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12 yaş ve 
üstü için 
Korona aşısı 
onayı





Tel: 0049 / 7621 93 55 300

Leopoldstr 2a 
79576 Weil am Rhein

Zerda Gold şimdi daha da yakınınızda, 
Weil am Rhein’da hizmetinizde.
• Zengin takı çeşitleri
• Bilezik-Alyans-Yüzük-Set-Kolye
• Tamirat
• Ziynet-Yatırım altını
• Eski altın alımı
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İmza

75 Sfr. ödeyerek 1 yıllık abone olmak istiyorum. 
Gerekli bedeli ödemem için bana makbuz yollayın.

BANKA HESAP NUMARAMIZ: KONTO 60-648799-5

IBAN: CH59 0900 0000 6064 8799 5

ArgeMedia-HaberPodium
Tösstalstrasse 23 
8400 Winterthur
+41 (0) 52 514 11 00
+41 (0) 76 343 80 74 /haber.podium

/haberpodium

İ s v i ç r e 
g ü n d e m i n i 

b i z i m l e 
t a k i p  e d i n !ABONE OL, 

DERGiN HER AY 

ADRESiNE GELSiN!

1 yıllık Abonelik ücreti 

sadece 75 Sfr.

Dergimize web sitesinden de abone olabilirsiniz. 
www.haberpodium.ch



Uçak firmaları durumu fırsata çevirip daha 
çok para kazanmak isterken, bu durum hem 
tüketicileri hem de acenteleri olumsuz etki-
liyor. Dileriz daha dengeli bir fiyat politikası 
ile herkes mutlu olur.

Korona sürecinde sürekli olarak yeni kararlar 
alınıyor. Bu nedenle, uçuş yapacak olan 
yolcuların acenteleri ile iletişim halinde 
olmalarında fayda var. Güncel gelişmeler ve 
ülkeden ülkeye değişen uygulamalarla ilgili 
olarak gerekli desteği acentenizden edinebi-
lir, zor durumda kalmaktan kurtulabilirsiniz.

.....

Bu ayki içeriğimizde şu an sıkıntılı bir 
dönemden geçen İsviçre-AB ilişkilerine de 
yer verdik. İsviçre, AB ile sürdürülen Çerçeve 
Anlaşması müzakerelerine yedi yıl aradan 
sonra tek taraflı son verirken, bu karar hem 
şaşkınlık yarattı hem de ileriye yönelik bazı 
sorunların yaşanabileceği kaygısını günde-
me getirdi.

Anlaşmaya dair görüşmelerin kesilmesi 
İsviçre açısından ciddi sonuçlar doğurabilir. 
Anlaşmanın iptal edilmesi sonrasındaki 
tepkileri ve yaşanabilecek olası sıkıntıları 
içeriğimizde sıraladık.

....

HaberPodium‘un, tatil dönemine denk gelen 
Temmuz sayısı çıkmayacak. Bu dönemde 
İsviçre’ye dair güncel gelişmeleri haber por-
talımızdan ve sosyal medya ağlarımızdan 
takip edebilirsiniz.

HaberPodium ekibi olarak herkese şimdiden 
güzel bir tatil geçirmelerini diliyoruz.

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. 

ArgeMedia

HaberPodium

Tösstalstrasse 23
8400 Winterthur

Tel  +41 (0) 76 343 80 74

E-Mail  info@haberpodium.ch

Web  www.haberpodium.ch

Inserate  marketing@haberpodium.ch

Bankverbindung 

KONTO 60-648799-5 

IBAN CH59 0900 0000 6064 8799 5

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 11 Adet, her ayın 15'i 
11 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.ch

7 Haziran itibari ile; aşılanmış, iyileşmiş veya 
test edilmiş kişiler için Covid Sertifikası 
uygulaması başladı. 

“AB Dijital COVİD Sertifikası” ile uyumlu olan 
bu sertifika, Avrupa Birliği sınırları dahilinde 
rahatça seyahat etmeyi yeniden mümkün 
hale getiriyor.

Uygulama, daha sonraki düzenlemelere ve 
salgın durumuna bağlı olarak, aşama aşama 
Avrupa Birliği dışındaki ülkeler için de ge-
çerli hale getirilecek. 

İçeriğimizde de belirttiğimiz şekilde; Federal 
Bilgi Teknolojileri Dairesi tarafından oluştu-
rulan bu Covid Sertifikası hem kağıt hem de 
elektronik versiyonlarda sunuluyor. 

Gönüllü olarak edinilebilecek olan bu sertifi-
kayı, şartları yerine getiren herkes alabilir.

Covid Sertifikası ile ilgili tüm detayları içeri-
ğimizde okuyabilirsiniz.

.....

Tatil zamanı yaklaşıyor. İyi bir tatille, yorucu 
geçen bir Korona yılının stresini atmak 
herkesin isteği.

Aşılamalardaki artışlar, vaka sayılarının düş-
meye başlaması, var olan önlemlerin gev-
şetilmesi, aralarında Türkiye’nin de olduğu 
tatil ülkelerinin karantina uygulanacak riskli 
bölgeler listesinden çıkarılması ve Covid 
Sertifikası uygulaması, yaklaşan tatil dönemi 
açısından oldukça güvenli etkiler yaratıyor. 

Korona önlemlerinden en çok etkilenen sek-
törlerin başında gelen turizm sektörü yavaş 
yavaş kendini toparlıyor. 

Konu ile ilgili görüştüğümüz bazı seyahat 
acenteleri tatillerdeki rezervasyon artışlarını 
doğruluyorlar. Bununla birlikte, bilet fiyatla-
rındaki artışların çok yüksek olduğundan da 
yakınıyorlar. 
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