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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. 

Baselbiet’e Hoş geldiniz
Uyum Dairesi 
Göçmenler Dairesi
Dil ve İletişim
İsviçre 
Basel-Landschaft Kantonu 
Yabancılar Kanunu hakkında bilgiler 
Kiracılık
İş
Vergi
Sosyal Güvenlik
Sağlık
Çocuklar 
İlköğretim Okulu 
Okul ve Meslek Eğitimi 
İleri Eğitim ve Yetişkinler Eğitimi
Nikâh, Doğum ve Ölüm
Din 
Taşıtlara Binmek
Günlük Yaşam ve Boş Zaman
Diğer imkanlar
Gelenekler ve bayramlar
Basel-Landschaft Kantonunda kim, ne, nerede 
Künye
Acil durumlarda önemli telefon numaraları 

.

İçindekiler
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Baselbiet’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 ede-
cektir. 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 süre-
cinde 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. Kantonu-
muzdaki çok sayıda imkanlardan yararlanın, sosyal ilişkiler 
kurun ve yeni çevrenizde hayata faal bir şekilde katılın! 
Sizlerin de kendinizi burada bir an önce kendi evinizde his-
setmeniz için! 

Size iyi bir başlangıç dilerim! 

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

Hükümet Meclis Üyesi  
Regierungsrat  

Isaac Reber 
Basel-Landschaft Kantonu Emniyet  

Genel Müdürlüğü Başkanı  
Vorsteher der  

Sicherheitsdirektion  
des Kantons  

Basel-Landschaft
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Uyum Dairesi 

Uyum Dairesi, uyumla ilgili konularda kantonun başvuru 
merkezi ve federal makamların muhattabıdır. Kanton 
Uyum Programı (KIP) kapsamında, hem göçmenler ve 
çocuklarının kalıcı uyumunu teşvik etmeyi hem de yerel 
toplumu göç ve uyum konularında nesnel şekilde bilgi-
lendirmeyi amaçlayan tedbirleri hayata geçiriyoruz. Dil 
eğitimini teşvik eden, sosyal uyumu, erken teşvik ve bil-
gilendirmeyi amaçlayan çok sayıda projelere destek veri-
yoruz. Bu şekilde, göç geçmişi olan insanların buradaki 
yaşama iştirak etmeleri ve ayrımcılığa yol açabilecek 
yapılanmaların ve mekanizmaların yok edilmesi hedef-
lenmektedir. Bu görevler toplumun bütününü ilgilendirir, 
dolayısıyla ancak çeşitli aktörlerin işbirliği yapmasıyla 
başarıya ulaşır. Bu nedenle, Uyum Dairesi devlet ve 
sivil toplum kurum ve kuruluşları ile yakın işbirliği içinde 
çalışıyor ve bunların kanton ve belediye düzeyinde iletişim 
ağı kurmalarını hedefliyor. 

Uyum nedir?
Uyum hakkında çok sayıda tanımlama bulunuyor. Uyum 
Dairesi, uyumu, yeni gelenlerle yerel toplumun karşılıklı 
saygı ve barış içinde bir arada yaşamanın kuralları üze-
rinde anlaştıkları dinamik bir süreç olarak ele alıyor. Uyum 
bir haktır, fakat aynı zamanda bir görevdir de. Her birey, 
mevcut topluma uyumunun gerçekleştirilmesi hakkına 
sahiptir. Uyum Dairesi, bunun mümkün olması için, ana 

Martin Bürgin 
Basel-Landschaft Kantonu Uyum 
Dairesi’nin Uyumdan Sorumlu Görevlisi  
Kantonaler Integrationsbeauftragter 
Fachbereich Integration

Emniyet Genel Müdürlüğü
Sicherheitsdirektion  
Kanton Basel-Landschaft 
Amtshausgasse 7 
4410 Liestal 
T 061 552 66 53 
sid-integration@bl.ch 

dili yabancı olan insanların Almanca öğrenmelerini önemli 
kilit beceri olarak kabul ediyor (bkz. «Dil ve İletişim» 
bölümü). Bireyler de yeni toplumdaki yaşantıya iştirak etme 
arzusunu ve kararlılığını elbette göstermelidir. Bu da ancak 
yerel halkın yeni komşularına olumlu yaklaşımı ve onların 
buradaki yaşama katılmalarına imkan sağlayan koşulları 
yaratması ile mümkün olur.

Basel-Landschaft Kantonu, yeni gelenlerden uyum 
sağlamaları için şu katkılarda bulunmalarını bekliyor: 
– Federal Anayasa’ya ve içerdiği değerlere saygılı 

olmalarını.
– İkâmet ettikleri bölgede konuşulan dili öğrenmelerini.
– İsviçre‘deki yaşantı hakkında bilgilenmelerini.
– Çalışmalarını ve eğitimlerini geliştirmelerini.

Karşılıklı çabalarımızın faydalı olacağı ve uyumun 
sadece iyi niyetli bir fikir olarak kalmayıp yaşamda 
değerli karşılaşmalara ve fırsatlara yol açmasına katkıda 
bulunacağı kanaatindeyiz. 

Martin Bürgin
Basel-Landschaft Kantonu 
Uyum Dairesi’nin Uyumdan Sorumlu Görevlisi 

_WKB_tk.indd   5 01.07.16   17:19



6 | BASELBIET’E HOŞ GELDINIZ! 

Göçmenler Dairesi, Basel-Landschaft Kantonundaki 
yabancıların oturum haklarının denetim ve düzenleme-
sinden 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

Hanspeter Spaar 
Basel-Landschaft Kantonu  
Göçmenler Dairesi Başkanı  
Chef Amt für Migration 

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

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

Göçmenler Dairesi
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Dil ve İletişim

Almanca dil bilgisi, başarılı bir uyumun başlıca temel 
şartlarından biridir. Günlük işleri halledebilmek için 
Almanca öğrenmek gereklidir. Almanca konuşabilmeniz, 
komşular, öğretmenler, resmi daireler ve diğer kişilerle 
temas kurmanızı kolaylaştırır. İş aramak, eğitim ve ileri 
eğitim görmek için de Almanca’yı iyi konuşabilmek başlıca 
beceridir.  

Yeni bir dil öğrenmek çok zaman ve çaba gerektirir. Fakat, 
derslerde sadece Almanca öğrenmekle kalmayıp, Basel 
bölgesi ve İsviçre‘deki yaşantı hakkında da çok şey 
öğrenecek ve yeni kişilerle tanışma fırsatı bulacaksınız.

Devamlı olarak kurslar sunan ve bünyesinde sizin için de 
uygun bir kursa mutlaka yer veren birçok özel Almanca 
dershaneleri var. Goethe veya telc gibi dil sertifikaları iş 
piyasasında önemli bir değere sahip olup Avrupa Ortak Dil 
Kriterleri (GER) seviyesinde belli bir dil bilgisini belgeler. 
Basel bölgesinde, bazıları belirli sınav hazırlık kursları 
da veren, sınav merkezleri de bulunuyor. Maliyetler ders-
hanelere ve kurslara göre değişiyor. Dershaneler, kurs 
maliyetleri ve olası indirimler hakkında sizi bilgilendirebilir. 

Basel-Landschaft Kantonu, yeni gelenlerin mümkün 
olduğunca bir an önce Almanca öğrenmeye başlamalarına 
önem veriyor; bu  yüzden seçtiği bir dizi kursta, bölgesinde 
yaşayan anadili yabancı olan insanların faydalanması için, 
indirim yapıyor. Yeni gelenler için, belirli ağırlıklarının yanı 
sıra  çeşitli  yoğunluk ve süreleri olan başlangıç kursları, 
okuma-yazma kursları ve farklı GER seviyelerinde 
Almanca kursları sunuluyor. 

Yetişkinler Eğitim Merkezi’nin dil teşviki: 
www.bl.ch 
> Bildung, Kultur, Sport > Erwachsenenbildung > Quartärbereich 
> Sprachförderung

Almanca kursu olanakları hakkında bilgiler 
Tercümanlık servisi 
Ausländerdienst Baselland / ald 
Bahnhofstrasse 16, 4133 Pratteln 
T 061 827 99 00 
info@ald-bl.ch, www.ald-bl.ch

Avrupa Ortak Dil Kriterleri (GER): 
www.europaeischer-referenzrahmen.de 

... biliyor muydunuz?
Tercümanların, İsviçre’ye göçen ve burada  
ikamet edip yerel resmi dile hakim ve yerel adet 
ve iletişim tarzları hakkında esaslı bilgilere sa-
hip kişiler olduklarını biliyor muydunuz?
Önemli hususlarda tercümanlara ihtiyaç duyduğunuzda 
onlar sizin yanınızda olup size, konuşulanları anlamanızda 
ve karşı tarafın sizi anlamasında yardımcı olurlar.

Basel-Landschaft Yetişkinler Eğitim Merkezi, Basel-Land-
schaft ve Basel-Stadt’ta sunulan indirimli kursların listesini 
tutuyor. Merkezin internet sitesinde, Almanca öğrenme ve 
Almanca kursları hakkında daha fazla bilgi bulunuyor. 

Basel bölgesindeki Almanca kursu olanakları hakkında 
Basel-Landschaft Yabancılar Servisi üzerinden bilgi edine-
bilirsiniz. 

Nereden bir tercüman bulabilirim?
Zor ve önemli görüşmelerde bir kalifiye tercümandan 
faydalanılması tavsiye edilir.

Basel-Landschaft Yabancılar Servisi tercümanlık servisi 
sunup ihtiyaç durumunda tercüman bulmanıza aracı olur. 
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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 görev-
lerini 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.

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
Kadın-erkek eşitliği İsviçre’de 1981’den beri Federal 
Anayasa’da yer almaktadır. Eşitlik, kadın ve erkeklerin 
eğitim, meslek, politika, ekonomi, aile ve özel yaşam gibi 
hayatın her alanına erişim ve katılımda eşit fırsatlara sahip 
oldukları anlamına gelir. 

... biliyor muydunuz?
Ülke adının kısaltılmış şeklinin «CH» açılımı Con-
foederatio 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.  

_WKB_tk.indd   8 01.07.16   17:19



9 | BASELBIET’E HOŞ GELDINIZ! 

Kadın-Erkek Eşitliği Bürosu, hükümet konseyine bağlı bir 
birimdir. Kadın-erkek fırsat eşitliğini Basel-Landschaft 
Kantonu’nda tam manasıyla gerçekleştirmesi için hükümeti  
desteklemektir.

İş yerinde cinsel tacize karşı kendinizi nasıl savunabilir-
siniz? Bir anne ya da baba olarak ayrımcılığa mı maruz 
kalıyorsunuz?  İşinizde maaş ayrımcılığını nasıl engelleye-
bilirsiniz? Size danışmanlık yapmaktan memnun olur ve 
nasıl davranacağınıza dair seçenekler gösterebiliriz.

