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İsviçre
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bizimle
takip edin!

DERGiN HER AY
ADRESiNE GELSiN!
1 yıllık Abonelik ücreti
sadece 75 Sfr.

İsim:
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Faaliyet alanı:
Dergi teslim Adresi:

Posta Kodu/ Şehir:
Telefon:
E-Mail:
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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
Dergimize web sitesinden de abone olabilirsiniz.
www.haberpodium.ch

/haber.podium
/haberpodium

Tatil döneminde ara verdiğimiz dergi çalışmalarımıza yeniden başladık. Tatil nedeniyle
sakin geçen bu dönemde, İsviçre’deki güncel
gelişmeleri sizlere haber portalımızdan aktarmaya çalıştık.
Bu yaz dönemi felaket haberleri ile geçti.
Avrupa’nın birçok ülkesinde görülen ve normal
mevsimsel seyrin üzerinde yaşanan seller,
dünya genelinde görülen aşırı sıcaklıklar nedeniyle yaşanan orman yangınları yaz döneminin
ana gündem maddeleri oldu.
Değişen sıcaklık değerleri ile birlikte doğasal
dengeler de değişmeye başladı.

Aydın YILDIRIM
a.yildirim@haberpodium.ch

Bu dönem İsviçre’de yüksek miktarda yağışların neden olduğu yıkıcı sel felaketleri genellikle
tarım alanlarını etkilerken, ortaya milyarlarca
franklık zararlar çıktı. İlerleyen zamanlarda,
besin maddesi eksikliği nedeniyle tarım ürünlerinin fiyatlarının artacağı tahmin ediliyor.
İçeriğimizde, tüm bu olumsuz gelişmelerin
iklim değişikliği ile ilgili olup olmadığına ve
insanların gidişattaki etkilerine değindik.
Ek olarak; önceki yılın yaz döneminde Koronavirüs’ten kaynaklı olarak tatillerini İsviçre
dışında yapamayanların, bu yaz döneminde
görülen fırtına ve soğuk hava dolayısı ile
İsviçre’yi terk etme isteklerinde artışlar olduğu
da göze çarptı.
.....
26 Eylül 2021'de federal düzeyde iki konu
hakkında oylama yapılacak.

Bu girişim komitesine göre, İsviçre'deki en
zengin 300 kişi, servetlerini son yedi yılda ikiye katlayarak, 352 milyar franktan 707 milyar
franka çıkardılar. Ülkedeki toplam varlıkların
%42'sinden fazlasına sahip olan bu zengin
kesimin servetleri, kira gelirlerinden veya faizlerden kaynaklı olarak sürekli artıyor.
İnisiyatif ile zenginlere daha fazla vergi ödeme
yükümlülüğü getirilmesi savunulurken, elde
edilecek olan ek vergi gelirlerinin adil bir şekilde halka dağıtılması hedefleniyor.
Bir diğer oylama konusu ise ve İsviçre Medeni
Kanunu‘nda değişiklik -Herkes için evlilik.
(Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches - Ehe für alle)
Federal Parlamento 2020 yılının Haziran ayında gerçekleştirdiği bir oturumunda, eşcinsel
çiftlere evlilik hakkı tanıyan düzenlemeyi kabul
etmişti. “Herkes için evlilik" yasası ile temel ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve tüm çiftlere
eşit davranılması hedefleniyordu.
Ancak sağ ve muhafazakâr çevreler bu yasadan rahatsız olurlarken, yapılan bu değişikliğe
karşı 61 bin 027 imza toplayıp referandumu
gündeme getirdiler.
Federal Hükümet, Federal Parlamento ve
halkın büyük bir çoğunluğu daha önce kabul
edilen “Herkes için evlilik" yasasını destekliyor.
Bu oylama konularına dair detayları içeriğimizde okuyabilirsiniz.

Bunlardan biri “Ücretleri azaltın, sermayeyi
adil bir şekilde vergilendirin” (Volksinitiative
«Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern)
başlıklı oylama.

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
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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
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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
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