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Arka sayfa

    biliyor muydunuz?
Kiraz ağacının, Baselbiet tarımının simgesi olduğunu biliyor muydunuz? 

Baselbiet’in günümüzde en çok tanınan ve Flurianer (veya Schauenburger) olarak adlandırılan 
yenilebilir kiraz türü bundan yaklaşık 100 yıl önce, Bad Schauenburg otelinin o zamanki sahibi Emil 
Benedikt Flury tarafından, Lübnan’dan Baselbiet’e getirildi. 



3Baselbiet’e hoş geldiniz! 

Bizim güzel kantonumuzda yaşamaya karar 
verdiğinizden memnuniyet duyuyoruz.

Basel-Landschaft Kantonu kendine özgü çeşitliliği 
ile öne çıkmaktadır. Pitoresk Jura bölgesinin 
hemen hemen el değmemiş nitelikte doğasını 
keşfedin. Geçmiş zamanların çok sayıda kale 
ve sarayları size bu esnada eşlik edecektir. 
Augusta Raurica gibi dünyaca ünlü tarihi yerler 
sizi Romalıların izleriyle karşılaştırır ve Liestal 
gibi cezbedici ufak şehirler sizi tarihi semtlerinin 
cadde ve sokaklarında dolaşmaya davet eder. 
Buna karşın, Aşağı Baselbiet’teki sanayi bölgeleri 
size bir kent atmosferini yansıtıp tüm dünyadan 
gelen insanlara cazip işyerleri sunar. 

150’yi aşkın ülkeden gelen insanlar buraya 
yerleşmiştir. Bu kanton ve belediyeleri 
sizi de topluma uyum sağlama sürecinde 
desteklemektedir. Parolamız şöyledir: Teşvik 
ve Talep Et! Başarılı bir uyum için yerli halkın 
samimiyeti ve sizin, kantonumuza taşınan kişiler 
olarak yeni yaşam ortamına aşina olmanız 
yönünde iradeniz gereklidir. Sadece bu şekilde, 
birlikte bir yaşam için başarı sağlanır. Bu broşür 
size, İsviçre’deki yaşamınız ile ilgili koşulları 
daha kolay kavrayabilmeniz için önemli bilgiler 
sunmaktadır. Kantonumuzdaki çok sayıda 
imkanlardan yararlanın, sosyal ilişkiler kurun ve 
yeni çevrenizde hayata faal bir şekilde katılın! 
Sizlerin de kendinizi burada bir an önce kendi 
evinizde hissetmeniz için! 

Size iyi bir başlangıç dilerim! 

Hükümet Meclis Üyesi Isaac Reber  
Basel-Landschaft Kantonu Emniyet  
Genel Müdürlüğü Başkanı 

Hükümet Meclis Üyesi Isaac Reber 
Basel-Landschaft Kantonu Emniyet Genel 
Müdürlüğü Başkanı



4 Uyum Dairesi 

Uyum Dairesi, uyum konularında Basel-
Landschaft Kantonunun başvuru merkezidir. 
Dairenin görevleri aşağıdaki gibidir:

 Kanton uyum yasası ve uyum yönetmeliğinin 
uygulanması 

 Federasyon mercilerinin muhatabı

 Uyum ile ilgili konularda Emniyet Genel 
Müdürlüğü Başkanına bilgi aktarmak

 Basel-Landschaft Kantonunda ikamet eden 
kadın ve erkek yabancıların özellikle uyumunu 
teşvik eden strateji ve konseptler geliştirmek

 Kanton yönetimi kapsamında, uyum konusu ile 
ilgili sunulan çeşitli imkanların koordinasyonu 

 Çevre belediyeler ve Kanton Basel-Stadt 
Belediyesi ile bilgi ve tecrübe alışverişinde 
bulunmak

 Yerli halka, göçmen nüfusa ve işverenlere 
mevcut uyum teşvik imkanları hakkında bilgi 
sunmak 

Bu dairenin temel görevlerinden biri; dil eğitimi 
teşviki, bilgilendirme/iletişim ve sosyal uyum 
alanlarında uyum projelerini teşvik etmekten 
ibarettir. Bu tür projeleri üstlenen kuruluşlar 
danışmanlık bürosuna, uyum projelerinin 
desteklenmesine yönelik teşvik dilekçesi 
verebilirler. Bu daire, Basel-Stadt Belediyesi 
ile sıkı bir işbirliği çerçevesinde, bölgedeki 
göçmenler için uyumlu imkanların sunulmasını 
sağlar. Bunun için gerekli mevzuat ve formları 
Uyum Dairesinin internet sayfasında (www.
integration.bl.ch) ve her iki Basel’in uyum veri 
tabanında (www.integration-bsbl.ch) bulabilirsiniz. 
Biz Federasyon, kanton ve belediyeler ile birlikte 
uyum politikasını geliştirmeye katkıda bulunarak 
sizlere de bununla uyum çabalarınızda yardımcı 
oluyoruz.

Hans Beat Moser

Basel-Landschaft Kantonu  
Uyum Dairesinin uyumdan  
sorumlu görevlisi 

Hans Beat Moser
Basel-Landschaft Kantonu Uyum Sorumlusu 
Uyum Dairesi  
Fachstelle Integration 
Emniyet Genel Müdürlüğü  
Sicherheitsdirektion  
Kanton Basel-Landschaft 
Rathausstrasse 24 
4410 Liestal 
Telefon 061 552 66 53 
sid-integration@bl.ch 
www.integration.bl.ch
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Göçmenler Dairesi, Basel-Landschaft 
Kantonundaki yabancıların oturum haklarının 
denetim ve düzenlemesinden sorumludur. Bu 
bağlamda Göçmenler Dairesi, Federasyon 
Hukukunun yabancılarla ilgili hükümlerini, iltica 
yasası mevzuatını, kişilerin serbest dolaşımı ile 
ilgili sözleşme hükümlerini ve Federasyonun ilgili 
yönetmelik ve direktiflerinin içerdiği maddeleri 
uygulamaktadır. 

Göçmenler Dairesinin ana görevleri aşağıdaki 
gibidir:

 Oturum, kısa süreli oturum ve yerleşim 
izinlerinin denetimi, verilmesi ve uzatılması

 Kimlik bilgileri, adres ve oturum amacının 
değişmesi

 Üçüncü ülkeler (AB/EFTA dışındakiler) menşei 
kişilerin biyometrik verilerinin kayıt altına 
alınması

 Mahkemece cezalandırma, sosyal yardım 
alma ve yüklü borç mevcudiyeti durumlarında 
yabancılar polisi tedbirlerinin tetkiki ve 
uygulanması 

 Karşılama konuşmaları ve uyum sözleşmeleri

 Geri dönüş vizelerinin tanzimi

 Mültecilerin idari kayıtlara geçirilmesi 

 İşe başlama ve iş değiştirme

 Geçici olarak kabul edilen kişilere oturma izni 
verme ve uzatma

 İltica alanında, gönüllü olarak memlekete geri 
dönme konusunda danışmanlık ve teşvik 

 Sınır dışı etmenin uygulanması ile ilgili cebri 
tedbirlerin uygulanması

 İltica ve yabancılarla ilgili olarak sınır dışı 
etmenin uygulanmasının düzenlenmesi

Biz sizin yanınızdayız – yabancılar kanunu 
doğrultusunda oturumunuzla ilgili tüm 
hususlarda: Ailenizi getirmek, kanton değiştirmek, 
memleketinizden misafir çağırmak, bir işe 
girmek, iş kurmak ya da yabancılar kanununa 
göre izne tabi olan başka sorularınız mı var? 
O zaman, sorularınızı yetki ve bilgi sahibi 
olarak memnuniyetle cevaplandıracak olan 
elemanlarımızla irtibata geçin. 

Hanspeter Spaar

Basel-Landschaft Kantonu  
Göçmenler Dairesi Başkanı

Hanspeter Spaar
Basel-Landschaft Kantonu  
Göçmenler Dairesi Başkanı 
Göçmenler Dairesi Başkanı 
Amt für Migration Basel-Landschaft
Parkstrasse 3 
4402 Frenkendorf  
Telefon 061 552 51 61  
afm@bl.ch 
www.bl.ch  
> Sicherheit > Amt für Migration



6 İsviçre

İsviçre Üç Devlet Kademesine Sahiptir

26 bağımsız kantondan oluşan İsviçre’ye 
federasyon veya konfederasyon da denir. 

Basel-Landschaft Kantonu 86 belediye ile 
yapılandırılmıştır. Federasyon, kantonlar ve 
belediyelerin görevleri farklıdır.

 Federasyonun görevleri nelerdir? 

Federasyon ‘federal devlet’, tüm İsviçre’yi 
bağlayan federal anayasa görevlerini üstlenir. 
Örneğin, dışişleri politikasını veya yabancıların 
oturma iznini. 

 Kantonun görevleri nelerdir?

Tüm belediyeleri ilgilendiren görevleri kanton 
üstlenir. Örneğin sağlık hizmeti veren hastaneleri, 
polislik görevlerini veya meslek eğitimini. 

 Belediyelerin görevleri nelerdir?

 Belediyelerinde oturanları kaydetmek

 Devlet İlköğretim Okulları’nın organizasyonu

 Belediyelerinde oturan ve sosyal yardıma 
muhtaç olanları desteklemek

 Su ihtiyacını gidermek ve çöplerin toplanması 
gibi altyapıyı sağlamak

 Federal devletin siyasi  
eylemlerini kim belirler?

İsviçre’nin devlet biçimi doğrudan demokrasi 
olduğundan vatandaşları geniş bir söz hakkına 
sahiptir. Halk sadece parlamentoyu seçmekle 
kalmaz, periyodik olarak da konu olan meseleler 
için sandığa oyunu verir. 

 Haklarım ve yükümlülüklerim nelerdir?

İsviçre, dolayısıyla Basel-Landschaft Kantonu da 
bireysel özgürlüğe, hak ve yükümlülüklere önem 
vermektedir. Ancak birlikte yaşamda karşılıklı 
saygı, hoşgörü ve aynı temel değerleri paylaşmak 
bunun koşullarıdır.

 Federal Devlet ve  
Federal Anayasaya hakkında bilgiler:
www.admin.ch

 İsviçre hakkında bilgiler: 
www.ch.ch

    biliyor muydunuz?
Ülke adının kısaltılmış şeklinin «CH» açılımı Confoederatio Helvetica olduğunu ve bunun, İsviçre 
Konfederasyonunun Latince karşılığı olduğunu biliyor muydunuz? 

19. Yüzyılın ortasına kadar İsviçre, merkezi bir hükümete sahip olmayıp özerk kantonlardan oluşan 
ve aralarında sıkı bağ bulunmayan bir konfederasyon idi. İsviçre’de dört ülke dili konuşulduğundan, 
ülkeye tekdüzen bir isim belirlemek zor idi. Bu nedenle de Latincedeki karşılığının kısaltması ideal 
bir çözüm teşkil etmiştir. 



7İsviçre

Temel değerler ve haklar: 

 İnsan onuru dokunulmazdır 

 Hukuk önünde herkes eşittir 

 Kadın ve erkek eşittir 

 Bir kişinin özgürlük hakkı, başkasının özgürlük 
hakkının başladığı yerde biter

Temel yükümlülükler: 

 Vergi yükümlülüğü

 Sağlık sigortasına üyelik ve primlerin ödenmesi

 Çalışanlar ve varlıklılardan sosyal sigorta 
primlerin kesilmesi

 Okula gitme zorunluluğuna uymak ve okul ile 
öğretmenlerle el ele vererek çalışmak 

Kadın erkek eşitliği 

Eşitlik, kadın ve erkeklerin aynı haklara sahip 
olduklarını ve aile, eğitim, ekonomi, politika ve 
toplumda aynı derecede nüfuz edebilmelerini 
ifade etmektedir. Kadın ve erkek eşitliği 1981’den 
beri Federal Anayasada yer almaktadır.

Eşitlik Bürosu, hükümet konseyine bağlı bir 
birimdir. Bu birimin görevi, hükümeti, kadın 
ve erkeklerin gerçek fırsat eşitliklerinin 
gerçekleştirilmesinde desteklemektir. Bu 
kapsamda bu büro ikili bir görev üstlenmiştir: 
Bir yandan, halkın fırsat eşitliği sorunlarını takip 
etmek, diğer yandan da, kantonun yaklaşık 
9.000 bayan ve erkek elemanının fırsat eşitliğini 
sağlamak.

Aile içi şiddet

Aile içi şiddet, örn. dayak, tehdit veya gözdağı 
verme şeklinde çok sayıda ailede görülmektedir. 
Şiddet aileyi yıkar! Konu ile ilgili bilgiler, aile 
içi şiddete müdahale bürosundan alınabilir. 
Müdahale bürosu bunun yanı sıra, evlilik ve 
birlikteliklerde zor kullanan erkekler için bir 
öğrenim programı sunmaktadır. Acil durumlarda 
polis veya kadın sığınma evine başvurun. 
Mağdurlar her iki Basel’in mağdur destek 
merkezinde danışmanlık hizmeti alabilirler. 
Erkekler bürosunda, şiddet uygulayan erkeklere 
teke tek danışmanlık hizmeti verilmektedir 
(bakınız bölüm «Acil durumlarda önemli telefon 
numaraları »).

 Yeni taşınanlardan neler beklenmektedir? 

Biz sizden ticari, sosyal ve kültürel hayata 
katılmanızı bekliyoruz. İsviçre’deki toplumsal 
ve yaşam koşullarıyla ilgilenmeniz ve özellikle 
Almanca öğrenmeniz şarttır.

Katılıma yönelik olanaklar

 Bir Almanca kursuna gitmek

 Komşuluk ilişkilerini önemsemek 

 Bir derneğe üye olmak 

 Belediye veya kantonun etkinliklerine katılmak 

 Baselbiet adetlerine katılmak

 Kültürel, spor ve sosyal alanlarda gönüllü 
olarak faaliyette bulunmak

İkamet ettiğiniz belediyeniz sizin diğer sorularınızı 
memnuniyetle yanıtlar ve size yardımcı olur. 
Telefon edin veya bizzat uğrayın! 

Basel-Landschaft Kantonu  
Kadın Erkek Eşitliği Bürosu  
Fachstelle für Gleichstellung  
von Frau und Mann  
des Kantons Basel-Landschaft
Kreuzboden 1a 
Postfach 
4410 Liestal 
Telefon 061 926 82 82 
www.gleichstellung.bl.ch

Aile İçi Şiddete Müdahale  
Bürosu BL 
Interventionsstelle  
gegen häusliche Gewalt BL
Rathausstrasse 24 
4410 Liestal  
Telefon 061 552 62 38 
www.interventionsstelle.bl.ch

    biliyor muydunuz?
En yüksek yasama merciimizin Federal Anayasa olduğunu, hiç kimseye soy, ırk, cinsiyet, yaş, 
anadili, sosyal konum, yaşam şekli, dini, felsefi veya siyasi görüşü ya da bedensel, zihinsel veya 
ruhsal özründen dolayı ayrımcılık yapılamayacağını biliyor muydunuz?
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Kantonda devlet erkleri

Eyalet Meclisi, kantonun parlamentosu olup 90 
üyeye sahiptir. Parlamento üyeleri, yasama erki 
olarak yasa çıkarma ve hükümetin çalışmalarını 
denetleme görevini üstlenmektedir. Resmi 
toplantılar, Liestal hükümet konağında düzenlenir. 
Hükümet Meclisi, idare makamıdır ve aynı 
zamanda kantonun en üst yürütme erkidir. Eyalet 
meclisi, halk tarafından seçilen beş üyeden 
oluşur. Her hükümet meclis üyesi aşağıdaki genel 
müdürlüklerden birine başkanlık yapar: 

 Eğitim, Kültür ve Spor Genel Müdürlüğü 

 Ekonomi ve Sağlık Genel Müdürlüğü 

 Emniyet Genel Müdürlüğü 

 İmar ve Çevre Koruma Genel Müdürlüğü 

 Mali İşler ve Kiliseler Genel Müdürlüğü 

Yargı erki, mahkeme ve adli soruşturma ve 
kovuşturma mercilerinden oluşur. 

«Kanton hakkında kısa bilgiler» adlı broşürü, 
yapıştırılmış ve doldurulmuş bir adresle Eyalet 
Yazı İşleri Müdürlüğünden (= Landeskanzlei) 
ücretsiz temin edilebilirsiniz.

Basel-Landschaft Kantonu ile ilgili rakamlar

 Yüzölçümü: 518 km²

 Toplam nüfus: yaklaşık 276’000 

 150’yi aşkın farklı ülkeden gelen takriben 
55’000 (%19,8) göçmen

 Beş bölgeye (Laufen, Arlesheim, Liestal, 
Sissach, Waldenburg) dağılan 86 belediye

 İsviçre’nin 26 kanton ve yarı kantonundan biri

 Almanya ve Fransa sınırına dayanır

 Komşu kantonlar: Basel-Stadt, Aargau, 
Solothurn ve Jura 

Basel-Landschaft Eyalet  
Yazı İşleri Müdürlüğü 
Landeskanzlei Basel-Landschaft
Rathausstrasse 2 
4410 Liestal  
Telefon 061 552 51 11 
landeskanzlei@bl.ch 
www.bl.ch  
> Landrat/Parlament > Landeskanzlei 

 Basel-Landschaft Kantonu  
hakkında bilgiler: 
www.bl.ch 

 Münferit belediyeler hakkında bilgiler:
www.bl.ch  
> Gemeinden

 Basel-Landschaft Kantonu  
ile ilgili statiksel veriler
www.statistik.bl.ch

    biliyor muydunuz?
Basel-Landschaft Kantonunda bir kişinin, 

 İsviçre hukuk düzenine, özellikle temel değerlere uymak
 Almanca diline, günlük hayatındaki işleri tek başına halledebilecek ölçüde hakim olmak
 buranın toplumsal hususları ve hayat koşullarına ilgi duymak
 toplumun ticari, sosyal ve kültürel yaşamına katılmak

koşullarını yerine getirdiğinde uyum sağlamış sayıldığını biliyor muydunuz?
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10 Yabancılar yasası hakkında bilgiler

 Ne tür işlem yapmalıyım?