Cinsiyet eşitliği hakkında yaklaşık 40 konuyu ele alan böl-
gesel bilgi portalına www.gleichstellung.bl.ch internet adre-
sinden ulaşabilirsiniz. 

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 büro-
sundan 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 bekli-
yoruz. İsviçre’deki toplumsal ve yaşam koşullarıyla ilgilen-
meniz 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 memn-
uniyetle yanıtlar ve size yardımcı olur. Telefon edin veya 
bizzat uğrayın!
 

... 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?

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

İsviçre hakkında bilgiler: 
www.ch.ch 

Basel-Landschaft Kantonu Kadın-Erkek Eşitliği Bürosu 
Gleichstellung für Frauen und Männer BL 
Kreuzboden 1a, Postfach, 4410 Liestal 
T 061 926 82 82 
gleichstellung@bl.ch 
www.gleichstellung.bl.ch

Aile İçi Şiddete Müdahale Bürosu BL: 
Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt BL 
Rathausstrasse 2, 4410 Liestal  
T 061 552 62 38 
www.interventionsstelle.bl.ch 
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Basel-Landschaft  
Kantonu

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 

... biliyor muydunuz?
Basel-Landschaft Kantonunda bir kişinin, 
– respects the Swiss legal system, especially its basic 

values
– 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?

Basel-Landschaft Eyalet Yazı İşleri Müdürlüğü 
Landeskanzlei Basel-Landschaft 
Rathausstrasse 2, 4410 Liestal  
T 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 
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Yabancılar yasası  
hakkında bilgiler

Oturum izni türleri 
Tüm göçmenlerin, burada bulunabilmeleri için geçerli bir 
izne sahip olmaları gereklidir. Bu izin Göçmenler Dairesi 
tarafından verilir ve düzenli olarak uzatılmalıdır. Oturum 
izninin türüne ve menşei ülkeye göre değişen farklı haklar 
ve sorumluluklar mevcuttur. 

Kısa vadeli oturum izni (L) ya da oturum izni (B) her zaman 
süreli verilir ve belirli bir ikâmet amacına bağlıdır; yerleşim 
izni (C) ise süresiz geçerlidir, ancak, yerleşim iznini belge-
leyen kartın geçerlilik süresi her defasında beşer yıllığına 
uzatılır. 

Yabancıların kaydı
Basel-Landschaft Kantonu’nda kalmayı düşünen veya 
Basel-Landschaft Kantonu sınırları içinde taşınan 
yabancılar, taşındıkları belediyenin nüfus idaresine 14 
gün içinde ikâmet kaydı yaptırmalıdır. Bunun öncesinde, 
daha önce kaldıkları bölgedeki kayıtlarını sildirmeli-
dirler. Aynı şekilde, belediye sınırları içinde gerçekleşen 
ikâmet değişikliği de belediye nüfus idaresine bildirilme-
lidir. Bu işlemlerde ihtiyaç duyulacak belgeler hakkında, 
kayıt yapılacak bölgenin nüfus idaresi bilgi veriyor. Göç-
menler Dairesi, kayıt yapıldıktan sonra yeni oturum izninizi 
çıkaracaktır.

Belediyeye bildirilmesi gereken diğer  
konular nedir? 
– Medeni hal değişiklikleri
– Doğumlar
– sim değişikliği veya tashihi 
– Kayıt sildirme / Yurtdışına taşınma

Yurt dışında bulunacağımı Kanton Göçmenler 
Dairesi’ne ne zaman bildirmeliyim?
Hem oturum izni hem de yerleşim izni, kişinin kesin-
tisiz olarak altı aydan daha uzun bir süreyi yurtdışında 
geçirmesi halinde sona erdiğinden, bu uzunluktaki geçici 
yurtdışı süreleri Göçmenler Dairesine bildirilmelidir. 

YABANCILAR KİMLİK KARTIMI, UZATILMASI İÇİN NE 
ZAMAN İBRAZ ETMELİYİM? 
Göçmenler Müsteşarlığı, yabancılar kimlik kartı süresinin 
geçerliliği bir sonraki ay bitecek olan bireylere ay ortalarına 
doğru bildiri formu gönderir. Bu formu doldurmanız, 
imzalamanız ve buna müteakip vatandaşı olduğunuz ülke 
pasaportu veya kimlik kartı kopyasıyla birlikte Göçmenler 
Dairesine ulaştırmanız gerekiyor. Uzatma başvurusu, 
yabancılar kimlik kartı süresinin bitimine en erken 3 ay, en 
geç 2 hafta kala yapılabilir. 

YERLEŞİM İZNİ VERİLMESİ 
Yerleşim izninin verilmesine dair zaman şartları, menşei 
ülkeye ve eşinizin oturum izni türüne göre beş ya da on yıl 
sonrasında yerine gelmiş olur. Yerleşim izninin verilmesi, 
Göçmenler Dairesi tarafından mevzuat gereğince 
kendiliğinden incelenir. 

YERLEŞİM İZNİNİN ERKEN VERİLMESİ 
Yerleşim izni en erken 10 yıl sonra verilebilecek olan 
bireyler, başarılı uyum sağlamaları halinde, yerleşim izni 
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verilmesine dair başvuruyu 5 yıl sonra da yapabilirler. Daha 
ayrıntılı bilgileri Göçmenler Dairesi üzerinden elde edebi-
lirsiniz.
 
Ailem de İsviçre’ye giriş yapabilir mi?
Bir Avrupa Birliği/Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (AB/
EFTA) ülkesi vatandaşıysanız, yeterli büyüklükte bir 
konutta oturuyorsanız ve çalışıyor veya yeterli maddiyata 
sahipseniz aile fertlerinizi de İsviçre’ye getirtebilirsiniz.

Aile fertleri olarak, eşler ve 21 yaşını henüz doldurmamış 
veya nafakaları sağlanan çocuklar ve torunlar kabul edilir. 
Aynı zamanda, nafakaları sağlanıyorsa, ebeveyn veya 
büyükanne ve büyükbabalar da aile fertlerinden sayılırlar. 
Oturum ve öğrenim iznine sahip üniversite öğrencileri 
sadece eşlerini ve nafaka hakları bulunan çocuklarını, 
nafakaları sağlanabilecekse, İsviçre’ye getirtebilir.

Bir Avrupa Birliği/Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (AB/
EFTA) ülkesi vatandaşı değilseniz, eşiniz ve 18 yaşın 
altındaki bekâr çocuklarınızla, ailenin birlikte yaşaması ve 
ihtiyacı karşılayan yeterli konutta oturup yeterli maddiyata 
sahip olmanız şartıyla, aile birleşimini gerçekleştirebilirsiniz. 

Aile birleşimi hakkını gerçekleştirmek için gerekli 
başvuru beş yıl içinde yapılmalıdır. Oniki yaş üze-
rindeki çocuklarınızla aile birleşimini oniki ay içinde 
gerçekleştirmelisiniz.  

Aile birleşimi için başvurular Göçmenler Dairesine 
sunulmalıdır.  

Olağan koşullarda vatandaşlığa kabul 
Oniki yıldan beri İsviçre’de ikâmet eden herkes –bu 
bağlamda 10 ile 20 yaşların bitimi arasında ülkemizde 

geçirilen yıllar çift sayılır– İsviçre vatandaşlığına kabul 
başvurusu yapabilir. Vatandaşlığa kabulün başlıca şartları, 
belirtilen ikâmet süresinin dolmuş olmasının yanı sıra 
Almanca konuşabilmek, uyum sağlamış olmak ve iyi bir 
maddi durum ile temiz adli sicile sahip olmaktır.  

Kolaylaştırılmış koşullarda vatandaşlığa kabul 
Kolaylaştırılmış koşullarda vatandaşlığa kabulden, belirli 
yasal koşullar altında, özellikle İsviçre’li eşi olanlar veya 
ebeveynlerinden biri İsviçre’li olan, fakat kendileri İsviçre 
vatandaşlık haklarına henüz sahip olmayan çocuklar yarar-
lanabilir. Kolaylaştırılmış koşullarda vatandaşlığa kabulü 
onaylama yetkisi sadece Federasyon’a aittir. 

Göçmenler Dairesi 
Amt für Migration  
Parkstrasse 3, 4402 Frenkendorf 
T 061 552 51 61 
afm@bl.ch, www.bl.ch > Sicherheit > Amt für Migration

Yabancıların olağan koşullarda vatandaşlığa kabulüne dair broşür: 
www.bl.ch 
> Sicherheit > Zivilrechtsverwaltung > Einbürgerungen 

Kolaylaştırılmış koşullarda vatandaşlığa kabule dair bilgiler: 
www.sem.admin.ch 
> Einreise & Aufenthalt > Schweizer Bürgerrecht/Einbürgerung  
> Einbürgerungsverfahren > Erleichterte Einbürgerung 

... 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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Kiracılık

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 günle-
rinde 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 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, bele-
diyenin çöp toplama hizmeti için hazır bulundurulmalıdır. 
Bu atıklar, iyi derecede enerji geri kazanımı sağlayan ve 
etkin filtre sistemleriyle donatılan modern atık yakma tesis-
lerinde yakılır.

Semt atıklarının uygun şekilde bertaraf edilmesi ile ilgili bil-
gileri ya internet sayfasında ya da yetkili belediyenin atık 
takviminde bulabilirsiniz.
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BILLAG İsviçre 
BILLAG Schweiz  
Infoline 0844 834 834  
info@billag.com, www.billag.ch

Basel-Landschaft Kiracılar Derneği 
Mieterinnen- und Mieterverband Baselland  
T 061 666 69 69  
www.mieterverband.ch 

Kanton Bölgesi Kiracı Uzlaştırma Kurumu 
Kantonale Schlichtungsstelle für Mietangelegenheiten 
Bahnhofstrasse 3, 4410 Liestal, T 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?

 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? 

Bir arada yaşamaya yönelik tavsiyeler: 

– 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
– Atık: Tarihleri unutmayın
– Konteyner yanına çöp koymayın
– Atıkları kanalizasyona atmayın
– Özel atıkları ayrı tutarak bertaraf edin: Piller, zehir, 

ampüller, ilaçlar
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İş

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 unsurlardan oluşuyor?  
Maaşınız, sırasıyla maaş bordrosuyla belgelenir. Bordroda 
brüt ve net maaşın yanı sıra tüm zamlar/ek ödemeler ve 
kesintiler de ayrıntılı olarak belirtilir. Zamlar/ek ödemeler 
örneğin çocuk zammından oluşabilir. Kesintiler ise Yaşlılık, 
Dulluk ve Yetim Sigortası (AHV), Sakatlık Sigortası (IV), 
Gelir Tazmin Sigortası (EO), İşsizlik Sigortası (ALV), İş 
Harici Kaza Sigortası (NBU) ve Mesleki Emeklilik Kasası 
(PK) gibi sigortalara her ay maaşınızdan kesilen prim 
ödemelerinden oluşur. Maaşınızdan gelir vergisi ya her ay 
kesilir (Quellensteuer), ya da senelik olarak ödenir. Dikkat: 
Zorunlu sağlık sigortasına ödenen primler İsviçre’de 
doğrudan maaştan kesilmez. Bu konuyla ilgili olarak 
broşür’deki «Sağlık» bölümüne bakınız. 

