10 yıla kadar süre-
bilir) hiçbir belirti vermeyebilir.

A DS hastalığına karşı bilinçlen-
dirme kampanyaları, ameliyat-
lar ve cerrahi girişimler öncesi 
testler, kan bağışlamaları sonrası 
kan analizleri A DS hastalığına 
sebep olan virüsün (H ) daha 
erken dönemde tespit edilmesine 
yardımcı olmuştur. Bu şekilde bir 
çok hastaya daha erken dönemde 
tanı konması sağlanmıştır. A DS 
hastalarında fırsatçı enfeksiyonlarla 
ağır pnömoni(zatüre), menenjit, 
ensefalit, tüberküloz enfeksiyonları 
gelişebilir. Erken tanı konması ile 
koruyucu ilaç uygulamaları enfek-
siyon oranlarını azaltılabilmektedir.
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!ugün hayatın hangi noktasına bakarsanız 
bakın, hep bir vefasızlık, hep bir hayal 

kırıklığı ve acı hikayeler  ile karşılaşıyoruz. 
Güven konusunda tereddütler yaşıyor, yola 
çıktığımız insanların bizi yarı yolda bırakma 
ihtimalinden dolayı sürekli 
tedbir almak durumunda kalı-
yoruz. Peki böyle olmalı.

eden sonuna kadar güvene-
bileceğimiz, hiç bir tereddüt 
ve şüphe duymadan yola 
çıkacağımız kimse kalmadı 
etrafımızda. Acaba toplumsal 
bir erozyon mu yaşıyoruz.  
Sosyal hayatta çevresinden 
etkilenip doğruyu ve güzeli 
bulan bir çok insanın var ol-
duğu gibi bunun yanında tam 
tersine çevresinden olumsuz 
etkilenip de telafisi mümkün 
olmayan bedelleri ödeyen bir 
çok insanda mevcut.  Ama 
bizlere pazara kadar değil me-
zara kadar güvenebileceğimiz 
insanlar lazım. Bu insanların yetişmesi için 
de bizlere çok büyük sorumluluklar düşüyor. 
Dost illa yan yana diz dize olmak değil, 
Asıl can cana, kalp kalbe olmaktır. 

2)3-4(56787-

Gerçek Bir ems ve Mevlana Dostluğu 
ems ile Mevlana nın dostluğu günümüz 

dostluklarına ve arkadaşlıklarına örnek olacak 
ve gerçek dostun nasıl olduğunu bize göste-
ren ibretli bir örnektir.  Bir gün ems Tebriz i  
yaşadığı dönemde kendine gerçek bir  arka-
daş arar ama kendisine gösterilen insanların 
genelde istediği  bir arkadaş olmadığını anlar. 

ünkü yaşadığı dönem buhranlı ve sıkıntılar-

la dolu bir dönemdir. 
Böyle bir dönemde yaşayan ems sonunda 

Mevlana ile karşılaşır. Aralarında 
bir dostluk ve muhabbet başlar ki, 
çevresinde ki insanlar Mevlana ile 

ems in arkadaşlığını kıskanırlar. 
Hatta yakın çevresi de bu arkadaşlığı 
kıskanır. Sonunda ems,  Mevlana ya 
zarar verileceğini düşünerek ansızın 
Mevlana yı terk eder. Ancak Mevlana 
bu duruma çok üzülür. Yemeden iç-
meden kesilir. Her gün ansızın giden 
dostu emsi arar ama bir türlü bula-
maz. Mevlana ete kemiğe bürünür. 
Konya sokaklarında şemsi arar ama 
bulamaz. Mevlana nın bu durumun-
dan istifade etmek isteyen bir Yahudi 
Mevlana ya seslenir. 

-Ey Mevlana, ems Konya ya gel-
miş.  der. Yahudi  ilave eder.  

-Ama hediyemi isterim.  der . Bu sözü du-
yan Mevlana cevap verir  
- Malım mülküm senin olsun.  der ve uzak-

tan bir başka Yahudi Mevlana ya seslenir  
-Mevlana, Mevlana o senin malını mülkünü 

almak için sana yalan söyledi. der.    Mevla-
na ona doğru döner ve der ki   
- Ben dostumun yalanına malımı mülkümü 

veririm. Gerçeğine canım feda olsun.  der. 
 Böylece gerçek dostun nasıl olacağını da 
bizlere  göstermiş olur.

2)3-9+:-;(<=,>=8-?6@*@8(---

ğ  
Asrı Saadete baktığımız zaman  da gerçek 

dostlukları ve arkadaşlıkları ve de sevgileri 
görebiliyoruz. Bugün gerçek dostlukların 
ve sevgilerin unutulduğu bir zamanda asrı 
saadette ki dostlukları ve fedakarlıkları öğren-
dikçe günümüz dostluklarının ne kadar pasif 
kaldıklarını göreceğiz. ünkü asrı saadetin 
güzel insanları sevdi mi ölümüne severler-
di. Karşılıksız severlerdi. Allah için sever-
lerdi. Bunun en güzel örneğini efendimiz 
Hz.Muhammed ve Hz. Ebu Bekir in dostluk-
larında görüyoruz. yleki
İki aziz dost yola çıktılar  Sevr mağarasında 
üç gün üç gece kaldılar. Bu süre zarfında Hz. 
Ebu Bekir in sevgi adına Efendimize karşı 
sergilediği  tavırlar anlatılmakla bitmeyecek 
kadar çoktur. Dağdan aşağı inip, Medine ye 
doğru yola çıktıklarında Hz. Ebu Bekir bir 
öne geçiyor, bir arkaya, bir sağa geçiyor, bir 
sola, yerinde duramıyor, duramıyor  Efendi-
miz in Hz. Ebu Bekir in bu yürüyüşüne bir 
anlam veremiyor ve soruyordu  
Ey Ebu Bekir  eden yanımda yürümüyor-

sun da, etrafımda halkalar çizerek dönüp 
duruyorsun  Senin yerin benim sağım iken 
seni böyle yürümeye iten şey nedir  Hz. Ebu 
Bekir diyor ki  Ya esulullah  Düşünüyorum 
ve diyorum ki  ya birden Sana önden bir 
saldırı olsa, hemen önüne geçiyorum, Sana 
değil bana gelsin diye. sonra ya arkandan 
saldırı olsa diyor, arkana geçiyorum. Ya sağ-
dan ya soldan olsa deyip sağa sola geçiyo-
rum. Sana bir şey olmasında bana olsun diye 
böyle yürüyorum.    
Bu sözler karşısında Efendimiz çok duygu-
lanıyor, gözleri doluyor ve diyor ki  Beni 
çok mu seviyorsun Ey Ebu Bekir  Hz. Ebu 

Bekir   Evet ya esulullah  ok hem de çok 
seviyorum. yle ki, senin için gözümü kırp-
madan ölecek kadar seni seviyorum. diyor.  
Efendimiz daha da duygulanıyor  
Ey Ebu Bekir  imdi sen benim yerime ölür 
müsün, ölümü göze alabilir misin  diyor. 
Hz. Ebu Bekir en ufak bir tereddüde kapıl-
madan Evet, Ya esulullah  Senin için seve 
seve  ölürüm  diyor. Efendimiz ailesini ve 
yakınlarını ona hatırlatarak   

eden peki, benim için ölümü göze alırsın  
diyor. Bu soru üzerine Hz. Ebu Bekir diyor 
ki   
Ya esulullah  Eğer ben ölürsem sadece 

babam Ebu Kuhafe nin evi ağlar, Ama Sen 
ölürsen, sana bir şey olursa, ümmet ağlar, bu 
din ağlar, varlık âleminin tamamı ağlar. Sen 
değil, ben senin yolunda öleyim.  
"
Allah herkese   hem özel hayatında hem de 
sosyal hayatında   
Allah için seven öyle dostlar versin ki, bu 
dostluklarımız pazara kadar değil mezara 
kadar dostlar olsun.   

ünkü onlar senin ya cennetin olur ya ce-
hennemin.

Bir Le e  N a
Değerli okurlar, 
Bu ayki lezzet durağımızın adı emon esta-
urant. egensbergstrasse ,  ürich 
adresinde bulunan estoran Konya nın meş-
hur etli ekmeği ile meşhur. Ayrıca pizzalarını 
da  tavsiye ederim. 

A@8@8-BC)@

ok keyifli anınızda kimseye bir şey 
vaat etmeyin, çok öfkeli anınızda da 
kimseye yanıt vermeyin.

     

ZAFER
ER ES

AİDS’e karşı bakanlık kampanyası

örüldüğü gibi günlük sosyal 
yaşam b laşma açısından risk 
ol şt rm yor. B laşma yolları 
bilindikten sonra b nlara karşı 
önlemler almak zor değil. 

insel ilişkilerde assasiyet 
gösterilmesi, kan ürünleri k l-
lanımı sırasında ilgililerin önlem 
alması, b laşmayı önleme 
açısından büyük önem taşı-
maktadır.

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

H  birçok üc t sı ısında 
b l nmasına rağmen sadece 
kan, meni e a ina salgısı gibi 
sı ılar aracılığıyla b laşabilmek-
tedir. 
Dok nmak, el sıkışmak, sa-
rılmak, aynı yerde ot rmak, 
aynı banyoy , t aleti, a z  
k llanmakla b laşmaz. a-
s m ö üşme denilen, tra ma 
e kanama ol şt rmayacak 

şekilde ö üşmekle de b laş-
maz. i risinek, arı e böcek 
sokması da b laşma açısından 
risk ol şt rmaz. Ayrıca, ortak 
k llanılan giysilerle, tele ona i-
zesi gibi eşyalarla eya gözyaşı 
e terle de A D  b laşmaz.

+,-.)%/0/#0/)
bulaşmaz

A A Y A  
1/)#23()4'(56#0/#2

- or nmasız cinsel ilişki
- or nmasız anal eya oral seks
- ok eşlilik
- insel yolla b laşan astalık geçirmiş 
olmak
-Damardan y şt r c  alışkanlığı e 
iğneyi ortak k llanmak
!"#$%&'()*&+(  Ameliyat e bir astalık 
sebebiyle kan eya kan ürünleri erilen 
astalarda tüm testlerin ya ılmasına 

rağmen H  en eksiyon A D  astalığı  
b laşma riski ardır. Hastalığın k l ç-
ka döneminde bağışçıdan kan alınması 
testlerde en eksiyon n tes it edilmesine 
engel olmaktadır.
,&''"-($./0"-")&)&'  llanılan cer-
ra i aletlerin yeterli sterilizasyon n n 
ya ılmadığı ya da ya ılamadığı cerra i 
müda ale yg lamaları en eksiyonların 
yaygınlaşması için risk ol şt r r. lkemiz-
de kam anyalar şeklinde sünnet işleminin 
yg landığı d r mlarda aletlerin steri-

lizasyon  yeterince ya ılamamakta e 
bir çoc ktaki en eksiyon bir çok çoc ğa 
yayılabilmektedir.

Z RİH - Bir otelde gerçekleşen 
açık artırmada, adı açıklanmayan 

alıcı piyasa değeri 20-30 milyon 
İsviçre Frangı arasında belirlenen 
bir çift elmas küpeyi 17,57 milyon 
İsviçre Frangı'na satın aldı. Christie's 
Müzayede Evi'nin İsviçre'nin Cenev-
re kentinde yaptığı açık artırmada, 
armut şeklinde bir çift elmas küpe 
17,57 milyon İsviçre Frangı'na satıla-
rak dünya rekoru kırıldı.

İ A A EĞE İNİN 
!#D$E'!-B!D$#'$-

E İK
Armut şeklindeki elmas küpenin, 
piyasa değerinin çok altında satılması 

Müzayede Evi'nin piyasayı yanlış 
okuduğu eleştirilerine yol açmasına 
karşın, yetkililer yaptığı açıklamada 
söz konusu rakamın dünya açık artır-
ma rekoru olduğunu bildirdi.

 MİL N İ Vİ E 
AN I T TA IN A 

ATIŞ
Christie's'in Cenevre'deki açık artır-
masında yaklaşık 97 milyon İsviçre 
Frangı tutarında elmas takı satılırken, 
müzayedede Asyalı ve Ortadoğulu 
alıcılar dikkati çekti. Ürünlerin yüzde 
77'sinin alıcı bulduğu açık artırma-
da, ayrıca dünyanın önde gelen saat 
markaları da görücüye çıktı. 

!"#$%"&'$()*+$,-./-$0"1234$567 ye atıldı
enevre’de yapılan açık artırmada, armut şeklinde ir çi t elmas küpe ,  milyon 

sviçre ran ı’na satılarak dünya rekoru kırıldı.



!"#$%&'()#*+,#'-'
./"$*0%/#00"'1'
4665 Oftringen adresinde 
bulunan salon hakkında ve 
randevü için .beautya-
mazona.ch adresinden 062 
559 49 99 no'lu numaradan 
ulaşabilirsiniz.
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Argan yağı 
denince akla 
gelinen ilk 

şeylerden biri saç 
bakımı ama bu özel-
likle bitmiyor sıvı altın 
olarak bilinen yağın 
faydaları. Bildiğiniz 
gibi A ve E vitamin 
zengini olan argan 
yağı sayısız güzellik 
ürünlerinin vazgeçil-
mez bir içeriğidir. 

Nemlendirici her kadı-
nın olmazsa olmazıdır, 
peki sizin hiç güzel-
leştiren bir nemlen-
diriciniz oldu mu  
Hayır mı  O zaman 
argan yağını deneme 
vakti geldi. Bir ve ya 
iki damla yağı yüz ve 
boynunuza masaj ya-
parak uygulayın. Bu yöntemi sürekli uygular-
sanız kırışıklıklarda azalma görebilirsiniz.

Ah, neler çekmedik o sivilcelerden ve ya 
akneden  Genelde yağlı ciltlerde oluşuyor bu 
sorunlar, tam da burda özel iksirimiz argan 
yağı devreye giriyor ve her yüze uygulamada 
yağ oranını dengelememize yar-
dımcı oluyor. Tamam da siyah 
noktalar ne olacak diyorsunuz, 
o görevide argan yağı üstlendi, 
siz merak etmeyin. Her geçen 
gün cildinizin kendine geldiğini 
hissedeceksiniz.

Kış aylarında en büyük sorun-
larımız arasında dudaklardaki o 
acı veren ve pek de güzel olma-
yan çatlaklar var. 
Bu durumu dudaklarınıza bir 

damla argan yağı sürerek çözebilir ve pürüzsüz 
bir hale getirebilirsiniz.

Hamilelik döneminde ve ya aşırı şekilde kilo 
alıp verme durumlarında ortaya çıkan çatlak-
ları önlemek içinde argan yağı kesinlikle kul-
lanılmalıdır. Genellikle hamilelik döneminde 
tercihlerimizi doğal ürünlerden kullandığımız 
için argan yağı tam sizin aradığınız ürün.

Ayaklarımız her gün ne kadar da yük taşıyıp 
yoruluyorlar. Birazda bizi taşıyan o ayaklara 
önerilerimiz olsun. Sert topuk ve ayak altı 
bölgesinden şikayetçi olanlar, bu yöntemle 
yumuşacık ayaklara sahip olacaklar. Bir kaç 
argan yağıyla ayağınıza masaj yapıp temiz 
çorapta yarım saat bekletin. Pozitif bir sonuç 
elde edeceksiniz. 

Doğal ürünlerimizin değerle-
rini bilelim ve onları daha sık 
kullanalım. Son bir önemli 
uyarı yapmadan bitmesin 
yazımız. Her ürün gibi argan 
yağına karşı alerjininiz olabilir. 
Onun için vücudunuzun küçük 
bir bölgesinde (bileğiniz 
olabilir) test edip cildinizdeki 
tepkiye göre hareket edin. Eğer 
alerjik bir durum söz konusu 
ise kesinlikle kullanmayın.

A  Y  E   
E   B
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OF Rİ E - Oftringen'de 
'' ''

adıyla geçtiğimiz ay hizmete 
giren yeni güzellik merkezi, 
farklı dekorasyon ve tarzıyla 
bayanların müdavim adresi 
olmaya aday.  Schönheit us em 
R ge ald'', ''Amazon Omanla-
rından gelen Tropik Güzellik'' 
sloganıyla hizmete giren güzel-
lik merkezi  modern konsepti, 
hijyen kurallarına gösterilen 
özen, kullanılan ekipman ve de-
neyimli uzman personellerinin 
yanısıra yeşillerle donanımlı iç 
dekoruyla tropik bir hava vere-
rek fark yaratmayı amaçlıyor.  
Kuaförlük mesleğinden yola 
çıkıp tırnak ve makyaj alanında 
aldığı eğitimlerle uzmanlaşıp 
güzellik merkezi açmaya karar 
veren 2 çocuk annesi İşletme 
Sahibi Göksel zgür, İsviçre'de 

farklı konseptiyle Türklere 
yönelik ilk güzellik merkezi 
olmasından dolayı oldukca 
iddialı. Mimari dekoru Busi-
ness Titans fi rması tarafından 
dizayn edilen güzellik salonu, 
beauty alanında hazırladığı ilk 
özel konsept. Saç, saç kayna-
ğı, manikür, pedikür, masaj, 
makyaj, kalıcı makyaj, ağda, 
epilasyon gibi pek çok güzellik 
bakım paketi hizmetler arasın-
da.  Pazartesi günleri kapalı 
tutulan salonda, Salı-Cuma 
arası sabah 08.30-12.00-13.00-
18.00, Cumartesi günleri ise 
Saat 07.30-15.00 saatleri arası 
hizmet verilirken, salondaki 
hizmetin sadece bayanlara ve 
çocuklar özel olması tesettürlü 
bayanlara da ayrı bir rahatlık 
veriyor. ocuklar için salonda 
özel oyun bölümü de unutul-
mamış.



