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Teşekkürler

www.e-konsolosluk.net hizmette

B

undan bir ay önce uzun bir aradan sonra size
merhaba demiştik. Derken biraz da endişeliydik. Endişemiz karşınıza çıkarken gerçekleştirdiğimiz yenilikleri ve gazeteyi beğenip beğenmeyeceğiniz merakından kaynaklanıyordu.

Ancak gazetemizin ilk sayısını okuyan okurlarımızdan o kadar çok mail, o kadar çok övgü aldık ki, anlatmamız imkansız.
Hemen bir kaç pratik bilgi verelim. Gazeteniz
Haber’i içerideki sayfalarımızda da göreceğiniz
gibi, bu sayıdan itibaren Türk gazetelerinin satıldığı bütün bayilerde de bulmanız mümkün
olacak. Vatandaşlarımızın buluştukları merkezlere uzakta yaşayan okurlarımıza ulaşabilmek
için böyle bir dağıtım formülünü de ekledik. Bayilerden gazetemizi almak isteyen okurlarımız
ise 5 Kron gibi sembolik bir ücret ödemek durumundalar. Hemen belirtelim, bu ücret Haber
gazetesinin kasasına girmiyor. Sadece dağıtımcı ve bayilerin giderleri için kullanılacak bu 5
Kron. Yani Haber gazetesi ücretsizdir.

Haber.dk

Gazetemizin 20. sayfasında ise sizleri bir sürpriz bekliyor. Bu sürpriz de gazetemizin internet sitesi. Internet kullanan okurlarımız gazetemizin tüm sayfalarını pdf formatında
www.haber.dk sayfasından bilgisayarlarına indirip okuyabilecekler. İnternet sitemiz gazetedeki yazılarla sınırlı da değil, artık bundan böyle gazetemizin internet sitesini günlük haber
ihtiyacınızı da karşılayabilmek için kullanabileceksiniz. Haber gazetesine yazı göndermek, sitemizdeki tartışmalara katılabilmek için sitemizi ziyaret ediniz. Her türlü önerilerinizi de
bize sitemizdeki linkler aracılığıyla iletebilirsiniz. Site hakkında daha fazla söze burada gerek
duymuyoruz. 20. sayfamızda İnternet editörümüz Ferhat Bingöl Haber sayfasını nasıl kullanabileceğinizi sizlere ayrıntılarıyla anlatıyor.

Biz kimiz?

Okurlarımız Haziran ayındaki kapanmamızdan
önce kim olduğumuzu, nerede olduğumuzu biliyorlardı. Politiken gazetesi bünyesindeydik,
çalışma yerimiz orasıydı. Gazetemiz orada hazırlanıp, orada basılıyordu. Gazetemizin çizgisi
de içinde barındığımız Politiken gazetesinin çizgisiydi.
Arkamızda artık büyük bir yayın kuruluşu
yok. Birçok kişi, “Politiken gazetesi ayrıldıktan
sonra Haber gazetesini kim finanse ediyor, arkalarında kim var bunların” gibi meraka kapılmışlar. Sadece bunu sormak için bizleri telefonla arayan bazı okurlarımız oldu. Resmen bize
“Arkanızda kim var?” diye soruldu.
Hemen söyleyelim; arkamızda kimse yok. Ne
bir yayın kuruluşu, ne bir devlet, ne bir cemaat,
ne de büyük bir şirket. Arkamızda bilginin önemine ve gerekliliğine inanan kalplerimiz var,
sizler varsınız.
Bizim arkamızda kimse yok demiştik, ancak
bizim arkasında olduğumuz bir çok değer var.
Bunlardan en önemlisi laik, demokratik, çağdaş
bir yaşam biçiminin arkasındayız. İçinde yaşadığımız topluma uyma gerekliliğinin arkasındayız. Saygının, sevginin ve hoşgörünün arkasındayız.
Ocak ayında görüşmek üzere…

haber

Kopenhag Türk Büyükelçiliği`ne bağlı Konsolosluk şubesinde başlatılan
elektronik hizmet servisi, artık vatandaşlarımızın konsolosluğa gelmeden
işlemlerini kendi evlerinden yapabilmelerine olanak sağlıyor.
İrfan Kurtulmuş

