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27 Eylül 2020 Referandumun detayları 
 

 

 

27 Eylül 2020 tarihin'de İsviçreli seçmenler beş konu üzerinde oy kullancak: 

1. Popüler girişim "Orta düzeyde göç için" 

2. Av kanununun değiştirilmesi 

3. Doğrudan federal vergiye ilişkin federal yasada değişiklik 

4. Gelir Tazminatı Kanununda Değişiklik 

5. Yeni savaş uçağı tedarikine ilişkin federal kararname  

 

 

 

İşte Referandumun detayları   
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Popüler girişim "Orta düzeyde göç için" 
 

İsviçre ve Avrupa Birliği (AB), 2000 yılında halk tarafından yüzde 67,2 oyla onaylanan yedi ikili 

anlaşmadan oluşan bir paketi müzakere etti. Bu anlaşmalar İsviçre ekonomisine Avrupa pazarına 

erişim sağlar. Bu anlaşmalardan biri, Kişilerin Serbest Dolaşımı Anlaşmasıdır (FZA). İsviçre 

vatandaşlarının belirli koşullar altında AB'de yaşamasına, çalışmasına ve okumasına izin verir. Aynı 

durum İsviçre ile ilgili olarak AB vatandaşları için de geçerlidir. FZA feshedilirse, diğer altı anlaşma da 

otomatik olarak sona erer (giyotin maddesi). 

İnsanların serbest dolaşımına karşı çıkan bir komite, kısıtlama girişimini sundu. Komiteye göre, 

İsviçre'de toplu göç var. Bu, işsizliğin artmasına neden olacak ve İsviçre vatandaşlarının refahını, 

özgürlüğünü ve güvenliğini tehlikeye atacaktır. 

Bununla birlikte, Federal Konseyin görüşüne göre, İsviçre'nin seçtiği ikili yol doğru yoldur. Ülkemizin 

ve vatandaşlarının ihtiyaçlarına özel çözümler bulmayı mümkün kıldı. İkili anlaşmalar, en önemli 

ticaret ortağımızla dengeli ilişkileri garanti eder. Bu anlaşmalar olmadan İsviçre'deki refah ve işler risk 

altında olacaktı. 

Sınırlandırma girişimi ve dolayısıyla kişilerin serbest dolaşımının sona ermesi kabul edilirse, Federal 

Konsey, serbest dolaşımın sona ermesini 12 ay içinde AB ile müzakere etmelidir. Bu başarılı olmazsa, 

FZA'yı 30 gün içinde tek taraflı olarak feshetmelidir. Bu durumda giyotin maddesi geçerli olacak ve 

yedi ikili anlaşmanın tümü sona erecektir. 

 

Oy kullanıma göre bakış açıları: 

EVET HAYIR 

Komiteye göre, çevreye, işgücü piyasasına, 

sosyal hizmetlere ve altyapıya son derece zarar 

veren AB ile kişilerin tam serbest dolaşımının 

başlatılmasından bu yana kitlesel göç yaşanıyor. 

Bu nedenle komite, İsviçre'nin hareket 

özgürlüğü olmaksızın göçü kontrol etmesini 

istiyor. 

Federal Konsey ve Parlamento, AB ile ikili yolu 

tehlikeye attığı için girişimi reddediyor. 

İsviçre'nin en önemli ortağıyla istikrarlı ilişkisini 

sorguluyor. Bunu yaparken, işleri ve refahı 

tehlikeye atıyor - ve bu da büyük bir ekonomik 

belirsizlik döneminde. 
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Av kanununun değiştirilmesi 
 

Federal avcılık yasası, hangi vahşi hayvanların korunacağını, hangi vahşi hayvan türlerinin 

avlanabileceğini ve ne zaman avlanmaya izin verilip verilmediğini belirtir. Bu yasa 1986'dan kalmadır. 

O zamanlar İsviçre'de artık kurt yoktu. Şimdi geri döndüler. 2019 yılında ülkemizde 8 paket halinde 80 

civarında kurt yaşadı. Yerel halk onların varlığından endişe duyuyor: Köyün yakınında görünmeye 

devam ediyorlar ve koyun ve keçilere saldırıyorlar. Son on yıldır yılda 300 ila 500 koyun ve keçi 

öldürdüler. 