FRIBURG-  Friburg Kantonu-
nun  Murten şehrinde yaşayan 
Makedon, Kosova ve Bosna 

Hersek’li soydaşlarımıza Türkçe 
kursu başlatıldı.
Bern Büyükelçiliği 
Eğitim Müşavirliği 
tarafından yapılan 
basın açıklamasın-
da “İsviçre Friburg 
Murten’de yaşayan 
soydaşlarımız  Eğitim 
Müşavirliğimize mü-
racaat ederek Osmanlı 
Türkleri olduklarını, 
Türkiye’ye büyük bir 
aşk ve hayranlıkla la 
bağlı olduklarını ancak, 
hem kendilerinin,  hem 
eşlerinin ve hem de ço-
cuklarının Türkçe konuşamadıkları 
için büyük bir üzüntü duyduklarını 

dile getirerek bu konuda yardım ta-
lep etmişlerdir. Bu talepleri  Eğitim 
Müşavirliğince değerlendirilerek 
gerekli işlemler tamamlandıktan 

sonra 2 grup halinde 
kurslar Cumartesi 
günleri 10.00-14.10 
saatleri arasında 
Murten Müzik Oku-
lunda başlatılmıştır.  
Kurslara bekleni-
lenden daha yoğun 
bir ilgi gösterilmiş 
olup 43 kişi kurslara 
devam etmekte 
olup önümüzdeki 
günlerde bu sayının 
daha da artacağı gö-
rülmektedir. Türkçe 
kurslarını vermek 

üzere öğretmenlerden olkan Selvi 
görevlendirilmiştir” denildi. 
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Söz konusu kursun başlaması dola-

yısıyla düzenlenen törende konu-
şan T.C. Bern Büyükelçiliği Eğitim 
Müşaviri Ali evik,  “soydaşla-
rımızdan gelen böyle bir talepten 
memnuniyet duyduklarını  gerekli 
işlemleri hızla tamamlayarak  kursu 
başlatmaktan büyük bir memnuniyet 
duyduk. Bizler büyük Türk milleti-
nin farklı yerlerde kök salmış dalları-
yız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
olarak soydaşlarımızın her zaman 
yanında olacağız. Türkiye Devleti ne 
kadar güçlü olursa sizlerde buralarda 
o kadar güçlü olacaksınız. Tüm veli 
ve öğrencilerimize, en kısa zamanda 
Türkçe öğreneceğinize inanıyor  ve 
hepinize başarılar diliyorum” dedi.  
Murten  İslam Kültür Merkezi ve 
Türk  Okulu Aile Birliği Başkanı 
Muhemed Gadareski ise yaptığı kısa 
konuşmada Türk Devletine, Büyü-
kelçiliğimize ve Eğitim Müşavirliği-
ne şükranlarını sundu.

. . Bern Büyükelçiliği 
ğitim Müşaviri Ali Çevik

Soydaşlara 
‘T ürkçe ’ kursu

Ba tiyar k m ş

%
ER  -  İs içre nin . Büyük Ban-
kası redit isse e ait Researc  

nstit te in yayımladığı lobal e-
alt  Re ort  ra or na göre, dünya-
nın en zengin 
milleti İs içre liler. 
Ra ora göre er 
İs içre linin  

 rank ser eti 
ar. Ra ora göre 
. A stralya lılar 

 bin dolar ile  
.sırada, Birle-

şik Amerika lılar 
 bin dolar 

ile .sırada e 
or eç liler  bin dolar ser et ile . 
ırada b l n yor. Ra orra göre İs iç-

re lilerin ser eti önğmüzdeki yıllarda 
artışını sürdürecek.  yılına kadar 
er İs içre linin ortalama se ertinin 

 bin dolara laşması öngörülüyor. 
Ra orda sadece İs içre lilerin ser eti 
ele alınmamış, aynı zamanda borç-
lanmayada yer erilmiş. İs içre liler 
borçlanmada a r a genellemesine 
bakıldığında ise artış göstersede ar 
olan ser etin sadece yüzde yirmisini 
ol şt r yor. İs içre liler to lam ,  
kattrilyon ser ete sa i  e dünya 
n s n n sadece , ni ol şt r yor. 

D nyanın 
en zen ini 
İs içreliler

İs içre’de 
yaşayanlar 
ortalama 
yarım milyon 
rank’tan azla 

ser ete sa i . 
nümüzdeki 

yıllarda  b  
rakam artacak.

İs içre Al anya 
 dakika 

Z RİH  Dünyanın en kısa süreli 
uçak seferleri Almanya ile İsviçre 

arasında düzenli olarak yapılacak. İki 
ülke arası sadece 8 dakika sürecek.
Almanya ile İsviçre arasında düzenli 
olarak yapılacak dünyanın en kısa 
süreli uçak seferleri Bodensee Gölü 
üzerinde başlatıldı.

 AKİKA 
Seferleri düzenleyen Avusturyalı 
havayolu şirketi "People's Air Group" 
tarafından yapılan açıklamada, ilk kez 
İsviçre'nin St. Gallen Altenrhein hava-
alanından Almanya'nın Friedrichsha-
fen kentine gerçekleştirilen seferin 8 
dakika sürdüğü bildirildi.

AKLAŞIK  KM
Bodensee Gölü sahilinde yer alan 
kentler arasındaki mesafenin hava 
yoluyla yaklaşık 20 kilometre olduğu 
ve seferlerin günde 2 kez düzenlene-
ceği kaydedildi.Söz konusu seferleri 
eleştiren bazı çevre kuruluşları, uçak-
ların iniş ve kalkışlarda çok fazla yakıt 
harcadığına ve aşırı derecede gürültü 
yaptıklarına dikkati çekti.



!"#$%&'
ARALIK / Dezember - 2016

Aktüel

Yeni

esi  yarı asında 
lke inali erçekle ti

öğrenciler ve 
okulları:

1. Ceyda Uykız,
Kreuzlingen Türk 
Okulu, 4.sınıf
2. Selin Kuloğlu,
Zug Türk Okulu, 
7.sınıf
3. Ebru Tokmak,
Lyss Türk Okulu, 
8.sınıf

BERN - İsviçre Bern Eğitim 
Müşavirliği tarafından dü-
zenlenen, 4-9. sınıf Türkçe 

ve Türk Kültürü Dersi öğrenci-
lerinin katıldığı, "Penceremden 
Dünya" konulu Resim Yarışması 
Schulhaus Gega'da gerçekleştiril-
di. Schaffhausen Türk Okul Aile 
Birliği'nin ev sahipliğinde yapılan 
etkinliğe, ürich Başkonsolosluğu 
Muavin Konsolosu Serdar Piri ve 
eşi ile Schaffhausen Milletvekili 

rs Tanner de katıldı. ocukların 
hayal güçleri, yaratıcılıkları ve 
el becerilerinin geliştirilmelerini 

sağlamak, yeni ilgi 
alanları ve beceriler 
oluşturarak, yetenek-
lerini sergileme imkânı 
verme hedefi yle yapılan 
yarısmada 23 öğrenci 
yer aldı. üri üyeleri birbirinden 
farklı eserleri değerlendirirken 
oldukça zorlandı. 
Piyano resitali sunan Mertcan 
Kandaz, kaşık oyunu ve koronun 
birbirinden güzel marş ve şarkıları 
misafi rlere keyi  i anlar yaşatırken, 
fi nal bölümünde ise yarışmaya 
katılan tüm öğrencilere hediye ve 

belge takdim edildi.

L\L�NL�R¶QD�5DVWODG×P
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LQIR#HNRPRHEHO�FK�ZZZ�HNRPRHEHO�FK
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Baza+Başlık+Caprice Matratze

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

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

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

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

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

180x200.....1090.-SFR

seçimi fi yata dahildir.

3DPLUD�.ROWXN�7DNñPñ������

/LQGD�<DWDN�2GDVñ
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5590,–SFR
7UDQVSRUW���0RQWDJH�)ð<$7$�'$+ð/'ð5��§9��8<:=92�����2A +HU�HYH�KHU�E�WoH\H�
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1290,–SFR
7UDQVSRUW���0RQWDJH�)ð<$7$�'$+ð/'ð5�

.ROLQ�.ROWXN�7DNñPñ�
�����

5HQN�GHáLĜLPL�Ɠ�\DWODU
D�GDKLOGLU���

2390,–SFR

11 ve 18.12.16

Pazar günleri 

Saat 10:00-16:00 

açığız.

12 aydan 48 aya varan taksit imkanı 
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!""#$sonrasında dünyadaki bombalı 
saldırılara, iç karışıklıklara, etnik 

savaşlara baktığımızda, arkasında 
çoğunda sponsor devletlerin olduğunu görürüz. 
Yugoslavya’nın parçalanma sürecinde yaşa-
nanları sadece iç savaş olarak 
değerlendiremeyiz. Sponsor bir 
devlet muhakkak vardı orada. 
Yapılanların çoğu terördü. Dün-
yanın yakın dönemde yaşadığı 
en büyük terör saldırısıdır bu. 
Nasreddin Hoca’nın damdan 
düşmesinden sonra kendisini 
anlamayanlara ‘’Bana damdan 
düşen birisini getirin’’ demesi 
gibi  Bugün sokakta işyerinde 
karşılaştığımız bir Sırp, Hırvat, 
Makedon veya Ortadoğu’lu 
Arap Türkiye’de olanları sizin 
bir şey anlatmanıza gerek kalmadan anlıyor. 
İsviçre basınında objektif olmayan okuduğu 
haberlere inanmıyor. Aynı oyunlar kendi ülkele-
rinde ya oynanmış ya da şu an oynanmakta. An-
cak, bir İsviçre’li, Alman, bir Avrupa’lıya bazı 
yaşananları darbe kalkışmasını anlatmak pek 
kolay olmuyor. Gündem ne zaman yoğun olsa 
karşılaştığınız ilk komşunuz veya iş arkadaşınız 
size 20min gazetesi veya Blick, N ’teki oku-
duğu Türkiye hakkındaki haberi soruyor. eya 
okuduğu bu iki satır yarım yamalak haberle 
Türkiye’de ne olup bittiğini anlatıp üstelik sizi 
ikna etmeye kalkıyor. Altını çizerek yazıyorum 
burasını. Objektif olmayan bu haberler tama-
men İsviçre’deki siyasi hesapları olan Türki-
ye karşıtları tarafından servis ediliyor veya 

bilgilerin altı dolduruluyor. Ancak bilgilenmek 
isteyene hoşgörüyle yaklaşıp, anlamayana ve 

anlamak iste-
yene anlatmak 
sabırla izah 
etmek gerek. 
Ülkemizde 
yaşananların 
hiç benzerini 
bile yaşama-
mış, sokakta 
saksı düşse 
bomba diye 
korkabilecek 
bir halkın, pat-
layan bomba-
ların üzerine 

yürüyen, tankların altına yatan füzelerin üzerine 
balkondan atlayıp durdurmak isteyen, üzerine 
yaylım ateş eden helikoptere korkusuzca mey-
dan okuyup söylenen bir halkı anlamaması çok 
olağan. ünkü tüm bu olayları bizzat görmüş 
yaşamış aynı dili konuştuğumuz çevremizdeki 
Türkler daha olayları anlamıyor... 

Artık haritaları değiştirmek isteyen devletler, 
kendisine yakın, etnik veya mezhepsel bir ko-
nuyu tetikliyorlar. Avrupa’nın son dönem terör 
örgütlerine yaklaşımı ve çifte standart, onların 
terör belasından uzak kalmasına yaramıyor. 
Bütün terör örgütleri aynı bataklıktan besleni-
yor ve anlaşılması güç eylemlere imza atıyor. 

rgüte değil, arkasına bakmak lazım. 

Son 20-30 yılda belki hepiniz gerek siyasilerin 
söylemleriyle gerek medyadaki aleni ikiyüzlü 
Türkiye ve Türk halkına saldırılarıyla ‘’ben bu 
Kadar Türkiye düşmanlığı görmedim yaşama-
dım’’ diyorsunuz. Kimse artık içindeki Türkiye 
kinini gizlemiyor. Terör örgütlerini terör örgütü 
değil diyebiliyor. Ülkesine sahip çıkan Türkle-
rin yapacağı en ufak gösteride İsviçre, Almanya 
gibi ülkelerde en başta adı Türk olan Sosyal 
Demokrat geçinen siyasetciler ‘’Türkiye’deki 
siyaseti buraya getirmeyin’’ derken, Türkiye’de 
tutuklanan gazeteci veya siyasetciler için meclis 
salonlarında ellerinde Slogan ve dövizlerle ken-
dileri Türkiye aleyhine önergeler sunabiliyor. 
Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşları 
Sosyal Demokrat veya Yeşiller Partisi arkasına 
saklanıp gizlenen seçim zamanlarında ‘’He-
pimiz biriz sorunlarımız ortak’’ diyen siyaseti 
hizmet için değil, ülkemizdeki siyasi husumeti 
buraya taşımak ve bunun propagandasının bir 
parçası olmak için siyaset yapan Türk isimleri 
artık iyi tanımalı. 

Dünya değişti. Avrupa değişti. Ülkelerin 
savaş stratejileri değişti. İsviçre’de ve Avrupa 
ülkelerinde yaşayan vatandaşlar, dernekler ve 
STK’lar artık 30-40 yıldır kronikleşmiş düzeni 
mantığını anlayışını da değiştirmeli. Devletin 
buradaki temsilcileri de aynı şekilde. Medya’ya 
Türkiye aleyhinde yapılan haberlere Almancam 

yetersiz diyene ‘’Al o haberi eli-
ne, altına üzerine sadece Y HHH 
yaz faksla gönder yine yeter’’ 
diyorum.

Ama bunu bir kişi değil 1000 kişi yaparsa 
anlam kazanır. Sosyal medya erişimini a-
hatsapp paylaşım ağını doğru kullanılması 
durumunda artık insanlara erişmek daha kolay. 

nemli olan kitlesel topluca verilen tepkilerdir. 
Bir siyasi parti Türkiye’den gelmiş isimlerin 
yönlendirmesiyle sürekli Türkiye aleyhine 
demeçler veriyor Türkiye’yi İsviçre medyası-
na şikayet ediyor. Türk Toplumu ve STK’lar 
topluca bir araya gelip İsviçre kamuoyuna 
‘’Biz bu siyasi partiyi kınıyoruz ve tüm seçmen 
Türklere bu siyasi partiye oy vermemeye mesa-
feli durmaya çağırıyoruz’’ diyebiliyor mu
Tüm dernek ve STK’lar birlikte hareket edebi-
lirse, istediğiniz siyasi partinin en üst yetkilisi-
ni lokalinize meclisine de getirir, 20-30 bin oy 
potansiyelinin olduğu bir topluluğun sorunları-
nı savunur hale de getirebilirsiniz. 
Bundan sonraki yıllarda daha az saldırı daha 
çok Türkiye övgüsü bekleyen varsa yanılır. 
Ülkemize karşı kirli hesabı olanların hepsinin 
yanyana elele kolkola olduğu bir ortamda top-
yekün algı saldırısı devam edecek. Medya’yı 
yönlendirip bilgi servis ederek her türlü algıyı 
oluşturanları biliyoruz. Bundan sonraki dönem 
kimse gazetelerde Türkiye’yi övmesini bekle-
mesin. Bu saldırılara hazırlıklıyız. Buna karşı 
neler yapabileceğimizi düşünelim. Birlik olma 
yolunu düşünelim. 

S  Y HHHHH    
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FRİB R  - Fribourg 
Türk Okulu 3. Kerme-

sini öğrencilerin, ailele-
rinin ve bölge halkının 
yoğun katılımı ile ger-
çekleştirdi. Fribourg Türk 

Okulu öğretmeni Birgül 
Arpapay, programın hazır-
lanmasında emeği geçen 
Fribourg Türk Okul Aile 
Birliğine  özellikle Hasan 
Fatma engin, Murat Sey-

han Açıkgöz, Adem Derya 
Kazar' a teşekkür etti. Bu 
kadar coşkulu geçmesin-
den duyduyu sevincin 
kendisini duygulandırdı-
ğını, bu tip organizasyon-

ların okulumuza 
devam eden 
öğrenciler ve 
veliler arasında , 

yurt dışında yaşayan Türk-
ler için ayrıca önemli olan  
aidiyet, birlik, beraberlik 
duygusunu güçlendirdigini 
ifade etti. Fribourg Türk 
Okulu öğretmeni Birgül 
Arpapay, bu çalışmaların 
farklı etkinliklerle daha da 
büyüyerek devam etmesini 
dilediğini belirtti.

23,4-5467689:8-%(,*(;-

ribourg ürk kulu’nun  dü enlediği Kermes 
yoğun oşku ve katılım ile gerçekleşti. 