İ

lk kez Chicago başkonsolosluğumuz tarafından başlatılan e-konsolosluk hizmetleri uygulaması
Danimarka’da da başlatıldı. Vatandaşlarımızın faydalanabilecekleri
elektronik konsolosluk hizmetleri 1
Aralık tarihinde başladı. İki yıl Özbekistan’da görev yaptıktan sonra Kopenhag’a konsolos olarak atanan ve
eşi de büyükelçiliğimizde 3. katip olan
Demet Kayaoğlu’nun başlattığı uygulama ile işleri nedeniyle Kopenhag Konsolosluğumuza gelmekte güçlük çeken
vatandaşlarımız işlemlerini bilgisayar
ortamında yapabilecekler.
E-konsolosluk.net adresine giren
vatandaşlarımız noter işlemleri haricindeki tüm işlemlerini bu sitede
gerçekleştirebilecekler. Sitede işlemler için doldurulması gereken formlar
ve gerekli belgelerin listesi bulunuyor.
Sitenin yayına girmesiyle konsolosluk
hizmetlerinin yüzde 90’ının internet
ortamında yapılacağı belirtilirken,
uzun süre beklemek de artık tarihe
karışacak.
Basit, pratik ve kolay olan bu sistemde vatandaşları ilgilendiren 3
nokta bulunuyor.
nKonsolosluk işlemleri hakkında bilgi almak.
nBilgi notlardan istifade etmek. Çalışma izni prosedürleri, iş adamlarına
bilgi gibi konular.
nSık sorulan sorular, bağlı bulunan
temsilciliğe doğrudan soru yöneltme,
işlem takibi.
Ayrıca, yeni yılla birlikte web sitesi
güncelleştirmesi projesini hayata geçirecek olan konsolosluk vatandaşlarımıza internetten ulaşmayı hedefliyor.
Bu nedenle tüm dernek ve vatandaşlarımızdan, varsa internet ve e-posta
adreslerini konsolosluğumuza bildir-

İŞLEMLER ARTIK NETTE. İki yıl Özbekistan’da görev yaptıktan sonra geçtiğimiz Eylül ayı
başında Kopenhag Büyükelçiliğimize atanan konsolos Demet Kayaoğlu’nun eşi de 3. katip olarak Kopenhag Büyükelçiliğimizde görev yapıyor. Genç diplomat çift vatandaşlarımızın işlerini
kolaylaştırmayı hedeflediklerini söylediler

meleri isteniyor.
Türkiye’de veya Danimarka’da herhangi bir beklenmedik olay karşısında
(doğal afet gibi) bilgi vermek ve uyarmak hizmeti de sunabilmek amacıyla

tüm vatandaşlarımızın birbirleriyle haberleşmelerini sağlayacak ‘danimarkadaturkvatandasları@yahoogroups.com’
adresli haberleşme havuzu da önümüzdeki günlerde açılacak.

Danimarkalı kadınlar da dayak kurbanı
Danimarka’da yılda ortalama 64 binin üzerinde kadın şimdiki veya eski eşi
tarafından dövülüyor ya da öldürülmek isteniyor.

D

animarka Eşitlik Bakanlığı
tarafından yayınlanan “Erkeğinin şiddetine maruz kalan kadınlar” adlı bir rapor,
64 binin üzerinde kadının şimdiki
veya eski eşi tarafından dövüldüğünü
ve her iki haftada bir de bir kadının
öldürülmeye çalışıldığını ortaya koydu.
Danimarka’da ilk kez, eşleri tarafından şiddete maruz kalan kadınların
toplu olarak rakamlarını ortaya koyan rapor, Eşitlik Bakanlığı, Kadın
Kurulu’na bağlı Ulusal Şiddet Gözlemi ve Halk Sağlığı Enstitüsü’nün or-