Uzun vadeli olarak Basel-Landschaft Kantonuna 
yerleşmeyi düşünen yabancılar, taşındıkları 
belediyeye 14 gün içinde ikamet kaydını 
yaptırmalılar. Daha önce, oturdukları belediyedeki 
kayıtlarını sildirmeliler. Kayıt için oturma izni, iki 
adet vesikalık fotoğraf ve pasaport veya kimliğin 
bir fotokopisi gereklidir. Kayıt yapıldıktan sonra, 
göçmenler dairesi size yeni bir oturma izni 
çıkaracaktır.

 Belediye’ye neyi bildirmeliyim?

 Kanton içinde taşınıldığını veya belediye 
değiştirildiğini

 Kantondan başka kantona taşınıldığını

 Medeni hal değişiklikleri

 Doğumlar

 İsimde değişiklik veya düzeltmeler

 İş ve Göçmenlik Dairesi’ne neyi 
bildirmeliyim?

 Yurt dışında 6 aydan fazla kalınacaksa 
bildirilmelidir.

 Yabancı kimlik kartımı, uzatılması için ne 
zaman ibraz etmeliyim?

Kimliğinizin aslını, geçerlilik süresinin bitiminden 
en erken 3 ay veya en geç 2 hafta önce 
Göçmenler Dairesine gönderin. Yerleşim izninin 
verilmesi, mevzuat gereğince otomatik olarak 
incelenir. 

 Ailem de İsviçre’ye giriş yapabilir mi?

Eğer Avrupa Birliği / Avrupa Serbest Ticaret 
Bölgesi AB/EFTA ülkesi vatandaşıysanız ve 
uygun büyüklükte bir daire/evde oturuyorsanız 
ailenizi İsviçre’ye getirtebilirsiniz.

Eş, 21 yaşını doldurmamış ve bakımlarını 
sağlayabileceğiniz çocuklar veya torunlar aile 
fertlerinden sayılır. Aynı zamanda eğer geçimleri 
sağlanabiliniyorsa ebeveyn ve büyükanne ve 
büyükbaba da aile fertlerinden sayılırlar. 

Oturum ve okuma iznine sahip olan bir üniversite 
öğrencisi ancak geçimini sağlayabiliyorsa eşini ve 
çocuklarını İsviçre’ye getirtebilir.

AB/EFTA ülkelerinden değilseniz, eşinizi ve 
18 yaşın altındaki çocuklarınızı eğer uygun 
büyüklükte bir daire/evde beraber oturacaksanız 
İsviçre’ye getirtebilirsiniz. Eğer sosyal 
hizmetlerden maddi yardım alıyorsanız aile 
birleşimi mümkün olmaz.

Aile birleşimi için talep, beş yıl içerisinde 
yapılmalıdır. Oniki yaş üzeri olan çocukların bir yıl 
içinde İsviçre’ye getirtilmeleri gerekir. 

Kimlik türleri

Tüm göçmenlerin, burada bulunabilmeleri 
için geçerli bir izne sahip olmaları gerekir. Bu, 
Göçmenler Dairesi tarafından verilir ve düzenli 
şekilde uzatılmak zorundadır. Kimlik ve menşei 
ülke itibariyle farklı hak ve sorumluluklar söz 
konusudur. Misafirler, yılda iki kez olmak suretiyle 
en fazla üç ay İsviçre’de kalabilir. Ancak bu 
kalma süreleri arasında en az üç ay İsviçre’de 
bulunmamış olmaları gerekir. 

Göçmenler Dairesi  
Amt für Migration 
Parkstrasse 3 
4402 Frenkendorf 
Telefon 061 552 51 61 
afm@bl.ch 
www.bl.ch  
> Sicherheit > Amt für Migration
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Yerleşim izninin erken sürede verilmesi

En erken 10 yıl sonra yerleşim izni alabilen kişiler, 
uyum sağlamada başarı göstermeleri halinde 
hatta 5 yıl sonra yerleşim izni için başvurabilirler. 

Başarılı bir uyum için şart koşulan kriterler 
aşağıdaki gibidir:

 İsviçre’de 5 yıl boyunca yasalara uygun 
şekilde ve kesintisiz kalınmış olması (eğitim 
amaçlı vb. ve kısa süreli ikametler bu süreden 
sayılamaz) 

 hukuk devleti düzenine ve demokrasi 
prensiplerine uyulması, hüküm giymiş 
olmaması ve hiçbir adli sicil kaydının 
bulunmaması

 son 5 yıl içerisinde sosyal yardım alınmamış 
olması

 hiçbir icra işlemine, icra takibine meydan 
verilmemiş olması ve/veya ödenmemiş vergi 
borcunun bulunmaması

 iyi derecede Almanca bilme ve bunun 
kanıtlanmış olması (sertifika veya diploma)

 3 yıl aralıksız çalışmış olmak ve bunun 
kanıtlanması 

Ailelerin ve çiftlerin sadece birlikte bir başvuru 
yapabileceklerini lütfen göz önünde bulundurun. 
Gerekçelendirilmiş yazılı olarak müracaatınızı 
inceleyeceğiz ve lüzumu halinde Bern’deki yetkili 
Federal Göçmenler Dairesine (BFM) ileteceğiz. 
Bu nedenle uzun bir işlem süresini hesaba 
katmanız gerekir.

Sınır dışı etme

Bir sınır dışı etme durumu; mahkemece cezaya 
çarptırılma, aşırı ölçüde sosyal yardım alma, 
borçlanma veya ülkede kalma amacının ortadan 
kalkması halinde incelenir.

Vatandaşlığa alma

Olağan koşullarda vatandaşlığa alma

On iki yıldan beri İsviçre’de ikamet eden 
herkes – bu bağlamda, ülkemizde 10 ile 20 yaş 
(doldurulan yaş) arası geçirilen yıllar çift sayılır – 
İsviçre vatandaşlığına geçme izni için başvuruda 
bulunabilir.

Belediye ve kantonlar, olağan koşullarda 
vatandaşlığa geçme başvurusunda bulunanlarda 
aşağıda belirtilen vatandaşlığa kabul şartlarını 
inceler:

 İkamet yeri koşulunun yerine getirilmesi

 Uyum (özellikle yeterli derecede dil bilmek)

 İsviçre koşullarına aşina olunması

 İcra takibi ve iflas konularındaki sorumluluklar 
ve vergi yükümlülüğünün yerine getirilmesi

Ayrıca; hükümet, başvuranın, İsviçre hukuk 
düzenini ihlal edip etmediğini ve İsviçre için bir 
güvenlik riski teşkil edip etmediğini inceler. 

Kolaylaştırılan vatandaşlık kabulü

Kolaylaştırılmış vatandaşlık kabulünden belirli 
yasal koşullarda özellikle İsviçreliler ile evli 
olan eşler veya İsviçre vatandaşlık haklarına 
henüz sahip olmayan bir İsviçreli eşin çocukları 
yararlanabilmektedir. 

Kolaylaştırılan vatandaşlık kabulünün onayına 
sadece Federasyon yetkilidir. Kanton önceden 
dinlenir ve – yetkili belediyenin de olduğu gibi – 
itiraz hakkına sahiptir. Kolaylaştırılan vatandaşlık 
kabulü doğrultusunda vatandaşlığa geçmek 
isteyen kimse, İsviçre koşullarına uyum sağlamış 
olması gerekir. Ayrıca, İsviçre hukuk düzenine 
riayet edip İsviçre’nin dahili ve harici güvenliğini 
riske sokmamalıdır. 

 Bilgiler Federal Göçmenler Dairesi:
www.bfm.admin.ch

    biliyor muydunuz?
Göçmenler Dairesinin, buraya yeni taşınan herkesi bir karşılama konuşmasına davet ettiğini biliyor 
muydunuz? 

Burada hak ve sorumluluklarınızı öğrenip Basel bölgesinde sunulan uyum imkanları hakkında 
bilgiler edinirsiniz.
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 Kiracı olarak nelere dikkat etmeliyim?

Genel geçerli kurallara uymak ihtilafsız bir yaşamı 
teşvik eder. Yeni vatanınızda – İsviçre’de – buna 
büyük önem verilir.

Genelde her kiralık ev veya dairelerde uyulması 
gereken ev kuralları vardır. Örneğin saat 
22:00’den sabah 07:00’ye kadar gece dinlenme 
zamanı, ve saat 12:00’den 13:00’e kadar öğle 
dinlenme zamanıdır. Pazar ve Bayram günlerinde 
de gürültü yapılmamalıdır.

Evinizde bir şenlik/kutlama gerçekleşecek ise 
baştan komşularınızı haberdar etmeniz en 
uygunu olacaktır!

Çamaşırhane, merdivenler, bisiklet bölümü veya 
asansör gibi ortaklaşa kullanılan yerlere kişisel 
eşyalar koyularak engellenmemeli ve temiz 
tutulmalıdır. Çamaşırhanenin ortaklaşa kullanımı 
için genelde bir plan düzenlenilir.

Apartman sakinleriyle ortaklaşa kullanılan 
odalarda sigara içilmesi yasaktır!

Ev sahibiyle olan anlaşmazlıklarda Kiracılar Birliği 
veya Uzlaştırma Dairesi yardımcı olur.

 Bir dairenin kiracısı olarak neleri bilmeniz 
gerekir? 

Genelde; dairenin detayları, kira bedeli, fesih 
tarihleri, depozito, genel koşullar ve bina 
yönetmeliğini içeren yazılı bir kontrat tanzim edilir.

Bir sonraki ayın kirası genelde önceden ödenir. 
Çoğu sefer kiracı ilaveten kalorifer, su veya kablo 
TV gibi ek giderleri öder.

Kira bedelinin, ek giderleri içerip içermediğini 
öğrenin! 

Daireye yerleşme ve daireden taşınma esnasında 
yapılan mekan tesliminde, kiraya veren kişi 
ile birlikte dairenin durumunu inceleyip olası 
kusurları (ufak çapta hasarları da!) bir tutanak ile 
raporlamanız tavsiye olunur.

Kiraya veren için bir güvence teşkil eden ve en 

İlgilenmek 

Konuşarak  
anlaşmak

Gürültü: Saygılı olalım! 
Kasabanızın dinlenme 
saatlerine uyun

Merdiven boşluğunu temiz 
tutun

Çamaşırhane temiz 

Atıklar çöpe

Atıkları ayırın:  
Bahçe atıkları,  
cam, metal, PET

Hurda kağıtları  
demetleyin

Atık: Tarihleri unutmayın 

Konteyner  
yanına çöp  
koymayın

Atıkları  
kanalizasyona  
atmayın

Özel atıkları ayrı tutarak 
bertaraf edin: Piller, zehir, 
ampüller, ilaçlar
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fazla üç aylık kira bedeli tutarında olan depozit 
peşinen bir kira hesabına yatırılır. 

Hesap, kiracı adına açılır. Kiracı evden 
taşındığında, daire tesliminde kiraya veren ile 
bir anlaşmazlık söz konusu olmaması halinde 
depozit faiziyle birlikte geri alır.

Daire için bir sigorta yaptırmanız tavsiye olunur. 

Kiranın dışında her hane, radyo ve /veya TV 
yayınlarından yararlanmayı sağlayan cihazlar 
(örn. TV, oto radyosu veya cep telefonları) için 
abonelik ücreti ödemek zorundadır. Kiracı, 
İsviçre’deki kurumu noktası BILLAG’a başvurup 
kayıt yaptırmaktan bizzat sorumludur.

 Çöpümü geri dönüşümlü nasıl atabilirim?

Atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesiyle 
çevre kirliliği belirgin derecede azaltılıp değerli 
kaynaklar geri kazanılır. Bu nedenle kağıt, cam 
vs. gibi geri dönüşümlü maddeler birbirinden ayrı 
toplanıp geri dönüşüm işlemine tabi tutulur. Bu 
maddelerin toplanması ücretsizdir ve münferit 
haneler için de bir tasarruf sağlar.

Evsel atıklar, ücret karşılığı temin edilen 
çuvallarda, belediyenin çöp toplama hizmeti için 
hazır bulundurulmalıdır. Bu atıklar, iyi derecede 
enerji geri kazanımı sağlayan ve etkin filtre 
sistemleriyle donatılan modern atık yakma 
tesislerinde yakılır.

Semt atıklarının uygun şekilde bertaraf edilmesi 
ile ilgili bilgileri ya internet sayfasında ya da yetkili 
belediyenin atık takviminde bulabilirsiniz.

 Ne? * Nerede? * Nasıl? / Ne zaman? * Ücret*

 Evsel atıklar Belediye toplar  Hazır bulundurma tarihleri ve şekli Çöp çuvalları 35 / 60 / 110 L 
   > belediyenin atık takvimi Belediyenin ücret etiketleriyle

 Havaleli eşya Genelde ev atıklarıyla birlikte  Ücret etiketleri

 Bahçe atıkları / Kendi bahçenizde kompostlama Hazır bulundurma tarihleri ve şekli Genelde ücretli, 
 kompostlanabilen mutfak atıkları  veya belediyenin yeşil toplama hizmeti > belediyenin atık takvimi Ancak evsel atıklardan daha ucuz

 Cam Toplama yerleri/ toplama noktası Şişeler, bardaklar, vs. renkler göre Ücretsiz 
  (beyaz, kahverengi, yeşil) ayrı ayrı

 PET-şişeler Satış noktaları Bastırarak şişedeki havayı çıkarın Ücretsiz

 Metal kutular/ alüminyum Toplama yerleri/ toplama noktası  Ücretsiz

 Piller Satış noktaları  Ücretsiz

 Kağıt (demetlenmiş) Kağıt toplama hizmeti/ toplama noktası  Tarihler > belediyenin atık takvimi  Ücretsiz

 Karton Karton toplama hizmeti/toplama noktası-tarihler > belediyenin atık takvimi Ücretsiz

 Tekstiller / ayakkabılar Texaid konteyner veya özel Sadece kullanım nitelikli tekstiller  Ücretsiz  
   Toplama tarihleri veya ikinci el mağazaları

 Elektronik cihazlar / lambalar Elektronik eşya satış yerleri İade etme ve geri alma yükümlülüğü Ücretsiz

 Özel atıklar / «zehirler» Satış yerleri / drogeriler Düşük miktarlarda geri alma yükümlülüğü Ücretsiz

İlaçlar İlaçlar Mümkün olduğunca orijinal ambalajında Ücretsiz

 Yağ Toplama noktası  Ücretsiz

 Kadavra Kadavra toplama noktası belediye  Ücretsiz

* belediyelere has toplama bilgileri, toplama noktaları ve ücretlerini belediyenizin atık takvimi ve web sitesinde bulabilirsiniz

 Nerede ne bertaraf edilir? 

BILLAG İsviçre / BILLAG Schweiz 
Infoline 0844 834 834  
info@billag.com 
www.billag.ch

Basel-Landschaft Kiracılar Derneği  
Mieterinnen- und  
Mieterverband Baselland 
Telefonla hukuk danışmanlığı:  
061 666 69 69  
www.mieterverband.ch 
Kanton Bölgesi Kiracı  
Uzlaştırma Kurumu  
Kantonale Schlichtungsstelle  
für Mietangelegenheiten 
Bahnhofstrasse 3, 4410 Liestal 
Telefon 061 552 66 56 
www.bl.ch  
> Volkswirtschaft > Schlichtungsstellen

 Almanca dilinde «geri dönüşümlü  
çöp ayrımı» hakkında bilgiler:
www.abfall.ch 

 «Belediyenin atık takvimi»  
ile ilgili bilgiler: 
www.aue.bl.ch

    biliyor muydunuz?
Atıkların, izin verilen yerlerin dışında yakılmasının yasak olduğunu biliyor muydunuz?
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 Bana çalışma izni gereklimidir?

Çalışma iznine ihtiyacınız olup olmadığı, 
sizin ne tür bir oturuma sahip olduğunuza 
bağlıdır. Bununla ilgili detayları, çalışmaya 
başlayacağınız yerin işvereni, Göçmenler Dairesi 
ya da Basel-Landschaft Yabancılar Servisinden 
öğrenebilirsiniz. 

 İşçilerin hak ve görevleri nelerdir? 

İşçilerin hakları:

 anlaşılan maaşın verilmesi 

 yılda en az 4 hafta tatil 

 bonservisin verilmesi

 kişilik haklarının korunması

 başka bir şekilde anlaşılmamış ise, ilk ay 
deneme ayıdır

İşçilerin görevleri:

 işverenin kurallarını uygulamak 

 işine bağlı olmak ve titiz çalışmak

 işini anlaşma doğrultusunda yapmak

 Çalışma kontratı/sözleşmesi neyi içerir?

Çalışma koşulları sayfasından iş kontratın 
içerikleri hakkında bilgiler edinebilirsiniz. Prensibe 
bakılırsa sözlü anlaşmalar da geçerlidir. Fakat 
anlaşmanın daima yazılı olması tavsiye edilir. 
Birçok branşlarda veya büyük iş yerlerinde 
işçinin ve işverenin hakları ve görevleri toplu 
iş sözleşmesinde (Gesamtarbeitsvertrag 
«GAV») düzenlenmiştir. Resmi daireler bazı 
meslek grupları için normal iş kontratı hazırlar 
(Normalarbeitsvertrag «NAV»). Bu tür kontratlar 
çoğu kez kantonlar tarafından düzenlenir. 