B  

Z RİH - Geçtiğimiz günlerde  
kurulan Türk ve İsviçre Aile Da-
nışmanlığı, kurucu Başkan Selda 

Boztepe Başkanlığında ürich Türk 
Başkonsolosluğu'nu iyaret ederek Baş-
konsolos Aslı Oral'a nezaket ziyaretinde 
bulundu. iyarete başkan yardımcısı ve 
halkla ilişkiler sorumlusu Orhan Kara-
duman, Genel Sekreter Cennet  Sönmez 
ve Riccon Academy Kurucu Sahibi Ric-
con İlhan Doğan katıldı. Türk ve İsviçre 
Aile Danışmanlığı kurucu başkanı Selda 
Boztepe görüşmede İsviçre Türk Top-
lumunun  büyüdükçe,  Ailelerin  içinde 
sorunlarının büyüdüğünü  ve çocukların 
gelişimi ve eğitimi yönünde olumsuz-
lukların arttığına gözlemlediklerini ifade 

etti. Selda Boztepe,  Aile Danışmanlığı 
olarak ileride Türklere yönelik Anaokulu 
ve Eğitim okulu açarak Türk Toplumuna 
katkıda bulunmayı hede  ediklerini Baş-
konsolos Aslı Orala iletti ve Başkonso-
losluğumuz ile ortak çalışmalar yapmayı 
umduklarını söyledi.  Başkonsolos  Aslı 
Oral,  Türk ve İsviçre Aile Danışmanlığı 
Yönetimini tebrik ederek, isviçre  türk 
toplumuna hayırlı olmasını dileyerek, 
Başkonsolosluk olarak mümkün olduğu 
kadar desteklerini  esirgemeyeceklerini 
ifade etti. Oral ayrıca Danışmanlığın 
isviçre'de faaliyet gösteren diğer Sivil 
Toplum Kuruluşları ile işbirliği yaparak 
danışmanlığın tüm İsviçre'de atan-
daşlarımıza hizmet verir haşe gelmesi 
yönünde tavsiyede bulundu. 
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yanda coğrafyanın koşullandırdığı jeost-

ratejik ontoloji, insanlığın en önemli doğuş 
havzasında tarihsel tanıklık, etnik ve mezhebi 
çeşitliliğin en keskin ifade edildiği 
demografi ile kadim zamanlardan 
kader birliği. te yandan son 
yüzyılda yapılan yanlış tercih ve 
hataların bu güne fatura edilme-
siyle ortaya çıkan hesaplaşmalar, 
yönetim tartışmaları, ekonomik so-
runlar, terör ve terörün doğurduğu 
güvenlik kaygıları, bir türlü kabuk 
bağlayamayan sosyal yaralar. 
Ondört yıla yaklaşan AK Parti hü-
kümetleri en iddialı icraatlarını kuş-
kusuz ki, dış politika konularında 
yaptılar.Türkiye umhuriyeti nin 
benimsediği Yurtta sulh cihanda 
sulh  vizyonunu bir kenara koyup 
Kıbrıs sorunundan Ermenistan ve 
AB ile ilişkilere, Arap Sokağı nda 
etkin politikalara, Afrika ile ilişkile-
re kadar birçok alanda pro-aktif politika izledi. 
Türkiye nin, Suriye ye müdahalesi çok eleşti-
rildi, Mısır, srail, usya, rak gibi ülkelerle iliş-
kiler kopma noktasına geldi. Komşularla sıfır 
sorun  diyerek hedef belirleyen Ak Parti hiç 
beklemediği bir şekilde kendini Ortadoğu nun 
yüzlerce yıllık etnik ve mezhepsel sorunlarının 
içinde buldu.
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AK Parti, iktidarının ilk yıllarında Av-
rupa ile ilişkileri öncelikli gündemine 
alıp, AB yolunda müzakereler başlat-
mıştı. Bir takvime bağlı olarak, karşı-
lıklı iyi niyetle yürütülen müzakereler, 
açılan her yeni fasıl ile üst bir aşamaya 
geçiliyordu. Türkiye yaptığı reformlar-
la, demokrasisini güçlendiriyor, vergi 
hukukundan finans sistemine, çalışma 
koşullarının düzenlenmesinden kamu-
daki israfa, bürokratik baskıdan insan 
haklarına, hatta trafik düzenlemelerine 
kadar birçok alanda Avrupa daki uygu-
lamaları tatbik ediyordu.

Sonra büyü bozuldu. Türkiye ye karşı 
hiç bir zaman dürüst olmayı becere-
memiş AB li ülkelerin politik aktörleri, 
Türkiye üzerinden iç siyasetlerine 
malzeme buldular. yle ki, Türkiye nin 

AB üyeliğinin reddi Avrupa daki hemen her 
ülkenin seçimlerinde oy kazanma  adına en 
kullanışlı seçim vaadi oldu sağ partilerin. Yanı 
başındaki Suriye den kaçan yaklaşık  milyon 
mülteciyi ülkesinde barındırarak insanlığın 
iyilik tarihine kocaman bir çentik koyan Tür-
kiye, yanlız bırakılarak cezalandırılmak istendi. 

Verilen, mali kaynak sözleri yerine getirilme-
di. Deaş, Pkk, Fetö gibi terör taşeronlarına 
karşı varoluşsal bir mücadele veren Türkiye, 
terör konusunda Batı dan destek alamadığı 
gibi, terör yandaşı bir Batı buldu karşısında. 
Adeta son kozunu oynamış bir kumarbazın 
en değerli varlığını masaya sürmesini an-
dırırcasına  başarılamamış  Temmuzun 
ardından onlarca yıldır övünegeldiği batı 
degerleri ni masaya koydu AB. Her geçen 
gün Türkiye nin sınır uçlarıyla oynanarak, 
kontrollü bir gerginlik oluşturuldu. umhur-
başkanı Tayyip Erdoğan ın da rest çekmesiyle 
ilişkiler nerdeyse kopma noktasına geldi.
Ve  Kasım tarihinde, Avrupa Parlamento-
su, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında  Ekim 

te başlatılan üyelik müzakerelerinin 
geçici olarak dondurulmasına ilişkin  oya 
karşı  oyla bir karar aldı.  parlamen-
ter ise çekimser kaldi. Türkiye bu kararın, 
Kapıkule den içeri giremeyecek, bir yok  

kararı  olduğunu açıkladı.
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Bu durumda kritik soru şu dur  gelinen bu 
noktada Avrupa da yaşayan Türkiye dias-
porası ne yapmalıdır  Bir yanda kanı, canı, 

atası, tarihi anavatan öteyanda içinde yaşadığı 
Avrupa  Bir kere şunu görmeliyiz, Avrupa 
Türkiye ye karşı tavır almanın ötesine geçmiş, 
adeta Türkiye ye karşı abanmaktadır. Türkiye 
ile terör  tanımında bile uzlaşamayan bir Av-
rupa var karşımızda.Yıllar yılı AB karşıtı söy-
lemleriyle Türkiye siyasetinde varolan marjinal 
partilerin tezlerini haklı çıkaran bir Avrupa dır 
bu. Teröristi destekleyerek, Türkiye ye karşı 
vesayet savaşı veren bir Avrupa. Bu bilinçle 
hareket etmek esas olmalıdır. Ancak buradan 
üretmemiz gereken dil düşmanlaştırıp hasma-
ne olmaktan ziyade, muhatabımızın devasa 
çelişkilerini yüzüne vurup, arkasında durduğu 
değerleriyle yüzleştirecek entellektüel bir dil 
olmalıdır. Ortalama Avrupalıyı medya dezen-
fermasyonun tahripkar kasırgasından tutup 
çıkarmak, Suriyeli mültecileri, DEA ın İslam-
dışılığını, PKK nın Kürtleri de mağdur eden 
terörünü,  Temmuz kalkışmasını ve Türkiye 
sokaklarının şanlı direnişini anlatmak görev 
olmalıdır. Eline silah alip teröre bulaşmamış 
siyasetçilerin ve yazarlarn tutuklanmasına 
dair muhataplarımızın eleştirilerini anlayışla 
karşılamak da doğru olandır.  Siz Haçlısınız 
zaten, bizim düşmanımızsınız  dili çözümden 
ziyade çözümsüzlük dilidir. Biz, Avrupa da 
yaşayan Türkiyeliler, tarihi bir sorumlulukla 
karşı karşıyayız bu eşikte..

BERN - 24 Kasım ğretmenler Günü 
sebebiyle, T. C. Bern Büyükelçisi İlhan 

Saygılı ve eşinin evsahipliğinde gerçekleş-
tirilen resepsiyona, İsviçre 
genelinde görev yapmakta olan Türkçe 
ve Türk Kültürü dersleri  öğretmenleri ve 
Büyükelçilik çalışanları katıldılar. İsviçre 
Türk Eğitimciler Korosu resepsiyonda 6 
eser seslendirdi.

Abdüssamet Berke

Z RİH - Kurulduğu günden beri 
7.defa gerçekleşen İsviçre'deki 

Türk Derneklerinin atı Organi-
zasyonu olan İsviçre Türk Toplumu 
İTT'nin olağan genel kurulu yapıldı. 
İsviçre'de faaliyet gösteren Dernek-
lerin temsilcilerinin yoğum katılımı 
ile gerçekleşen olağan genel kurul-
da, İFBD (İsviçre Fenerbahçeli'ler 
Derneği) Başkan adayı Levent 
Karaağaç oybirliği ile İTT'nin Ge-
nel Başkanı seçildi. Bugüne kadar 
İTT nin genel Başkanlık görevini 
yürüten Kahraman Tunaboylu'nun 
Onursal Başkan seçildiği genel kurulda, Murat Er-
gül, İbrahim Taş, Dinçer Akburak, Harun Yalçın, 
Murat Hoş, Dilaver içek, Yasemin Gülener ve 
Meziyet Yarar yönetim kuurlu üyeliğine seçildi-
ler. Seçim sonrası kısa bir Teşekkür konuşması 
yapan İTT Genel Başkanı Levent Karaağaç, uzun 
yıllar sonra İsviçre'deki faaliyet gösteren Der-
neklerin yoğun katılımı ile gerçekleşen Genel 

Kurula katılan ve kendisine destek olan herkese 
Teşekkür etti. Karaağaç, öncelikle bugüne kadar 
İTT genel başkanı olarak görev yapan Kahraman 
Tunaboylu'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. 

içeği burnunda genel Başkan seçilen Levent 
Karaağaç, yönetim kurulula seçilen Arkadaşlarının 
her birisinin ayrı ayrı değerli insanlar olduğunu ve 
Türk Toplumunun değerlerine sahip çıkan bireyler 
olduğunu söyledi.
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araağaç İ  a kanlığına seçildi 

ğret enler n  k tlandı
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Z RİH - İsviçre'deki 
göçmen nüfus içerisinde 

Türkiye'den gelen göçmenler 
erkeklerde 

53, kadınlar-
da 42 olarak 
en yüksek siga-
ra içme oranına 
sahipler. İsviçre 
Bağımlılık ve 
Sağlık Araştır-
ma Enstitüsü 
(Sch eizer 
nstitut für 

Sucht- und 
Gesundheitsforschung) olarak 
Türkiye'den gelen göçmenlerin 
sigarayı bırakmasını sağlamak 
için sigarayı bırakma kursu 
ve bilgilendirme toplantıları 
devam ediyor. 
Tamamen ücretsiz olarak 
düzenlenen bu toplantılar ve 
kurslarla ilgili, bilgilendirme 
toplantısı düzenleyen kişi veya 
kuruma 100 frank, sigarayı 
bırakma kursu düzenleyen kişi 
veya kuruma 200 ise frank 
para ödeniyor. Aydın Yıldı-
rım ile birlikte düzenledikleri 
kurslarla ilgili Emine Sarıaslan 
sigarayı bırakmaya ilgili olan-
lara, ''Kurslarımızda sizlere 
sigarayı bırakma yöntemlerini 
tanıtıp, bu yöntemleri uygu-
layarak sigarayı bırakmanıza 
yardımcı oluyoruz. 
Bilgilendirme toplantısını 
dernek ya da grubunuzda 
yapılmasını ve  veya sigara 
bırakma kurslarının dernek 
ya da grubunuzda verilmesini 
istiyorsanız, aşağıdaki numara 
ve mail adresleri üzerinden 
bizimle irtibata geçebilirsiniz.'' 
dedi.

Emine Sarıaslan
Tel  079 704 73 67
Email  sariaslan public-he-
alth-services.ch

Aydın Yıldırım
Tel  076 343 80 74
Email  aydin.yildirim isgf.
uzh.ch
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Sigarayı bırakma kurslarımıza 
katılıp sigarayı kısa sürede bı-
rakanlardan biri Turgut Serçe. 

interthur'da yaşayan Turgut 
Serçe ile kurs destekli sigarayı 
bırakma sürecini görüştük. 25 
yaşında aktif bir şekilde sigara 
içmeye başladığını söyleyen 
Serçe, sigaraya İsviçre'ye 

geldiği zamanlarda başladığını 
ifade ediyor. Tek tük içmeye 
başladığı sigara içme oranını 
kısa bir zamanda günlük 1 
pakete çıkaran Turgut Serçe, 
bu durumu burada o dönem-
ler herkesin sigara içmesine 
ve günlük hayatta karşılaştığı 
strese bağlıyor ve şöyle devam 
ediyor  "Sigaraya ulaşmak çok 
kolaydı. Her yerde içiliyordu  
derneklerde, evlerde, çevrede... 
Buna ayak uydurmak zorunda 
kaldım. Birde baktım ki kendi-
mi fena kaptırmışım. Sonrasın-
da da sağlık problemleri tabi."

e r ağlık roblemleri 
ile kar ıla ınız

35-40 yaşından sonra zararları-
nı görmeye başladım. Sigaranın 
zararlarını biliyordum ama yine 
de içiyordum. Solunum yolla-
rında yaşadığım bazı sorun-
lardan sonra anladım birşeyler 
olduğunu. Nefes alıp vermede 
zorlanıyordum. Hareket eder-
ken, merdiven çıkarken, spor 
yaparken nefes nefese kalı-
yordum. Sonra sigara bırakma 
kurslarından haberdar oldum 
ve bu kurslara katılmaya karar 
verdim.

Kur ların i arayı bırak
manızda ne r aydaları 
oldu  

Daha önceleri defarlarca dene-
dim bırakmayı. 1-2 ay kadar 
bırakıyordum ancak sonra yine 
başlıyordum. Tek bir sigara ile 
bile yeniden içmeye başlayabi-
liyor insan. Sigarayı bırakma-

ma kurslar vesile oldu. Kurs 
elime verilen bir adresti. Adresi 
bilerek gittim. 6 hafta süren 
bir kurstu bu. Orada, sigaranın 
zararları ve etkileri ile ilgili 
oldukça iyi bilgiler edindim. Bu 
bilgiler ve kullanılan yöntem-
ler sigarayı bırakmamda beni 
motive etti ve işime yaradı. 
Değişik yöntemlerin anlatıldığı 
bu kurs ile sigaranın üstesinden 
geldim. İlk başlarda zorlandım 
ama çabuk geçti. 4 aydır sigara 
içmiyorum. ksürmem azaldı, 
daha rahat nefes alıyorum. Sa-
bahları kalkıp sigaradan nefret 
etmemi gerektiren nedenler de 
ortadan kalktı artık. 

ilenizin e ki i ne oldu  
Ailemde benden başka sigara 
içen yoktu. Eşim ve çocuklarım 
sigaradan çok rahatsız oluyor-
lardı. Sigarayı bıraktığım için 
şimdi çok mutlular. 

Son olarak na ıl bir me a  
vermek i eriniz

Sigaranın zararlarını 10 ya-
şındaki çocuktan tutun da 70 
yaşındaki birine kadar herkes 
biliyor. Sigaranın içerisinde 
bulunan 9000 zararlı madde-
nin etkisi ile beden bir şekilde 
tepkisini veriyor zaten. Nefes 
alıp verirken, koşarken, merdi-
ven çıkarken... Tabi ki sigarayı 
bırakacak olan kişinin önce ka-
fasında bitirmesi gerekiyor. Bu-
rada kararlılık ve tutarlılık çok 
önemli. Niyet varsa, bu zararlı 
madde mutlaka bırakılabilir.  
Hastanın iyileşmeye niyeti yok-
sa doktor hiçbir şey yapamaz. 
Katıldığım kurslarda bedenime 
verdiğim zararlarla açık açık 
yüzlestim. Bu durum beni daha 
da motive etti. unu söyleme-
den geçmeyeyim  sigara içenler 
ilk önce kendilerini sevsinler ve 
sevdiklerine bir hediye yapsın-
lar. Ayrıca sigaraya verilen para 
ile kişi tasarruf edip kendisini 
güzel bir elbise ya da güzel bir 
tatil ile ödüllendirebilir.  En 
güzel yatırım insanın kendisine 
yaptığı yatırımdır.

ret iz igarayı bırakma kur ları devam ediyor
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!
er sene biterken son yılda 
yaşadıklarımızın bir bilançosu 

çıkarılır. Olumsuzluklar 
ve olumlu giden durumlar 
bir kere daha gözümüzün 
önünden bir film şeridi 
gibi geçer gider. Genelde 
olumlu giden birçok şey 
kafamıza takılmaz ama 
olumsuzlukların içinde 
birde keşkeler bolca varsa 
o zaman düşünür duru-
ruz  .Düşünürüz de neden 
diye fazla sormayız acaba 
hatamı yapıyoruz yoksa 
kader mi buna bir karar ve-
remeyiz. Geleceğe ümitle 
bakacak, gelen yıldan güzel 
beklentilerimizi yineleyece-
ğiz. Bütün dünya sıkıntılı, 
savaş, açlık ve benzeri 
sorunlar bu senede zirve 
yaparken kötümser olmamaya gay-
ret edeceğiz. Yarına şans vermekten 
başkada çaremiz yok herhalde.

"""

Yıllardır, ismi Euro ile başlayan Türk 
TV kanallarının olumsuz yayınlarını 
bu köşede dile getiriyorum. Eski-

miş programları bizlere 
yedirmeye devam ettikleri 
gibi, yaptıkları reklamlarla 
bizleri yani tüketicileri 
yanıltmaya da devam 
ediyor. Aynı kanallar 
Türkiye’ye yaptıkları 
yayınlarda göstereme-
dikleri yanıltıcı reklamları 
Avrupa yayınlarında az-
gınca sürdürmeye devam 
ediyorlar. Maketten ev 
pazarlamalar, Türk Sağlık 
bakanlığının yasakladığı 
sözde zayıflama ilaçlarını 
Avrupa’daki vatandaşları-
mıza satmaya kalkıyorlar. 
Buna kalıcı çözümün 
adresi Avrupa’daki  güçlü 

sivil toplum örgütlerinin konuyu gün-
deme almalarından geçiyor. Yasal 
olarak imkan olmazsa bile bu sivil 
toplum örgütleri bir araya gelerek 
vatandaşlarımızı uyarıcı bir TÜK 
yapısıyla caydırıcılık yaratabilir.