tak çalışması sonucu hazırlandı.
Hastaneler ve polis kayıtlarından
yola çıkılarak hazırlanan rapora göre,
şiddete maruz kalan kadınların çoğunluğunu genç kadınlar oluşturuyor
ve özellikle de sosyal konumları kötü
olan işsiz ailelerde dövülen kadına
daha sık rastlanıyor.
Eşitlik Bakanı Henriette Kjaer,
rapordaki rakamları çok ürkütücü
bulduğunu ve gereken önlemleri alacaklarını belirtirken, ‘Şiddete karşı
diyalog’ adlı kuruluşun başkanı Helle
Öbo Petersen da, şiddete maruz kalan bir çok kadının bunu yetkililere

bildirmekten, özellikle sosyal statüsü
yüksek olan eğitimli kadınlar ile etnik kökenli kadınların şiddet olaylarını bildirmekten çekindiklerini söylüyor.
Danimarka’daki rakamların kendisini şaşırtmadığını da belirten Petersen, “Rakamlar Danimarka’da diğer
Avrupa ülkelerine oranla yine düşük.
Örneğin İngiltere’deki istatistikler
her hafta bir kadının eşi ya da erkek
arkadaşı tarafından öldürüldüğünü
ve her hafta dört kadından birinin de
dövüldüğünü ortaya koyuyor” diyor.
(Haber)

HABER tüm Danimarka genelinde ücretsiz olarak yayınlanmaktadır/Avisen udkommer gratis en gang om måneden i hele Danmark. Gazetemizden kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir, ancak yazı, ilan ve görsel malzemeler izinsiz kullanılamaz/Artikler i Haber må gerne citeres,
når blot det sker inden for citatreglerne, når det sker med tydelig angivelse af Haber som kilde samt dato. Erhvervmæssig affotografering
af Habers tekst, billeder og andre illustrationer samt annoncer er ikke tilladt. Yayınlanan ilan ve reklamların içeriğinden gazetemiz sorumlu
değildir/Haber kan ikke drages til ansvar for indhold i annoncer og reklamer.
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KOPENHAG, BILLUND & ÅLBORG'DAN

ANTALYA

(Kastrup, Billund ve
Ålborg'dan)
1/4-30/10 arasõ
1 hafta
Her Per�embe
2 hafta
3 hafta
Her Salõ
4 hafta
Tüm yõl
5 hafta
Her Pazar
Açõk

ANKARA
KONYA
KAYSERI

�ZM�R

3 hafta
4 hafta
5 hafta
Açõk

(Kastrup&Billund'dan

Her
Per�embe
Pazar

DALAMAN
M�LAS

1 hafta
2 hafta
3 hafta
4 hafta
5 hafta
Açõk

(Kastrup&Billund'dan

Her
Cuma
Cumartesi
Pazar

�STANBUL
(Kastrup'dan

Hergün

Nisan

Mart
arasõ
1900
2200
2500
2700
2800
3300

Mayõs
1800
2100
2400
2600
2700
3600

Haziran

2+4
7+9

1900
2400
2700
2600
2800
3600
ANKARA

Haziran

(Kastrup&Billund'dan

Her
Çar�amba
Per�embe
Cuma

Aralõk

2005 UÇAK F�ATLARI - 1

1 hafta
2 hafta
3 hafta
4 hafta
5 hafta
Açõk

8

14+15

3050
2900 3100
3300 3500
Nisan

Mayõs
1700
2000
2300
2600
2700
3400
Mayõs

2+5
1900
2400
2700
2600
2700
3500

2+3+4
Nisan 5+9+10
1800
1900
2100
2400
2400
2700
2600
2600
2700
2800
3600
3600
1/11-1/3-2005 arasi

Eylül

16+17
23+24

26+28
30+31

Ekim

Temmuz
1+2+3 15+16+17 27+28
1
2
6+7
8+9+10 22+23+24 29+29 6+7+8
9
3100
3300
3300
3150
3250
3350
3350
3200
2950
3300
3400
3400
2900
3500
3400
3600
3600
3600
3300
Haziran
Temmuz

