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Göçmenlik ve Yabancılar Hukuku

Öğrenim ve Eğitim

Nüfus Dairesine İkamet Kaydınızın Yaptırılması
Ülkemize giriş yaptığınız günden itibaren en geç 14 gün
içinde şehir ya da köyünüzün Nüfus Dairesine (Einwohneramt) başvurunuz. Başvuruda gerekecek belgeler: pasaport
veya nüfus cüzdanı, doğum kayıt örneği, evlenme cüzdanı/
evlenme kayıt örneği, iş akdi ve kira sözleşmesi. Avrupa
Birliği veya Avrupa Serbest Ticaret Birliği üyesi bir devletten
gelmiş olup yabancı kimlik cüzdanı (Ausländerausweis)
sahibi olmak isteyen yabancılar, tüm aile fertlerinin vesikalık
fotoğraflarını getirebilirler. Ülkemize yerleşen yabancılara
yabancı kimlik cüzdanı verilmesinden sorumlu makam Zürih
Kantonu Göçmenlik Dairesidir.

İlköğretim Okulu
İlköğretim Okulu ücretsiz bir devlet okuludur. İlköğretim
okulları, İsviçre’nin her kantonunda kanton yönetiminin
idaresi altındadır. Zürih Kantonunda çocuklar dört yaşından
itibaren, zorunlu okul eğitiminin birinci kademesi olan anaokuluna gönderilir (2 yıl süreli Kindergarten). Daha sonraki
eğitim kademeleri ise ilkokul (1.-6. arası sınıfları kapsayan
Primarschule) ve ortaöğretim (7.-9. arası sınıfları kapsayan
Sekundarstufe) kademeleridir.

İsviçre’ye Eşya Nakliyesi / Ülkemize Yerleşirken
Getirdiğiniz Eşyalar
İkametgâhınızı İsviçre’ye aldırırken, kendinize ait ev eşyalarını, evcil hayvanlarınızı ve otomobilinizi gümrüksüz ve
vergisiz olarak İsviçre’ye nakledebilirsiniz. Bunun için, “18.44
Übersiedlungsgut” (ülkemize yerleşirken getirilen eşyalar)
başlıklı formu doldurarak, ülkeye girişlerden sorumlu Gümrük Dairesine (Einreise-Zollstelle) vermeniz yeterlidir.
Yabancılar Kanunu
1 Ocak 2008 tarihinde “Yabancılar Hakkında Federal Kanun”
yürürlüğe girmiştir. Bu federal yasa, yabancı uyruklu kişilerin
İsviçre’ye giriş ve çıkış yapmaları, ülkemizde ikamet etmeleri
ve aile birleşimi kapsamında aile fertlerini İsviçre’ye getirmeleri ile ilgili konuları ve yabancıların İsviçre’de uyum ve
entegrasyonunu destekleyici programları düzenlemektedir.

Lise
Liselere giriş sınavına ya ilkokul 6. sınıfında ya da ortaokulda girmek mümkündür. Liselerde verilen eğitimi başarıyla
tamamlayan öğrencilere, İsviçre Konfederasyonu’nun her
yerinde geçerli olan bir lise diploması verilir (eidgenössisches Maturitätszeugnis). Bu lise diploması öğrenciye,
İsviçre’nin herhangi bir üniversitesi veya uygulamalı bilimler
üniversitesinde (Fachhochschule) ve İsviçre Konfederasyonuna bağlı devlet teknik yüksekokullarında okuma hakkı
kazandırır.

Özel Okullar
Veliler, çocuklarını devlet okulu yerine, ücretli olan özel
okullardan birine göndermekte serbesttir. Çocuklarını özel
bir okula gönderen veliler bu hususu oturdukları yerdeki
Okul Dairesine (Schulverwaltung) bildirmek zorundadır.