"""

Türkiye’nin olduğu coğrafyada sular 
durulmuyor. zellikle güney sınır-
larımızdaki komşu coğrafyalardaki 
savaş ortamının bedelini Türkiye’ye 
ödetmeye kalkan zihniyetler Türki-
ye’deki barış ortamını yok etmeye 
kalkıyorlar. Bunun en belirgin örne-
ğini Turizm’de yaşıyoruz. Türkiye’ye 
turist gitmesin diye sürekli güvenlik 
sorunu olan ülke havasını estiriyor-
lar. Eğer Türkiye güvenilir bir ülke 
değil ise Avrupa’nın göbeğinde bu 
sene patlayan bombalar, Avrupanın 
Türkiye’den çok daha mı güvenilir 
olduğunun ispatı. Türkiye’ye  karşı 
uygulanan çifte standart heryerde 
kendini gösteriyor. Bizler Türkiye’ye  
her platformda sahip çıkmak 
zorundayız. Akdeniz havzasında 
Türkiye’deki otel, hizmet ve fiyat 
kalitesine hiçbir ülke ulaşamaz ancak 
tanıtıma ağırlık vermek gerekiyor. 
Kriz dönemlerinde Türkiye turu 
satan acenteler azalıyor ancak Türk 
kökenli acenteler ve Tur operatörleri 
bıkmadan, usanmadan Türkiye’yi  

tanıtmaya, Türkiye’ye  yönelik tur 
paketleri satmaya devam ediyorlar. 
Turizmden  milyona yakın insan 
Türkiye’de  ekmek yiyor, belki 
bunlardan bazıları sizlerin yakını. 
Türkiye’ye yürekten bağlı olduğunu-
zu biliyorum, o zaman  yılında 
Türk Turizmi başını öne eğmeyecek 
sizlerin de destekleriyle. zellikle 
buralarda yaşayan Balkan kökenliler 
Türkiye’yi  çok seviyorlar, tarihi, 
kültürel bağları var Türkiye’yle. 
Balkan kökenli soydaşlarımıza 
daha fazla Türkiye’ye gitmelerini 
tavsiye etmeliyiz. Böylelikle Avrupa 
Birliği’nin tehdidinin sökmeyeceğini 
göstermeliyiz.

"""

Bu sene İsviçre’de ekonomik yapı 
olumlu gelişmeler gösterirken 
maaşlara yapılan zam oranları yok 
denecek kadar azdır. Buna karşın 
hastalık 
sigortaları önemli ölçüde zam 
yaparak bütçelerimizde önemli bir 
erozyona sebep olmuşlardır. Artık 
birçok ailede eve  maaş girmemek-
tedir on sene önceki alım gücümüz 
kesinlikle yoktur, or günler birçok 

açıdan bizleri beklemektedir. Ta-
sarruflu ve ölçülü yaşamak kaçınıl-
mazdır. Bu şartlarda vatandaşlarımız 
yine de birçok alışverişini Türk 
kökenli esnaflardan Market, seyahat 
acentası,mobilyacı,vb  yaparak büyük 
dayanışma içindedirler. Bu esnaflar 
bunun bilincinde olarak vatandaşları-
mıza hem kaliteli hem de daha ucuz 
ürünler sunmaktadırlar. nümüzdeki 
yıllarda da Türk esnafları destek-
lemek çok önem arz etmekte bu 
esnaflar bizlere hizmet sundukları 
kadar çocuklarımıza çıraklık eğitim 
yapacak ve ilerde çalışacakları iş 
sahaları yaratmaktadırlar.

 yılının tüm insanlığa sevgi, 
saygı, sağlık ve barış getirmesi dilek-
lerimle, yeni yılınızı kutluyorum. 

ocuklarımızı Türk kültür derslerine 
gönderelim, geleceğimize yatırım 
yapalım.
TEMA VAKF A ÜYE O , DES-
TEK O ,TÜ KİYE  O MAS
Üzerinize vazife olmayan işlere karı-
şın  Bİ  A A A KA DE  O
Sağlıcakla kalın.  

 hsamsunlu@bluewin.ch

 H SEYİ  
SA S
Tür i e İsviçre 
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BER  - Türk İsviçre Seyahat 
Acenteler Birliği (TİSAB) Baş-

kanı Hüseyin Samsunlu ve  yönetim 
kurulu üyeleri Bern Büyükelçiliğin-
de yeni göreve başlayan Büyükelçi 
İlhan Saygılı'ya hoşgeldin ziyareti 
gerçekleştirdi. Büyükelçilik maka-
mında gerçekelen ziyarete TİSAB yönetim 
kurulu üyeleri Mehmet Göktaş, Hasan 
Aydeniz, Sami Hayim ve etin Başatik'de 
iştirak ettiler.  Bern Büyükelçisi İlhan 
Saygılı ve TİSAb yönetim kurulu ara-

sında geçen ziyarette Türkiye  ile İsviçre 
arasındaki turizm potansiyelini değerlen-
dirildi.  Büyükelçi İlhan Saygılı  TİSAB 
heyetinin kendisine yönelik Hoşgeldiniz 
ziyaretinden  dolayı duyduğu memnuniyeti 
dile getirdı ve Türkiye'nin Tarihi, Kültürel 

ve doğal Güzellikleri ile turizm tesisleri 
tanıtarak binlerce ülkemize turist gönderen 
TİSAB Acentalarına teşekkür etti.  Büyü-
kelçi Saygılı TİSAB'ın faaliyetlerini ilgi 
ile takip edeceklerini ve kendilerine her 
türlü desteği saylayacaklarını söyledi. 

İ A dan ay ılı ya ziyaret 
T AB yönetim kurulu 
Türkiye’nin Bern Büyükelçi-
si lhan ay ılı’ya hoş el-
din ziyaretinde ulundu.

T

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

Acil bilet: 
079 403 07 56

1 9 79
2 0 1 6

Zürich, Basel ve Cenevre’den
THY ile iNDiRiMLi FiYATLAR
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Z RİH - Bentour Reisen, 
Alman Seyahat Birliği'nin 

(DR ) Kuşadası'nda yapılması 
planlanan kongresinin Berlin'e 
alınmasına tepki olarak en iyi 
satış yapan acentelerini Fethi-
ye'de topladı. Alman Seyahat 
Birliği (DR ), 27 - 29 Ekim 
tarihlerinde Kuşadası'nda ya-
pılması planlanan kongresini, 
Alman acentelerin katılımının 
yeterli olmaması sebebiyle 
Berlin'de gerçekleştirmişti. 
Bentour, buna tepki göstererek 
seyahat acente partnerlerini 
kongre için daha önceden be-

lirlenen Türkiye'de ağırladı.
T Kİ E E İNAN I

ĞIMI I TE İK
En iyi ciro yapan acentele-
rini aileleri ile birlikte 5 gün 
boyunca Fethiye'deki Hillside 
Beach Club'ta ağırlayan Ben-
tour'un CEO'su Deniz ğur, 
konuya dair şunları söyledi  
"Daha öncesinden Türkiye'de 
düzenlenecek olan DR  
kongresine katılmayı planlayan 
acentelerimiz bu tarihlerini 
zaten boşaltmıştı. Bu sayede 
organizasyonu gerçekleştir-

memiz pek zor olmadı. Bu 
ziyaretimiz ile Türkiye'ye ürün 
olarak inandığımızı göster-
dik. Türkiye tatil için doğru 
tercihtir, özellikle de aileler 
için.'' Seyahat kapsamında, 
Bentour'un yeni -operatörü 
BENX hakkında da eğitim ve-
rildi. Katılımcılar ayrıca, Fet-
hiye bölgesinde bulunan diğer 
tesisleri de gezme imkânına 
sahip oldu. te yandan büyük 
bir bölümü Germany Premium 
Travel Agencies üyelesi olan 
acenteler, burada bir birlik 
toplantısı da düzenledi

Be ntour’dan 
DR V ’ye tepki

!"#$%&'()"*+"#,-"#(
Y  E İN İ

!"#$%&'()"*+"#,(
omedy i ht’ın . 

yıldönümünü  
-."#$"(+-/*0*#*#(
katılacağı üyük ir 
vent ile Türkiye’de 
erçekleştirecek.

B  

Z RİH - Avrupanın 1 Nu-
maralı Türk Tur Operatörü 

Bentour Reisen 5 Aralık 2016 
akşamı 800 satış acente sahi-
bini Comedy Night'ın 6. Yıldö-
nümünü gerçekleştirmek üzere 
Antalya'ya davet etti. Event 5 
Aralık 2016 tarihinde  Antal-
ya Belek'de Regnum Carya 
otelinde gerçekleşecek.
Comedy Night organizasonuna  
Kültür ve Turizim Bakanı Nabi 
Avcı, Kültür ve Turizm Ba-

kanlığı Tanıtma Genel Müdürü 
rfan nal, DR  Başkanı Nor-

bert Fiebig, Sun E press Genel 
Müdür yardımcısı Peter Glade,  
Almanya B G  Federasyon 
Başkanı Otto Leibfritz'de 
katılacak.
Bentour Reisen'in CEO'su 
Kadir ğur, Antalya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Men-
deres Türel ve Antalya alisi 
Münir Karaloğlu'nunda geceye 
katılmalarını ümit ettiklerini 
açıkladı. 5 Aralık 2016 akşamı 

gerçekleşecek olan Comedy 
Night Gala gecesinde ise 
misafi rleri çeşitli sürprizler 
bekliyor. Almanya nın ünlü 
komediyenleri Bodo Bach in 
ve Fatih evikkollu nun da 
sahne alacağı program akışın-
da, Bentour Reisen, katılımcı-
lara 2017 programını takdim 
edecek.  Bentour Comedy 
Night 2016'nın ana sponsorları 
ise Regnum Carya Otel ve Sun 
E press Havayolları.

Z RİH - Avrupa Birliği vize muafi yeti çerçe-
vesinde yer alan 72 kriterden biri olan çipli 

pasaportta "Parmak izi" dönemi başlıyor.Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlarının Schengen üyesi 
ülkelere vizesiz seyahat edebilmesi için aranan 
şartlardan biri olan AB'ye uyumlu yeni pasaport-
lar hazırlandı. ipli pasaportlarda eklenen bir 
yeni özellik ise "Parmak izi" oldu. ube Müdürü 
Serkan Türkyıldız, eski pasaport ile yeni düzen-
lemeyle "Parmak izi" bulunan pasaporta ilişkin 
bilgi verdi. Türkyıldız, görünüm itibari ile eski 
ve yeni pasaportlar arasında herhangi bir fark 
olmayacağına dikkat çekerek, 2010 yılından beri 
verilen çipli pasaportlara "Parmak izi" verisinin 
eklendiğini kaydetti.

or larımızın i lerinde va anda larımızın 
armak izleri de bulunacak

Daha önceden de çipli pasaportlar içerisinde  
isim, soy isim, kimlik numarası gibi kişisel 
verilerin bulunduğunu aktaran Türkyıldız, konuya 
ilişkin, "Bu Avrupa Biriliği vize serbestisi mua-
fi yeti kapsamında 72 kriterden biri olan parmak 

izlerinin de pasaport çiplerine yerleştirilmesini 
bugün itibariyle başlamış bulunduk ve bugünden 
itibaren verilecek tüm pasaportlarımızın çiplerin-
de vatandaşlarımızın parmak izleri de bulunacak" 
şeklinde konuştu.

eni a a or lar ne ibi kolaylıklar ağla

Türkyıldız, "Parmak izi" ayrıcalığı bulunan yeni 
pasaportların sağlayacağı avantaja ilişkin ise, "Bu 
parmak izi Avrupa Birliği ile ülkemizin anlaşma 
sağlaması halinde AB Schengen ülkelerine vize-
siz seyahatleri mümkün olabilecek" ifadelerini 
kullandı.

Emniye eki a a or  i lemleri na ıl uy u

Yeni pasaportları edinmek isteyen vatandaşların 
izlemesi gereken müracaat işlemleri ile ilgili 
Türkyıldız, kişilerin öncelikle epasaport.egm.gov.
tr adresinden randevu almaları gerektiğinin altını 
çizerek, şu bilgileri paylaştı
"Epasaport.egm.gov.tr adresinden randevu aldık-
tan sonra müracaat birimine randevu saatinden 10 
dakika önce gelirlerse vatandaşlarımızın yanların-

da kimlikleri ve 2 adet fotoğra  a birlikte kimlik 
ve fotoğra  arını teslim ettikten sonra parmak 
izlerini verecekler. Bu bilgiler bize  Pasaport ve 
Güvenli Belge Daire Başkanlığı'na online olarak 
ulaştırılacak. Biz de orada bu pasaportu kişiselleş-
tirdikten sonra 3 ile 7 gün içerisinde PTT kanalı 
ile vatandaşlarımızın adreslerine ulaştıracağız."
2!34546(7(-8(,(9-6:92
Türkyıldız, yeni pasaportlara geçiş sürecinde 
herhangi bir aceleye gerek olmadığına vurgu 
yaparak, " u anda vatandaşlarımızın mevcut 
pasaportlarını halen geçerli. Pasaportlarında varsa 
vizeleri de hala geçerli. Yalnız AB ile vize muafi -
yeti anlaşması sağlandığı takdirde AB ülkelerine 
vizesiz seyahat etmek için değiştirmeleri gere-
kebilir. u an için böyle bir aciliyete gerek yok" 
açıklamasında bulundu.

Türkyıldız, yeni pasaportlarda ödenmesi gereken 
ücret miktarının ise defter bedeli olarak 87 buçuk 
lira olduğunu ve vatandaşlardan bu miktar dışında 
herhangi bir harç bedelinin alınmayacağını vurgu-
ladı.

atandaşlardan yeni pasaportlara yoğun ilgi
Pasaportlarını değiştirmek için Pasaport u-
besi'nde işlemlerini yaptıran vatandaşlar yeni 
uygulamaya sunulan "Parmak izi" özelliğinin 
yurt dışına seyahatlerde kolaylık sağlayacağı için 
memnun olduklarını dile getirdiler.

"Parmak izi" özelliğinin seyahatlerde kolaylık ge-
tireceğini belirten Hilal Yavuz isimli bir vatandaş, 
"Eğer kolaylık verecekse mutluluk verecek bir 
olay. Kolaylık vereceğini düşünüyorum. Geleli 
daha 10 dakika olmadı memur bey son derece 
anlayışlı davranıyor. ipli olması çok güzel çok 
büyük bir kolaylık özellikle yurt dışına çıkışlarda 
çok büyük bir kolaylık olacağını düşünüyorum. 

ip olmazsa çıkışlarda sorun yaşıyoruz" değer-
lendirmesinde bulundu. 

Pasaportta ‘parmak izi’ dönemi
Avrupa Birliği vize mua iyeti çerçevesinde yer alan 2 kriterden iri olan çipli pasaportta armak izi  dönemi aşlıyor.

w w w . f a c e b o o k . c o m / i s v i c r e p o s t

B iz i F a cebo o k ` d a n  
ta k ip  ed ebilir s in iz
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!onbahar Kış aylarında 
güneş ışınlarının normal 

zamana göre daha yatık 
gelmesi, biyo-
lojik ritme göre 
güneşin daha 
az gözüküyor 
olması kişilerin 
depresif bir 
duruma düşme-
sine yol açabilir. 
Pek çok kişi, kış 
aylarında kendini 
daha mutsuz, 
gergin, bitkin, 
keyifsiz yorgun 
ve hüzünlü his-
settiğinden söz 
eder. eticede 
bu tembellik diye adlandı-
rabileceğimiz hal, beynin 
nöro kimyasal dengesinin 
bozulması sonucu oluşan bir 
hastalıktır diyebiliriz. edeni 
şu ki  mutluluk hormonu 
olarak bilinen serotonin  
güneş ışığı azalmasına bağlı 
olarak azalmaktadır ve bu-
nun aksine uyku hormonu 
olarak bilinen melatonin  
ise yine güneş ışığının azlığı-
na bağlı olarak artmaktadır. 
Bu hormonsal dengesizlik 
de kış depresyonu belirtileri-
ni ortaya çıkarmaktadır. 
Tüm bunlar birleşince kişide 
uykusuzluk, uyuşukluk, mo-
tivasyon ya da enerji kaybı,  
iştahta bozukluk, kendine 
yönelik suçluluk hissiyatı gibi 
belirtilerine sık rastlanıyor.
Mevsimsel depresyon kişinin 
kendini yetersiz, değersiz ve 
suçluluk hisleriyle beraber 
günlük zevk aldığı işlerden 
zevk almamasıyla seyreden 
bir duygu durumu bozuk-
luğudur. Bir başka değişle 
kişinin duygulanımının üzün-
tü, keder yönünde artmış 
olması, ruhsal çökkünlük 
halidir. Bu negatifleşmiş 
düşünce içeriği kendisi-
ni isteksizlik, durgunluk, 
hayattan keyif almamak 
gibi belirtilerle sergileyebi-
lir. Ayrıca iştah ve kiloda 
değişiklikler olabilir. Kış ile 
birlikte hem soğuklar hem 
depresyon ihtimali artsa da, 
depresyondan kurtulmanın 
bir çok yolları var  ncelikle 
yemeklerin bizi mutlu eden 
serotonin salgılanmasına da 
yardımcı olduğunu göz ardı 
etmeyelim ve sağlıklı bes-
lenmeye özen gösterelim. 
Motivasyonumuz düşük olsa 
bile, kendimizi zorlayarak 
bir hobi edinirsek ve sevdi-
ğimiz bir şeylerle uğraşırsak 
kafamız negatif düşünceler-
den uzaklaşır. İnsanın açık 
havada daha sık bulunması, 
iç dünyasını daha berrak 
tutabilir. Beyni aktif tutma-
nın ve kötü düşüncelerden 
uzaklaşmanın bir diğer yolu 
okumaktır. Gazete, kitap, 
dergi okumaya ve böylelikle 
beyninizi meşgul etmeye 
gayret gösterin. Benzer 

şekilde faaliyetlerde da in-
sanın ruhunu ferahlatır. Bu 
yüzden dans etmek, müzik 

dinlemek, şarkı 
söylemek, ebru 
sanatıyla uğraşmak, 
günlük tutmak, 
fotoğraf çekmek 
gibi ve buna benzer 
farklı tarafınızı öne 
çıkaran hobiler 
seçebilirsiniz. Kış 
depresyonunu 
engelleyen, yaşam 
kalitemizi arttıran ve 
depresyonun birebir 
panzehri olan diğer 
unsuru ise fiziksel 
egzersiz veya spor-

dur. Ancak kimilerine spor 
yapmak iyi gelirken kimi-
lerini de dostlarıyla birlikte 
olmak daha mutlu eder. 

ayet kendinizi yararsız his-
sediyorsanız, gönüllü hizmet 
veren kurumlara, vakıflara 
veya dernek çalışmalarına 
katılabilirsiniz. Bu ister ağaç 
dikme olsun ister yoksullara 
veya öğrencilere yardım 
organizasyonu  böyle bir gö-
nüllülük sizin kendinize olan 
güveninizi yerine getirecek-
tir. nutmayalım ki, depres-
yon genelde, özgüvensizlik 
ve kişinin kendine şüphe 
etmesiyle birlikte geliyor. 
Bundan dolayı, kendimize 
iyi bakmalıyız ve bazen şı-
martmalıyız. rneğin banyo 
yapmak, cilt bakımı uygu-
lamak, bir kuaför ziyareti 
veya alışverişe çıkmak gibi 
faaliyetler enerjimizi tazeleye 
bilir. Genel olarak, olumlu 
düşüncelerle kaplarsak bey-
nimizi, olumsuz düşüncelere 
yer kalmaz zira zihinde aynı 
anda hem pozitif hem de 
negatif düşünce var olamaz. 
Kendinizi olumlu düşünme-
ye yönlendirin ve kafanızda 
kötü düşüncelerin yuva 
yapmasına izin vermeyin. 
Her kışın ardında bir bahar 
vardır ve her şey geçicidir. 
Her şeyden önce bunu 
bilmeliyiz ki  sıkıntılı-gergin, 
karamsar insanların beyin ve 
kalp dalgaları da düzensiz ve 
hızlıdır. Kalp ve beyin çabuk 
yorulmakta ve yaşlanmakta-
dır ve bundan dolayı kanser 
riski artmaktadır. Ünlü ozan 
Horatius un dediği gibi ar-
pe Diem , yani anı yaşa-
mak  bu savaşta en önemli 
silahımız. 
Tabii ki bununla yetinmi-
yorsanız, seçenekler devam 
ediyor. Mesela, bunlara ek 
olarak kendinizi ödüllen-
dirmeye ne dersiniz  Ben 
şahsen başka bir ülke, yeni 
ortam, hava değişimi, farklı 
kültürlere dalmak ruhumuza 
her daim iyi geleceği kanaa-
tindeyim. e demiş atala-
rımız  Tebdil-i mekanda 
ferahlık vardır  Denemekte 
sakınca yok. Sağlıcakla 
kalın...