Haziran

Temmuz
1
8
3250
3300
3350
3500
Eylül

9-12
16+19
1900
2800
2400
3000
2900
3100
3200
3300
3200
3300
3600
3500
Haziran
11+12
18+19
16+17
23+24
1900
2900
2400
3100
2900
3200
3200
3400
3300
3400
3700
3600
1/4-06/06 arasõ

24+28+31
2650
2750
3250
2950
2950
3350

2550
2650
3150
2850
2850
3400

23+24+28
30+31
2750
2850
3350
3050
3050
3450

Ekim
2450
2550
3050
3150
3250
3300
Eylül

A�us.
2650
2750
3250
2950
2950
3500

Ekim
2550
2650
3150
3250
3350
3400

11+12+14
5+16

2000
2500
2800
2700
2900
3700

18+19+25
26+30

2900
3100
3200
3400
3400
3600

21+23
28

2+3+5
7+9+10

2800
3500
3000
3450
3100
3400
3300
3550
3300
3550
3500
3700
KONYA

12+14
19+21

3500
3700
3700
3600
3600
3700

2800
3300
3400
3100
3100
3500

Haziran

Temmuz
29+30
22+23
3100
3150
3200
3500

A�us.

Temmuz

23+25+30
2600
2700
3200
3350
3350
3600

+3
3400
3350
3300
3450
3450
3600

7+10
3500
3550
3400
3500
3500
3600

25
1+2+3
30
2700
3500
2800
3450
3300
3400
3450
3550
3450
3550
3700
3700
07/06-18/7 arasõ

7+8
9+10
3500
3700
3700
3600
3600
3700

14+17+21
2700
2800
3300
3000
3000
3400
Temmuz
14+15+16
17+21+22
2800
3300
3400
3100
3100
3500

2750
2650
2850
2750
3350
3250
3050
2950
3050
2950
3450
3500
KAYSER�
16
23

3200
3250
3500

30

3250
3300
3350
3500
A�us.

2550
2650
3150
3250
3350
3400

19/07-31/10 arasõ
2950
14 günlük
2300
2300
3400
35 günlük
3000
2400
3650
3 aylõk
3600
3100
4200
6 aylõk
3800
4200
KI�-YAZ TEK YOL VE KAMPANYA FIATLARIMIZI TV 2- TEKST TV SAYFA 540 ' DAN TAKIP EDEBILIRSINIZ.
BILLUND VE ÅLBORG'DAN UCACAK YOLCULARIMIZDAN 50 DKK ILAVE ALINIR

ÇOÇUK F�ATLARI : 0-2 YA� ARASI 400,- DKR. 2-12 YA� ARASI %25 �ND�R�M.
Türkiye'de 30 ki�iden fazla gruplar için otobüs servisimiz mevcuttur. Ki�i ba�õ tek yön 150 dkk'dõr
10/6 tarihinden evvel giden, 18/7 tarihi ile 20/8 tarihleri arasõnda dönen yolcularõmõzdan 200 dkk alõnõr. Ankara, Kayseri, Konya ve Istanbul ucaklari için geçerli de�ildir
Bu fiat listesi 20/11-2004 tarihinden itibaren geçerli olup, yeni fiat listesi çõkmasõ halinde geçersizdir. Hiçbir �ekilde iki indirim birle�tirilemez.

Biletlerini 1/1-2005 tarihinden evvel satin alanlara 200 Dkk indirim yapõlõr.(Istanbul hariç)

KOPENHAG

Vester Farimagsgade 1
1606 København V
Tlf : 33 93 41 00

Telefon : 70 108 100

KASTRUP HAVAALANI

Kastrup Lufthavn Termõnal 2
2770 Kastrup
Tlf : 33 13 64 00

BILLUND HAVAALANI

Billund Lufthavn
7190 Billund
Tlf : 75 34 43 24

ODENSE

Søndergade 2
5000 Odense
Tlf : 66 14 20 20

ÅRHUS

Frederíksalle 47
8000 Århus C
Tlf : 86 13 68 00
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Danimarka bir ilki gerçekleştirdi
Başbakan Rasmussen; ‘Din ve politika ayrı tutulmalı’
Aralarında 7 Türk toplam
22 yabancı temsilciyle bir
araya gelen Danimarka
hükümeti uyum toplantısında olumlu, yapıcı
mesajlar verdi.
İrfan Kurtulmuş