Aile
Çocuk Bakım Hizmetleri
Okul öncesi yaşlardaki çocuklarınızı bir kreşe (çocuk yuvası;
Kinderkrippe/Kindertagesstätte) bırakmanız mümkündür.
Anaokulu ve okul öğrencileri ise bir çocuk gündüz bakımevine (Hort) gönderilebilir. Çoğu ilkokulda öğle yemekhanesi de
vardır. Çocuk bakım hizmetlerinin tümü ücretlidir. Şehir ve
kasabaların çoğunda, anne ve babaların ödeyeceği çocuk
bakımı ücretleri ailenin geliri ve maddi durumuna göre değişmektedir. Oturduğunuz yerdeki kreşlerden biri veya yerel
ilkokulun görevlileri ile irtibata geçerek, şu an hangi gündüz
bakım hizmetlerinin sunuluyor olduğunu ve sizden talep
edilecek masrafları öğrenebilirsiniz.
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Aile Yardımı
İsviçre’de ikamet eden tüm işçilerin ve serbest çalışanların
aile yardımı (Familienzulagen) alma hakkı bulunmaktadır.
16 yaşına kadar olan çocuklarınız için her ay çocuk başına
200 İsviçre Frangı aile yardımı alma hakkınız vardır. Eğitim
görmekte olan 16-25 arası çocuklar içinse her ay çocuk
başına ödenen aile yardımı 250 İsviçre Frangıdır. Size aile
yardımı ödenmesi için işvereninize başvuruda bulunmanız
gerekir. Eğer İsviçre dışında yaşıyor olan çocuklarınız varsa,
onlar için aile yardımı alma hakkınız olup olmadığını araştırmanızda fayda vardır.

İkamet
Ev Arama
Ev aramak için günlük gazeteleri veya konuyla ilgili internet
sitelerini gözden geçirebilirsiniz. İlginizi çeken bir ilan bulduğunuz zaman evi veya konutu görmek için randevu alırsınız.
Çoğu ilanda görme tarihi ve saati açıkça belirtilmiştir. Eğer
gördüğünüz ev veya konut beklentilerinize uygunsa, gerekli
kira istek formunu hemen doldurarak sizi gezdiren kişiye
verirsiniz. Ev sahibi veya apartman/site yönetimi ise bu evin
veya konutun hangi istekliye kiraya verileceğine karar verir.
Zürih ve yakın çevresinde boş konut sayısı çok azdır. Bu
nedenle, yapacağınız aramalarda mümkün olduğunca çok
sayıda kasaba ve köyü dikkate almanızı tavsiye ederiz.
Eşya Sigortası / Özel Mali Sorumluluk Sigortası
Eşya sigortası ve özel mali sorumluluk sigortası İsviçre’de
zorunlu sigortalardan olmasa da bu sigortaları yine de
yaptırmanızı öneriyoruz. Eşya sigortası, evinizdeki sigortalı
eşyalarda yangın, su ve sel baskını, doğal afet, hırsızlık ve
cam kırılması nedeniyle meydana gelebilecek maddi zararın
poliçede yazılı teminat tutarlarına kadar karşılanması içindir.
Özel mali sorumluluk sigortası ise, sigortalının meydana
getirebileceği maddi ve bedensel zararların giderilmesinden
doğan masrafları karşılar.
Komşularınız
Yeni evinize taşındıktan sonra komşularınızın kapılarını çalarak kendinizi tanıtmanız ülkemizde çok güzel bir jest olarak
takdir edilir ve size aynı zamanda birçok kapı da açacaktır.

TV, Telefon, İnternet, Cep Telefonu ve Abonelik
Ücretleri
TV, telefon, internet ve cep telefonu aboneliği için çeşitli seçenekler sunan telekomünikasyon şirketlerinden birine karar
vererek abonelik sözleşmeleri yapınız. Başvurularınızda
nüfuz cüzdanınızı ve oturma müsaadenizi (Aufenthaltsbewilligung) göstermeniz gerekecektir. İsviçre’nin bu alandaki
en büyük sektörel şirketleri Swisscom, Sunrise, Cablecom
ve Orange adlı firmalardır. İsviçre’de her hane, radyo ve
televizyon kanalları için abonelik ücretleri öder. Bunun için,
radyo ve televizyon abonelik ücretlerinin tahsilatını yapan
Billag AG şirketine kaydınızı yaptırmanız gerekir.
Elektrik ve Su Aboneliği Ücreti
Su ve elektrik tüketiminiz ve atık su giderlerinizle ilgili olarak
dağıtım şirketleri size düzenli olarak fatura gönderecektir.