Ortalama mesai saatleri ne kadardır?
İsviçre’deki işletmelerin çoğunda haftalık mesai süresi 
genellikle 42 – 45 saattir. Haftalık mesai süreleri, işverene, 
iş görevlerine ve branşa göre değişir. Mesai süreleri, iş 
sözleşmesinde belirtilir. Haftalık mesai süresi, sanayi 
işçileri, büro çalışanları, teknik personel ve perakendecilik 
gibi alanlarda faaliyet gösteren büyük ölçekli işletmelerin 
satış personeli gibi diğer sigortalı çalışanlar için de 45 
saatle 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 (Obli-
gationenrecht «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
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Hangi durumlarda işime son verilemez?
Deneme süresi bittikten sonra, işveren şu durumlarda 
çalışanının işine son veremez: Çalışanın hastalığında  veya 
kaza geçirdiğinde, hamileliğinde ve doğumu takip eden 16 
haftalık sürede, devletin düzenlediği yurtdışı yardımlaşma 
hizmetlerinde, onbir günden fazla süren zorunlu askerlik 
görevinde, sivil güvenlik hizmeti veya Kızılhaç hizmetinde 
bulunması halinde.
 
İşsiz kalırsam ne yapabilirim?
Bölgesel İş Bulma Kurumları (RAV) işsizlik durumunda 
size yardımcı olur ve işsizlik sigortasının ödenekleri 
hakkında sizi bilgilendirir. Bir an önce bölgenizdeki RAV 
kurumuna başvurun. Adresi, Kanton Sanayi, Ticaret ve 
İstihdam Dairesi (KIGA) veya Basel-Landschaft Yabancılar 
Servisi’nden öğrenebilirsiniz.

Aynı zamanda, hemen yeni bir iş aramaya başlamalısınız. 
İş arayışınızı belgeleyen evraklarınızı muhafaza ediniz. 
İşsizlik parası alabilmeniz için yeni bir iş arayışında ciddi 
çabalar gösterdiğinizi ve bu haktan yararlanabilmek 
için öngörülen şartları yerine getirdiğinizi kanıtlamanız 
gerekiyor. Daha fazla bilgiyi RAV veya kamusal İşsizler 
Kasası’ndan edinebilirsiniz. 

Yurtdışında verilmiş olan diplomalarım kabul 
görür mü?
Yurtdışında verilmiş olan diploma ve dereceler İsviçre‘de 
her zaman geçerli olmayabilir. Fakat, bazı durumlarda, 
diploma denklik işlemi mümkündür. Bazı meslekler için bu 
işlem zorunludur.

Yabancı ülke diplomaları olanlar, diplomalarını belirli 
şartlar altında İsviçre’de kabul ettirebilirler. Kabul işleminin 
sonucu olarak yabancı bir diplomanın ve derecenin İsviçre 
diploması veya derecesine denk olduğu tasdiklenir. Belirli 
düzenlemelere tabi tutulan mesleklerde (örneğin uzman 
bakım personeli, öğretim personeli vs.) mesleği icra ede-
bilmek için denklik işlemi zorunludur. Diplomanız İsviçre 
standartlarına uygun değilse, ek gereksinimler istene-

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

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

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

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

Yabancı diplomaların denklik işlemlerine dair bilgiler:  
Anerkennungsstelle des Staatssekretariats für Bildung,  
Forschung und Innovation SBF  
www.sbfi.admin.ch> Anerkennung ausländischer Diplome 

... biliyor muydunuz?
Kaçak çalışmanın (gerekli izin bulunmaksızın çalışma) yasak olduğunu biliyor muydunuz? 
Şüphe üzere ihbarlar için Basel-Landschaft KIGA yetkilidir. 

bilir (örneğin yeterlilik sınavı, meslek  deneyim kanıtı vs.). 
Denklik işlemi söz konusu mesleğe veya eğitime göre farklı 
makamlar tarafından yapılır. Denklik işlemi ücretlidir. Daha 
fazla bilgiyi Diploma Denklik İşlemi Milli İrtibat Bürosu üze-
rinden edinebilirsiniz. 
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Vergi

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 Gemeinde-
steuern) 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?
C tipi yerleşme izni olmayan, fakat vergisel ikâmetgâhları 
veya ikâmetleri İsviçre’de bulunan yabancı uyruklu işçilerin 
vergisi doğrudan maaşlarından kesilir; bu şekilde kesilen 
stopaj vergisi «Quellensteuer» olarak adlandırılır. Bu vergi 
türü, B tipi yıllık oturum izni olan kişiler, iltica başvurusunda 
bulunanlar, hafta arası İsviçre’de kalıp hafta sonu başka 
yerdeki evlerine dönenler ve başka ülkede yaşayıp, her 
gün çalışmak için İsviçre’ye gelenler için geçerlidir. 120‘000 

CHF’ı aşan maaşlarda, vergi beyannamesi doğrultusunda 
sonradan normal vergilendirme yapılır. 

Vergisi doğrudan maaşından kesilmeyen özel kişilerin vergi 
yükümlülüğü, genellikle Kanton Vergi İdaresi tarafından 
kişiye gönderilen ve kişi tarafından doldurulması ve 
imzalanması zorunlu olan yıllık vergi beyannamesi ile 
tespit edilir. Bu vergi beyannamesine işverenin işçisine 
teslim ettiği yıllık kazanç belgesi de eklenmelidir. 

Özel kişilerin vergisi genellikle ikamet ettikleri bölgede 
kesilir ve senede bir kez ödenmelidir. Yıllık vergi beyanna-
meleri genellikle belediyenin vergi dairesine ibraz edilme-
lidir. 

Somut olarak beyannamenin nereye verileceği (Belediye 
veya Kanton Vergi İdaresi) vergi beyan formunda yazılıdır.

... biliyor muydunuz?
Basel-Landschaft Kantonunun vergi  
dairesi size EasyTax bilgisayar yazılımını ü 
cretsiz 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.

Genel vergiler: 
Kantonale Steuerverwaltung 
Rheinstrasse 33, 4410 Liestal 
T 061 552 51 20 
www.bl.ch > Finanzen, Kirchen > Steuern

Stopaj vergileri: 
Kantonale Steuerverwaltung 
Bereich Quellensteuer  
Rheinstrasse 33, 4410 Liestal 
T 061 552 66 70 
www.bl.ch > Finanzen, Kirchen > Steuern > Quellensteuern 
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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 
T 061 425 25 25, info@sva-bl.ch, www.sva-bl.ch 

AHV hakkında bilgiler:  
www.ahv-iv.ch 

Sosyal Güvenlik

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-Malu-
liyet 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 indi-
rimli (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

Säule 2b 
mecburi olan  

Mesleki  
Emekli  

Sigortasına ilave

Säule 3a 
Başlı Emekli 

Sigortası

Säule 3b 
Serbest  

Emekli Sigortası

Resmi Emekli  
Sigortası

geçim garantisini sağğar alışılmış hayat standartın  
devam etm. sağlar bireysel ek sigortalar

Mesleki Emekli  
Sigortası

Özel Emekli  
Sigortası
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Sosyal Güvenlik

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-Land-
schaft 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 hari-

cindeki 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 gir-
meleri 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.

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 versi-
yonunda ev eşyalarında, yangın, su ve mücbir sebeplerden 
kaynaklanan hasarlara ve evden hırsızlığa karşı sigorta 
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güvencesi sunar. Cam hasarları ve basit türden dış mekan 
hırsızlıklarına (evin dışında gerçekleşen hırsızlık) karşı ila-
veten 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 iti-
bariyle 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 aile-
lerine 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 biti-
minde 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.

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

Federal Sağlık Dairesinin prim hesaplama sayfası: 
www.priminfo.ch 

... biliyor muydunuz?
Ailelerin, doğum sigortası ve aile zamlarından 
aldıkları yardımların yanı sıra, spor ve aktivi-
te alanında çok sayıda indirimli veya ücretsiz 
imkanlardan yararlanabileceklerini biliyor muyd-
unuz?

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. Beledi-
yeler, kendi bölgelerinde yaşayan ve yardım arayıp yardıma 
muhtaç olan tüm kişileri uzmanca bilgilendirmek ve gerekli 
ölçüde desteklemek zorundadır.
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Sağlık

Zorunlu temel sağlık sigortasının ödediği sağlık hizmetleri: 

– 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.

Nerede muayene olabilirim?
İsviçre’de esas itibariyle doktorunuzu kendiniz seçebilir-
siniz. 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 lis-
tesini Basel-Landschaft Yabancılar Servisinden temin ede-
bilirsiniz.

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 tele-
fonla 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. 
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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 muayenesine 
ücret ödeyecek miyim?
Okul süresi boyunca üç kere zorunlu doktor muayene-
sinden geçilir: Ana okulunda, 4. sınıfta ve 7. sınıfta (sınıfta 
okul hekimiyle görüşme, aşı kartlarının kontrolü). Bu 
muayeneler, okul hekimi tarafından yapıldıkları sürece, 
ebeveynler için ücretsizdir. Ebeveynler, çocuklarını ancak 
kendi özel hekimleri tarafından muayene ettirdikleri sürece 
masrafları karşılamak zorundadır. Ayrıca, olası diğer 
muayene veya aşı masraflarını da karşılamak zorunda 
değildirler. 

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

Yurtiçi telefonla tercümanlık hizmeti (ücretli): 
AOZ Medios 
T 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 hiz-
metler 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.

_WKB_tk.indd   23 01.07.16   17:19



24 | BASELBIET’E HOŞ GELDINIZ! 

Çocuklar

Basel-Landschaft Kantonu’nda, ailelere ve çocuklara 
kanton ve belediye bölgesi kapsamında gelişme imkanları 
ve destek sunan aile dostu bir siyasete özen gösteriliyor. 
Çok sayıda danışmanlık bürosu, sorularınız olduğunda 
veya zor durumlarda size yol gösteriyor. Buluşma yerleri 
ve aile merkezleri başka ailelerle tanışmanıza, fikir 
alışverişinde bulunmanıza veya boş zamanlarınızı birlikte 
geçirmenize imkan sağlıyor. Herkese açık olan bu imkan-
lardan faydalanınız! Farklı adresleri içeren bir listeyi, beledi-
yeniz veya Basel-Landschaft Yabancılar Servisinden temin 
edebileceğiniz, Almanca, İngilizce ve Arnavutça dillerinde 
hazırlanmış olan aile el kitapçığında bulabilirsiniz.