Çalıştığınız branşta nasıl düzenlenildiğini 
öğreniniz!

 Maaşım hangi kriterlerden oluşur?

Maaş bordrosunda ayrıntılı bildiriler bulunur. 
Detaylı olarak brüt ve net maaş, tüm zam/ek 
ödemeler ve kesintiler belirtilir. Zam/ek ödeme 
örneğin çocuk zammı olabilir. Yaşlılık, dulluk ve 
yetim kalma sigortası (AHV), malulen emeklilik 
sigortası (IV), gelir tazmin yasası ve işsizlik 
sigortası (EO ve ALV), iş kazası harici kaza 
sigortası (NBU) ve mesleki emekli sigortası 
(Pansiyon kasa PK) gibi sigortalara her ay 
yüzdelik olarak kesinti yapılır. Gelir vergisi ya 
her ay maaştan kesilir (Quellensteuer), veya 
yıllık olarak kişi tarafından ödenir. Mecburi olan 
özel sağlık sigortasına ödenen primler maaştan 
kesilmez. Broşür’deki «sağlık» bölümüne bakınız.

 Çalışma izinleri hakkında bilgiler: 
www.bfm.admin.ch  
> Arbeit/Arbeitsbewilligungen

 İş hukuku, toplu iş sözleşmeleri, 
olağan iş sözleşmeleri ve çalışma 
konusuyla ilgili diğer hususlar hakkında 
bilgiler: 
www.seco.admin.ch  
> Arbeitsrecht
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 Ortalama çalışma saati ne kadardır? 

İsviçre’deki işletmelerin çoğunda haftalık mesai 
süresi 42 saattir. Haftalık mesai süreleri işverene, 
işe ve branşa göre değişir. Mesai süreleri, 
çalışma sözleşmesinde belirtilir. Haftalık mesai 
süresi; sanayi sektörü, büro işleri, teknik branş 
ve, perakendecilik gibi alanlarda faaliyet gösteren 
büyük ölçekli işletmelerde 45 saat ile sınırlıdır. 
Tüm diğer çalışanlar için haftalık azami mesai 
süresi 50 saattir. 

 Çıkış nasıl uygulanır?

Çıkış müddeti genelde iş kontratı, branşa göre 
normal iş kontratı veya toplu iş sözleşmesinde 
belirtilir. Çıkış müddeti her iki taraf için aynıdır.

Sözleşmede bir düzenleme eksik ise Borçlar 
Kanunu (Obligationenrecht «OR») hükümleri 
uygulanır:

 Deneme sürecinde: yedi iş günü

 İlk çalışma yılında: herhangi ay sonunda, 
müddeti bir ay

 İkinci çalışma yılından dokuzuncu yıla kadar: 
herhangi ay sonunda, müddeti iki ay

 Onuncu çalışma yılından sonra: herhangi ay 
sonunda, müddeti üç ay

 Hangi durumlarda işveren çıkış veremez? 

İşçi hasta ise veya kaza geçirdiğinde, hamilelikte 
ve doğumda, devletin düzenlediği yurtdışı 
yardımlaşma hizmetlerinde veya en az onbir 
gün süren askerlikte, sivil güvenlik hizmeti veya 
Kızılhaç hizmetinde ise işveren işçisine çıkış 
veremez.

 İşsiz kaldığımda ne yapabilirim?

Bölgesel iş ve işçi bulma kurumları (RAV) 
işsizlik durumunda size yardımcı olur ve işsizlik 
sigortasının ödenekleri hakkında size bilgi verir. 
Bir an önce bölgenizdeki RAV’a başvurun. 
Adresi, KIGA veya Basel-Landschaft Yabancılar 
Servisinden öğrenebilirsiniz. 

Aynı zamanda, hemen yeni bir iş aramaya 
başlamalısınız. İş arayışınızı gösteren belgeleri 
muhafaza edin. İşsizlik parası almak için yeni 
bir iş arayışında ciddi bir çaba gösterdiğinizi ve 
bu haktan yararlanabilmek için gerekli koşulları 
yerine getirdiğinizi kanıtlamanız gerekmektedir. 
Daha fazla bilgi için RAV’a başvurunuz.

İş

Basel-Landschaft Sanayi, Ticaret Sicil ve 
İstihdam Dairesi/KIGA 
Kantonales Amt für Industrie, 
Gewerbe und Arbeit/KIGA
Bahnhofstrasse 32 
4133 Pratteln 
Telefon 061 552 77 77 
www.kiga.bl.ch 

Meslek Danışmanlığı Merkezi BIZ 
Berufsinformationszentrum BIZ
Rosenstrasse 25 
4410 Liestal 
Telefon 061 927 28 28
ve Wuhrmattstrasse 23 
4103 Bottmingen 
Telefon 061 426 66 66 
www.afbb.bl.ch

 RAV hakkında bilgiler: 
www.treffpunkt-arbeit.ch 
> BL 

    biliyor muydunuz?
Kaçak çalışmanın (gerekli izin bulunmaksızın çalışma) yasak olduğunu biliyor muydunuz? 

Şüphe üzere ihbarlar için Basel-Landschaft KIGA yetkilidir.
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 Neden vergi kesilir?

İsviçre’de altyapı, trafik, ordu, polis, eğitim, 
sağlık, sosyal güvenlik, kültür ve spor gibi kamu 
hizmetlerinin masrafları, özellikle özel kişilerin 
gelir & varlık vergisinden, işverenler vergisinden 
ve KDV’den karşılanır.

 Ne tür vergiler kesilir?

İsviçre’de hem devlete (Bundessteuer), hem de 
kanton ve belediyeye gelir vergisi (Staatssteuern 
ve Gemeindesteuern) ödenir. 

Her 26 kantonun vergi yasası ve sistemi farklıdır. 
Kantonlar yasası çerçevesinde vergilerinin 
yüksekliğini belediyeler kendileri belirler. Kanton 
vergisine devlet vergisi yüzdelik olarak hesaplanır. 
Böylelikle İsviçre’de vergilerin yüksekliği 
kantondan kantona ve belediyeden belediyeye 
farklıdır. 

 Vergiler nasıl kesilir? 

İsviçre’de oturan ve yerleşme izni C olmayan 
yabancı uyruklu işçilerin vergisi direk 
maaşlarından kesilir. Buna kaynaktan kesilen 
vergi «Quellensteuer» denir. Bu, yerleşme izni 
B olan kişiler, ilticacılar, hafta arası İsviçre’de 
kalıp, hafta sonları başka yerdeki evlerine dönen 
ve başka ülkede yaşayıp, her gün çalışmak için 
İsviçre’ye gelen kişiler için geçerlidir. 120‘000 
CHF’ın üzerinde olan maaşlarda sonradan 
hesaplama yapılır. 

Belediye, vergisi direk maaştan kesilmeyen 
özel kişilere yıllık kazancını deklare etmesi ve 
ödenmesi gereken verginin hesaplanabilmesi 
için form olarak ‘yıllık vergi beyannamesi’ 
gönderir. İşverenin işçisine verdiği yıllık kazanç 
belgesi doğrultusunda ‘yıllık vergi beyannamesi’ 
doldurulur. 

Özel kişiler yılda bir defa ikamet ettiği belediyeye 
vergi ödemelidir. Yıllık vergi beyannameleri 
doldurulmuş olarak belediyenin vergi dairesine 
verilmelidir.

Bireyler genelde ikamet ettikleri yerde vergiye tabi 
tutulup yılda bir kez vergi öderler.

Vergi beyannameleri normalde belediyenin 
vergi dairesine verilmelidir. Somut olarak 
beyannamenin nereye verileceği vergi beyan 
formunda yazılıdır.

Kanton Vergi İdaresi  
Kantonale Steuerverwaltung
Rheinstrasse 33 
4410 Liestal 
Telefon 061 552 51 20 
www.bl.ch  
> Finanzen, Kirchen > Steuern

    biliyor muydunuz?
Basel-Landschaft Kantonunun vergi dairesi size EasyTax bilgisayar yazılımını ücretsiz sunduğunu 
biliyor muydunuz?

EasyTax yardımıyla vergi beyannamenizi kolayca kendiniz doldurabilirsiniz. Bu programı 
internet’ten indirebilir veya ikamet ettiğiniz yerin belediyesinden ya da vergi dairesinden CD  
halinde temin edebilirsiniz.
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 Sosyal güvenlik sistemi nasıl işler?

Sosyal güvenlik sigortaları başlıca gelir 
katkısından finanse edilir. İşçi ve işverenden aynı 
orantıda kesilir.

Sosyal sigortalar, oluşabilecek 

 hastalık, kaza ve meslek hastalıkları 

 yaşlılık, ölüm ve malullük

 işsizlik

durumlarında ekonomik riskleri yok eder.

Annelik izni gerek hastalık sigortası gerekse gelir 
tazmin yasasından (EO) karşılanır.

Bilgi edinmek için belediyenize veya Basel-
Landschaft Kantonu Sosyal Sigortalar Kurumu /
IV-Maluliyet Sigortası Kurumuna başvurun.

 Emeklilik sigortası neye dayanmaktadır? 

Yaşlılık, Ölüm ve Malullük Sigortası üç sütundan 
oluşur:

1. Sütun: AHV/IV/EO olarak temel emeklilik 
sigortasıdır. İsviçre’de ikamet eden ve/veya 
çalışan kişilerin tümü mecburi olarak sigortalıdır.

2. Sütun: Mesleki sosyal sigorta kurumunda 
(emekli sandığı), yıllık geliri en azından 20’880 
Frank (durum 01.01.2011) olan tüm çalışanlar 
mecburen sigortalıdır. 

3. Sütun: 3. sütun isteğe bağlı olup koşullu, 
vergi indirimli (örn. bir sigorta şirketi veya banka 
vakfında, sütun 3a denilen) ve/veya serbest, vergi 
indirimi olmayan (örn. tasarruf cüzdanı, hayat 
sigortası, yatırımlar vs., sütun 3b denilen), isteğe 
bağlı bir emeklilik sigortasından oluşabilir. 

Bilgi edinmek için belediyenize veya Basel-
Landschaft Kantonu Sosyal Sigortalar Kurumu /
IV-Maluliyet Sigortası Kurumuna başvurun.

İsviçre Emeklilik Sigortası

1. Sütun 2. Sütun 3. Sütun 

AHV 
Yaşlılık, Dul&Yetim 

Kalma Sigortası 

IV 
Malullük  
Sigortası 

EL 
Takviye 

 
EO 

Gelir Tazmin  
Yasası 

BVG 
mecburi olan  

Mesleki Emekli 
Sigortası

Sütun 2b 
mecburi olan  

Mesleki  
Emekli Sigortasına 

ilave 

Sütun 3a 
Bağlı Emekli 

Sigortası 

Sütun 3b 
Serbest  

Emekli Sigortası 

Resmi Emekli  
Sigortası

Basel-Landschaft Kantonu AHV Sosyal 
Sigorta Kurumu, Basel-Landschaft 
Kantonu Aile Sosyal Sigorta Kurumu ve 
IV Maluliyet Sigortası Kurumu  
Kantonale AHV-Ausgleichskasse,  
Kantonale Familienausgleichskasse  
und IV-Stelle
Hauptstrasse 109 
4102 Binningen 
Telefon 061 425 25 25 
info@sva-bl.ch 
www.sva-bl.ch 

 AHV hakkında bilgiler: 
www.ahv-iv.ch

geçim garantisini  
sağlar

Mesleki Emekli  
Sigortası

alışılmış hayat standartın  
devam etm. sağlar

Özel Emekli  
Sigortası

bireysel ek  
sigortalar
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Bakım sigortası 

İsviçre’de bir bakım sigortasının yaptırılması 
zorunludur. Sağlık sigortaları, yasal açıdan sizi 
temel sağlık sigortasına almak zorundadır. Ek 
sigortalar, isteğe bağlı olmak üzere yapılır. Temel 
sağlık sigortasına ilaveten, farklı hizmet türleri 
içeren değişik ek sigorta imkanları arasından 
seçim yapabilirsiniz.

Sigorta yaptırmadan önce sigorta hakkında bilgi 
edinin ve çok sayıda sigorta şirketlerinin tekliflerini 
birbiriyle karşılaştırın.

İsviçre’de ikamet eden ve sigortalı olan düşük 
gelirli kişiler sigorta primlerinde indirim talebinde 
bulunabilir. Bu bağlamda, vergiye tabi gelir esas 
alınır. İndirim koşulları, tutarı ve işlemi kantondan 
kantona değişir. Müracaat formlarını belediyeniz, 
sağlık sigortalarının Basel-Landschaft 
Kantonundaki şubeleri veya Basel-Landschaft 
Sosyal Sigorta Kurumundan temin edebilirsiniz.

Sağlık sigortasıyla ilgili detaylı bilgileri ve ne tür 
hizmetlerin karşılandığını «Sağlık» bölümünde 
bulabilirsiniz.

Kaza sigortası

İsviçre’de çalışan tüm işçiler ilk iş gününden 
itibaren kaza ve meslek hastalıklarına karşı 
zorunlu olarak sigortalıdırlar. Eğer haftada 8 
saatten fazla çalışıyorsanız iş kazası haricindeki 
kazalara karşı da sigortalısınızdır.

Evden, ev işlerinde ve evlerde temizlik personeli 
olarak özel çalışanları da işverenleri sigortalı 
yapmak zorundadır. İşsizler zaten mecburen 
sigortalıdır.

Kendi hesabına çalışan kişiler ve aile 
işletmesinde iş alan aile fertlerinin, isteğe bağlı 
mesleki kaza sigortasına girmeleri tavsiye olunur.

Ev kadınları ve erkeleri, çocuklar, öğrenciler ve 
emekliler gibi kazancı olmayan kişiler sigortalı 
değildir. Onlar zorunlu sağlık sigortasına başvurup 
kendilerini kazalara karşı sigorta ettirmelidir.

 Federal Sağlık Dairesinin, sigorta 
yükümlülüğü hakkında sunduğu bilgiler:
www.bag.admin.ch 
> Themen > Versicherungspflicht

 Federal Sağlık Dairesinin  
prim hesaplama sayfası:
www.priminfo.ch
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Özel mali sorumluluk sigortası

Özel mali sorumluluk sigortası, sigortalı kişileri, 
üçüncü kişilerce yasal sorumluluk hükümlerine 
istinaden bulunulan hak taleplerine karşı güvence 
sunar. Bu bağlamda Borçlar Kanununun 41’inci 
maddesi esas alınır. Bu maddeye göre: «Herkim 
başka birini kanuna aykırı olarak, kasten veya 
ihmalden dolayı zarara uğratırsa, zarara uğrattığı 
kişiye karşı tazmin yükümlülüğü altına girer.» 
Dolayısıyla her birey bu tür zararları tüm varlığıyla 
tazmin etmekle sorumlu tutulur. Bu nedenle özel 
bir mali sorumluluk sigortasının yaptırılması önem 
taşır.

Ev eşyası sigortası

Ev eşyası sigortası, evinizde bulunan şahsi 
eşyalarda oluşan hasarları karşılar. Bu sigortanın 
temel versiyonunda ev eşyalarında, yangın, su 
ve mücbir sebeplerden kaynaklanan hasarlara 
ve evden hırsızlığa karşı sigorta güvencesi 
sunar. Cam hasarları ve basit türden dış mekan 
hırsızlıklarına (evin dışında gerçekleşen hırsızlık) 
karşı ilaveten sigorta yaptırılabilir.

Annelik

Doğum öncesi 9 ay boyunca AHV’de sigortalı 
olan ve bu sürenin en azından 5 ayını çalışarak 
geçiren ve doğum yapma tarihinde bir iş ilişkisi 
altında bulunan, kendi hesabına çalışan veya 
eşinin işletmesinde çalışan kadınlar doğum 
sigortasından aylık alır. Aylık alma süresi esas 
itibariyle 14 haftadır. Bu aylığın tutarı son maaşın 
en azından %80’i ve azami olarak da her gün için 
196 CHF kadardır.

Aile zammı

Aile zammı ile çocukların masrafları kısmen 
karşılanmalıdır. Bu zam, çocuklar ve mesleki 
eğitimde olan gençler için ailelerine ödenen aylık 
takviyedir ve bazı kantonlarda ödenen doğum ve 
evlatlık edinme takviyelerini de kapsamaktadır.

Basel-Landschaft Kantonunda her bir çocuk için 
ayda 200 CHF çocuk zammı ödenir. Bu ödemeler, 
çocuğun doğduğu ilk aydan başlar ve çocuk 16 
yaşını doldurduğu ayın bitiminde sona erer.

Eğitim yardımı çocuk başına her ay için 250 
CHF’dir. Bu yardımlar çocuğun 16 yaşını 
doldurduğu ayın sonunda başlayıp eğitimin 
bitimine kadar, fakat en fazla 25 yaşına kadar 
yapılır.

Aile zamları için (=çocuk zamları ve eğitim 
ödenekleri), işyerinin bulunduğu bölgenin ilgili 
hükümleri geçerlidir. Başvuru ve ödemeler 
işverenler tarafından gerçekleştirilir.

 Kendi geçimimi sağlayamazsam ne olur?