Atıkların Toplanması ve Bertarafı
Ülkemizde çöp ayrıştırma yöntemi (yani çöpleri ayrı ayrı toplama usulü) uygulanmaktadır. Atılacak PET şişeleri, pilleri,
alüminyum kutuları ve bir kısım diğer atık maddeleri satış
mağazaları geri alır. Kağıt ve mukavva/karton atıklar ise
belirli tarihlerde çöp arabası tarafından evlerin önünden toplanır. Geriye kalan çöpleri (Restabfall) ise, ücretli olan evsel
çöp torbalarına atmanız gerekir. Bu torbaları süpermarketlerden veya postane gişelerinden isteyebilirsiniz. Çoğu şehir
ve kasabada yerel sakinlerin adreslerine, toplama tarihleri
ve saatlerini gösteren bir atık toplama takvimi (Abfallkalender) gönderilir.

Bina/Site Yönetmeliği
Gece istirahati, öğle istirahati, bina ya da sitenin ortak
alanlarının (giriş kapısı/giriş holü, merdiven boşluğu, çamaşırhane gibi yerlerin) kullanılması ile ilgili kurallar bina/site
yönetmeliğinde düzenlenmiştir.
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Almanca Kursları ve Uyum Programları

Sağlık

Almanca kursları
Almanca kursuna girmek için hangi eğitim kurumlarına
başvurabileceğinizi tandık ve iş arkadaşlarınıza sorunuz.
Oturduğunuz yerin belediyesine bağlı Uyum Dairesi en
uygun kursu bulmanızda size yardımcı olur. Çoğu şehir ve
kasabada, kurs masraflarının bir kısmı belediyece karşılanan, ücretsiz çocuk bakım hizmetleri de içeren Almanca
kursları verilmektedir.

Acil Numaralar
Acil durumlarda ambulans çağırabilir veya doğrudan hastanelerden birinin acil servisine gidebilirsiniz.
- Polis 117
- İtfaiye 118
- Ambulans 144
- Zehirlenme vakaları 145

Oturduğunuz Yerde Sunulan Uyum Programları
Oturduğunuz yerde düzenlenen uyum programları hakkında
bilgi edinmek için, bağlı bulunduğunuz yerel belediyeye başvurabilirsiniz. Bu programların birçoğu özellikle çocuklara ve
ailelere yöneliktir. Çocuğunuzun en kısa zamanda bölgemizin dili ve lehçesine alışması büyün önem taşımaktadır.

Çalışma ve İş Piyasası
Banka Hesabınız
İsviçre’de her işveren, çalışanın aylık ücretini doğrudan banka hesabına havale eder. Banka hesabı açtırmak için herhangi bir banka şubesine veya postaneye başvurabilirsiniz.
Hesabı açtırırken nüfuz cüzdanınızı ve oturma müsaadenizi
(Aufenthaltsbewilligung) göstermeniz gerekecektir.

Sağlık Sigortası
İsviçre’de ikamet eden herkesin sağlık sigortası olması
zorunludur. İsviçre’de 80’i aşkın sağlık kasası bulunmaktadır. Temel sigorta paketinin kapsadığı hizmetler tüm bu
kasalarda aynıdır. Sigorta priminin İsviçre’ye giriş yapıldığı
aydan itibaren ödenmesi kuralı, sigorta sözleşmesini daha
sonra yapan kişiler için de geçerlidir. Bu nedenle, sigorta
sözleşmesini en kısa zamanda yapmanız önemle tavsiye
olunur. Oturduğunuz yerdeki Nüfus Dairesine en geç üç
ay içinde, sağlık sigortasına üye olduğunuza dair bir belge
(poliçe) sunmanız gerekir. Maddi imkânları oldukça kısıtlı
olan kişilerin, ödeyecekleri sağlık sigortası primine indirim
uygulanması hakkı vardır.

