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Göçmenlerin 
Yerelde 
Oy Kullanma 
Hakları



Schaden Hotline: 0800 22 33 44

Allianz Suisse
Hauptagentur O� ringen
Nordstrasse 14
CH-4665 O� ringen

www.allianz-suisse.ch

Serdar Eser
Versicherungs- und Vorsorgeberater

Finma Registernr.: 33082

Tel: 058 357 53 87 
Mobil: 079 159 87 59

Fax: 058 357 53 71
Mail: serdar.eser@allianz.ch



800 metrekarelik Showroom’da yüzlerce çeşit ürün sizleri bekliyor.

İşyerlerine, bürolara, evlere ve restoranlara özel dekorasyonlar yapılır.

• Ahşap mobilyalar
• Büro malzemeleri
• Masa-Sandalye çeşitleri
• Aksesurlar
• Işıklandırma sistemleri
• Tekstil ürünleri

• Çatal-Kaşık-Bıçak çeşitleri
• Tabak çeşitleri
• Koltuk takımları
• Bahçe mobilyaları
• El yapımı dokuma halılar
• Ve daha birçok çeşit...

Date Offi  ce 
Möbel 

Adres:
Wawi-Center
Tösstalstrasse 14
8360 Wallenwil-CH

Tel: 071 565 19 65
  079 230 57 94
  079 833 10 66

Açılış Saatleri:
Pazartesi: 13:30-18:30

Salı-Cuma: 10:00-18:30
Cumartesi: 10:00-17:00

www.c-loft.chE-Mail: info@c-loft.ch

Hayatınıza renk katarHayatınıza renk katar
Dekoratif MobilyaDekoratif Mobilya
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75 Sfr. ödeyerek 1 yıllık abone olmak istiyorum. 
Gerekli bedeli ödemem için bana makbuz yollayın.
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IBAN: CH59 0900 0000 6064 8799 5
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bilgi sahibi olmayan kalmadı diye düşünüyorum. 
Kimisine göre Çin’e yapılan bir biyolojik saldırı, 
kimisine göre ırkçı söylemlerini temellendirebile-
ceği bir gerekçe, kimisine göre ise korku ve panik 
durumu.

Dünya şu an bir kriz döneminden geçiyor. Kriz dö-
nemlerinde, gündemi belirlemede yanlış, eksik ya 
da aşırılık içeren haberlerin etkileri oldukça büyük. 
Bu süreçte komplo teorileri, histeri, nefret, yalan 
haber her zamankinden daha fazla pompalanırken, 
yanlış bilgilendirmeler kamu güvenliği ve kamu 
sağlığı için tehlike oluşturuyor.

Bu durum İsviçre için de pek farklı değil. Ülke-
de panik ve korku havası mevcut. Sayıları gün 
geçtikçe daha da artan Korona virüsü vakaları, kimi 
insanları potansiyel “ölümcül mikrop taşıyıcıları” 
olarak gösterirken korku iklimini de hakim kılıyor. 

Son dönemlerde, halkın özellikle de konserve türü 
ürünleri depolamaya başlaması, bazı restoranlara 
Çinlilerin girişlerinin yasaklanması ve ülke sınırla-
rının kapatılmasının tartışılması bu histerinin birer 
parçası.

İsviçre Sağlık Bakanlığı’nın konu hakkında kamu-
oyunu zamanında bilgilendirmemesi ve gerekli 
önlemleri almaması ayrıca ele alınması gerekiyor. 
Bakanlık geç de olsa bir bilgilendirme kampanyası 
başlattı. Ancak yine eksikler mevcut. Örneğin bu 
kampanyada göçmenler ve göçmen medyası 
görmezden gelindi. Buna rağmen, kendi adımıza, 
sağlıklı ve doğru bilgileri aktarma görevimizi yerine 
getirdiğimize inanıyorum.

Beklentimiz bu tarz kampanyalarda, halkı en iyi 
şekilde bilgilendirmek adına birlikte çalışmak.

Künye / Impressium

HaberPodium ist eine Monatliche 
Zeitschrift, das Schweizerische 
Nachrichten auf Türkisch anbietet und für 
die türkischsprachige Bevölkerung der 
Schweiz zur Verfügung stellt.

Zielsetzung ist die Förderung und die 
soziale Integration der türkischsprachigen 
Bevölkerung in ihre Umgebung und ein 
besseres gegenseitiges Verständnis. 
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Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlara 
aittir ve reklamların içeriğinden reklam 
verenler sorumludur. Doğacak hukuki 
sorumluluk hiçbir şekilde dergimizi ve sitemizi 
bağlamaz. Dergi ve sitemizde yer alan yazı, 
resim, ilan ve reklamlar ismimiz belirtilmek 
suretiyle ya da izin alınarak kullanılabilir. 

