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ödediği ve her 6 ayda bir zamlanan 

prim ücretine bu yıl zam yapılmayacağı-
nın açıklanması emekli olmaya hazırla-
nanları sevindirdi. Asgari ücrete endeksli 
olan prim, ilgili komisyonun tespit 
ettiği asgari ücretin 2016 yılı boyunca 
aynı kalması kararı kapsamında bu yıl 
zamlanmayacak. Yeni bir düzenlemeye 
gidilmezse ödenecek bedel yılbaşında 
belirlenen rakam üzerinden uygulanacak. 

ŞARTLAR 
AĞIRLAŞACAK MI? 

0ürkiye'den borçlanarak emek-
liliğe imkan sağlayan kanunun 

Ankara'da yeniden ele alınacağı ve 
şartların ağırlaştırılabileceğinin gün-
deme gelmesi moralleri bozdu. Av-
rupalı Türklerin sosyal güvencesinde 
1978 yılından buyana çok önemli yeri 
olan Yurtdışı Borçlanma Kanunu'nda 
değişiklik olabileceği sinyali gelmesi 
şartların ağırlaştırılacağı yorumlarına  
sebep oldu. 

Türkiye’den emekli olmak isteyenlerin ödediği ve 6 ayda 
bir zamlanan prim ücretlerine bu yıl zam yapılmayacak

Başkan Altepe 
işadamlarıyla buluştu
!ursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe MÜSİ-

AD İsviçre ev sahipliğinde işadamlarıyla bir araya gelerek 
Bursa’ya yatırımların avantajlarını anlattı.      31. SAYFADA

Kültür 
elçisi 

“Müslüm”
İsviçre tari-

hinde pek 
çok rekoru 
&%.)*1*')02#()
sanatcı Müs-
lüm, elde ba-
şarılarına bir 
yenisini daha 
*(%*/*#*()
İsviçre Tele-
viz yonu’nda 
,%()1*3&)
göçmenlere 
yönelik bir 
program 
hazırladı.

26’DA

!elek beldesinde bulunan Güral 
Premier Resort Hotel'de yapılan 

TİSAB (Türkiye-İsviçre Seyahat Acen-
teleri Birliği) genel kurulunda, mevcut 
yönetim oybirliği ile güven tazeledi.  
Başkanlığa tekrar Hüseyin Samsunlu 
(As Reisen) seçilirken, başkan yardım-
cılığı görevine tekrar Fikret Tunç (Tüm 
Reisen) seçildi.           HABERİ 20’DE

TİSAB yönetimi 
güven tazeledi
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‘Ucuz Uçak bileti’ 
NASIL ALINIR?
!ugün uçak bileti ücretleri seyahatimizin büyük bir bölü-

münü kapsıyor. Uygun uçak bileti bulma yeteneğimizi 
geliştirirsek eğer, seyahat bütçesini hafi fl etip, tatil, eğlence ve 
aktiviteye daha çok bütçe ayırabiliriz.            12. SAYFADA

Avrupa Birliği Komisyonu, Türk vatandaşlarının Avrupa’ya 
vizesiz seyahat edebilmesi için 4 Mayıs’ta tavsiye kararı 

almayı planladığını açıkladı.            HABERİ 10. SAYFADA

Vizesiz seyahatta
KARAR 

4 Mayıs’ta

Çocuklar 
bayram etti
4isan ayının başında başlayıp Ma-

yıs ayının son haftalarına kadar 
sürecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı, Schaffhausen, 
Tessin, Rotkreuz ve Renens’de va-
tandaşlarımızın büyük bir katılımıyla 
kutlandı.    HABERİ 27. SAYFADA

Karabağ konusunda adil 
bir yaklaşım bekliyoruz

./$01*%2*'(
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Başkan Yar-
dımcısı Bahar 
6,0*758*(8$(

arkadaşımız 
Mehmet Çelik

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere 
Isviçre’de bulunan Azerbaycan Par-

lamento Başkan Yardımcısı Bahar Mura-
dova,  Karabağ konusunda Avrupalıların 
konuya adil yaklaşmalarını bekledikleri-
ni söyledi.                    32. SAYFADA

Stadler’den Türkiye’ye 
567(89:;<;=

İsviçre’nin sanayi devi 
Stadler Rail Management 

AG, şirketi yatırım için 
Türkiye’ye gidiyor  25’TE

Dünyanın en 
uzun tüneli olacak

9. SAYFADA
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+  Wa is te edo i  
su amasıy a yargı anan 

o is su u bu undu  ak
kında 18 o uk a uygunsuz 
inse  i işki su aması bu u

nan eski emek i 54 yaşındaki 
o is memurunu 10 yaı  hapis 
ezasına arptırdı k m  

eski o is, mağdur ara e 
mahkemeye ödeye eği 150 
bin rank ık tazminat bede ini, 
em ak e diğer ma  ar ık arı
nın mahkeme tara ından satı
şından e de edi e ek paray a 
kısmen tedarik etti  k m

n n hapishanede pisko o ik 
teda i uygu anarak, ge e ekte 
aynı su u tekrar amaması ön
gör yor  ski o is memuru, 
o uk ar a reşit o mayan ar a 
inse  i işki, istismar, yakın aş

ma, ku anma gibi değişik su
ardan yargı andı  Bun a su a 
rağmen h k m n n o uk
ar a i gi i mes ek eri m ebbet 
i ra etme yasağı getiri medi  
Be ediye de o is ik yapan 
h k m , aynı zamanda o
uk antrenör ğ  yapıyordu  
o uk utbo  antrenör ğ  

yaptığı s rede ai e er e kurdu
ğu iyi bağ arı o is mes eğine 
de s rd ren emek i o is, 
o uk istismar arını bu yı arda 

da s rd rd
ağdur o an o uk arın 

sade e dörd  mahkemede 
hazır bu undu  iğer inse  
ta ize maruz ka an o uk arın 
yaşadık arı tra matik etkiden 
kurtu amadık arı e ha en 
teda i görd k eri be irti di  

o uk arı koruma ama ıy a 
mahkemedeki duruşma bası
na e gene e kısıt ı tutu du

ü enlik önlemleri art r l yor

BERN- İsviçre 
istihbarat dairesi 

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

Rİ HTEN DİENST) 
başkanı Nicoletta 
Della alle, isviç-
re'de 200-300 teröre 
eğilimli kişinin 
bulunduğunu açık-
ladı. alle, Brüksel 
ve Paris' deki terör 
olayları ile ilgili 
kişilerin İsviçre'de 
bulunmadığı her iki 
ülke ile yapılan istih-
barat paylaşımında 
anlaşılmış olup ve 
bilgi alışverişine de 
devam etmektedir. 
Eğilimli cihatçıların 
profi li Fransa ve 
Belçika ile karşılaştı-
rıldığında İsviçre'den 
biraz farklıdır, süreç 
burada yaşamları zor 
ve problemli olan 

gençlerin  radikal-
leşmeleri ile başlar. 
Bu gençlere dikkat 
edilmesi ve gençlerin 
kontrol altında tutul-
ması gerekir, kon-
troller kantonlardaki 
terörle mücadele 
servisleri tarafından 
yapılır. imdi şunu 
belirtmekte fayda var 
Fransa ve Belçika'da 
meydana gelen terör 
olaylarında İsviç-
re'deki bu gençlerle 
hiç bir bağlantısı 
olmadığı anlaşıl-
mıştır. Son Davos 
toplantılarında ve 

enevre'de gerçek-
leştirilen uluslararası 
toplantılar da herhan-
gi bir terör olayının 
yaşanmaması da 
bunun göstergesidir  
dedi.

svi re isti barat dairesi ba kanı  svi re’de  teröre 
eğilimli ki inin bulunduğunu a ıkladı

B  

BERN -  Sadece Türkiye'yi 
değil dünyayı sarsan 
terör saldırıları, 

güvenlik önlemleri-
nin artırılmasına 
neden oluyor. 
İsviçre'de kamu 
ve bireysel 
alanlarda kame-
raların günden 
güne çoğalması, 
veri koruyucu-
ları tarafından 
İsviçre'nin günden 
güne gözetleme dev-
leti olma yönünde hızla 
ilerlediği yönünde yorumlara 
yol açıyor. İsviçre genelinde 
Kamu alanları ve bir-
çok bireysel alanlarda 
21 bin üzerinde kamera, 
hergün 24 saat gelişme-
leri katır altına alıyor.
Sadece isviçre devlet 
demiryolları SBB'ye ait 
işletmeler ve tren gar-
larında 1  bin kamera 
bulunuyor. zellikle 
hergün binlerce insanın 

yolculuk yaptığı  ürih ve 
Basel'de bulunan SBB'ye ait 

Tren istasyonlarında 
2 biner kamera 

günlük geliş-
meleri kayıt 

altına alıyor. 
Birçok 
alana yeni 
Kameralar 
yerleşti-
rilmesine 

gönelik 
Eğilim ise 

duracak gibi 
gözükmüyor. 

ira birçok Kanton 
ve Belediyeler, özellik-

le kamusal alanlara daha çok 
kemera yerleştiril-
mesi yönünde hem 
yasal hemde fi zibilite 
çalışmalarına hız 
vermiş bulunuyorlar. 
Belediyelere güvenlik 
gerekçesi ile son 1 
aydır  güvenlik  ka-
meraları kurmak için 
müracaatların sayısı 
yüzde 300 arttı.

okaklarda 
ameraların 

oğalması svi re 
özetleme evleti 

olma yolunda ızla 
ilerliyor  
orumlarına 

neden oluyor

İstihbarattan korkunç rakam

B  

BERN - İsviçre’nin en büyük kaza sigorta-
larından biri olan SU A bugün yayınladığı 

bildiride  kenelerin 7 derece sıcaklıkta rahatlıkla 
aktif olduğunu, içinde bulunu-

lan haftalarda bu sıcaklığın 
hiçbir zaman 10 derecenin 
altına düşmediğini ve bu 
yüzden de kenelerin bu 
yıl açıklık yerlere erken 
geldiğinin görüldüğünü 

ifade ederek insanların 
kene ısırmasına karşı dik-

katli olmalarını önerdi. Bahçe 
ve yol kenarlarındaki çalıklara fazla yana-
şılmaması, pantolon paçalarının çorabın içine so-
kulması keneden korunma yolları olarak tavsiye 
edildi. Geçtiğimiz yıl İsviçre’de  9 bin 700 kişi 
kene ısırmasına maruz kalırken bunlardan  bin 
00 kişisinin erkek olduğu tespit edildi.

  
K  

■ H er  t ü r lü  t er c ü me,  v eka let ,  no t er  v e ev lilik işlemi 
■ İs vi ç r e’ d e b o şa n m a  i l e T ü r k i y e’ d e t en fiz

( İs v iç r e’ d e a lınmış b o şa nma  ka r a r la r ının t a nınma s ı)  
d a va l a r ı n ı n  a ç ı l m a s ı

■ U yg u n ü c r et le T ü r kiye’ d en a v u ka t  t emini
■ G ö ç m en l er  D a i r es i ( M ig r a t io ns a mt )  i l e i l g i l i  y a z ı şm a l a r
■ Ya b a nc ıla r  Ya s a s ı v e u yg u la ma la r ı ko nu s u nd a  

d a nışma nlık h iz met i. Lütfen randevu alınız

H u k u k i İşl eml erİsviçre'de Tercüme
ve

ve

yg
d a nışma nlık h iz met i. Lütfen randevu alınız

Tanju Dalgıç

2  Yıllık Deneyimle2  Yıllık Deneyimle

Kiranta Tercüme Bürosu 
(Konsolosluk ve tüm resmi kurumlarca tanınır)

Zentralstrasse 47
8003 Zürich

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



ZÜRIH- Her yıl yüzbinlerce 
vatandaşımızın düştüğü sıla 
yolunda bir çok sürücümüz ise 

araçlarına gerekli bakimi yapma-
dığı için tatilleri başlaman kabusa 
dönüyor. tomobilleriyle uzun yola 
çıkacak olanlara çeyrek asırlık tec-
rübelerini aktaran ASS AR'ın sahibi 
İsmail Göktaş, şu on önemli maddeyi 
dikkate alınmasını istedi. Sürücülerin 
kendi mal ve can güvenlikleri için 
lazım olan maddeleri sıralayan İsma-
il Göktaş, bakım yaptırmadan yola 
çıkılmaması gerektiğini belirtti.
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Arabanızın yol ile olan tek bağlan-
tısı lastiklerinizdir. Eğer uzun yola  
çıkacaksanız  lastiklerinizin kullanım 
km sini aşmamış olması  uygun hava 
koşullarına göre lastik seçimi ve 
lastiklerinizin uygun basınca sahip 
olması sizi çok daha fazla güvende 
hissettirecektir.

."/0&"1$)$2%,-
Eğer Rot balans ayarınız düzgün 
değilse sürüş keyfi niz ortadan kalka-
cak, bunun da üstüne araba sürmek 
sizi yoracağı için uzun yolculuklar 
eziyet haline gelecektir.

3"4+*2)*+,-
Frenler sizin ve karşınızdaki sürü-
cülerin vazgeçilmez elçisi. Frenleri-
nizin hidrolik sıvısı eksikse tamam-
lanmalı herhangi bir sızıntı olup 
olmadığı kontrol edilmelidir.

  
Arabanızın altına bakıp herhangi 
bir maddenin kaçağı söz konusu mu 
kontrol edilmelidir.

M   K  
İnsanlar gibi arabaların da kalbi 
vardır. Arabanızın motoru. na iyi 
bakmak  istediğimiz verimi almamızı 
sağladığı gibi uzun yıllar boyunca da 
bizi masrafa sokmaz. Bunun için de 
arabanızın motoruna gerekli önemin 
verilmesi gerekir. Kullanılan motor 
yağının istenilen özelliklere sahip 
olması ve yeterli miktarda olması 
arabanızın kalbi için çok önemlidir.

5"6$7$-4')&+*%',-
Aracımızın hava fi ltresinin temiz-
lenmesi  istediğimiz performansı 
yakalamamızı sağlar, yakıt tüketimi 
azalacağı için de size ekonomik 
anlamda katkıda bulunur.

K  
Aracımızın kayışlarının kontrol 
edilmesi bizi kayışlarla ilgili yolda 
sıkıntıya düşürebilecek durumlara 
karşı korur.

 A  
Elektrik aksamında dikkat edilmesi 
gereken başlıca unsur aydınlatma 
elemanlarıdır. Aydınlatma elemanla-
rınızda sıkıntı olmasının sizi ve kar-
şınızdaki sürücüleri rahatsız edeceği 
bir gerçektir. Aydınlatma elemanları 
kontrol edildikten sonra silecekle-
rin ve silecek suyunun kontrolü de 
gerekli işlemlerden olabilir..

K   
Klimanız sıcak veya soğuk havalarda 

vazgeçilmez olabilir. Klima fi ltreleri-
nizin temizlenmesi sizi rahatsız edici 
durumlardan alıkoyar (Polen, rahat-
sız edici kokular vb.). Eğer klimanız 
istediğiniz gibi görevini yerine ge-
tirmiyorsa ilgili yerlere götürmeniz 
sizin için doğru karar olacaktır.

!8"109$-(0+:;$

Son olarak erimiş asfalttan sıçrayan 

zift, yağ gibi maddelerden arabanızı 
korumak istiyorsanız boya koruma 
yaptırmanız aracınızı koruyacaktır.
ASS AR'ın sahibi İsmail Göktaş, 
tespit ettiğimiz önemli maddeleri 

kısa bir zaman içerisinde uygun 
fi yatlarla güvenilir servisler eleman-
larımızın maharetli ellerinde ara-
banızın uzun yol bakımını yaparak 
yolda harcayacağınız paranızı tatilde 
harcayın  açıklamasında bulundu.
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ne idecekler T  

akı  ya a an yola ık ayın 
eyrek asırdır oto

mobil alım satımı ve 
tamiri konusunda uz
man olan ’ın 
sa ibi smail ökta  
ara larıyla Türkiye’ye 
izine idecek vatan
da larımızı uyararak 
on önemli ikazlarda 

bulundu

T  
%*+B'9*-&*C('-
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so os uğu, söz konusu 
otoğra arın sergiden 
ıkarı masını istedi

Bahtiyar kumuş

!   ene re de bu unan 
Bir eşmiş i et er binası ön nde 

son beş yı  i erisinde d zen enen 
ey em erin otoğra arından o uşan 
sergiye T rkiye otoğra ara itiraz 
etti  ene re Be ediyesi ne bir yazı 
yazan T rkiye nin ene re onso
os uğu, sergide bu unan iki otoğra
ın ka dırı masını istedi  rt rmeni 
köken i otoğra  sanat ısı emir 

önmez, s i re nin ene re kentin
de bu unan Bir eşmiş i et er B  
binası ön nde son 5 yı da yapı mış 
protesto ey em erinin otoğra arın
dan o uşan bir sergi a tı  ı ışa, 
ok sayıda s i re i mi et eki i, be e

diye başkan arı, sendika ı, gazete i 
e yazar da katı dı  nyanın ark ı 

yer erinden ha k arın ger ek eştir
diği ey em eri konu edinen e 50 
otoğra tan o uşan sergi, 1 ayıs 
tarihine kadar a ık ka a ak  erginin 
sponsor arı arasında ise ene re 

antonu nda bu unan 4 be ediye, 
ok sayıda sendika, ınır Tanıma

yan azete i er i e u usa  kurum 
e kuru uş ar da yer a ıyor  oğun 

i gi gören sergiye itiraz T rkiye den 
ge di  tiraz gerek esi ise, 01  yı ın
da Taksim ezi irenişi esnasında 
po isin attığı gaz kaps n n ka a
sına isabet etmesi sonu u yaşamını 
yitiren 15 yaşındaki Berkin an i e 
i gi bir protesto ey eminin otoğra ı  

öz konusu otoğra ta, ey em i er 
B  binası ön nde zerinde Be
nim adım Berkin an, po is beni 
Başbakan ın emri i e ö d rd  yazı ı 
bir pankartı meydanda bu unan e 
ada eti simge eyen kırık sanda ye
ye asmış  ene re Be ediyesi ne 
.*%&/"0123&45#)"%"#&67%0*+"-#*#&

ene re onso os uğu, söz konusu 
otoğra arın sergiden ıkarı masını 
istedi  otoğra ın ka dırı ıp ka dırı
maya ağı ise ön m zdeki a ı g n  
yapı a ak o an Be ediye onsey 
top antısında a ına ak karara bağ ı

BERN- Avrupa ülkelerinde Terör 
rgütü DAE , ISİS ismiyle 

yazılıyor ve lanse ediliyor. İsviçre'de 
terör örgütü listesinde bulunan ISIS 
adı, aynı adı taşıyan kurum veya 
kişilerin terör örgütü şüphesiyle 
yaftalanmasına kadar varabiliyor. 
Mektuplarda veya sanal ortamlarda 
IS veya ISIS yazısı kişilerin başını 
ağrıtabiliyor. Fransız bölgesinde 

rtadoğu'ya yönelik tatil rehberliği 
yapan bir seyehat acentası benzer bir 
sorunla sıkca karşılaşıyor. Müşterile-

rinin tatil reservasyonu karşılığında 
ödediği para terör şüphesiyle Postane 
hesabında bloke ediliyor. 1-2 aya va-
ran araştırma ve soruşturma sonrası 
bu ödemelerin blokesi kaldırılıyor. 
Aynı sorunu defalarca yaşayan seha-
yat acentası şefi  yetkililerden aldığı 
cevap karşısında şok oldu. Mısır'lı 
bayanın adı ISIS olmasından dolayı, 

giren ödemelerin tümü terör organi-
zasyonu ile ilintilendirilerek bloke 
oluyor.  IS veya ISIS adıyla telafüz 
edilen terör organizasyonu'nun ve 
buna yakın örgütlerin İsviçre'de 
2014 yılından bu yana yasak örgütler 
listesinde bulunmasından dolayı, 
maddi ve manevi her türlü destek ve 
fi nansmanı yasaklayan hükümet bu 

konuda oldukca hassas. Bu isim-
lerle giren ve çıkan para haraketleri 
dolayısıyla bloke ediliyor. Bir başka 
olay uzern otobanında yaşandı. 
Hollanda'dan Sardinya'ya tatile 
İsviçre güzergahından giden bir 
Hollanda'lının otomobilinin arkasın-
da İzlanda (İsland) ülkesinin kısa adı 
''IS'' yapışkanı polisin terör şüphe-
siyle aracı durdurmasına neden oldu. 
Polisin sorgusundan sonra, terörle bir 
bağlantı bulunamayan sürücü yoluna 
devam etti. 

Resmen paranoya

Cemil Baysal

LUZERN- İsviçre'ye göçün ilk 
başladığı yıllarda gelen Türk-
lerden Sakarya'lı 7  yaşındaki 

Bahattin Erdoğan ve 72 yaşındaki 
Eşi Safi ye Erdoğan, gençlik yıllarını 
geçirdiği İsviçre'ye çocuklarını to-
runlarını ziyaret amaçlı tekrar geldi. 
Eski dostlarını ve yıllarını geçirdiği 

semtleri yeniden gördüğünde duy-
gulu anlar yaşadı. 1997 yılında kesin 
dönüş yaptıktan sonra memlekette 
sakin bir yaşam süren Erdoğan çifti-
nin, akranları gibi sayısız trajikomik 
hikayeleri var. Göçün ilk yıllarında 
1967 yılında gelip 1997 yılında kesin 
dönüş yapan Erdoğan çifti, o yıllarda 
dil yol bilmemelerinden kaynaklanan 

traikomik hikayeleri anlatırken, 
kah gözleri doluyor, kah tebes-
süm ediyorlar.
Baba Erdoğan, ''  yıllarda 
kimse memleketten gelenleri 
seçmezdi. Kürt-Türk- az-Çer-
kez ayrım yapmaksızın hep 
bir arada olur, kimin yardıma 
ihtiyacı olsa birlikte yardıma 
koşardık. ürih'e bir Türk 
gelmiş derlerdi. Arkadaşlarla 
toplanır bir arabayla ''memle-
ketten havadis getirecek''diye 
gider o Türk'ü arar bulurduk'' 
dedi. Anne Safi ye Erdoğan ise o 
yıllarda Türkiye'ye telefonla ya-
kınlarını aramanın zorluklarını, 
Türkce televizyon kanallarına 
duyulan özlemi anlatırken adeta 
gözleri doldu. Safi ye Erdoğan 
gözleri dolarak bir anısını şöyle 
anlattı  '' imdi ki gibi yüzlerce 
Türk kanalı hayal. Arkadaşlar 
arasında ''Alman ARD- DF 
kanalında bir dizide bir Türk 
artist oynuyormuş'' diye duyar-
dık.  zamanlar bırak Türkce 
kanal seyretmeyi, Türkce radyo 
dinleyebilmeyi, Alman kana-
lında Türk oyuncu varmış diye, 
ARD- DF kanalını aramaya 

giderdik. Türk oyuncu dizide 
Türkce bile konuşmuyor. Ama biz 
''Türk oyuncu varmış, Türk oyun-
cuyu göreceğiz'' diye özlemle 
diziyi syerederek bir nebze Türk 
fi lm-dizi özlemimizi gidermeye 
çalışırdık.  zamanlar herkesin 
evinde Televizyon olmadığı için, 
restoranlarda ARD- DF kanalın-
da oynayan dizideki Türk oyun-
cuyu seyretmek için yer arardık'' 
diyerek ''şimdi gurbet diye bir şey 
mi kaldı'' sözleriyle Türkiye ve 
Türkce özlemini anlattı. 
Sayısız trajikomik anılarını 
anlatan Erdoğan Ailesi, ''Görüş-
tüklerimizle çok mutlu olduk. 
Görüşemediklerimize Post aracılı-
ğıyla selam gönderiyor hepsinden 
helallik istiyoruz'' diyerek kendi-
lerini tanıyanlara ve akranlarının 
İsviçre'deki çocuklarına selam 
gönderdiler.

i re ye ilk elenlerden 
S  S  

tenazı tale i ayı ın a a tı
Cemil Baysal

ZÜRİH- Geçtiğimiz yıl İsviçre'ye gönüllü olarak Exit adlı 
kurumun desteğiyle ötenazi için gelenlerin sayısı 995 olarak 

açıklandı. Romandie bölgesinde Exit ile ölenlerin sayısı bir 
önceki yıla oranla 38 daha artarak 213 oldu. Alman bölgesinde 
artış ise daha düşündürücü. 2015 yılında bir önceki yıla göre 
yüzde 30 artış ile tam 782 kişi Exit kurumunun desteğiyle ölümü 
tercih ettiler. Romandie bölgesinde Exit'in en son üye sayısı 
22 bin 214. İsviçre'de yasal olarak Dignitas, Exit gibi kurumlar, 
Avrupa'nın diğer ülkelerden gönüllü olarak ölmek isteyenlere 
destek veriyor.
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Wohlen’den Kapadokya çıkarması
Cemil Baysal

WOHLEN- Wohlen ve civarı Türk 
işçileri yardımlaşma derneği (Os-

tern) Paskalya tatili kapsamında 4 günlük 
bir Türkiye gezisi düzenledi. 35 kişinin 
katıldığı kültür gezisinin ana rotası, Kay-
seri, Nevşehir, Konya ve Ankara'nın tarihi 
ve turistik mekanları oldu. Göreme Açık 
Hava Müzesi, Kaymaklı Yeraltı Şehri, 
Peri Bacaları, Uçhisar Kalesi, Hacı Bektaş 
Dergahı, Dünyanın en büyük kanyonları 
arasında gösterilen ve Hasan Dağı'nın vol-

kanik patlaması ile derin bir kanyona sahip 
olan İhlara Vadisi'ne katılımcılar hayran 
kaldı.  Konya'da Sema gösterileri, Mevlana 
Türbesi, Karatay Medresesi, 4 gün dolu 
doldu geçen kültür gezisinden geriye kalan 
en güzel hatıralar anılar köşesinde yerini 
alacak diğer gözde tarihi mekanlar olurken, 
gezi otobüsle Ankara turu ve Anıtkabir 
ziyareti  ile son buldu. Geziden memnun 
kalan katılımcılar, organizasyonu kusur-
suz gerçekleştiren Başkan Faruk Aslan ve 
ekibine teşekkür ettiler. 

Z RİH  İsviçre Geneli  İTDV 
Gençlik Kolu Başkanlarına 

yönelik Eğitim Kampı Strasbourg 
Diyanet Akademi Merkezinde 
yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı 
Manisa Eğitim Merkezinden Eği-
tim Uzmanı Hüseyin Öresin, İTDV 
Merkez Din Görevlisi Bilal Yıldız 
, Daellikon Din Görevlisi  Nuh 
Altunay ve Wattwil Din Görevlisi 
Hamza Ateş'in katılımıyla gerçek-
leştilen kamp son derece verimli 
geçti. Her yıl yapılması planla-
nan ve bu yıl ilki gerçekleştirilen  
kampa İTDV Gençlik Komisyonu 
Başkanı Mustafa Yıldız, Gençlik 
Komisyonu Başkan Y. İlker E. Ata-
man ve Gençlik Komisyonu Üyesi 
Harun Torlakcık ile birlikte İTDV 
ile birlikte çalışan derneklerin  
gençlik kolu başkanları ve genç-

lik kollarında görev alan gençler 
katıldı. Cenevre'den  Kreuzlingen'e,  
Neuchâtel'den Luzern'e,  Lozan'dan 
Basel'e toplamda 30 dernekten 43 
genç bu eğitim kampına katılarak, 
birçok konuda yeni adımlar atılma-
sına vesile oldular.
2 gün süren Eğitim Kampında 
aşağıdaki konular üzerinde çalışma 
yapılarak, gençlere bu konularda 
eğitim verildi.
·Vakıf ve Teşkilatlanma'nın önemi
·İsviçre'de yaşayan Müslüman 
Gençlerin karşılamış olduğu sorun-
lar ve önerileri
·Din Hizmeti Sürecinde İlkeler
·Anlamak ve Barış üzere olmak
·Radikalleşmeye karşı önlemler
·Aidiyet Duygusu
·İnsan Yetiştirme süreci: İlkeler ve 
Örnekler 

Cemil Baysal

Z RİH  İsviçre Türkiye Hekim-
ler ve Sağlık Akademisyenleri 
Birliği (STAV), daha önce Tür-

kiye'deki terör saldırıları nedeniyle 
ertelediği Genel Kurul , sempozyum 
ve yemekli eğlence gecesini düzenle-
di. Genel Kurul'da Nazan Walpoth ve 
Hakan Sarıkaya'nın başkanlıklarına 
''devam'' oyu çıkarken, ardından Çene 
Cerrahı tanınmış Nils Stucki Başkan-
lığı'ndaki 3 diş hekiminin de özel mi-
safi r oldugu başağrısı sempozyumunu 
davetliler büyük dikkate ve keyifl e 
dinledi. Misafi ler oturum baskanlığı 
ve moderasyonu Nazan Walpoth ve 
Nam Tran' in yaptığı sempozyumda 
Andreas Gantenbein, Dominik Ettlin, 

Kuma Bärlocher ve Hakan 
Sarikaya' bilimsel düzeyi çok 
yüksek bir sempozyumu dinle-
me sansı yakaladılar. Çoğunluğu 
dahiliye ve aile hekimi uzman-
larından oluşan İsviçre'nin her 
köşesinden gelen hekimlerimiz 
arasında, üroloji, göz, psikyat-
ri, kadın doğum hastalıkları, 
kulak burun boğaz, nöroloji, 
kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, 
plastik cerrahi, fi zik tedavi, pediatri, 
dermatoloji, beyin cerrahi, pnömoloji, 
anestezi, diş hekimleri, çene cerrahla-
rı ve ortodonti uzmanları, biyologlar, 
eczacılar, kimya mühendisleri ve 
psikologlar bulunuyor. 
Başkonsolos Aslı Oral'ın eşi ile 

katıldığı yemekli gecede Mehmet Ali 
Demren ve Fırat Yiğitbaş'ın müzik 
ziyafetinde, geceye katılan üyeler ve 
davetliler keyifl i sohbet eşliğinde zen-
gin yemek çeşitleriyle şımartıldılar.
Regensdorf''ta Mövenpick Hotel'de 
düzenlenen organizasyon, gecenin 
sonunda tüm davetliler ve üyelerden 
büyük övgü topladı.