Yoksul kişilere yardım konusunda sosyal 
hizmetler devreye girer. Yoksulluk çeken kişiler, 
ücretsiz danışmanlık hizmeti ve maddi destek 
alma hakkına sahiptir. Böyle bir durumda 
belediyenizin sosyal hizmetler dairesine 
başvurun. Belediyeler, kendi bölgelerinde 
yaşayan ve yardım arayıp yardıma muhtaç olan 
tüm kişileri uzmanca bilgilendirmek ve gerekli 
ölçüde desteklemek zorundadır. 

Sosyal Güvenlik

    biliyor muydunuz?
Ailelerin, doğum sigortası ve aile zamlarından aldıkları yardımların yanı sıra, spor ve aktivite 
alanında çok sayıda indirimli veya ücretsiz imkanlardan yararlanabileceklerini biliyor muydunuz?
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Temel sigortasından ödenenler:

 Genel olarak doktor tedavileri ödenir. Aksi 
taktirde tedaviden önce size bildirilmelidir.

 Temel sağlık sigortası bir hastanın, kantondaki 
bir hastanenin umumi bölümünde tedavi 
ve yatma masraflarını karşılar. Özel ya da 
yarı özel veya kanton dışında bulunan bir 
hastanede yapılan tedavi ve yatış ile ilgili ek 
giderler sizin tarafınızdan ödenir ya da olası bir 
ek sigorta tarafından karşılanır.

 Temel sağlık sigortası, bir hekim tarafından 
reçeteye yazılan ya da verilen ve 
«Spesiyaliteler listesi» denilen tabloda 
belirtilen ilaçların çoğunun ücretlerini karşılar.

 Tedavi ve ilaç giderlerinin bir kısmını 
sigortalıların kendileri karşılamak zorundadır. 
Bu katılım payı, yıllık asgari 300 CHF 
(yetişkinler) tutarındaki franchis’den (yıllık 
katılım payı) ibarettir. Çocuklar için franchis 
uygulanmaz. Ayrıca, fatura bedelinin %10’unu 
kendiniz karşılamak zorundasınız. Ancak yıllık 
bazda ödeyeceğiniz meblağ en fazla 700 CHF 
(yetişkinler) veya 350 CHF (çocuklar) kadardır.

 Temel sağlık sigortası, hastalıkların 
önlenmesine (prevansiyon) yönelik farklı 
tedbir giderlerini, örn. belirli aşılar, okul öncesi 
yaştaki çocuklar için 8 muayene, 3 yılda bir 
jinekolojik kontrol muayenesi veya hamilelikte 
sunulan hizmetleri (7 kontrol muayenesi, 2 
ultrason muayenesi) karşılar. Hamilelikte 
verilen bu hizmetler için katılım payı ödenmez.

 Federal Sağlık Dairesinin, sağlık 
sigortası hakkında sunduğu bilgiler:
www.bag.admin.ch 
> Themen > Krankenversicherung

 Sağlık sigorta şirketleri ve kantona/
bölgeye göre güncel prim listesi:
www.priminfo.ch

 Tarife ve teminat kıyaslama servisi 
Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İngilizce: 
www.comparis.ch
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 Nerede muayene olabilirim?

İsviçre’de esas itibariyle doktorunuzu kendiniz 
seçebilirsiniz. Ancak seçilen sağlık sigortası 
modeline göre seçme serbestiniz belirli hekimler 
ile sınırlı olabilir.

Tıbbi hizmetler genelde aile hekimleri tarafından 
sağlanır. Gereğinde bir uzman doktora sevk 
edilebilirsiniz. Aile hekimlerinin adreslerini 
telefon rehberinde bulabilirsiniz (bkz. pratisyen 
hekimler). Yabancı dil bilen hekimlerin listesini 
Basel-Landschaft Yabancılar Servisinden temin 
edebilirsiniz.

Geceleri ve hafta sonları için acil servis hizmeti 
sunulmaktadır. Acil durumlarda veya hastaneye 
yatmanız gerekiyorsa, hastanelerde tıbbi tedavi 
görürsünüz.

Acil servis telefon numaraları için bakınız bölüm 
«Acil durumda önemli telefon numaraları».

Hastalık ve kazalarda tercümanlık hizmeti

Hastalık ve kaza durumunda doktorlarla anlaşmak 
için bir tercümana ihtiyaç duyduğunuzda Basel-
Landschaft Yabancılar Servisine telefon açıp 
onların tercümanlık hizmetleri hakkında bilgi 
edinebilirsiniz ya da, yurtiçi telefonla tercümanlık 
servisinden yararlanabilirsiniz. Basel-Landschaft 
Yabancılar Servisinden çağrılan tercümanın 
ücreti, tercümana ihtiyaç duyulan süreye göre 
hesaplanıp bir sonraki 15 dakikaya tamamlanır 
(üyeler 90/s CHF, üye olmayanlar 105/s CHF). Yol 
masrafları 37.50 CHF tutarında sabit bir meblağ 
olarak fatura edilir. 

 Diş muayenesi de sigortalımıdır?  

Hayır, dişçi masrafları temel sigortadan ödenmez. 
Fakat ek sigorta yaptırabilirsiniz.

Çocuk ve gençler için çocuk ve gençlere yönelik 
diş bakım gurubuna katılma imkanı vardır. 
Düzenli kontroller, diş çürümesi ve paradontite 
karşı önleyici tedbirler ile birlikte çürük diş ve diş 
düzeni anormallikleri ile ilgili tedaviler sübvanse 
edilmektedir. Bununla ilgili olarak, çocuğunuz 
öğretmeninden ya da www.bl.ch internet 
sayfasından bilgi edinebilirsiniz.

 Okulda çocuklarıma yapılan doktor 
muayenesi için bir ücret ödeyecek miyim?

Okul döneminde çocuklar esas itibariyle okulda 
üç kez doktor muayenesinden geçer: Ana okulda, 
4. sınıfta ve 7. sınıfta (sınıfta okul hekimiyle 
görüşme, aşı kartlarının kontrolü). Bu muayeneler, 
ebeveynler için ücretsizdir.

Sağlık

AOZ Medios
Yurtiçi telefonla tercümanlık hizmeti  
(ücretli): 
0842 442 442
www.aoz.ch 
> Medios 

 I Çeşitli dillerde: Sağlık Rehberi 
«Gesundheitsratgeber»
www.migesplus.ch  
> Publikationen

    biliyor muydunuz?
Migesplus’un sağlık rehberlerinin size hastalık önleyici tedbirler, sağlık sigortası ve tıbbi hizmetler 
hakkında farklı dillerde değerli bilgiler sunduğunu biliyor muydunuz? 

Olası tedavilere gerek kalmayacağı için sağlıklı bir yaşam sayesinde kendinizi iyi hissetmenin yanı 
sıra paranız da cebinizde kalır.
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Basel-Landschaft Kantonunda, aile ve 
çocuklara, kanton ve belediye bölgesi çapında 
destek sağlayan aile dostu bir siyasete önem 
verilmektedir. Çok sayıda danışmanlık bürosu, 
sorularınız olduğunda veya zor durumlarda size 
yol gösterir. Buluşma yerleri ve aile merkezleri 
size, başka ailelerle tanışma, fikir alış-verişinde 
bulunma ya da boş zamanınızı birlikte geçirme 
olanağı sağlar. Bununla ilgili olarak, farklı 
adresleri içeren bir listeyi, belediyeniz veya 
Basel-Landschaft Yabancılar Servisinden 
temin edebileceğiniz, Almanca, İngilizce ve 
Arnavutça dilinde hazırlanan aile el kitapçığında 
bulabilirsiniz.

 Oturum nasıl düzenlemiştir?

12 yaş altı çocuklara, ebeveynlerinkiyle aynı tür 
oturum izni verilir. Ebeveynlerden sadece birinin 
yerleşim iznine sahip olması halinde 12 yaş altı 
çocuklara da, anne ve babayla birlikte yaşamaları 
şartıyla oturum izni verilir. 12 yaş üstü çocuklara 
oturum izni verilir (aile birleşimi ile ilgili gerekli 
koşullar için bkz. bölüm «Yabancılar kanunu 
hakkında bilgiler»).

 Ebeveynler neye dikkat etmelidir?

Ebeveynler, çocuklarının bakımı ve eğitiminden 
sorumlu olup bununla ilgili gerekli kararları 
verirler. Bu bağlamda, çocukların refahı ön 
plandadır. Ebeveynler, çocuklarının geçimi, 
eğitimini ve olası çocuk koruma tedbirlerini, 

çocuklar reşit (doldurulan 18 yaş) olana kadar 
veya temel mesleki eğitimlerini tamamlayana dek 
üstlenmek zorundadırlar.

Ebeveynler, çocuklarını olanakları dahilinde 
eğitip bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerini 
desteklemek ve korumak zorunda olup, 
çocuklarına, yetenek ve kabiliyetleri 
doğrultusunda uygun, genel mesleki bir eğitim 
sağlamakla yükümlüdür. Ebeveynler, bu amaçla 
okul ile bir işbirliği içerisinde bulunup çocuklarını 
meslek seçiminde desteklemelidir. 

Çocukların refahı risk altında bulunduğu 
ebeveynlerin çocukları kendi başına bu durumdan 
kurtaramamaları halinde, vesayet dairesi, 
çocukların korunması ile ilgili gerekli tedbirleri alır. 

 Çalıştığımda, çocuk bakımı için ne tür 
imkanlar vardır?

İlköğretim dışında bakım olanaklarından 
yararlanma isteğe bağlıdır. Ebeveynler, bakım 
olanaklarından yararlanmak için maddi imkanları 
çerçevesinde bir katkı payı ödemek zorundadır. 

Çocuk bakımı için farklı olanaklar mevcuttur. 
Mesela, çocukları gün içerisinde bir kreşe 
verebilirsiniz ya da saat hesabı, bakıcı bir aileye 
bırakabilirsiniz. 

Gündüz çocuk bakım evleri (KiTa)

Gündüz çocuk bakım evleri, kreşler veya gündüz 
çocuk yuvaları, kanton tarafından onaylanan ve 
denetlenen bakım kuruluşlarıdır. Uzman çocuk 
eğitici ve bakıcıları ile birlikte çocuklar yaklaşık 
üç ile on çocuktan oluşan guruplarda günlerini 
değerlendirir. Çocuklar haftada 5 güne kadar 
yarım gün kreşe gider. Sunulan bu hizmetler 
ücretlidir. Bazı belediyeler kreşleri kısmen 
sübvanse etmektedir. 

 Çocuk bakım olanakları
Yerel bakım olanakları hakkında bilgiler 
için belediyenize başvurun veya aşağıda 
belirtilen internet sayfasına göz atın  
www.kissnordwestschweiz.ch

 Aile el kitapçığı  
Familienhandbuch
www.bl.ch  
> Sicherheit > Generalsekretariat  
> Familienfragen

 Adresler kreşler
www.bl.ch  
> Bildung, Kultur, Sport  
> Liste Kindertagesstätten

 Adresler Gün içi bakıcı aileler
Münferit derneklerin adreslerini, Kuzeybatı 
İsviçre Gün İçi Bakıcı Aileler Derneğinin 
anasayfasında bulabilirsiniz:  
www.vtn.ch

 Anne danışmanlığı  
Mütterberatung
Belediyelerin danışmanlık büroları:  
www.muetterberatung-bl-bs.ch  
> Beratungsstellen Baselland
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Gün içi bakıcı aile

Gün içi bakım hizmeti veren ailelerde 
çocuklarınıza, evinizde olduğu gibi bakılır ve 
onlar burada çoğu sefer, oynamak ve tepişmek 
için geçici kardeşler bulur. Ebeveynler, gün 
içi bakıcı aile ile birlikte, çocuğun bakım 
saatleri konusunda, kendi arzu ve ihtiyaçları 
doğrultusunda anlaşır. Bakıcı aile ve ebeveynlerin 
bir bakım sözleşmesi yapmaları yararlıdır. Bu 
sözleşmede, bakımın detayları, örn. çocuk ve 
ebeveynlerin kimlik bilgileri, gün içi bakımın 
başlangıç ve kapsamı, bakıcılık ücreti, tatil, 
hastalık durumu vs. bağlayıcı olarak düzenlenir. 
Bu imkanlar ücretlidir. Bazı belediyeler, gün içi 
bakıcılık yapan aileleri sübvanse etmektedir. 
Gün içi bakıcılık yapan ailelerin çoğu bölgesel bir 
bakıcı aile derneğine üyedir. 

Okul öncesi yaşta başlayarak erken teşvik

Oyun Grupları, çocuklara üç yaşından itibaren 
aynı grup içinde oynayarak hep birlikte önemli 
tecrübeler kazanmalarını, çocukların kişilik ve 
öğrenim becerilerinin iyi gelişmelerini sağlatır. 
Oyun Grupları, adresleri ve faaliyetleri üzerine 
oturduğunuz belediyeden bilgi edinin veya www.
fks-bl-fricktal.ch adlı internet sayfasına göz atın.

Basel-Landschaft Kantonundaki tüm belediyeler 
anne ve babalar için danışmanlık hizmeti sunar. 
Burada bebeğiniz ve küçük çocuklarınızın 
bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimi ile ilgili bilgi 
sahibi olursunuz. Burada aldığınız bilgiler ve 
destek günlük yaşamınızı, emzirme, beslenme, 
bakım ve eğitimden başlayarak sizin, anne veya 
baba olarak rolünüze kadar kolaylaştırır. Verilen 
danışmanlık hizmetleri genelde ücretsizdir; bazı 
belediyeler bir kayıt ücreti talep eder.

Ebeveyn eğitimi

Ebeveyn eğitimi olanakları anne ve babalara, 
çocuklarını eğitme görevlerinde yardımcı olur. 
Kurs, konferans ve halka açık toplantılarda 
eğitim faaliyetlerinin önemi araştırılır ve incelenir: 
Ebeveynlere yeni ilhamlar verilir. Ebeveyn eğitimi 
çok sayıda, sponsorluk yapan kuruluş tarafından 
sunulmaktadır, örn. kadın dernekleri, kilise 
kuruluşları, ebeveyn dernekleri, aile klüpleri. 
«Basel-Landschaft Ebeveyn Eğitimi» derneği 
(ebbl), çatı organizasyon olarak Basel-Landschaft 
Kantonunda ebeveyn eğitimini teşvik ve koordine 
etmektedir. Bu kuruluşun internet sayfasında, tüm 
kantonda bununla ilgili olanakları bulabilirsiniz. 
Ebeveyn eğitimi CH ayrıca bir veri tabanı 
sunmaktadır. Bu veri tabanı yardımıyla İsviçre’nin 
tüm bölgelerinde ebeveyn eğitim imkanlarını 
bulabilirsiniz.

Basel-Landschaft Ebeveyn Eğitimi  
Elternbildung Baselland
Therwilerstrasse 11 
4103 Bottmingen 
Telefon 061 421 23 71 
www.ebbl.ch

Ebeveyn Eğitimi CH 
Elternbildung CH
Telefon 044 253 60 60 
www.elternbildung.ch

    biliyor muydunuz?
Çocuğunuzun dil ve sosyal yeteneklerinin erken aşamada teşviki ona okulda ve sonraki mesleki 
hayatında daha iyi fırsatlar sağlayacağını biliyor muydunuz?
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İsviçre’de eğitim sistemi, anaokulundan (kreş) 
üçüncü kademe öğrenime (yüksek okul ve yüksek 
mesleki eğitim) kadar bir devlet görevidir. 

 Zorunlu eğitim ne şekilde düzenlenmiştir?

Basel-Landschaft Kantonunda 2012 yaz 
döneminden itibaren zorunlu eğitim 11 yıl olmak 
üzere geçerlidir. 4 yaşından itibaren her çocuğun 
okul kariyeri kreş ile başlar. 

İlkokulda çocuğunuz gelecekteki, mesleki eğitim 
veya mesleki olgunluk okullarındaki öğrenimi 
için temel bilgileri öğrenip gerekli dil hakimiyetini 
kazanır. Devlet okulları ve kreşleri ücretsizdir. 

Eğitimin uyumlaştırılması

Basel-Landschaft eğitim uyumlaştırması tüm 
İsviçre eğitim sistemindeki bir uyumlaştırmanın 
parçasıdır. Yan yana var olan, kantonlara has 
eğitim sistemleri, karmaşık olmayan tek bir 
sistem haline getirilecektir. Okula başlangıç 
yaşı, okul kademelerinin süresi ve hedefleri tüm 
İsviçre çapında birbirine uyarlanacaktır. Farklı 
kantonlardaki okullar, çocukların belirli bir öğrenim 
kademesinde neleri bilip ve nelere hakim olmaları 
konusunda tekdüzen ölçekler belirlemektedir. 
Eğitim kuruluşları için farklı kantonlardaki 
gençlerin ders performanslarını karşılaştırmak 
böylece daha kolay olacaktır.