Oturum nasıl düzenlemiştir?
12 yaş altı çocuklara ebeveynlerinin sahip olduğu türden 
oturum izni verilir. Ebeveynlerden sadece birinin yerleşim 
iznine sahip olması halinde, 12 yaş altı çocuklara da, anne 
ve babayla birlikte yaşıyorlarsa, yerleşim izni  verilir. 12 yaş 
üstü çocuklara oturum izni verilir (aile birleşimi şartları için 
bkz. «Yabancılar Kanunu Hakkında Bilgiler» bölümü).

Ebeveynlerin dikkat etmesi gereken  
hususlar nedir?
Ebeveynler, çocuklarının bakımı ve eğitiminden sorumlu 
olup bu konularla ilgili gerekli kararları verirler. Bu  görev-
lerinde çocuğun refahı daima ön plandadır. Ebeveynler, 
çocuğun geçimini, eğitimini ve icap eden çocuk koruma 
tedbirlerini çocukları reşit (doldurulan 18 yaş) olana 
kadar sağlamak zorundadır. Çocuğun geçimini sağlama 
yükümlülüğü, çocuğun ilk meslek eğitimini tamamlamasına 
kadar devam eder. Ebeveynler, çocuklarını olanakları 
dahilinde eğitmek, bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini 
desteklemek ve korumak zorundadır. Çocuklarına 
yetenek ve kabiliyetleri doğrultusunda uygun genel bir 

meslek eğitimi sağlamakla yükümlüdürler. Ebeveynler, 
bu amaçla okulla işbirliği içinde olmalıdır. Kendilerinden, 
çocuklarına meslek seçiminde yardımcı olmaları ve onları 
desteklemeleri beklenmektedir ( bkz. «Okul ve Eğitim» 
bölümü). Çocuk refahına aykırı durumlarda, ebeveynlerin 
çocukları bu durumdan kurtarmaması veya kurtaramaması 
halinde, Çocuk ve Yetişkinleri Koruma Dairesi çocuğun 
korunmasına dair uygun tedbirleri alır.

Çalıştığımda çocuk bakımı için hangi  
olanaklar var?
Zorunlu okul öğrenimi dışında sunulan bakım 
olanaklarından yararlanma kişisel isteğe bağlıdır. Ebe-
veynler bakım olanaklarından yararlanmak için oluşan 
masraflara maddi imkanları çerçevesinde bir katkı payı 
ödemek zorundadır. Çocuk bakımı için çeşitli imkanlar 
vardır. Örneğin, çocukları gün içerisinde bir bakıcı aileye, 
gündüz çocuk bakım evlerine (KiTa) verebilirsiniz veya 
okuldaki bakımı tamamlayan olanaklardan faydalanabilir-
siniz. 

Gündüz çocuk bakım evleri (KiTa)
Gündüz çocuk bakım evleri, kreşler veya gündüz çocuk 
yuvaları, kanton tarafından onaylanan ve denetlenen bakım 
kuruluşlarıdır. Çocuklar, uzman küçük çocuk eğitmenleri 
ve bakıcıları eşliğinde  yaklaşık üç ila on çocuktan oluşan 
guruplarda günlerini değerlendirir. Çocuklar, haftada 5 
güne kadar yarım gün kreşe gider. Bu hizmetler ücretlidir. 
Bazı belediyeler kreşleri kısmen sübvanse etmektedir. Bazı 
gündüz çocuk bakım evleri, çocukların dil öğrenmelerini 
desteklemeye büyük önem veriyor.

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 ebeveyn-
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lerin 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 başlayan erken teşvik
Oyun grupları, çocuğun üç yaşından itibaren aynı grup 
içinde oynayıp önemli tecrübeler edinmesine ve böylece 
kişilik ve öğrenim gelişimi için iyi bir temel oluşmasına 
katkı sağlar. Oyun grupları haftada bir ila üç defa biraraya 
gelir ve ebeveynler için ücretlidir. Oyun gruplarına dair bil-
gileri belediyenizden alınız veya www.fks-bl-fricktal.ch adlı 
internet sayfasına göz atınız. Bazı oyun gruplarında dil 
öğrenimi için özel programlar sunuluyor.  

Basel-Landschaft Kantonu’ndaki tüm belediyeler, anne 
ve babalar için danışmanlık hizmeti sunuyor. Danışmanlık 
hizmetinde bebeğinizin ve küçük çocuklarınızın bedensel, 
ruhsal ve zihinsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olursunuz. 
Buradan aldığınız bilgi ve destek, başta emzirme, bes-
lenme, bakım ve eğitimin yanı sıra, annelik veya babalık 
rolünüz de dahil olmak üzere günlük yaşamınızda kolaylık 
sağlar. Verilen danışmanlık hizmetleri genelde ücretsizdir; 
bazı belediyeler bir kayıt ücreti talep ediyor. 

Erken teşvik ve ailelere yönelik etkinlikler ve buluşma 
noktaları hakkında bilgileri belediyenizden alabilirsiniz. 

Ebeveyn eğitimi
Ebeveyn eğitimi için sunulan olanaklar, anne ve babalara 
eğitim görevlerinde destek oluşturur. Kurslar, bilgilen-
dirme konferansları ve açık toplantılarda başka ebeveyn-
lerle fikir alışverişinde bulunarak veya doğrudan bilgilen-
dirme yoluyla eğitim konuları ele alınır. Ebeveynlere yeni 
ilhamlar verilir. Ebeveyn eğitimine dair olanaklar, aile mer-
kezleri, anne-baba danışmanlık merkezleri  veya ebeveyn 
eğitim dernekleri gibi birçok sponsor kuruluş tarafından 
sunuluyor. Ebeveyn eğitim derneği olan «Elternbildung 
Baselland» (ebbl) derneğinin internet sayfasında, tüm kan-

Çocuk bakım olanakları 
Yerel bakım olanakları hakkında bilgiler için belediyenize başvurun 
veya aşağıda belirtilen internet sayfasına göz atın: 
www.kinderbetreuung-schweiz.ch

Aile el kitapçığı (Arnavutça ve İngilizce olarak da): 
www.bl.ch > Sicherheit > Familien > Familienhandbuch

Adresler kreşler: 
www.bl.ch > Bildung, Kultur, Sport > Kind, Jugend und Behinderte > 
Liste Tagesbetreuungs einrichtungen für Kinder in BL

Çocuk ve Yetişkinleri Koruma Dairesi hakkında bilgiler: 
www.kesb-bl.ch

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

Oyun grupları hakkında bilgiler: www.fks-bl-fricktal.ch

Okul harici bakım olanakları için bilgiler: Okul harici bakım 
olanakları için belediyenize başvurunuz

Anne danışmanlığı (Mütterberatung) 
Birçok dilde hazırlanmış el ilanları, Belediyelerin danışmanlık büroları:  
www.muetterberatung-bl-bs.ch > Beratungsstellen Baselland

İsviçre Ebeveyn Eğitimi (Almanca, Fransızca ve İtalyanca): 
www.elternbildung.ch 

Basel-Landschaft Kantonu Ebeveyn Eğitimi Bilgi Portalı:  
 www.elternbildung-baselland.ch 

... biliyor muydunuz?
Çocuğunuzun gündüz çocuk bakım evlerinde ve 
oyun gruplarında erken teşvik imkanlarından 
faydalanabileceğini biliyor muydunuz? 

Çocuğunuzun dil ve sosyal yeteneklerinin erken 
aşamada teşvikinin ona önce okulda, daha 
sonra da meslek hayatında daha iyi fırsatlar 
sağlayacağını biliyor muydunuz?

tonda sunulan olanaklar hakkında genel bilgi edinebilirsiniz. 
Ebeveyn Eğitimi Bilgi Portalı’nda da tüm Basel-Landschaft 
Kantonu’nda sunulan olanaklar ve etkinlikler hakkında 
genel bilgi edinebilirsiniz.  

Aile Merkezleri 
Basel-Landschaft Kantonu’nda çeşitli beldelerde aile 
merkezleri bulunuyor. Bunların hepsi de kurs ve bilgilen-
dirme imkanlarının yanı sıra açık buluşma olanakları da 
sunuyor. Herkes bu aile merkezlerinde çocuklarıyla birlikte 
hemfikirlerini bulabilir. Çocuğunuzun gündüz çocuk bakım 
evlerinde ve oyun gruplarında erken teşvik imkanlarından 
faydalanabileceğini biliyor muydunuz? 
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İlköğretim Okulu

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. 

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 kül-
türünü 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 konu-
sunda yönlendirmeli, karnelerini gözden geçirip imzalamalı, 
tatil için izinleri zamanında almalı, mazeret durumlarını 
önceden bildirmeli ve devamsızlığın nedenini belirtmeli-
siniz.

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.
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«Eğitimin Uyumlaştırılması İyi Okul Basel-Landschaft» başlığı 
altındaki tüm konularla ilgili irtibat adreslerine aşağıdaki internet 
sayfasından ulaşabilirsiniz: www.bl.ch  
> Bildung > Bildungsharmonisierung

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

... 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 muyd-
unuz?

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,  
(WMS, Lehre, çıraklık eğitimi, mesleki olgunluk eğitimi)   
Berufsmaturität) tedricen yeni sisteme geçiş
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Okul ve Meslek Eğitimi

Zorunlu okul eğitimi devresinden sonra hangi 
meslek eğitimi ve ileri eğitim olanakları vardır? 
Meslek veya okul eğitimini başarıyla tamamlamak, meslek 
hayatına atılmanın ve meslekte ilerlemenin önemli bir 
önkoşuludur. İsviçre’deki eğitim sistemi geçirgendir, yani 
tamamlanan her eğitim bir diğer eğitim olanağının kapısını 
açar. 

Temel meslek eğitimleri
İsviçre’de gençlerin büyük çoğunluğu bir temel meslek 
eğitiminden geçer. Bu eğitim genellikle İşviçre Yetkinlik 
Karnesinin (EFZ) elde edildiği üç ya da dört senelik temel 
meslek eğitiminden oluşur. Bu eğitim, çıraklığı ifade eden 
«Lehre» olarak adlandırılır ve işyerindeki pratik eğitimin 
yanı sıra meslek okulu ve işletme üstü kursları da içerir. 
Bu meslek eğitimi, İşviçre Yetkinlik Karnesi (EFZ) ile 
tamamlanır ve kalifiye iş piyasına katılımın veya yüksek 
meslek eğitiminde üst seviyeli ileri eğitime (meslek sınavı, 
yüksek meslek olgunluk sınavı veya yüksek meslek okulu) 
devam etmenin yolunu açar. 