ST ’dan eğlenceli enel kurul 
svi re Türkiye ekimler ve ağlık ka
demisyenleri irliği ertelediği enel 
urul’unu renkli eceyle er ekle tirdi
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Öffnungszeiten
nach Vereinbarung
Montag bis Freitag07:00 bis 20:00 Uhr

Samstag bis 12:00 Uhr

Tel .  :  0 4 4  4 0 1  1 4  1 4 / 1 6
F ax  :  0 4 4  4 0 1  1 4  1 5
M ob il  :  0 7 9  9 5  6 0 0  9 1

F rau D r.  med .  H atun Timur
H ausarz t und  N otf al l med iz in
H otting erstrasse 1 4 ,  C H - 8 0 3 2  Z ürich

D r.  med .  I oannis P eros
Cildiye ve Botoks Uzmanı

G ül üstan F uch s - Bünül
Diyet Uzmanı

Dr .  med .  S ö nk e Baumül l er
Göz Doktoru

inf o@ timmed . ch  •  h atun. timur@ timmed . ch  •  w w w . timmed . ch

F rau l ic.  p h il .  F atemeh  P arsania
Fachpsychologin für Psychotherapie 

FSP

D r.  med .  Z eh ra A k d oğan
Plastik Cerrahi

Timmed Klinik Şefi
Dr. med. Hatun Timur

Migren ve bel ağrısı
Aile ve Acil Doktoru

L ang s tr.  1 9 3   8 0 0 5  Z ü ric h Tel:  0 4 4  2 7 2  1 8  5 6  
F a x :  0 4 4  2 7 2  1 8  5 7  w w w . e l m a s g o l d . c h

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

Yarım - Tam Altın bulunur.
Hediyelik, Nişan, Düğün ve Sünnet 
için zengin takı çesitlerimiz her zaman mevcuttur.

Eski altınlarınız uygun 
fiyata alınır. Telefonla 

bilgi alabilirsiniz.

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

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

Tel.: 061-681 76 76
Flughafen Basel-Mulhouse, 4030 BASEL • E-Mail: sahlan@sahlan.ch

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

Basel Havalimanındaki yerimizde günün 
her saati  hizmetinizdeyiz...

Türkiye‘nin her noktasına 
uygun Fiyatlarla iç hat bağlantıları

BASEL ve ZÜRICH‘den hergün İSTANBUL ve 
diğer noktalara uçuşlarımızla hizmetinizdeyiz.
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ŞİMDİ DOĞRUDAN 
DEGUSSA’DAN.
İster sünnet ya da düğün hediyesi olarak, ister yatırım olsun diye: 
En güzel Türk altınlarını İsviçre’de bulabilirsiniz, Degussa Goldhandel 
ile bu çok kolay. Arzu ederseniz Zürih ya da Cenevre’deki mağazamıza 
uğrayın, orada en yaygın Türk altınlarını sizin için bulunduruyoruz. 
Tabii bize internet yoluyla da sipariş verebilirsiniz, İsviçre içerisindeki 
adresinize hızlı ve güvenilir teslimat yaparız. Daha fazla bilgi ve sipariş 
vermek için:

DEGUSSA-GOLDHANDEL.CH

Z ü r i h   I   C e n e v r e   I   F r a n k f u r t   I   L o n d r a   I   M a d r i d   I   S i n g a p u r

*+,-./,01,2%34%5%6778%9:0-/
!,+,;<=>%733%37?%34%47

Quai du Mont-Blanc 5 · 1201 Cenevre
!,+,;<=>%788%@76%43%77

BS247116_DG_Anzeige_Tuerkische_Post_CH_291x438_26v4.indd   1 27.04.16   09:15
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Cemil Baysal

Z RİH  Ulaştırma Bakanı Dorist 
Leuthard, Demiryolu SBB Yetkili-
leri ve Telekominikasyon Yöne-

ticileri'nin bir yıldır aralarında geçen 
görüşmelerden bir sonuç alınamamasına 
ve çözüm bulunamamasını anlayama-
dığını belirtti. Leuthard, ''İsviçre teknik 
ve sanayileşmede standartları belirleyen 
ve çıtayı yüksek tutan bir ülke. Tren-
lerde bastırılmış yoğun bir talep var.  
Tren yolcuları telefonlarıyla kısa mesaj 
gönderme de bile zorlanıyorlar. İsviçre 
gibi bir ülkede bu teknik aksaklıkların 

çözümlenebilmesi gerekir. Tren seyahe-
tinde, telefon konuşmalarında bağlan-

tılardaki kesinlikler, 
akıllı telefon veya 
seyyar bilgisayar-
larıyla kısa mesaj 
veya mail gönder-
mek isteyenler bilir. 
Sinyal ve bağlantı 
çok kötü ne yazık ki. 
Telekom ve Demir-
yolu yetkililerinin 
vagonlara yerleştiri-
lecek İnternet servis 
sağlayıcı modemlerin 
masraf paylaşımında 
uzun süre anlaşmazlık 
yaşadılar. Hükümet 

olarak belirlenen teknik donanımın 
geçişinin bir an önce gerçekleşmesi için 
biz demiryolu kredisinde belli bir miktar 
katkı yapacağımızı duyurduk. Açıkcası 
ben de artık anlamıyorum'' diye sitem 
etti.  SBB'nin özellikle mali kaynak 
sıkıntılarından dolayı 1700 vagonun 
teknik donanımının yükseltilmesinin 
belirlenen süreden daha da gecikecek 
yönündeki açıklamalarına Ulaştırma 
Bakanı Leuthard '''Bu büyük sıkıntı hem 
de baya büyük'' diye cevapladı. Alınan 
bilgilere göre, bölgesel (Regionalzüge) 
tren vagonlarının 3G sinyal güçlendirici 
donanımında hükümet mali katkı suna-
cak. Projenin hayata geçirilmeye başla-
masıyla birlikte ilk olarak S-Bahn adıyla 
hızlı trenlerden başlanacak. Ancak 2018 
olarak planlanan zamanın 2020 olarak 
konuşulması hem tren yolcularını hem 
hükümete varana kadar bazı yetkilileri 
öfkelendirdi.  Federal Konsey, Çarşamba 
günü 3.97 milyar üzerinden 2018-2021 
yılları için danışma sürecine bağlılığının 
bir kredi talebinde bulundu. Bu nedenle, 
Federal Hükümet, bölgesel toplu taşıma 
için yılda yüzde iki katkıyı artırdı. An-
cak, 4.25 milyar İsviçre Frangı tahmin 
edilen maliyetin ihtiyaçları karşılamak 
için yeterli değil.

Trende ‘cep’le konu ma
orunu 

Cemil Baysal

Z RİH  İsviçre'de sayısı oldukca fazla olan AVM'lerin son 
10 yılda tadilat ve yenileme çalışması yapmadığı ortaya 

çıkıyor. Yaptıkları ciroya göre Wallisellen'deki Glatt Center 
en büyük AVM.  Gemessen am Umsatz das grösste Schwei-
zer Shoppingcenter ist das Einkaufszentrum Glatt in Walli-
sellen. Alınan bilgilere göre, Glatt Center'in yıllık cirosu 619 
milyon frank. Cenevre'de bulunan ikinci büyük AVM Centre 
Balexert'in cirosu 443, Tivoli AVM'nin cirosu ise 417 milyon 
Frank. Dördüncü sıradaki Sihlcity 360, Soppyland 329, 239 
milyon frank ciro ile 6. sıradaki Emmencenter yer alıyor. 

AVM’ler dökülüyor

u ka a ına 
e  o u u 

Cemil Baysal

Z RİH  Zürih Polisi hakkın-
da soruşturma başlattığı 36 

yaşındaki bir Romen'in davasın-
da tam 80 çalıntı cep telefonu 
tespit etti. Konser ve eğlence 
alanlarında çalındığı belirlenen 
telefonların 40 tanesini, kayıp 
şikayetinde bulunan sahibine 
teslim edilebilirken, kalan 40'ının sahibi bulunamadı.  Çalınan 
telefonların toplam değeri 46 bin İsviçre frankı. 2015 yılının son 
aylarında devir gezen Polis ekibinin şüpheli hareketlerinden dik-
kat çeken Romen, durdurulup kimlik kontrolü yapıldıktan sonra 
karakola götürüldü. Buradaki soruşturmada Zürih Tren Gar'nda 
Romen'in kapalı kilitli bir kutuda 80 adet akıllı telefon sakladığı 
bilgisine ulaşıldı. Bu sorgudan sonra tutuklanan Romen Zürih ve 
Winterthur'da konserlerden çaldığını itiraf etti. 
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Aktüel
ünyan n en u un tüneli 
a iran ay nda i mette

B  

BERN - Dünyanın en uzun 
tüneli olmaya aday Gotthard 
Base’in yapımı tamamlanı-

yor. Bu alanda en prestijli çalış-
malar arasında yer alan ulus-
lararası inşaat sektörü dergisi 
Engineering Ne s Record’un 
(ENR) Dünyanın En Büyük 
2 0 Uluslararası Müteahhitleri  
listesinde 37’inci sıraya yükse-
len Rönesans İnşaat’ın imzasını 
taşıyan tünel, Haziran ayında 
görkemli bir törenle açılacak.

  K Ş   A IR 
ALIŞI R

Tamamlandığında dünyanın en 
uzun tüneli olacak İsviçre Alple-
ri’ndeki Gotthard Base için tam 
40 aydır 4 bin kişi çalışıyor. ürih 
ile Rotterdam, Frankfurt, Basel, 
Gotthard ve ugano şehirlerini de 
birbirine bağlayacak olan tünel, 7 
kilometre uzunluğuyla dünyanın en 
uzun tüneli olacak. AFTTG (ARGE 
Fahrbahn Transtec Gotthard) alt 
ortak girişimi ile birlikte TTG 
Konsorsiyumu (Transtec Gotthard) 
ve TAT Konsorsiyumu (Tunnel Alp 
Transit-Ticino) tarafından toplam 
16 milyar euro yatırım bütçesiyle 
tamamlanması planlanan tünelle 
ilgili diğer rakamlar ise şu şekilde 
sıralanıyor

Zürih ve Milano arasındaki 
mesafe 1 saat azalacak ve 
toplam 2 saat 40 dakikaya 
indirecek.

- Gotthard altındaki baz tünellerde, 
yer üstü kesimlerinin aksine ba-
lastsız bir demiryolu döşeniyor. Bu 
sayede trenler, gereken en yüksek 
kesinlik olan 2 0 km saat’e varan 
hızlarda seyahat edebilecek.
- Tünelde, saatte 2 0 kilometre 
hıza ulaşabilen 200’ü aşkın trenin 
aynı anda geçiş yapabilecek.
- Derinliği 2100 metreye kadar inen 
tünelin günlük 6  yolcu treni ve 
2 0 yük treni kapasitesi bulunuyor.
- Takvimler Haziran ayını göster-
diğinde güvenlik için toplamda  
bin test sürüşü yapılacak  bu rakam 
aynı zamanda dünyanın etrafını 3 
kez gezmeyle eş değer.

!"#"#$"%&
dığında dünyanın 
en uzun tüneli 
olacak olan 

ott ard  aziran 
ayında örkemli bir 
a ılı a azırlanıyor

ıda devi i ros  
milyon rank kar ettiğini 
a ıkladı

B  

Z RİH  Migros grubu E 'su 
Herbert Bolliger bugün düzenle-

diği basın toplantısında, grubun 201  
yılına dair bilançosunu açıkladı. Migros 
grubunun 201  yılında 27,4 milyar 
frank ciro yaptığını açıklayan Bolliger, 
şirketler grubunda yüzde  0,01 de olsa 
büyüme kaydedildiğini belirtti. 
Alışveriş devi Migros'un gıda sektö-
ründe 23 milyar franklık ciro yaptığını 
açıklayan E  Bolliger, fi yat indirim-
leri ve kur düşüşleri olmasaydı en az 1 
milyar frank fazla ciro yapaacaklarını 
sözlerine ekledi. İsviçre Frankı'nın 
değerinin yüksek olmasına ve komşu 
ülkelere alışveriş turizminin en yüksek 
olduğu yıl sonrası Migros 791,1 milyon 
kar etti. Bu rakam ise bir yıl öncesine 
oranla yüzde 4,2 azalmış durumda. 
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Dikkat a a  uya ı 
le ala ı eliyo
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su, radar uygu ama arında 
ikaz e ha arı konu masına 
0"+"+&1.+2(3

4     anton Ti ino 
*"+,"-.#$%567&$+"8(0&2.#.$(-/
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kontro eri esnasında, kontro  nokta
sından 00 metre ön esinde yo da 
radar kontro  yapı dığına dair ika  
e hası konu masına karar erdi  
anton par amentosu kararı oy ama

da oğun uk a a ırken, kanton Ti ino 
yönetimini kararı uygu amaya koyma 
<9+.1(&1.+2(3&!"#$%#&*"+,"-.#/
tosu nun kararı ise muha i  siyasi 
parti erde ise tartışmaya yok a tı  

ra  ku anı ısının her yerde kontro  
edi ebi e eği hissinin tra ikte ku anı
ıya disip in sağ adığını sa unan arın 

yanı sıra, radar uyarı e ha arının 
tra ikte g eni aza ta ağını sa unan
,"+2"&1"+3&
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•  A y deniz R eisen . . . . . . . . . W il /  S G  . . . . . . . . . . . . . . . . T el. : 071 9 12 10 5 0
•  A S  R eisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kreuzlingen . . . . . . T el. : 071 6 72 29  8 5
•  A ltay  R eisen . . . . . . . . . . . . . . . . Z ü ric h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T el. : 04 4  4 00 4 0 9 5
•  A v rup a R eisen . . . . . . . . . . . Z ü ric h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T el. : 04 4  3 6 1 6 9  70
•  V atan R eisen . . . . . . . . . . . . . . . Z ü ric h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T el. : 04 4  4 5 4  8 1 8 1 
•  L o do s R eisen . . . . . . . . . . . . . . Z ü ric h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T el. : 04 3  3 17 14  14  
•  To ro s R eisen . . . . . . . . . . . . . . . Z ü ric h  A irp o rt . . T el. : 04 3  8 16  5 3  5 3
•  Y etişti R eisen . . . . . . . . . . . . . U ster  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T el. : 04 4  9 4 2 04  14
•  N et To ur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W interth ur. . . . . . . . . T el. : 05 2 212 12 9 0
•  Es ila Trav el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W interth ur . . . . . . . . T el. : 05 2 208  9 0 6 0
•  A ltay  Trav el . . . . . . . . . . . . . . . . . B ern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T el. : 03 1 3 9 8  6 0 00

•  M edic al Trav el  . . . . . . . . . . B ern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T el. : 03 3  5 3 4  5 7 6 5
•  Şimşek R eisen . . . . . . . . . . . . A arau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . T el. : 06 2 773  3 0 18
•  İlkh an R eisen . . . . . . . . . . . . . . B uc h s A arau . . . . . . T el. : 06 2 8 23  14  11
•  P lanet R eisen . . . . . . . . . . . . . W ildegg A arau  T el. : 06 2 8 9 3  29  9 0
•  Handey s  R eisen . . . . . . . B aden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . T el. : 05 6  210 9 7 10 
•  C lassic  R eisen . . . . . . . . . . . . . R ap p ersw il  . . . . . . . T el. : 05 5  210 9 8  9 1
•  Kerv an R eisen . . . . . . . . . . . . S c h affh ausen  . . T el. : 05 2 6 72 25  6 3
•  Dö nmez R eisen . . . . . . . . . S c h affh ausen  . . T el. : 05 2 6 24  3 7 3 7
•  Tü m R eisen  . . . . . . . . . . . . . . . . . B asel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T el. : 06 1 3 6 3  3 3  5 5
•  N et R eisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B asel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T el. : 06 1 6 8 3  3 1 20
•  S un O rient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L o zan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . T el. : 021 3 4 0 6 0 6 0

Yakınınızdaki TİSAB üyesi acentalardan rezervasyonlarınızı yaptırabilirsiniz

…  U N D  Ü BE R  3 0 0  W E I TE R E  A N G E BO TE  
I N  D E R  TÜ R KE I  U N D  A U F  N O R D Z Y P E R N .  

Friends Doppelzimmer
548,-

R o y al Drago n � � � � �  U A I  B ento ur
S İD E

Friends Doppelzimmer
548,-

R o y al A L HA M B R A  � � � � �   U A I  B ento ur
S İD E

Pro Person ab Pro Person ab

UU NN DD ÜÜÜÜ BBE RR 33 00 00 WWUU NN DD ÜÜÜÜ BBEE RR 33 00 00 WW
Friends Doppelzimmer

47 2,-

B o tanik P latium � � � � �  U A I  B ento ur
A LA N Y A

W E I TE RR E AA NN GG E BBOO TEWW EE II TTEE RR EE AA NN GG EE BBOO TTEEWW
Friends Doppelzimmer

47 2,-

Delp h in Delux e � � � � �  U A I  B ento ur
A LA N Y A

Pro Person ab Pro Person ab

Ak tion Z immer
665,-

Delp h in P alac e � � � � � U A I  B ento ur
LA R A

Friends Doppelzimmer
468,-

M irac le R eso rt  � � � � �   U A I  B ento ur
LA R A

Pro Person ab Pro Person ab

Romantic couple desing
628,-

R o y al A dam &  E v e � � � � �  U A I
BELEK

Friends Doppelzimmer
468,-

Kirman Ho tel B elazur R eso rt &  S p a 
� � � � �  U A I BELEK

Pro Person ab Pro Person ab

Sfr Sfr

Sfr Sfr

SfrSfr

Sfr Sfr
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Musa Acar

BERN - Savaş malze-
mesi üreten İsviçreli 
şirketler ortadoğu ülke-

lerine ihraç izni almak için 0 
üzerinde dilekçe vermişlerdi. 
Federal Hükümete bilhassa 
Yemen savaşında kullanılma 
rizikosu yüksek olan el bom-
bası gibi mühimmat ihracat 
taleplerini reddetti. İhraca-
tına izin verdikler arasında 
uçaksavar türü mühimmat 
var. Federal Hükümet hava 
savunması tür mühimmatın 
Yemen savaşında kullanıla-
mayacağı değerlendirmesini 
yapıyor. Suudi Arabistanın 
liderliğini yaptığı Yemendeki 
askeri girişimler sebebiyle 27 
Mart 201  tarihinden itibaren 
bölgeye savaş malzemesi 

ihraç izinleri gecikmişti. 
Geçen zaman içinde çatış-
malar netleştiği için Federal 
Hükümet ihracat taleplerini 
tekrar değerlendirdiğini açıklı-
yor. Bir yandan İsviçrenin 
tarafsızlık dış politik prensibi 
hala geçerli iken diğer taraftan 
savunma sanayi uzun süre atıl 
kalır, satılmadığı için ürete-
mez ise kapasitesinin düşmesi 
rizikosunu dikkate alan Fede-
ral Hükümet Yemen çatış-
masına katılan ülkelere nasıl 
cevap verileceğini netleştirdi. 
İhracatına izin verilmeyen 
mühimmatın, yedek parça ve 
techizatın, küçük silahların ve 
el bombalarının toplam değeri 

HF 3 milyon. 8'000 topçu 
mermisi, 2 '000 el bombası 
bunun dahil. Ayrıca redde-

dilen techizat arasında HF 
16 milyon değerinde zırhlı 
personal taşıyıcıların test için 
Katar eyhliğine geçici ihra-
catına, Birleşik Arap Emirliği 
BAE'deki şirketler tarafından 
işlenmek için büyük çapta ba-
rut ve yine BAE'ne büyük çap-
ta küçük silah mühimmatına 
ihraç yapağı kararı alındı.  İzin 
verilen uçaksavar ihracatının 
ülkelerin haklı nefsi müdafaa 
için mesela sulama altyapısı-
nın korunması için kullanıla-
cağı argümanı kabul edildi. Bu 
tür silahlar ile sivillleri hedef 
alan geniş çaplı insan hakları 
ihlalleri mümkün olmadığına 
inanılıyor. İzin verilen ihraca-
tın değeri HF 178 milyon ve 
hava savunma sistemlerinin 
Mısır, Bahreyn, Suudi Arabis-

tan ve BAE ülkelerini içeriyor. 
Bunun içinde daha önce Suudı 
Arabistana ihraç edilmiş hava 
savunma sistemleri için HF 
106 milyon değerinde yedek 
parça ve mühimmat dahil. 
Federal Hükümet ayrıca HF 
7 milyon değerinde Bahrey-
ne F-  savaş teyyareleri için 
yedek parça, BAE için M109 
modeli obüs, Mısır, Ürdün, 
Katar, Kuveyt ve BAE ülkele-
rinde özel şahıslar için küçük 
silah parçası ve mühimmatı 
ve ABD'den BAE'ye şahıs-
lara ulaştırmak üzere küçük 
silahlar için aracılık izin 
talebi dahil. Federal Hükümet 

übnanda bir bakanın koruma 
birliği için az sayıda piyade 
tüfeği ve makinalı tabanca 
ihracatına da izin verdi.

“ SAV AŞ MALZE ME Sİ” 
ihracatında yeni kararlar Cemil Baysal

Z RİH  2003 yılından 
bu yana 700 bin frank 

sosyal yardım desteği alan 
dört çocuklu Türkiye köken-
li Kürt bayan, 2011 yılından 
itibaren depresyona girdiği 
ve piskoljik sorunlar yaşa-
dığı gerekcesiyle malulen 
emekli maaşı almaya baş-
ladı. 2013 yılında Kürt bir 
ilticacı ile evlenen bayan, 
resmi yetkililerin ''sahte 
evlilik'' nedeniyle şüpheleri 
üzerine çekti.  Yetkililerin 
hakkında soruşturma açtığı 
sanık bayanın depresyon 
ve ruhsal sorunlar yaşadığı 
iddiaları hakim tarafından 
geri çevrildi. Mahkemede 
deliller doğrultusunda bir 
arabası bulunan sanık baya-
nın, Anadolu'da 21 bin frank 
para havelesi gönderdiği bir 
erkek sevgilisinin bulundu-
ğu belirtildi. 
Malulen emeklilik gerek-

çesinde konsantrasyon 
bozukluğu yaşadığını beyan 
eden bayanın Baden'deki 

yun asino'suna 89 defa 
gittiğinin görüntülerle bel-
genmesi sonrası bu iddiası 
da çürütüldü. Bu iddialara 
karşın sanık Mahkeme 
Savcı'sına, ''Burada konsan-
trasyon gerekmiyor. yun 
makinalarına sadece para 
atılıyor'' sözleriyle, üstelik 
para kazandığını ifade ede-
rek kendini savundu.  Sanı-
ğın ayrıca ev ve işyerlerinde 
kaçak temizlik işlerinde 
çalıştığı belirttildi. Kurum-
ları kandırmak ve haksız 
kazanç sağlamak nedeniyle 
iki ayrı suçtan suçlu bulu-
nan sanık ve evlendiği eşi 
yabancılar yasası kapsamın-
da 8 ay hapse mahkum oldu. 
Çifte verilen para cezalarına 
ayrıca 10 bin franka varan 
mahkeme masrafl arı ekle-
necek. 

Musa Acar

BER    Federal istatis-
tik dairesi en son 2014 

yılı verilerini toparlaya-
rak İsviçre sosyal yardım 
istatistiğini açıkladı. 200  
ila 2014 yılları arasını 
inceleyen dairenin tesbiti-
ne göre çocuklar, yabancı 
uygruklular, boşananlar ve 
mecburi eğitimin üzerin-
de okumayanlar sosyal 
yardıma muhtaç düşme 
rizikosu en yüksek kesimler 
arasında yer aldı.   yaşı 
üzerindekilerde oran 200  
yılında 1,9  iken, 2014 
yılında 2,7  çıktı. Ailesiz 
yaşayanlardan 70’000 insan 
200  yılında sosyal yardıma 
muhtaç iken bu sayı 2014 
yılında 96’000 çıktı.

Sosyal yardım alanların 
oranı artan toplam nüfusun 
içinde 200  yılında 3,2  
iken 2014 yılında bu oran 
aynı kaldı. Sosyal yardım 
alan kesim için mecburi 
eğitim üzeri okumayan 
kesimin oranı 200  yılında 
42,9  iken bu oran 2014 
yılında artarak 46,3  çıktı. 
Bu kesimin içinde daha çok 
sürekli ve kesintisiz olarak 
sosyal yardıma muhtaç 
insanların sayısı yüksek ola-
rak tesbit edildi. ehirlerde 
sosyal yardım alanların sa-
yısı kırsal kesime göre daha 
yüksek iken 100’000 nüfus 
üzeri büyük şehirlerde ise 
oran 200  yılında 6,3 ’ten 
2014 yılında ,9  oranına 
düştü.

  
 

“S OS YAL YARDI M” 
alanların oranı sabit

Cemil Baysal

BER  Federal Hükümet Parlamento'nun iş 
arama amacıyla ülkede bulunan göçmenle-

rin sosyal yardım alma hakkının yeniden ayar 
yapılmasını talep etti. Hükümet her kantonda 
farklı uygulamanın yapıldığı sosyal yardım 
uygulamasının, ulusal düzeyde şeffaf bir hale 
getirilerek sosyal istismar-
ların önlenmesini amaç-
lıyor. Sözkonusu sosyal 
yardım hakkının, ikamet 
izni sona eren veya işsiz 
durumdaki göçmenin 
sosyal yardım hakkından 
da faydalanmamasını 
öngörüyor. Hükümet, bu 
noktadada uygulamada 
kantonlara göre farklılık-
ların olmasından rahatsız. 
Hükümet'in önerisine göre, Efta AB ülkelerin-
den serbest dolaşım kapsamında çalışma amaçlı 
gelen göçmenlerin ikametlerinin ilk 12 aylık 
sürelerinde işlerini kaybetmetmeleri durumunda 
yarım sene daha ülkede ikamet hakkı verilme-
sinden yana. Buna karşın sözkonusu göçmenlere 
sadece hayatını geçindirecek kadar asgari geçim 
yardım alma hakkı verilirken, sosyal yardım 
alma hakkından muaf tutulmalarını öngörüyor.

Ancak bir yıldan fazla ülkede ikamet edip çalı-
şan aynı konumdaki göçmenlere ise sosyal yar-
dım hakkından yararlanma hakkı tanınınacak. 
Ancak ülkedeki ikamet izinleri işe bağlı olacak. 
İşini kaybeden aynı anda oturma imkanını da 
kaybedecek.
Hükümet yapılacak yeni ayardan sonra sosyal 

yardım giderlerinin ve istis-
malarının azalacağı görüşün-
de. Aynı zamanda hükümet 
oturma hakkından bağımsız 
olarak her şahsın acil asgari 
geçim yardım hakkının oldu-
ğuna dikkat çekti. 
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Emeklilik maaşı ve diğer 

gelirleri asgari geçimini sağlamaya yetmeyen-
lere AH  tarafından  (E - Erg nzungsleistung) 
adıyla verilen ek yardımı kısıtlama niyetinde. 
Hükümet bu durumdaki göçmenler için yasal bir 
zemin hazırlayarak, göçmen dairesi ve sosyal 
daielerin aralarında bilgi paylaşım yapabilme 
hakkını kolaylaştıracak. Mevcut durumda, otur-
ma iznini düzenleyen yabancılar dairesi ile ek 
tamamlayıcı maddi yardım desteği veren kurum 
arasında bilgi paylaşımı yapılamıyor. 

Sosyal yardımda 
rakamlar artıyor 

Cemil Baysal

L ER  Artan kira, sağlık giderleri uzern Kan-
tonu’nda belediyelerin sosyal yardım bütçelerinin 

artmasına sebep oldu. Benzer tabloların diğer kanton-
larda da yaşandığı uzern belediyelerinde, son yıllarda 
iyice arttı. Son 6 yılda sosyal yardımlarda rota tek yönlü 
sadece tırmanışta. 2014 yılında ise rekor rakama ulaştı. 
2014 yılında uzern’in belediyelerinde sosyal yardım-
lardaki harcamalardaki gider 77,4 milyon Frank.  2009 
yılında bu rakam 46,8 milyon İsviçre Frank’ıydı. Sadece 
toplam giderlerdeki harcamalarda değil, kişi başı yapılan 
sosyal yardım giderlerinde de artış devam ediyor. Buna 
göre, uzern Belediyesi’nde vergiye mükellef olan 
herkes Belediyelerin sosyal yardım bütcesine 196 Frank 
ödüyor. Bu oran  yıl öncesinde 126 franktı.
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Cemil Baysal

BER  Avrupa Birliği 
Komisyonu, Türk 

vatandaşlarının Av-
rupa'ya vizesiz seya-
hat edebilmesi için 4 
Mayıs'ta tavsiye kararı 
almayı planladığını açık-
ladı. Kriterlerin yerine 
getirilmesi halinde 
anlaşma genişletilerek üçüncü 
ülkelerin de dahil olduğu ikinci 
aşamaya geçilecek. 
Türkiye  Türkiye-AB Geri 
Kabul Anlaşmasının yürürlüğe 
girmesi sonrası yapılan anlaş-
malar, AB ülkesi olmamasına 
karşın Schengen anlaşmalarına 
dahil olan İsviçre'yi ne derece 
bağlıyor, vize serbestisi İsviç-
re'de geçerli olacak mı, Federal 
Hükümet Sözücüsü merak 
edilen soruların yanıtını Post'a 
anlattı. Türkiye ile AB arasın-
da ize Serbestisi Diyalogu 
Mutabakat Metni ile Geri Kabul 
Anlaşmasının imzalanmasıyla 
vizesiz Avrupa yolunda önemli 
bir adım atıldı. AB Üyesi olma-
yan İsviçre Schengen anlaşma-
sında dahil. 