Okul ve Eğitim

K i n d e r g a r t e n K i n d e r g a r t e n

P r i m a r s c h u l e P r i m a r s c h u l e
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Basel-Landschaft’da günümüzdeki okul sistemi  
2014/2015 öğrenim yılına kadar

Her iki Basel’in yeni eğitim sistemi  
2015/2016 öğrenim yılından itibaren

19/20 yaşında 13 4 15 4

17/18 yaşında 12 3 14 3

16/17 yaşında 11 2 13 2

15/16 yaşında 10 1 12 1

14/15 yaşında 9 4 11 3

13/14 yaşında 8 3 10 2

12/13 yaşında 7 2 9 1

11/12 yaşında 6 1 8 6

10/11 yaşında 5 5 7 5

9/10 yaşında 4 4 6 4

8/9 yaşında 3 3 5 3

7/8 yaşında 2 2 4 2

6/7 yaşında 1 1 3 1

5/6 yaşında 2 2 2 2

4/5 yaşında 1 1 1 1

tedricen  
yeni  
sisteme  
geçiş

Gymnasium Lise

FMS/HMS FMS (meslek lisesi)/HMS (ticaret ortaokulu)

Berufslehre/ Çıraklık eğitimi/mesleki olgunluk eğitimi 
Berufsmaturität

SBA SBA (mesleğe hazırlık okulu)

Fach-/ Branş/meslek lisesi diploması 
Berufsmatura

Sekundarschule Ortaöğretim okulu

Primarschule İlköğretim okulu

Kindergarten Kreş

Fachmittelschule Uzmanlık ortaokulu

Berufsbildender Weg  Mesleki eğitim seçeneği (ticaret ortaokulu, çıraklık eğitimi,  
(WMS, Lehre, Berufsmaturität) mesleki olgunluk eğitimi) tedricen yeni sisteme geçiş
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 Çocuğum okulda Almanca öğrenirken ne 
şekilde yardım alacak?

Basel-Landschaft’a yeni gelen ve henüz 
Almanca bilmeyen çocuklar özel tedbirlerle 
desteklenecektir. Gelecekte normal sınıfa uyumu 
kolaylaştırmak için hedef, dil öğrenmektir. Zorunlu 
derslerin yanı sıra çocuğunuz ikinci sınıftan 
itibaren, kendi memleketinin dil ve kültürünü 
işleyen kurslara (HSK kursları) katılabilir. Burada 
çocuğunuz kendi memleketinin coğrafya, kültür ve 
diline yönelik öğrenim görür. Bu kurslara katılım 
isteğe bağlıdır ve her halükarda tavsiye edilir.

 Zorunlu olan İlköğretim döneminde 
ebeveynlerden neler beklenmektedir?

Ebeveynler, okul ile bir işbirliği içerisinde 
bulunmak zorundadır. Okul personeli ebeveynleri 
düzenli olarak bilgilendirme etkinlikleri ve veli 
toplantılarına davet eder. Bu etkinliklere ve 
toplantılara katılıp çocuğunuzun öğretmenleriyle 
irtibata geçin. Çocuğunuzun öğretmeni 
sorularınızı memnuniyetle cevaplandıracaktır.

Çocuklarınızı zorunlu eğitimlerini aksatmamaları 
konusunda yönlendirmeli, karnelerini gözden 
geçirip imzalamalı, tatil için izinleri zamanında 
almalı, mazeret durumlarını önceden bildirmeli ve 
devamsızlığın nedenini belirtmelisiniz.

Okul ve Eğitim

 «Eğitimin Uyumlaştırılması İyi Okul 
Basel-Landschaft» başlığı altındaki tüm 
konularla ilgili irtibat adreslerine aşağıdaki 
internet sayfasından ulaşabilirsiniz:
www.bl.ch  
> Bildung 
> Bildungsharmonisierung
Meslek Danışmanlığı Merkezi BIZ 
Berufsinformationszentrum BIZ
Rosenstrasse 25 
4410 Liestal 
Telefon 061 927 28 28
Wuhrmattstrasse 23 
4103 Bottmingen 
Telefon 061 426 66 66
www.afbb.bl.ch 

 Ülkenizin dil ve kültüründe kurslar 
(HSK) İlkokul Dairesi tarafından yönetilir ve 
koordine edilir: 
www.avs.ch  

 Ebeveyn olarak haklarınız nelerdir?

Ebeveynler:

 Hak ve yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri 
için her türlü bilgileri edinebilmelidirler;

 Çocuğunun öğrenimi ile ilgili gelişimi, çalışma 
tutumu ve sosyal davranışı üzerine bilgi 
edinebilmelidir; 

 Notlandırılmış dersleri görmelidir;

 Öğretmenlerle özel görüşme yapabilmelidir; 

 Öğretmenle önden anlaşarak derse 
katılabilmelidir;

 Okul deneyleri ve reformları üzerine 
zamanında bilgilendirilmelidir; 

 Okul / ders yoksa zamanında bildirilmelidir; 

 Zorunlu olan İlköğretim yıllarında, 
genelde yılda bir defa veliler toplantısına 
çağrılabilmelidir.

 Zorunlu okul döneminin bitiminden sonra 
ne olacak?

Kanton, zorunlu okul döneminden sonra tüm 
gençlerin, meslek edinme yönünde bir eğitimi 
tamamlamalarını amaçlar. Tamamlanmış bir 
mesleki eğitim, meslek hayatına atılan ilk adımın 
ön koşuludur. Meslek eğitimi veya genel eğitim 
veren bir okula girme veya geçiş yapmanın 
farklı yolları vardır. Gençler için, mesleki eğitim 
konusunda erken karar vermek büyük önem taşır. 
Çocuğunuza, meslek ve okul seçiminde yardımcı 
olun ve meslek danışmanlığı merkezinde (BIZ) 
birlikte, farklı eğitim imkanları hakkında bilgi 
edinin. 

    biliyor muydunuz?
Anadilinde ders gören iki dilli çocukların, dil konusunda daha büyük bir esneklik ve güvene sahip 
olduklarını ve okulda daha iyi bir performans gösterdiklerini biliyor muydunuz?



26 Okul ve Eğitim

Meslek ağırlıklı eğitimler

İsviçre’de gençlerin çoğu genelde bir çıraklık 
eğitimi olmak üzere meslek ağırlıklı bir eğitimden 
geçer. Gençler, bir fabrika veya işletmede yapılan 
bir çıraklık eğitiminin yanı sıra meslek okuluna 
gider. Bu eğitimin sonunda elde ettikleri yeterlilik 
diploması gençlerin kalifiye eleman dünyasına 
ve meslek yüksek öğrenime önünü açar. 
Mesleklerine fazla ilgi duyan ve çok yetenekli 
gençler meslek okullarında mesleki olgunluk 
sınavına katılabilir. Bu sınavda başarılı olanlar 
meslek yüksek okuluna ve belirli koşullarda 
üniversitelere girebilir.

Genel eğitim okulları

Genel eğitim ağırlıklı okullar arasında, Laufen, 
Liestal, Muttenz ve Oberwil’de bulunan 
liseler (Gymnasium) ve meslek liseleri 
(Fachmittelschule) yer almaktadır. Bu okullar, 
öğrencileri üniversite, meslek yüksek okulları veya 
daha üst derece meslek eğitimine hazırlar. Bu 
okullara, orta öğretim düzeyi (Sekundarstufe) P 
veya orta öğretim düzeyi E’yi iyi bir not ortalaması 
ile bitiren öğrenciler alınır.

Üniversite ve meslek yüksek okulu

Basel-Landschaft Kantonu, bünyelerinde yüksek 
okul düzeyinde geniş yelpazeli öğrenim dalları 
bulunduran ve araştırmaları ile öne çıkan Basel 
Üniversitesi ve Kuzeybatı İsviçre Meslek Yüksek 
Okulunun sponsorlarından biridir. Kanton halkına, 
gerekli ön eğitime sahip olmaları durumunda 
İsviçre’nin diğer yüksek okullarının kapıları da 
açıktır.

Mesleğe hazırlık olanakları

Mesleğe hazırlık olanakları, ortaöğretim 
(düzey A ve E) veya atölyede çalışma ağırlıklı 
ortaokulun hemen ardından bir meslek eğitimine 
başlayamayan gençlere yöneliktir.

Mesleğe hazırlık olanağından yararlanma 
kararı, geçici çözüm olarak ilave bir okul yılının 
gerçekten gerekli olduğu anlaşıldığı zaman olmak 
üzere mümkün olduğunca geç verilmelidir. 

Mesleğe hazırlık yönünde farklı olanaklar 
bulunmaktadır:

 Kombineli, mesleğe hazırlık imkanı (çıraklık ön 
eğitimleri) net ve gerçekçi bir meslek arzusunu 
şart koşmaktadır. Burada, genel derslerin yanı 
sıra, gelecekteki meslekte oldukça önemli olan 
dersler verilir.

 Okulda mesleğe hazırlık olanakları (SBA 
temel ve artı modüler) özellikle matematik 
ve dil ağırlıklıdır. Bu eğitim kurumları, okul 
derslerinde de ilgi ve performans eğilimini şart 
koşar.

Farklı, mesleğe hazırlık okullarının eğitim içeriği 
ve kabul koşulları çok değişiktir. Başarı için 
mesleğe hazırlık olanaklarından «uygun» olanını 
seçmek önemlidir. 

 İrtibat bürosu Mesleğe 
Hazırlık Olanakları: 
Mesleki Eğitim ve Meslek 
Danışmanlığı Dairesi 
Amt für Berufsbildung  
und Berufsberatung 
Rosenstrasse 25 
4410 Liestal  
Telefon 061 927 28 28 
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Okul ve Eğitim

Mesleğe hazırlık olanaklarının tümü ve 
müracaat belgeleri hakkında detaylı bilgiler, ilgi 
duyan öğrencilere Ocak ayında, ortaöğretim I 
düzeyindeki tüm okullarda dağıtılır.

Bottmingen ve Liestal BIZ’de ve Mesleki Eğitim 
ve Meslek Danışmanlığı Dairesine başvurarak 
mesleğe hazırlık olanakları hakkında bilgi 
edinebilirsiniz. 

Gençlik Danışmanlık Bürosu

Çıraklık eğitimi için bir yer bulamayan, çıraklık 
eğitimini yarıda bırakıp işsiz olarak kayıtlara 
geçmeyen, 16 ile 22 yaş arası gençlere yönelik 
danışmanlık hizmeti ve refakat, eğitim ve 
yerleştirme. 

Rehberlik 

Meslek seçimi ve çıraklık eğitimi için yer aramada 
birçok soru aydınlığa kavuşturulup her tür 
sorun çözülmelidir. Rehberler her bir gence, 
okuldan çıraklık eğitimine geçişte eşlik eden 
muhataplardır. 

 Neden mesleki gelişim?

Mesleki gelişim günümüzde her bir vatandaş 
için, toplum ve ekonomi için verilmesi gereken bir 
mücadele, bir zaruret ve aynı zamanda gerçek bir 
fırsattır. Hızlı teknolojik gelişim, ulaşımda artan 
hareketlilik ve toplumsal değişimler kaydeden, 
günümüzün hızla farklılaşan dünyası bireylerden 
sürekli güncel bilgi ve ek yeterlilikler edinmelerini 
şart koşmaktadır. Okulda ve meslek eğitiminde 
öğrenilenler tüm bir yaşam süresi için çoktan 
yetersiz kalmaktadır.

Basel bölgesi farklı, bireysel mesleki gelişim 
ihtiyaçlarına yönelik iyi ve çok sayıda mesleki 
gelişim olanakları sunmaktadır.

Geniş bir yelpazeyi kapsayan farklı sunucular 
başarılı bir mesleki gelişim için çok sayıda değişik 
olanak sunmaktadır.

Yetişkinler Eğitimi Dairesi dördüncü eğitim 
sektörünü koordine edip burada, eğitim projeleri 
için profesyonel bir çalışma yürütmektedir. Bu 
daire, eğitim bölgesi Kuzeybatı İsviçre’de kanton 
ötesi işbirliğini güvence altına alıp öğretmenlerin 
hizmetine güncel bir mesleki gelişim imkanı sunar.

 Mesleki gelişim hakkında bilgiler mi 
arıyorsunuz?

Meslek ile ilgili sorularınızda Mesleki Eğitim 
ve Meslek Danışmanlığı Dairesine başvurun. 
Genel eğitimi (örn. dil kursları, kişisel gelişim) 
geliştirmeyle ilgili sorularınız için Yetişkin Eğitim 
Dairesinden bilgi edinebilirsiniz.

 Bir eğitim ilerletme imkanı mı 
arıyorsunuz?

Farklı sunuculara telefonla temasa geçin veya 
onların internet sayfalarına bakın ya da arkadaş, 
tanıdık ve iş arkadaşlarınıza sorup ilgili imkanlar 
hakkında bilgi edinin. 

Gençlik Danışmanlık Bürosu 
Jugendberatungsstelle 
Hauptstrasse 28 
4127 Birsfelden 
Telefon 061 552 79 79  
wieweiter@bl.ch 
www.wieweiter.bl.ch 

Rehberlik 
Mentoring
Hauptstrasse 28 
4127 Birsfelden 
Telefon 061 552 79 88 
mentoring@bl.ch 
www.mentoring.bl.ch

AliSearch
Schweizerischer Verband  
für Weiterbildung SVEB
Oerlikonerstrasse 38 
8057 Zürich 
Telefon 0848 33 34 33 
urs.hammer@alice.ch 
www.alisearch.ch

 Mesleki gelişim hakkında bilgiler:
Meslek hakkında sorular:
Mesleki Eğitim ve Meslek  
Danışmanlığı Dairesi 
Amt für Berufsbildung  
und Berufsberatung
www.afbb.bl.ch
Genel eğitimi ilerletme: 
Yetişkin Eğitimi Bürosu  
Fachstelle Erwachsenenbildung 
www.febl.ch

    biliyor muydunuz?
Resmen tanınmış bir okula giden veya meslek eğitimi gören ve yerleşim izni C’ye sahip gençlerin 
ebeveynlerinin, bu eğitimi finanse edecek güçleri olmadığında burs için başvurabileceklerini 
haberiniz biliyor muydunuz?

Bununla ilgili bilgiler için Burs Dairesi BL (061 552 79 99) veya Basel-Landschaft Yabancılar 
Servisine başvurun.
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 Nikâh öncesi neye dikkat edilmelidir?

İkamet ettiğiniz yerin yetkili nüfus dairesi gerekli 
belgeler hakkında bilgi verip resmi nikahı 
organize eder. Dini bir nikah, resmi nikah öncesi 
yapılamaz.

Nüfus dairelerinin ana görevi, nüfus kütüğü 
tutularak; özellikle doğum, evlenme, kayıtlı 
eşcinsel birliktelikler, ölüm ve çocuğun kendinden 
olduğunun kabul edilmesi gibi durumlarda medeni 
halin belgelenmesi ile birlikte nikah ön işlemleri 
ve nikahın düzenlenmesinden ibarettir. Kantonda 
gerçekleşen tüm doğum, nikah, kayıtlı eşcinsel 
birliktelikler, ölüm ve babalığın tanınması ile 
ilgili bilgiler, elektronik ortama taşınan nüfus 
kütüğünde (INFOSTAR) belgelenir.

Basel-Landschaft Kantonunda 6 nüfus dairesi 
vardır. Bunlar, Arlesheim, Binningen, Laufen, 
Liestal, Sissach ve Waldenburg’da bulunmaktadır. 

 Bir nikahın kıyılabilmesinin koşulları 
nelerdir?

 18 yaşında olup muhakeme kabiliyetine sahip 
olmalısınız

 evli olmamalısınız

 vesayet altında olanlar yetkili velisinden izin 
almalılar

 Yabancı uyruklu kişiler İsviçre’de yasal bir 
oturuma sahip olmalıdır

 Yasa, doğrudan kan bağı (ebeveynler, 
büyükanne-büyükbaba) olan akraba ve kardeş 
veya üvey kardeşler arasında evliliklere, 
aralarında nesep veya evlat edinme itibariyle 
bir akrabalık durumu olup olmadığından 
bağımsız olarak izin vermemektedir 

İsviçre’de evliliğe zorlamak yasaktır.

 Kayıtlı eşcinsel birlikteliklerde nelere 
dikkat etmek gerekir?

Nikahlardaki gibi aynı mevzuat ve kurallar 
geçerlidir.

 Doğumda neye dikkat etmelidir?

Bir çocuğun doğumunun ardından doğum, doğum 
yerinin yetkili nüfus dairesine bildirilmelidir. 
Evde gerçekleşen bir doğumda bununla ilgili 
ebenin doldurduğu ihbar formu ibraz edilmelidir. 
Hastanede yapılan doğumlarda doğum, hastane 
tarafından yetkili nüfus dairesine bildirilir. 

Nüfus dairesinden, hangi belgeleri hastaneye 
götürüp teslim etmeniz gerektiğini zamanında 
öğrenin.

 Ölüm durumunda neye dikkat edilmelidir?

Ölüm durumunda ölüm belgesi bir doktor tarafından 
doldurulmalıdır. Akabinde, ölüm vakası derhal ölüm 
mahallindeki yetkili nüfus dairesine bildirilmelidir. 
Ölüm durumu, ikamet ettiğiniz belediyede bir nüfus 
dairesinin bulunmaması veya ölümün bir kurum 
veya hastanede gerçekleşmiş olması halinde, 
son ikamet adresinizdeki nüfus kayıt dairesine 
de bildirilebilir. Bir hastane, huzurevi veya bakım 
evinde gerçekleşen ölümlerde, hastane veya bakım 
yerinin idaresi, ölümü ihbar etmekle yükümlüdür. 
Diğer durumlarda ölünün yakınları vefat durumunu 
bildirmek zorundadır. 

Talep üzere, cenazenin mezarlık veya krematoryum 
ya da yurtdışına naklini düzenleyen bir cenaze 
hizmetleri şirketine telefon edilebilir. Defin 
masrafları, ölünün yakınları tarafından karşılanır. 