Pratik alanda kabiliyetli olmasına rağmen okulda zaafları 
olan gençlerin, İsviçre Meslek Sertifikası (EBA) ile tamam-
lanan iki senelik ilk temel meslek eğitimine devam etmesi 
daha uygun olabilir. Bu eğitimin sona ermesiyle, İşviçre 
Yetkinlik Karnesi ile tamamlanacak temel meslek eğitimine 
çoğu zaman kısaltılmış süreyle devam edilebilir. 

Mesleklerine özel ilgi duyan yetenekli gençler, ya temel 
meslek eğitimi esnasında ya da İşviçre Yetkinlik Karnesi 
elde edildikten sonra meslek olgunluk okulunda meslek 
olgunluk sınavına katılabilir (BM 1 veya BM 2). BM 10

Gençler, orta dereceli ticaret okulunda (WMS) hem okul 
eğitimi hem de bir sene sürecek bir staj doğrultusunda 
İşviçre Yetkinlik Karnesi (EFZ) elde edilen tüccarlık 

mesleğini öğrenirler ve aynı zamanda ticaret ve servis 
alanlarında meslek olgunluk eğitimini bitirirler. 

Meslek olgunluk eğitiminin tamamlanması bir branş/meslek 
yüksek okuluna veya, ek bir sınavla, bir üniversite veya 
İsviçre teknik yüksek okul (ETH) eğitimine devam etme 
imkanı sağlar. 

Orta dereceli okullar
Orta dereceli okullar arasında liseler (Gymnasium) ve 
orta dereceli branş/meslek okulları  (Fachmittelschulen/
FMS) yer alır. Bu okullar, özellikle okul eğitimine ilgi duyan 
gençlere yöneliktir.  

Orta dereceli branş/meslek okulları (FMS) sağlık, sanat, 
sosyal ve pedagojik alandaki mesleklere dair yüksek 
eğitime hazırlar. Bu okul türü, orta dereceli meslek okulu 
sertifikası veya meslek olgunluk sınavıyla sonuçlanır. 

Liseler daha derin genel eğitim verir ve üniversite veya 
teknik yüksek okul (ETH) öğretimine hazırlar. 

Çocuğum kendisi için en doğru eğitimi nasıl 
bulacak?
Çocuğunuz, ortaokulun son üç senesinde çeşitli eğitim 
ve ileri eğitim olanakları hakkında meslek rehberliği 
kapsamında bilgilendirilir. Çocuğunuz, kendi ilgi alanları 
ve yetenekleri ile ilgilenir, bu yüzden eğitimi hakkında bir 
karara varması beklenebilir. 

Meslek ve okul seçimini evde de konuşarak, kendi işiniz 
hakkında bilgi vererek ve meslek eğitimi için yaptığı  
başvurularında yardımcı olarak çocuğunuza destek olabi-
lirsiniz. 
 
Meslek ve Üniversite Eğitimi ve Kariyer Danışmanlık 
Bürosu, Bottmingen ve Liestal’da iki Meslek Bilgi Merkezi 
(BiZ) bulunduruyor. Bu merkezlerde hem siz hem de 
çocuğunuz tüm eğitim ve ileri eğitim olanakları hakkında 
bilgi edinebilirsiniz. Basit sorularınız, randevuya gerek kal-
madan yerinde açıklığa kavuşturabilir. Daha ayrıntılı sorular 
için de telefon danışmanlığından bireysel danışmanlığa 
kadar çeşitli danışmanlık seçenekleri bulunmaktadır.
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Meslek Danışmanlığı Merkezi BIZ 
Berufsinformationszentrum BiZ 
Rosenstrasse 25, 4410 Liestal, T 061 927 28 28 
Wuhrmattstrasse 23, 4103 Bottmingen, T 061 426 66 66 
www.biz.bl.ch 

Basel-Landschaft Meslek Uyum Bürosu  
Berufsintegration Baselland 
Hauptstrasse 28, 4127 Birsfelden 
T 061 552 91 91, www.berufsintegration.bl.ch

Koordinasyon merkezinin geçiş süreci önerileri 
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung  
Rosenstrasse 25, 4410 Liestal, T 061 552 28 11 
www.brueckenangebote.bl.ch 
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Okul ve  
Meslek Eğitimi

Diğer eğitim ve destek olanakları nelerdir?
İlköğretimden meslek eğitimine geçiş dönemi önemli zor-
luklar içerir. Bazı gençler, meslek eğitimine başarılı bir 
geçiş yapabilmek için biraz daha uzun bir zamana veya 
hedefe yönelik yeniden hazırlığa ihtiyaç duyabilir. Basel-
Landschaft Kantonu meslek uyum programı, yaşları 15 ila 
25 arasında olan gençlere ve genç yetişkinlere kabul gören 
bir meslek eğitimine geçişte yardımcı olmak için çeşitli 
olanaklar sunuyor:

Uyum ve meslek seçim sınıfı 
Zorunlu okul eğitimi devresini tamamladıktan sonra 
İsviçre‘ye gelmiş gençler ve genç yetişkinler için çeşitli 
uyum ve meslek seçim sınıfları vardır. Amaç, Almanca 
öğrenmek ve meslek eğitimine yoğun olarak hazırlanmaktır.

Geçiş süreci olanakları
Geçiş süreci olanakları, zorunlu okul eğitimi devre-
sinden hemen sonra başlar ve bir yıl süreyle devam eder. 
Amaç, gençlerin bu bir yılın sonunda meslek eğitimine 
başlayabilmeleridir. Ağırlıklı olarak ele alınacak konular 
şunlardır: Okul müfredatı, meslek seçimleri ve meslek 
hayatı için önemli bireysel ve sosyal beceriler. Bu tür geçiş 
sürecinde, hem okul eğitimi içeren hem de bir meslekte 
fazlasıyla pratik deneyim kazandıran olanaklar sunulur. 

Basel-Landschaft Meslek Uyum Birimi 
Basel-Landschaft Meslek Uyum Birimi, gençlerin ve genç 
yetişkinlerin meslek hayatına atılabilmeleri için çeşitli 
danışmanlık ve destek hizmetleri sunuyor:

– Mesleğe uyum yönlendirmesi 
 Mesleğe uyum yönlendirmesi, meslek eğitimi için 

işyeri bulmaya doğrudan destek verir. Danışmanla 
işbirliği içinde, mesleğe uyum sağlamak için stratejiler 
geliştirilir ve uygulanır.

– Gençler için rehberlik 
 Çeşitli meslek alanlarından gelen deneyimli meslek 

sahipleri, meslek eğitimi için işyeri arayan gençlere 
eşlik eder. Rehberliği üstlenen kişiyle birliktelik 
oluşturulur, rehberin bu şekilde bireysel destek 
sağlaması mümkün kılınır. 

– Vaka yönetimi (Case Management BWB)
 Vaka yönetimi, meslek eğitimine uyum sağlamada 

çeşitli sorunlar sebebiyle zorluk yaşanıyorsa 
veya meslek eğitiminin devam etmesi ciddi risk 
altındaysa, destek sağlar. Vaka yöneticileri, mesleki  
danışmanlık  ve rehberlik yaparak, meslek eğitiminin 
tamamlanmasını garantilemeye katkıda bulunur.

– Değerlendirme
– Eğitim programları

Bu programlara kayıt yapmak her zaman mümkün olup 
ücretsizdir. 

 

... biliyor muydunuz?
C tipi yerleşim iznine (veya beş yıldır C tipi  
oturma iznine) sahip olan ve resmen kabul  
gören bir okul öğrenimine veya meslek eğitimine 
devam eden gençlerin, eğitimlerini finanse 
edecek durumları olmaması halinde, burs için 
başvuru yapabileceklerini biliyor muydunuz?  
Konuyla ilgili olarak Burs Dairesi BL (061 552 79 99)  
ya da Basel-Landschaft Yabancılar Servisinden bilgi 
edinebilirsiniz. 

Basel-Landschaft Meslek Uyum Birimi 
Berufsintegration Basel-Landschaft 
Hauptstrasse 28, 4127 Birsfelden, T 061 552 91 91  
berufsintegration@bl.ch, www.berufsintegration.bl.ch 

Rehberlik 
Mentoring, Hauptstrasse 28, 4127 Birsfelden 
T061 552 79 88, mentoring@bl.ch, www.mentoring.bl.ch

Meslek odaklı ileri eğitim ve kariyer danışmanlığı hakkında bilgiler 
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung 
www.afbb.bl.ch

Genel eğitimi ilerletme: Yetişkin Eğitimi Bürosu 
Fachstelle Erwachsenenbildung, www.febl.ch 
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İleri Eğitim ve 
Yetişkinler Eğitimi

İleri eğitim
Hızlı değişimlere tabi olan günümüz dünyasında teknolo-
jinin hızla ilerlemesi, mobilitenin ve toplumsal değişimlerin 
artması, insanların güncel bilgi ve ek beceriler edinmesini 
gerektiriyor.

Meslek odaklı ileri eğitim
Okul ve meslek eğitiminde edinilen bilgiler artık öteden 
beri bir ömür boyu yetmiyor. İş hayatındaki gelişmelere 
ayak uydurmak isteyenler, düzenli olarak ileri eğitim almak 
zorundadır. İleri eğitim aynı zamanda mesleğine yeniden 
dönmek isteyenler veya meslekte yeni arayışlara girenler 
için de uygundur. Bu nedenle, meslek birlikleri ve okullar 
sayısız meslek odaklı ileri eğitim imkanları sunuyor. Bu 
eğitimler salt bilgi edinme amaçlı olduğu gibi, bir meslek 
birliği veya bizzat devlet tarafından kabul gören bir eğitimi 
tamamlamaya yönelik de olabilir. Eğitim süresi birkaç 
saatle sınırlı kalabileceği gibi, lisansüstü yüksek okul 
öğrenimi olarak birkaç yıl sürebilir de. 

Genel ileri eğitim
Özel ve kamu alanlarındaki toplumsal ve teknolojik 
değişimlere ayak uydurmanın da en iyi yolu genel ileri 
eğitim ve yetişkinler eğitimidir. Toplumun ve teknolojik 
olanakların sürekli değişmesi, edindiğimiz deneyimlerimizi 
çoğu zaman yetersiz kılabilir. Örneğin internet ve sosyal 
medya, hem kendi imkanlarımızı hem de çocuk ve genç-
lerin eğitim ve desteğini adeta zorlayabilir. 