M    
   

 ?
-AB ve Türkiye arasında 
yapılan sözkonusu anlaşma ve 
eylem planı Schengen kapsa-
mında olmadığı için İsviçre için 
bağlayıcı değil. 
Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) 
arasında gerçekleşen anlaşmaya 
göre, hazirandan itibaren Türk 
vatandaşlarına vizesiz Avrupa 
seyahati için anlaşmaya varıldı. 
Bu anlaşma İsviçre için de 
geçerli mi
İsviçre bu davayı takip ederek, 

Türkiye'ye sağlanacak vize 
kolaylığında katılımcı olmak 
zorunda. Aynı zamanda visa 
serbestisine karşı Schengen 
Söz hakkı kapsamında itiraz 
edebilir. AB,Schengen Mükte-
sebatı'nı yeniden düzenleyerek 
vizesiz üçüncü ülkeleri listeler-
se, İsviçre'de Schengel kuralları 
gereğince bu yönetmeliği kabul 
etmesi gerekmektedir. 

 T  
    

  ?
Halihazırda Türkiye ve AB 

arasında Geri Kabul Anlaşması 
imzalandı. Schengen ile bağla-
yıcı bir anlaşma değil. AB ile 
olan anlaşmanın ilki yürürlükte. 
İkinci aşaması Haziran ayında 
üçüncü ülke vatandaşları bakı-
mından yürürlüğe girecek.
İsviçre de, AB ile Türkiye ara-
sında yapılan Geri Kabul An-
laşması'na benzer bir anlaşma 
için Türkiye ile şu an görüşme 
halinde. 

3(45)67'8(95:();'<=()
 ? 

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) 

ize Serbestisi 
Anlaşması tüm 
AB ülkelerini 
kapsamıyor. Da-
nimarka, İngiltere 
ve İrlanda vize 
serbestisi anlaş-
masının dışında 
kalan ülkeler. 
İngiltere ve İrlan-

da AB'nin özgürlük, güvenlik 
ve adalet alanlarında farklı 
kurallara tabi olduklarından, 
AB'nin vize politikası ve 
geri kabul anlaşmaları bu iki 
ülkeyi bağlamıyor. Danimarka 
ise Schengen üyesi ülkeler 
arasında yer alıyor ve vize 
anlaşmalarının tarafı. Ancak 
Danimarka'nın Schengen 
sistemine koyduğu çekince 
nedeniyle Geri Kabul Anlaş-
ması bu ülkede uygulanmaya-
cak. Bu nedenle, Türkiye ile 
Danimarka arasında yeni bir 
geri kabul anlaşması yapılma-
sı gerekiyor. 

       
?

ize muafi yetiyle, biyometrik 
pasaport sahibi tüm vatandaş-
lar, Schengen bölgesindeki 

Almanya, Avusturya, Belçika, 
Çek umhuriyeti, Danimarka, 
Estonya, Finlandiya, Fransa, 
Hollanda, İtalya, İspanya, 
İsveç, İsviçre, İzlanda, etonya, 

ihtenştayn, itvanya, üksem-
burg, Macaristan, Malta, Nor-
veç, Polonya, Portekiz, Slovak-
ya, Slovenya ve Yunanistan'a 3 
aylık vizesiz giriş yapabilecek.     

ize diyalog sürecinin öngö-
rülen sürede vize muafi yetiyle 
sonuçlanmaması halinde ise 
Türkiye'nin anlaşmayı tek taraf-
lı feshetme hakkı bulunuyor

3(45>(4)>59';'::'
  M
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dezavantajlı duruma 

düşmeleri, emeklilik siste-
mindeki adaletsizlik, emek-
lilik yaşlarında ve normal 
evlilikte çiftlerin anlaşmalı 
ayrı yaşama veya resmen an-
laşarak ayrılmalarına neden 
oluyor. Gerçekte çift olarak 
yaşamaya devam etseler de, 
yasal olarak ayrılan çiftler, 
aylık bir kaç bin franklık 
gelirden mahrum olmamak 
uğruna devam eden normal 
evliliklerinde veya emeklik 
yaşlarında ayrılıyor. Ayrı ya-
şayan çiftler sadece emeklilik 
maaşında kazanç sağlamıyor, 
vergi ödemelerinde de büyük 

tasarruf sağlıyor. zellikle 
varlıklı gelirli çiftler ayrı-
lılık hilesini daha yaygın 

uyguluyor. Bazı avukatlar, 
bazı çiftlerin düşük vergiden 
yararlanmak amacıyla, bazı-
larının ise yüksek emeklilik 
maaşı alabilmek uğruna 
kağıt üzerinde boşandıklarını 
anlattı.

L L  ŞA MA 
İsviçre genelindeki 17 bin 
civarındaki boşanmanın 
yaklaşık 800'ü düşük vergi 
ve yüksek emeklilik maaşı 
sağlamak amacıyla boşanı-
yor. 
Evli çiftler vergi hesaplama-
larında cezalandırıldıkların-
dan dolayı hileli boşanmalar 
yaygınca devam ediyor. 
Normal çiftlerde olduğu gibi, 
emekli çiftlerde de emeklilik 
maaşlarındaki adaletsizlikten 
dolayı hileli boşanmalar bu 
yaşlarda da devam ediyor.  

Mev-
cut AH  

yasasına göre, çalışırken 
eşit birey olarak kişi başı 
emeklilik primi ödeyen 
karı-koca, emeklilik yaşında 
karı-koca olarak çift emekli-
lik maaşı yerine sadece hane 
hesabı yapılıyor ve bir bu-
çuk, yani en fazla yüzde 1 0 
emekli maaşı alma hakkına 
ulaşıyor. Yıllardır tartışma 
konusu olan bu adaletsizlik 
çiftlerin anlaşmalı ayrılması-
na yolaçıyor.  Bu durumda, 
ayrı yaşayan resmi olarak 
evli görünmeyen çiftlerden 
her birey, yüzde yüz emekli 
maaşı alma hakkına ulaşıyor. 

ldukca düşük olan emekli 
maaşlarında, bu durum yılda 
1  bin franka yakın lehte 
veye aleyhte fark oluştura-
biliyor. Geçtiğimiz aylarda 
yapılan bir halk oylamasında 
''Evlilik cezası bitsin'' adlı 
yasa değişiklik teklifi  sandığa 
taşınmış, halkın çoğunluk 
kararıyla teklif kabul görme-
mişti.

 S  
ileli bo anmal  ö üm

İsviçre'nin yetenekli müzisyenlerinden 
Yozgat'lı Atilla Kocaay ile Almanya'nın 
Laufenburg'da ikamet eden Bayburt'lu 
Tülay Tokay Palmas Düğün Salo-
nu'ndaki görkemli düğünle hayatlarını 
birleştirdiler. Damat'ın arkadaşla-
rı Grup Alem eşliğinde eğlence ve 
coşkunun tavan yaptıığı gecede, yeni 
çifti dostları ve arkadaşları yalnız 
bırakmadı. Sanatcı Müslüm,  orkes-
tra ekibinde yer alan Atilla'nın düğüne 
tüm ekibiyle katılarak arkadaşının bu 
mutlu gününde yalnız bırakmadı. 

Aycan ve Murat 
bekarlığa Veda etti 
Aycan ve Murat Doymaz , görkemli bir 
düğünle hayatlarını birleştirdi. Yaklaşık bin 
kişinin katıldığı düğünde Aycan ve Murat, 
merasimin açılışını dansla gerçekleştirdi. 
İlerleyen bölümlerde yakın arkadaşları ve 
akrabaları, onlara eşlik ettiler. Enfes yemek 
ikramının yapıldığı düğün töreninde davetli-
ler pistten saatlerce inmedi. 

Birbirlerine yakıştılar

www.facebook.com/isvicrepost

Bizi Facebook‘dan 
takip edebilirsiniz
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Musa Acar

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

nin açıkladığı bir araştırma ra-
poruna göre insan ticareti ile alakalı 
iş gücü istismarını araştırdı ve rapo-
runu açıkladı. Federak polisin talebi 
üzerine yapılan araştırma istismarı 
bazı sektörlerde tesbit ederken 
problem ile alakalı sayısal bir tesbit 
yapamadı. Fedpol araştırmanın neti-
celerini partnerleri ile analiz ederek 
bir sonraki İnsan Ticaretine karşı 
Milli Hareket Planına ekleyecek.
Üniversitenin Göç Toplum Araş-
tırmalar Bölümü (SFM) tarafından 
yapılan araştırmanın 3 hedefi  vardı: 
istismarı İsviçrede araştırmak, aşırı 
rizikolu sektörlerin tesbit edilmesi 
ile beraber suçlu ve mağdurların 
profi linin ve ayırt edici özellikleri-
nin tesbiti.
Ağırlıklı olarak Bern, Cenevre, 
Ticino ve ürich olmak üzere bütün 
İsviçrede yapılan araştırma bilhassa 
ev hizmelterinde, aile bakım sek-
töründe, otelcilikte, gastronomide, 
inşaatte ve tarım sektörlerinde iş 
gücünün istismar edilme rizikosu 
mevcut. Üniversite araştırması 
hırsızlık ve dilencilik gibi suçlara 
zorlanmayıda iş gücünün istismarı 
olarak sayıyor. Araştırma mağ-
durların milliyeti ve cinsiyetinin 
sektörler ile korelasyon durumunda. 
Ev hizmetlerinde genelde afrikalı ve 
güney amerikalı kadınların iş gücü 
daha çok istismar edilirken, doğu 
avrupa ve balkanlar kökenli erkek-
lerin iş güçleri daha çok inşaat sek-
töründe istismar ediliyor. Araştırma 
mağdur tesbiti için enstrümanların 
eksikliğine işaret ederken, görevli 
kurumlarda bu konuda hassasiyet 
ve koordinasyon eksikliğine işaret 
ediyor. 

 ü k a ali anın a
altınla la yakalan ı!

stanbul dan svi re nin asel
ul ouse avalimanına elen 

iki Türk yolcunun ba a ında 
yüklü miktarda altın bulundu

Bahtiyar kumuş

!    stanbu dan Base u hou
se a a imanına yo u uk yapan e 

isim eri a ık anmayan  yo unun baga
ından yapı an ray kontro  sırasında 
1 kg a tın e 60 bin s i re rankı değe
rinde muhte i  a tın takı ıktı  aka anan 
yo u ardan birisi, yetki i ere kendisinin 
m e herat iş eri i e uğraştığını e onun 
i in bu a tın arı getirdiğini söy edi an ak 
ma arı beyan etmediği be ir endi  Base  

anton o isi, aynı u aktan başka 
bir T rk yo unun baga ında da y k  
miktarda beyan edi memiş a tın takı ar 
bu unması zerine  iki T rk yo unun 
bir bir eriy e i işki erinin o up o madığının 
araştırı dığını a ık adı

i e e ya ancı 
ayı ı  ilyonu e ti

edera  statistik isi s i re de 
yaşayan yaban ı arın sayısının  
mi yonu ge tiğini a ık adı

Bahtiyar kumuş

!    edera  statistik airesi 
B  , s i re n usunun 015 yı ın

da bir ön eki yı a oran a 87 500 bin kişi 
arttığını, ke n usunun 8 mi yon 0 
bin o duğunu a ık adı  ke nu usunun 
y zde 4,6 sını yaban ı arın o uşturdu
ğunu a ık ayan edera  statistik airesi 
B , is i re de yaşayan yana ı a

rın top am nu usunun 015 yı ı sonu 
itibariy e ,05 mi yon o duğunu duyur
du   B in eri erine göre is i re de 
yaşayan yaban ı arın orta ama yaşı 

7 o arak be ir enirken, is i re i erin 
orta ama yaş oran arı 44   B  ayrı a 

kede 1600 kişinin 100 yaş zerinde 
o duk arını a ık adı

P.tesi - C.tesi 07:00 - 21:30
Açılış Saatleri:

H
A L A

L

H

E
L A L

حالل

Helal kesim...

...bizim işimiz!
Sila

+41 43 535 09 27
info@redapple-shop.ch • www.redapple-shop.ch

KAMPANYA SÜRESİ   30.04.16 - 07.05.16

D an a K ab urg a

1  k g
9 , 9 0

D an a K us b aşı

1  k g
9 , 9 0

S ü tdan a K uşb aşı

1  k g
17 , 9 0

K uz u T am  v e Y arı m

1  k g
11, 9 0

K uz u G erdan

1  k g
9 , 5 0

K uz u ko l

1  k g
13 , 7 0

K uz u K ab urg a

1  k g
8 , 9 0

K uz u B ut

1  k g
16, 9 0

1  k g
19 , 9 0

K uz u K us b aş ı

K ı ym a

1  k g
7 , 9 5

Meray Çekirdek

300g
0, 9 9

Nurçay Çeşitleri

500g
0, 9 9

1 M ayıs P azar G ünü tam G ün A çığız...

B  

Bugün uçak bileti 
*%.#()#.,!/#1'0

hatimizin büyük 
bir bölümünü kapsı-
yor. Uygun uçak bileti 
bulma yeteneğimizi ge-
liştirirsek eğer, seyahat 
bütçesini hafi fl etip, tatil, 
eğlence ve aktiviteye 
daha çok bütçe ayırabi-
liriz.
Birçok okuyucu nasıl 
ucuza uçak bileti 
bulacağını dair sorular 
soruyor ve hatta bazıları 
hiç araştırmayıp fi yatları 
öğrenmek için bize so-
ruyor, mail atıyor. Böyle 
bir yazıyı hazırlama 
referans gösterme açı-
sından şart olmuştu.
Ucuz uçak bileti bulma 
şans ya da çok da 
olağanüstü bir yetenek 
gerektirmiyor. Bu doğru 
zamanda doğru yerlerde aramayı 
bilme meselesi. Bunun için birkaç 
temel kuralı akılda tutmak yeterli.

   
  

K   

1. rken ezervasyon apın

2
avayolları uçaklarda sadece 
sınırlı sayıdaki koltukları daha 

düşük fi yattan satarlar. Koltuklar 
biterse, fi yatlar yükselir  Havayo-
lundan uçuz uçak bileti almanın 
en önemli sırrı erken rezervasyon 
yapmaktır. Birçok hava yolu limitli 
sayıdaki koltuklarını promosyonlu 
fi yatlardan satışa sunmaktadırlar. 
Promosyonlu koltuklar limitli sayı-
da olduğu için ucuz uçak bileti al-
mak üzere ilk rezervasyon yapanlar 
haliyle daha ucuza uçmaktadırlar. 
Siz de bu limitli sayıdaki koltuk-
lara erken rezervasyon yaparsanız 
daha ucuz uçak bileti alma sansınız 
artacaktır.

2. martesi alı  ralı

3
ideceğiniz yönde(şehirde) 
en az bir cumartesi kalmanız 

halinde daha ucuz uçak bileti bulma 
şansınız artar. İş adamları ve resmi 
kurumlarda calışanlar daha cok 
hafta içi seyahat ettikleri için hava 
yolları hafta sonunda daha yük-
sek fi yatlar uygulamaktadır. Hava 
yolları hafta sonuda uçaklarını dolu 
tutmak için cumartesi kalışlarda 
daha uygun fi yat uygulamaktadırlar.

. afta i ları aha 
c zd r

4
arşamba ve Perşembe ve Cuma 
günleri hareketli uçuşlar hafta 

sonu uçuşlarına göre daha ucuz 
fi yatlı olabilir. Bu uçuşlardan daha 
ucuz uçak bileti alma şansınız 
yüksektir.

4. nü  apalı iletler

3
idiş-geliş tarihleri belli olan 
uçak biletleri daha ucuz uçak 

bileti bulma şansınızı arttıracaktır. 
Bilet satın alırken kesin dönüş 
tarihinizi belirleyerek uçak bileti 

satın alırsanız daha ucuz uçak bileti 
bulma şansınız artar.

. irek ve ktarmalı lar

Kesin olmamakla beraber direk 
(baska bir şehirden aktarma 

olmadan) olan uçuşlar daha uygun 
fi yatlı olabilir. Gideceğiniz yönde 
direk uçuş(lar) var ise ucuz uçak 
biletini en yakın seyahat şirketini 
kullanarak önceki ve sonraki bir 
kaç gün için de arama yaptırarak 
direk uçak olup olmadığından emin 
olun. Direkt uçuşlu fi yatlar ile ak-
tarmalı uçuşları karşılaştırıp fi yatı 
ve müsait olan uçuşları kontrol 
etmenizde fayda olacaktır.

. eyahat arihi snekli i

5
ğer seyahat tarihiniz esnek ise 
uçuş araması yaparken alterna-

tif tarihleri de aramanız faydalı ola-
caktır. Bazı hava yollarında sadece 
seçtiğiniz tarih için fi yat yüksek 
olabilir veya seçtiğiniz tarihte değil 
de, o haftanın farklı tarihlerinde 
hatta bir sonraki veya bir önceki 
günde ucuz uçak bileti bulma şan-
sınız daha yüksek olabilir.

‘Ucuz Uçak bileti’ 
nasıl alınır?



ANKARA- Yargıtay, yurt 
dışında çalışıp Türkiye'ye 
dönerek emekli olmak is-

teyen işçileri sevindirecek önemli 
bir karara imza attı. Yargıtay'ın 
kararına konu olan olay 2013 
yılında Kayseri'de yaşandı. 
Almanya'da çalıştıktan sonra 
Türkiye'ye dönerek emekli olmak 
için SGK'ya başvuran Yüksel Ö., 
sigorta başlangıç tarihinin yurt 
dışında çalışmaya başladığı tarih 
olarak ele alınmasını istedi. Ancak 
SGK, kendisine başvurduğu tarihi 
dikkate alınca Yüksel Ö., dava 
açtı. Kayseri 1. İş Mahkemesi'nde 
görülen davada Yüksel Ö., "1980 
yılında Almanya'da çalışmaya baş-
ladım. Yurt dışında geçen hizmet-
lerimi borçlanabilmek amacıyla 
SGK'ya başvurdum. Kurum tara-
fından bana bir tahakkuk cetveli 
gönderildi ve 3 ay içerisinde öden-
mesi gerektiği belirtildi. 9 bin 780 
gün üzerinden borçlanma yapılmış 
ve sigorta başlangıç tarihi olarak 
yurt dışında çalışmaya başladığım 
tarih değil, başvuru tarihim dik-
kate alınmış. Bu işlem yasal değil 
ve gereğinin yapılmasını talep edi-
yorum" diyerek kendini savundu. 
SGK vekili ise, "Kişi yurt dışında 
çalışmaya başladığında yani 1980 

tarihinde 16 yaşındadır. Yasalarımı-
za göre 18 yaşından önceki dönem 
sayılamaz" diyerek davanın reddini 

talep etti.  İddiaları değerlendiren 
yerel mahkeme, borçlanma bedeli 
ödemediği gerekçesiyle, sigorta baş-

langıç tarihinin tespit edileme-
yeceğine ve davanın reddine 
karar verdi. Hüküm, Yüksel Ö. 
tarafından temyiz edildi.

!"#"$"%"#&#'''''''''
 MA  

"$(&)&!
 Temyiz istemini görüşen Yar-
gıtay 21. Hukuk Dairesi yerel 
mahkemenin kararını bozdu. 
Kararda, "Yurt dışında çalışan 
Türk vatandaşlarının orada 
geçen hizmetlerinin borç-
landırılarak ülkemiz sosyal 
güvenlik mevzuatına malullük, 
yaşlılık ve ölüm hallerinde 
Türkiye'de geçmiş hizmet gibi 
değerlendirilmesini sağlamak 
amacıyla 2147 sayılı kanun 
ile 3201 sayılı kanun vardır. 
Bu kanun maddelerinden önce 
yürürlüğe giren uluslararası 
sözleşmeler ile yabancı bir 
ülkede çalışan Türk vatandaş-
larına tanınan sosyal güvenlik 
haklarını koşula bağlaması, 
ortadan kaldırması veya 
sınırlandırması da anayasanın 
90. maddesinin açık hükmü 
karşısında mümkün olmadığı 

gerekçesiyle kararın bozulmasına 
karar verilmiştir" denildi. 

rtık yurtdı ındaki 
si orta ba lan ıcı 

emeklilikte 
sayılacak
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Av rupalı Türklere MÜ J D E  

Z RİH - Kimlik bilgilerinin yer 
aldığı belgelerin açığa çıkmasıyla 

birlikte Avrupa'da yaşayıp Türkiye'de 
seçmen olan milyonların da bilgileri, 
çifte vatandaşlık taşımaları deşifre 
oldu. Avusturya vatandaşlığına ge-
çenlerden Türkiye'den nüfus bilgisi 
isteniyor, ancak Türk konsoloslukları 

kişisel bilgilerin Üçüncü tarafl ara 
bildirilmeyeceğini beyan ederek 
gereken bilgiyi vermiyordu.

A T R A A T  
ATA AŞLIK A AK

Tespiti halinde kişiler derhal vatan-
daşlıktan çıkartılıyor. Türkiye'de oy 

kullanma hakkına sahip olanların 
Türk vatandaşı olduğu belgelenmiş 
oluyor. Bu nedenle çifte vatandaşlığı 
olan Türkler tedirgin.

T  ATA AŞLIĞI 
LA  K T RK AR

Resmi rakamlara göre; Avusturya'da 

275.000 
Türk yaşıyor. 
Bunlardan 
114.000'i 
Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşı geri kalan 
161.000 kişinin tamamına yakını 
Avusturya vatandaşlığına geçmiş 
durumdalar. Hem Avusturya hem de 
Türk vatandaşlığı olan kişi sayısının 
10.000'den fazla olabileceği görüşü 
hakim.

   T  Türkiye’de  yılında 
se men olan  milyon 

ki inin kimlik bil ilerinin in
ternete dü erek de i re ol

ması vusturya ve lmanya 
ba ta olmak üzere vrupa 
irliği  üyesi devletlerin 

vatanda lığına e i  yapan 
Türkleri sıkıntıya soktu

arayoluyla Türkiye ye iden 
bazı vrupalı Türklerin otomo
billeri  yurt dı ında  ün 
kalma artını yerine etirme
dikleri erek esiyle ülkeye 
sokulmadı

Z RİH  Karayoluyla Türkiye'ye giden 
bazı Avrupalı Türklerin otomobilleri, 

yurt dışında 185 gün kalma şartını yerine 
getirmedikleri gerekçesiyle ülkeye sokul-
madı. Almanya'dan tren ile Edirne Ayşe 
Kadın Tren Garı'na ulaşan Üzeyir Vardar, 
"Türkiye'ye büyük bir sevinçle geldik fakat 
otomobilimin girişlerine izin verilmedi. 
Ekim ayında uçakla Türkiye'ye gelmiştim. 
Benim bu gelişimi aracım gelmiş gibi sayı-
yorlar. Böyle şey olur mu? Trenle aracımızı 
getirdik. Şimdi gümrükte takıldık kaldık. 
'185 gün aracın bekleme süresi dolmadı' 
diyorlar" diye sitem etti. Avusturya'da ya-
şayan Tahsin Bilgin ise kendi gibi yaklaşık 
10 kişinin bu şekilde araçlarının gümrükte 
mevzuata takıldığını aktardı. Araçların 
yurt dışında kalma kuralına uydukları-
nı savunan Bilgin, "Uçakla Türkiye'ye 
gelmemizi de araçla gelmiş gibi saydılar. 
Aracımı Avusturya'ya göndereceğim. Çok 
mağdur olduk" dedi. Yabancı plakalı araçla 
Türkiye'ye giriş yapılmak istenen tarihten 
geriye doğru 365 gün içinde en az, toplam 
185 gün yurt dışında fi ilen ikamet etmek 
gerekiyor.

K  
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A Y R U P A ‘ D A  B iR  iL K !  
T S E  BE L GE L i iL K  
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 İs v i ç r e  g e n e l i n d e k i  
s e ç k i n  m a r k e t l e r d e n

 temin edebi lirsiniz

Avrupa’da 
HELAL 
UYGUNLUK 
BELGESi alan 
iLK Kesimhaneyiz

Sila
Helal Et deyince 

akla            AG gelir     Sila
Halal Schlachthof ◄ 

Fleischhandel ◄
Dönerproduktion ◄ 

Wurstwaren ◄

Geniş ürün yelpazesiyle, 
kalite ve g ü vende 
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K alitede

g ü venilir 
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e n 
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حالل
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T S E  
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İs v i ç r e
s e ç k i n  

temin

حالل
Helal kesim 
bizim isimiz!
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Abdussamet Berke

Z RİH- İsviçre-
de koruyucu aile 
konferansı adıyla 

bir ilk gerçekleşti. Avrupa 
Türk Demokratlar Birliği 
UETD İsviçre Kadın 
Kolları tarafından orga-
nize edilen konferansın 
açılış konuşmasını UETD 
İsviçre Başkanı Murat 
Şahin ve Kadın Kolları 
Başkanı Çiğdem İpek 
yaptı. İsviçre Büyükleçisi 
Tuğrul Kücük, ürih başkonsolosu 
Aslı Oral, Almanya Düsseldorf Aile 
ve Sosyal Politikalar Ataşesi Dr. 
Sevinç Sanisoğlu, ürich korunacak 
çocuklar kurum başkanı Sandra Lip-
puner ve yardımcısı Ruth Benz'in 
katıldığı toplandıya çok sayıda 
vatandaş ve STK dernek temsilcileri 
hazır bulundu. 

Ğ R A L  
T R  

Konferans dinleyiciler-
den biri koruyucu ailenin 
seçiminde dini, lisanı, 
kültürü ne rol oynuyor 
sualine İsviçreli uzman-
lar bu kriterlerin bir 
çok kriterden 3 tanesini 
oluşturduğunu ifade ettiler. 
Din konuşulmalıdır diyen 
uzmanlar çocuğu vermek 
durumunda kalan ana 
babanın normal şartlarda 
çocuğun dini eğitimi hak-
kında söz sahibi olduğunu 
ifade ettiler. Anne baba 
kabul ederse başka bir 
dinde aileye verilebilir. 
İsviçreli uzmanlar kendi 
uygulamalarında Fran-
sızca konuşan Arap bir 
ailenin budist inancında 
olan Tayland kökenli bir 
çocuğa koruyucu ailelik 
yapabildiği gibi Müslü-
man çocuklara Yahudi 
ailelerin koruyucu ailelik 
yapmasının da mümkün 
olduğunu ifade ettiler. 
İsviçreli uzmanlar bunun 
genelde çocuklar için bir 
problem teşkil etmemesine 
karşılık problemin genelde 
yetişkinlerde olduğunu 
ifade ettiler. UETD başka-
nı Murat Şahin konuşma-
sında davet üzerine 00 
km mesafeden karayolu 
ile gelerek vatandaşlarımı-
zı bilgilendirme çalışma-
ları için teşekkür ettiği 
Almanya Düsseldorf Aile 
ve Sosyal Politikalar Ata-
şesi Dr. Sevinç Sanisoğlu, 
hedefl erinin koruyucu aile 
konusunda toplumumuzu 
bilgilendirmek olduğuna 
işaret etti. Dr. Sanisoğlu 
Aile ve Sosyal Politikalar 
Ataşeliklerinin sayısının 
20 olarak hedefl endiğini 
ifade etti. Çalışmaların 
netice verebilmesi için 
STK'lara büyük görevler 
düştüğüne dikkat çeken 
Dr. Sanisoğlu, hayalini her 
STK başkanının bir çocu-

ğa koruyucu aile görevini üstlenerek 
topluma örnek olarak açıkladı. Uzun 
vadeli planlama ile pedagog, çocuk 
eğitimcisi, aile hukukuna yoğun-
laşan avukatların işbirliği yapması 
gerektiğine işaret eden Ataşe Tür-
kiye kökenli aileler ve çocuklar ile 
içinde yaşadığımız toplum arasında 
her iki tarafıda iyi anlayan profesyo-

nellerin görev üstelenerek, çalışarak 
sahalarında uzmanlaşarak topluma 
fayda sağlaması gerektiğinin altını 
çizdi. Düsseldorfta Aile ve Sosyal 
Politikalar Ataşeliğinin yaptığı 
çalışmaları anlatan Dr. Sanisoğlu, 
toplum yararına çalışmak isteyenleri 
bilgilendirmek için kendil çalış-
malarını anlattı. Ataşeliğin verdiği 

hizmetlere internetten Düsseldorf 
aile ataşeliği olarak ulaşılabilmek-
tedir. UETD İsviçre Kadın Kolları 
başkanı Çiğdem İpek talep olması 
halinde bu tür toplantıların başka 
kantonlarda tekrarlanarak, toplumun 
bilgilendirilebileceğini ifade ederken 
bu hassas konuda STK'lara düşen 
göreve işaret etti.

oruyucu aile olun ağr
vrupa Türk emokratlar irliği T  svi re adın olları tara ından or anize edilen 
koruyucu aile kon eranısnda ailelere pro eye destek vermeleri ağrısında bulunuldu

R K  
R M 

ürih korunması gereken çocuklar 
kurum başkanı Sandra Lippuner 

koruyucu ailelerin kendilerinin olmayan 
çocuklara bakarak aynı görevi ifa ettik-
lerini söyledi. Yani bir çocuk kendi anne 

babasının yanında değil ise buna 
koruyucu aile deniyor. Teyze, 
hala, amca dayı yanında oluncada 
koruyucu aile olarak tarif ediliyor. 
Koruyucu aile için belli bir setting 
belli bir konstellasyon vardır 
eski düşüncesi artık geçerli değil. 
Devletin görevi çocuk menfaa-
tini (alm. Kindeswohl  frans. le 
bien de l enfant) korumak. BM 
Çocuk Koruma Antlaşması . 
maddesi çocukların ebeveynle-
rinden ayrılma ve 20. md. aileden 

ayrı çocukların mevzuatını düzenliyor. 
İsviçre Korunacak Çocuklar Kararna-
mesi ise koruyucu aileye çocuğa bakma 
izninin bakacak kişilerin şahsiyetleri, 
sağlıkları ve eğitim kapasiteleri olması, 
ev durumunun iyi bir bakım, eğitim ve 
öğrenime müsait olması ve ailenin kendi 
çocuklarının menfaatine zarar gelmeme-
sini şart koşuyor. 