Yabancı Diplomaların İsviçre’de Tanınması
Yabancı diplomaların ülkemizde tanınması ya resmî dairelere ya da ilgili eğitim kuruluşunun kendisine aittir. Hangi resmî
dairenin tanıma işlemini yapacağı, yabancı kişinin diploma
sahibi olduğu mesleğe ya da dala bağlıdır.
Gençlerin Meslek Seçiminde Danışmanlık Hizmeti
Meslek danışmanlarının görevi, öğrencilere meslek seçiminde yardımcı olmaktır. Bireysel bir mesleki danışmanlık
randevusu almak için Bölgesel Meslek Bilgi Merkezine
(Regionales Berufsinformationszentrum, BIZ) başvurulması
gerekir.

www.integration.zh.ch
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Kaza Sigortası
Haftalık mesai süresi 8 saat ve üzeri olan sözleşmeli ve
kadrolu çalışanlar, İsviçre’de otomatik olarak işverenleri
üzerinden iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı ve iş
kazası olmayan tüm diğer kazalara karşı sigortalıdırlar. Serbest çalışanlar ve hiç çalışmayanlar (örneğin ev hanımı, ev
erkeği, çocuk, yüksekokul veya üniversite öğrencisi, emekli),
yaptırdıkları zorunlu sağlık sigortası üzerinden kazalara
karşı sigortalı olurlar.
Eczaneler
Eczacılar, kendi meslek alanlarında iyi bir eğitime sahip olan
uzmanlardır. Hastalıklarda her zaman bir eczacıya danışabilirsiniz. Eczacılar ayrıca size ilaç önerilerinde ve hangi
doktora gidebileceğinize dair tavsiyelerde de bulunabilir.

Boş Zaman Aktiviteleri
İşveren Tarafından Düzenlenen Etkinlikler
Boş zaman değerlendirme ve eğlence aktiviteleri hakkında
bilgi edinmek için iş arkadaşlarınızla konuşunuz. İşvereniniz tarafından düzenlenecek olan rekreasyon etkinliklerine
katılmanızda fayda vardır.
Dernekler ve Benzeri Kuruluşlar
En yakın kütüphaneye, aileleri buluşturma merkezine veya
bir kültür merkezine gitmek, sizinle aynı yerde yaşayan diğer
sakinlerle bir araya gelip kaynaşmak için ideal bir fırsattır.
Başka insanlarla tanışmak ve topluma uyum sağlamak için
bir diğer seçenek, spor kulüplerine veya kültür derneklerinden birine üye olmaktır. Bölgemizde faaliyet gösterten
dernek ve kulüplerin listesini almak için oturduğunuz yerin
belediyesine başvurunuz. Tabii ki başka kasaba ve köylerdeki derneklere de üye olabilirsiniz.

Ulaşım
Otomobilinizin Gümrük İşlemleri
Motorlu araçlar, ülkemize yerleşirken getirdiğiniz eşyalarınızdan sayılmaktadır. Dolayısıyla, otomobilinizi de yurtdışından
gümrüksüz olarak ülkemize getirmeniz mümkündür. Gümrük
Dairesine bunun için araç tescil belgesini, oturum belgelerinizi ve “18.44 Übersiedlungsgut” başlıklı formu sunmanız
gerekir.

Aile Doktoru / HMO Merkezi
Hastalık ya da kazalarda ilk danışılacak yer, ülkemizde
verilen temel sağlık hizmetlerinden sorumlu olan aile doktorudur (Hausarzt). Yaptığınız sağlık sigortası sözleşmesinin
şartlarına göre değişmek üzere, ilk önce ya sağlık kasanızın
hizmet hattını aramanız ya da sağlık kasasındaki HMO merkezine (HMO-Center) gitmeniz gerekecektir. HMO, sigortalıların her hastalıkta ilk önce belirli bir doktora başvurmayı
veya sigortanın HMO merkezine gitmeyi taahhüt ettikleri bir
sigorta modelidir.