Parlamentonun yeni kurallar belirlemesinin ve av yasasını değiştirmesinin nedeni budur: kurt korunan 

bir tür olarak kalır ve sürüler korunur. Kantonlar artık kurt popülasyonlarının büyümesini ve dağılımını 

kontrol edebiliyor: belirli koşullar altında, kurtları hasara neden olmadan önce atış için serbest 

bırakabilirler. Ancak, herhangi bir çekimden önce her zaman federal hükümete danışılmalıdır. 

Avlanma Yasası artık çiftçilerin kurtlar tarafından parçalanmış hayvanların kaybı için tazminat alacağı 

koşulları da düzenlemektedir. Çeşitli yaban hayatı türleri daha iyi korunacak ve yaban hayatı yaşam 

alanları iyileştirilecektir. 

Doğa koruma dernekleri, Avcılık Yasasında yapılan değişikliğe karşı referandum düzenledi. Yeni 

kurallarla önlem olarak korunan hayvanların herhangi bir zarara neden olmadan vurulmaması 

gerektiği görüşündeler. Onların gözünde, yeni kurallar ülkemizdeki türlerin korunmasını tehlikeye 

atmaktadır: Federal Konsey, düzenlenebilecek türler listesine diğer korunan hayvan türlerini 

ekleyebilir. 

Federal Konsey ve Parlamento bunu inkar etmiyor. Ancak bunun ancak nesnel nedenler varsa 

mümkün olduğuna işaret ediyorlar. Buna ek olarak, Parlamento, vaşak, kunduz, gri balıkçıl ve bektaşi 

kuşunun kontrol edilebilir hayvan türleri listesine dahil edilme olasılığını zaten reddetti. 

 

Oy kullanıma göre bakış açıları: 

EVET HAYIR 

Federal Konsey ve Parlamento için yasa iki 

önemli sorunu yerine getiriyor: Birincisi, birçok 

vahşi hayvan türünün korunmasını 

güçlendiriyor. İkincisi, artan kurt 

popülasyonuyla başa çıkmak için pragmatik bir 

çözüm sunar. Kurt, korunan bir tür olarak kalır 

ve sürüler korunur. 

Komite için, revize edilmiş yasa “başarısız” dır. 

Korunan hayvanların herhangi bir hasara neden 

olmadan vurulmasını sağlar. Yeni yasa, 

İsviçre'deki türlerin korunmasını tehlikeye 

atıyor. Komite ayrıca Federal Konseyin diğer 

korunan hayvanları atış için serbest 

bırakabileceğinden korkuyor. 
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Doğrudan federal vergiye ilişkin federal yasada değişiklik 
 

Ebeveynler çocuk vergisi indirimi talep edebilir. Doğrudan federal vergi ile, her çocuk için gelirden 

6.500 frank düşebilirsiniz. Her iki ebeveyn de çalışırsa ve çocuklarına bir başkası tarafından baktırılırsa 

(örneğin bir gündüz bakım evinde), üçüncü şahıs çocuk bakımı için ek 10.100 frank düşebilir. 

Federal Konsey ve Parlamento, üçüncü taraf desteği için maksimum kesintiyi 10.100 CHF'den 25.000 

CHF'ye çıkarmak istiyor. Bu şekilde, aile ile işin daha iyi uzlaşmasını sağlamaya yardımcı olmak, vergi 

indirimini etkin dış bakım maliyetlerine ayarlamak ve vasıflı işçilerin işgücü piyasasında kalmalarını ve 

iş yüklerini azaltmamalarını ve hatta vergi nedenleriyle çalışmayı bırakmamalarını sağlamak istiyorlar. 

Bu İsviçre ekonomisini güçlendiriyor. 

Parlamento ayrıca çocuk ödeneğini 6500 İsviçre Frangından çocuk başına 10.000 İsviçre Frangına 

çıkarmaya karar verdi. Böylelikle çocuklara nasıl bakılırsa bakılsın ailelerin genel giderlerini (yemek, 

konaklama, giyim ...) hesaba katar. 