TK L  MAKAMLARLA RT AT 
Koruyucu aile olmak isteyenler ikamet ettikleri belediyenin yetki-
li makamına müracaat ediyorlar. Koruyucu aileler resmi makam-
ların desteği ve gözetimine tabi. Bazı durumlarda başka uzman 
şahıslar koruyucu aileleri destekliyor. Çocuk için başka bir aileye 
girmek çekeceği yabancılık hissinden dolayı kritik bir hayat 
aşaması olabilir. Koruyucu aile ile çocuğın kendi ailesi arasındaki 
sosyal ve kültürel mesafe ne kadar az yani birbirlerine ne kadar 
yakın olursa çocuğun çekeceği yabancılık o kadar az olur. Koru-
yuc aile hem kendi ailesi hem korunacak çocuk arasında bir birlik 
oluşturmak ve aidiyetlik hissini vermek. Sadece masaya bir artı 
kişi oturmuş olmuyor. Beraber yaşam bütün aile fertlerini değiş-
tiriyor. Kurallar, roller ve yaşanan durumların gelişmesi başlıyor. 
Mesela çocuğun geldiği sistemdeki din, dünya görüşü veya moral 
düşünceleri işe başlıyor. Koruyucu aile çocuğun sadece kendileri-
ne ait olmadığını aynı zamanda başka bir aileye ait olduğunu ka-
bul etmek durumunda. Süreci başarıya ulaştırmaları için koruyucu 
aileler kendi durumlarını sorgulamaları ve çocuğun durumunu dü-
şünebilmeleri, kendi yetenekleri ve zaafi yetleri üzerinde çalışma-
ya razı olmaları gerekmektedir. Korucuyu aileler mevcut toplum 
yapısının her çeşidini yansıtıyor. Koruyucu ailelerde toplumsal 
değişimin getirdiği yeni aile çeşitliliklerine tabidir.
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Aktüel

Ihr Türkeispezialist

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

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

Websayfa tasarimi

Artık Oerlikon`da sizinde Bilgisayarcınız var

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

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

Uygun
Profesyonel
Güvenilir
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Mehmet Said Celik

Z RİH !"#$%&'()!

Sanayici ve İş 
Adamları Derneği 

MÜSİAD tarafından dü-
*+,)+,+,!-./01/234.5!

Destekleri ve Fırsatları  
başlıklı konferansa konuş-
macı olarak katılan Bern 
Büyükelçiliği Ticaret Mü-
şaviri mer Faruk Çakır, 
./01/234.5!$($%+6(!

hakkında iş adamlarımızı 
7()8()+,9(:9(;!

TUR UA ITY Projesinin 
Türkiye'nin uluslararası 
pazarda, kendi markala-
rıyla ayakta durabilmesi 
global bir oyuncu olması 
maksadıyla 10 Yılda 10 
Dünya markası oluştur-
mak  vizyonuyla oluştu-
rulan bir destek platformu 
olduğuna değinen Ticaret 
Müşaviri mer Faruk 

Çakır, TUR UA ITY 
Projesinin Türk markaları 
ve Türk işadamları için 
önemli bir fırsat olduğunu 
söyleyerek istifa etmek 
isteyen iş adamlarımızın 
9(''&%!+%6+)+:(!8+:+'+,!

hususları izah etti. İsviçre 

MÜSİAD Başkanı esur 
Çıtak, bilgilendirme kon-
feranslarının devam ede-
ceğini ve iş adamlarımızın 
<+:!%#:)#!9+$%+')+:9+,!

nasıl istifade edecekleri-
nin takipçisi olacaklarını 
$=>)+9(;

 ı atla ını e e len i in

!eğerli Dostlar daha önce 
birçok kez yeni bir iş 

kurmanın ve patronunuzun 
odasına gidip işten ayrıldı-
ğınızı hayal ettiniz 
değil mi? O halde 
sizi durduran neydi, 
kredileriniz, ödeme-
niz gereken fatu-
ralar, geçindirmek 
zorunda olduğunuz 
bir eviniz var. Fakat 
aklınızda bir iş fikri 
var ve bunun iyi bir 
fikir olduğundan 
eminsiniz. Başlamak 
için asla çok geç 
değil, rahat hisset-
tiğiniz zaman değil. 
Belli bir noktada, 
bu işe varım dediğiniz andır, 
doğru zaman. Hayallerinizi 
gerçekleştirmek için çalışma-
lı ve zorlanmalısınız. Başa-
rılı bir girişimci olmak çok 
çalışmayı ve azimli olmayı 
gerektirir. Çünkü malesef 
girişimcilere sihirli değnekle 
dokunan bir peri yok. Aşa-
ğıdaki ipuçları geliştirebilir 
ve siz de başarılı bir girişimci 
olabilirsiniz: Yaptığınız işi 
sevin. Tutku bir işletmenin 
hareket stratejisini sağla-
yan önemli bir anahtardır. 
Gönülsüz başladığınız bir 
girişimcilik macerası sizi ba-
şarınızdan uzaklaştıracaktır. 
Küçük adımlarla başlayın. 
Herşeyi bir anda yapmaya 
çalışmak nadiren başarı 
getirir. Her yeni işletme için 
risk yönetimi önemli bir 
faktördür ve dengeli hareket 
etmek hayati bir öneme 
sahiptir. Küçük başlayın 
ve yavaş yavaş büyüyün. 
Başlangıç için küçük riskler 
alırsanız kayıpları daha kolay 
hazmedersiniz. Bunlar size 
temel ve üretken dersler sağ-
layacaktır. Öğrenmeye açık 
olun. Başarılı girişimciler ge-
nellikle kendi yollarını çizme-
den önce alanlarındaki diğer 
işletmelerde çalışmışlardır. 
Daha öncekilerin hatalarını 
öğrenin ve kendi modelinizi 
geliştirme konusunda beyin 
fırtınası yapın. Öğretme ko-
nusunda istekli olan birilerini 
bulun. Deneyim kazanıp 
ayrıldığınızda kendi işletme-
nizi kurmayı düşünebilirsiniz. 
Kendi kendinizi teşvik etme-
yi öğrenin. Kendinize güven 
duymak herhangi bir adımı 
sonraki seviyeye ulaştırabi-
lir. Koyduğunuz bir hedefi 
gerçekleştirdiğinizde ken-
dinizi mutlaka ödüllendirin. 

Sürekli eylemde kalın.Yeni 
girişimciler için ertelemeye 
yer yoktur. 7/24 sıkı çalış-
tığınız günlere veya uykusuz 

gecelere hazırlıklı 
olun. Her adım 
ve harekette kısa 
bir değerlendirme 
yapın. İçgüdüleri-
nize güvenin. iyi 
bir itibar edinin. 
Müşterilerinizi 
uzmanlığınızla ve 
davranışlarınıza 
etkileyebilirsiniz. 
İyi bir itibar edin-
mek için güven 
ortamı oluşturmalı 
ve müşterilerinizi, 
sözlerden çok yap-

tıklarınızla etkilemelisiniz. A 
takımı'nızı oluşturun. Marka 
bilinirlğinizi arttıracak beceri 
ve davranışlara sahip çalı-
şanları işe almanız ününüzü 
artıracaktır. Bir de buna, 
şirket dışından güvendiğiniz 
birlikte iş yaptığınız kişileri 
ekleyin. A takımınız sizin 
için işletmenizi sırtlayarak 
daha yükseğe taşıyacaktır. 
Davranışlarınızda dikkatli 
olun. Kurucunun tavır ve 
davranışları işletmenin ses 
tonunu ayarlayacaktır. 
Olumsuzluk ve tembellik gibi 
davranışlar zamanı ve parayı 
boşa harcarken itibarınızı da 
zedeler. Başarı büyük ölçüde  
hata yapmamaya ve suçu 
kabul etmeye bağlıdır. Sıra-
dan bir iş sahibini bir lider 
yapan şey sorumluluk alması 
ve güçlüklere karşı meydan 
okumasıdır. İş kurma, hassas 
bir süreci de beraberinde 
getirir. Yukarıdaki tüm 
ipuçları başarı için gerekli 
olmakla birlikte, zihinsel ve 
fiziksel olarak kendine dikkat 
etmek de ayrıca zorunludur. 
Egzersiz, uyku ve beslenme 
bu politikaları başarıyla uygu-
lamanızı sağlayan merkezi 
bir rol oynamaktadır. Bütün 
bunlar davranış, motivasyon 
ve ilişkileri düzenler. Başa-
rılı CEO'lar erken kalkma, 
egzesiz ve haftanın bazı ak-
şamlarında sosyalleşmek için 
yapılandırılmış bir günlük 
planı takip etme eğiliminde-
dirler. Dengeyi yakalamak 
biraz zaman alabilir, ancak 
bir şirket kurmak istiyorsanız 
bu liste üzerinde çalışmanız 
fark doğuracaktır. Bazı in-
sanlar olmasını ister, bazıları 
olmasını bekler, bazıları ise 
oldurur. Hoşca ve dostca 
kalın Allah'a emanet olun

cesur@citak.ch

CESUR ÇITAK
cesur@citak.ch

İ  

ünyanın devlet destekli ilk ve tek 
markala ma pro ramı olan T

T   konusunda i  adamlarımıza 
bil i veren ern üyükel iliği Ticaret 

ü aviri akır  uluslar arası are
nada yer almak isteyen irketlerin 
devlet destekli bu sistemden isti a
de etmelerini tavsiye etti

 B

Z RİH  tomobil dünya-
sında yeni bir şok haber 

daha. Almanya'da Porsche, 
olks agen, Audi, Merce-

des ve pel marka 630 bin 
araç emisyon yazılımların-
da sorun olduğu için geri 
çağrıldı. Dünya otomobil 
sektörü zor günlerinden bir 
yenisinidaha yaşıyor. Alman 
hükümetinden yapılan 
açıklamada ülke genelindeki 
Porsche, olks agen, Audi 
ve Mercedes marka 630 bin 
otomobilin geri çağırıldığı 
açıklandı.

tomobillerin geri çağırıl-
masına neden olarak oto-
mobillerin emisyon yazılımındaki sorunlar 
gösteriliyor. Geri çağırılan otomobillerin 
emisyon yazılımları düzeltilerek araçlar 
8+:(!8=,9+:()+?+';!2)6&,!<#'#6+%(,(,!

yürüttüğü soruşturma sonucu sadece 
olks agen'in otomobillerinde hileli yazı-

lıma rastlandı.  İsviçre'de tüketiciler koru-
ma hakları savunucusu ve siyasiler konuyu 
takip ederek İsviçre'deki mağdurlar için de 
harekete geçeceklerini belirttiler.

@&,9+)$7)&%%A9&!>+:!&)&,!7()8()+:+!8=:+!8+:(!

çağırılan araçların listesi

247.000 Mercedes-Benz (A-klasse, 
B-klasse en -klasse)
 32.000 Porsche Macans
 194.000 olks agens (Amarok en raf-
ter)
 66.000 Audi's ( , A6 en A8)
 90.000 pels ( afi ra, Insignia, ascada)

Süper markalar g eri çağrıldı

» İSTANBUL » ANKARA » İZMİR 
» ANTALYA » ADANA 

ve diğer il l er

• Türkiye Tatil Paketleri 
• Şehir, Kültür ve Türkiye Turları 

• Futbol Kampı • Tüm dünya uçak biletleri

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

THY il e 
Zürih -

İstanbul 
gü nde 

4 SEFER

İSMAİL 
ARGUN 
aranı y or

Rheinfelden (Aargau)’da oturan, 
1 Mart 1963 doğumlu, 160 - 165 cm. 
boyunda Denizlili vatandaşımız
İSMAİL ARGUN aranıyor.
Yakınları ise hayatından endişe
duymaktadır.

İsmail Argun’u görenlerin acilen 

076 680 61 20
numaralı telefonu araması insaniyet 
namına rica olunur.
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!ge bölgesinin yükselen değeri 
Akbük'te Aksoy Konakları'nda 

yeni bir yaşam sizleri bekliyor. 
22 dönüm alan üzerinde 30 
blok, 180 dubleks daireden olu-
şan 8 farklı konut seçenekleri 
ile yaşam standartlarınız yeni-
den şekilleniyor. Tüm bölümleri 
özel olarak tasarlanmış dairelerde 
konfor ve kalite esas alınmıştır 

 L K

"3 bin metrekare yeşil alanı 
ve sosyal tesis alanı sunu-

lan pro e Ege'nin mavisi ve 
yeşili ile sizleri buluşturuyor. 
Aksoy Konakları'nda fi tnes  
salonu, yüzme havuzları, 
çocuk havuzları, kafe resto-

ran, bitkisel ve yapısal peyza , 
çocuk oyun alanları, otopark, 

7 24 güvenlik hizmeti sunuluyor. 

CA  ATLAR 

#anoramik Akbük, Didim ve Bodrum 
Yarımadası manzaralı dubleks daireler 

Aksoy İnşaat kalite ve güvencesiyle sağ-
lam zeminde modern inşaat teknikleri ile 
inşa edilmiştir. Kaliteden ödün vermeyen 
Aksoy İnşaat uygun fi yat seçenekleri 
ve dubleks daire alternatifl eri ile yılın 
her döneminde ev sahiplerini ayrıcalıklı 
hissettiriyor.  

www.aksoyinsaat.com
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leri bekliyor   yıl yapısal a
ranti verilen dairelerde ra atı
nız i in er ey dü ünülmü

İ AAT

Bütün sağlık 
sorunlarınız için 
Anadolu Kliniği‘ne 
gelebilirsiniz. 

Uzman 
doktorlarımız ve 
tecrübeli ekibimizle 
hizmetinizdeyiz.

Kardiyoloji Uzmanı
Dr. med. Ercüment Erçin

Dr. med. 
Murat Yılmaz

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

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

Anadolu Kliniği
İsviçre’nin İlk Türk Kliniği

Uzman Dr. med. 

Cankut Yüksel

Franklinstr. 31, 8050 Zürih  |  R andevu  &  B ilgi Hattı          0 4 4  3 1 0  1 9  9 6
Açılış saatleri: P.tesi-Cuma 07.45-12.30 ve 13.30-17.30 C.tesi 08.00 – 13.00

Te
şh

is
 v

e 
Te

da
vi

le
r

s
A
g

d
t



!"#$%&'
MAYIS / Mai - 2016

Aktüel

encente  o e nle iyo

Cemil Baysal
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Cemil Baysal
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zi'nin bitişinde yeralacak 

Mall of S itzerland 2017 yılının 
sonbaharında hayata geçe-
,/%6!78!#$'!3/20/%*0/!*.*')*!

kurulacak Merkez İsviçre'nin en 
büyük A M'sinde 1 0 mağaza 
ve restoran yer alacak. Mall 

f S itzerland yaklaşık 4 0 
milyon franka mal olacak. tel, 
daireler, çok katlı sinema ve Spa 
merkezli fi tnes salonunun içinde 

yer alacağı A M'nin fi nansörü 
Abu Dhabi Devlet fonlu yan bir 
kuruluş. Sayısız istihdam imkanı 
sağlayacak Mall f S itzer-
land'da şimdiden çalışmaya 
başlayacan 1000 kişiye istihdam 
imkanı veriyor. 

Tüm mağazaları bir çatı altında 
toplamasından dolayı, A M'nin 
köy merkezindeki küçük mağa-
zalar üzerinde olumlu yönleri 
%*)*0!&.93:9;!/2%$./0$'$'!
olabileceğine dikkat çekiliyor. 
2017 yılında açılacak A M'ye 

şimdiden haftada 10 civarında 
iş başvurusu yapıyor.  Mall of 
S itzerland sözcüsü, gelen iş 
bavşuruları saklayıp, daha sonra 
kiracı olarak gelen mağazalara 
bu başvuruları ileteceklerini 
açıkladı. 

B  

BERN -  12 Nisan sabahından itibaren ürih ve 
Bern'de bulunan İsviçre Merkez Bankalarında ve 

14 Kantonal Bank'larda  dağıtılıldı. Yeni 0 franklık 
banknotların tüm banka ve postanelerde piyasa-
ya sürülmesi ise yaklaşık 1 hafta sürdü. Eski 0 
franklık banknotların kullanımı ise yeni bir açıklama 
yapılıncaya kadar devam edecek ve  yavaş yavaş 
piyasadan çekilecek. Piyasaya sürülen yeni  bankno-
tun en büyük özelliğinden birisi, diğer uluslararası 

para birimlerinin boyutunda olması. Yeni Bankno-
tün üzerinde bir karahindiba çiçeği (Pustenblume) 
ve dünyayı temsil eden Globus bulunuyor.İsviçre 
Merkez Bankası Başkanı Thomas ordan, yeni 0 
franklık Banknot'un dünya'ya açılmış yaşantı yaşam 
dolu ve maceracı İsviçre'yi temsil ettiğini duyurdu.  
Yeni banknotların daha modern ve güvenli olduğu 
belirtilirken, 20 franklık banknotlar 2017 yılının 
ilkbahar döneminde, diğer banknotlar da 2019 yılına 
kadar yenilenerek tedavüle girecek.

 anklık yeni anknotla  iya a a
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Siz de diğer birçok sigara içenler 
gibi bir gün boyunca sigara içme-
meyi deneyiniz, ve sağlıklı yaşama 
ilk adımınızı atınız. Ulusal Sigara 
Bırakma Programı, bu yarışmaya 
katılmak için kayıt yaptıran kişiler 
arasından çekiliş yaparak 100 kişiye 
2  frank değerinde kupon verecek.

Büyük resim etkinliği - Hem sigara 
içenler, hemde sigara içmeyenler 
katılabilir
Siz sigarayı bırakma günü için nasıl 
bir reklam yaparsınız  Kendi çizdi-
ğiniz resmi facebook sayfamıza  Si-
garayı Bırakma Yarışmasına gönde-
rerek bize gösterin  Resim etkinliği 
1 Mayıs'ta başlayıp 30 Mayıs 2016 
ya kadar devam edecek. Sigarayı 
Bırakma Günü'nde en iyi resim se-
çilecek ve bu resim 100 Frank hediye 
çeki ile ödüllendirilecek. Daha fazla 
bilgi için .sigarayi-birakma.ch

1 Haziran ile 30 Haziran 2016 arası 

sigarayı bırakma yarışması yapılacak
Dört hafta sigara veya diğer tabak 
ürünlerini kullanmaktan vazgeçerek, 
bu süreçte ortaya çıkacak zorlukları 
yenmek için mücadele edin. azip 
ödüller var - ve belkide sigarasız bir 

yaşam...  Yarışmanın kuralları  
Yarışmaya, yarışma tarihine kadar 
düzenli sigara içen veya diğer 
tütün ürünlerini kullanan veya 
1 Mart 2016 dan itibaren sigara 
içmeyen kişiler katılabilir. Ayrıca 
İsviçre'de veya iechtenstein'da 
oturuyor olmanız gerekir. 

Ş  
Güvendiğiniz bir kişiyi sigarayı 
bırakma planınız ile ilgili bilgilen-
dirin. Bu kişi, kendisine sorulduğu 
zaman sizin sigarayı bıraktığınıza 
tanıklık ettiğini belirtebilmeli. 
Yarışmanın sonunda, email veya 
mektupla sizden sigarayı bıraktığı-

nızı yazılı olarak  onaylamanız talep 
edilecek.  
Çekiliş  Yarışmanın kurallarına uyan 
ve sigarayı bıraktığını onaylayan 
kişiler çekilişe katılabilirler. Yarışma-

da kazanan kişilerin sigarayı bırakıp 
bırakmadığı test edilecek. Kazananla-
ra 100 frank ödül verilecek. Çekilişle 
20 kişiye 00 ve 80 kişiye 0 Frank 
verilecek. 

Sigarayı bırakma gününde ve sigarayı 
bırakma yarışması sürecinde facebo-
ok sayfamıza .facebook.com
Sigarayi-Birakma-Yarişmasi na yaza-
rak birbirinizi karşılıklı olarak motive 
edebilirsiniz. Facebook sayfasında 
düzenli olarak sigarayı bırakma ko-
nusunda ipuçları verilecek ve bilgiler 
yayınlanacak. 

 
Yarışmanın başlangıcında ve yarışma 
sırasında sigarayı nasıl bırakabi-
leceğiniz konusunda size ipuçları 
verilecek ve püf noktaları gösterile-

cek. Tütün Ürünlerinin Tüketimini 
nleme Derneği'nin sigarayı bırakma 

konusunda sunduğu ek materyalleri 
internette bulabilirsiniz  

.sigarayi-birakma.ch

 
internet üzerinden .sigarayi-
birakma.ch başvurabilirsiniz. Kayıt 
yaptırırken dikkat ediniz, sigarayı 
bırakma günü, veya sigarayı bırakma 
yarışması veya her ikisi içinde kayı-
dınızı yaptırabilirsiniz. 

Sigarayı Bırakma Telefon Hattı 0848 
187 187 (Türkçe) size destek vererek, 
sigarayı bırakma sürecinde size eşlik 
eder.
Telefonla arayıp ve danışmanlık 
hizmetinden yararlanınız

S igarayı bırak ödülleri kazan
igarayı bırakma g n , 1 ayıs 016, 1 g n sigara i i meye ek

S    1 0  2016  1   
esim etkin iği, 1 ayıs  0 ayıs

 B

Z RİH  İsviçre'de tedrici olarak 
tedavülden kalkan banknotlar belirli 

bir süre sonra nostalji değeri kazanıyor. 
Bankalara geri verilemeyen bu banknotlar, 
bu sürelerden sonra koleksiyon meraklıla-
rına satılabiliyor. Yetkililer tedrici olarak 
tedavülden kalkan banknotlar için, bir ban-
ka hesabına veya harcanılmasını tavsiye 
ediyor. Çelik Tresor kasalarında, ayakkabı 
kutularında, çatı altlarında, yastık altında 
ve benzer yerlerde yıllarca saklamnan 
banknotlar, tedavülden kalktıktan sonra bir 

kağıt değerinde koleksiyoncuların gözdesi 
olarak nostalji olarak değer kazanıyor.
2020 yılında, tedavülden kalkış 1970 
yılının altıncı seri banknotları geçerliliğini 
resmen kaybedecek. Almanya ve bir çok 
AB ülkesinde zaman aşımına uğramadan 
bankalarca yenisiyle değiştirilebilen bank-
notlar, İsviçre'de ayrıcalıklı uygulama ile 
resmi değerini bu süreden sonra tamamen 
kaybediyor. 2001 yılından itibaren kağıt ve 
maden avroların kullanılmaya başlandığı 
Almanya'da, piyasada dolaşımda olan yak-
laşık 6 milyar D-Mark maden ve banknot-

lar halen geçerliliğini yitir-
medi ve dilenen zamanda 
resmi Alman bankalarca 
geri alınıyor. İngiltere ve 
ABD'de de tedavülden 
kalkmış eski maden ve 
kağıt paralar her zaman 
geri verilerek yenisiyle 
değiştiriliyor. İsviçre'de ise 
durumlar farklı. Son olarak 
0 franklık banknotları pi-

yasaya süren İsviçre, yeni-
siyle birlikye eski 0 frank 
banknotları geri çağırıyor. 
Daha sonra 20 yıl boyunca 
Merkez Bankası şube ve 

temsilciliklerinde aynı değerden değiştiri-
liyor. Bu süre zarfından sonra banknotlar 
geçersiz sayılıyor. eya alıcı bulunması 
halinde koleksiyonculara satılabiliyor. 20 
Nisan 2020 tarihinden sonra 1970 yılların-
dan sonra tedavüle konulan 6. seri basımı 
banknotlar tamamen geçersiz kalacak. u 
an tedavülden kalkmış olan ve halen dola-
şımda bulunan bu banknotların miktarı 1,4 
milyar İsviçre frankı. Bu tarihten sonra bu 
paralar değerini tamamen yitirmiş olacak.

Esk i bankno tları değişmeyi unutmayın

Z RİH - İsviçre'nin Morges 
kentinde düzenlen lale fes-

tivalinde Türkiye'den getirilen 
rengarenk laleler Morges Ulu-
sal Parkı'nı süsledi. 

Morges'ta her yıl geleneksel 
olarak nisan ayında düzenlenen 
lale festivalindeTürk laleleri bu 
yıl da yerini aldı.Türk lalele-
rinin sergilendiği etkinliğin 

organizatörlüğü-
nü yapan Ertan 

zbatur, festivale 
Türkiye'den 30 bin 
lalenin gönderildi-
ğini söyledi. Fes-
tival çerçevesinde 
küçük bir konser 
de verildi ve Türk 
mutfağından lez-
zetler stantlarda yer 
aldı. Türk laleleri 
2010 yılından beri 
festivalde sergile-
niyor. Morges'daki 

ale Festivali 
kapsamında Parc de 
l'Ind pendance'da 
gerçekleştirilen İs-
tanbul ale Günleri 
etkinliğinden güzel 
görüntüler.

ü k lalele i i e e 

S ig arayı  B ı rakm a Y arı şm as ı  2 0 1 6

İsviçre Kanser Birliği
İsviçre Kalp Vakfı
İsviçre Tütün Ürünlerinin Kullanımını Önleme Kurumu

U L U S A L  S İG A R A
B I R A K M A  P R O G R A M I

T ü rkiyeliler için  5 0 0 . -  C H F  p ara ö dü lü

S iz  h er durum da 
kaz an çlı s ı n ı z .
S ig arayı  b ı rakan lar 
aras ı n da yap ı lac ak 
çekilişle 2 0  kişiye  
5 0 0 . -  C H F .

1  -  3 0  H az iran  2 0 1 6  tarih leri aras ı  
w w w . at- s c h w eiz . c h  in tern et s ites in den  
ya da 0 7 9  7 0 4  7 3  6 7  n um aralı  telef o n dan  
kayı t yap " rı n ,  şan s ı n ı z ı  den eyin .
F ac eb oo k:  S ig arayi B irakm a Y aris m as i

TÜRK HAVA YOLLARI ile Z ü rich, Basel ve 
C enev re‘den T ü rk iye‘nin her nok tasına 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

3 57 .-
CCCC eC eC enenneneeev rv rv reee ddddeneeen T ü rkrk iyiyyeee nn

İstanbu l 3 53 73 53 7b  aanbnbu lu ltaanbnbu lu l
Ank ar a - İzmir  - Antaly a a b   3 3 7 .-

w w w . p o s t g a z e t e s i . c o m

Mobil:  044-550 50 50
E-Mail: info@postgazetesi.ch

İSVİÇRE‘DEN 
VERECEĞİNİZ 
İLANLARINIZ 

İÇİN
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Bu sezon a damga vuracak abiyeler
 biye 6 trendlerini sizin icin ok yakından takip ettik ve ara tırdık  6’ya dam a vuracak  modeli sizin i in se tik
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makya a baş ama akti ge di  

at ondöten er bu sezon ya
sak andı diyebi iriz  z n z 
ne kadar par arsa o kadar 
iyi  ize önerimiz BB 
krem eri ku anmanız, 
bir ka  saniyede s
per bir sonu  e de 
ede eksiniz  

ye iner da göze 
arpan bir detay  

Bu trend bize e i
mizin a ışması i in 
biraz pratik yapma
mızı istiyor  Bi diği
niz gibi ye iner a 
d z e temiz izgi eri 
yapmak o kadarda ko
ay deği
mokey ye makya ı da geri 

dön ş n  kut ayan ardan bir tanesi  

kşam i in bu makya  sti ini se er
seniz kesin ik e b t n göz er st
n zde o a aktır   a arda doğa ık 

bu sezonun o mazsa o mazı  
apı mış sa  gör n m
n  unutun  biyeniz e 

o an m kemme  
gör n m  mese a 
dağınık bir topuz 

e ya ha i  da ga ı 
a ık sa ınız a ta
mam ayabi irsiniz  
Tabii ki sa  ak
sesuar arını e de 
bu undurmayı 

unutmuyoruz, on
ar sade bir e biseyi 

kurtaran kahraman
ar  Bizim a ori erimiz 

ta ar e as inator ar  
Bayan ar hazırsanız, eğ en e 

baş asın  

ut 
şek inize göre 
doğru mode i 

bu manızı 
ko ay aştıra ak kısa 

e ok yardım ı 
o a ak bu panoyu 

hazır adık  

H   D  E     B  İ  B  . .