Ölüm vakalarının bildirimi ile ilgili ibraz edilmesi 
gereken belgeler için ölüm yerinin yetkili nüfus 
dairesine başvurun.
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Basel-Landschaft Kantonunun anayasası din 
ve vicdan özgürlüğünü garanti etmektedir. Her 
birey, dindar olup olmaması ve hangi dine iman 
edeceği konusunda serbest iradesi doğrultusunda 
karar verebilir. Hiç kimse dine iman etmeye 
zorlanamaz. Böylelikle din özgürlüğü, her kişinin 
kendi hür inancı doğrultusunda kullandığı kişisel 
bir haktır. Ancak, İsviçre’de devletin, dinden önce 
bir konumda olması önem taşır. Din özgürlüğü, 
İsviçre veya kanton yasalarının ihlali söz konusu 
olmadığı sürece garanti edilmektedir.

1529 yılı reformasyonundan bu yana Basel-
Landschaft Kantonundaki devlet dini protestan 
reformu esaslarına dayalıdır. 1798 yılında din 
özgürlüğü sağlandıktan sonra çoklu din eğilimleri 
gelişmiştir. Bugün Basel-Landschaft Kantonu 
ve Basel-Stadt’de 400’ü aşkın, Hristiyan dinine 
mensup ve mensup olmayan dini cemaat vardır. 
Bu bağlamda, Protestan reformlu kilise, Roman-
Katolik kilisesi ve Hristiyan Katolik kilisesine 
bağlı olanların yanı sıra vaftizciler, Ortodoks 
kilise, Hristiyan bağımsız kilise ve göç edenler 
kilisesi mensupları cemaatler oluşturmaktadır. 
Bölgede bulunan ve Hristiyan cemaatine mensup 
olmayan dinler arasında İslam, Alevi, (Tamil) 
Hinduizm, Budizm, Sikhler ve yeni dini akımlar yer 
almaktadır. 

2007 yılında; dini cemaatler, yönetim ve halk 
arasında bir arabirim olarak etkin olan, her iki 
Basel’in Dinler Yuvarlak Masası kurulmuştur. 
Dinler Yuvarlak Masası’na, uyumdan sorumlu 
görevlinin yanı sıra 15 farklı dini cemaatin 
delegeleri katılmaktadır.

Her iki Basel’in Yuvarlak  
Masası Dini Sorular  
Runder Tisch beider Basel
Koordinasyon Merkezi 
Koordinationsstelle  
für Religionsfragen
Schneidergasse 7 
4051 Basel 
Telefon 061 267 27 42 
lilo.roost@bs.ch

    biliyor muydunuz?
Bir, «Dini sorular koordinasyonu» merkezinin bulunduğunu biliyor muydunuz? 

Bu merci; kuruluş, dini cemaat ve bireylere dini motivasyonlu soru ve uyuşmazlık durumlarında 
danışmanlık hizmeti vermektedir.
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 Toplu taşımacılık nasıl işler?

İsviçre dünya çapında en yoğun kamu ulaşım 
ağlarından birine sahiptir.

Basel-Landschaft Kantonunun 86 belediyesinin 
tümü kamu ulaşım ağına bağlıdır. Tek bir bilet 
abonmanı ile tüm Kuzeybatı İsviçre’de otobüs, 
tramvay ve trenlerden yararlanılabilir. Toplu 
taşıma araçları güvenilir ve dakiktir.

İsviçre Devlet Demiryollarının (SBB) yarım 
bilet abonmanı ile tren, otobüs ve gemilere tüm 
İsviçre’de indirimli olarak binebilirsiniz.

 Araba veya motosiklet kullandığımda 
neleri bilmem gerekir?

Yabancı bir ülkeden İsviçre’ye taşındınız ve 
yabancı bir ülke ehliyetiniz mi var? O zaman 
yabancı ehliyetinizi, giriş tarihinden itibaren bir yıl 
içerisinde bir İsviçre sürücü belgesi ile değiştirmek 
zorundasınız. 

Bunun için, BL Trafik Tescil Dairesinin internet 
sayfasından indirebileceğiniz bir forma ihtiyacınız 

olacaktır. İsviçre’de bir gözlükçü veya göz 
doktorunda yaptırabileceğiniz bir görme testi 
sonucunun direk girilmesi dahil olan bu dilekçe 
formunu tamamen doldurmalısınız.

Bu formu, ikamet ettiğiniz yerin belediyesine 
vermeniz gerekir. İkamet ettiğiniz yerin belediyesi 
bu formu, ehliyetinizi değiştirecek olan Basel-
Landschaft Trafik Tescil Dairesine (MFK) 
gönderir. Aşağıda belirtilen belgeler de ekte ibraz 
edilmelidir:  

 Renkli vesikalık resim 

 Yabancı ülke sürücü belgesinin aslı 

 Oturum izninin fotokopisi

Yurtdışında bir aracınız var ise ve onu İsviçre’ye 
ithal etmek istiyorsanız o zaman aracınızı 
İsviçre’de tescil ettirmek için İsviçre’ye giriş 
yaptığınız tarih itibariyle bir yıl süreniz vardır.

İlk başta, aracın gümrüğünü ödemek için 
İsviçre gümrük idaresine başvurmanız gerekir. 
Aracı fenni muayeneden geçirmeden önce bir 
emisyon testi yaptırmanız gerekir. İsviçre’de 
bunu tüm araç tamirhanelerinde yaptırabilirsiniz. 
Bunu hallettikten sonra bizimle irtibata geçip 
Münchenstein fenni muayene istasyonundan 
(MFP) randevu alabilirsiniz. 

 Toplu taşımacılık hakkında bilgiler:
  
İsviçre Devlet Demiryolları  
www.sbb.ch
Kuzeybatı İsviçre Toplu Taşımacılık 
Kooperatifi  
www.tnw.ch
Autobus AG Liestal 
www.aagl.ch
Baselland Transport AG 
www.blt.ch 
Waldenburgerbahn AG  
www.waldenburgerbahn.ch 
Basel Banliyö Treni  
www.regio-s-bahn.ch 
Basel Toplu Taşıma İşletmeleri  
www.bvb.ch
Basel Deniz Yolcu Taşımacılığı  
www.bpg.ch
EuroAirport Basel Mulhouse 
www.euroairport.com
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Araç fenni (MFP) muayeneden geçtikten sonra 
Basel-Landschaft Trafik Tescil Dairesine başvurup 
araç için trafik ruhsatı alabilirsiniz. Bunun için 
gerekli belgeler aşağıda belirtilmektedir:

 Yabancı ülke plakaları

 Yabancı ülke araç belgeleri 

 13.20 A (bu form, gümrük dairesinden temin 
edilir)

 Nakli hane eşyası belgesi

 Sigorta belgesi (İsviçre’deki bir sigortaya 
başvurularak alınacak)

Moped kullanımı için kask şarttır!

Yabancı ülke ehliyetinin değiştirilmesi veya 
aracınızın tescili gibi diğer sorularınızda Trafik 
Tescil Dairesi size yardımcı olur.

 Bisikletle giderken neye dikkat 
etmeliyim?

Trafik kuralları bisiklet sürücüleri için de geçerlidir. 
Genelde bir sınava ihtiyaç duyulmaz. Okula 
başlama yaşına gelmemiş çocukların bisikletle 
trafiğe çıkması yasaktır. 

Bir kaskın takılması tavsiye olunur.

Carsharing (Araç paylaşım sistemi)

Carsharing, bir veya birden fazla otomobilin, 
şahısların kendi aralarında anlaşarak birlikte 
kullanımıdır. Bir Carsharing gurubunun araçları 
genelde bir şehir veya büyük kasabaların farklı 
yerlerinde, daimi olarak kiralanan otoparklarda 
bulunur. Bu otoparklar çoğu sefer, carsharing 
gurubundaki kişilerin rahat ulaşabilecekleri 
toplu taşıma araçlarının (tren istasyonları, 
tramvay merkez istasyonları, otogar vs.) düğüm 
noktalarında bulunmaktadır. 

Önceden ayırtılan araçlar umumiyetle, bu düğüm 
noktalarından hareketle sapa kalan yerlere 
ulaşmak için kullanılır. Araç kiralama olgusuna 
kıyasla burada araçları kısa süreli, örn. saat 
hesabı kullanmak da mümkündür.

Ulaşım

Trafik Tescil Dairesi BL 
Motorfahrzeugkontrolle BL
Ergolzstrasse 1 
4414 Füllinsdorf 
Telefon 061 552 00 00 
www.mfk.bl.ch 

 İsviçre’de Carsharing  
hakkında bilgiler:
www.mobility.ch

    biliyor muydunuz?
Trafiğin en zayıf halkası olan yayalara trafikte sadece yaya geçidi çizgileri üzerinde bulunduklarında 
değil, yaya kaldırımında bulunup karşı tarafa geçmek istediklerini net bir şekilde gösterdiklerinde 
bile öncelik tanındığını biliyor muydunuz? 

Sürücüler bu nedenle süratlerini vaktinde azaltmalıdır. Yayalar buna rağmen, kendilerine tanınan 
öncelikten, bir aracın duramayacak kadar yaklaşmış olması halinde zorla yararlanmamalıdır.
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 Yararlanabileceğim ne tür aktivite 
imkanları vardır?

Okul ve meslek hayatının yanı sıra, günlük 
yaşamımızın önemli bir kısmını aktiviteler 
oluşturur. Bunlar bize rahatlama ve yeni kişilerle 
tanışma fırsatı tanır. 

Basel-Landschaft Kantonu çok sayıda, zevklere 
göre aktivite olanağı sunmaktadır. Cezp edici, 
çeşitlilik açısından zengin bir doğa, gerek 
yürüyüş yaparak veya bisiklet, gerekse paten 
ya da at üzerinde keşif turlarına davet eder. 
Kale, saray ve rüya gibi manzaraları keşfedin. 
Arlesheim’de Ermitage’yi veya Grün 80’i gezerek 
günlük yaşamınızın stresinden kurtulun. Burada 
İsviçre’nin en büyük spor tesisleri bulunmaktadır. 
Spor yapma imkanları, Langenbruck’ta kayak 
yapmaktan, Ren nehrinde kano kullanmaya kadar 
uzanmaktadır. 

Basel-Landschaft Kantonu kültürel olarak da çok 
sayıda imkanlar sunmakta. Augusta Raurica’da 
eski Romalıları ziyaret edin. Kunsthaus (sanat 
sarayı) Basel-Landschaft’da dünyaca ünlü, 
çağdaş sanat eserleri sergilerinin tadını çıkarın 
veya yakında bulunan çeşitli küçük tiyatro, 
kabare ve müzik lokallerini ziyaret edin. Çocuk, 
gençler ve yetişkinlerin gidebilecekleri çok sayıda 
spor, kültür ve aktivite klüpleri bulunmaktadır. 
Sizi başka insanlarla karşı karşıya getiren bu 
olanaklardan yararlanıp yeni kişilerle tanışın.

Günlük gazeteler, belediyeniz veya kanton spor 
dairesinden bilgi edininiz.

Aile üyelik cüzdanı (Familienpass)

Familienpass, Kuzeybatı İsviçre’deki ailelere yıllık 
sadece 30 CHF karşılığında kapsamlı indirim 
olanakları veya ücretsiz fırsatlar sunmaktadır. 
Küçük ve büyükler spor, kültür ve eğlence, gezi, 
tatil, kurs ve eğitim düzeyini yükseltme, fuar ve 
sergiler, mağaza ve sosyal alanlarda sunulan 
müthiş avantajlardan yararlanabilir. Müze ve 
tiyatro biletleri, yapay buz pateni pistleri ve 
kapalı/açık havuzlara ücretsiz girişten, indirimli 
veya bedava sinema biletleri, spor merkezleri ve 
mağazalarda büyük tenzilatlara kadar herkese 
göre bir şey var.

Basel-Landschaft Kantonuna bağlı bulunan 
kasabalarda 6 ila 16 yaş arası çocuklar yaz 
tatilinde bir yere gitmemeleri halinde tatil 
cüzdanından (Ferienpass) yararlanabilir. 
Çocukların yaş gurubuna göre düzenlenen bu 
cüzdan çok sayıda heyecan dolu tatil yaşantıları 
sunar.

Yaratıcı düzenleyiciler neredeyse sınır 
tanımamaktadırlar. Program; fabrikalar, 
havaalanı ve itfaiye ziyareti, meşhur futbolcularla 
buluşmadan, peynir ve aromalı sabun yapımı gibi 
kreatif faaliyetler içeren etkinlikler ve daha da 
fazlasına kadar uzanmaktadır. 

Basel-Landschaft Turizmi  
Baselland Tourismus
Altmarktstrasse 96 
4410 Liestal 
Telefon 061 927 64 64 
www.baselland-tourismus.ch

 Aile cüzdanı hakkında bilgiler:
www.familienpass.ch

 Vita parkurları hakkında bilgiler:
www.zurichvitaparcours.ch

 Colourkey 
Basel bölgesinin, gençler ve 25 yaşına 
kadar genç yetişkinler için sunduğu aktivite 
kartı çok sayıda indirim ve ücretsiz imkanlar 
sağlamaktadır.
www.colourkey.ch

    biliyor muydunuz?
Basel-Landschaft Kantonunun 12 belediyesinde Vita Parkurlardan yararlanabileceğinizi biliyor 
muydunuz? 

Genelde bir orman içerisinde hazırlanan bu spor parkurları kamuya açık olup güç, dayanırlık, 
esneklik ve koordinasyona yönelik egzersiz yapma noktalarından oluşur.
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Günlük yaşam ve aktivite

Belediyede cazip bir ücret karşılığında haftalık bir 
cüzdan (Wochenpass) temin edilebilir. Bunun için 
bir vesikalık resim gereklidir. Seçilen aktiviteler 
katılım için, duruma göre kayıt yaptırmak gerekir.

Spor

Basel-Landschaft Kantonunda spor yapmak 
isteyenler için gerek organize edilen gerekse 
organize edilmeyen sporlarda sayısız imkanlar 
mevcuttur.

Kantonun, sporu teşvik etme yasası sayesinde 
spor kapsamlı şekilde desteklenmektedir. 
Eğitim, Kültür ve Spor Genel Müdürlüğünün 
bir şubesi olan spor dairesi, sporu tüm nüfus 
ve yaş guruplarına göre uygun şekilde teşvik 
etmekle görevlidir. Hem yaygın spor hem de 
performans sporu alanında isabetli tedbirler 
alınmıştır. Spor teşviki avantajlı genel şartlardan 
yararlanmaktadır. Kamusal spor yelpazesi bu 
bağlamda oldukça geniştir. 

Epey kadın, erkek, genç ve çocuk, çok sayıda 
imkanlardan düzenli olarak yararlanmaktadır. 
Sporda yetenekli çocuk ve gençler ülke çapında 
kabul gören yetenek ve performans sporu 
teşvikinden yararlanıp Roger Federer veya 
Yann Sommer gibi ideallerini örnek almaktadır. 
Özellikle yaygın spor türleri tavsiye edilir. Siz 
de katılıp Basel-Landschaft takım oryantasyon 
koşusu, Basel-Landschaft spor madalyası, Basel-
Landschaft aile spor günü ve spor dairesinin 
birçok diğer aktiviteleri çerçevesinde aktif hareket 
edin. Kamusal spor, özel spor kuruluşlarından, 
yani klüp ve dernekler tarafından etkin şekilde 
desteklenmektedir. Klüpler ve dernekler de sportif 
Basel-Landschaft’da çok şeylerin sürekli hareket 
halinde olmasını sağlamaktadır.

Pfadi

İzci hareketi, çocuk ve gençlere yönelik, tüm 
millet ve çeşitli dinlere mensup insanlara açık 
olan uluslararası, dini ve siyasi açıdan bağımsız 
bir eğitim hareketidir. Bu hareketin amacı, genç 
insanları, toplumda sorumluluk üstlenebilmeleri 
adına desteklemek ve geliştirmektir.

Pfadiler düzenli olarak, aynı yaş gurubu gençlerle, 
birlikte deneyimler yaşamak üzere buluşur. 
Açık havada hayat için pratik bilgiler edindikleri 
doğada çok zaman geçirirler. Oyun, eğlence ve 
macera bu aktivitelerde ön plandadır. Karşılıklı 
saygı ve hoşgörü çoğu sefer, ömür boyu süren 
arkadaşlıkları beraberinde getirir.

Aynı zamanda çocuk ve gençler adım adım 
sorumluluk alır. Grup gündemini birlikte belirleyip 
çevrelerindeki insanlara yardım ederler. Pfadi 
programının doruk noktası tabii ki, her yıl tatil 
esnasında kurulan kamplardır.

Jungwacht ve Blauring

Jungwacht Blauring, 31.000 üyesiyle İsviçre’nin 
en büyük Katolik, çocuk ve gençler birliğidir. Çok 
çeşitli olanaklar çocuk ve gençleri farklı anlar 
yaşamaya ve kendi yeteneklerini keşfetmeye 
davet eder. Jungwacht Blauring, Katolik kiliseyle 
bağlantılı olmasına rağmen tüm çocuk ve 
gençlere, din ve kültür gözetmeksizin açıktır.

Yaklaşık 14.000 kız ve 9’000 delikanlıyla, papazlık 
idaresindeki bölge bazında takriben 8.000 genç 
yönetici gönüllü olarak ilgilenir. Kızlar Blauring’e 
ve erkekler de Jungwacht’a katılabilirler. Bazı 
papazlık idaresindeki bölgelerde Blauring & 
Jungwacht, Jubla adı altında birleşmiştir ve karma 
guruplarda buluşmaktadır.