B  
RİH - İsviçre'de akıllı 

telefonlara yüklenebilen bir 
uygulama (APP), kullanıcıları-
na, İsviçre'de kayıtlı araçların 
Plakasından araç sahibini 
bildirdiği gibi, uygulama 
aracılığı ile kullanıcılar yanlış 
park (Park yasağına) edenlerin 
resmini çekerek bildirimde bu-
lunabiliyor. ygulama aracılığı 
ile Park yasağına uymayanların 
çekildiği resimler, Polis yerine 
mobil uygulamayı geliştiren 
şirkete ulaşıyor.Luzern'de 
faaliyet gösteren uygulamanın 
sahibi şirket ise park yasağına 
uymayan araç sahiplerine 40 
franklık  ceza yerine masraf 

( mtriebsentsch digungen) 
ödemesi gönderiyor.  Ancak 
park yasağında bulunan araçla-
rın sahiplerine gönderilen mas-
raf ödemesi Polis tarafından 
değil, uygulamayı geliştiren 
şirket tarafından gönderime-
sinden dolayı, ceza alan araç 
sahibi kendisine ulaşan cezayı 
ödemek zorunda değil. ürih 
Üniversitesi Hukuk Profe-
serü Hans Giger, Trafi k ceza 
hukukuna göre, cezalandırmayı 
sadece Polisin yapabileceğinin 
altını çizerek, uygulama sahibi 
şirketin ancak masra  arını 
kantılayabildiği durumlarda 
mahkemeye başvurarak talepde 
bulunabileceğini söyledi.

Yanlı  arka 
il yarı

. .

"u yazımızda 
borçluları 

yakından ilgilendiren önemli bir ko-
nuya İsviçre Federal Mahkemesinin 
iki kararı Hukuk BGE A  
vom . .  ve BGE 

A  vom . .  
ışığında bahsetmek istiyoruz. 
İsviçre icra ve iflas kanuna göre bazı 
şartlarda özel kişiler şahıslar  iflas 
etme haklarına sahibdirler. Buna 
özel iflas Almanca  Privatkonkurs  
adı verilmektedir. 

zel iflasın borçlu için en büyük 
avantajı borçluya karşı açılmış olan 
bütün icralar durdurulmakta aylıktan 
kesilen haciz miktarıda dahil  ve böy-
lece bütün aylık gelir yine borçluya 
kalmaktadır. Borçlunun yaşamak 
için gerekli eşyaları hariç menkul ve 
gayri menkulleri değerlendirilip ala-
caklılara paylaştırılır mesela pahalı bir 
arabanın satılması . Geri kalan borçlar 
için kayıp belgesi Konkursverlustsche-
in  verilir ve bu borçlar için faiz olmaz. 
Kayıp belgesindeki borçlar ancak borç-
lu yeni servete kavuşacak olursa icraya 
verilebilir ve  sene içinde zaman 

aşımına uğrarlar. Böylece borçlu birçok 
alacaklı yerine sadece icra dairesi ve 
mahkemelerle tek muhatabı olur. 
Borçlu kişi yetkili mahkemeye özel 
iflas dilekçesini verebilmesinin bir şartı 
borçlarını ödeme imkanının bulunma-
masıdır. Bunun için borçlunun maddi 
durumunu gelir, gider ve servet duru-
mu  açıklaması gerekmektedir. zel 

iflas davası için 
yetkili mahkeme-

ler ön ödeme istemektedirler. İsviçre 
Federal Mahkemesinin aktüel iki 
kararına göre borçlunun özel iflas 
istediğinde en azından kenarda belli 
bir serveti bulunması gerekmekte 
olduğuna hükmetmiştir. Eğer ön 
ödeme dışında başka belli bir serveti 
yoksa özel iflas dilekçesi ret edil-
mektedir. Gerekçe olarak borçlu-
nun hiçbir mülkiyeti bulunmadığı 
taktirde, alacaklılara dağıtılacak mal 
varlığı olmayacağına, bununda özel 
iflas başvurusunun suiistimali olduğu 
öne sürülmüştür. Her iki kararda 
aynı üç hâkimlerin imzası bulunmak-
tadır. Bu kararlar birçok hukukçular 
tarafından kanuna aykırı olduğu 
gerekçesiyle eleştirilmektedir. Bazı 

hâkimler, mesela ürih yerel mahke-
mesi hâkimi Felix iltener, bu kararlara 
uymayacağını beyan etmiştir. İsviçre 
Federal Mahkemesinin bu hususla ilgili 
içtihadını değiştirip değiştirmeyeceği 
merakla beklenilmektedir. 

 İ   

A  A    
A    A  

CE E RE  1. 1111 sayılı Askerlik Ka-
nununa eklenen Geçici 53'üncü madde 

ile dövizle askerlikten yararlanmak için 
yükümlülerin başvurabilecekleri en son 
tarih 38 yaşlarını tamamlayacakları yılın 
31 Aralık tarihi ile sınırlandırılmıştır. Bu 
çerçevede, dövizle askerlikten yararlanmak 
isteyen 1978 doğumlu vatandaşlarımızın 
dövizle askerlik başvurusunda bulunabi-
lecekleri en son tarih 31 Aralık 2016'dır. 
(2016 yılı için Başkonsolosluğumuzun 
son mesai günü 30 Aralık Cuma günüdür). 
Sözkonusu başvuruda bulunmayan 1978 
doğumlu vatandaşlarımızın başvuru bitim 
süresi olan 31 Aralık 2016 tarihinden sonra 
yurda dönerek tabi olunan statüde askerlik 
hizmetini yerine getirmeleri gerekecektir.
2. Kanunun yürürlüğe girdiği 27 Ocak 

2016 tarihinden önce 38 yaşını tamamla-
dıkları yılın sonuna kadar dövizle askerlik 
hizmetinden yararlanmak üzere başvurma-
mış olanlar ile daha evvel başvurdukları 
halde döviz ödemelerini süresi içinde 
tamamlamadıkları gerekçesiyle dövizle 
askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar 
için, 1111 sayılı Askerlik Kanununun Ek-1. 
maddesinde yazılı yararlanma şartlarını 
taşımaları halinde 31 Aralık 2017 tarihine 
kadar Dış Temsilciliklerimize başvurmak 
suretiyle ve başvurularının kabulünü mü-
teakip 1000 Avro veya karşılığı konvertibl 
yabancı ülke parasını peşin ödemeleri kay-
dıyla yasanın sağladığı haklardan yararlan-
ma imkanı tanınmıştır.
Dikkat  6661 sayılı Kanunla 1111 sayılı 
Askerlik Kanununa eklenen Geçici 53. 

maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 
38 yaşını tamamlamamış olan 1978 ve 
daha genç doğumluların bahsekonu geçici 
maddeden yararlandırılmasına imkan 
bulunmamaktadır.
3. Bu çerçevede, öncelikli olarak dövizle 
askerlik şartlarını haiz ve bu haktan ya-
rarlanmak isteyen 1978 doğumlu vatan-
daşlarımızın 2016 yılı sonuna kadar .
konsolosluk.gov.tr internet adresinden 
randevu alarak http geneva.cg.mfa.gov.
tr Sho Announcement.asp D 323399 

eb sayfasında belirtilen başvuru evrakıy-
la Başkonsolosluğumuza şahsen başvuru 
yapması gerekmektedir.

atandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

T.C. Cenevre Başkonsolosluğu

aşkon olo luktan D vizle a kerlik duyuru u

ÜRİH - Eğitim Müşaviri 
Ali evik görev süresini ta-

mamlayarak yurda geri Döndü.  
18.05.2015 tarihinde İsviçre 
Bern Eğitim Müşaviri olarak 
göreve başlayan Ali evik, 

12.11.2016 tarihinde yurt dışı 
görevini tamamlayarak yurt içi 
göreve geri döndü. 
Müşavire veda yemeği düzen-
leyen Türkce ve Türk Kültürü 
Dersi ğretmenleri kendisine 

çalışmalarından dolayı teşek-
kür ortak bir mesajla veda 
etti  ''Kıymetli çalışmaları ve 
hizmetleri nedeniyle kendisine 
saygı ve şükranlarımızı sunar, 
bundan sonraki görevleri ve 

hayatında başarı, sağlık ve 
mutluluklar dileriz.
 İsviçre öğrenci velileri, okul 
aile birlikleri ve Türkçe ve 
Türk Kültürü Dersi 

ğretmenleri.''

Eği im m a iri eda e i 
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BERN - Dışişleri Bakanı Mevlüt 
avuşoğlu resmi görüşmeler için 

bulunduğu İsviçre'nin başkenti 
Bern'de mevkidaşı Didier Burkhalter ile 
yaptığı görüşmenin ardından ortak basın 
toplantısında konuştu. Dışişleri Bakanı 

avuşoğlu, "PKK ve terör listesinde olan 
DHKP-C'ye yönelik tedbir alınmasını 
istiyoruz. Ya teröristleri bize iade edin 
ya da gerekli cezayı çeksinler diyoruz." 
ifadelerini kullandı. Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesindeki (AİHM) 8203 Perin-
çek davası sebebiyle iki ülke ilişkilerine 
gölge düştüğünü hatırlatan avuşoğlu, bu 
konudaki mahkeme kararının "tarihi siya-
si çıkarlara alet etmek isteyenler"e önemli 
bir rehber niteliğinde olduğunu kaydet-
ti. Bakan avuşoğlu, bu tür konuların 
ilişkileri zehirlemesine müsaade etmemek 
gerektiğini belirtti. avuşoğlu, Türkiye 
ile Avrupa Birliği (AB) arasında sığınma-
cılara yönelik Geri Kabul Anlaşması'nın 
üçüncü tur görüşmelerinin Aralık'ta yapı-
lacağını ifade etti.

ne d ğ da AL i i  
a d rd

Fetullahçı Terör rgütü'nün (FET ) 
darbe girişiminin ardından Türkiye'de 
ilan edilen olağanüstü hale (OHAL) de 
değinen avuşoğlu, iktidara geldiği ilk 
dönemde AK Parti hükümetinin Güney-
doğu'daki OHAL'i kaldırdığını hatırlattı.
Paris'teki saldırıların benzerinin Tür-
kiye'de defalarca meydana geldiğini 
ancak Türkiye'nin buna rağmen OHAL 
ilan etmediğinin altını çizen avuşoğlu, 
"Ama darbe girişiminden sonra başka 
seçeneğimiz yoktu. Bu darbe girişim-
cilerine karşı zamanlıca etkin tedbirler 
almak durumundaydık. Bu süreçte bizim 
en önemli ortağımız Avrupa Konseyi ve 
ilgili kurumlarıdır. Avrupa Konseyinin 
ilgili kurumlarının tavsiyelerini dikkate 

almak bizim de önceliğimizdir." diye 
konuştu. İdam cezası tartışmalarını da de-
ğerlendiren avuşoğlu, bu konuda darbe 
gecesi yaşananları ve halkın duygularını 
siyasetçi olarak iyi anlayıp analiz etmek 
gerektiğini belirterek, "Birçok ülke, en 
son ABD'den de buna benzer açıklamalar 
geldi. Daha yeni yeni Ankara'da, İstan-
bul'da, Türkiye'de o gece neler olduğunu 
anlamaya başladılar." ifadelerini kullandı.
Ba an a ğ  ö e 
de am e i
"Bizdeki OHAL uygulaması da yasaları-
mıza ve anayasamıza uygun bir şekilde 
ilan edilmiştir. İnsan Hakları Sözleşme-
si'nin 15. maddesine de uygun şekilde 
ilan edilmiştir tıpkı Fransa'nın yaptığı 
gibi. Tabii burada önemli olan bu sürecin 
gayet şeffaf bir şekilde ilerlemesidir. 

imdi bazı konularda işbirliğinin ulusla-
rarası hukuka uygun şekilde yürütülmesi 
gerektiğini vurguladınız. Bizim de esasen 
İsviçre ve diğer ülkelerden terör konusun-
daki taleplerimiz tamamen uluslararası 
hukuk çerçevesindedir. PKK ve yine terör 
listesinde olan DHKP-C'ye yönelik tedbir 
alınmasını veya o teröristleri bize iade 
etmenizi biz uluslararası hukuk çerçeve-
sinde istiyoruz. Kendi hukukunuza uygun 
bir şekilde de bu evrensel hukuktur, İsviç-
re bu konuda örnektir, tedbirler alınması-
nı istiyoruz. Yoksa bu teröristleri şuradan 
ırmağa ya da göle atmanızı istemiyoruz 
biz ya bize iade edin ya da gerekli cezayı 
çeksinler diyoruz.

ri e için çö m ara ar
Suriye krizine çözüm arayışlarına ilişkin 
bir soruya cevaben, iki ülkenin çözüm 
konusunda aynı görüşte olduğunu belirten 

avuşoğlu, "Maalesef bugüne kadarki 
çabalar ne samimiydi ne de başarıyla 
sonuçlandı. özüm konusunda da aynı 

fi kirdeyiz." dedi. 
E  ve El u ra nın yanında 

KK nın da kara li eye alınma ını 
beklerdim
Bakan avuşoğlu, mevkidaşı Burkhal-
ter'in terör örgütlerine ilişkin yaptığı 
değerlendirmede PKK'nın yer almaması 
üzerine, " ncelikle DAE  ve El-Nus-
ra'nın yanında PKK'nın da kara listeye 
alınmasını beklerdim. ünkü PKK da 
Avrupa'nın ve dünyanın terör listesinde-
dir. marız bir tercüme hatası olmuştur." 
dedi.

iri imin ar a nda E
T e ağ  m r ar 
ar
avuşoğlu, FET 'nün darbe girişiminin 

ardından yürütülen soruşturma sürecine 
ilişkin bir soruya karşılık, FET 'nün 
Türkiye'de medya, iş dünyası ve devlet 
kurumlarını hedef aldığını vurgulayarak, 
şunları kaydetti  "Bu amaçla da çok sayı-
da medya kuruluşu, radyodan tutun da ga-
zetelere kadar Türkiye'de, bu FET  terör 
örgütüne bağlı bir şekilde faaliyetlerini ve 
illegal faaliyetlerini sürdürmüştür. Bu FE-
T 'ye bağlı basın kuruluşları daha önceki 
yıllarda diğer gazeteciler buna Oda Tv, 
Oda Tv'ye bağlı gazeteciler Ahmet ( ık) , 
Nedim ( ener) ve Soner'in (Yalçın) hapse 
atılması dahil, o gruplar aleyhinde sahte 
delil üretmede çok aktif olmuşlardır."
Gazeteci Nedim ener'in "FET 'ye bağlı 
gazetecileri gazeteci olarak görenlere say-
gım yok" sözlerini hatırlatan avuşoğlu, 
" imdi bir tercih yapacağız. Bizi sürekli 
eleştiren Nedim gibi gerçek gazetecilerin 
mi tarafında olacağız, yoksa onun tanım-
ladığı çerçevedeki FET 'ye bağlı kişileri 
mi gazeteci sayacağız, hangisini gazeteci 
sayacağız " diye konuştu.

Kaynak  ANADOL  A ANS
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ya da cezalarını çeksinler

avuşoğlu resmi örüşmeler için ulunduğu sviçre’nin aşkenti Bern’de mevkidaşı 
idier Burkhalter ile yaptığı örüşmenin ardından ortak asın toplantısında konuştu. 