!işan ve düğün se-
zonu açıldı bayan-
lar. Davet üstüne 

davet ve biz ne 
giyeceğimizi 
düşünmekten 
aslında pek zor 
olmayan görevi-
mizi gözümüzde 
büyütüyoruz. Bu 
bizim doğamız-
da olan birşey. 
Size hazırladı-
ğımız bu yazıda 
hem çok trend, 
hem de vücu-
dunuza uygun 
elbiseyi bulmak-
ta size yardımcı 
olacağız. Ayrıca 
Haute outu-
re haftasında 
gözlemlediğimiz 
saç modellerini 
ve makyajlarını 
sizinle paylaşacağız. 

Abiye 2016 trendlerini sizin 
icin çok yakından takip ettik 
ve araştırdık. 2016'ya dam-
ga vuracak 3 modeli sizin 
için seçtik, haydi beraber 
bir göz atalım.  Ilk model 
için bayanı zarif gösteren 
bir rengi seçtik  kırmızı. 
Bu muhteşem balık etekli 
elbise tülden yapılmış ve 
süslemesi için sadece dantel 
aplikler kullanılmış. Size 
önerimiz böyle bir elbisede 
aksesuarlarınızda fazla renk 

ve detay olmaması, bu tarz 
elbiseler yıldızdır bırakın 
sadece onlar parlasın. 

Ikinci modeli-
miz biraz daha 
sade ama bir 
o kadarda şık. 
arse, balık 

elbisesinin omuz 
kısmında taş 
işlemeleri göze 
çarpıyor. Eteğin 
bel ve korsaj 
kısmındaki 
drapeler elbiseye 
çok güzel bir 
hava katmış. 
Portföyünüzü 
çok farklı bir 
renkte ve ya 
elbisede kul-
lanılan taşlara 
uygun detaylara 
göre seçebilir-
siniz. Böyle bir 

model abiyede en uygun 
saç modeli dağınık topuzlar, 
omuzlarda olan detayları 
lütfen saklamayın. 
Son modelimiz için kısa bir 
abiye elbise seçtik. Biz bu 
elbisenin rengini ve kloş 
eteğini çok beğendik. Bu 
tarz elbiselerde, aksesuar-
larınızı konuşturun. Mesela 
resimdede gördüğünüz gibi 
bir Fascinator (saç aksesu-
arı) kullanabilirsiniz. Bize 
güvenin böyle bir tarzla 
katıldığınız davette tam not 
alacaksınız. 
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Resorts'ta yeni sezon hazırlıkları 
tamamlandı. Güral  markasının 

altını dolduran kalitesi ve konforlu 
hizmet anlayışı ile yeni sezonda da 
Akdeniz'in en sevilen aile oteli olmayı 
hedefl iyor. Akdeniz'in en güvenilir 
aile otelleri arasında bulunan Güral 

remier Hotel, yemekten, eğlenceye, 
konfordan huzura kadar her detayın 
ayrı özenildiği, yeşille iç içe, şehrin 
gürültüsünden uzak, 2 ve 3 katlı, ağaç 
boyunu geçmeyen binalardan oluşan 
yaşam tarzıyla bir tatilden daha fazlası-
nı sağlıyor.
Güral, aile oteli kavramının hakkını 
vererek, çocuklarla tatil yapabilmenin 
en kolay ve eğlenceli halini yaşatıyor. 
Devasa büyüklükteki A uapark'ıni-
çinde yer alan bebek pla ı, açık-kapalı 
yüzme havuzları, çocuklar için özel 
olarak tasarlanan Happyland, haftada 
bir düzenlenen çocuk festivali, dünya-
ca ünlü şov ve müzikallerin sahnelen-

diği dev sahnesi, animasyon aktivi-
teleri, profesyonel altyapıya sahip 
toprak tenis kortları, voleybol sahaları, 
step ve aerobik alanı, su sporları, son 
teknolo i ekipmanlar ile donatılmış 
' uu itness'ı, ödüllü uuSpa'sı, oyun 
düşkünleri için özel tasarlanmış Game-
land'ıçocuklara özel kapalı ve açık bir 

oyun alanı, çocuk restoranı,  teenager-
kulubü, DVD salonu, uyku odaları, 
çocuk tuvaletleri ve sahilde gölge bir 
alanda konumlanan oyun parkı bulunu-
yor. Arzu eden aileler çocuklarını saat 
10 00-23 00 arası profesyonel çocuk 
eğitmenlerine emanet edebiliyor.
Güral remierHotels Resorts özel 

havuz alanları bulunansuit odalar, 
konfor standartları yüksek diğer 
odalar ve V  avilyonları ile 
sayısız konaklama imkanına 
sahip. Birbirinden farklı temalar-
daki beachbar'ların bulunduğu, 
servis ve hizmetin şezlonglarda 
bile hız kesmediği sahiliyle 
farklılık doğuruyor. Dünya lez-
zetleri sunan restoranları ve yine 
sahilde konumlanan iki katlı özel 
yapısı, özel locaları, dev sahnesi, 
açılıp kapanabilen çatıya sahip 
' arty ounge'ı ile misafi rlerine 
ayrıcalıklı hizmetler sunmaya 
devam ediyor.
Akdeniz'in gözalıcı otellerinden 
birisi olan Güral remierHotels  
Resorts, erken rezervasyon fır-
satları ile lüks tatil konseptini her 
bütçeyede açıyor ve erken rezer-
vasyon imkanları ile lüks tatiller 
artık rüya olmaktan çıkıyor. Gü-
ral kalitesini ve ayrıcalığını erken 
rezervasyon fırsatlarıyla yaka-
lamak için mutlaka yakınınızda 
bulunan bir TİSAB Acentasına 
uğtamanız yeterli olacaktır. 

RAL R M R       
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2014 senesi itibariyle tama-
men yenilenen tesisler doğayla 
iç içe şehrin gürültüsünden 
uzak yatay bir yapılaşma tarzı 
benimsenerek 130.000 m 'lik 
ağaçlarla örülü bir alan üzerine, 
geleneksel Türk mimarisi esas 
alınarak inşa edilmişt Yenile-
nen iki ve üç katlı Delu e tipi 
villalar, tesis içerisindeki yeşil 
alanların arasında birbirlerinden 
ayrılarak dağılmıştır. Tesislerde 
misafi rlere açık teraslı, geniş, 
klimalı iç mekanları olan Türk 
ve Dünya mutfaklarından lez-
zetlerin sunulduğu yenilenmiş 
birçok restoranı, çeşitli barları, 
15.000m2'lik devasa büyük-
lükte bir A uaparkı, açık yüz-
me havuzları, Happy land adı 
altında profesyonel büyük bir 
çocuk kulübü 10 00-23 00 , 
haftada bir düzenlenen çocuk 
festivali, dünyaca ünlü Sho  ve 
müzikallerin sahnelendiği dev sahne, 
canlı müzik ile gecelere renk katan 
party alanı, animasyon oyunları, disco, 
alışveriş merkezi , sağlık merkezi  ve 
doktor , Sauna ve Türk Hamamı'nı da 
içeren bir ellness Spa  ve Güzellik 
Merkezi , kuaför , fotoğraf hizmeti , 
çamaşırhane , hobby atölyesi , maks. 

01!

kişilik bir adet top-
lantı salonu, 8 adet toprak tenis kortu  
, voleybol sahaları, step ve aerobik 
alanı, okçuluk ve atıcılık alanı, yel-
ken , sörf , akeboard  ve katamaran 
kursları  alabileceğiniz su sporları  ve 
son teknolo i ekipmanlar ile donatılmış 
fi tness salonu ile hizmet veriyor. 
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!nkara yıllardır yurtdışında yaşayan 
vatansaşlarımızın sosyal güvenliklerini 

düzenleyen 2  sayılı dövizle 
borçlanarak Türkiyede emekli 
olmalarını sağlayan bir kanu-
na bazen eklemeler bazende 
eksiltmelerek yaparak bu 
kanunun yamalı bohça haline 
getirdi. Kanun bizlerin yaşam 
koşulları,çalışma koşulları gözö-
nünde tutulmadan hazırlandığı 
için yıllardır uygulamasında 
gurbetçiler zarar görüyor.
Yeni bir uygulamayla İs-
viçrede çalışan vatandaş-
larımızın mağduriyetleri 
artmış durumda. Sayet bir 
ilgilenen olmazsa,sesimizi 
duyuramazsak,kadınlar 4 
yaşında erkekler isie  yaşın-
da Türkiyeden emekli maaşı 
alacaklar. Mevcut yasanın uy-
gulama şekli bir ayırımcılığı da beraberinde 
getiriyor. Diğer ülkelerde yaşayanlar gerekli 

şartları yerine getirerek borçlanma 
miktarınıda yatırdıktan sonra eğer 
artık çalışmıyorlarsa, sosyal yardım 
almıyorlarsa Türkiyeden emekli maaşı 
almaya başlıyorlar. Aynı şartlara sa-
hip İsviçrede yaşayan vatandaşlarımı-
za kanun farklı bir uygulama getiriyor 
ve  İsviçreden tam emekli  AH  
olmadan Türkiyede 2  sayılı kanu-
nun verdıgı haktan yararlanamıyorlar.
Bu konuyu burada birkaç kere yazdım 
ayrıca OST Gazeteside konuyla ilgili 
defalarca haber yaptı ancak değişen 
birşey yok. Bir kere daha yazmak-
ta ilgililere açık bir mektup olarak 
konuyu gündeme almakta fayda var. 
Belkide bu konuda imza toplamak 
bile gerekebilir. İstediğimiz hakkımızın 
verilmesidir. 
İsviçrede,İsviçre sigorta kurumuna 

AH  prim ödeyenlerin herhangi bir sebeb-
le  yaşına gelmeden çalışma hayatından 

çekilmelerine rağmen minimumda olsa 
sigorta primlerini ödemeye devam etmeleri 
halinde İsviçrede yaşayan vatandaşlarımız 
Türkiyenin emeklilik mevzuatında yeri 
olmadığı halde diğer Avrupa ülkelerindeki 
vatandaşlarımızdan farklı muameleye tutula-
rak kendilerine gerekli yükümlülükleri yerine 
getirmelerine rağmen aylık bağlanmamak-
tadır.
Bu ayrımcı tutum vatandaşlarımız arasında 
Anayasanın eşitlik ilkesinin zedelenmesi 
olarak görülmektedir. Son zamanlarda SGK 
tarafından bu kapsamda olan İsviçrede ya-
şayan binlerce vatandaşımıza gelen yazıda  
borçlanmasını 2  sayılı yasaya uygun 
olarak yaptıkları halde İsviçre sigorta kuru-
muna AH  prim ödeyenler halen İsviçrede 
çalışıyor kabul ediliyorlar. Halbuki İsviçre 
Sigorta Kurumu bu primlerin çalışılmayan 
sürede ödendiğini SGK'ya bildirmektedir. Bu 
ayrımcı  uygulama devam ettigi müddetçe 
İsviçrede yaşayan vatandaşlarımızın emekli 

olabilmelerinin imkanı ortadan kalkmakta-
dır.
Mevcut durumun düzeltilmesi için öncelik-
le İsviçredeki tüm Türk temsilciliklerinin, 
STK'ların,yurtdışında bizleri ziyaret eden 
Milletvekillerinin ilgili bakanlık olan Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik bakanlığı nezdinde giri-
şim başlatarak bu yanlış uygulamanın hızlı 
şekilde ortadan kaldırılması konusundaçalış-
ma başlatilmasını bekliyoruz.
A E E  A E E  G  
GE Ç E   MAY S  ATAT K'  
A MA,GE Ç İK E S O  BAY AM -
M ,
K T  O S
Çocuklarımızı Türk kültür derslerine 
gönderelim,geleceğimize yatırım yapalım.
TEMA AKF A YE O , DESTEK 
O ,T KİYE ÇÖ  O MAS

zerinize vazife olmayan işlere karışın : 
Bİ  A AÇ A KA DE  O
Sağlıcakla kalın.  

 hsamsunlu@bluewin.ch

 H SEYİ  
SA S
Türkiye İsviçre 
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Birliği (TISAB) 

Başkanı

B  

A TA YA  Antalya'nın 
Belek beldesinde bulu-
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Hotel'de yapılan TİSAB 
Türkiye-İsviçre Seyahat 

Acenteleri Birliği  genel 
kurulunda, mevcut yönetim 
oybirliği ile güven tazeledi.  
Genel kurul, TİSAB üyeleri-
nin 1 dakikalık saygı duruşu 
ve hep bir ağızdan İstiklal 
Marşını okuduktan sonra 
yoklama yapılarak  başladı 
ve başkanlığa tekrar Hüse-
yin Samsunlu As Reisen  

seçilirken, başkan yardım-
cılığı görevine tekrar ikret 
Tunç Tüm Reisen  seçildi. 
Birliğin Genel Sekreterik 
görevini Mehmet Göktaş 
Altay Reisen , muhasebeden 

sorumlu yönetim kurulu üye-
lik görevine ise Sami Hayim 
Avrupa Reisen  bir dönem 

daha devam edecekler. 22 
üyesi bulunan TİSAB'ın ge-
nel kurulunda faaliyet, muha-
sebe ve denetleme raporları 
okunduktan sonra mevcut 
yönetimin faaliyetleri üyeleri 
tarafından ibra edildi. 

T İS A B  yö net i mi  
g ü ven  t az eledi

aliteli ve yrıcalıklı lüks tatil yapmak isteyenler i in en doğru adreslerden birisi olan üral 
remier otel  Turizm sektöründeki krize rağmen tüm ayrıcalıklarıyla yeni sezonu a ıyor

SS   S   

ük  T T  u akta değil
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!on dönemde İsviçre 
medyasında bir gazete 

muhabirin İslam ve camilere 
karşı, çok iyi niyetli olmayan 
haberlerini okuyoruz. 
Domino taşı misali 
bu aleyhte haberler 
günlerce sürüyor. 
Son olarak Erdoğan 
üzerinden Diyanet 
ve bağlı olan cami-
ler hedef alındı. Bu 
muhabirin kulağına 
kim ne fısıldıyorsa 
eksik fısıldamış. 
Diyanet, Erdoğan 
hükümeti zamanında 
kurulmadı.  yıldan 
fazla zamandır var. 
Düne kadar Diyanet'i  
'İlegal dini yapılanma 
yerine devlet kont-
rollü, İsviçre kurum-
larıyla ortak hareket  
eden kurum olması 
daha iyi'' diyerek övenler 
bugün yine aynı kişilerdi. 
''  bin Suriye'li mülteci 
İsviçre'ye gelecek'' denildi-
ğinde siyasileri, medyası ve 
halkı ayaklanırken,  milyon 
Suriye'li mülteciyi yönetimini 
beğenmediğiniz Türkiye ba-
rındırıyor. Cumhurbaşkanı'mız 
Erdoğan'a diktatör diye atılan 
başlıklarla yapılan haberlerde 
Türkiye'nin tek olumlu bir 
haberi yapılmıyor.  Bunca 
olumsuz bakış arasında tek 
olumlu haber bulamasan bile, 
senin ''diktatör'' diye itham 
ettiğin Erdoğan'ın ülkesinin 

 milyon Suriye'li mülteciye 
kapılarını açmasından dolayı 
bile, arada bir utanıp vicda-
nın rahatsız olup bunu haber 
yapman gerekmez mi? 

Erdoğan'ı kapak sürmanşet 
haber yapanlar Esad'ı iç 
sayfada bile haber yapmıyor, 
neden?

Ben son dönemlerde 'dikta-
tör' diye tanıtılarak Erdoğan'ı 
sürmanşetten kapak haber 
yapan Blick veya diğer aynı 
gazetelerde, dünyanın siyasi 
dengelerini altına üstüne ge-
tiren Suriye meselesini enine 
boyuna ele alan bir haber, 
milyonlarca insanın evini 
yurdunu terketmesine neden 
olan Esad aleyhinde tek haber 
yapıldığını okumadım görme-
dim. 
Diktadörden çok rahatsız 
oluyor gerçekten insanlık 
namına kaygılarınız mı var, o 
zaman ben size tüm Batı ülke-
lerine, her fırsatta Erdoğan'ı 
şikayet edenlere mültecilerin 
hakkını savunan birisi olarak 
yalvarıyorum. '' e olursunuz 

 milyon Suriye'liyi diktatör 
dediğiniz Cumhurbaşkanı'nın 
ülkesinden alın kurtarın,  ken-
di himayeniz altında koruyun''.  
Batı medyasında Türkiye ile 
ilintili haberlerin neredeyse 
tamamı Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'a bağlanıyor. Başlık 
bile Erdoğan ile duyuruluyor.  
Ancak, Erdoğan'ı hedef alarak 
bu gazeteler Türkiye aley-
hinde sürekli bir algı yayma 
yarışı peşindeler. Ticarette 
de siyasette de her zaman bir 
cam kıran çocuk bir camcı 
vardır. Özellikle petrol olan 
bölgelerde  cam kıranlar  yani 
ateş yakanlar daha fazlalıkta. 
Hatta İ İD gibi Erol Taş'lar 
çıkıyor piyasaya. Sonra bu-
ralara itfaiye olarak gidenler, 
sözde yanan ateşi söndür-
meye gidiyorlar. Cüneyt 
Arkın gibi kurtarıcı kahraman 
ülkeler var biliyorsunuz.  
Medya ilk olarak camileri 
günlerce gündeminde tutuyor, 
ülkenin gündemini belirliyor.  
Ardından Kanton Yönetim-
lerine baskılar artıyor. Yani 

camı kıran kişiler görevlerini 
tamamladıkları an, camcılar 
piyasaya çıkıp, kırık camların 
olduğu mahallelerde ''camcı'' 

diye bağırma-
ya başlıyor. 
Bunlar da 
siyasetciler.  
Hatta siyase-
tin Erol Taş'ı  
yani S  dev-
reye giriyor 
ve ''Camiler 
kapansın, 
imamlara 
yasak getiril-
sin..'' çağrı-
ları yapmaya 
başlıyor.  e 
bu çağrılardan 
sonra artisi 
tedrici konuyu 
referanduma 
taşıyor veya 

parlamento'da tartışmaya 
açıyorlar. Halkın anlayacağı 
dilden, ''Sen önce biraz ısıt, 
sonra biz devreye gireriz'' 
mantığı işliyor. 
''Erdoğan'ı niçin savunuyor-
sun'' diye sonra beni veya 
benim gibi düşünenlere itham 
ediyorsun. Ben Erdoğan'ı 
savunmuyorum. Erdoğan 
veya sonrasında gelecek kişi 
geçicidir. Ben Türkiye'yi sa-
vunuyorum. Senin veya sizin 
hiç bir zaman anlayamacağı-
nız aslında bu. Ben,  benim 
ülkenin her siyasi parti liderini 
Erdoğan'ı savunduğum gibi 
savunurum. Doğuştan Türkiye 
ile olsa bile,  bu nefretimi 
Türkiye'yi yöneten başına 
geçen herkese saldırarak 
göstermem.  Erdoğan da beni 
veya kendisini  şahsi olarak 
savunmuyor. lkesi aleyhin-
de yapılan her türlü saldırıda 
kendisine oy verenlerin ve oy  
vermeyenler dahil,   milyon 
halkının haklarını korumak, 
onların rahatsızlıkları adına 
kurumları gerekeni yapmak 
durumunda.  Halk Erdoğan'ı 
bunun için seçiyor. Bugüne 
kadar bunlar yapılmadığı için, 
ülke kendisini savununca 
işte son günlerde olduğu gibi 
medya üzerinden yaygara ko-
partıyorsunuz. Havada uçan 
sinek düşse  Batı medyasının 
neredeyse başlığı''Erdoğan 
sineği düşürdü'' olacak. Tür-
kiye Cumhuriyeti'nin Başba-
kanı ve sorumlu birimlerinin 
bakanlıkları  var. Her olayda 
konuyu Erdoğan başlığıyla 
haberi duyuruyorsun, kusura 
bakma bunda kimse iyi niyet 
aramaz.  Anlayamadığım, 
Türkiye demek Erdoğan, 
Erdoğan demek Türkiye 
değil. Türkiye Cumhuriyeti  
milyon nüfusu olan büyük bir 
Devlet.  Türkiye'de, İsviçre'de 
veya Avrupa ülkelerinde 
hasıl olan bir konuda, burada 
Türkiye'nin sorumlu Bakan-
lığı, Büyükelçisi, Konsolosu 
konuyla  ilgilenecek.  Sokakta 
asılan afişi bile ''Erdoğan afişi 
kaldırtıyor'' başlığı atarken 
acaba siz Erdoğan'ın bundan 
haberinin bile olmadığını bir 
kere düşünüyor musunuz?
Türkiye iç meselemize karışı-
yor diye yakınan siyasetciler, 
sizin siyasetcilerinizin Türki-
ye'deki sayısız konuda sizin 
kendi ülke meclislerinizde 
yıllardır şikayet ve yasa teklif-
leri yaptıklarını ya bilmiyor ya 
görmüyorsunuz. Türkiye'deki 
sokak olaylarında olis ile 
çatışan grupların en önünde 
Alman Yeşiller artisi'nden 
Claudia oth yok muydu? 
Can Dündar'ın sorgulandığı 
mahkeme salonunda İstan-
bul'daki Konsoloslar orada 

iknik mi yapıyordu? 

cemil.baysal@postgazetesi.ch
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Z RİH  İsviçre 
basınında bir 
kaynaktan çıkan 

haberler üzerinden, 
diyanet kurumu 
başta olmak üzere 
İsviçre genelindeki 
camiler ve imamlar 
ve dolayısıyla İslam 
tartışılmaya açıldı. 
''Sonntagszeitung'' 
çıkışlı bir haber diğer 
İsviçre gazete ve 
sitelerinde de yayıldı. 
Haberde ''Erdoğan'ın 
İsviçre'deki Ca-
miler üzerindeki 
etkisi'' başlığı altında, 
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'ın İsviçre'de 
Diyenet'e bağlı cami ve imam-
ları Ankara güdümlü fi nanse 
ettiğini ve radikal İslamı yay-
dığını iddia etti. Sosyal medya 
da geniş tartışmalara neden 
olan haber olumlu ve olumsuz 
yorumları beraberinde getirdi. 

İsviçre Diyanet Vakfı çıkan 
haberlere dört dilde duyurdu-
ğu basın açıklamasıyla cevap 
verdi.
Diyanetten yapılan açık-
lamada, ''Bazı basın-yayın 
organlarında İsviçre Türk 
Diyanet Vakfı" (İTDV) ve din 
görevlileri hakkında ortaya 
atılan iddialarla ilgili olarak 
İsviçre kamuoyunun doğru 
bilgilendirmesini teminen bir 
açıklama yapılmasında yarar 
görülmüştür. İTDV, İsviçre 
kanunlarına uygun şekilde 
1987 yılında Zürih'te faaliye-
te başlamış bir sivil toplum 
kuruluşu olup, yine ilgili 
İsviçre mevzuatına uygun 
olarak yetkili makamlarca 
düzenli aralıklarla denetimle-
re tabi tutulmaktadır. Ayrıca 
her yıl bilanço ve genel kurul 
tutanakları Federal İçişleri Ba-
kanlığı Vakıf Departmanı'na 
sunulmakta olup, bahsekonu 
haberlerde iddia edilenin 
aksine, faaliyetlerinin yürütül-
mesinde Türkiye dahil hiçbir 
ülkeden maddi katkı alınması 
sözkonusu değildir.
!
'Camilerimizde yasalara aykırı 
hiç bir çalışmaya yer yoktur'
Diğer yandan, İTDV kuruldu-
ğu tarihten bu yana Türk ve İs-
viçre toplumları arasında dost-
luk bağını kuvvetlendirmek, 
Müslüman Türk toplumunun 
dini ihtiyaçlarını İsviçre yasa-

larının kendine tanıdığı haklar 
doğrultusunda karşılamak için 
tamamen barışçıl bir anlayış-
la ve şeffafl ıkla hizmetlerini 
sürdürmektedir. İTDV, kuruluş 
amacı gereği dinler ve kültür-
ler arasındaki ilişkileri geliştir-
mek için çeşitli konferanslar, 
cami tanıtım günleri, açık kapı 
günleri, gençlere ve kadınlara 
yönelik kültür gezileri, din 
görevlilerine yönelik enteg-
rasyon ve dil kursları, yardım 
organizasyonları, radikalizme 
karşı seminerler 
ile sosyal ve 
kültürel orga-
nizasyonlar 
düzenlemek-
tedir. Bunların 
yanında, diğer 
derneklerle de 
işbirliği yapı-
larak vatandaş-
larımızın talep 
ve ihtiyaçları 
doğrultusunda 
Hac, Umre, Ce-
naze Fonu gibi 
dini hizmetler 
sunulmaktadır.
Din ve dev-
let işlerinin 
ayrılmasını 
öngören laiklik 
ilkesi Türkiye'de 
anayasal güvence altında olup 
bu çerçevede din görevlile-
rinin sorumlulukları da ilgili 
yasalarla belirlenmiştir. Din 
görevlilerinin herhangi bir 
siyasi parti, kişi ya da kuruluş 
hakkında aleyhte ya da lehte 
söylemde bulunması ve siyasi 
faaliyette bulunması suç teşkil 
etmektedir. Bu tür bir suç işle-
diği tespit edilen din görevlisi, 
diğer cezai müeyyidelerin 
yanısıra, görevinden de uzak-

laştırılmaktadır. Faaliyetlerini 
bu ilke çerçevesinde sürdüren 
din görevlilerinin camilerde 
siyaset yaptıkları yönündeki 
iddialar gerçeklerle bağdaşma-
maktadır.

36 yıldır dünyanın farklı ülke-
lerinde görev yapan din görev-
lileri, bulundukları ülkelerde 
hem din hizmeti hem de Türk 
vatandaşlarının ilgili ülkeye 
entegrasyonu konusunda yerel 
makamlarla her zaman tam ve 

yararlı bir işbirliği sürdürmüş 
ve bu makamların takdirini de 
kazanmıştır. Bunun yanısıra 
gerek İsviçre'de gerekse diğer 
Avrupa ülkelerinde görev 
yapan din görevlileri hiçbir 
zaman şikâyet konusu olacak 
bir faaliyette bulunmamıştır. 
Ayrıca, din görevlilerinin 
İsviçre ve Avrupa genelindeki 
faaliyetleri, radikalizm ve kök-
tendinciliğin önüne geçilmesi 
bağlamında da takdir görmek-

tedir. 2013 yılına 
kadar 130 bin 
Türk vatandaşına 
20 Türk din gö-
revlisi tarafından 
hizmet verilmekte 
iken, İsviçre 
mevzuatının ilgili 
maddelerinde 
anılan tarihte 
yapılan değişik-
likle tüm dinlere 
mensup görevliler 
için eşit şartlar 
getirilmiş ve bu 
sayede İsviçre'de 
görevlendirilen 
din görevlisi 
sayısı bugün iti-
bariyle hizmeti ve 
ihtiyacı karşılaya-

bilecek düzeye gelmiştir.

'Din görevlilerimiz İsviçre 
makamlarıyla iştişare edilerek 
görevlendirilmekte'
İsviçre'deki Türk vatandaşla-
rına din hizmeti verebilecek 
ve bu ülkede yetişmiş yeterli 
sayıda din görevlisi bulun-
madığı cihetle, din görevli-
leri, toplumumuzun talep ve 
ihtiyaçları doğrultusunda, 
anılan hizmetin sunulabil-

mesini teminen belirli 
sınavlardan geçmelerinin 
ve dil hususunda yerel 
makamların talep ettiği 
belgeleri temin etmele-
rinin ardından İsviçre 
makamlarının onay ve 
iznini müteakip görev-
lendirilebilmektedir.
Bununla birlikte, din 
görevlisi ihtiyacını 
giderebilecek şartların, 
herhangi bir kişi veya 
grubun yönlendirmesi 
doğrultusunda değil, 
ilgili resmi makamlar-
la eşgüdüm içerisinde 
ve kurumsal temelde 
İsviçre'de oluşturulma-
sının da İsviçre Türk 
toplumunun taleplerinin 
karşılanabilmesi aşa-

masında olumlu katkılarının 
olacağına inanıyor, bahsekonu 
şartların Federal ve Kantonal 
makamlarca sağlanmasından 
memnuniyet duyacağımızı 
da bu vesileyle belirtmek 
istiyoruz. 