Yasadaki bu değişikliğe karşı referandum çağrısı yapıldı. Referandum komiteleri bu öneriyi eleştiriyor. 

Daha az vergi geliri sağlarlar. Bu nedenle, diğer sektörlerde veya alt orta sınıfın da yararlanabileceği 

diğer hizmetler için fon eksikliği olacaktır. Buna ek olarak, çocuklarına bakmayanlar da dahil olmak 

üzere, yalnızca yüksek gelirli aileler vergi indirimlerinden yararlanabilir, ancak alt orta sınıf değil. 

Not: 

Federal doğrudan vergi, gelir üzerinden hesaplanır. Bugün ailelerin yaklaşık yüzde 60'ı doğrudan 

federal vergi ödüyor ve kesintileri talep edebiliyor. Kalan yüzde 40 hala herhangi bir doğrudan federal 

vergi ödemiyor. 

Çocuk bakımı ödeneklerindeki artışla birlikte, vergi gelirlerinin yılda 10 milyon frank azalacağı ve 

genel çocuk ödeneklerindeki artışla yaklaşık 370 milyon azalacağı tahmin edilmektedir. 

Daha yüksek kesintiler sayesinde daha fazla anne ve babanın çalışmaya devam ettiği hesaba katılırsa, 

yüksek üçüncü şahıs bakım kesintilerinden kaynaklanan gelir kaybı zamanla telafi edilecektir. 

Korona salgınının sonuçları bu tahminleri etkileyebilir. 

 

Oy kullanıma göre bakış açıları: 

EVET HAYIR 

Federal Konsey ve Parlamento, doğrudan 

federal vergiler için çocuk kesintilerini artırmak 

istiyor. Bu, aile işçiliğini ve çocuk masraflarını 

daha uygun şekilde hesaba katar. Ek olarak, aile 

ve iş arasında daha iyi uzlaşma sağlanabilir ve 

vasıflı işçi sıkıntısı giderilebilir. 

Referandum komiteleri için, genel çocuk 

ödeneğindeki artış, yalnızca varlıklı ebeveynler 

için bir vergi hediyesidir. Hizmetlerin başka 

yerlerde kesileceğinden ve bunun da KOBİ'leri 

etkileyeceğinden korkuyorlar. Aileleri gerçekten 

rahatlatmak istiyorsanız, daha iyi seçenekler 

var. 
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Gelir Tazminatı Kanununda Değişiklik 
 

Bir çocuk doğduğunda, annenin artık 14 haftalık ücretli doğum izni hakkı bulunmaktadır. Babalar için 

genellikle en fazla bir veya iki gün vardır. 

Öneri, Federal Konsey ve Parlamento tarafından "makul babalık izni için - tüm ailenin yararına" adlı 

popüler girişimin dolaylı bir karşı önerisidir. Bu girişim, tüm çalışan babalar için dört haftalık babalık 

izni gerektirdi. Karşı öneriyle, Federal Konsey ve Parlamento, babanın çocuğunun bakımına 

katılabileceği ve anneyi kurtarabileceği iki haftalık babalık izni için bir düzenleme öneriyor. 

Karşı teklif, iki haftalık babalık izninin başlatılmasını öngörüyor. Çocuğun doğumundan sonraki altı ay 

içinde alınabilir. Babalık izni, doğum izniyle aynı şekilde karşılanır: Tazminat, kazanılan gelirin yüzde 

80'ine karşılık gelir, ancak günde 196 Frangı geçmez. Gelir tazminat programı aracılığıyla finanse 

edilmektedir. Bunun ön koşulu, babanın çocuğun doğumundan önceki dokuz ay içinde en az beş ay 

süreyle çalışıyor olmasıdır. Serbest meslek sahipleri de tazminattan yararlanır. 

Bu karşı öneri ışığında, 27 Eylül'de oylanacak olan karşı önerinin yürürlüğe girmesi koşuluyla, "Makul 

babalık izni için - tüm ailenin yararına" adlı popüler girişim geri çekildi. 

Bu teklife karşı bir komite referandum düzenledi. Ona göre, bu yeni sosyal sigorta çok pahalı, sosyal 

güvenlik primlerini artırıyor ve bu nedenle herkes için daha düşük ücretlere yol açıyor. 