www.integration.zh.ch

Sürücü Belgesi (Ehliyet)
Yabancı ehliyetinizi en geç bir yıl içinde İsviçre ehliyetine
çevirtmek zorundasınız. Bunun için, doldurduğunuz başvuru
formu, yabancı ehliyetiniz ve oturma müsaadenizle Trafik
Tescil ve Denetim Dairesine (Strassenverkehrsamt) veya
oturduğunuz yerdeki Nüfus Dairesine gidersiniz. Yabancı
ehliyetinizle kanıtlanan sürüş becerilerinizin İsviçre için
uygun ve yeterli olup olmadığının tespiti için size bir kontrol
sürüşü (yani yabancı ehliyet sahipleri için özelleştirilmiş
bir direksiyon sınavı; Kontrollfahrt) yaptırılması gerekebilir.
Kontrol sürüşünü yapmak zorunda olup olmadığınızı yetkili
daireye sorunuz. Avrupa Birliğine üye devletlerin vatandaşlarına bu kontrol sürüşü yaptırılmaz.
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Otomobil Plakaları
Oto plakalarının en geç bir yıl içinde değiştirilmesi zorunludur. Bunun için Trafik Tescil ve Denetim Dairesine giderek
araç muayenesi için başvuruda bulunmanız gerekir. Ayna
zamanda daireye araç tescil belgesinin aslı ile İsviçreli bir
sigorta şirketinde yaptırdığınız araç trafik sigortasının belgesinin (yani poliçenin) sunulması zorunludur.
Araç Trafik Sigortası
İsviçre’de trafik kaydı yapılacak her motorlu araç için Motorlu
Taşıtlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Haftpflichtversicherung) yaptırılması gerekmektedir.
Trafik Kuralları
Ülkemizde geçerli olan azami hız sınırları şöyledir: otoyollarda (otobanlarda) saatte 120 km, şehirler arası karayollarında saatte 100 km, yerleşim yeri dışındaki ana cadde ve
sokaklarda saatte 80, yerleşim yeri içindeki cadde ve sokaklarda ise saate 50 km. İsviçre’nin her yerinde trafik sağdan
akar. Dönel kavşaklarda, kavşağın içindeki araç daima geçiş
önceliğine sahiptir. Trafik kurallarına ve azami hız sınırlarına
daima uyulması zorunludur. İsviçre, trafik polisi tarafından
yoğun kontrollerin yapıldığı bir ülkedir.
Vinyet (Yıllık Otoyol Ücretleri)
Ülkemizin otoyollarını kullanabilmek için her yıl vinyet
(Autobahnvignette) almanız gerekir. Vinyetin yıllık bedeli
40 İsviçre Frangıdır. Vinyet çıkartmasını, yeni yılın en geç
31 Ocak tarihine kadar usulüne uygun olarak aracınızın ön
camına yapıştırmak zorundasınız.
Toplu Taşıma Araçları
İsviçre Federal Demiryolları Kuruluşuna (Schweizerische
Bundesbahnen, SBB) ait araçlarla her gün bir milyonu aşkın
yolcu taşınmaktadır. Zürih Yakın Mesafe Yolcu Taşımacılığı
Birliği (Zürcher Verkehrsverbund, ZVV), Zürih Kantonunun
kamu sektörüne ait tüm toplu taşıma kuruluşlarını kapsamaktadır. ZVV’nin sefer yaptığı bölge çeşitli alanlara bölünmüştür. Biletinizin geçerli olduğu süre boyunca, ücretini
ödemiş olduğunuz alanlarda tüm toplu taşıma araçlarından
yararlanabilirsiniz.
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Sosyal Güvenlik
İsviçre’de uygulanan sosyal güvenlik sistemi üç temele dayalıdır. Birinci temel, yaşlılık ve ölüm aylığı sigortası (AHV)
ile malullük aylığı sigortasıdır (IV). AHV sigortası ile, sigortalıya yaşlılık döneminde veya ölümü hâlinde, daha önce
kazanmış olduğu aylık ücretin belirli bir kısmına denk gelen
miktar kendisine veya ailesine ödenir. IV sigortası ile, sağlık
sorunlarından dolayı maluliyete uğrayan sigortalıya malullük
aylığı ödenir. İkinci temel, işçi emekli sandığı (Pensionskasse) tarafından bağlanan işletme emekliliğidir (BVG). Yıllık
geliri 21’060 İsviçre Frangı veya üzeri olan her çalışan zorunlu olarak bu sigortaya üyedir (belirtilen rakam 01.01.2013
tarihi itibariyle geçerlidir). İşletme emekliliğinin amacı; yaşlıların, dul ve yetimlerin ve malul kişilerin, kendilerine AHV aylığının yanında ödenen bu işletme aylığı sayesinde, alışmış
oldukları yaşam standardını sürdürebilmesini sağlamaktır.
Üçüncü temel ise, yaşlılık döneminiz için para biriktirmenizi
sağlayacak olan gönüllü bireysel emeklilik sigortasıdır. Bu
özel emeklilik sigortası, alıştığınız hayat standardını ileride
de aynen korumanıza imkân sağlayacaktır.