Bilgi:Schwamendingenstr. 
102, 8050 Zürich Tel: 044 
242 77 47 Fax: 044 242 77 
48www.diyanet.ch / info@
diyanet.ch

SİSTE MATİK İF TİRA
iyanet camilerde örev yapan imamların su lanmasına sert 

ıktı ve iddiaları asılsız dedikodu olarak yorumladı

Solot urn ad n ollar  ran a’y  e di
"olothurn Fatih Camii Kadın Kolları tarafından 

düzenlenen Fransa gezisi yoğun ilgi gördü. 70 
kìşinin katılımıyla gerçekleşen gezide Ditip Diya-
net Akademi Kur'an Kursu ve Lise Arap Camiisi, 
Bischwiller Yunus Emre Camii, Strazburg kilisesi 
ziyaret edildi. Gezide özellikle camii ziyaretleri 
katılımcıların büyük ilgisini çekti.
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ke e le  ıkılacak

Cemil Baysal

BER  Yüksekokullar mezun gelen öğrenci-
lerin Matematik ve Almanca seviyesinden 

memnun olmayınca, Eğitim Bakanı Johann 
Schneider-Ammann Gynmasium öğrencilerinde 
kemerleri sıkmayı kararlaştırdı. Yüksekokullar 
öğrencilerin müzik ve spor notlarının Almanca 
ve Mathematik dersleriyle dengeleyemediklerin-
den şikayetci. Özelikle Mathematik ve Almanca 
seviyelerinin zayıf olduğu şikayetlerinden yola 
çıkılarak, Gymnasiumlarda bu dersler zorlaştı-
rılacak. Johann Schneider Ammann'ın departe-
menti durumu Kanton Eğitim Yetkililerine iletti. 
Yapılacak ilk Kanton Eğitimciler Toplantısında 
tüm Kantonların Matura Sınavları kıyaslanacak. 
Daha sonraki atılacak adımlar hükümetle ortak-
laşa kararlaştırılacak.
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!urizmde sıkıntılar meydana gelince 
hemen gözler hükümet yetkililerine 

çevriliyor.  Oysa parayı kazanan, her şey 
yolundayken burunlarından kıl aldırma-
yan sözde turizmcilerin her şeyi hükü-

metten beklemesi 
artık abesle iştigal 
olmaya başladı.

lkenin en güzel 
koylarını kapata-
rak Türkiye'nin 
turizm kaymağını 
yiyen bu kişiler, 
kriz döneminde 
bile yattıkları 
yerden para bek-
liyorlar. Devletten 
bekledikleri kar-
şılığında kendileri 
neler yaptığını 
hele bir anlatsalar 
ya... Onlar hep 
talep eden, feryat 
eden konumun-
dalar. Hatta 
para kazandıkları 
beldelere ne gibi 
yardımları oluyor, 
bunu bile sor-

gulamak lazım.  Oteller ve tatil köyleri 
beş yıldızlı. Otelden çıkınca eksi beşe 
düşüyor. Terör yüzünden veya başka 
milli duruşlardan dolayı ülkemize gelen 
turist sayısında gerileme olabilir. Ağlayıp 
karalar bağlamanın yeri değildir.  Hanı 
turizmi çok iyi biliyordunuz ya buyurun 
siz de koyun ortaya bildiklerinizi. 
"
Turizmin kaymağını yiyen Avrupalı tur 
operatörleri de sıkıntıyı görüce rotayı 
başka sahillere çeviriyorlar. Almanya'da-
ki Türk turizmciler bile krizle baş edebil-
mek için örgütlenme ihtiyacı olduğunu 
yeni fark etti.  Bu arada Türk-İsviçre 
Seyahat Acenteleri Birliği'ini TİSAB  
bahsettiğimiz fırsat avcılarından  ayrı tut-
mak lazım.  Onlar   yılında örgüt-
lemelerini tamamlayarak 2  yıldır Türk 
turizmine hizmet veriyorlar. İsviçre'nin 
Türkiye'ye  gönderdiği turist sayısı 4  
bin civarında.  lke nüfusunun yüzde-
sine göre bakıldığı zaman Almanya'dan 
daha fazla turist gönderiyorlar.  Buna 
rağmen felaket tellallığı yapmazlar, 
işlerinin gereğini yerine getiriyorlar. 
Türk turizmciler fuardan fuara bir araya 
gelirken TİSAB üyeleri her fırsatta bir 
araya gelerek, daha neler yapabiliriz, 
derdi ile dertlidirler. Onların kısa, orta 
ve uzun vadeli projeleri vardır da, onlara 
değer veren yoktur.
"
O sesi çıkanlar kadar da destek görmez-
ler, ama onlar her zaman ülke turizmi 
için var güçleriyle çalışıyorlar. Son 
olarak Türk-İsviçre Seyahat Acenteleri 
Birliği yeni bir çalışma başlatarak Türk 
turizmi için seferberlik başlattı.  Kom-
şunla El Ele Türkiye'ye   sloganı ile baş-
lattıkları kampanya ile her Türk vatanda-
şının İsviçreli komşusunu alarak  tatilini 
Türkiye'de geçirmeleri için çağrısında 
bulundular. Krizi fırsata çevirmeye ve 
eksiklikleri tamamlamaya çalışan TİSAB 
üyeleri, hep birlikte el ele vererek bu zor 
günleri aşmaya çalışıyorlar.
"
TİSAB'ı ve İsviçre'yi  küçümsemeyelim. 
Türk turizmine spor turizmini ve bu 
zamana kadar on binlerce sporcuyu ül-
kemize TİSAB üyeleri getiriyor.  Herkes 
yolcu TİSAB hancıdır. Her şey yolun-
dayken sel olup akanlar, kriz döneminde 
ortada yokken TİSAB kum olarak kalı-
yor.  Her ülkede TİSAB gibi örgütlere 
ihtiyacımız var.
"

nutmayın Avrupa'da turizm için iki 
kurum var. TİSAB ve diğerleri
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ve İstanbulda gerçekleşen Terör 
saldırılarını, ve gündemdeki sıcak 
konuları konuştuk. Turizmdeki 
sıkıntılı sürecin devlet politikası 
olarak ele alınması gerektiğini 
>)'+%.)2"#$%&'"(%)*+)%",-.)'/"0"
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Arslan, ''Türkiye'nin şu anda 
pazarlama anlamında çok büyük 
sıkıntısı olmadığını ifade etti ve 
Turizmcilerin genel anlamda 
Güven sıkıntımız var   değerlen-

dirmesini yaptı.

İsviçre'deki Turizmcilere seslenen 
5.&'&6"5%/'&2="?%+;"4A2)*')%+2+"

)2"?-'&6"&.'&.*&"6A2.)*')%+24)2"

birisinin, tüm turizmcilerin müş-
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hizmetlerine güven duydukları 
otellere yönlendirme olduğunu 
>)'+%.)%)?="@<%+;*C+')%4)2"><"

otellere yönlendirme yapmaları 
çağrısında bulundu. Gurbetçi-
lerin ülkemizin tanıtımında ve 
tekrar güven sağlamakta önemli 
rol oynadıklarına dikkat çeken 
Atalay Arslan, TİSAB'ın Kom-
şumla el-ele kampanyasına 
sonuna kadar destek vereceğini 
belirtti. 
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u anda insanların Türkiye'ye 

gitmeye çekindiğini kaydeden 
Atalay Arslan, İspanya, Porte-
kiz, Yunanistan ve Bulgaristan 
gibi destinasyonlara ciddi bir 
talep olduğu bilgisini paylaştı. 
''Türkiye'nin şu anda pazarlama 
anlamında çok büyük sıkıntısı 
yok'' diyen Arslan, ''Tüm pa-
zarlarımızda gerek bakanlık ge-
rekse turizmciler olarak tanıtım 
çalışmalarını yapıyoruz. Bizim 
şu anda güven sıkıntımız var. 
Bu sıkıntımızı ise biz Turizmci-
ler giderebilecek durumda deği-
liz. Bu Güven sorununu ancak 
Devletimiz çözebilir. '' dedi.

T R M Ğ L  
LK   

KA R
Güral Premier Belek Genel 
Müdürü Atalay Arslan, hep 
olumlu düşünmeye çalıştığını, 
ancak yaşanan olaylara ba-
kıncada bir nebze umutlarının 
kırıldığını ifade etti ve  Ama 
biz hala pozitif bakmaya çalışı-
yoruz. laylar durulur Avrupa 
ayağımızı güven sağlayarak 
tekrar güçlendirirsek, 2016'yı 
biraz daha rahat atlatabiliriz. 
İnanılmaz kötü senaryoları da 
düşünmek istemiyorum ama 
>A6')"4)B&*")4)%/)"/&4)C)".<!

rizm sektörü olarak değil, ülke 
olarak da kaybederiz  dedi.
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pa pazarını  stanbul 
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saldırılarının sektöre 
etkilerini örü tük  
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Z RİH- Egzoz gazı skandalıyla 
ABD ile başı dertte olan Alman 

otomobil devi olks agen, son 
anda ABD'li kurumlarla anlaş-
tı. Kişi başı mağdurlar  bin 700 
dolar tazminat alacak. olks agen 
şirketinin 1 milyar dolar tazminat 
için kaynak ayırdığı iddia ediliyor. 
Tüketiciler Birliği SKS, aynı an-
laşmanın baz alınarak İsviçre'deki 
mağdurların da tazminatla mağdu-
riyetlerinin giderilmesini talep etti. 
Ancak AMAG bu talebi geri çevir-
di. Amag şefi  geri çağrılan araçların 
egzos gazı aksaklığının giderildiği-
ni, araçların önceki halinden daha 

iyi konuma getirildiğini ve sürücü-
lerin asla maddi bir kayba uğra-
madıklarını savundu. Bu noktadan 
sonra yarıda kesilen görüşmelerden 
sonra, SKS ABD'deki anlaşmanın 
İsviçre'de de uygulanabileceğini 
ümit ederek baskı ve görüşmelere 
yeniden başlayacak. ABD'de mağ-
durlara tazminat hakkı verilmesine 
karşın, aynı mağdurlara İsviçre'de 
niçin tazminat hakkı alınamıyor 
sorusunun cevabı ise şöyle  ABD'de 
fi rmaya karşı toplu tek bir dava 
açılarak, her mağdur bu davaya 
katılabiliyor. İsviçre'de ise toplu 
dava açılma hakkı olmamasından 
dolayı her mağdur kendi çabasıyla 

bireysel dava açmak zorunda. Bu 
durumda, mağdurlar açacakları 
davada alacakları tazminattan daha 
yüksek masraf harcama yapmak 
zorunda kalacakları için hiç dava 
girişiminde bulunmuyorlar. İsviç-
re'de en fazla mağdur olan araç 
Passat model araçlar. olks agen 
temsilcisi AMAG yıl sonuna kadar 
geri çağrılan 17  bin aracın Soft a-
re güncelleme ve egzoz emisyon 
hilesinden kaynaklanan eksikliğini 
gidermesi gerekiyor. İsviçre kurum-
ları yapılan yenilikleri inceleyip 
onaylaması gerekmekte. Mağdur 
araç sahiplerine 201  Sonbahar 
aylarında mektupla bildiri ulaştı. 

D e a  i e e niye yok

Z RİH  Basel'den 0 farklı 
destinasyona uçuş yapan 

Easyjet'in uygun fi yatlı kam-
panyaları, fi yat yönünden cazip 
olsa da, Basel Havalimanı 
Terminali'ne ulaşım nedeniyle 
pek çok kişi burun kıvırıyordu.  

ürih'in terminaline ulaşan 
tren seferi gibi direk havalima-
nına ulaşan tren ve direk tren 
garından havalimanına sefer 
yapan halk otobüs rahatlığını 
&%&6&2"6-'C<'&%&">+%"5'*&2"

fi rması çözüm buldu. ürih'ten 
Basel Ana Tren Garı'na tren 

ile ulaşan yolcular, buradan 
havalimanı'na sefer yapan halk 
-.->$/')%+2+2"D)%"4<%&?.&"4<%!

ması yolcuları isyan ettiriyor. 

Bu nedenle fi yattaki cazipliğe 
rağmen pek çok yolcu ürih'ten 
daha fazala fi yata uçmayı tercih 
ediyor. Mein Fernbus Fi bus 

adlı Alman fi rması, Silh uai 
tobüs durağından Basel Hava-

limanı'na günde 11 direk sefer 
yaparak yolcuların Basel fobisi-
ni kısmen çözme niyetinde. 
Günün ilk seferi sabah 02.30'da 
olması erken uçuşlar için de 
oldukça cazip. Üstelik fi yatı sa-
dece 10 frank. Basel Havalima-
nı yolcularına çok yönlü ulaşım 
hizmeti sağlayan bu şirketin 
seferlerinden memnuniyet du-
yarken, Basel'deki toplu taşıma 
şirketleri ciro kaybı nedeniyle 
bu rekabetten mutsuz oldu. 

a el’e e irler ara  otobü  e eri ba lad

     
E

Rİ- Bölgede tarihi bir Geyik boynuzu, Roma dönemine ait sikkeler 
ve parmak yüzükleri bulundu. Bu buluşlar bölgede Roma dönemine 

ait yaşamın olduğu izlerini gösteriyor. beralpstock yakınında 2800 metre 
yükseklikte bulunan Geyik boynuzunun 7-8 bin yıllık olduğu tahmin edili-
yor. Bu buluş tarihcilere bölgede tarihi eser kalıntıların olabileceği ışığı 
verdi. Bölgede aramalar devam edecek.  Andermatt-N tschen- beralp 
bölgelerinde yapılan taramalarda 69 arama noktası belirlendi. 

BASEL, ZÜRICH ve 
CENEVRE’den DİREKT uçuyoruz

TH Y  il e Zürih- İstanb u l g ü n d e 4 S ef er
İstanb ul ..............................  ab  200.- Sfr  
A nk ara- İz mir  .........ab  270.- Sfr
D iğer N ok tal ar.....  ab  320.- Sfr

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

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

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

∑ Lastminute paketleri 
∑ Kültür gezileri  ∑ Otomobil kiralama 

H veH
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Bazı basın-yayın organları nda İsviç re Türk D iy anet V akfı “ (İTD V ) ve 
din görevlileri hakkı nda ortay a atı lan iddialarla ilgili olarak İsviç re 
kamuoyunun doğru bilgilendirmesini teminen bir aç ı klama y apı l-
masında yar ar görülmüştür.

İTDV,İsviçre kanunları na uygun şekilde 1987 yı lı nda Zürih’te faaliye te 
başlamı ş bir sivil toplum kuruluşu olup, yi ne ilgili İsviçr e mevzuatı na uy-
gun olarak yetki li makamlarca düzenli aralı klarla denetimlere tabi tutul-
maktadı r. Ayrıca her y ı l bilanço ve genel kurul tutanakları  Federal İçi şleri 
Bakanlı ğı Vakıf Departmanı ’na sunulmakta olup, bahsekonu haberlerde 
iddia edilenin aksine, faaliye tlerinin yür ütülmesinde Türkiye  dahil hiçb ir 
ülkeden maddi katkı  alı nması  sözkonusu değildir. 

Diğer yandan, İTDV kurulduğu tarihten bu ya na Türk ve İsviçr e toplum-
ları arası nda dostluk bağı nı  kuvvetlendirmek, Müslüman Türk toplumu-
nun dini ihtiyaçl arı nı  İsviçr e yasal arı nı n kendine tanı dı ğı  haklar doğrul-
tusunda karşıl amak içi n tamamen barı şç ı l bir anlayı şla ve şeffaflı kla 
hizmetlerini sürdürmektedir. İTDV, kuruluş amacı  gereği dinler ve kültür-
ler arasındaki  ilişkileri geliştirmek içi n çe şitli konferanslar, cami tanı tı m 
günleri, açık kapı  günleri, gençl ere ve kadı nlara yö nelik kültür gezileri, 
din görevlilerine y önelik entegrasyon ve dil kursları , ya rdı m organizas-
yonl arı, radikalizme karşı  seminerler ile sosya l ve kültürel organizasyo n-
lar düzenlemektedir. Bunları n y anı nda, diğer derneklerle de işbirliği ya -
pıl arak vatandaşları mı zı n talep ve ihtiya çl arı  doğrultusunda Hac, Umre, 
C enaze Fonu gibi dini hizmetler sunulmaktadı r. 

Din ve devlet işlerinin ayr ı lması nı  öngören laiklik ilkesi Türkiye ’de ana-
yasal  güvence altı nda olup bu çer çe vede din görevlilerinin sorumluluk-
ları da ilgili yasal arla belirlenmiştir. Din görevlilerinin herhangi bir siya si 
parti, kişi ya da kuruluş hakkı nda aleyh te ya  da lehte söyl emde bulun-
ması ve siyasi  faaliyet te bulunması  suç teşkil etmektedir. Bu tür bir suç  
işlediği tespit edilen din görevlisi, diğer cezai müeyyi delerin ya nı sı ra, 
görevinden de uzaklaştı rı lmaktadı r. Faaliye tlerini bu ilke çe rçe vesinde 
sürdüren din görevlilerinin camilerde siya set ya ptı kları  yö nündeki iddia-
lar gerçekl erle bağdaşmamaktadı r. 

36 yıl dır dünyanın farklı  ülkelerinde görev ya pan din görevlileri, bulun-
dukları ülkelerde hem din hizmeti hem de Türk vatandaşları nı n ilgili 
ülkeye entegrasy onu konusunda yer el makamlarla her zaman tam ve 
yararl ı bir işbirliği sürdürmüş ve bu makamları n takdirini de kazanmı ştı r. 
Bunun yanısıra gerek İsviçr e’de gerekse diğer Avrupa ülkelerinde görev 
yapan din görevlileri hiçb ir zaman şikâ ye t konusu olacak bir faaliye tte 
bulunmamı ştır . Ayr ı ca, din görevlilerinin İsviçr e ve Avrupa genelindeki 
faaliyetl eri, radikalizm ve köktendinciliğin önünegeçi lmesi bağlamı nda 
da takdir görmektedir. 

2013 yıl ına kadar 130 bin Türk vatandaşı na 20 Türk din görevlisi ta-
rafın dan hizmet verilmekte iken, İsviçr e mevzuatı nı n ilgili maddelerin-
de anıl an tarihte yapı lan değişiklikle tüm dinlere mensup görevliler içi n 
eşit şartlar getirilmiş ve bu sayede İsviçr e’de görevlendirilen din görev-
lisi sayı sı  bugün itibariyl e hizmeti ve ihtiya cı  karşı laya bilecek düzeye  
gelmiştir.  

İsviç re’deki Türk vatandaşları na din hizmeti verebilecek ve bu ülkede 
yeti şmiş yeterl i sayı da din görevlisi bulunmadı ğı  cihetle, Türk din görev-
lileri, toplumumuzun talep ve ihtiya çl arı  doğrultusunda, anı lan hizmetin 
sunulabilmesini teminen belirli sı navlardan geçm elerinin ve dil husus-
unda yerel  makamları n talep ettiği belgeleri temin etmelerinin ardı ndan 
İsviçre makaml arı nı n onay ve iznini müteakip görevlendirilebilmektedir.  

Bununla birlikte, din görevlisi ihtiya cı nı  giderebilecek şartları n, her-
hangi bir kişi veya grubun yönl endirmesi doğrultusunda değil, il-
gili resmi makamlarla eşgüdüm içe risinde ve kurumsal temelde 
İsviçre’ de oluşturulması nı n da İsviçr e Türk toplumunun taleplerinin 
karşıl anabilmesi aşaması nda olumlu katkı ları nı n olacağı na inanı yo r, 
bahsekonu şartları n Federal ve Kantonal makamlarca sağlanması ndan 
memnuniyet duya cağı mı zı  da bu vesileyl e belirtmek istiyo ruz.   

Kamuoyuna sayg ı yl a duyur ulur.            

İTDV Y Ö NETİM KURULU  

İTD V  
BASIN AÇ IK LAMASI

PRESSE-
MITTEILUNG

In den letzten Tagen wurden in verschiedenen Schweizer Medien über die Tür-
kisch-Islamische Stiftung für die Schweiz (TISS) und deren religiöse Betreuung-
spersonen Informationen verbreitet, die ein ungenaues und in Teilen falsches 
Bild unserer Tätigkeit vermittelt haben. Um unsere Aktivitäten richtig einordnen 
zu können, sind folgende Fakten zu berücksichtigen: 

1. Die Türkisch-Islamische Stiftung für die Schweiz (TISS) ist eine nach schwei-
zerischen Gesetzen im Jahre 1987 in Zürich gegründete NGO. Sie untersteht 
der Stiftungsaufsicht des Eidg Departements des Innern (EDI) und damit der 
regelmässigen Kontrolle durch die zuständigen Behörden des Bundes. Im Rahmen 
dieser Aufsicht hat TISS jährlich ihre Bilanz,Erfolgsrechnung und Protokolle der 
Generalversammlung einzureichen. 

2. Die Aktivitäten der TISS werden weder von der Türkei noch anderen Staatenoder 
staatlichen Institutionen finanziert. Die TISS finanziert sich aus Mitgliederbeiträgen, 
privaten Spenden und Erträgen aus sog. Pilgerreisen.  

3. Seit ihrer Gründung konzentrieren sich die Aktivitäten der TISS ausschliesslich auf 
die Unterstützung der religiösen Bedürfnisse der in derSchweiz lebenden türkischen 
Muslime. Sie hält sich dabei an den Rahmen der schweizerischen Gesetze und 
setzt auf eine Stärkung der Freundschaft zwischen türkischen und schweizerischen 
Gemeinschaften. Ihre Aktivitäten sind transparent und von friedlichen Absichten 
geprägt. 

4. Die TISS ist aufgrund ihrer statutarischen Zweckbestimmung strikt apolitisch.Ihre 
Tätigkeiten umfasst zum einen die Organisation von Konferenzen und Veranstal-
tungen, die zum Zweck haben, die interkulturellen und interreligiösen Beziehungen 
zu fördern (z.B. Tag der offenen Moscheen, kulturelle Reisen für Jugendliche und 
Frauen, Weiterbildungen und Sprachkurse für religiöse Betreuungspersonen, Hilfs-
programme, kulturelle Organisationen sowie Seminare gegen die Radikalisierung 
und dergleichen). Zum anderen bietet die TISS, in Zusammenarbeit mit anderen Ve-
reinen sowie in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden, Dienstleistungen 
an, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen unserer in der Schweiz 
wohnhaften Mitglieder ausgerichtet sind (z.B. Bestattungsfonds und Pilgerreisen 
und dergleichen). 

5. Der Laizismus, der die Trennung von Religion und Staat vorsieht, ist in der türkisc-
hen Verfassung verankert. Die Aufgabenfelder der religiösen Betreuungspersonen 
sind in derselben Verfassung festgesetzt. Politische Aktivitäten oder Aussagen von 
religiösen Betreuungspersonen über politische Parteien, Politiker oder zu einzelnen 
politischen Sachthemen sind gesetzlich verboten. Im Falle der Widerhandlung droht 
eine Strafe, die bis zum Dienstverweis gehen kann.

6. Der TISS sind keine Verletzungen des Verbots von politischer Aktivitäten oder 
Aussagen in Moscheen, die von ihr betreut werden, bekannt. Sollten solche Fälle 
auftreten, distanziert sich die TISS in aller Form davon und sichert zu, die geeigne-
ten Massnahmen zu treffen, um solche Verstösse zu verhindern. 

7. Die religiösen Betreuungspersonen, die seit 36 Jahren – unabhängig von der jewe-
iligen Regierung in der Türkei – in verschiedenen Ländern tätig sind, trugen für die 
Integration der türkischen Muslime in diesen Ländern und für eine Zusammenarbeit 
mit den hiesigen Behörden bei. Diese wichtige Tätigkeit hat auch die Anerken-
nung von Behördenseite errungen. In dieser ganzen Zeit hat es nie irgendwelche 
Beschwerden gegen die Religionsbeauftragten in der Schweiz oder in anderen 
europäischen Ländern gegeben. Ganz im Gegenteil, sie wurden für ihre Bemühun-
gen gegen die Radikalisierung sogar geschätzt. 

8. Bis ins Jahr 2013 gab es lediglich 20 türkische Imame, die 130’000 türkische Musli-
me in der Schweiz betreut haben. Mit einer Gesetzesänderung wurden die Begren-
zung der Anzahl Imame aufgehoben und für alle religiösen Betreuungspersonen der 
verschiedenen Religionsgemeinschaften einheitliche Bedingungen eingeführt. Dank 
der Aufhebung dieser Begrenzung konnten die Bedürfnisse der türkischen Muslime 
in Religionsangelegenheiten in der Schweiz zum ersten Mal weitgehend gedeckt 
werden.

9. Es gibt jedoch nicht ausreichend qualifizierte religiöse Betreuungspersonen, die 
in der Schweiz ausgebildet worden sind, und die türkischen Muslime in religiösen 
Angelegenheiten betreuen können. Deshalb werden ausgewählte türkische Imame, 
die die für die Auslandstellen relevanten Prüfungen bestanden haben und im Besitz 
eines von den hiesigen Behörden geforderten Sprachzertifikats sind, eingesetzt. Es 
werden keine Imame eingesetzt, die nicht von den schweizerischen Behörden zuge-
lassen und genehmigt worden sind. 

10. Die TISS ist stolz darauf, als schweizerische NGO ihre Aktivitäten zugunsten der 
türkischen Muslime selbst bestimmen zu können und darin weder vom Staat noch 
von einzelnen Personen oder Institution bestimmt zu werden oder abhängig zu sein. 
Sie setzt sich dafür ein, dass qualifizierte Imame nach Möglichkeit direkt hier in der 
Schweiz ausgebildet werden, um den Bedürfnissen der hier ansässigen türkisch-
muslimischen Gemeinschaften noch besser nachkommen zu können.  

Zürich, den 20 April 2016      

Vorstand -TISS
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!ÜRİH - Türkiye'de son 
dönemde hızla artan 
metre ve yüksek hızlı 

tren hatları, yabancı yatı-
rımcıyı da ülkeye çekiyor. 
Son olarak İsviçre'nin büyük 
şirketlerinden Stadler Tür-
kiye'ye geliyor. Son yıllarda 
İstanbul başta olmak üzere 
Türkiye'nin dört bir yanında 
gelişen metro ve yüksek hızlı 
tren hatları yabancı marka-
ların da ilgisini çekiyor. 
Yerli üreticilerin de sayısı-
nın arttığı pazarda, dünya 
devleri Türkiye'ye üretim için 
geliyor. Kanadalı Bombardier 

ve İspanyol tren üreticisi Tal-
go'dan sonra İsviçreli tren ve 
tramvay üreticisi Stadler de 
Türkiye'de yatırıma geliyor.
Stadler Genel Müdür Yar-
dımcısı, Pazarlama ve Satış 
Grup Yönetim Kurulu 
Üyesi Peter Jenelten, "Tür-
kiye'de demiryolu araçlarına 
olan ilgi artıyor. TCDD'nin 
de bu alanda büyük yatırım 
planları bulunuyor. 
Yapacağımız yatırımın tutarı 
ve şekli henüz net değil. 
Ancak böylesine büyük bir 
pazar da olmamız gerekiyor" 
dedi.

"tadler'in 1942 yılında 
kurulduğunu anlatan Peter 

Jenelten, şöyle konuştu: 
"Bugün 7 bin çalışanımız 
bulunmakta ve yıllık ciro-
mumuz 2 milyar Euro'yu 
aşmakta. Dünyada Almanya, 
Macaristan, Polonya, İspanya 
ve Belarus'ta üretim tesisleri-
miz bulunmakta. 10'dan fazla 
ülkede bakım konusunda 
uzmanlaşmış şirketlerimiz 
bulunuyor. Üretimlerimiz 

daha çok tramvaylar, yolcu 
vagonları, banliyö trenleri, 
şehirlerarası trenler, yüksek 
hızlı trenler, elektrikli dizel 
sistem lokomotifl er üzerine 
oluyor. Tüm üretimlerimiz 
düşük enerjiye göre tasarlan-
dı. 'Hızlı Hafi f Akıllı Bölge-
sel Tren' (FLIRT) modelimiz 
en çok talep gören ürünlerin 
başında geliyor. Bu tren 
modelimiz 17 ülkede kulla-
nılıyor."

ILLIK C R M   M L AR R
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BERN -  Ekim 2016 tarihin-
den itibaren Alkollü sürü-

cülere kan testi yerine nefes-
testi uygulanmaya başlayacak. 
Alkollü araç kullandığı şüphesi 
bulunan sürücüler, hastanelerde 
kan testi yerine Polis Merkezle-
rinde bulunan nefes testi cihazı 
ile test edilecekler. Yeni nefes 
testi uyugulama cihazı’nın 
kan testine oranla daha net 
sonuçlar verdiği belirtiliyor. 
Ancak Polis açısından cihazın 
büyüklük oranı tartışmalara yol 
açıyor. Test cihazının büyüklü-
ğü nedeniye polis araçlarında 
taşıma imkanı bulunmadığı 
belirten Kanton Bern polisi, 
her şüphelide polis merkezine 
gidilmesinin kontrolleri zor-
laştıracağını ve verim almakta 
zorlanacaklarını belirtti. Polis, 

Eskiye oranla direk kontroller-
de hemen test yapamayacak, 
şüpheli durumdakileri bir Polis 
merkezine götürmek zorunda 
kalacak.  Kanton Bern Polis 
sözcüsü Regina Aeberli, Brn 
polisinde 22 adet nefes testi 
cihazları bulunduğunu belirtti 
ve piyasada daha net sonuçlar 
verebilen cihazın bulunmadı-
ğını, cihazın dezavantajının 
ise polis araçlarında taşınamaz 
durumda olduğunu açıkladı.  
İsviçre otomobil Klübü (ACS) 
ise Polislerin araçlarında yer 
olmadığını iddia etselerde 
verimlilik açısından cihazı 
araçlarında taşımak zorunda 
olduklarını açıkladı. 
“Alcotest 9510” Nefes Test 
cihazı’nın üreticisi  6,5 kilo 
ağırlığında ve daktilo büyüklü-
ğünde olduğunu belirtti. 
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svi re’nin sanayi devi tadler 
ail ana ement  irketi 

yatırım i in Türkiye’ye idiyor
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Eyüp Ayvaz

Z RİH  Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
Türkiye'de olduğu gibi dünyanın farklı coğraf-

yalarında yaşayan vatandaşlarımızı tarafında da 
coşku ile kutlanıyor.   İsviçre'de yapılan kutlamalar 
çerçevesinde Kreuzlingen Türk kul Aile Birliği 23 
Nisan Bayramı nedeniyle ürich başkonsolosluğu-
nu ziyaret ettiler. Çocukları kapıda karşılayan ürih 
Başkonsolosu Aslı ral ziyaretten dolayı teşekkür 
ederek konsolosluk binasına gezdirdi. Çocukla-
rı makam odasına ağırlayarak kendi koltuğunu 
çocuklara devretti. Daha sonra Atatürk salonunda 
çocuklara yiyecek ve içecek ikram etti. Çocuklar 
şiirler okudular, Kreuzlingen Türk okulu öğretmeni 
Selma Mulumulu ve Türk kulu Aile Birliği yetki-
lileri ürih Başkonsolosu Aslı ral'a gösterdikleri 
ilgiden dolayı teşekkür ettiler. 