B  

BERN - İsviçre Dış İşleri 
Bakanı ve Federal Hükü-

met (Bundesrat) üyesi Didier 
Burkhalter, İsviçre'ye resmi 
ziyarette bulunan Dış İşleri 
Bakanı Mevlüt avuşoğlu'nu 
ağırladı. Burkhalter,  ziyaret 
sonrası önemli açıklamalar-
da bulundu. Burkhalter, her 
iki ülkenin özellikle diyalog 
konusunda birbirlerini daha 
çok dinleme ihtiyacı olduğu-
nu savunarak  "İsviçre için 
Türkiye ile olan ilişkilerimiz 
bugün eskisine göre çok daha 
önemli" dedi.
İsviçre Dış İşleri Bakanı Bur-
khalter, özellikle 15 Temmuz 
da gerçekleşemeyen Darbe 
girişimi sonrasında  siyasi 
belirsizliğin hakim olduğu 
dönemlerde yakın siyasi 
diyaloğa ihtiyaç olduğu-
nunun altını çizdi.
Dış İşleri Bakanı 

avuşoğlu ile görüşme 
esnasında OHAL ve sü-
resi,  İdam Cezası, Fikir 
ve Düşünce zgürlüğü, 
Adaletin Bağımsızlığı, 
Avrupa Konseyi gibi 
kurumlarla işbirliğinin 
devamı gibi çeşitli ko-
nuların konuşulduğunu 
ifade etti. 

A BE VE TE  
ŞE İTLE İNİ N T
2!'$
İsviçe Dış İşleri Bakanı Burk-
halter, Darbe girişimi esnasın-
da ehit olanlar için ve Terör 
eylemleri sonrasında ehit 
düşenler için derinden üzüntü 
duyduğunu belirterek, mevki-
daşı avuşoğluna başsağlığı 
diledi. Darbe girişimi sonrası 
Memurların iştena tılma veya 
açığa alınma gibi  gelişmeleri 
kaygıyla izlediklerini belirten 
bakan Burkhalter, olağan üstü 
hal (OHAL) ilan edlilmesinin 
uluslararası anlaşmalara sadık 
kalınması ve insan hakları  
anlaşmalarına riayet edilmesi 
yöneünden engel olmaması 
gerektiğini söyledi.
İsviçre Dış İşleri Bakanlığı 

(EDA) isviçre'de yaşayan 
Türkiye Cumhuriyeti atan-
daşlarının, isviçre'de geçerli 
olan  ifade özgürlüğünün 
tüm isviçre'de ulusal bir hak 
olduğunun altını çizdi.

AV Ş ĞL        
TEŞEKK  ETTİ
Dış İşleri Bakanı Mevlüt 

avuşoğlu, İsviçre'nin Darbe 
girişimi sonrası anlayış-
lı duruşu için mevkidaşı 
Burkhalter'e teşekkür etti. 

avuşoğlu Türkiye'de her 
konunun açıkça ifade edilerek 
konuşulabildiğini, demok-
rasilerde  halkın isteklerinin 
görmezlikten gelinemeyece-
ğini ve idam cezası ile alakalı 
kararın Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin vereceğini söyledi.

T Kİ E E M L
TE İ K N N A 
TAK İ
Dış İşleri Bakanları avuşoğ-
lu ve Burkhalter'in  görüş-
melerinde Kıbrıs, Suriye ve 
Kuzey rak'taki gelişmelerde 
görüşüldü. İsviçre Dış İşleri 
Bakanı Burkhalter, Türki-
ye'nin 2,7 milyon mülteciye 
kapılarını açması ve insani 
yardımda bulunmasının takdir 
ettiğini açıklarken, Suriye'de-
ki çatışmaların günümüzde 
Ahlaki bir felaket olduğunu 
söyledi. Suriye'de Barış 
gelmesi için çözüm üretilme-
mesini "Barışçıl biz çözümün 
Siyasi isteksizlik" olarak 
yorumladı.  Bakan Burkhal-
ter İsviçre'nin insanı yardım 
konusunda yardıma devam 
edeceğini açıkladı.  

T ürkiye ile ilişkilerimiz
şimdi daha ön emli

ış şleri Bakanı avuşoğlu sviçre’ye resmi 
ziyarette ulundu. sviçre ış şleri Bakanı Burk-
halter her iki ülkenin daha yakın diyalo  içerisin-
de olmasını savundu. 

Cemil Baysal

BERN- Türkiye Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanı Mevlüt 

avuşoğlu İsviçredeki Türk sivil 
toplum kuruluşları temsilcileri 
ile bir araya geldi. Bern büyü-
kelçilik rezidansında gerçekleşen 
toplantıda dışişleri Bakanı avu-
şoğlu İsviçre'ye yapdığı ziyareti 
ve mevkidaşı Didier Burkhalter 
ile yapılacak görüşmeyi değer-
lendirdi. Aynı zamanda Dışişleri 
Bakanı stk başkanlarına Kasım 
ayının ortasından itibaren göreve 
başlayacak yeni Büyükelçi İlhan 
Saygılı'yı tanıttı. Türkiye'deki 
gündemin yanısıra Türkiye'de 
ve yurtdışında terör örgütleriy-
le ilgili sürdürülen çalışmalar 
halkında bilgi aktarıp stk tem-
silcilerinin özellike 15 Temmuz 
darbe kalkışması ve devam eden 
operasyonlarla ilgili sorularını 
yanıtlayan Bakan, "Türkiye 
Cumhuriyeti her zaman yanınız-
da. Burada siyasi parti ayrımı 
yapmadan birlik ve beraberliğini 
aramızdaki dayanışmayı güçlen-
dirin. "dedi. Toplantı sonunda 
elçilik ve konsolosluk görevli-
lerinin yanısıra stk başkan ve 
temsilcileriyle birlikte kahvaltı 
yapıp sohbet eden bakan, İsviçre 
Dışişleri Bakanı ile görüşme yap-
mak üzere katılımcılara teşekkür 
ederek elçilikten ayrıldı.

akan avuşoğlu TK’larla buluştu
ışişleri Bakanı evlüt avuşoğlu aş-

kent Bern’de üyükelçilikte Türk Toplumu 
temsilcileriyle ir araya eldi.

BERN - Başkent Bern'de STK tem-
silcileriyle bir araya gelen Bakan 

avuşoğlu, toplantı sonrası birlikte kah-
valtı yaparak STK temsilcileriyle bizzat 
görüşerek sorunlarını dinledi. Toplantı 
sonrası Post 
Gazetesi Haber 
Sorumlusu 
Cemil Bay-
sal'dan,  Post 
Gazetesi'nin 
Anadolu Haber 
Ajansı'nın 
FEt  İsviçre 
yapılanması 
içerikli haberi 
paylaşımından 
dolayı haberde 
adı geçen İsviç-
re'deki bağlan-
tılı kurumların 
şikayeti üzerine 
Polis tarafın-
dan ifadeye 
çağrılmasını 
eleştirdi ve bilgi 
aldı.  Bakan 

avuşoğlu, 
''Kimsenin sizi susturup sindirmesine izin 
vermeyin. Doğruları konuşup yazmaktan 
çekinmeyin'' dedi.  Toplantı sırasında 
Suat ahin'in de dile getirdiği sıkıntılar-
dan sonra Bakan bu sorunları Bakanla 
yapacağı görüşmede kendisine aktarıp 
uyaracağını ifade etti. Bakan avuşoğlu 
Büyükelçilikteki görüşmeleri Bakan Bur-
khalter ile yaptığı görüşme sırasında ve 

akabinde ortak düzenledikleri basın top-
lantısında İsviçre basınına ve kamuoyuna 
şöyle dile getirdi.  avuşoğlu  ''Didier'e 
"Türk toplumundan kesimlerle bir araya 
gel" önerisinde bulundum. ok sayıda 

değişik görüşten 
Türk toplumunun 
temsilcileriyle bir 
araya geldiğini 
anlatan avuşoğlu, 
hepsinin birleştiği 
noktanın gördük-
leri ciddi baskı 
olduğunu kaydet-
ti.  avuşoğlu, 
"Türkiye'de devam 
eden operasyonlar-
la ilgili FET 'ye 
karşı açıklama veya 
paylaşım yaptıkları 
için bugün hava 
alanlarında girerken 
çıkarken bile çok 
ciddi özgürlüğü kı-
sıtlayıcı muamele-
lere tabii tutulduk-
larını söylüyorlar. 
Medya özgürlüğüne 

çok önem veriyoruz ama bugün görüştü-
ğüm burada yerel Türk medya mensup-
larının da aynı baskı altında olduğunu 
kendileri bana söylediler. Bugün dostum 
Didier'e İsviçre yetkililerinin Türk 
toplumunun temsilcileri ve bu şikayet 
eden kesimlerle bir araya gelmesini ve 
onları samimi şekilde dinlemesini tavsiye 
ettim." diye konuştu.
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ürih Başkonsolosunuz Aslı 
ral umhuriyet etkinlikleri 

kapsamında düzenlenen et-
kinliklerde vatandaşlarımı-
za seslenerek atanımıza 
Bayrağımıza sahip çıkalım 
çağrısında ulundu. 

Abdussamed Berke

KRE İ E  -Yaptığı 
faaliyetlerle vatandaşlarımızın 

taktirini kazanan Kreuzlingen 
Türk Okul Aile Birliği tarafından 
düzenlenen Cumhuriyet etkin-
likleri çok sayıda vatandaşımızı 
bir arya geldi. Etkinliklere bir 
konuşma yapan ürih Başkonso-
losumuz Aslı Oral, "Cumhuriyeti-
mizin 93 yıldönümü kutlu olsun.  
Atalarımızın kurduğu Cumhu-
riyetin 93 yılını onurla geride 
bıraktık. Cumhuriyeti korumak, 
şehitlerimizin kanlarıyla yoğrul-
muş topraklarımıza ve ebediyen 
göklerde dalgalanacak  bayrağı-
mıza sahip çıkalım.  

V atana bayrağa sahip çıkalım

C umhuriyet co şkusu
Abdussamet Berke  

Z RİH - Türkiye Cum-
huriyeti'nin 93. kuruluş 

yıldönümü olan 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı, Baş-
konsolos Aslı Oral tarafından 
verilen Resepsiyon ile kutlan-
dı. Davetlileri girişte ayakta 
karşılayan Başkonsolos Aslı 
Oral davetlilerin tebriklerini 
kabul etti. Resepsiyona ü-
rihte görev yapan  üst düzey 
yabancı diplomatlar, işadamla-
rı, sporcular, sanatçılar ve sivil 
toplum örgütü Temsilcileri ve 
vatandaşlarımız katıldılar. 
Cumhuriyetimizin 93. Yılını 
gururla kutluyoruz diyerek 
Resepsiyon'da davetlilere 
hitaben konuşmaya başlayan 
Başkonsolos Aslı Oral
" ürih'te görev yapan ilk 
Kadın Başkonsolos olarak, 
her yıl olduğu gibi öncelik-
le kadınlarımıza seslenmek 
istiyorum.Bizler birçok ülke 
kadınlarından çok daha önce 
1930'lu yıllarda seçme ve se-
çilme haklarını kazandık. Ka-
dınlarımızın bunun bilincinde 
olarak  toplumsal hayata daha 
fazla katkıda bulunmalarını 
bekliyoruz.Her alanda daya-
nışmamızın sağlanmasında 
sizlere güveniyoruz. Cumhuri-
yet Bayramı vesilesiyle benim 

sizlere 4. defa seslenişim. 
ürih Başkonsolosluğunu 

kendi evim gibi benimsedim. 
alışma Arkadaşlarım benim 

ailem oldular.  Başksolos-
luğumuzun ve İsviçre Türk 
toplumu'nun küçük bir parçası 
olmaktan hep onur ve gurur 
duydum. Başkonsolosluğumuz 
görevinde eşim Can bey ve 
Ben birçok toplantıya katıldık. 
Sizlerle birçok vesileyle top-
lantılarda ve faaliyetlerde bir 
araya geldik. Aynı zamanda 
iyi ve zor günleri birlikte pay-
laştık. Geçen yıl Başkonsolos-
luğumuzda büyük bir demok-
ratik olgunlukla katıldığınız  
genel seçinleri gerçekleştirdik. 
Görev sürem boyunca eleş-
tirilerden çok şey öğrendim.  

zellikle en iyi konuşmaların 
kısa konuşmalar olduğunu 
öğrendim. zellikle ben 
yaptığım zaman. Konsolosluk 
işlemlerinde en çok talebin 

Askerlik ve Pasaport işlemleri 
olduğunu söylemem lazım. 
Konsolosluğumuzla ilgili en 
çok şikayet konusu Başkon-
solosluğumuzda telefonlara 
yeterince yanıt verilmediği 
yönündeydi.Biz atandaşları-
mızı daha çok e posta (E-Ma-
il) yönlendirmeye çalıştım.  
Bana en çok yönetiltilen 
sorular ise Askerlikle alakalı. 
Başkonsolosluğumuza verdi-
ğiniz destek için çok Teşekkür 
ederiz. Kişisel olarak eşim 
Can Bey ve Ben görev sürem 
boyunca bizlere göstermiş 
olduğunuz anlayış için sizlere 
minnettarız. İsviçre'de görev 
yapan Türk Basın mensupla-
rına bize gösterdikleri ilgiden 
dolayı ayrıca çok teşekkür 
ederiz. Bugün Cumhuriyeti-
mizin 93.kuruluş  Yıldönümü. 
Ülkemizin Cumhuriyetimizin 
kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk'ün bizlere öğütlediği, 
Bilimle,Eğitimle , Sanatla, 
Kültürle çağdaş uygarlık sevi-
yesinin üzerine çıkma hedefi  
yolumuzu aydınlatıyor. Bu 
yönde Cumhuriyet önümüzde-
ki engelleri özgüven birlik ve  
beraberlik anlayışımızla aşa-
çağımıza inanıyoruz. Bize bu 
gücü veren Cumhuriyetimizin 
Bayramı kutlu olsun." dedi.

Türkiye umhuriye-
ti’nin . kuruluş yıl-

dönümü olan 2  kim 
umhuriyet Bayramı, 

Başkonsolos Aslı ral 
tara ından verilen e-
sepsiyon ile kutlandı. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
kurucusu Büyük Atatürk’ü, silah 
arkadaşlarını, hayatlarını toprak-
larımıza adayan, eşsiz mücadelesi 
ile tüm dünyaya örnek olmuş 
şehitlerimizi dualarla yad ediyo-
ruz” diyerek bu değerlere sahip 
çıkılmasını istedi.  eşitli kültürel 
etkinliklerin yapıldığı kutlamalar-
da çocuklar ve gençlerin gösteri-
lere beğeniyle izlendi. 

BASEL, ZÜRICH ve 
CENEVRE’den DİREKT uçuyoruz

T HY  i l e  Z ü r i h - İs t a n b u l  g ü n d e  4  S e f e r
İstanbul..............................  ab  200.- Sfr  
Ankara-İzmir  .........ab  270.- Sfr
Diğer Noktalar.....  ab  320.- Sfr

www.tumreisen.eu
info@tumreisen.com

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

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

∑ Lastminute paketleri 
∑ Kültür gezileri  ∑ Otomobil kiralama 
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21.
Yıl

DE İ İ - Denizli'de iş 
yaşamını uluslararası 
standartlara taşıma he-

defi yle tasarlanan SKYC TY 
projesindeki ofi slerin yüzde 
70'i, inşaat tamamlanmadan 
satıldı. SKYC TY, Haziran 
ayında hizmete girdiğinde De-
nizli'nin yeni cazibe merkezi 
olacak. Türkiye ekonomisine 
büyük katkı sağlayan Deniz-
lili iş adamlarının yeni üssü 
olan SKYC TY aynı zamanda 
yüksek kazançlı yatırım fırsatı 
sağlamaya devam ediyor. 
Sadece Türkiye'de değil 
Dünya'nın dört bir yanında, 
faaliyet gösterdiği tüm sektör-
lerde öncü rol üstlenen Global 
Yatırım Holding'in, Denizli'de 
geliştirdiği SKYC TY proje-
sinde inşaat hızla tamamla-
nıyor. Türkiye ekonomisine 
büyük katkı sağlayan Denizlili 
işadamlarına, modern çağın 
ileri mimarlık ve mühendislik 
teknolojileriyle donatılmış 
yeni bir iş ortamı hazırlamayı 
hede  eyen SKYC TY 2017 
Haziran ayında sahiplerine 
teslim edilecek. 
İNŞAAT BİTME EN 

İ LE İN TE 
İKİ İ ATIL I
nternational Property A ards 

2016'da, "Yüksek Katlı 
Gayrimenkul Geliştirme ve 

Ofi s Mimari" kategorilerinde 
2 ayrı uluslararası ödüle layık 
görülen SKYC TY projesin-
deki ofi slerin yüzde 70'i inşaat 
tamamlanmadan satıldı bile.  
SKYC TY'de metrekare fi yatı 
3 bin 500 TL'den başlayan 
ofi sler Denizlili iş adamların-
dan büyük ilgi görüyor. Deniz-
li'deki iş atmosferini değiştire-
cek olan SKYC TY, hizmete 
girdiğinde kentin yeni cazibe 
merkezi olacak. SKYC TY'ye 
yatırım yapan işadamları ofi s 
yatırımıyla da yüksek kazanç 
elde etme fırsatı yakalıyor.  