Federal Konsey ve Parlamento, babalık izninin küçük ve orta ölçekli şirketler için de mali açıdan uygun 

olduğu görüşündedir. 

 

Oy kullanıma göre bakış açıları: 

EVET HAYIR 

Federal Konsey ve Parlamento, iki haftalık 

ücretli babalık izninden yana. Bu, babanın 

çocuğuna bakmaya katılmasını kolaylaştırır ve 

annenin yükünü alır. Yaygın bir endişeye karşılık 

gelir ve aşırı finansal veya organizasyonel 

çabaya neden olmaz. 

Komite için ücretli babalık izni, pahalı, sorumsuz 

ve istismar edici yeni bir sosyal güvenlik 

türüdür. Herkesin maaşı daha az olacak çünkü 

tatiller için bir kaç tane ödemek zorunda 

kalacaklardı. Küçük ve orta ölçekli işletmeler 

(KOBİ'ler) için iki haftalık babalık izni ne mali ne 

de organizasyonel olarak sürdürülebilirdir. 
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Yeni savaş uçağı tedarikine ilişkin federal kararname  
 

İsviçre, hava sahasını izlemek ve korumak ve hava polisi rolünü yerine getirmek için savaş uçaklarını 

kullanıyor. Federal Konsey ve Parlamento, ülkemizin güvenliğini sağlamak, kriz zamanlarında 

tarafsızlığımızı ve bağımsızlığımızı güçlendirmek için gelecekte savaş uçaklarına da ihtiyaç duyulacağı 

görüşündedir. Kara kuvvetlerini tamamlıyorlar. 

Mevcut savaş uçakları yıllar içinde devam ediyor ve yaklaşık 10 yıl içinde hizmet dışı bırakılması 

gerekecek. Hükümet ve parlamento bu nedenle 2030 yılına kadar yeni savaş uçağı satın almak istiyor. 

Bunun için maksimum 6 milyar İsviçre Frangı ayrıldı. Bu yasa tasarısına karşı referandum yapıldığı için, 

yeni savaş uçağı temini için bu 6 milyara İsviçre halkının karar vermesi gerekiyor. Bununla birlikte, 

uçakların tipi ve sayısı hükümet tarafından belirlenir. 

Referandum komitesinin gözünde yeni savaş jeti temini için 6 milyar dolar gereksiz bir lüks. Ona göre, 

bugün afetler ve siber saldırılar gibi diğer tehditlere ve iklim değişikliğiyle mücadele etmeye 

hazırlanmamız gerekiyor. Ağır savaş uçakları bu tehditlere karşı korunmak için uygun değildir. Hangi 

uçak modelinin tedarik edileceği bilinmediğinden, federal karar hükümete ve parlamentoya 6 milyar 

için genel bir vekaletname veriyor. 

Federal Konsey ve Parlamento, ülkemizin sanayisini güçlendirmek ve en son teknolojiye erişimini 

sağlamak istiyor. Bu nedenle, sözleşmeyi kazanan uçak üreticisinin, İsviçre'deki şirketlere satın alma 

fiyatının yüzde 60'ı için sözleşmeler vermesi ve bunları tüm dil bölgelerine dağıtması gerekiyor. 

 

Oy kullanıma göre bakış açıları: 

EVET HAYIR 

Federal Konsey ve Parlamento, İsviçre'deki 

insanları havadan gelen tehditlerden korumaya 

devam etmek istiyor. Mevcut filonun 2030 

civarında hizmet dışı bırakılması 

gerekeceğinden, bu yeni savaş uçağı 

gerektirecek. Yeni uçaklar, İsviçre'nin uzun 

vadeli güvenliği için gerekli ve tarafsızlığımızı 

güçlendiriyor. 

Referandum komitesinin görüşüne göre, federal 

karar, Federal Konsey ve Parlamento'ya, 6 

milyar İsviçre frangı fiyatına gereksiz lüks savaş 

uçakları satın almaları için kapsamlı bir 

vekaletname veriyor. Bunun için para sağlık 

sisteminde, afet kontrolünde veya iklim 

değişikliğiyle mücadelede eksik olacak. 

 