D

animarka Liberal-Muhafazakar koalisyon hükümeti Başbakanı Anders
Fogh Rasmussen, ortağı Başbakan Yardımcısı ve Maliye
Bakanı Bendt Bendtsen ile Uyum ve Göçmen Bakanı Bertel Haarder yabancı temsilcilerle Marienborg başbakanlık konutunda
biraraya geldi.
Danimarka nüfusunun yüzde 10’nu oluşturan yabancılar ilk kez sorunlarını Başbakana ilk ağızdan anlatma imkanı buldular.
Uyum toplantısında ağırlıklı olarak eğitim
ve gençlerin sosyal sorunları ele alındı. Başbakanlık konutunda gerçekleşen ve 3 saat
süren toplantıya Türk, Pakistanlı, İranlı,
Vietnamlı, Somalili ve Filistinli temsilciler katıldı.
Başbakan Rasmussen, toplantıya katılanların daha iyi bir uyumun sağlanması
konusundaki önerilerini ve eleştirilerini
dikkatle dinleyip not aldı. Her temsilciye
söz hakkı veren Rasmussen, sorunların
çözümünde karşılıklı anlayış ve diyalogun
önemine dikkat çekti. Yabancıların Danimarka’yı yeni vatan olarak gördüklerini
dile getiren etnik azınlıklar temsilcileri,
Başbakan Rasmussen’den Müslümanların
dini bayramlarında tebrik mesajı yayınlamasını istediler. Rasmussen yapılan öneriden

memnun olduğunu ifade etti ve dini inanca
karışmayacaklarını belirtti.
Toplantı sonrası basının karşısına çıkan
Başbakan Rasmussen, toplantının beklentilerinin üstünde çok iyi geçtiğini söyleyerek,
bu tür toplantıların devamının mutlaka geleceğini ifade etti. Uyum sorunu olmayan ve
içinde yaşadıkları topluma örnek olan insanlardan gelen önerilerin çok önemli olduğuna
vurgu yapan Rasmussen, uyum konusunda
hedeflerinin büyük olduğunu ve mutlaka başarıya ulaşacaklarını ifade etti.
Rasmussen toplantının ana gündem maddelerinden biri olan eğitim konusunda
şunları söyledi: “Gençlerimizin ve çocuklarımızın mutlaka iyi bir eğitim almaları
sağlanacak. Mesleki becerileri yükseltilecek. Okullardaki eğitimin kalitesi uluslararası standartlara yükseltilecek. Eğitimlerini başarıyla tamamlamış olanların istihdam
edilmesi sağlanacak” dedi.
Danimarka’da yıllardır devam eden ‘devletten geçinme’ geleneğine son vererek
mentalite değişikliğine gideceklerinin altını çizen Başbakan Rasmussen, hedeflerinin ‘kişinin devletten yardım almadan kendi geçimini kendisinin sağlaması’ olduğunu
söyledi. Rasmussen, Danimarka’da yaşayan
herkesin temel değerler olan düşünce özgürlüğü, demokrasi ve kadın-erkek eşitliği gibi
değerlere saygı göstermek zorunda olduğunu ifade etti.
Entegrasyon toplantısına dini liderleri çağırmadığı için eleştirilmesi konusunda ise
Rasmussen şunları söyledi; ‘Bu bir entegrasyon toplantısıydı. Din ve politikayı bir birinden ayrı tutmak lazım. Dini liderlerle başka
bir toplantıda bir araya gelirim’ dedi.