Z R H - İsviçre Türk Toplumu 
(ITT) tarafından orga-

nize edilen 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı etkinlikleri Altstetten 
Food enter'de verilen kah-
valtı programı ile gerçekleş-
ti. Kutlamalara İsviçre Türk 
Toplumu (ITT) Başkanı 
Kahraman Tunaboylu, 
Muavin Konsolos Abuzer 
Köse, Türk Federasyonu 
Genel Sekreteri Mustafa 

Kocakır  ve çok sayıda veli çocuk-
larıyla birlikte katıldı. 
Bu yıl farklı kutlanan 
23 Nisan etkinlikle-
rine katılan Muavin 
Konsolos Abuzer Köse 
23 Nisan'ın mana ve 
ehemmiyetini konu 
alan bir konuşma yap-
tı. Milli bayramlarımı-
zın yurtdışında kutlan-
masının daha anlamlı 
olduğuna değinerek 

milli değerlerimize sahip çıkılma-
sını istedi.  İsviçre Türk 
Toplumu (ITT) Başkanı 
Kahraman Tunaboylu, 
da katılımcılara teşekkür 
ederek 23 Nisan  Ulusal 
!"#$#%&'()*#)+,-.()
Bayramı münasebetiyle 
işletmesini katılımcılara 
açarak destek veren 
Food enter'in sahibi 
Murat Akaras'a teşekkür 
etti.

inikler ba kon olo lukta 

K    

e iderken terci !
"#$%!&'&(!

Cemil Baysal

Z RİH  Devlet yetkililerinin 
her ne kadar toplu taşıma 

araçlarıyla çalışmaya gidilme-
sini tavsiye etse de, çalışanla-
rın yarısı kendi özel aracıyla 
çalışmaya gitmeyi tercih ediyor. 

zel araç tercih sebeplerin 

başında toplu taşıma seyahat 
ücretinin yoldan yıla zamlan-
ması geliyor. 
Her gün aracıyla işine gidip 
gelenlerin oranı yaklaşık yüzde 
3. 1999-2000 yılları arasında 

bu rakam yüzde  artış gösterse 
de, son yıllarda rakam düşüşte. 

İkamet ettikleri beledi-
yenin dışında çalışanla-
rın sayısı 2000 yılından 
bu yana yüzde 64’den 
yüzde 70’e yükseldi. 
Toplamda çalışanların 
yüzde 16’sı, yaklaşık 
çeyrek milyon kişi tren 
ile işine gitmeyi tercih 
ediyor. rtalama bir 
kişi, iş yolunda günlük 
1  km yol katediyor. 
Tren ile işe gidenlerde 
ise, 2000 yılından sonra 
artış gözleniyor. ürih 
ve uzern yönünden 
Bern’e gidenlerin sayısı 
3,  kat daha arttı. 

Kültür elçisi “Müslüm”
svi re tari inde pek ok rekoru alt eden Türk 

sanatcı üslüm  elde ba arılarına bir yenisini 
da a ekleyerek svi re Televizyonu’nda ilk de a 

ö menlere yönelik bir pro ram azırladı

Cemil Baysal
Foto:Roger Reist

Z RİH  İsviçre tarihinde 
pek çok rekoru alt eden 
Türk sanatcı Müslüm, 

elde başarılarına bir yenisini 
daha ekleyerek İsviçre Televiz-
yonu’nda ilk defa göçmenlere 
yönelik bir program hazırladı.
Kendine has tarzıyla söylediği 
şarkılarıyla İsviçre’de yerli ve 
yabancı her kesimde gönül-
lerde taht kuran ’Müslüm’’ 
lakaplı Semih Yavşaner, 1 
Nisan tarihinde İsviçre Devlet 
Televizyonu SF1’de yayınla-
%/%)012&1$)34)'&#)#(5/%&/56/)
Boy göstermeye başladı.
Sadece ’Süpervitamin’’ adlı 
klibi 4,  milyona yakın kişinin 
tıkladığı, youtube’de video 
klipleri 11 milyondan fazla 
tıklanma başarısıyla İsviçre ta-
rihinde pek çok alanda ilklere 
imza atan Müslüm 
İsviçre SRF Kanalına ita-

min gibi geldi. İsviçre Devlet 
Televizyonu Müslüm T  
programıyla ülke nüfusunun 
yüzde 22’sine yakın 2 milyon 
üzerindeki göçmeni ekran ba-
şına çekebilmek için bir proje 
hazırladı. Çekimleri önceden 
yapılan Müslüm T , daha ilk 
yayınında yüzde 23,  izlenme 
oranı yakalayarak, İsviçre 
Devlet Televizyonu SRF’in 
tarihinin en başarılı programı 
olmaya yolunda ilerliyor.
Ülkede yaşayan değişik göç-
menlerle yaptığı söyleyişilerle 
kültür köprüsü oluşturan Müs-
lüm T , çok başarılı bir giriş 
yaptı. İkinci aşama yayınları 
Sonbahar’da yayınlanacak 
Müslüm T ’nin çekimleri 
devam ediyor. 

M  R  
  

İsviçre Devlet Televizyonu 
SRF, Semih Yavşaner’in ha-

zırlayıp sunduğu Müslüm T  
programıyla tek taşla iki kuş 
vurdu. 
SRF hem izleyicilerinin 
kanalda bir güldürü komedi 
programı eksik eleştirilerine 

cevap verdi, hem de ülkedeki 
göçmenleri İsviçre televizyonu 
ekranları başına çekmeyi ba-
şardı. Müslüm, İsviçre’de tüm 
zamanların en başarılı Türk sa-
natcısı olma özelliğinden sonra 

ilke defa İsviçre Devlet 
Televizyonu’nda program 
yapma başarısı gösteren 
sanatcı ünvanını da elde 
etti. Müslüm İsviçre 
Devlet Kanalı SRF’te hem 
renk hem canlılık getirdi. 
Müslüm lakaplı Türk sa-
natcımız Semih Yavşaner 
kendisini destekleyenlere 
teşekür ederek şu mesajı 

erdi  Her bir insanın 
içinde süpervitamin vardır. 
Sadece süpervitamini-
zi harekete geçirmeniz 
lazım. Nasıl yapıldığını 
bilmiyorsanız, YouTube 
kanalında Müslüm’ün 
Süpervitamin  videosunu 

izleminiz yeterli’’

  .)
 

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

    Zürich -
İstanbul - Zürich 

Uygun TATiL PAKETi imkanı ANTALYA

Uygun fiyatlarımızı 
sorunuz.

www
Löwenstr.2 8280 Kreuzlingen • Tel: 071-6722985 • 079 3544192

Yazılı ve sözlü Tercüme yapılır

2016 REZERVASYONLARI BAŞLAMIŞTIR

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

HalalBooking

TÜRKİYE’den Borçlanarak SG K ’ d an EMEK Lİ 
O LMA işlemlerinizde YARDIMCI oluyoruz.

w w w .p lane tgm b h .c h

B ru ggerstrasse 11C  5 103  W ildegg/ A G
Tel:  +  4 1 ( 0 )  6 2  8 9 3  2 9  9 0
F ax :  +  4 1 ( 0)  6 2  8 9 3  2 9  9 2

M ail:  inf o @ pl anetg m bh. c h

M u h asebeniz G ü v e nli Elle rd e ...

l t b h h

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

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

tarafımızdan itina ile yapılmaktadır.
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!"eğerli ost Gazetesi okurları,  
Mayıs  tarihi milletimizin 

tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder 
Mustafa Kemal Atatürk ün rehber-

liğinde tarih 
sahnesinde bir 
defa daha şaha 
kalkışının baş-
langıcıdır. Bu 
vesileyle ülke-
mizden uzaklar-
da,   Mayıs  
Atatürk ü 
Anma ve Genç-
lik ve Spor  
Bayramını  
kutlamak bize 
gurur vermek-
tedir. 
Atatürk ün  
Mayıs  
tarihinde 
Samsun a çıka-

rak, milli ruh ve beraberlikle kenetle-
nen Türk Milletinin başına geçmesinin  

7. yılını geride bırakıyoruz. Bağım-
sızlığı bir karakter olarak kendisiyle 
özdeşleştiren yüce Türk Milletinin 
büyük bir coşkuyla kutladığı  Mayıs 
Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor  
Bayramı hepimize kutlu olsun.  
Bütün umutların tükenmeye başla-
dığı bir dönemde Mustafa Kemal 
Atatürk ün, Türk Milleti için tutsak 
yaşamaktansa ölmek daha iyidir.  diye-
rek Samsun a çıkması, bağımsızlık ve 
özgürlük mücadelemizin de başlangıcı 
olmuştur. 
Bu tarihle birlikte Türk Milleti, kendi 
makus talihini tersine döndürmeye 
başlamış, esaret altında var olunama-
yacağını ve kutsal vatan topraklarımı-
zın ilelebet işgal edilemeyeceğini tüm 
dünyaya haykırmıştır. 

 Mayıs da Samsun dan 
yakılan özgürlük ateşi, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi nin açılmasıyla birlikte 
kısa sürede dalga dalga tüm yurda ya-
yılmıştır. Bugünkü mevcudiyetimizi ve 
özgürlüğümüzü o günlere borçluyuz. 
Kurtuluş Savaşı bu destanın adı  Mus-
tafa Kemal Atatürk ün önderliğinde 
kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
de bu destanı yaşatan milletin kalbidir. 
Temelleri yine o günlerde Mustafa 
Kemal Atatürk tarafından atılan milli 
egemenlik  ilkesi ile birliğimiz ve bü-
tünlüğümüz sağlanarak, çarenin ancak 
millette olduğu tescillenmiştir. 
Bugün de vazgeçilmez güç kaynağı-
mız, millet iradesidir. Bunun yaşa-
tılması için hepimize ve özellikle de 
Atatürk ün  Mayıs ı armağan ettiği 
siz gençlere, büyük görevler düşmek-
tedir. Yaşadığınız bu ülke yönetiminde 
de söz sahibi olacak, hem ülkemizi  
hem de buradaki Türk toplumunun 
sesi, yüreği ve tanıtım elçileri olacaksı-
nız. Bu topluma yol gösteren, rehber 
ve  rol modelleri olarak ülkemizi, 
Atatürk ün gösterdiği çağdaş mede-
niyet seviyesine sizler taşıyacaksınız. 
Bunun da en temel şartı milli, manevi 
ve evrensel değerlere sahip çıkmak, 
iyi bir eğitim almak, iyi meslek sahibi 
olmaktan geçmektedir. 
Kimliğimizi koruyarak, sevgi, saygı, 
hoşgörü ve uzlaşma içinde üstesinden 
gelinemeyecek hiç bir sorunun bulun-
madığını unutmamamız gerekir. Birlik 
ve bütünlüğümüze yönelik her türlü 
saldırı veya tehdit karşısında daha fazla 
kenetlenerek kimsenin, hangi amaçla 
ve ne şekilde olursa olsun, huzur ve 
güvenliğimizi bozmasına fırsat verme-
meliyiz. 
Sevgili gençler, 
Yüzbinlerce şehit vererek, sıkıntılar, 
yokluklar, yoksulluklar ve çaresizlik-
ler içinde, büyük özverilerle kurulan 
Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. 
Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder 
Mustafa Kemal Atatürk ü, silah arka-
daşlarını ve bu vatan için canlarını feda 
eden aziz şehitlerimizi, gazilerimizi 
rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.  
Bu değerli emaneti yaşatmak ve son-
suza kadar korumak, gelecek kuşak-
lara en iyi şekilde aktarmak, en başta 
gelen görev ve sorumluluğumuzdur. 
Atatürk ün dediği gibi Bütün ümidi-
miz gençliktedir  Sevgili gençler sizlere 
inanıyoruz ve sizlere güveniyoruz.

“BÜTÜN
İDİ İ  
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Bayramı münasebetiyle 
düzenlenen törende . Bern 
Büyükelçisi Mehmet Tuğ-
rul GÜ ÜK Büyükelçilik 
Makamını yss bölgesi 
öğrencimiz Ece Tokmak'a 
teslim etti. Büyükelçimiz 
Mehmet Tuğrul Gücük 
öğrencimizle eğitim hayatı 
hakkında sohbet ederek, 
bilgi aldı. Eğitimin önemini 
vurgulayarak  bu günü bizimle 
paylaştığın için teşekkür ederim. 
Büyüdüğünde gerçekten büyükelçi 
unvanıyla bu koltukta oturmanı 
diliyorum  dedi. 
Yeni Büyükelçimiz Ece Tokmak 

ise söz alarak  Bugün 23 Nisan. 
TBMM'nin açılışının 96. Yılı. 
-./*+.%"0121,.)3%41%567/3%
Bayramımızı kutluyoruz. Her yıl 
olduğu gibi sevincimiz, heyecanı-
mız yine doruk noktasında  çünkü 

bu bayramı sadece kendi 
ülkemizdeki kardeşlerimizle 
değil, dünya çocuklarıyla 
birlikte kutluyoruz. Tıpkı 
bundan sonraki yıllarda 
kutlayacağımız gibi. Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk'e 
bizlere bu güzel günü 
armağan ettiği için kendim 
ve tüm dünya çocukları 
adına teşekkür ediyorum. 
Sizlere de bu imkanı bizlere 
tanıdığınız için şükranlarımı 

sunuyorum  dedi.
Büyükelçilik makamının devir tes-
limi sırasında Eğitim Müşaviri Ali 
Çevik, öğretmen oşkun Ekici ve 

yss kul Aile Birliği yöneticileri 
de hazır bulundular

üyükel i makam n  Tokmak’a de retti

 ALI ÇE
T.  B  E  

!   Bern ğitim şa iri i e ik 
e beraberindeki T rk e t r ders eri 

öğretmen eri ost azetesi ni  ziyaret etti  
T rk e e T rk e k t r ders eri öğretmen eri 
i e ost o isinde ger ek eşen ziyarette, ost 

azetesi temsi isi m r e ik, haber 
d r  emi  Baysa  e e ent araağa  hazır 
bu undu  amimi ortamda ge en sohbette, 
s i re deki eğitim a ışma arı, T B erin 
yapı e a ışma arının yanısıra  isan 
etkin ik eri konuşu du  şa ir i e ik ost 

azetesi nin eğitime katkı arından do ayı her 
zaman m teşekkir o duk arını di e getirdi
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ayının başında baş-
layıp Mayıs ayının 

son haftalarına kadar 
sürecek 23 Nisan Ulusal 
"0121,.)3%41%567/3%
Bayramı, Schaffhausen, 
Tessin, Rotkreuz ve 
Renens'de vatandaşları-
mızın büyük bir katılı-
mıyla kutlandı.  Schaff-
hausen'deki kutlamaya 

ürih Başkonsolosu Aslı 
ral,  Renens'deki kut-

lamaya ise T. . enevre 
Başkonsolosu Hüseyin Barbaros 
Dicle ile Eğitim Müşaviri Ali Çevik 
katıldı.  Müşavir Ali Çevik her 23 
Nisan kutlamasına bizzat kendisi-
nin katılma gayreti takdir topluyor.  

Yapılan protokol konuşmalarında 
günün önem ve anlamını belirttikten 
sonra Türkçe derslerine katılımın 
önemine vurgu yapıldı. Atatürk'ün 
çocuklara armağan ettiği TBMM'nin 

açılış günü olan 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı  
olarak İsviçre'nin dört bir yanında 
büyük bir coşku ve heyecanla kutla-
nıyor. Kutlamalar İsviçre'de çeşitli 
kanton ve bölgelerde gerçekleştirili-
yor. 10 Nisan'dan 29 Mayıs'a kadar 
devam eden programlarda Türkçe 
ve Türk Kültürü derslerine devam 
eden 26  öğrenciden program-
lara katılan öğrenciler birbirinden 
güzel etkinlikler sergileyerek  
şarkı, şiir, dans, skeç,  halk oyun-
ları Nasrettin Hoca fıkraları, gelin 
kaynana atışmaları ve daha bir çok 
gösteriler sunuyorlar.  Bern Eğitim 
Müşavirliği'ne bağlı olarak görev 
yapan Türkçe ve Türk Kültürü Dersi 
öğretmenleri tarafından ve kul 
Aile Birliklerinin desteğiyle her yıl 
organize edilen törenlere Türk ve 
yabancı yetkililer, Sivil Toplum r-
gütleri, veliler ve çok sayıda misafi r 

katılıyor.
ozan bölgesinde her yıl renki geçen 

kutlamalarda bu yıl Türk ve Yabancı 
misafi rlerden oluşan 600 civarında 
kişi katıldı. Salonu dolduran vatan-
daşların çoğu dışarda kaldı. 

IH@<92'0)5'P0'7)/88(

           
30.04.2016 18 00-              Pfarrei St. ohannesstr. 26 6006 uzern
30.04.2016 19.00-22.00 Kirchstr.4, 466  ftringen
01.0 .2016 14.00-17.00 scar Palace, Bahnhofstr. 24, 4 63 Gerlafi ngen Solothurn
14.0 .2016 13.00-16.00 Saalbau und Sporthalle Grossmatt, Neuhofstr.33, 3422 Kirchberg
1 .0 .2016 12.00-1 .00 Türk Kültür Dayanışma Derneği Hauptstr.3 Reinach
22.0 .2016 14.00-17.30 Kultur und Sportzentrum Gries, Usterstr.3 , 8604 Hegnau olkets il 
22.0 .2016 13.00-16.00 Festplatz Bifang, Aarauerstr. 68, 4600 lten - S
22.0 .2016 13.00 17.00 Seon Turnhalle berdorfstr.  4, 703 Seon Aargau
29.0 .2016 11 00-17 00 Mehrz eckhalle Steinlerstrasse 22, 9 4  ngi TG 
29.0 .2016 13.00-17.00 Marktplatz, Basel
29.0 .2016 13.00-17.00 Bützberg
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ve Civarı Türk 
İşcileri Yardımlaş-
ma derneği 39. genel kurulu 
dernek lokalinde yapıldı. 
2 yıllık çalışma raporları 
okunduktan sonra üyelerin 
dernek faaliyetleri hakkında 
görüş ve düşünceleri dinlendi. 
Dernek Başkanı Ali Osman 
Kösecioğulları derneğin daha 
faal hale gelmesi için mutlaka 
derneğin kendi malı olan 
bir yer alınması gerektiği, 
bunu geçtiğimiz iki yıl içinde 
başaramadıklarını ifade 
ederek, derneğin gelecek 
yıllardaki hedefl erinden bir 
tanesinin mutlaka kendine ait 

bir yer alması olması gerek-
tiğini vurguladı.  Daha sonra 

yeni tüzük değişikliği kabul 
edildi. Başkan Köcesioğulları, 

başladıkları işleri 
bitirmek için iki 
yıl daha göreve 

talip olduklarını belirtti.  
Yapılan seçimlede oy birliği 
ile Dernek Başkanlığına Ali 
Osman Kösecioğulları ye-
niden getirildi. Seon Camii 
başkanlığına Cengiz Özde-
mir, Ata spor Futbol kulübü 
başkanlığına Ahmet Ali Soy, 
Kadınlar Kolu başkanlığına 
Ayla Yavuzcan, Türk okul 
aile birliği başkanlığına Bey-
han Yavuzcan getirildi. Diğer 
üyelerde derneğin ceşitli 
kademelerinde görev aldı. 
Yönetim kurulu genişleyerek 

12 kişi oldu.

Kösecio ğulları güven tazeledi

Z RİH - 2001 
yılından bu yana 

İsviçre'deki Türklerin 
haber kaynağı olan Post 
Gazeteniz ve websitesi 
www.postgazetesi.ch 
adresinde yayınlanan 
tüm güncel haber ve 
makalelere, APP ve 

Android uyumlu akıllı 
telefon ve bilgiysarlar-
larla artık kolaylıkla 
ulaşabilirsiniz. Mobil 
Uygulamamızı indi-
rerek anbean İsviçre 
gündemini gazetemiz-
den takip edebilirsiniz. 
Gazetemiz dünyanın en 

büyük dijital paylaşım 
platformları App Store 
ve Google Play'da yeri-
ni aldı. Uygulamamızı 
App Store veya Google 
play arama paneline 
POST GAZETESİ 
İSVİÇRE kelimesi ile 
aratarak indirebilirsiniz.

İ  B  
Y  
!eğerli okurlar son zamanlarda 

İsviçre Medyasında Diyanet ve 
İmamlar hakkında akla hayale gel-
meyen öyle yalan haberler yapıldıki 
gerçekten insanın yuh diyesi geliyor. 

./012)345)
6(37849:

u an Bir 
deli kuyuya 
bir taş atmış, 
4  akıllı 
çıkaramamış  
sözüne benzer 
bir kaos yaşa-
nıyor. İsviçreli 
bir gazete ve 
onun muhabi-
ri tarafından 
geçtiğimiz 
haftalarda 
ortaya atılan 
iddialar 
günlerdir 

İsviçre gündemini meşkul etmekte ve 
etmeyede devam ediyor.
İddialar arasında Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ın imamlar üzerinden siyaset 
yaptığından tutunda, Türkiye nin bu-
raya para aktardığına kadar bir sürü 
saçma sapan şey var.   
Gözüken o ki güçlü bir Türkiye yi iste-
meyen yerli ve yabancı bütün odaklar 
şu an tam gaz mesai yapıyor. Bunun 
en son örneğinide sözde demok-
rasinin beşiği İsviçre de Diyanet ve 
İmamlara saldırarak yapıyorlar.  Ger-
çekler defalarca anlatılmasına rağmen 
bazıları h l  anlamamakta direniyor 
ve bir  kamuoyu algısı oluştururarak 
yıllardır aynı hizmet anlayışında olan 
kurumlarımızı siyasete alet olmuş gibi 
göstermeye çalışıyorlar.  

;(8<()=87>'?'@6')
Amaç belli  İmamlar siyaset yapıyor, 
Diyanet siyaset yapıyor, camilere 
finansman sağlıyor  yalanını yaymak. 
Çamur at izi kalsın  türü bir kirli 
propaganda yürütüyorlar.
Bu kirli propagandaya kananlar sade-
ce şu soruyu kendilerine sorsalar yada 
bir bilene danışsalar her şey açığa 
çıkacak: 

-İmamlar siyaset yapabilir mi?
2-Diyanet akfı siyaset yapabilir mi? 

- Diyanet akfı nerelerden gelir elde 
eder?
Değerli Okurlar Diyanet akfı nın 
işleyişini yakından bilen birisi olarak 
söylüyorum. akfın uzaktan yakın-
dan poltikayla hiç bir alakası yok 
hatta tüzüğünde politikayla uğraşa-
maz, siyaset yapamaz maddesi var. 
Gelirlerinin tamamı İsviçre de yaptığı 
hizmetlerden elde ettiği gelirler olup 
Türkiye, yada başka bir ülkeden yar-
dım almamaktadır.
İmamlara gelince, 7 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu ile  olu Di-
yanet İşleri Başkanlığı Yönetmeliğinin 
2 . Maddesine göre siyaset yapma 
yasakları vardır.  Durum böyle iken 
yıllardır hiç bir şekilde komuoyunda 
en ufak bir şekilde olumsuz bir haberi 
çıkmayan ve kurulduğu tarihten itiba-
ren hizmetlerini aynı şekilde sürdüren 
Diyanet akfı gibi bir kurumun bu 
şekilde haber yapılmasının arka pla-
nında bu kuruma çamur atmak için 
bilinçli bir kampanya yapıldığı aşikar-
dır. Bize düşen bu kurumuza geçmişte 
olduğu gibi bu günde yanında durarak 
destek olmaktır.
Güneş balçıkla sıvanmaz. 

ZAFER
TERKESLI
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oğu İsviçrenin Almanya 
sınırında,Bodensee gölü 

kıyısındaki Kreuzlingen Şehri 
Kültür Festivali  28 Mayısta ya-
pılacak. Saat 11.00 de baslayıp 
gece saat 24.00 de bitecek. 30 
farklı ülkenin temsil edileceği 
festivalde Türkiye bu sene Mi-
safi r ülke konumunda olacak. 
Bu festivalde farklı etkinliklerle 
Türkiye tanıtımı yapılacak.Bu 
festival bu şekilde 4 seneden 
beri yapılmakta olup şehirde 

yaşayan insanların birbirleriy-
le olan kontaklarını artırmak, 
şehrin yoğun yabancı nüfusu 
nedeniyle yabancılar ve İsviçre-
liler arasında bir köprü vazifesi 
görmesi açısındanda 
önemlidir.  Türk kültürü,müziği, 
folkleri ve mutfağı bu festi-
valde en güzel şekilde tanıtıla-
caktır. Kreuzlingen belediyesi 
Türk vatandaşlarını bu Kültür 
festivalinde görmekten mutlu-
luk duyacaktır.

Ö lüme çeyrek kala
HABER R RTA  

 B

AARGAU- "Fünf ge-
niale Geschichten für 
dich" başlığı ile 2013 

yılında Almanya'da yayınla-
nan kitaplarından sonra, uzun 
yıllar kaleme dökmek istedi-
ği ''Ölüme Çeyrek Kala'' adlı 
eserini yılbaşında piyasaya 
sunan Işıl-Elif Alagöz, 
kitabın içeriği ve gelecek 
planlarını Post'a anlattı. 
Baden'de ikamet eden 1979 
Üsküdar doğumlu evli 3 
çocuk annesi, asıl mesleği 
bankacılık olan Işıl Alagöz, 
ekonomi yüksek lisansını 
tamamladıktan sonra kendi-
sini farklı dalda geliştirmeyi 
amaçlayarak, psikolojik da-
nışman - yaşam koçu olmuş. 
Sanatı, felsefeyi, müzik din-
lemeyi, okumayı, gezmeyi, 
çocuklarımla vakit geçirmeyi 
ve öğrenmeyi çok seven 
çocuk ruhlu birisi olduğunu 
anlatan yazar Işıl Alagöz, 
''Mamafi h ilk eserim kız kar-
deşime ve çocuklarıma ithaf 
ettiğim bir çocuk kitabı oldu.
Kız kardeşime küçüklüğünde 
anlattığım beş eğitici kısa 
hikayeler içeren kitap "fünf 
geniale Geschichten für 
dich" baslığı ile 2013 yılında 
Almanya'da yayınlandı. 
Fakat asıl yıllardır kaleme 
dökmeği arzuladığım eser 
yılbaşında piyasaya sunulan 
"Ölüme Çeyrek Kala" idi.'' 
dedi.
Kitabın başlığını niçin "Ölü-

me Çeyrek Kala" seçtiniz 
ve çıkış amacı neydi? so-
rusuna ise Işıl hanım şöyle 
açıklık getirdi:
Kitabın ismine eser bitti-
ğinde karar verdim. Kitabın 
amacı ölümü her an göz 
önünde tutarak motivasyo-
nu arttırmak. Yani ölmeden 
ölümü tadıp, yeniden dirili-
şi anlatmaya çalıştım. Dola-
yısıyla en fazla hangi başlık 
ilgi çeker ve okuru bir içsel 
yolculuğa çıkaran kitabımın 
içeriğini tam kelimesiyle 
tarif eder diye düşünürken, 
"Ölüme Çeyrek Kala" yı 
uygun gördüm. 
Maalesef şu ana kadar tespit 
ettiğim bir gerçek var ki, 
en mutlu insanlar ölümden 
dönenlerdir. Ölümden dönen 
veya bir kısa vadede ölece-
ğini bilen bir insanın hayatı 
başka bir anlam kazanmış 
oluyor. İşte tam bu anlam 
kavramını yapay ölüm anını 
hipnoz tekniği ile canlandı-
rarak karşı tarafa aksettirmek 
istiyorum. 
Çünkü bütün insanlığı ku-
şatan en temel fobiyi temsil 
eden ölümü hatırlayan insan 
için, dünya tasaları, üzüntüsü 
ve kederleri gerçekten hafi f 
ve basit geleceği aşikârdır.