HaberPodium basın yayın ilkelerine uymayı 
taahhüt eder.

Redaksiyon kapanış: 

Her ayın 3'ü. Dergimizde yayınlanmasını 
istediğiniz haber, duyuru ve reklamlarınızı her 
ayın 3'üne kadar göndermeniz gerekmektedir.

Verdikleri ilanlarla sponsor desteği sunan 
firmalarımıza teşekkür ediyoruz.

www.haberpodium.ch

facebook/haber.podium

twitter/haberpodium

instagram/haberpodium

Fransız kantonları sorumlusu / 
Leiter französischen Kantone
Savas Kulug

Hukuk Danışmanı / Rechtsberaterin
Derya Özgül LL.M 

Grafik Tasarım/Baskı / Grafische Design/
Druck
ArgeMedia

Türkiye Sorumlusu
Kurtuluş Karaşın

Online / Internet
Sadık Bagadur

Yayın Periyodu / Periode
Yılda 12 Adet, her ayın 15'i 
12 Mal Jährlich, jeder 15. des Monats

Die Verwendung von Texten, Fotos und 
Inhalten von haberpodium.com ist nur 
mit Quellenangabe (www.haberpodium.
com) gestattet. Jede Verwendung oder 
Reproduktion ohne Genehmigung von 
haberpodium.com ist untersagt und verletzt 
die Autorenrechte. Die Redaktion behält 
sich das Recht vor, erhaltene Artikel, Fotos 
oder andere Arten von Dokumenten nicht zu 
publizieren.

Sahibi / Herausgeber
ArgeMedia

Genel Yayın Yönetmeni / Chefredaktor
Aydın Yıldırım

Haber Müdürü / Nachrichtenchef
Derya Özgül

Redaksiyon / Redaktion
Reyhan Alhas

Yazarlar / Autoren
Ayhan Demirden
Bahar Yıldırım
Berna Çoban
Bülent Kaya
Edibe Gölgeli
Fikret Zengin
Fuat Köçer
Gamze Hacipasaoglu
Gülter Locher
Haşim Sancar
Mehmet Meral
Meral Acar
Mustafa Aktaş
Özgür Tamcan 
Sibel Arslan
Savaş Şengül
Yasemin Schreiber Pekin

Aydın YILDIRIM
a.yildirim@haberpodium.com

Noam Chomsky demokrasi için; “Demokrasi, 
içindeki insanların izleyici değil, oyuncu olduğu bir 
sistemdir.“ diyor.

1971 yılına kadar çoğunluk oy kullanamazken, 
kadınların politik alanda söz hakları yoktu. Şimdiy-
se, kadınlara oy hakkının verilmesinin üzerinden 
neredeyse yarım yüzyıl geçti. 

Benzer bir konu tekrar gündemde; İsviçre’de 
yaşayan göçmenlere yerelde oy kullanma hakkı 
verilmesi… 

Güncel nüfusu 8,5 milyondan fazla olan İsviçre’de 
2,2 milyon “vatandaş olmayan“ göçmen yaşıyor. 
Toplamda 26 kanton ile 2212 belediye bulunan 
ülkede göçmenler sadece 8 kanton ile 605 beledi-
yede oy kullanma hakkına sahipler. 

Bu ayki sayımızda göçmenlere yerelde oy hakkı 
verilmesi konusuna eğildik ve okuyucularımız için 
özel bir dosya oluşturduk.

Göçmenlere oy hakkının verilmesi ile ilgili yapılan 
halk oylamalarında genellikle “Hayır” sonucu çıkı-
yor. Özellikle de Almanca konuşulan kantonlarda…

Konuyu, politikacılar ile de etraflıca görüşüp sorun-
ları ve çözümleri konuştuk. Bu vesile ile, göçmen-
lere oy hakkı verilmesinin ne kadar zorlu bir süreç 
olduğunu da anlamış olduk;

Göçmenlere yerelde oy hakkı için kanton parla-
mentolarının verecekleri onay, sonrasında kan-
tonda yapılacak halk oylamasında halkın kantonal 
Anayasa değişikliği için “Evet“ demesi gerektiği 
şartı, bu değişiklik sonrasında yerel belediyelerde 
de yeniden yapılacak olan halk oylamaları, vs. vs... 

Sonuç olarak, göçmenlerin, göçmen kökenli 
politikacıların ve göçmenlerin haklarını savunan 
partilerin çok sıkı çalışmaları ve halkı ikna etmeleri 
gerekiyor.

…….

İçeriğimizde, ağırlıkla ele aldığımız bir diğer konu 
ise Korona virüsü. Artık bu kavramı duymayan, 
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