Farklı bireysel ileri eğitim ihtiyaçlarına Basel bölgesinde 
ileri eğitim sunan kuruluşlar tarafından iyi ve zengin olanak-
larla karşılık veriliyor, örneğin:  
– Almanca dil kursları ( bkz. sayfa 11, Dil ve İletişim)
– Yabancı diller
– Genel bilgi
– Temel beceriler (temel matematik, yazma, okuma, bilgi 

ve iletişim teknolojisi)
– Sağlık teşviki
– Ebeveynler için kurslar ve bilgilendirme toplantıları

İleri eğitim olanakları 

Meslek odaklı ve genel ileri eğitim, kurs, yüksek okul 
programı, bilgilendirme konferansı ve sunumların yanı sıra 
örn. elektronik ortamda da elde edilir. İleri eğitime devam 
etmek, aynı konuyla ilgilenen başka insanlarla tanışma 
fırsatı da tanır. Burada bireysel tecrübeler hakkında fikir 
alışverişi yapılabilir ve özel temaslar kurulabilir. 

İleri eğitim hakkında bilgiler
Çok sayıda eğitim olanaklarının olması, en uygun teklifi 
bulmayı zorlaştırabilir. Arkadaş, tanıdık, iş arkadaşı, patro-
nunuz ve çevrenizdeki insanlara tecrübelerini ve önerilerini 
sormanız tavsiye edilir. 

Ayrıca, Bottmingen ve Liestal Meslek Bilgi Merkezi’ndeki 
(BiZ) Meslek, Yüksek Öğrenim ve Kariyer Danışmanlığı 
bölümünün çalışanları tarafından, randevuya gerek-
sinim görülmeden, meslek odaklı ileri eğitime ve kariyer 
planlamasına dair ücretsiz ve tarafsız bilgiler verilir. Diploma 
denklik işlemlerinde, meslek veya okul mezuniyeti elde 
etmede veya üniversite eğitimine dair imkanlar hakkında 
da Meslek ve Üniversite Eğitimi ve Kariyer Danışmanlık 
Bürosu uzmanları size yardımcı olur: bkz. www.biz.bl.ch

Meslek Eğitimi ve Meslek Danışmanlığı Dairesi  
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung 
BiZ Bottmingen, Wuhrmattstr. 23, 4103 Bottmingen 
T 061 552 29 00 
BiZ Liestal, Rosenstrasse 25, 4410 Liestal 
T 061 552 28 28 
www.biz.bl.ch

Basel Genel Meslek Okulu  
Allgemeine Gewerbeschule Basel 
Vogelsangstrasse 15, 4005 Basel 
T 061 695 61 11 
urs.hammer@alice.ch, www.agsbs.ch 
> Ausbildung > Weiterbildung > Link zum Beruf 
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Nikâh, Doğum ve Ölüm

Nikâhta dikkat edilmesi gereken hususlar nedir?
Nikâhı kıyılacak çiftin ikâmet bölgesinin yetkili nüfus 
dairesi gerekli belgeler hakkında bilgi verir ve  resmi nikâhı 
düzenler. Dini bir nikâh, resmi nikâh öncesi yapılamaz. 
Nüfus dairelerinin esas görevi, elektronik nüfus sicilinde 
(Infostar) medeni duruma dair bilgileri -özellikle doğum, 
evlenme, kayıtlı eşcinsel birliktelikler, ölüm ve çocuğun 
nesebinin kabulü gibi- kayıt etmek ve evliliği hazırlayıp 
nikâhı düzenlemektir. Kantonda gerçekleşen tüm doğum, 
nikâh, kayıtlı eşcinsel birliktelikler, ölüm ve çocuğun nese-
binin kabulüne dair bilgiler, INFOSTAR’da belgelenir. 

Basel-Landschaft Kantonu’nda 1 nüfus dairesi bulunuyor. 
Bu daire, Arlesheim’dadır.  

Nikâh kıydırmanın şartları nelerdir?
– 18 yaşında olup muhakeme kabiliyetine sahip 

olmalısınız
– Evli olmamalısınız
– Yabancı uyruklular İsviçre’de resmi oturuma sahip 

olmalı
– Doğrudan kan bağı olan akrabalar (ebeveynler, 

büyükanneler/büyükbabalar) ve kardeş veya üvey 
    kardeşler arasında evlilik, aralarında nesep veya evlat 

edinme itibariyle bir akrabalık olup     
    olmadığına bakılmaksızın, kanunen yasaktır.
– İsviçre’de evliliğe zorlamak yasaktır.

Kayıtlı eşcinsel birlikteliklerde hangi hususlara 
dikkat etmek gerekir?
Eşcinsel birlikteliklerin kayıt altına alınmasında nikâhlardaki 
mevzuat ve kurallar geçerlidir.

Doğumla ilgili dikkat edilmesi gereken  
husular nedir?
Bir çocuğun doğumu, doğum yeri için yetkili nüfus 
dairesine bildirilmelidir. Evde gerçekleşen doğumlarda, ebe 
tarafından doldurulan doğum bildirisi formu ibraz edilme-
lidir. Hastanede gerçekleşen doğumlar, hastane tarafından 
yetkili nüfus dairesine bildirilir. Hangi belgeleri hastaneye 
götürüp teslim etmeniz gerektiğini lütfen vaktinde nüfus 
dairesinden öğreniniz.

Ölüm vakasında dikkat edilmesi gereken hususlar 
nedir?
Ölüm vakasında, ölüm tespit raporu bir doktor tarafından 
doldurulmalıdır. Akabinde, ölümün gerçekleştiği  ölüm 
mahallindeki yetkili nüfus dairesine derhal bildirilme-
lidir. Ölüm bildirisi, ikâmet bölgesinde nüfus dairesinin 
bulunmaması veya ölümün bir kurum veya hastanede 
gerçekleşmiş olması halinde, son ikamet adresindeki 
nüfus dairesine de bildirilebilir. Hastane, huzurevi veya 
bakım evinde gerçekleşen ölümlerde, hastane veya bakım 
evinin idaresi ölümü ihbar etmekle yükümlüdür.

Diğer durumlarda ölünün yakınları vefatı bildirmek 
zorundadır. İstek üzere, cenazenin mezarlık veya krema-
toryum ya da yurtdışına naklini düzenleyen bir cenaze hiz-
metleri şirketine telefon edilebilir. Defin masraflarını ölünün 
yakınları karşılar.

Ölüm bildirilerinde ibraz edilmesi gereken belgeleri, lütfen 
ölüm mahalli için yetkili nüfus dairesinden öğreniniz.  

Basel-Landschaft Nüfus Dairesi  
Zivilstandsamt Basel-Landschaft 
Kirchgasse 5, Postfach, 4144 Arlesheim  
T 061 552 42 00, Fax 061 552 42 01, zivilstandsamt@bl.ch 
www.bl.ch > Sicherheit > Zivilrechtsverwaltung > Zivilstandesamt 
Mesai saatleri: Pazartesi – Cuma  
saat 8 ila saat 12 ve saat 14 ila saat 17  

_WKB_tk.indd   32 01.07.16   17:19



33 | BASELBIET’E HOŞ GELDINIZ! 

Din

Basel-Landschaft Kantonu Anayasası, inanç ve vicdan 
özgürlüğünü teminat altına almıştır. Her birey, inançlı olup 
olmamaya ve bireysel olarak veya cemaat kapsamında 
hangi dini uygulayacağına özgür iradesiyle  karar verebilir. 
Hiç kimse dini uygulamaya zorlanamaz. Din özgürlüğü, 
bireyin kendi hür kanaati doğrultusunda kullandığı kişisel 
hakkıdır. Ancak, İsviçre’de devlet dinden önceliklidir. Din 
özgürlüğü, İsviçre veya kanton yasalarının ihlali söz 
konusu olmadığı sürece teminat altındadır. Devletin görevi, 
din özgürlüğünü ve dinler arası barışı sağlayıp, ayrımcılığı 
engellemektir. İnançların içeriğine dair beyanlarda bulu-
namaz.

Basel-Landschaft Kantonu’nda, Protestan Reformasyon 
Kilisesi, Roma Katolik Kilisesi ve Hristiyan Katolik Kilisesi 
ülke kiliseleri olarak, yani kamusal kurum sıfatıyla, kabul 
edilmiştir. Günümüzde her iki Basel bölgesinde 400’ü 
aşkın hristiyan veya hristiyan  olmayan dini cemaatler 
vardır. Bunlar, kamusal kurum olarak kabul gören kiliselerin 
yanı sıra, bağımsız hristiyan kiliseleri, ortodoks kiliseler 
ve göçmen kiliseleridir. Bölgede, hristiyan olmayan dinler 
arasında İslam, Alevi, (Tamil) Hinduizm, Budizm, Sikhler ve 
yeni dini akımlar da yer alıyor.

 
2007 yılında, iki kantonun uyum merkezlerinin üstlendiği 
ve Basel Bölgesi Dini Meseleler Koordinatörü’nün yönettiği 
her iki Basel’in Dinler Yuvarlak Masası kurulmuştur. Bu 
kuruluş, dini cemaatler, idari yönetim ve halk arasında bir 
arabirim olarak etkindir. Bu kuruluşa, uyumdan sorumlu 
görevlinin yanı sıra, iki dernekler federasyonunun temsil-
cileri ile 13 farklı dini cemaatin delegeleri katılır.

... biliyor muydunuz?
Bir, «Dini Meseleler 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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Her iki Basel’in Dinler Yuvarlak Masası 
Runder Tisch der Religionen beider Basel 
Marktplatz 30a 
4001 Basel  
T 061 267 47 42 
lilo.roost@bs.ch, www.inforel.ch 
www.entwicklung.bs.ch 
> Integration > Religion & Gesellschaft> Runder Tisch 
 

_WKB_tk.indd   33 01.07.16   17:19



34 | BASELBIET’E HOŞ GELDINIZ! 

Ulaşım

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 tari-
hinden 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, ehli-
yetinizi 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. 

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.
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Araba kullandığımda bilmem gerekenler nedir?
Trafikte, uyulması gereken şu hız sınırları geçerlidir:

– Yerleşim alanı içinde 50 km/h 
– Yerleşim alanı dışında 80 km/h 
– Hızlı yollarda 100 km/h 
– Otoyolda 120 km/h 
– Kural istisnaları işaretle belirtilir

Otoyollar ücretlidir. Satın alabileceğiniz «otoyol vinyeti» 
zorunludur. 

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.

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 

... 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? Sürücü-
ler bu nedenle süratlerini vaktinde azaltmalıdır. Yayalar 
buna rağmen, kendilerine tanınan öncelikten,  
bir aracın duramayacak kadar yaklaşmış olması halinde 
zorla yararlanmamalıdır.

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

Araç tescili: 
T 061 552 00 33, mfk.fz@bl.ch

Sürücü tescili : 
T 061 552 00 44, mfk.fa@bl.ch

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

_WKB_tk.indd   35 01.07.16   17:19



36 | BASELBIET’E HOŞ GELDINIZ! 

