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Lâle bayramı
Prof. Seyfettin Gürsel’in konferansı
Ermeni sorunu ve lobi faaliyetleri
Kürt devleti kurulsun mu ?
Bireysel üyelik formu

Değerli üyelerimiz ve dostlarımız,
Newsletter'ımızın bu sayısıyla sizlerle tekrar beraber olmaktan ve sizleri bilgilendirmekten
büyük memnuniyet duymaktayız.
Newsletter'ımıza devam eden ilginiz için hepinize teşekkür ederiz.

Lâle bayramı
Morges şehri “ La Fête de la Tulipe” ‘in
40' ıncı yılını 2 nisan 2010 ile 19 mayıs
2010
tarihleri
arasında
kutlamaya
hazırlanmaktadır.
Federasyonumuzun Etkinlikler Çalışma
Komisyonu başkanı Bayan Ertan Özbatur
bu
etkinliğe
Federasyonumuzu
ve
İstanbul Büyükşehir Belediyesini ortak
etmiş, ve bir seneyi geçen yoğun bir
faaliyet göstermiştir. Çalışmaları ve
başarısı için burada kendisine tebrik ve
teşekkürlerimizi takdim ederiz.
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İstanbul Belediyemizin Morges'a 50 bin
lâle soğanı hediye etmesiyle bu çiçeğin
Türk
menşeli
olmasına
dikkatlerin
çekilmesi sağlanmıştır.
23, 24 ve 25 nisan tarihlerinin
Türkiye’ye tahsis edilmiş olduğunu ve 23
Nisan'ın birçok ülkeden katılan çocuklarla
birlikte Dünya Çocuk Bayramı olarak
kapsamlı bir programla kutlanacağını
özellikle belirtmek isteriz.
Büyük Millet Meclisimizin açılış tarihi olan
23 Nisan gününü bildiğiniz gibi ulu önder
Atatürk Türk çocuklarına bir kutlama
günü olarak armağan etmiştir.
Morges’a
gelerek
bu
katılmanız
çocuklarımıza
önemini
anlatmak
için
olacaktır.

etkinliklere
bu
günün
bir
vesile

Etkinliklerle ilgili programı aşağıdaki flyer
ve afişlerde bulabilirsiniz. Ek bilgilere ise
bu link'ten ulaşabilirsiniz:
www.tulipe-morges-istanbul.com

İstanbul lâleleri bu bahar Morges’da çiçek açıyor...

40. Morges
Lâle Bayramı
(2 Nisan - 16 Mayıs 2010)
İstanbul’un
onur konuğu olacağı bayramda,
Bilgi: www.morges.ch/tulipe

23 - 25 nisan 2010
günleri arası Türkiye, İstanbul, Lâle ve
23 Nisan Dünya Cocuk Bayramı
çesitli kültür ve sanat etkinlikleriyle tanıtılacak.
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Halka açık olan bu şenliğe hepinizi bekliyoruz.

BATI İSVİÇRE TÜRK DERNEKLERİ
FEDERASYONU

Yer : Parc de l’Indépendance, Morges

Program
Dunya Cocuk Bayrami &

23 avril 2010
Fête Internationale des Enfants
Animations, cortèges, spectacles, musiques...

23 au 25 avril 2010
La Turquie , lieu d'origine de la tulipe
Istanbul 2010 , Capitale Européenne
de la Culture est l'Hôte d'honneur de la
40e Fête de la Tulipe
Lieu: Parc de l'indépendance à Morges
Programme détaillé:

www.tulipe-morges-istanbul.com

Prof. Seyfettin Gürsel’in konferansı

Cenevre’de 23 ocak 2010 tarihinde
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve
Toplumsal Araştırmalar Merkezi direktörü
ve ekonomi uzmanı. Prof. Dr Seyfettin
Gürsel’in verdiği "L'union européenne
avec ou sans la Turquie" adlı konferansı
200’e yakın davetli izlemiştir.
Sayın hocamızın vermiş olduğu bilgiler
konuyu netleştirmiş ve büyük ilgi
toplamıştır.
Konferanstan sonra Federasyonumuz bir
kokteyl ikram etmiş ve 100’e yakın
davetli daha sonra konferansçımız ile
beraber yemek yemiş, kendisini daha
yakından tanıma fırsatını bulmuştur.
Bu geceyi hatırlatan bir fotoğrafı yan
tarafta görebilirsiniz (Prof. S.Gürsel
Cenevre Başkonsolosumuz Sayın Ayşe
Nur Kurttekin'in sağında, solunda ise
Birleşmiş Milletler nezdinde Büyükelçimiz
Sayın Ahmet Üzümcü görülmektedirler).

Konferans akşamı esnasında Fedeasyonumuza bireysel üye olmak için
başvuran tüm dostlarımıza teşekkürlerimizi burada tekrar ederiz.

Ermeni sorunu

Bildiğiniz gibi, bir toplantı esnasında
“soykırım
olmamıştır”
diyen
üç
vatandaşımız önce Tribunal de police
tarafindan mahkûm edilmiş, itirazlar
sonucu Zurich temyiz mahkemesinde 9
şubat 2010 tarihinde yapılan duruşma
neticesinde cezaları teyit edilmiştir.

aldırtmak
ve
meseleyi
Birleşmiş
Milletler’e götürmektir. Böylece adım
adım 4T olarak adlandırılan -Tanıtım,
Tanınma ("soykırım"), Tazminat, ve
Toprak- objektiflerine ulaşmayı tasarlamaktadırlar.