Vergiler
Stopaj Vergisi
B tipi yerleşme müsaadesi (Niederlassungsbewilligung B)
olan yabancı işçilerde vergiler doğrudan kişinin ücretinden
kesilir (stopaj vergisi, Quellensteuer). Yıllık brüt kazancınız
120’000 İsviçre Frangından daha yüksekse, vergi dairesine
ayrıca bir vergi beyannamesi vermeniz gerekir. Ücretinizden
kesilmiş stopaj vergisi ise vergi borcunuzdan mahsup edilir.
Bu konuda internette çeşitli dillerde hazırlanmış bilgilendirme kılavuzları (Merkblatt) bulabilirsiniz.
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Tarih, Kültür ve Siyaset
İsviçre’de Almanca, İtalyanca, Fransızca ve Romanşça
dilleri konuşulmaktadır. Ancak bu farklı dillerin yanı sıra,
ülkemizin çeşitli bölgelerinde mentalite farklılıkları da söz
konusudur. Düzen severlik ve dakiklik İsviçre’de büyük
önem verilen özelliklerdendir. Yapılan çoğu işlemde karşıdaki kişiye yazılı bir teyit veya onay belgesi vermek ülkemizde
gayet doğaldır. Evrak ve belgelerinizi düzgün bir şekilde
saklanmanız önem taşımaktadır. Herkese saygılı ve nazik
davranmak da İsviçrelilerin insanlar arası ilişkilerde çok
takdir ettiği özellikler arasındadır. Toplumsal yaşamın olumlu
bir ortama kavuşması için her birey doğal olarak hükümlere
ve kurallara uyar. 26 kantona bölünmüş olan İsviçre, yarı
doğrudan demokrasi sisteminin uygulandığı bir devlettir.
Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu konusunda garanti verilmez.

www.integration.zh.ch
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İsviçre’ye Giriş Yapmış Olan Yabancılar
İçin Kontrol Listesi
Ülkemize girişten hemen sonra yapılacak işler
	
Almanca kursu için başvurmak
	
Oturduğum yerin nüfus dairesine ikamet kaydımı yaptırmak
	
İsviçre’ye yerleşirken getirdiğim eşyaların gümrük
işlemlerini halletmek
	
Çocuklarımı bir okula kaydetmek
	
Sağlık sigortası ve kaza sigortası yaptırmak
	
Bankada veya postanede hesap açtırmak
Ülkemize girişten sonraki birkaç ay içinde
yapılacak işler
Nüfus Dairesine sağlık sigortası belgesini (poliçeyi) sunmak
İsviçre dışındaki çocuklarım için aile yardımı alma hakkımın
	
olup olmadığını araştırmak
Telefon, TV, internet ve cep telefonu abonelik işlemlerini
	
yapmak
Radyo ve televizyon abonelik ücretlerinin tahsilatını yapan
	
şirkete kaydımı yaptırmak
Ülkemize girişten sonraki bir yıl içinde yapılacak işler
Ehliyetimiz İsviçre ehliyetine çevirtmek
	
Aracımın trafik sigortasını yaptırmak
	
Araç muayenesini yaptırmak
	
Otomun plakalarını değiştirmek
	
Faydalı öneriler
Eşya sigortası
	
Özel mali sorumluluk sigortası
	
Hukuk sigortası (hukuki yardım sigortası,
	
Kantonale Fachstelle für Integrationsfragen
Neumühlequai 10
Postfach
8090 Zürich
Telefon 043 259 25 31
e-posta integration@ji.zh.ch
www.integration.zh.ch

www.integration.zh.ch

Rechtsschutzversicherung)
Sağlık sigortası primine indirim uygulanması hakkımın olup
	
olmadığını araştırmak
Daha ayrıntılı bilgi için broşürün yukarıdaki bölümlerini okuyunuz veya şu web sitesine göz atınız:
www.integration.zh.ch
© Kantonale Fachstelle für Integrationsfragen, 2014
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