Günlük Yaşam ve  
Aktiviteler

Yararlanabileceğim ne tür aktivite  
imkanları vardır?
Okul ve meslek hayatının yanı sıra, günlük yaşamımızın 
önemli bir kısmını aktiviteler oluşturur. Bunlar bize rah-
atlama 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 kul-
lanmaya 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 yük-
seltme, 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 mer-
kezleri 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 gitme-
meleri 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. 

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 Kantonu’nda spor yapmak isteyenler, 
gerek organize gerekse serbest sporlarda sayısız imkanlara 
sahip. Kantonda, spor ve beden egzersizine teşvik konu-
sunda yetki merkezini Spor Dairesi oluşturur. Spor Dairesi, 
Spor Teşvik Yasasına dayanarak, tüm toplumda spor ve 
egzersizin iyi gelişmesi için gereken şartları yaratır.

Her yaş grubundan insanlar, kamunun sunduğu geniş 
sportif olanaklardan, örneğin Vita-Parcours, Finnenbahn, 
hareket parkları, açık hava yüzme havuzları, bisiklet turları 
ve daha nicelerinden, faydalanıyor. Basel-Landschaft 
Kantonu’nda sayıları 700’ü aşkın spor dernekleri, tüm yaş 
grupları için genelde yönetilen antrenmanlar ve gerek kitle 
sporunda gerekse performans sporunda olanaklar sunuyor. 
Basel-Landschaft Spor Dairesi, spor yöneticilerinin, 
çocuklar, gençler ve yetişkinlere uzmanca düzenli spor 
aktiviteleri sunabilmeleri için, iyi bir eğitimden geçmesini 
sağlıyor. Spor alanında yetenekli çocuklar, Talent Eye gibi 

... biliyor muydunuz?
İsviçre halkının %50’sinin bir spor kulübünde 
aktif üye olduğunu biliyor muydunuz?
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imkanlardan faydalanabilir veya yetenek ve performans 
sporu teşvikine devam edebilir. Spor Dairesi, 130’u aşkın 
spor etkinlikleri, kamp haftaları ve kurslarıyla ortalama her 
üç günde bir spor faaliyetleri gerçekleştiriyor. Spor Dairesi, 
halkı bu olanaklarla spora ve düzenli egzersize teşvik 
ediyor. Spor Dairesi’nin birçok görevi arasında, bireylere 
ve spor derneklerine sunduğu danışmanlık hizmeti de özel-
likle anılmaya değer. Spor Dairesi personeli, ilgilenlere her 
zaman hizmet sunmaktan memnuniyet duyar.  

Pfadi
Die Pfadfinderbewegung ist eine internationale, religiös 
und politisch unabhängige Erziehungsbewegung für 
Kinder und Jugendliche, die Menschen aller Nationalitäten 
und Glaubensrichtungen offen steht. Ziel der Bewegung 
ist die Förderung der Entwicklung junger Menschen, damit 
diese in der Gesellschaft Verantwortung übernehmen 
können. Die Pfadis treffen sich regelmässig mit Jugend-
lichen in ihrem Alter zu gemeinsamen Erlebnissen. Sie ver-
bringen viel Zeit in der Natur, wo sie praktisches Wissen für 
das Leben im Freien erlernen. Spiel, Spass und Abenteuer 
stehen bei diesen Aktivitäten im Vordergrund. Gegensei-
tiger Respekt und Toleranz führen oft zu lebenslangen 
Freundschaften. Gleichzeitig übernehmen Kinder und 
Jugendliche aber auch Schritt für Schritt Verantwortung. 
Sie bestimmen das Geschehen in ihrer Gruppe mit und 
engagieren sich für ihre Mitmenschen. Höhepunkte des 
Pfadiprogramms sind mit Sicherheit die jährlichen Lager 
zur Ferienzeit.

Jungwacht und Blauring
Jungwacht Blauring ist mit 31‘000 Mitgliedern der grösste 
katholische Kinder- und Jugendverband der Schweiz. 
Ein vielfältiges Angebot lädt Kinder und Jugendliche ein, 
Neues zu erleben und ihre eigenen Fähigkeiten zu ent-
decken. Jungwacht Blauring ist mit der katholischen Kirche 
verbunden, jedoch offen für alle Kinder und Jugendlichen 

– unabhängig von Konfession oder Kultur.

Rund 14‘000 Mädchen und 9‘000 Knaben werden auf Pfar-
reiebene von ungefähr 8‘000 jugendlichen Leiterinnen und 
Leitern ehrenamtlich betreut. Mädchen können im Blauring 
mitmachen, Knaben in der Jungwacht. In einigen Pfarreien 
haben sich Blauring & Jungwacht zur Jubla zusammenge-
schlossen und treffen sich in gemischten Gruppen.

Basel-Landschaft Turizmi 
Baselland Tourismus 
Altmarktstrasse 96, 4410 Liestal 
T 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

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

Regio Tatil Cüzdanı Birseck Leimental 
Regio-Ferienpass Birseck-Leimental 
Gartenstrasse 16,4153 Reinach 
T 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 
T 061 721 25 70 
info@ferienpass.ch, www.ferienpass.ch

Basel-Landschaft Spor Dairesi 
Sportamt Baselland 
St. Jakobstrasse 43, 4133 Pratteln 
T 061 552 14 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?
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.

_WKB_tk.indd   37 01.07.16   17:19



38 | BASELBIET’E HOŞ GELDINIZ! 

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 içe-
risinde 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 zorlaya-
bilir. 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  / ald
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 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 hadise-
lerine 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 mensu-
biyet, 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.
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Göçmenler İrtibat Bürosu 
Göçmenler İrtibat Bürosu, hizmetlerine kolay ulaşılabilen 
bir yapı olup, özellikle kendilerine zor erişilebilen az uyum 
sağlamış farklı uyruklardan insanlara hitab ediyor. Her 
Çarşamba öğleden sonra ortalama 24 kadın ve çocuktan 
oluşan bir grup bir araya geliyor. Toplantı iki eş yönetici 
tarafından idare ediliyor. Onları çocuk bakımında iki kişi 
daha destekliyor. Her yaştan ve farklı uyruklara sahip olan 
kadınlar fikir alışverişinde bulunmak, sohbet etmek, şarkı 
söylemek ve beraberce el işleriyle uğraşmak için belli bir 
yerde buluşuyor. Anneleri el işleriyle uğraşırken veya bilgi-
lendirme toplantılarına devam ederken, çocuklar uzmanca 
gözetim altında Almanca konuşularak bakıma alınıyor 
ve meşgul ediliyor. Göçmen kadınlar en kısa sürede 
yaşadıkları toplumda ve kurumlarında meselelerini halle-
debilecek duruma gelmeliler. 

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, Make-
donca 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 Yabancılar Servisi ALD  
Ausländerdienst Baselland / ald 
Bahnhofstrasse 16, 4133 Pratteln 1 
T 061 827 99 00 
info@ald-bl.ch, www.ald-bl.ch

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

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

c/o frauenplus Baselland 
Büchelistrasse 6, 4410 Liestal 
T 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, T 061 273 83 05 
Bleichemattweg 56, 4410 Liestal, T 061 903 92 77 
Bruckfeldstrasse 3, 4142 Münchenstein, T 061 411 06 69 
info@musub.ch, www.musub.ch

Inforel, Dini hususlar hakkında bilgiler: 
Inforel 
Postfach 
4009 Basel 
T 061 303 93 30 
www.inforel.ch

Ombudsmann BL 
Rheinstrasse 28 
4410 Liestal 
T 061 552 62 90 

... biliyor muydunuz?
Senede iki kere Bern, Basel-Landschaft,  
Basel-Stadt ve Graubünden kantonlarının  
ortak çıkardığı MIX Magazin für Vielfalt  
dergisinin yayınlandığını biliyor muydunuz? 
MIX Magazin dergisi, sizi göç ve uyum konularında 
bilgilendiriyor ve okurlarını bu konularla nesnel ve açık 
bir yaklaşımla ilgilenmeye teşvik etmeyi amaçlıyor. MIX 
Magazin dergisine e-posta yoluyla ücretsiz olarak ya 
Uyum Dairesi’nden (sid-integration@bl.ch) ya da internet 
sitemiz olan www.mixmagazin.ch üzerinden abone 
olabilirsiniz. 
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Gelenekler  
ve bayramlar

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 etkin-
liklerde 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 kutlama-
lardan 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 köy-
lerde iki takım, sıralar üstünde bulunan yumurtaları kimin 
daha hızlı toplayacağını göstermek adına onurları için 
yarışır. Bu eğlenceli Paskalya oyununda, hızla ilerlemeyi 

sağlayan 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 kutla-
malar 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.

... 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.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

 *  Tarih detayları için bakınız: 
  www.feiertage-schweiz.ch > Basel-Landschaft 
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Kanton idaresi  Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) Rheinstrasse 29, 4410 Liestal, T 061 552 51 11 
Genel Müdürlülükler 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, T 061 552 51 11 
 Vergi Dairesi ve Kiliseler Genel Müdürlüğü www.bl.ch > Finanzen-Kirchen

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

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

Daireler Amt für Berufsbildung und Berufsberatung Rosenstrasse 25, 4410 Liestal, T 061 552 28 00 
 Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Dairesi Wuhrmattstr. 23, 4103 Bottmingen, T 061 552 29 00 
  Hauptstrasse 28, 4127 Birsfelden, T  061 552 91 91 
  www.bl.ch > Bildung > Berufsbildung-Berufsberatung

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

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

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

 Kantonales Sozialamt Gestadeckplatz 8, Postfach 640, 4410 Liestal, T 061 552 51 11 
 Kantonales Sozialamt www.bl.ch > Finanzen, Kirchen > Sozialamt

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

 Statistisches Amt Rufsteinweg 4, 4410 Liestal, T 061 552 56 32 
 İstatistikler Dairesi www.statistik.bl.ch

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

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

 Zivilstandsamt BL Kirchgasse 5, 4144 Arlesheim 
 Nüfus Müdürlüğü T 061 552 42 00, Fax 061 552 42 01 
  zivilstandsamt@bl.ch

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basel-Landschaft Kantonunda 
kim, ne, nerede

_WKB_tk.indd   41 01.07.16   17:19



42 | BASELBIET’E HOŞ GELDINIZ! 