ATI IM İ İN 
İ  ALANLA  
K EK KA AN               

AĞLA A AK
Global Yatırım Holding Yö-
netim Kurulu Üyesi Ayşegül 
Bensel, SKYC TY'nin Denizli 
için çok özel bir proje oldu-
ğunu vurgulayarak "Denizli 
sadece Ege'nin değil Türki-
ye'nin en hareketli iş hayatına 
sahip kentlerinden biri. Global 
olarak Denizli'deki bu açığı 
kapatmak için yola çıktık. 

luslararası standartlarda ödül 

alan bir proje geliştirdik. Bü-
yük bir memnuniyetle söyleye-
bilirim ki Denizlili iş adam-
ları da bu projenin değerenin 
farkında. SKYC TY satışa 
çıktığı günden bu yana yoğun 
ilgi görüyor. İnşaatı tamamlan-
madan büyük bölümü satılmış 
durumda. SKYC TY'ye taşına-
cak fi rmaların yanında, yatırım 
için ofi s alanlar da yüksek 
kazanç sağlamaya başladı bile. 

ehrin ilk ve tek yüksek katlı 
"yeni nesil" ofi s projesi SKY-
C TY'nin inşaatında sona yak-
laştık. İlk blok inşaatı Haziran 

ayında tamamlanacak" dedi. 
EL İMKANLA  

KALİTELİ E Vİ  
Yüksek kalitesi ve özgün 
detaylarıyla fark doğuracak 
SKYC TY, Denizlili işa-
damlarının alışkanlıklarını 
değiştirecek. 

 AL N  
Yoğun iş hayatında spor yap-
ma fırsatı bulamayanlar için 
üyelik sistemiyle harika bir 
fırsat sunan spor salonunda 
aynı zamanda sauna ve buhar 
odası bulunuyor.

N IE E  
Toplantı odası ikramlarından 
uçak bileti, iş seyahati veya 
tatil rezervasyonları gibi pek 
çok hizmetin takibiyle con-
cierge sistemi, ofi s hayatını 
kolaylaştıracak.

 VENLİK  
Ofi sler günün her saati 

Skycity'nin sağladığı güvenlik 
sistemi ile korunuyor.

EL T LANTI 
ALA I  

Sayısız ayrıcalıklarla dolu ve 
farklı büyüklüklere sahip tek-
nolojik toplantı odaları, saatlik 
kiralama sistemiyle, ihtiyaca 
uygun seçenekler sunuyor.

Vİ E  K N E AN  
Kalabalık toplantı grupları için 
teknolojik alt yapı ile donatıl-
mış video konferans odaları 

çalışanları ve misafi rleri ağır-
lamaya hazır. 
EĞİTİM A I  
Son teknolojiye sahip eğitim 
odaları saatlik kiralama yoluy-
la personel eğitimleri sırasında 
ihtiyaç duyulacak her şeyi 
sunuyor.

M  
Ürünler sergilenmek 
istendiğinde, sho room 
hizmeti alınabilecek. 

E Vİ  A I  
Projeksiyondan yazı-
cıya kadar her türlü 
mobil ekipman kiralama 
imkanı ile ofi s hayatını 
kolaylaştıracak çözümler 
sunuyor.
A ŞİV  
Arşiv kiralama sistemiy-

le her türlü bilgi ve doküman 
istenen süre boyunca arşivle-
nebiliyor.
EĞLEN E A I  
Bilardodan satranca, oyun 
konsollarından darta, güne 
eğlenceli bir mola vermek is-
tendiğinde eğlence odası hazır.
İLK A IM  
İlkyardım bölümü sağlıkla 
ilgili acil ihtiyaçlar doğrultu-
sunda hizmet veriyor.

 ENTE  
Kâğıt ve kırtasiye gibi ofi s 
ihtiyaçlar hızlı ve güvenilir şe-
kilde temin için Copy  Center 
hizmeti iş başında. 

A ILA LA 
K IT

S   
3  00  
S   
13.300 metrekare
İ  
15.352 metrekare 
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kazandıra ak
luslararası 2 

ödüle sahip ky-
city’de hayat a-
ziran’da aşlıyor
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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.

Abdussamed Berke

Z RİH - eşitli temaslarda 
bulunmak üzere İsviçre7ye 

gelen AK Parti milletvekilleri 
Coşkun akır, Hasan Sert ve 
Lütfi ye İlksen Ceritoğlu, Avru-
palı Türk Demokratlar Birliği 
( ETD) İsviçre ubesinde 
vatandaşlarımızla bir araya 
geldiler. 15 Temmuz'daki darbe 
girişimine ilk tepkiyi gösteren 
İsviçre'deki Türkler ve ETD 

ubesi üyelerinin teşekkürü hak 
ettiğini belirterek teşekkür etti-
ler.  Milletvekilleri, Türkiye'nin 
çeşitli noktalarına 40 yılda 
sızan FET  terör örgütünün 
bir gecede bertaraf edildiğini, 
bir gecenin 100 yıllık tecrübe 
kazandırdığını, AK Parti'nin 
yaptığı en önemli şeyin Türki-
ye'yi her alanda kalkındırmanın 
ötesinde devletle milleti bütün-
leştirmesi olduğunu anlattı. 

Türkiye'nin artık uluslararası 
güç odaklarının talimatıyla 
değil, kendi milli çizgisinde 
ilerlediğini, milli politikalar 
belirlediğini, bunun hazmedi-
lemediğini, içeriden ve dışarı-
dan bütün şer odaklarının bu 
nedenle ülke üzerinde oyunlar 
oynadığına dikkati çeken 
milletvekilleri, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk 
halkına büyük bir öz güven aşı-
ladığını, 2023 ve 2071 hede  e-
rine ulaşılacağını söyledi.  

ETD ube Başkanı Murat 
ahin de darbe girişimine ilk 

tepkiyi vererek meydanlara 
çıktıkları için milletvekillerinin 
İsviçre'de yaşayan Türklere te-
şekkür etmek amacıyla geldik-
lerini belirtti. 
Toplantıya çok sayıda sivil 
toplum kuruluşu temsilcisi de 
katıldı.

Devletle millet
B ÜT ÜN L E ŞT İ
A  arti illetvekilleri oşkun akır, asan 

ert ve üt iye lksen eritoğlu, sviçre’nin ü-
rih kentinde yaşayan Türklerle ir araya eldi.

Abdussamed Berke

Z RİH -İstanbul'da 
doğuştan yüzünde 
bulunan estetik 

bozukluklarından dolayı 
yardım bekleyen Musta-
fa'nın yardımına Avrupa 
Türk Demokratlar Birliği 
( ETD) İsviçre şubesi Genç-
lik Kolları yetişti.  Mustafa 
Bebek için düzenlenen yardım 
kahvaltısında vatandaşların 
yoğun ilgisi ve toplanan bağış 
parası Mustafa bebeğin ailesini 

sevindirdi. Kahvaltıya katıla-
mayan yardım sever vatandaş-
lar bir katkıda bulunabilmek 
için Mustafa Bebek için açılan 
Banka hesabına bağışlarda 
bulunarak yardımda bulun-
dular. etd İsviçre Başkan'ı 

Murat ahin böylesi bir yardım 
kampanyasında bulunan 
ve katkılarını sağlayan tüm 
vatandaşlara teşekkür ettiğini 
belirterek Mustafa bebeğinin 
en kısa süre içersinde sağlığı-
na kavuşmasını temenni etti. 

Yardım kahvaltısında toplam 
5'550 Frank toplanarak etd 
gençlik kollarının İstanbul'da 
Mustafa bebeğe ve ailesine ev 
ziyaretinde bulunarak sağlığı-
na kavuşması ümidiyle teslim 
edildi.

H er şey Mustafa  bebek iç in 
T  ençlik ol-

larının düzenlediği 
’ usta a e eğe 
yardım kahvaltısı’’ 
vatandaşlarımızın 
yoğun katılımı ile 
erçekleşti. Top-

lanan yardımlar 
usta a e eğin 

yüz ameliyatı için 
kullanılacak. 

Cemil Baysal

LAUSANNE- İsviçre'de 
evlenmek zor ancak 
boşanmak çok daha zor. 

İsviçre'de boşanan Türk va-
tandaşları, mahkeme kararının 
anavatanlarında tenfi zi konu-
sunda büyük sıkıntılar yaşıyor. 
Eşlerden birisi işi yokuşa 
sürerse mağdur kişi, yıllarca ve 
onca parayla boşandığını kabul 
ettirmeye çalışıyor   Birçok 
Avrupa ülkesinde olduğu gibi 
İsviçre'de yaşayan vatandaşla-
rımız da, boşanma durumunda 
inanılmaz yorucu bir süreçle 
karşılaşıyorlar.
Fribourg'da yaşayan Avukat 
Fatma Karakülah, vatandaşla-
rımızın merak etttiği İsviçre-
Türkiye arasındaki boşanma 
vukularındaki ayrıntıları anlattı. 

öz yle evlenme ve bo an
mayı iz na ıl değerlendiri
yor unuz

-Günümüzde evlenmek de 
boşanmak da birbirinden zor 
mevzular. Hukuk fakültesinde 
öğrenciyken, Medeni Hukuk 
hocamız "Kanun'un konuları 
ele alırken kullandığı başlıklara 
ve sırasına dikkat etmek lazım." 
derdi. Türk Medeni Kanu-
nu'nun ikinci kitabının birinci 
kısmı "Nişanlanma" alt başlığı 
ile başlar. Sonrasında sırasıyla 
"Evlenme", "Boşanma" başlık-
ları yer alır. Hukuk fakültesinde 
hocalar, bu başlıklandırmalar 
olumsuzluk eki "-me, -ma"nın 
kullanımıdır, şeklinde latifeler-
de bulunur. "Nişanlanmayın, 
hadi yaptınız bir hata evlenme-
yin. Hadi diyelim evlendiniz, 
sakın ola boşanmayın " şeklin-
de şakalar yaparlar. Bizce de 
aile kurumunu ayakta tutmaya 
çalışın, boşanmayın ama hadi 
boşandınız diyelim sadece bo-

şanmakla yetinmeyin, bu kararı 
tenfi z ettirin. 

vi re ma kemelerinde 
bo anan i leri T rki
ye de ma keme anımıyor  

o anan i lerin ya ma ı 
ereken en  z  i lemi 

nedir
-Yaşadığınız ülke olması sebe-
biyle, İsviçre'de boşandığınızı 
düşünelim. Bu sürecin yıpratıcı 
olmasının da etkisiyle bu ko-
nuyu tamamen gündeminizden 
çıkarmak isteyebilirsiniz. Fakat 
bu boşanma kararının Türki-
ye'de nüfus müdürlüğüne işle-
tilebilmesi, İsviçre'de aldığınız 
mahkeme kararının Türkiye'de 
tanıma ve tenfi zi ile mümkün-
dür. Tanıma  adı üstünde yaban-
cı mahkeme kararının Türk 
makamları tarafından geçerli 
bir karar olarak kabul edilmesi, 
tenfi z ise o kararın Türkiye'de 
icra edilebilirliği manasına 
gelmektedir. 

Ten  z ya ırmayan 

i leri an i ıkın ılar 
bekliyor

-İsviçre'deki bir mahkemeden 
aldığınız boşanma kararının 
Türkiye'de tanıma ve tenfi zi-
ni yaptırmadığınız takdirde 
-İsviçre'de boşanmış olsanız 
dahi- Türk Hukuku'na göre 
evliliğiniz devam edecektir. Bu 
durum ileride başka bir evlilik 
yapmak istemeniz halinde  
Türk Hukuku'na göre zaten nu-
füs kayıtlarında evli gözükme-
niz sebebiyle evlenememenize 
sebep olacaktır. ifte vatandaş-
lık sebebiyle yabancı hukuka 
göre evlilik yapmanız halinde 
ise ikinci evliliğinizin Türk 
Hukuku açısından geçersizli-
ği, miras konularında ise eski 
eşinizin yasal olarak mirasçınız 
olmaya devam etmesi (veya 
tam tersi) gibi birçok konuda 
problem yaşamanıza sebebiyet 
verecektir. Tüm bu olumsuz-
lukları bertaraf etmek için 
İsviçre'de hükme bağlanan ve 
kesinleşen boşanma kararının 
Türkiye'de tenfi zi şarttır. Tenfi z 
için, İsviçre mahkeme kara-
rının kesinleşmesi ve kararın 
Apostil şerhini taşıyan aslının 
noter veya resmi makamlarca 
tercümesiyle birlikte sunulması 
gerekmektedir. ygulamada sık 
karşılaşılan en büyük prob-
lemlerden biri, iki tarafın da 
Türkiye'de bir avukat tarafın-
dan temsil edilmemesi sebebiy-
le, tebligatın tara  ardan birine 
yapılamaması veya bunun uzun 
sürmesidir. Boşanan eşlerin 
Türkiye'de faaliyet gösteren bir 
avukata Konsolosluk aracı-
lığıyla ayrı ayrı vekaletname 
vermesi süreci kısaltacaktır. 

nla malı olarak bo an
ma durumu olabilir mi

-Anlaşmalı boşanma davası 
İsviçre'de yürülüp, mahkeme 

kararı kesinleştikten sonra 
Türkiye'de tanınıp tenfi z edile-
bilir. Eşlerin anlaşmalı olarak 
boşanmak istemesi durumunda, 
diğer bir seçenek de anlaşmalı 
boşanma davasının Türkiye'de 
açılması, tara  arın bir kereye 
mahsus olmak üzere hakim 
karşısında boşanma niyetlerini 
ve sebeplerini açıklamaları, 
Türk Mahkemesi'nden alınacak 
boşanma kararının İsviçre'de 
tanıma ve tenfi zinin yaptırılma-
sıdır. Masraf ve avukatlık ücreti 
açısından çoğu zaman bu yol 
daha ekonomik olmaktadır. 
Siz siz olun madem evlendiniz, 
boşanmayın ama boşanacaksa-
nız da bu kararın hem İsviçre'de 
hem de Türkiye'de geçerli 
olması için gerekli hukuki pro-
sedürleri bir uzman aracılığıyla 
tamamlayın.

İs içre de an ak yet ez
1986 Kayseri doğumludur. 

2009 yılında İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakülte-
si’nden mezun olmuştur. ğ-
renim hayatı boyunca çeşitli 
hukuk bürolarında çalışmış, 
resmi stajını 2010 yılında 
uluslararası alanda faaliyet 
gösteren bir hukuk bürosunda 
tamamlamıştır. 2012-2013 
yıllarında akademik burslu 
olarak kabul edildiği Fri-
bourg Üniversitesi’nde hukuk 
masterı (LL.M) yapmıştır. 
Türkiye’de bulunduğu süre 
içerisinde telekomünikasyon 
ve inşaat sektöründe faaliyet 
gösteren şirketlerde kadrolu 
olarak avukatlık mesleğini 
icra etmiştir. 
Nöşatel Üniversite’sinde 
doktora çalışmalarına devam 
etmesinin yanı sıra İstanbul 
Barosu’na bağlı olarak avu-
katlık mesleğini sürdürmekte-
dir. İsviçre Aarau’da bulunan 
Planet Gmbh bünyesinde, 
İsviçre’de yaşayan Türk 
vatandaşlarının Türkiye’de 
yaşadıkları sorunlara hukuki 
çözümler sunmaktadır.  Bu 
kapsamda, aile hukuku, kira 
hukuku, iş hukuku, ticari iş ve 
işlemler ile borçlar hukukun-
dan kaynaklanan uyuşmazlık-
ların çözümü, vergi ve idari 
davaların takibi, icra işlemle-
rinin takibi, sosyal sigortalar, 
emeklilik işlemleri ve takibi, 
yabancı mahkeme kararlarının 
Türkiye’de tanıma ve tenfi zi, 
tüketici hukukundan doğan 
uyuşmazlıkların çözümü, şir-
ket ve şahıslara hukuki danış-
manlık gibi geniş perspektifte 
hukuki hizmetler sunmaktadır. 

A V RU P A  RE I S E N Sc ha ff ha us e rs tr. 8, 8006 Züri c h

Y E M İN L İ T E R C Ü M AN

Zürih Başkonsolosluğu, 
İsviçre Mahkemeleri ve Resmi 
Mercileri Yeminli Tercümanı

Birçok Avrupa 
ülkesinde oldu-

ğu i i sviçre’de 
yaşayan vatandaş-
larımız da, oşan-
ma durumunda 

inanılmaz yorucu 
ir süreçle karşıla-

şıyorlar. eki neler 
yapılmalı

Kimdir?

Z RİH - İsviçre'nin 
ikinci büyük bankası 

Credit Suisse, 3. çey-
rekte analistlerin zarar 
beklentilerinin aksine 
kâr etti.
İsviçreli Credit Suisse, 
3. çeyrekte kar elde 
etmeyi başardı. Credit 
Suise'nin karı 3. çeyrek-
te geçen yılın aynı döne-
mindeki 779 milyon CHF'den 

41 milyon CHF seviyesine indi. 
Analistler, 120-174 milyon 
İsviçre Frangı aralığında zarar 

bekliyorlardı. 3. 
çeyrekte gelirler de 
5,1 milyar CHF olan 
beklentilerin üzerin-
de 5,4 milyar CHF 
oldu. Banka'nın 
sermaye yeterlilik 
oranı geçen yılın 
aynı dönemindeki 
yüzde 10,2'den yüz-
de 12'ye çıktı.

C redit Suisse kâr açıkladı
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4 yol  kavşağı nda, 
pizza, 

kebab, imbiss

Y

Birmensdorferstr. 
Kontak: 076  56 6  4 5 01

Web: w w w . laf av o r i ta. c h

SATILIK Restaurant
Pizza imbiss Take away

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

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

Basel Havalimanındaki yerimizde günün 
her saati  hizmetinizdeyiz...