Gençlik Çalışmaları  
Offene Jugendarbeit
Ferienpass Regio Liestal 
Postfach 230 
4410 Liestal 
Telefon 061 921 94 74 
info@jugendsozialwerk.ch  
www.jugendsozialwerk.ch

Regio Tatil Cüzdanı Birseck Leimental 
Regio-Ferienpass Birseck-Leimental
Gartenstrasse 16 
4153 Reinach 
Telefon 061 717 81 20 
ferienpass@regio-ferienpass.ch 
www.regio-ferienpass.ch

Pro Juventute Tatil  
Cüzdanı Laufental Thierstein 
Pro Juventute Ferienpass  
Laufental-Thierstein
Hofgarten 23 
4225 Brislach 
Telefon 061 721 25 70 
info@ferienpass.ch  
www.ferienpass.ch

Basel-Landschaft Spor Dairesi 
Sportamt Baselland
St. Jakobstrasse 43 
4133 Pratteln 
Telefon 061 827 91 00 
sportamt@bl.ch  
www.bl.ch  
> Sport > Sport

 Pfadi hakkında bilgiler:
www.pfadi-region-basel.ch

 Jungwacht ve Blauring  
hakkında bilgiler:
www.jublabasel.ch

    biliyor muydunuz?
İsviçre halkının %50’sinin bir spor kulübünde aktif üye olduğunu biliyor muydunuz?
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çeşitli taşıtlar devreye sokulur. Sonunda herkese 
sahanda yumurta yapılır.

Mayıs ağaçları
1 Mayıs’ta, ilkbahar sevincinin ifadesi olarak, 
köylerdeki su kuyularının yanına ufak süslü 
çamlar yerleştirilir. Folklor gurubu bulunan 
yerlerde, Mayıs ayının bir Pazar gününde şarkı ve 
danslar ile neşeli ortamlar yaratılır.

Banntag kutlaması
Hz. İsa Peygamberin göğe yükselişinin 
kutlandığı gün çoğu yerde vatandaşlar, kasaba 
sakinleri ve (Sissach ve Liestal hariç) onların 
aileleri yürüyerek belediyenin sınırlarını dolaşır. 
Bu esnada eski tanıdıklar ve kasabaya yeni 
taşınanlar ile görüşme fırsatı doğar.

Yaz mevsimi

Konfederasyon kutlaması
1 Ağustos’ta, İsviçre doğum gününü kutlar ve bu 
kutlamaya Baselbiet de katılır. Her yerde büyük 
ve küçük çapta kutlamalar yapılır: Konuşmalar, 
ızgarada sosis, müzik ve havai fişekler renkli 
görüntülere sahne olur.

Sonbahar mevsimi

Apfelhauet
Sadece Basel-Landschaft’da halen bilinen, at 
üzerinde yapılan bu oyunda, bir parkur üzerinde 
farklı görevlerin yerine getirilmesi gerekir. 
Ayrıca: Şarap festivalleri ve Räbeliechtli (pancar 
kabuğundan mamul fenerler) taşıyan kafileler.

Kış mevsimi

Aziz Noel Baba (Santichlaus) 
Aziz Myra Piskoposunun anısına her yıl 6 Aralık’ta 
aziz Noel Baba günü kutlanır. Bu gelenek 13. 
Yüzyıldan beri tanınmaktadır. Bazı kasabalarda 
5/6 Aralık tarihlerinde çocuklar yüksek seslerle, 
kafile halinde köyün içinden geçerler. 

Ayrıca: Nünnichlingler (24 Aralık, Ziefen) ve Noel 
pazarları.

İkamet ettiğiniz yeni kantonunuz, sanayileşme ve 
şehirleşmeye rağmen geleneklerinin zenginliği ve 
renkliliği ile tanınmaktadır. Köylerimizdeki insanlar 
coşkuyla gelenek ve adetlerine özen gösterir ve 
sizlerin bu bayram ve geleneklerle tanışmanızdan 
mutluluk duyar. 

Cadılar Bayramı
Katoliklerin yoğun olduğu Aşağı Baselbiet’te 
Şubat/Mart ayında, kantonun Protestan 
bölgelerinden bir hafta daha erken olmak üzere, 
büyük salonlarda düzenlenen etkinliklerde ve 
aralarında davul ve zurna çalanlar, Guggen 
müzikleri seslendiren ve birçok maskeli kişilerin 
yürüyerek ve araçlar üzerinde katıldığı kafilelerde 
çeşitli maskeler havada uçuşur. Cadılar 
Bayramının çok daha eski şekilleri, çoğu yerde 
görülen klasik, ateşler yakılarak kutlamalardan 
ibarettir: Kasabadan kasabaya farklı olarak, 
dağ ateşleri veya kağıt fenerler, meşale, 
ateş süpürgesi veya ateş araçları (Liestal’da 
olduğu gibi) eşliğinde kafileler ya da korlu odun 
dilimlerinin havaya fırlatılması (özellikle Birseck 
ve Leimental’de) ile yapılan geleneksel kutlamalar 
görülebilir.

İlkbahar 

Yumurta toplama yarışması (Eierleset)
Paskalya bayramından sonraki Pazar günü 
çoğu köylerde iki takım, sıralar üstünde bulunan 
yumurtaları kimin daha hızlı toplayacağını 
göstermek adına onurları için yarışır. Bu eğlenceli 
Paskalya oyununda, hızla ilerlemeyi sağlayan 

 Bayramlar

* Tarih detayları için bakınız:
www.feiertage-schweiz.ch 
> Basel-Landschaft

1. 1. Neujahrstag  
 1 Ocak

*  Fasnachtsmontag  
 Cadılar Bayramı-Pazartesi

*  Fasnachtsmittwoch  
 Cadılar Bayramı-Çarşambası

*  Karfreitag  
 Paskalya Bayramından  
 önceki Cuma 

*  Ostermontag  
 Paskalya Bayramı – Pazartesi

1. 5. 1. Mai  
 1 Mayıs

*  Auffahrtstag  
 Hz. İsa Peygamberinin  
 göğe yükselişi

*  Pfingstmontag  
 Panktot haftasının Pazartesi günü

1. 8. Nationalfeiertag 
 Milli Bayram

25. 12. Weihnachtstag  
 Noel günü

26. 12. Stephanstag  
 Stephanstag

31. 12. Silvester  
 Yılbaşı günü

    biliyor muydunuz?
«Chienbäse»’nin çok eski bir geleneğe, yani kışın nihai defedilişine dayandığını biliyor muydunuz? 

Kalenin bulunduğu tepede yakılan bir odun yığını ile kışın gücü kırılıp, ışık saçan meşale ve alev 
alev yanan devasa süpürgeler (Chienbäsen) ile güneşin ısıtıcı gücü, dağ ateşi aracılığıyla karanlık 
ovaya indirilir.
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 Almanca öğrenmek önemli mi?

Başarılı bir uyum için Almanca dili en önemli 
yeterliliklerden biridir. Kendi başına işleri 
halletmek için Almanca öğrenmek gerekir. 
Almanca bilmek, komşular, çocuklarınızın 
öğretmenleri, resmi daire ve diğer kişilerle irtibata 
geçmenizi kolaylaştırır.

Almanca kursu olanakları hakkında bilgi ve 
danışmanlık hizmetleri için Basel-Landschaft 
Yabancılar Servisine başvurabilir veya her 
iki Basel’in uyum veri bankasından bilgi 
edinebilirsiniz.

 Nereden bir tercüman bulabilirim??

Zor ve önemli görüşmeler için kalifiye bir 
tercümandan yararlanılması tavsiye edilir.

Almanca kursu olanakları hakkında bilgi ve 
danışmanlık hizmetleri için Basel-Landschaft 
Yabancılar Servisine başvurunuz.

Interpret – Tercüme Yetkinlik Merkezi  
Interpret – Kompetenzzentrum  
für interkulturelles Übersetzen
Monbijoustrasse 61  
3007 Bern 
Telefon 031 351 38 28  
www.inter-pret.ch 

 Almanca kursu imkanları hakkında 
bilgi ve danışmanlık hizmetleri:
Basel-Landschaft Yabancılar Servisi  
Ausländerdienst Baselland
Bahnhofstrasse 16 
4133 Pratteln 
Telefon 061 827 99 00 
info@auslaenderdienstbl.ch  
www.auslaenderdienstbl.ch

 

    biliyor muydunuz?
Tercümanların, İsviçre’ye göçen ve burada ikamet edip, yerel resmi dile hakim ve yerel adet ve 
iletişim tarzları hakkında esaslı bilgilere sahip kişiler olduklarını biliyor muydunuz?

Önemli hususlarda tercümanlara ihtiyaç duyduğunuzda onlar sizin yanınızda olup size, 
konuşulanları anlamanızda ve karşı tarafın sizi anlamasında yardımcı olurlar.



36 Sunulan diğer imkanlar

Göç genelde, yaşam standardını ve insanların 
kendi ve ailelerinin geleceğini daha iyi bir düzeye 
taşımayı hedefler. Göç çok sayıda fırsatlar sunar. 
Ancak bunların arasında yeni mücadeleler de yer 
almaktadır.

Yeni kişilerle tanışmak, yeni bir dil öğrenmek, 
farklı bir ortamda yaşamak ve çalışmak, başka 
bir kültürle tanışmak, yaşamı önemli derecede 
zenginleştirebilir.

Ancak, aynı zamanda, alışılagelen ve değerli 
şeyleri, arkadaş, akrabalar ve vatanı özlemeyi 
de beraberinde getirir. Bazı insanlara bu kolay 
gelebilir, bazıları da bu durumdan ötürü zorluk 
çeker. Oldukça farklı beklentiler söz konusudur: 
Almanca öğrenmek, yeni bir ortam içerisinde 
aileye iyi destek çıkmak, iş piyasasında başarılı 
olmak, yeni ilişkiler kurmak, İsviçrelilerin huylarını 
öğrenmek, burada geçerli olan kurallara uymak. 
Bu mücadeleler, buraya yeni taşınanları zamanla 
zorlayabilir. Bu zorlamaların yol açtığı bitkinliğin 
ilk emarelerinde, sorunlar sizin sınırlarınızı 
zorlamadan mutlaka yardım aramanız gereklidir. 
Bir danışmanlık hizmetinden ne kadar erken 
yararlanırsanız, bu durumdan etkilenenler ve 
kendi çevreniz için de bu o kadar iyi olur.

Basel bölgesinde, hem önlem uğraşısı veren hem 
de bunalım durumunda müdahale hizmeti sunan 
çok sayıda başvuru, danışmanlık ve bilgi edinme 
yerleri vardır. Danışmanlık hizmetleri ücretsizdir.

Basel-Landschaft Yabancılar Servisi

Basel-Landschaft Yabancılar Servisi (ald) 
1964 yılında kurulmuş olup, dini ve siyasi 
açıdan bağımsız bir dernek mahiyetinde, 
Basel-Landschaft Kantonunda ikamet eden 
yabancılara, aşağıda belirtilen hizmetleri sunarak 
onların bilgilendirilmesini, teşvikini ve uyumunu 
amaçlamaktadır: 

 Bilgilendirme ve danışmanlık

 Tercüman ve 

 Çevirmen tedariki 

 Erken yaşta geliştirme (oyun guruplarında 
Almanca) 

 Yetişkinler için Almanca kursları

 Uyum projeleri

 Konfederasyon, kanton, belediye ve üçüncü 
kişiler ile işbirliği ve koordinasyon

Basel-Landschaft Yabancılar Servisi yetkinlik 
merkezi olarak, uyum konuları ile ilgilenen 
göçmen, İsviçreli ve çeşitli kuruluş ve bireylerin 
hizmetindedir.

Basel-Landschaft Yabancılar Servisi ALD  
ALD Ausländerdienst Baselland
Bahnhofstrasse 16 
4133 Pratteln 1 
Telefon 061 827 99 00 
info@auslaenderdienstbl.ch 
www.auslaenderdienstbl.ch
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Basel-Landschaft başvuru bürosu 

İltica davaları, oturum, cebri tedbirler, evlenme, iş 
ve sigortayla ilgili hukuk danışmalığı.

Ayrımcılık ve Irkçılığa Karşı Kuzeybatı İsviçre 
Danışmanlık Bürosu

Irkçılıktan kaynaklanan ayrımcılığa maruz kalan 
insanlara yol gösterme, kendilerini müdafaa 
etme, saygı, hak ve onurlarını koruma imkanı 
sağlanmalıdır. Irkçılık hadiselerine tanık olan 
kimseler etkin şekilde müdahale etmeye ve 
böylece, farklı kültürlerden gelen insanlara karşı 
saygılı davranılmasına katkıda bulunmaya motive 
edilmelidir.

«Stopp Rassismus» (ırkçılık dur) adlı 
danışmanlığın kapıları özellikle ten rengi, dil, 
dış görünüş, dini mensubiyet, vatandaşlık ve 
kökenlerinden dolayı kendilerini mağdur hisseden 
insanlara açıktır. Ayrımcılık durumları, mesela iş 
ve ev arama, lokanta ve mağazalar, resmi daire 
ve özel kişilerle irtibata geçme, kamusal alan veya 
medyada görülebilir. Siz şahsen böyle bir duruma 
maruz kaldıysanız veya böyle bir ayrımcılık 
olayına şahit olduysanız o zaman, ayrımcılık 
ve ırkçılığa karşı danışmanlık bürosu «Stopp 
Rassismus»’a başvurun.

Göçmenler İrtibat Bürosu

Farklı uyruklu aracılar yurttaşlarına yardımcı olup 
çare arayanları ilgili uzman birimlere yönlendirir. 

Her iki Basel’in Çok Kültürlü Madde 
Bağımlılığı Danışmanlığı (MUSUB)

Farklı ülkelerden gelen deneyimli uzmanlar 
bağımlılık sorunlarında kültür odaklı danışmanlık 
hizmeti sunar. Teke tek terapi, çiftler, aile terapisi, 
gurup çalışması; Mağdurlar ve yakınları için. 
Terapi sonrası çalışmalar, önlem; İtalyanca, 
Türkçe, İspanyolca, Sırpça, Portekizce, Hırvatça, 
Makedonca ve Boşnakça dilinde danışmanlık 
hizmeti. 

Inforel – Din ve mezhep hususlarında  
bağımsız danışmanlık bürosu 

Tüm din ve mezhep hususlarında uzmanca 
bilgilendirme ve danışmanlık için başvuru yeri.

Ombudsman kurumu

Basel-Landschaft Ombudsman Kurumu 
halka kanton, belediye ve kuruluşların, devlet 
düzenlemeleri doğrultusunda resmi görevlerini 
ifa eden resmi daire ve idareleriyle yaşanan 
sorunlarda bağımsız arabulucu olarak ücretsiz 
hizmet vermektedir. Bu kurum, anlaşmazlıkların 
çözümüne yönelik yol gösterip yardımcı olur.

Basel-Landschaft Başvuru Bürosu  
Anlaufstelle Baselland
Oberfeldstrasse 11a 
4133 Pratteln 
Telefon 061 821 44 77

«Stopp Rassismus»
Oberfeldstrasse 11a 
4133 Pratteln 
Telefon 061 821 44 55 
info@stopprassismus.ch  
www.stopprassismus.ch 

c/o frauenplus Baselland
Büchelistrasse 6 
4410 Liestal 
Telefon 061 921 60 20 
baselland@frauenplus.ch  
www.frauenplus.ch

Her iki Basel’in Çok Kültürlü  
Madde Bağımlılık Bürosu (MUSUB) 
Multikulturelle Suchtberatungsstelle 
beider Basel (MUSUB)
Nauenstrasse 49 
4052 Basel 
Telefon 061 273 83 05

Bleichemattweg 56 
4410 Liestal 
Telefon 061 903 92 77

Bruckfeldstrasse 3 
4142 Münchenstein 
Telefon 061 411 06 69

info@musub.ch  
www.musub.ch

Inforel, Dini hususlar hakkında bilgiler  
Inforel, Information Religion
Postfach 
4009 Basel 
Telefon 061 303 93 30 
www.inforel.ch

Ombudsmann BL 
Rheinstrasse 28 
4410 Liestal 
Telefon 061 552 62 90
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 Basel-Landschaft Kantonu veya Kanton 
Basel Merkez’e daha yeni mi taşındınız? 
Basel-Landschaft bölgesindeki yaşam 
hakkında bilgi edinmek mi istiyorsunuz? 
Uyum imkanları, çevre edinme olanakları 
veya uyum alanında ileri düzey eğitime mi ilgi 
duyuyorsunuz? Bir göçmenler organizasyonu 
ile temas kurmak mı istiyorsunuz? Bir 
Almanca kursu mu arıyorsunuz? 

Her iki Basel’in uyum veri tabanında 

www.integration-bsbl.ch 

dil kursları, farklı imkanlar ve etkinlikler, konu 
ağırlıklı ve çok dilde bilgiler bulabilirsiniz.

Uyum Dairesi ayrıca size her ay ücretsiz, sizi 
uyum ile ilgili güncel konular hakkında bilgilendiren 
bir E-bülten göndermektedir. İlgi duyanlar her iki 
Basel’in uyum veri tabanında güncel ve bugüne 
kadar yayınlanan tüm E-bültenleri okuyup ona 
abone olabilirler.

 

 Göç gazetesi MIX online 
Migrationszeitung MIX online
www.aller-anfang-ist-begegnung.ch 
> MIX Migrationszeitung

    biliyor muydunuz?
AG, BE, BL, BS, GR ve SO Kantonlarının yılda iki kez ücretsiz, göç gazetesi MIX’i yayınlandığını 
biliyor muydunuz?