Merkezler Zivilrechtsverwaltung/Abteilung Recht Domplatz 11, Postfach 
 (Einbürgerung) Sicherheitsdirektion 4144 Arlesheim 
 Medeni Kanun İdaresi/Muhakemat Şubesi T 061 552 45 00 
 (Vatandaşlığa kabul) www.bl.ch > Sicherheit > Zivilrechtsverwaltung BL

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

 Fachbereich Familien Rathausstrasse 2, 4410 Liestal 
 Aileler Dairesi T 061 552 65 19, www.bl.ch > Sicherheit > Familien

 Gesundheitsförderung BL Bahnhofstrasse 5, 4410 Liestal, T 061 552 62 87 
 Sağlık Teşviki BL www.bl.ch > Volkswirtschaft/Gesundheit  
  > Amt für Gesundheit > Gesundheitsförderung

 Fachstelle für Gleichstellung von Mann und Frau Bahnhofstrasse 5, 4410 Liestal 
 Kadın Erkek Eşitliği Merkezi T 061 926 82 82 
  www.bl.ch > Kirchen > Gleichstellung

 Fachbereich Integration Amtshausgasse 7, 4410 Liestal 
 Uyum Dairesi  T 061 552 66 53 
  www.integration.bl.ch

 Amt für Kind, Jugend und Behindertenangebote Ergolzstrasse 3, 4414 Füllinsdorf 
 Çocuk, Gençler ve Engelli Olanakları Merkezi T 061 552 17 70 
  www.bl.ch 
  > Bildung, Kultur, Sport > Kind, Jugend, Behinderte

 Abteilung Sonderpädagogik, Spezielle Förderung  Munzachstrasse 25c 
 Amt für Volksschulen 4410 Liestal 
 Özel Teşvik Merkezi T 061 552 58 98 
 İlköğretim Okulları Dairesi www.avs.bl.ch > Sonderpädagogik > Spezielle Förderung

 Schulpsychologischer Dienst in Binningen Gorenmattstrasse 19, 4102 Binningen 
 Binningen’de Okul Rehberlik Servisi T 061 552 70 40 
  www.bl.ch > Schulen > Schulpsychologischer Dienst

 Schulpsychologischer Dienst in Laufen Enge Gasse 10, 4242 Laufen 
 Laufen’de Okul Rehberlik Servisi T 061 761 33 23 
  www.bl.ch > Schulen > Schulpsychologischer Dienst

 Schulpsychologischer Dienst in Liestal Wasserturmplatz 5, 4410 Liestal 
 Liestal’de Okul Rehberlik Servisi T 061 926 70 20 
  www.bl.ch > Schulen > Schulpsychologischer Dienst

 Schulpsychologischer Dienst in Muttenz Bahnhofstrasse 8, 4132 Muttenz 
 Muttenz’de Okul Rehberlik Servisi T 061 552 70 20 
  www.bl.ch > Schulen > Schulpsychologischer Dienst

 Schulpsychologischer Dienst in Allschwil Baslerstrasse 255, 4123 Allschwil 
 Allschwil’de Okul Rehberlik Servisi T 061 486 27 20 
  www.bl.ch > Schulen > Schulpsychologischer Dienst 
 
 
 
 
 
 
 

Basel-Landschaft Kantonunda  
kim, ne, nerede
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Danışmanlık ve  Anlaufstelle Baselland für Asylsuchende und Oberfeldstrasse 11a 
Bilgilendirme Büroları Nordwestschweizer Beratungsstelle gegen 4133 Pratteln  
 Diskriminierung und Rassismus «Stopp Rassismus» T 061 821 44 55 
 Basel-Landschaft İlticacı Bürosu ve Kuzeybatı İsviçre  www.stopprassismus.ch 
 Ayrımcılık ve Irkçılığa karşı «Stopp Rassismus» 
 Danışmanlık Bürosu 

 Ausländerdienst Baselland / ald Bahnhofstrasse 16, 4133 Pratteln 
 Basel-Landschaft Yabancılar Servisi T 061 827 99 00, www.ald-bl.ch

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

 Beratungsstelle für Schwangerschafts- Rathausgasse 6, 4410 Liestal 
 und Beziehungsfragen T 061 921 60 13 
 Hamilelik ve İlişkiler Danışmanlık Bürosu Hauptstrasse 85a, 4102, Binningen  
  T 061 413 24 00  
  www.bsb-bl.ch

 Inforel – Information und Religion c/o Davidseck, Davidsbodenstr. 25, 4056 Basel 
 Inforel – Bilgilendirme ve Din T 061 303 93 30, www.inforel.ch

 Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt Rathausstrasse 2, 4410 Liestal 
 Aile içi Şiddete Karşı Müdahale Bürosu T 061 552 62 38, www.interventionsstelle.bl.ch

 Frauenplus Baselland, Kontaktstelle für Büchelistrasse 6 
 Migrantinnen und Migranten 4410 Liestal 
 Frauenplus Basel-Landschaft,  T 061 921 60 20 
 Göçmenler İrtibat Bürosu www.frauenplus.ch

 Männerbüro Region Basel Blauenstrasse 47, 4054 Basel, T 061 691 02 02 
 Basel Bölgesi Erkekler Bürosu www.männerbüro-regionbasel.ch

 Mütter- und Väterberatung beider Basel www.muetterberatung-bl-bs.ch > Beratungsstellen   
 Her iki Basel’in Ebeveyn Danışmanlık Servisi  Baselland BL 
 Belediyelerde danışmanlık büroları

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

 Opferhilfe beider Basel Steinenring 53, 4051 Basel 
 Her iki Basel’in mağdur yardımı T 061 205 09 10 
  www.opferhilfe-beiderbasel.ch

 ProfessionnELLE Rosenstrasse 25, 4410 Liestal 
 Kontaktstelle Frau und Arbeit T 061 921 55 55 
 Kadın ve İş Profesyonel İrtibat Bürosu www.professionnelle.ch

 Baselland Tourismus Altmarktstrasse 96, 4410 Liestal 
 Basel-Landschaft Turizmi  T 061 927 65 44 
  www.baselland-tourismus.ch

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

 Wirtschaftskammer Baselland Altmarktstrasse 96, 4410 Liestal 
 Haus der Wirtschaft T 061 927 64 64 
 Basel-Landschaft Ticaret Odası İş Adamları Derneği www.kmu.org 
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Hastaneler Kadın sağlığı klinikleri >>> Kantonsspital Bruderholz, Liestal, Laufen

 Hirslanden Klinik Birshof Reinacherstrasse 28, 4142 Münchenstein 
 Hirslanden Kliniği Birshof T 061 335 22 22 
  www.hirslanden.ch

 Klinik Arlesheim Pfeffingerweg 1, 4144 Arlesheim 
 Arlesheim Kliniği  T 061 705 71 11 
  www.wegmanklinik.ch 

 Kantonsspital Baselland Bruderholz 4101 Bruderholz 
 Kanton  Hastanesi Baselland Bruderholz T 061 436 36 36 
  www.ksbl.ch

 Kantonsspital Baselland Laufen Lochbruggstrasse 39, 4242 Laufen 
 Kanton  Hastanesi Basel Laufen  T 061 400 80 80 
  www.ksbl.ch

 Kantonsspital Baselland Liestal Rheinstrasse 26, 4410 Liestal 
 Kanton  Hastanesi Baselland Liestal  T 061 925 25 25 
  www.ksbl.ch

 Psychiatrie Baselland Bienentalstrasse 7, 4410 Liestal 
 Baselland Psikiyatri Kliniği  T 061 553 53 53 
  www.pbl.ch

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

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

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

Yüksek okullar Fachhochschule Nordwestschweiz Bahnhofstrasse 6, 5210 Windisch 
 Sitz und Verwaltung T 056 202 77 00 
 Kuzeybatı İsviçre Meslek Yüksek www.fhnw.ch 
 Okulu Merkez ve idare 

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

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

 Pädagogische Hochschule Benzburweg 30, 4410 Liestal 
 Pedagoji yüksek okulu T 061 925 77 77 
  www.fhnw.ch

 Universität Basel Petersplatz 1, 4003 Basel 
 Basel Üniversitesi T 061 267 31 11 
  www.unibas.ch > Kind, Jugend, Behinderte

 
 
 

Basel-Landschaft Kantonunda  
kim, ne, nerede
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Aktivite Kültür Kantonsbibliothek Baselland Emma Herwegh-Platz 4, 4410 Liestal 
 Basel-Landschaft Kanton Kütüphanesi T 061 552 50 80 
  www.kbl.ch

 Das neue Theater am Bahnhof Bahnhofstr. 32, 4143 Dornach 
 Tren istasyonu yanındaki yeni tiyatro T 061 702 00 83 
  www.neuestheater.ch

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

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

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

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

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

 Kulturhaus Palazzo Poststrasse 2, 4410 Liestal 
 Kültür Binası Palazzo T 061 921 14 13 
  www.palazzo.ch

 Kulturraum Marabu Schulgasse 5, Postfach 414, 4460 Gelterkinden 
 Kültür Salonu Marabu www.marabu-bl.ch

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

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

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

 Römerstadt Augusta Raurica Giebenacherstrasse 17, 4302 Augst 
 Romalı şehri Augusta Raurica T 061 552 22 22 
  www.augustaraurica.ch

 Skulpturenpark Kloster Schoenthal Schönthalstrasse 158, 4438 Langenbruck 
 Kloster Schoenthal Heykeller Parkı  T 061 706 76 76 
  www.schoenthal.ch

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

 Z7 Pratteln Kraftwerkstrasse 7, 4133 Pratteln 
  T 061 821 48 00 
  www.z-7.ch 
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Editör Sicherheitsdirektion Kanton Basel-Landschaft / SID 
 Fachbereich Integration

Texte Fachbereich Integration,  
 BKSD, BUD, FKD, SID, VGD

İstatistikler Statistisches Amt BL

Dizayn ve uygulama www.anja-wild.ch

Çeviriler www.textraplus.ch* 
 www.proverb.ch**

Baskı Kendi baskısıdır / Schul- und Büromaterialverwaltung BL

Kağıt 100% Recycling

PDF www.integration.bl.ch

Copyright Sicherheitsdirektion Kanton Basel-Landschaft / SID 
 Fachbereich Integration

Baskı 4. Baskı, Versiyon 2.0 / Türkçe / Türkisch 
 İlk yayınlanması 2012

Sprachen * Almanca, Arnavutça, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Portekizce, Rusça,  
  İspanyolca, Sırpça/Hırvatça, Tamilce, Türkçe 
 ** Tigrinya

Künye

Kanton, belirtilen web sitelerinin içeriğinden sorumlu değildir. Özel organizasyonlara ve 
belirtilen internet sayfalarına işaret, yeni taşınanlar için nihai bir genel bakış olmayıp, 
sadece  yön bulma yardımı sayılmaktadır.
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SICHERHEITSDIREKTION KANTON BASEL-LANDSCHAFT
FACHBEREICH INTEGRATION

Sicherheitsdirektion Kanton Basel-Landschaft 
Fachbereich Integration
Amtshausgasse 7
4410 Liestal
T 061 552 66 53 
www.integration.bl.ch

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 

Acil durumlarda  
önemli telefon numaraları 

144

112 oder 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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