Bila istisna hepimizin temel 
korkusudur ölüm anı. Her 
insan farklı nedenlerden 
dolayı korkuyor ölümden. 
Bazıları yaşadıklarından 
dolayı, kimileri yasattıkla-
rından dolayı, diğerleri ise 
yaşayamadıklarından dolayı. 
Bunların gerçek anlamda 
farkına varmak için o anı bir 
bir canlandırmak mecburi-
yetindeyiz, çünkü biz bir kaç 
kez ölmüyoruz.
Ancak amaç ölümü tadıp 
yeniden dirilmekten ziyade 
özkeşif yolculuğuna çıkmak-
tır. 
Kitabın ilk bölümünde ölüme 
en yakından nüfuz ederken, 
ikinci bölümde üç çeşit 

psikolojik testler 
ile kendi şahsiyeti-
mize, tabiatımıza 
ve istidatlarımıza 
en derinden temas 
ederek farkında-
lığı keşfediyoruz. Bunu özel 
geliştirilmiş sorulara yanıt 
vererek, içimizdekilerini, 
zihnin alt yapımızı ve öz ana 
yasalarımızı ve kâmil mana-
da vakıf olduğumuz özellik-
lerimizi görsel hale getirerek, 
yani resim çizerek gerçek-
leştiriyoruz. Nihayetinde 
testleri veya daha doğrusu 
çizilen resimleri açıklıyor ve 
yorumluyoruz. 
Üçüncü kısım ise 41 çeşit 
gerçeğe dayanan kısa hayat 
öyküleri kapsıyor, ki bunlar 
meşhur kişilerin başarı 
öyküleri değil, benim gibi 
herhangi sokaktaki insanların 
hikayeleridir. 
Kitabınızda 41 adet gerçek 
hayat hikâyesine yer veriyor-
sunuz. Son hikâyeyi ise oku-
ra bırakıyorsunuz. Okurdan 
ne gibi dönüş alıyorsunuz? 
Evet kitabın son sayfasını 
boş bıraktım. İşte o sayfa da 
okuyanın bütün egzersizleri 
uyguladıktan sonra kendi 
hayatının özeti yer alacaktır. 
Okuyan kendi hikayesini 

mail 
yolu ile bizimle 
paylaşabilir ve böylece başka 
insanlara nasihat verme veya 
hayat felsefesini paylaşma 
imkânına sahip olur. Fakat 
daha önemlisi, okuyanın 
duygularını kağıda dökmesi, 
geçmişine küsmesine engel 
olduğunu ve yazdıklarını bir 
kaç ay sonra okuyunca duy-
gularının değiştiğine şahit 
olmasıdır. Bence, yazmak, 
içindekilerini kâğıt kalem 
ile paylaşarak görselliğe 
kavuşturmak bir psikoloğa 
başvurmakla eşdeğerdir. 
Yazınca kendinizle yüzleşir-
ken aynı zamanda her şeyi 
içinize değil, kâğıda atmış 
(aktarmış) oluyorsunuz. Bu 
egzersizin bu kadar yoğun 
ilgi göreceğini tahmin etme-
miştim açıkçası. Çok sayıda 
geri dönüş oldu. Şu anki 
projem ilk etapta gönderilen 
hayat hikayelerin aralarında 
en etkileyici olanları kitabın 
ikinci serisinde paylaşmak.

anatı  else eyi  müzik dinlemeyi  okumayı  ezme
yi  ocuklarımla vakit e irmeyi ve öğrenmeyi ok 

seven ocuk ru lu birisi olduğunu anlatan yazar ıl 
la öz son olarak lüme eyrek ala dedi

28 . 05 . 19 4 5  Daru Avustury a 
kaf kas mü slü manları katliamının 

y ıl d ö nü mü nü  anmak iç in 
anıtın başınd a anma gü nü  d ü z enlenecektir.

Katılmak isteyenler aşağıdaki numaradan 
irtibata geçebilirler.

Aytaç - 0 7 6  4 3 7  4 1  5 4
İkinci Dünya Savaşı‘nda Avrupa‘nın 

ortasında yaşanan bir sivil Kafkas 
müslümanlarının Soykırımının Hikâyesi

Sovyet Abd Ing.Franz. Birliklerinin 
ortak olduğu soykırım ve cinayetler.

ANMA GÜNÜ-DAVET
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NGUSO - Diyanet İşleri Baş-
kanlığı'nın bu yılki teması olan 

Gelin Birlik Olalım  başlığıy-
la tüm 20  Yılı Kutlu Doğum 
Haftası İsviçre'nin hemen hemen 
her bölgesinde geniş katılımlar 
sağlanarak kutlandı. 0  Nisan'da 
Uster'de başlayan ve 24 Nisan'da 

ug Fatih Camii programıyla sona 

eren etkinliklerde, İTDV camileri 
bulundukları bölgelerdeki diğer 
camilerle de ortaklaşa organizas-
yonlar düzenleyerek Kutlu Doğum 
haftasını şanına yakışır bir şekilde 
kutladılar. Türkiye'den seçkin 
konukların konuşmacı olarak davet 
edildiği proğramlara katılım yo-
ğundu. Renens'den Biel'e, Rüti'den 

Baar'a kadar  bir çok der-
nekte konuyla ilgili kut-
lamalar yapıldı. Ve Hz. 
Peygamber Tevhit ve Vah-
det: Gelin Birlik Olalım  
konusu işlendi. Konuş-
macılar  İslam'ın Tevhit 
ve Vahdet dini olduğunu 
Kur'an-ı Kerimden ve Hz. 
Peygamberin sünnetin-
den örneklerle  anlattılar. 
Kutlu Doğum haftalarının 
maksadının, Hz. Peygam-
beri anmaktan ziyade an-
lamaya yönelik olduğunu 
belirten yetkililer,  İslam 
aleminin her zamankinden 
daha çok vahdete ihtiyaç 
duyduğuna vurgu yaptılar. 
İslam alemini etkisi altına 
alan savaş, ayrılık ve 
terör olaylarından ancak 
İslam'ın tevhit ve vahdet 
prensibine sarılmak sure-
tiyle kurtulabileceğimizi 
ifade ettiler. 

Mehmet Said Çelik

USTER - Peygamber Efendimizin 
dünyaya teşrifl eri münasebetiyle 

düzenlenen 'Kutlu Doğum Haftası' 
faaliyetlerinde Efendimizin örnek 
ahlakı anlatıldı. İsviçre Türk Diya-

net Vakfına bağlı 
Uster Diyanet Cami 
tarafından düzenle-
nen 'Kutlu Doğum 
Haftası' programında 
konferans veren Prof. 
Nihat Hatipoğlu, her 
Müslümanın Pey-
gamber Efendimizin 
güzel ahlakı ile ah-
laklanması gerektiği-
ni söyledi. Dünyanın 
farklı coğrafyaların-
daki Müslümanların 
içinde bulunduğu içler acısı durum-
dan kurtulabilmeleri için tek çarenin 
Efendimizin sünnetine uymak oldu-
ğunu söyledi. Çok sayıda vatandaşı-
mızın katıldığı konferansın ardından 
Hatipoğlu kitaplarını imzaladı ve 
sevenleriyle fotoğraf çektirdi.

utlu Do u  co ku u 

ati oğlu kita lar n  im alad

Bahtiyar kumuş
!"#$%&'%&#(!)&*+&,&#
-&&!.+$%$#/$0$*#1.2#
s am d şmanı rup, 
arket erin ra arın

da e a  r n erin 
yanına bi erek domuz 
eti yer eştirme ey emi 
ger ek eştiriyor ar  
s am d şmanı grup, 
s i re de de destek 

bu uyor  osya  edya 
zerinden örg t enen 

grup, takip i erini, 
market erde m s

man ara hitaben 
satı an he a  r n erine 
yanına mut aka domuz 
eti yer eştirerek he a  
r n satışını protesto 

etmeye e he a  r n
erinin satışına meydan 
okumaya da et ediyor  

rup takip i erinden 

ey em erini ko ay ık a 
ger ek eştirebi me eri 
i in kendi erine ko ay ık 
sağ aya ak ey em i
deo arı yayın ıyor  e
a  r n erin satışının 
yoğun ukta o duğu an
ak domuz eti satı ma

yan T rk arket erine
de giren grup ye eri, 

e a  r n erin zerine 
bi dirge bırakıyor  Bıra
kı an bi dirgede, s ami 
usu ere göre kesimin 
hay an ara zu um 
o arak nite endiri iyor  

man e s i re med
yasında da geniş yankı 
uyandıran e a  r n
ere meydan okuma 
ey emini ger ek eştiren 
grup, is ama e m s
man ara kin kusmak a 
su anıyor ar  

lmanyada ba layan islam dü manlığı 
svi re’yede sı radı  arketlerin ra larında elal 
ürünlerin yanına domuz eti yerle tirerek slama 

ve üslümanlara ne ret kusuluyor  

T

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

A cil bilet:  
0 7 9  4 0 3  0 7  5 6

1 9 7 9
2 01 6

Zürich, Basel ve Cenevre’den
THY ile iNDiRiMLi FiYATLAR

!

Post_Bizim_Rehber_2015_Schweiz_003-049.indd   3 21.09.15   22:10

Bizi Facebook‘dan 
takip edebilirsiniz
w w w .fac eb o o k.c o m/ isv ic rep o st
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C em Küçük’e 
iadeyi ziyaret
İSTANBUL - Geçtiğimiz günlerde 

İsviçre UETD teşkilatı tarafından 
düzenlenen programda İsviçre’de 
Türklerle buluşan başarılı Yazar Cem 
Küçük’ü Post Gazetesi Haber So-
rumlusu Cemil Baysal iadeyi ziyaret 
gerçekleştirdi. Es Medya binasın-
daki çalışma odasında gerçekleşen 
ziyarette Cem Küçük, İsviçre’deki 
ağırlanmasıyla ilgili övgü dolu 
sözler sarfetti. İsviçre’deki Türkle-
rin konumu ve yaşamı başta olmak 
üzere, iki ülke arasındaki çeşitli 
alanlardaki farklar ve siyasi gündem 
ile ilgili konuların konuşulduğu 
samimi sohbetin sonunda, Cemil 
Baysal İsviçre’deki Türklerden selam 
götürerek kendisine bir çikolata tak-
dim ederken, Cem Küçük İsviçre’ye 
bolca selam iletti.

KÖLN-Dünya Türk İş Konseyi (DTIK) 
Avrupa Komitesi üyeleri ilk toplantı-
sını Almanya'nın Köln kentinde yaptı. 

Toplantıda komitende görev dağılımı yapıldı. 
Yeni dönemde yapılacak çalışmalarla ilgili 
olarak açıklamalarda bulunan Avrupa Komi-
tesi Başkanı Suat Şahin, yeni komite olarak 
ilk hedefl erinin Avrupa'daki iş adamlarımızın 
ticarette daha etkin olmalarını sağlamak ve var 
olan sorunlarını çözümüne katkı vermek oldu-
ğunu söyledi. Başkan Şahin, "Kendi sorun-
larını çözememiş bir işadamı ne başkalarına 
ne de ülkesine faydalı olamaz. Budan dolayı 
faydalı olabilmemiz için dayanışma içerisinde 
olmamız gerekiyor. Güçlü işadamı Türkiye'ni 
ihracatına, ülkemizin yabancı yardımcı alma-
sına ve AB'ye girme sürecine daha fazla katkı 
verebiliriz" dedi.  Son yıllarda sayıları giderek 
artan ve bu artıştan dolayı da büyük memnu-
niyet duyulan kadın girişimcilerin iş hayatında 
yaşadıkları sorunlar konusunda da etkin bir 
şekilde mücadele etme kararının alındı. Dünya 
Türk İş Konseyi (DTIK) Avrupa Komitesi 
toplantılarının farklı farklı Avrupa ülkelerinde 
yapılmasına karar verildi. Toplantının ardından 
Avrupa Komitesinde görev dağılımı yapıldı.
Avrupa Bölge Komite Başkanı Suat Şahin, 
Başkan Yardımcısı Suat Gökan Karakuş, Zeke-
riya Bayrak Turgut Torunoğlu
Genel Sekreter: Saadet Koral
Hukuk Kurulu: İlyas Güçlü
Halkla İlişkiler: Fikret Aslan
Sektörler Kurulu : Osman Çelik
Ekonomi Kurulu: Ali Bekdur
Kadın Girişimciler Kurulu : Ayşegül Tutkun
Basın ve Medya: Kaya Turan Koçak
ARGE proje birimi : Mehmet Yamaç
STK Birimi: Remzi Kaplan
Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri: Şevket Avcı
Diaspora ve Siyasi İşler: Erdal Koyuncu

P aris H ilto n' un 
İsviçre mac erası 
kısa sürdü

Cemil Baysal

!CHİNDELLEGİ- Paris Hilton'un 
İsviçre macerası kısa sürdü. Geç-

tiğimiz yıl Cannes Fİlm Festivali'nde 
tanıştığı milyoner sevgilisinden 
ayrılan Hilton, Miami'ye yerleşti. 
Uzun süredir ayrı oldukları bilinen 
çiftın ayrıldığı yeni duyuldu.  İsviçre 
vatandaşlığı için başvuran ve Alman-
ca kurslarına başlayan Hilton'nun 
ayrılığından sonra bu girişiminin de 
sonuç vermeyeceği tahmin ediliyor.

Banka kartınızı 
kaybetmek
pahalıya 
patlayabilir 

B  

"ERN -Bazı Kredi kartınız kayıp 
mı oldu, kartınızın kopyalanma 

tehlikesi mi var, kartınızı çeşitli ne-
denlerle kullanamıyor musunuz? Tüm 
bu sorunlar nedeni ile kredi kartınızı 
yeniletmek istiyorsanız bu size 50 
Franka  patlayabilir. Bazı Bankalar, 
hesap kartı veta kredi kartını kapat-
tırmak için 20 frank, yeni bir kart 
çıkarmak için ise 30 frank (Toplam 
50 frank) ücret talep ediyorlar. Bazı 
Bankalarda bu ücretler 30 ila 40 
frank (toplam 70 frank)  arasında 
değişiyor. PostFinance, Zürcher ve 
St.Galler Kantonalbank en düşük 
ücretleri talep ederken, Migros Bank 
60, Credit Suisse 75 , Coop Bank ise 
90 frank talep ediyor. UBS müşteri-
leri, bankanın mobil uygulamalarını 
kullanarak kartlarını kapatan veya 
yeni kart talebinde bulunanlardan en 
ücret talep etmiyor. Tüketici Hakları 
müfettişleri ise müşteriye yansıyan 
kart kapatma veya yenileme ücretine 
tepki gösterdiler.

“ DT İK”ten yeni hedefl er
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ALMANYA: 
Abdul Hafız Jaradağ

HOLLANDA:
Durmuş Doğan
A ARİSTA  
Fadıl Başar

T  
Mahmut Keleş

FRA SA  
İbrahim Kotan
BE İ A  

Bekir Karaoğlu
NORVEÇ: 

Ayşegül Tutkun
S E YA  

Celil Saliji
SE B R  

Zeynep Aslan
İ İ TERE  
Uğur Yılmaz

DA İ AR A  
İmdat Özbek

Fİ A DİYA  
Yakup Yılmaz
A ST RYA  
Abdullah İsmail 

Maça
İS E  

Ahmet Önal
İS İ RE  
Suat Şahin

T  vrupa omitesi a kanı uat a in  yeni komite olarak ilk ede lerinin vrupa’daki i  adamlarımızın 
ticarette da a etkin olmalarını sağlamak ve var olan sorunlarını özümüne katkı vermek olduğunu söyledi  

!  o andırı ı ar bu 
de a s i re o isi o a

rak, Tessin den ge en ta
yan turist ere radar ezası 
gönderdi  uisse o i e  
antet i kağıtta, hız sınırını 
aştık arı gerek esiy e 0 
euro ta ep eden do andırı
ı ar, p aka numarası adres 
e kişi erin şahsi bi gi erini 

har iyen aynen yazma arı 

dikkat ekti  o andırı ı ar 
ka  kişi ye sahte adar 
ezası gönderdi hen z 

tesbit edi emedi  n ak 
s i re koşu arını e keyi 
biraz ık tanıyan ar i in 
s i re de o i e uisse  
diye bir ka ram o madığın
dan, o ayın do andırı ı ık 
o duğu ş phesiy e dikkat 
ekmesi gerekiyordu  

eza mektubunun man
a yerine ngi iz e e ta ep 

edi en para biriminin euro 
o ması dikkat eken diğer 
ş phe i durum ar  o andı
rı ı ar ta ep ettik eri eza
nın s i re hesabı yerine 
ta ya da bir hesaba ha a e 
edi mesini ta ep etme eri 
başka bir s phe i hareket  

aka numara arı e adres

eri iyi tesbit edi en otomo
bi  sahip erinin ger ekten 
de Tessin de bu unmuş 
o ma arı, do andırı ı arın 
bu kişi eri yakından takip 
ettik eri an aşı ıyor  Tessin 

o is Teşki atı do andırı ı
ık a i gi i duyuru yaptı  i
ğer tara tan, ta yan o is 
mes ektaş arıy a da irtibat 
ha inde er     emi  Baysa

Sa te oli ten a te radar ce a

S udanlı mülteci  
mahkeme 

önünde
Cemil Baysal

AAR A #
Sudan’lı mülteci, 

mülteci kampında 
evdeki görevli bir 
bayanı çamaşırlıkta 
sıkıştırarak tecavüze 
yeltenmekten dolayı 
mahmeke önünde he-
sap verecek. Savcının 
iddianamesine göre, 
Ocak ayında mülte-
cilerin konakladığı 
Laufenburg Regio-
nalspital hastanenisi-
nin çamaşırhanesinde 
sıkıştırdığı bayan 
görevli arasında 
yaşanan tecavüz giri-

şiminden dolayı, 19 
yaşındaki mülteciyi 
hapis cezası bekli-
yor. Çamaşırhanın 
kapısını kilitleyerek 
sıkıştırılan kadın 
görevli, anahtarı 
bularak kurtulmayı 
başardı. Savcılığın 
gözetim altında tutul-
ma talebini reddeden 
Mahkeme, sanığı 
başka bir mülteci ko-
naklama merkezine 
gönderdi. Mahkeme, 
sanık hakkında 1 yılı-
nı çekmek koşuluyla 
2 yıl hapis cezası 
talep ediyor. 

s i re hotokan arate 
ederasyonu Başkanı 
beyir ahin in da etiy e 

gittiği Base de yoğun i gi i e 
karşı anan a dun agaş, 
her yaştan karate tutkun a
rına deneyim erini aktardı  
s i re ampiyonu T rk 
arate i urat ahin in eş ik 

ettiği a dun agaş, Base , 
Bie , eerbrugg, au en
burg, bersiggenha  e 

ehin e den de, s i re ho
tokan arate ederasyonu 
Başkanı beyir ahin in 
organizasyonuy a d zen
enen seminer erde her 
yaştan karate tutkun arıy a 
bu uştu  s i re de yaşayan 
T rk spor u arın yanından 
eşit i ke erden ge en gen  

spor u ara da, karatey e i gi i 
yeni teknik eri an atan e 
uygu ama ı o arak da göste
ren karatenin duayen ismi, 
kendisini ağır ayan s i re 

hotokan arate edarasyo
nu Başkanı beyir ahin e 
e ai esine teşekk r etti

-./012(
3/.4.567.2(

89:;8
Türk karatesinin ün
ya ve vrupa ampiyo
nu duayen ismi al
dun la a  svi re’de 
6 e irde 6 seminer 
vererek yeni bir rekora 
imza attı

B  

BER   Mülteciler 
sekretaryası (Staats-

sekretariat für Migrati-
on (SEM) 12 kantonda 
yaptığı bir araştırma 
sonucunda, İsviçre2de 
yaklaşık 76 bin oturma 
izni bulunmayanların 
bulunduğunu tesbit 
ettiklerini açıkladı. 
SEM ayrıca bu kişilerin 
büyük çoğunluğunun 
kaçak olarak çalıştığı-
nı açıkladı. İsviçre'de 

oturma izni bulunma-
dan çalışanlar en son 
2005 yılında tesbit 
edilmiş ve o zamanki 
rakam yaklaşık 90 bin 
olarak açıklanmıştı. 
SEM'in raporunda ayrı-
ca oturma izni olmadan 
isviçre'de çalışanların 
büyük bölümünün 
merkez veya güney 
Amerka  ülkelerinden 
geldiklerini ve  yıllardır 
ülkede bulundukları ve 
çalıştıkları belirtildi.

i e e  in ka ak i i
ülteciler sekretaryası taatssekretari

at ür i ration  yayınladığı raporda 
ülkede 6 bin ka ak  olduğunu bildirdi

ismi verilen yavruya hoş geldin der 
hayırlı uzun ömürler dileriz.

G az etesi ç alışanları

İsviçre temsilcimiz 
Ö mü r Ç elik dede olduu

 Tebrik

Aktüel

Z ey nep
M elis
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Mehmet Said Celik
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İşadamları 

Derneği MÜSİAD 
İsviçre tarafından orga-
nize edilen konferanslar 
serisi devam ediyor. 

iderlik ve Etkili Yö-
neticilik  konulu konfe-
ransa Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Re-
cep Altepe konuşmacı 
olarak katıldı. Autopark 

il'de düzenlenen 
yemekli toplantıda iş 
adamlarıyla bir araya 
gelen Başkan Altepe, 
katılımcılara iderlik 
ve Etkili Yöneticilik 
konusunda tecrübele-
rini anlattı. Bursa'nın 
yatırımlar  konusundaki 
avantajları da anlatan 
Başkan Recep Altepe, 
Bursa ülkemizin önemli 
sanayi şehirlerinden 
olduğunu ve yakın bir 
gelecekte de dünyanın 
sayılı sanayi şehirle-
ri arasına gireceğini 
söyledi. 
Bursa'da uçak imalatı 
için altyapı çalışmala-
rının tamamlandığını 
belirten Başkan Recep 
Altepe,  Bursa otomo-
bil sanayi başta olmak 
üzere bir çok sanayinin 
merkezi konumundadır. 
Yeni yatırımlarla da 
daha da cazip yatırım 
merkezi haline gelecek-
tir. Bu günden yatırım 
yapanlar kazanacaktır. 
Sizi yatırım yaparak ka-
zanmaya davet ediyo-
rum  diyerek yatırıma 
çağırdı. Konferansın 
ardından soru cevap bö-
lümünde iş adamlarının 
sorularını cevaplayan 
Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep 
Altepe'za MÜSİAD 
İsviçre Başkanı esur 
Çıtak tarafından te-
şekkür plaketi  verildi. 
Konferansa Dostlar 
Divani Başkanı Sami 

zey, ürich Muavin 
Konsolosu Abuzer 
Köse, Din Hizmetleri 
Müşavir ekili Engin 
Yılmaz, UETD İsviçre 
Başkanı Murat ahin, 
TİSAB Başkanı Hüse-
yin Samsunlu ve İsviçre 
Türk Diyanet akfı 
Koordinatörü afer 
Terkeşli katıldı. 

Başkan Altepe işadamlarıyla buluştu
ursa üyük e ir elediye a kanı ecep ltepe 

 svi re ev sa ipliğinde i adamlarıyla bir araya 
elerek ursa’ya yatırımların avanta larını anlattı

Mehmet Said Çelik

Z RİH - Çeşitli 
temaslarda bulun-

mak üzere İsviçre’ye 
gelen Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep 
Altepe ve Dostlar Divanı 
Başkanı Gazeteci-Yazar 
Sami zey ve MÜSİAD 
İsviçre Yönetim Kuru-
lu Üyeleri ile birlikte 
gazetemizi ziyaret ederek 
İsviçre’deki Türk toplu-
munun sorunları ele alın-
dı. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 

Türk toplumu için medyanın büyük 
önem arz ettiğini belirterek, Anadilde 
yayın yapmak hem Türkçemizin geleceği 
hem de vatandaşlarımızın kaynaşmasına 
vesile olacağından büyük bir işlevi ye-
rine getiriyorsunuz’ diyerek çalışmaları-
mızdan dolayı İsviçre Temsilcimiz mür 
Çelik’e teşekkür etti.

!"#$%$&'$()*+,$#$-.,$),./+0$#
ursa üyük e ir elediye 
a kanı ecep ltepe a

zetemize ziyarette bulundu  
svi re’de ü lü Türk medyası
nın olmasını Türk toplumu i in 

önemli olduğunu söyledi
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'  s i re ye i k gö  
akınının baş adığı yı arda 

ta yan ar akın akın rupa ya e 
s i re ye ge miş erdi  kenin 
b y k n us oğun uğunu o yı
arda s i re ye kök atıp o uk arı 
e torun arı bug n Batı ke erin

de yaban ı  o arak değer endi
ri meyen ta yan ar o uşturuyor  

aha ön eki yı arda Ba kan 
köken i erde gör en n us artışı 
atin ere ge ti  on yı arda sanı

anın tam aksine, s i re de n
usu b y yen yaban ı mi et erin 
başında ta yan ar ge iyor  015 
yı ında s i re ye ge en ta yan 
sayısı tam 11 bin  
kin i sıradaki artış ise yine bir 
baş a atin kesi ransız ar  
Bundan ön eki yı arda başı 
eken man ar da, ge enden ok 
kesine geri dön ş yapan ar  

s i re de artan ta yan n usu 
1 50 i yı arın başında i k gö
men inşaat e t ne  yo  iş isi 

o an ta yan arı hatır atıyor  
n ak, o g n ge en ta yan ar a 

bug n ge en ta yan ar arasında 
b y k kuşak ark ı göze arpıyor   

on yı arda ta ya dan ge en er 
0 45 yaş arı arasında, y ksek 

eğitim i e s i re de kariyer 
ama ı ge en er  atta 00  
yı ından ön e ta ya dan ge en er
e, bug n ge en eğitim i ka i iye 
durumdaki s i re de iş bu an 
ta yan gö men er arasında en az 

y zde 10 maaş arkı bu unuyor  

talyan dal a  yeniden ba lad

BERN- İsviçre'de 
temaslarda bulunan 
Azerbaycan Parlamen-

to Baskan Yardımcısı Bahar 
Muratova, Ermeniler tarafın-
dan işgal altıdaki dağlık Ka-
rabağ topraklarında meydana 
gelen son olaylarla ilgili ola-
rak gazetemize açıklamalar-
da bulundu.  Ermenistan'nin 
hem işgalci hem de saldırgan 
tavır sergilediğini belirten 
Muradova, 'Karabag öz bi 

öz Azarbaycan'ın vatan 
toprağıdır. Bunun böyle 
olduğunu bütün uluslarara-
sı kuruluşlarda bu sekilde  
tanımıştır. Ermanistan'ın 
işgali yüzünden  bir mil-

yon Karabağlı kardeşimiz ata 
topraklarından mülteci konu-
muna düşmüştür. Karabag'da 
21.yüzyilin soykırımı ermeni 
ceteleri tarafından Karabağlı 
kardeşlerimize yapilmistir' 
diyerek işgalin bir an önce 
barışçıl bir şekilde bitme-
sini istediklerini belirtti.  
Karabağ sorunun barışçıl 
bir sekilde çözülmünde 
Avrupali dostlarımızdan bu 

konuda y rdım bekle-
diklerini de ıfade eden 
Muradovaö ' zellikle 
işgalci ermeniler şimdi 
de saldırgan tavırları-
ni devam ettiriyorlar. 
Bizim Avrupali dostla-
rimizdan beklentimiz, 
Karabağ sorununa adil 
bir şekilde yaklaşmala-
rıdır. İsviçre temasları-
mızda çok olumlu geçti. 
Gerek Karabag gerekse 
de ülkemizin yabancı 
yatırımcılara dönük fır-
satlarını anlatma imkani 
bulduk  açıklamasında 
bulundu.

Karabağ konusunda adil 
bir yaklaşım bekliyoruz

Cemil Baysal

Z RİH  İsviçre Güzellik 
rganizasyonu'nda yeniden kriz. 

Ekonomi kaynak bulunamasından 
dolayı bir yıl düzenlenmeyen İsviç-
re Güzellik Yarışması, önümüzdeki 
dönem yine parasızlık nedeniyle 
düzenlenmeme riski yaşıyor.
Bu kriz en son seçilen güzel auriane 
Sallin'in daha uzun İsviçre Güzeli ola-
rak kalmasına yarayacak. 
Krizin sebebi ise, Güzellik 
Yarışması'na ilginin yıldan yıla 
azalması ve insanların Güzellik 
Yarışması'nın düzenlendiği canlı 
programa ilgisiz kalması. Yeterki 
kaynak bulunaması halinde Güzellik 
Yarışması ilk defa T 'den canlı ola-
rak sunulmayacak. 
Daha önceki krizde kurtarıcı olarak 
yetişen işadamı Guşdo Fluri T  
Programı'nı canlı sunabilmek için 
harcadığı 800 bin frank kaynağı farklı 
yerde yatırım yapmayı daha akılcı 
buluyor. 
2001 yılında 1,1 milyon kişinin ekran 
başında canlı takip ettiği İsviçre 
Güzellik Yarışması'nı, son yarışma 
akşamı sadece 2 0 bin kişi takip etti. 
Gerekli kaynak ve yatırımcı buluna-
mazsa, 2012 yılında 12 ay yerine 17 
ay Kraliçe tacını taşıyan güzel gibi, 
son güzel auriane Sallin de daha 
uzun görevde kalacak.  
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e itli temaslarda bulunmak üzere svi re’de bulunan zerbaycan ar
lamento askan ardımcısı a ar uradova   arabağ konusunda v
rupalıların konuya adil yakla
malarını beklediklerini söyledi

Hotel Konsepti

İç ve Dış Mekan Masa, Sandalye ve Koltuk
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Duvar, Tavan ve Taban Dekorasyonu

GASTRO
GALERIA

Şube 1:
Brandstr. 45, 8952 Schlieren

Şube 2: Regi Märkt AVM
Feldstr. 2, 8105 Regensdorf

+41 (0) 44 730 23 23
+41 (0) 44 730 18 80
+41 (0) 44 730 18 81
+41 (0) 76 559 56 59

www.istikbalmobilya.ch
www.conceptmoebel.ch
www.sarkkosesi.ch
info@istikbalmoebel.ch

ÇOK YAKINDA

AÇILIYOR

Nargile Barlar için Şark Köşesi

2. Şubemiz ÇOK YAKINDA Regensdorf’da!

Kuaför Salonu

Mekanlara 3D ve mimari çizim yapılır. 
Her ölçüye uygun malzeme üretimi yapılır.

Bizden fiyat teklifi almadan karar vermeyin.

Mekana göre ölçü alınır

Tüm Hizmetlerimiz 
anahtar teslim yapılır:
  - İmbiss / Restorant
- Evlere Mutfak
- Hotel Konsepti
- Şark Köşeleri
- Dekorasyon
- İş Elbiseleri
- Kuaför Salonu
- Aksesuar
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