MIX sizi, merkezi konu teşkil eden uyum hakkında bilgilendirmekte  ve okuyucularını, bu konuyla 
net ve objektif şekilde ilgilenmeleri için motive etmek istemektedir. Uyum merkezine adresinizi ve 
istediğiniz baskı sayısını belirten bir E-Mail yazarak MIX’e çok kolay bir şekilde abone olabilirsiniz.
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Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) Rheinstrasse 29, 4410 Liestal, Tel. 061 552 51 11 
İmar ve Çevre Koruma Genel Müdürlüğü  www.bl.ch > Bau-Umwelt

Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD) Rheinstrasse 31, 4410 Liestal, Tel: 061 552 51 11 
Eğitim, Kültür ve Spor Genel Müdürlüğü  www.bl.ch > Bildung-Kultur-Sport

Finanz- und Kirchendirektion (FKD) Rheinstrasse 33b, 4410 Liestal, Tel. 061 552 51 11 
Vergi Dairesi ve Kiliseler Genel Müdürlüğü  www.bl.ch > Finanzen-Kirchen

Sicherheitsdirektion (SID) Rathausstrasse 2, 4410 Liestal, Tel. 061 552 51 11 
Emniyet Genel Müdürlüğü  www.bl.ch/sid

Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD) Bahnhofstrasse 5, 4410 Liestal, Tel. 061 552 53 43 
Ekonomi ve Sağlık Genel Müdürlüğü  www.bl.ch > Volkswirtschaft-Gesundheit

Kanton idaresi  
Genel Müdürlülükler

DairelerAmt für Berufsbildung und Berufsberatung Rosenstrasse 25, 4410 Liestal, Tel. 061 927 28 28 
Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Dairesi oder Wuhrmattstrasse 23, 4103 Bottmingen, Tel. 061 426 66 66 
 www.bl.ch > Bildung > Berufsbildung-Berufsberatung

Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Bahnhofstrasse 32, 4133 Pratteln, Tel. 061 552 77 77 
Sanayi, Ticaret Sicil ve İstihdam Dairesi www.bl.ch > Volkswirtschaft > KIGA

Amt für Migration Parkstrasse 3, 4402 Frenkendorf, Tel. 061 552 51 61 
Göçmenler Dairesi www.bl.ch > Sicherheit > Amt-fuer-Migration

Motorfahrzeugkontrolle Ergolzstrasse 1, 4414 Füllinsdorf, Tel. 061 552 00 00 
Trafik Tescil Dairesi www.bl.ch > Sicherheit > Motorfahrzeugkontrolle

Kantonales Sozialamt Gestadeckplatz 8, Postfach 640, 4410 Liestal, Tel. 061 552 56 45 
Kanton Sosyal Hizmetler Dairesi www.bl.ch > Finanzen > Sozialamt

Sportamt St. Jakobstrasse 43, 4133 Pratteln, Tel. 061 827 91 00 
Spor Dairesi www.bl.ch > Sport

Statistisches Amt Rufsteinweg 4, 4410 Liestal, Tel. 061 552 56 32 
İstatistikler Dairesi www.bl.ch > Finanzen > Statistisches-Amt

Steuerverwaltung Rheinstrasse 33, 4410 Liestal, Tel. 061 552 51 20 
Vergi Dairesi www.bl.ch > Finanzen > Steuern

Amt für Volksschulen Munzachstrasse 25c, Postfach 616, 4410 Liestal, Tel. 061 552 50 98 
İlk Öğretim Dairesi www.avs.bl.ch

Zivilstandsamt Arlesheim Dorfplatz 13, 4144 Arlesheim, Tel. 061 706 81 10 
Arlesheim Nüfus Müdürlüğü Fax 061 701 57 53, zivilstandsamt.arlesheim@bl.ch

Zivilstandsamt Binningen Schlossgasse 2A, 4102 Binningen, Tel. 061 552 42 10 
Binningen Nüfus Müdürlüğü Fax 061 552 42 19, zivilstandsamt.binningen@bl.ch

Zivilstandsamt Laufen Vorstadtplatz 2, 4242 Laufen, Tel. 061 765 98 60  
Laufen Nüfus Müdürlüğü Fax 061 765 98 69, zivilstandsamt.laufen@bl.ch

Zivilstandsamt Liestal Amtshausgasse 7, 4410 Liestal, Tel. 061 552 67 60  
Liestal Nüfus Müdürlüğü Fax 061 552 69 16, zivilstandsamt.liestal@bl.ch

Zivilstandsamt Sissach Hauptstrasse 92, 4450 Sissach, Tel 061 975 86 60 
Sissach Nüfus Müdürlüğü Fax 061 975 86 69, zivilstandsamt.sissach@bl.ch

Zivilstandsamt Waldenburg Hauptstrasse 38, 4437 Waldenburg, Tel. 061 965 98 60 
Waldenburg Nüfus Müdürlüğü Fax 061 965 98 69, zivilstandsamt.waldenburg@bl.ch
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Merkezler Bürgerrechtswesen (Einbürgerung)  Zivilrechtsabteilung 1, Allee 9, 4410 Liestal, Tel. 061 552 57 35 
Sicherheitsdirektion www.bl.ch > Sicherheit > Zivilstandswesen 
Vatandaşlık Hakları Merkezi (vatandaşlığa alma)  
Emniyet Müdürlüğü

Fachstelle Erwachsenenbildung Kriegackerstrasse 30, 4132 Muttenz, Tel. 061 552 16 00 
Yetişkin Eğitimi Merkezi www.febl.ch

Erziehungsberatung und Baslerstrasse 255, 4123 Allschwil, Tel. 061 486 25 65 
Schulpsychologischer Dienst in Allschwil www.bl.ch > Bildung > Schulpsychologischer Dienst 
Allschwil Talim Terbiye Danışmanlığı ve Okulda 
Rehberlik Merkezi

Fachstelle für Familienfragen Rathausstrasse 24, 4410 Liestal, Tel. 061 552 67 42 
Aile Danışmanlığı Merkezi www.bl.ch > Sicherheit > Familienfragen

Fachstelle Gesundheitsförderung Rheinstrasse 22, 4410 Liestal, Tel. 061 552 62 87 
Sağlık Teşviki Merkezi www.bl.ch > Volkswirtschaft > Gesundheitsförderung

Fachstelle für Gleichstellung von Mann und Frau Kreuzboden 1a, 4410 Liestal, Tel. 061 926 82 82 
Kadın Erkek Eşitliği Merkezi www.bl.ch > Kirchen > Gleichstellung

Fachstelle Integration Rathausstrasse 24, 4410 Liestal, Tel. 061 552 66 53 
Uyum Dairesi  www.integration.bl.ch

Amt für Kind, Jugend und Behindertenangebote Ergolzstrasse 3, 4414 Füllinsdorf, Tel. 061 552 17 70 
Çocuk, Gençler ve Engelli Olanakları Merkezi www.bl.ch > Schulen 

Fachstelle für spezielle Förderung Munzachstrasse 25c, 4410 Liestal, Tel. 061 552 59 75 
Amt für Volksschulen www.avs.bl.ch > Fachstellen > Spezielle Förderung 
Özel Teşvik Merkezi 
İlköğretim Okulları Dairesi

Schulpsychologischer Dienst in Binningen Gorenmattstrasse 19, 4102 Binningen, Tel. 061 426 92 00 
Binningen’de Okul Rehberliği Servisi www.bl.ch > Schulen > Schulpsychologischer Dienst

Schulpsychologischer Dienst in Laufen Enge Gasse 10, 4242 Laufen, Tel. 061 761 33 23 
Laufen’de Okul Rehberliği Servisi www.bl.ch > Schulen > Schulpsychologischer Dienst

Schulpsychologischer Dienst in Liestal Wasserturmplatz 5, 4410 Liestal, Tel. 061 926 70 20 
Liestal’de Okul Rehberliği Servisi www.bl.ch > Schulen > Schulpsychologischer Dienst

Schulpsychologischer Dienst in Muttenz Hauptstrasse 52, 4132 Muttenz, Tel. 061 461 86 40 
Muttenz’de Okul Rehberliği Servisi www.bl.ch > Schulen > Schulpsychologischer Dienst

Anlaufstelle Baselland für Asylsuchende und Oberfeldstrasse 11a, 4133 Pratteln, Tel. 061 821 44 77 
Nordwestschweizer Beratungsstelle gegen  www.stopprassismus.ch 
Diskriminierung und Rassismus «Stopp Rassismus» 
Basel-Landschaft İlticacı Bürosu ve Kuzeybatı İsviçre  
Ayrımcılık ve Irkçılığa karşı «Stopp Rassismus» 
Danışmanlık Bürosu

Ausländerdienst Baselland Bahnhofstrasse 16, 4133 Pratteln, Tel. 061 827 99 00 
Basel-Landschaft Yabancılar Servisi www.auslaenderdienstbl.ch

Beratungsstelle für Binationale Paare und Familien Steinengraben 69, 4051 Basel, Tel. 061 271 33 49 
Farklı Uyruklu Çift ve Aileler Danışmanlık Bürosu www.binational.ch

Beratungsstelle für Schwangerschafts- Rathausgasse 6, 4410 Liestal, Tel. 061 921 60 13 
und Beziehungsfragen www.bsb-bl.ch 
Hamilelik ve İlişkiler Danışmanlık Bürosu

Inforel – Information und Religion Postfach, 4009 Basel, Tel. 061 303 93 30 
Inforel – Bilgilendirme ve Din www.inforel.ch

Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt Rathausstrasse 24, 4410 Liestal, Tel. 061 552 62 38 
Aile içi Şiddete Karşı Müdahale Bürosu www.interventionsstelle.bl.ch

Danışmanlık  
ve Bilgilendirme Büroları
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 Kontaktstelle Integration Liestal Büchelistrasse 6, 4410 Liestal, Tel. 076 421 44 10 
Liestal Uyum İrtibat Bürosu www.integrationliestal.ch

Männerbüro Region Basel Greifengasse 9, 4058 Basel, Tel. 061 691 02 02 
Basel Bölgesi Erkekler Bürosu www.mbrb.ch

Mütter/Väter-Beratung www.muetterberatung-bl-bs.ch > Beratungsstellen Baselland 
Beratungsstellen in den Gemeinden 
Anne/Baba Danışmanlığı 
Belediyelerde danışmanlık büroları

Ombudsstelle Rheinstrasse 28, 4410 Liestal, Tel. 061 552 62 90 
Ombudsman Bürosu

Opferhilfe beider Basel Steinenring 53, 4051 Basel, Tel. 061 205 09 10 
Her iki Basel’in mağdur yardımı www.opferhilfe-beiderbasel.ch

ProfessionELLE Rathausstrasse 35, 4410 Liestal, Tel. 061 921 55 55 
Kontaktstelle Frau und Arbeit www.professionelle.ch 
Kadın ve İş Profesyonel İrtibat Bürosu

Tourismus Baselland Altmarktstrasse 96, 4410 Liestal, Tel. 061 927 64 84 
Basel-Landschaft Turizmi www.baselland-tourismus.ch

Verein BVG- und Pensionskassenauskünfte Postfach, 4002 Basel, Tel. 061 261 02 62  
BVG ve Emekli Sandığı Danışmanlık Derneği www.pensionskassenauskuenfte.ch

Wirtschaftskammer Baselland Altmarktstrasse 96, 4410 Liestal, Tel. 061 927 64 64 
Haus der Wirtschaft www.kmu.org 
Basel-Landschaft Ticaret Odası İş Adamları Derneği

Danışmanlık  
ve Bilgilendirme Büroları

Frauenkliniken bkz. Kanton Hastanesi Bruderholz ve Liestal 
Kadın sağlığı klinikleri 

Hirslanden Klinik Birshof Reinacherstrasse 28, 4142 Münchenstein, Tel. 061 335 23 23 
Hirslanden Kliniği Birshof www.hirslanden.ch

Ita Wegman Klinik Pfeffingerweg 1, 4144 Arlesheim, Tel. 061 705 71 11 
Ita Wegman Kliniği www.wegmanklinik.ch 

Kantonsspital Bruderholz 4101 Bruderholz, Tel. 061 436 36 36 
Kanton Hastanesi Bruderholz www.bruderholzspital.ch

Kantonsspital Laufen Lochbruggstrasse 39, 4242 Laufen, Tel. 061 765 32 32 
Kanton Hastanesi Laufen www.ksla.ch 

Kantonsspital Liestal Rheinstrasse 26, 4410 Liestal, Tel. 061 925 25 25 
Kanton Hastanesi Liestal www.ksli.ch

Kantonale Psychiatrische Dienste Bienentalstrasse 7, 4410 Liestal, Tel. 061 927 70 11 
Kanton psikiyatri hizmetleri www.kpd.ch

Lukas Klinik Arlesheim Brachmattstrasse 19, 4144 Arlesheim, Tel. 061 706 71 71 
Lukas Kliniği Arlesheim www.lukasklinik.ch

Schweiz. Tropen- und Public Health-Institut Socinstrasse 57, 4051 Basel, Tel. 061 284 81 11 
İsviçre Tropik ve Public Health-Institut www.swisstph.ch

Spital Dornach Spitalweg 11, 4143 Dornach, Tel. 061 704 44 44 
Spital Dornach www.so-h.ch

Universitäts-Kinderspital beider Basel Spitalstrasse 33, 4056 Basel, Tel. 061 704 12 12 
Her iki Basel Üniversitesi Çocuk Sağlığı Hastanesi www.ukbb.ch

Hastaneler
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Kantonsbibliothek Baselland Emma Herwegh-Platz 4, 4410 Liestal, Tel. 061 552 50 80 
Basel-Landschaft Kanton Kütüphanesi www.kbbl.ch

Das neue Theater am Bahnhof Amtshausstrasse 8, 4143 Dornach, Tel. 061 702 00 83 
Tren istasyonu yanındaki yeni tiyatro www.neuestheater.ch

Dichter- und Stadtmuseum Liestal Rathausstrasse 30, 4410 Liestal, Tel. 061 923 70 15 
Liestal Şairler Şehir Müzesi www.dichtermuseum.ch

Familienpass Region Basel Feierabendstrasse 80, 4051 Basel, Tel. 061 691 09 45 
Basel bölgesi aile cüzdanı www.familienpass.ch

Goetheanum Dornach Rüttiweg 45, 4143 Dornach, Tel. 061 706 42 42 
Goetheanum Dornach www.goetheanum.org

Kino Oris Kanonengasse 15, 4410 Liestal, Tel. 061 921 10 22 
Oris Sineması

Kino Sputnik Poststrasse 2, 4410 Liestal, Tel. 061 921 14 17 
Sputnik Sineması

Kulturhaus Palazzo Poststrasse 2, 4410 Liestal, Tel. 061 921 50 62 
Kültür Binası Palazzo www.palazzo.ch

Kulturraum Marabu Schulgasse 5, 4460 Gelterkinden 
Kültür Salonu Marabu www.marabu-bl.ch

Kulturzentrum Altes Schlachthaus Laufen Seidenweg 55, 4242 Laufen, Tel. 061 761 85 66 
Kültür Merkezi Altes Schlachthaus Laufen www.kfl.ch

Kunsthaus Baselland St. Jakob-Strasse 170, 4132 Muttenz, Tel. 061 312 83 88 
Basel-Landschaft Sanat Sarayı (Kunsthaus) www.kunsthausbaselland.ch

Museum.BL Zeughausplatz 28, 4410 Liestal, Tel. 061 552 59 86 
Müze.BL www.museum.bl.ch

Römerstadt Augusta Raurica Giebenacherstrasse 17, 4302 Augst, Tel. 061 816 22 22 
Romalı şehri Augusta Raurica www.augusta-raurica.ch

Stiftung Sculpture at Schoenthal Schönthalstrasse 158, 4438 Langenbruck, Tel. 061 706 76 76 
Sculpture at Schoenthal Vakfı www.schoenthal.ch

Theater Roxy Muttenzerstrasse 6, Postfach 836, 4127 Birsfelden, Tel. 061 313 60 98 
Theater Roxy www.theater-roxy.ch

Z7 Pratteln Kraftwerkstrasse 7, 4133 Pratteln, Tel. 061 821 48 00 
Z7 Pratteln www.z-7.ch

Aktivite  
Kültür

Fachhochschule Nordwestschweiz Schulthess-Allee 1, 5200 Brugg, Tel. 056 462 49 11 
Sitz und Verwaltung www.fhnw.ch 
Kuzeybatı İsviçre Meslek Yüksek Okulu Merkez ve idare

Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik Gründenstrasse 40, 4132 Muttenz,Tel. 061 467 42 42 
Mimarlık, inşaat ve geomatik meslek yüksek okulu www.fhnw.ch

Hochschule für Life Sciences Gründenstrasse 40, 4132 Muttenz, Tel. 061 467 42 42 
Life Sciences yüksek okulu www.fhnw.ch

Pädagogische Hochschule Baslerstrasse 43, 5201 Brugg, Tel. 0848 012 210 
Pedagoji yüksek okulu www.fhnw.ch

Universität Basel Petersplatz 1, 4003 Basel, Tel. 061 267 31 11 
Basel Üniversitesi www.unibas.ch

Yüksek  
okullar 
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44 Acil durumlarda önemli telefon numaraları 

Hızır acil servis

Polis imdat

İtfaiye

Zehirlenme acil servis

İlk yardım

Çocuk ve gençler için telefonla yardım

Kadın sığınma evi (aile içi şiddet)

Erkekler bürosu

İlk yardım doktoru

Bruderholz Kanton Hastanesi

Laufen Kanton Hastanesi

Liestal Kanton Hastanesi

Her iki Basel Üniversitesi Çocuk Sağlığı Hastanesi (UKBB)

BS/BL Nöbetçi eczane 

144

112 veya 117

118

145

143

147

061 681 66 33

061 691 02 02

061 261 15 15

061 436 36 36

061 765 32 32

061 925 25 25

061 704 12 12

061 263 75 75
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