Görüldüğü üzere, yukarıda bahsi geçen
cezaları
öngeren
İsviçre
Ceza
Kanunu’nun 261 bis maddesi (CP 261
bis) Ermeni lobisinin etkin faaliyetleri
sayesinde istismar edilmektedir.

Ne yazıktır ki İsviçre’de sayısı 3-5 bin
kişiyi geçmeyen Ermeni lobisi, Conseil
National’e 1915 olaylarını “soykırım”
olarak kabul ettirmeyi başarmaktan gayri
CP
261
vasıtasıyla
da
birçok
vatandaşımızı
mahkûm
ettirmeyi
başarmıştır.

Aynı diaspora Amerikan Temsilciler
Meclisi
komisyonunda
ve
İsveç
parlamentosunda bir oy farkla 1915
olaylarını bir “soykırım” olarak kabul
ettirmeyi yakın geçmişte başarmıştır.

İsviçre’de sayısı 130 bin kişiye ulaşan
bizlerin bu kararların alınmasını önlemek
için ne yaptığımızı sorgulamak gerekir.

Amaçları, 2015 senesine kadar diğer ülke
parlamentolarında da bu tür karar

Bugün Ermeni lobisi Conseil National’de
bir
“Groupe
parlementaire
SuisseArménie”
kurdurmayı
başarmıştır.

Maalesef bugüne dek bizler bir “Groupe
parlementaire Suisse-Turquie” 'yi kurmayı beceremedik.
İsviçre’de etkin bir lobi faaliyetine
girişmemizin ne kadar elzem olduğunu
ifade etmek ister ve sizlerin bu yönde
katkılarınızı bekleriz. Mevcut Çalışma
Komisyonlarımıza katılarak bize yardımcı
olabilirsiniz.
Zira kişiler ve Sivil Toplum Örgütü olarak
bizlere de önemli görevler düşüyor.
2007
senesinde
Conseil
National
seçimleri esnasında birçok milletvekiliyle
toplantılar yapıp kendilerine camiamızın
önemli
problemlerini
sunmuştuk.
Anlattıklarımızı dikkatle dinleyen bu
milletvekilleri bizlerden oy alabilmek
gayesiyle (tıpkı İsveç’te, Amerika’da vs
olduğu gibi), bizlere yardımcı olma
sözünü vermişlerdir. Bu milletvekilleriyle
temaslarımız devam etmektedir.

Bu hususta bize yardımcı olabilecek
kişilerin
bizlerle
temas
kurmalarını
önemle rica ediyoruz.
Bu lobi faaliyetlerinin sadece Suisse
Romande’a bağlı kalmaması için, merkezi
Zurich’te olan ve 50’yi aşan Türk dernek
ve 12 Türk federasyonu’nu ihtiva eden
İsviçre Türk Toplumu'nun (ITT) son
seçiminde
2
arkadaşımızı
Yönetim
Kurul’una seçtirmeyi başardık. Gayemiz,
sayısı 170’i aşan Suisse Alémanique
milletvekillerinin
birçoğuyla
birebir
temasa geçip topluluğumuzun sorunlarını
onlara anlatabilmektir.
Ancak bu tür çabalar ve lobiler sayesinde
bir gün Ermenilerin 4 T teorisini gerçekleştirmelerine mani olabiliriz ve CP
261’in alet edilip ifade özgürlüğümüzün
kısıtlanmasını
önleyebiliriz.
Bu
da
çocuklarımız için yapacağımız önemli
görevlerden birisidir.

Oy
alabilme
kaygısı
politikaciları
mesajlarımıza hassas kılmaktadir. 2011
senesinde
parlamentoya
yeniden
seçilecek Suisse Romande adaylarıyla en
kısa zamanda görüşmeyi planlıyoruz.

Kürt devleti kurulsun mu ?

Almanya’da ciddiyetiyle tanınan Die Welt
gazetesi bile Kürt lobisinin tesiri ile
Türkiye’yi de içeren bir Kürt devleti
kurulsun mu diye bir anketi sunma
cüretinde bulunmuştur.

http://www.welt.de/politik/ausland/articl
e4436510/Geheimplan-zur-Loesung-derkurdischenFrage.html#vote_3433847T%C3%BCrke
i

Aşağıdaki linke tıklayarak bu muhteşem
gazetecilik örneğini ve anketini görebilirsiniz:

Böylece lobi faaliyetlerinin ne kadar
önemli olduğu bir defa daha önümüze
serilmektedir.

FE DE RATION DE S ASSO CIAT IO NS
D E S U I S S E R O M A N D E
BAT I İSVİÇRE T ÜRK
FEDE RASYO NU

T U R Q U E S

DE RNEKL E Rİ

Bireysel Üyelik Formu
Adı, Soyadı .................................................Doğum tarihi .......................................
Medeni hali ........................Varsa çocuk sayısı ...............Yaşları ..........................
Mesleği
Uyruğu

..............................................................................................................

□ TR

□ CH

□ TR+CH

□ Diğer ..................

Ev adresi

..............................................................................................................

Tel.

......................... Fax

Cep

.........................

...........................

e-mail ............................

Üye olduğunuz dernekler .........................................................................................
Federasyonumuzun aşağıda belirtilen çalışma komisyonlarında görev almak istermisiniz ? (çalışmak istiyenlere detaylı bilgi verilecektir.)









Medya,resmi ve sivil kuruluşlarla ilişkiler
Eğitim
Spor ve gençlik
Sosyal konular
Kültürel etkinlikler ve tanıtım
Hukuk komisyonu
Belge araştırma ve arşivleme
Destek ve sponsoring

Federasyonumuzun sembolik ve senelik bireysel üyelik aidatı : CHF 20.Tarih............................................................İmza......................................................
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