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

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

ANKARA - Merkezi Al-
manya'da bulunan Hasene 

Derneği başta yetim ve su 
kuyusu olmak üzere farklı 
ülkelerde farklı proje ve kam-
panyalar yürütüyor. Dağıtıma 
katılan Hasene Türkiye ubesi 
Ankara Temsilcisi Fahri Eyeci 
çalışmaları değerlendirdi ve 
şunları söyledi  "Başkent An-
kara'da yaklaşık 200 bin mülte-
ci yaşıyor. Mültecilerin yoğun 
bulunduğu ilçe ise Altındağ il-
çesi. Burada farklı farklı insan 
manzaraları ile karşılaşıyoruz. 
Yalın ayak gezen mülteci ço-
cukları, evinde pişecek yemeği 
olmayan anneler, bir kolunu ya 
da bacağını kaybetmiş babalar 
bizleri derinden etkileyen in-
san tabloları olarak karşımızda 
duruyor.
Bir işadamı hayırseverin 
destekleriyle buradaki ihtiyaç 
sahiplerine sıcak yemek ikram 
ettik. Kavurma et, pilav, ekmek 
ve ayrandan oluşan menüyü 
yaklaşık 600 kişiye verdik. 
Yemekleri öğrenci yurdunda 
pişirdikten sonra, yetimlerin 
eğitim aldığı Ali Ersoy Kız 
Kuran Kursu önünde yetimler 
başta olmak üzere çevrede bu-
lunan dul, engelli ve mazlum 
mültecilere dağıttık."
Dünyanın 100'den fazla ülke-
sinde insani yardım çalışmaları 
yürüten Hasene Derneğinin 
'Komşusu açken tok yatan 
bizden değildir' nebevi öğüdü 
doğrultusunda mültecilere 

ensar olmaya çalıştığını ifade 
eden Eyeci şunları aktardı  
"Yaklaşık 3 milyon mülteciye 
kapılarını açmış Türkiye'de bu 
tür çalışmaların önemi büyük. 
Dağıttığımız bir öğün sıcak 
yemek mazlum mültecilerin 
sorunlarını hepten çözmeyebi-
lir  lakin onlara umut olmak, 
onları unutmadığımızı bir kase 
sıcak yemekle de olsa his-
settirmek ve onların yanında 
olduğumuzu göstermek onların 
hayata sımsıkı tutunabilmeleri 
için büyük önem arzediyor. 

nutmayalım ki mülteciler 
büyük bir imtihan içerisindeler. 
Bizler ise 'Komşusu açken tok 
yatan bizden değildir' nebevi 
öğüdü bağlamında mültecilerle 
imtihan ediliyoruz. Yemek için 
sıraya giren çocukların mut-
luluğu ve umut dolu bakışları 
bizler için çok anlamlıydı. 
Yemek alan annelerin dua ve 
selamlarını aldık."

H asene A nk ara’d a 
m ü ltec ilere yem ek  d ağıttı

Ankara’nın Altındağ 
ilçesinde uriyeli mülte-
cilere  aralarında yetim, 
en elli, dul ve yaşlıların 
olduğu yaklaşık  
ihtiyaç sahi ine sıcak 
yemek dağıtımı yapıldı. 

ıcak yemek dağıtımı 
asene Türkiye u esi 

Ankara temsilciliği tara-
ından erçekleştirildi.

ANKARA - Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Tüfenk-
ci, "Yurt dışından araç 

getiren yaklaşık 40 bin araç 
sahibi ile ilgili bir düzenleme 
yapıyoruz" dedi. Gümrük 
ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, 
"İkinci el gelip de yurda sıfır 
diye sokulan araçlara, Gümrük 
Kanunu gereği el konuluyordu. 
El konulan araçlar sahibine 
iade edilecek. Biz yaklaşık 40 
bin araç sahibi ile ilgili yeni bir 
düzenleme yapıyoruz" dedi.
2!"!3#!"$4-5!6!-

E EĞİ M LKİ ETİ 
KAM A
Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci, TBMM'ye 
sunulması planlanan "Torba 
kanun"da bakanlığını ilgilen-
diren düzenlemeler hakkında 
bilgi verdi. Yurtdışından getiri-
len ikinci el araçların yeni araç 
olarak gösterilerek gümrükler-
den geçirilmesi durumunda bu 
araç sahipleri hakkında işlem 

yapıldığını hatırlatan Bakan 
Tüfenkci, araçların yasa gereği 
mülkiyetinin kamuya geçtiğini 
belirtti.
T BA KAN N A 

ENLEME LA
7!%
Tüfenkci, Meclise gelmesi 
planlanan "Torba kanun"da 
konuya ilişkin düzenleme 
yapılacağını aktardı. Gümrük 
Kanunu'nun ilgili maddesi 
ile araçların bağlandığına, 
sahipleri hakkında da cezai 
işlem yapıldığına işaret eden 
Tüfenkci, yeni düzenleme ile 
araçların yeniden ekonomiye 
kazandırılmasını amaçladıkla-
rını bildirdi.
A A LA  İA E 

E İLE EK
Bakan Tüfenkci, şunları 
söyledi  "Gümrükten sıfır araç 
olarak sokulan ancak ikinci el 
olduğu belirlenen araçlar eksik 
bildiriminden dolayı, Güm-

rük Kanunu'nun 235.maddesi 
gereği yakalanıyor, gümrüğe 
çekilip el konuluyordu. Biz 
yaklaşık 40 bin araç sahibi ile 
ilgili bir düzenleme yapıyoruz. 
Gümrük Kanunu'nun 235'inci 
maddesi uyarınca el konularak 
mülkiyetinin kamuya geçiril-
mesi kararı verilen kara, deniz 
ve hava ulaşım araçlarıyla ilgi-
li olarak bu maddenin yürürlü-
ğe girdiği ayı takip eden altıncı 
ayın sonuna kadar ilgili güm-
rük idaresine başvurulması ve 
taşıtın ilk iktisabından miktarın 
başvuru tarihinden itibaren bir 
ay içinde ödenmesi halinde el 
konularak, mülkiyetin kamuya 
geçirilmesi kararı kaldırılacak. 
El konulan araçlar sahibine 
iade edilecek."
BAĞLANAN  BİN 
!"!3-8!"2
Bu kararın gümrük idaresi 
tarafından da ilgili mahkemeye 
bildirileceğini kaydeden Tü-
fenkci, düzenlemenin yürürlü-
ğe girdiği tarihten önce serbest 

dolaşıma giriş rejimine tabi 
tutularak ilk iktisabı gerçekleş-
miş kara, deniz ve hava ulaşım 
araçlarıyla ilgili olarak da 
düzenlemeye konu olan kaba-
hatin gümrük idaresince tespit 
edilmesinden önce kendiliğin-
den bildirilmesi durumuna iliş-
kin de düzenleme yapıldığını 
aktardı. Bakan Tüfenkci, "Bu 
şu demek, siz bu tip araçları 
yurt içine sokmuşsanız kendili-
ğinizden beyanda bulunursanız 
gümrükleme değerinin yüzde 
yirmisini ödediğinizde aracı-
nızla ilgili bağlama, tahkikat 
yapılmayacak." dedi. Bu şe-
kilde bağlanan yaklaşık 8 bin 
araç bulunduğunu vurgulayan 
Tüfenkci, söz konusu araçların 
tekrar ekonomiye kazandırıl-
masını arzu ettiklerini anlattı. 
Tüfenkci, "Böylelikle bu araç-
ların otoparklarda çürümele-
rinin önüne geçmek istiyoruz. 
İnsanlarda cezai tahkikattan bu 
vesile ile kurtulmuş olacaklar. 
Bir yanlışlığı da düzeltmiş 
oluyoruz." diye konuştu.

!Y rtdı ından  etirilen 
araçlara yeni d zenle e
ümrük ve Ticaret Bakanı Tü enkci, urt dışından araç etiren yaklaşık 

 in araç sahi i ile il ili ir düzenleme yaptıklarının mü desini erdi

R  

LOZAN- Gençlik ve 
Spor Bakanı Sayın Akif 

ağatay Kılıç Aralık 
ayında açılması planlanan 
Dünya Okçuluk Mükemmeli-
yeti Merkezi'nin yapım süreci 
ve teknik detayları hakkında 
Dünya Okçuluk Federasyonu 
Yönetiminden bilgiler almak 
üzere İsviçre'nin Lozan kentine 
geldi. 
Gençlik ve Spor Bakanı Sayın 
Akif ağatay Kılıç'a ziyareti 
süresince OC Asbaşkanı ve 
Dünya Okçuluk Federasyo-
nu Başkanı ğur Erdener ve 
Yönetimi eşlik etti. Geziye 
ayrıca Cenevre Başkonsolosu 
Hüseyin Barbaros Dicle Bey de 
iştirak etti. Gezi esnasında çok 
başarılı bir ok atışında bulunan 
Sayın Akif ağatay Kılıç'ın 
hedefi  vurması, Dünya cülük 
Federasyonu Yönetimi'nin de 
ayrıca ilgisini çekti. 
OC Asbaşkanı ve Dünya 

Okçuluk Federasyonu Başkanı 
ğur Erdener, basın mensupla-

rına verdiği mülakatta şunları 
dile getirdi 

 Bu güzel tesis Dünya Okçu-
luk  Federasyonu tarafından  
inşa edilen bir mükemmeliyet 
merkezi. Buranın açılışını 
yapacağız. İnşaatı 15 ay gibi 
oldukça kısa bir sürede ve çok 
yüksek standarta tamamlandı. 
Bugün güzel bir fırsat doğdu ve 
Sayın Bakanımız Akif ağatay 
Kılıç burada bizimle. Kendisine 
tesisi gezdirip bilgi arz ettim. 
Kendi ekibimizle birlikte Tür-
kiye'de okçuluk tarihimizden 
gelen önemli bir spor dalımız. 
Ben de bir türk vatandaşı olarak 
bu sporun Dünya Başkanlığını 
yapmaktan büyük mutluluk 
duyuyorum. Bu tesis şadece 
Dünya Okçuluk Federasyonu 
için değil, olimpik başkent olan 
Lozan açısından da oldukça 
prestijli, oldukça önemli bir 
tesis. Böyle bir tesisi burada 
gerçekleştirdiğimiz için de ayrı-
ca mutluluk duyuyorum." Gezi 
sonrası Gençlik ve Spor Bakanı 

Sayın Akif ağatay Kılıç, İs-
viçre'de yüksek lisans ve dokto-
ra öğrenimi gören öğrencilerle 
ve çeşitli sivil toplum örgüt-
lerinin temsilcileriyle birlikte 
bir araya gelerek sohbet etti. 
Gençlik ve Spor Bakanı Sayın 
Akif ağatay Kılıç, Lozan'da-
ki Olimpiyat Müzesi'ni gezip 
ardından OC Başkanı Thomas 
Bach ıle öğle yemeği esnasında 
buluşup karşılıklı fi kir alışveri-
şinde bulundu.
Ba an M e i         
i are  e i

Gençlik ve Spor Bakanı Sayin 
Akif ağatay Kılıç, İsviçre'nin 
Lozan kentindeki dünkü Dünya 
Okçuluk Mükemmeliyet Mer-
kezi ziyareti sonrasında bugün 
de Lozan'da bulunan Lozan 
Olimpiyat Müzesi'ni ziyaret 
etti.  Müze gezisi sonrasında da 
OC Merkezi'nde OC Başkanı 

Thomas Bach ile öğle yeme-
ğinde bir araya gelerek fi kir 
alışverişinde bulundu. Thomas 
Bachiıle görüşmesi sonrasında 
Akif ağatay Kılıç şunları dile 
getirdi  
" ncelikle Lozan'a Dünya 
Okçuluk Federasyonu Başkanı 
olan, aynı zamanda Türkiye 
Olimpiyat Komitesi Başkanı ve 
Olimpiyat Komitesi Asbaşkanı 
Sayın ğur Erdener'in daveti 
üzerine geldik. Burada Dünya 
Okçuluk Merkezi'nin son ha-
line gelmiş ve önümüzdeki ay 
açılış yapılacak merkezi görme 
imkanımız oldu. Okçuluk bizde 
geleneksel bir spor branşıdır. 
Burada gençlerimizle görüşme 
imkanımız oldu. Onlara Tür-
kiye'de özellikle 15 Temmuz 
Gecesi yaşanan FET 'cü darbe 
girişiminin nelerle ve nasıl 
olduğu, Türkiye'de nasıl bir 
çalışmanın yapıldığını, ülke-
mizin geleceği ve milletimizin 
geleceği ile ilgili ortaya konu-
lan çalışmalarımızı paylaşma 
imkanımız oldu. Cumhubaş-
kanımızın, Başbakanımızın ve 
bizlerin o günden bugüne kadar 
yaptığı çalışmaları değerlendir-

me imkanımız oldu. Bugün de 
luslarası  Olimpiyat Komitesi 

Başkanı Sayın Thomas Bach 
ile görüşme imkanımız oldu. 
Genel anlamda Rio olimpiyat-
larını değerlendirme imkanımız 
oldu. nümüzdeki dönemde 
yapabileceğimiz çalışmalar, 
spor dünyasındaki çalışmalar 
ve özellikle de Türkiye'de sı-
ğınmacı olarak misafi r ettiğimiz 
Suriyeli misafi r kardeşlerimizin 
ve diğer ülkelerden, rak'tan 
gelen sığınmacı gençlerimizin, 
gelecekteki spor yaşantılarının 
nasıl destek verebiliri, Tür-
kiye'nin bu konudaki rolü ne 
olabilir, bununla ilgili görüş-

melerimiz oldu ve inşallah en 
kısa zamanda bunları da hayata 
geçireceğiz. Aynı zamanda 
da genel anlamda dünya spor 
kamuoyundaki bazı gündemde 
olan konuların önümüzdeki 
dönem içerisinde nasıl değer-
lendirilebileceği ile ilgili bir 
görüşmemiz oldu. imdi de 
inşallah buradan Türkiye'ye 
dönüyoruz". 

luslararası Olimpiyat Komi-
tesi ( OC) Asbaşkanı ve Dünya 
Okçuluk Federasyonu Başkanı 

ğur Erdener, Akif ağaty Kı-
lıç'ı Lozan'dan ayrılırken OC 
Merkezi'nden uğurladı.

B akan  Ç ağatay 
L ozan ’d a

ençlik ve por Bakanı ayın Aki  ağatay 
ılıç’a ziyareti süresince  As aşkanı ve 
ünya kçuluk ederasyonu Başkanı ğur 

rdener ve önetimi eşlik etti. 
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- ener ahçe por klü ününde resmi olarak tanıdığı 
sviçre ener ahçeliler erneği, yeni dernek lokalini yoğun 
katılım ile açtı. erneğin açılış kurdelesini Başkan usta a 
Arslan ın yanı sıra kurucu üyeler usu  ztürk, iya ara ve 

e ahattin Apaydın yaptılar. ernek lokali açılışına katılanla-
ra yönelik kısa ir konuşma yapan Başkan usta a Arslan, 
katılımcılara teşekkür ederek, u üne dek olduğu i i ener-
ahçe  ye hizmetlerini sürdüreceklerini ve en kısa zamanda 
on re, Temsilci üyeler kazandıracaklarını söyledi. erneğin 

yeni okali estaurant lattho , cha hauserstrasse 2 , 
2 latt ru  adresinde ulunuyor.  Bahtiyar Okumuş

Fenerbahçelilerin
lokal sevinci
sviçre ener ahçeliler erneği’ne yeniden 
dernek lokaline kavuştu.

alatasaray ın Türk 
asıllı sviçreli oyuncusu 
ren erdiyok, alata-

saray er isi nin asım 
sayısına açıklamalarda 
ulundu. Bu sezon aşı 

sarı-kırmızılı takıma 
katılan ren, ut ola 
aşlan ıç hikayesinden 

kariyer elişimine, milli 
takım tercihinden kendi 
per ormansına kadar pek 
çok konuda konuştu..

234-56786,69---
:;:9<(-+6=6<652

em sviçre ye hem de 
Türkiye ye iyi uyum sağ-
ladığını i ade eden ren, 

sviçre zaten zor ir 
ülke değil. erkesi rahat 
ırakıyorlar. Beklentiler 

sa it. e azını ne azla-
sını isteyen ir karaktere 
sahipler. Türkiye için de 
zaten u kültürün içinde 
üyüdük. Almanya da 
idip era er ir şeyler yer 

içerler Alman usulü ödenir. 
Türkiye de öyle ir şey ola i-
lir mi  Bizim de tuha ımıza da 
idiyordu. sviçreli arkadaşlar-

la dışarı çıkınca ok karde-
şim hesap ende  deyince 
şaşırıyorlardı. Ama onların 
da al ısı değişti. Bir sonraki 
idişimizde eçen se er sen 

ödemiştin u se er ende  
diyorlar  diye konuştu.

n ç a İ içre de 
+6=6<6*2

sviçre illi Takımı orma-
sını iymesi ile il ili soru 
üzerine ren, ncelikle 
verilen karara say ı öster-
mek erekiyor. Başkaları 
için konuşmam ama kendi 
durumumu anlata ilirim. Be-
nim çıkışım hızlı olduğu için 
sviçre alt yaş milli takımları 
hemen çağırdı. rada da iyi 
ir per ormans östermiştim. 

Altı maçta dokuz ol kaydet-

tim. Bundan sonra Türkiye, 
mit illi Takım için seç-

melere çağırdı. Burada da 
 oyuncu çağırıyorlar elki 

-2 isim aradan seçiliyor.  
dönem sviçre alt yaş kate-
orilerinde anko oynuyor-

dum. eçmelerde kime neyi 
ispatlamam erekiyor diye 
düşündüm. onuçta en 
sviçre de üyüdüm, eğitim 
aldım. oğal olarak tekli  
elince ka ul ettim. sviçre 
eni ilk olarak n iltere ye 

karşı em ley de oynamak 
üzere A takıma çağırdı. Bu 
kadar hızlı çıkış yakalamış-
ken ve elimde aşka ir 
seçenek de yokken öyle 
ir karar verdim. Ama kendi 

kendime en Türkiye de 
oynayacağım da diyemezdim. 
Bunu yapsaydım sviçre ye 
kapıları kapatmam erekirdi. 
ro esyonel ir karar verdim. 

Aynı anda iki tekli  olsa otu-
rur düşünürdüm. akat öyle 
ir durum da yoktu  ceva ını 

verdi.

Eren Derdiyok 
İsviçre’yi 

NEDEN seçti?
alatasaray’ın olcü oyuncusu ren 
erdiyok, sarı kırmızılıların resmi der isi-

ne verdiği röporta da sviçre illi Takımı 
ormasını iymesi hakkında konuştu.
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