TÜRKLER DE VARDI. Başbakanın davetiyle gerçekleştirilen toplantıya katılanlar arasında 6 Türk de yer
aldı. Türk katılımcılar eğitimin gereğine işaret ederken, yabancıların seçim malzemesi yapılmamasını ve din
hakkında konuşacak kişilerden belli bir eğitim düzeyinde olma şartı aranmasını istediler.

toplumun bir parçası olduğumuzu ve Dani- yen gençlerin eğitimde başarılı olmadıklamarka’nın değerlerini kabullenip saygı gös- rını buna çare bulunması gerektiğini teklif
terdiğimizin gözardı edilmemesini istedim. ettim. Bir diğer teklifim ise, belediyelerin
uyum konusunda yetersiz kaldığını, entegMuharrem Aydaş (Danışman): Toplan- rasyon konusunda olumlu çalışmalar yapan
tı gayet olumlu bir havada geçti. Herkes kurumların desteklenmesini istedim.
açıkça görüşlerini dile getirdi. Bir kısım
insanların dine soğuk bakmasının etkisiyle Türkan Işık (İş kadını): Bütün tartışyaptığı konuşmalara Başbakan fazla müsa- maların din ve kültür üzerinde olduğunu
maha göstermedi. Din ve kültürel değer- ancak kimsenin iş piyasasındaki sorunlara
lerin herkes tarafından kabul edilmesi ve eğilmediğine dikkat çektim. İşsizlerin iş
din alet etmeden uyumun gerçekleşeceğini piyasasına girmesi için işbirliği yapmanın
söyledi. Benim iki önerim oldu. Birincisi, gerekliliğini dile getirerek, 15 -16 yıldır iş
Özel şirketlerin uyum konusundaki başa- bulamayan insanların tekrar iş bulmasının
rılarının örnek alınması oldu. İkinci öneri zor olduğunu, bu konuda herkesin yardımcı
Türk temsilcilerin görüşleri
olarak ise; devletin din adına konuşacaklar olmasını istedim. Firmamızda dil bilmeyen
Yurdagül Kızılkaya (Pedagog): Baş- için belirli kriterler getirmesi gerektiğini ve iş bulamayanları istihdam ederek insanbakan Rasmussen’in bizleri dinlemesi çok ifade ettim.
lara yardımcı oluyoruz.
olumlu bir gelişmedir. Benim önerim, insanların entegrasyonun sorunsuz olması Esma Birdi (Tercüman): Entegrasyonun Şükrü Ertosun (Etnik Eşitlik Kurulu
için iyi bir eğitim almaları- sağlanması için anne – babaların eğitilmesi başkanı): Gayet olumlu geçti. Başbakan
nın sağlanması olduğu oldu. gerektiğini söyledim. Çocukların üzerinde bütün öneri ve eleştirileri dikkatle dinleyip
Ayrıca, devamlı basında ya- anne – babaların etkisi büyük olduğu için, not aldı. Benim iki önerim oldu. Birincisi
bancıların olumsuz yanları toplum hakkında bilgisi olmayan ailelerin önümüzdeki seçimlerde yabancılar konusuön plana çıkıyor. Bizler hak- çocuklarının özgüven kazanamadıklarını nun seçim malzemesi yapılmamasını istekında bilgi sahibi olmadan ifade ettim. Ayrıca kadınların çalışma piya- dim. İkinci olarak da işyerleri ve okullardaki
yorumlar yapılıyor. Başba- sasına atılması için devletin gerekli desteği ayrımcılığın sona erdirilmesini istedim.
kan’dan bizleri yakından vermesini istedim.
tanımalarını istedim. Gelip
Aslı Kıvaner (Ekonomist – Tercüman):
bizim günlük yaşantımızın Fatma Yeliz Öktem (Kültür danışma- Sadece dini ve kültürel konulara dikkatiminasıl olduğunu, görmelerini nı): Çok olumlu bir toplantı oldu. Günde- zin toplanması yerine ekonomik konulara
istedim. Olumsuz yanların mimizi meşgul eden bütün sorunları Başba- da ağırlık verilmesini istedim. Yabancıların
yanı sıra olumlu yanlarımı- kana ilettik. Mesleki eğitime başlayan etnik kendi işyerini açma konusundaki gayretlezın da ön plana çıkartılma- kökenlilerin yüzde 50’sinin eğitimini yarım rinin teşvik edilmesini ve yardımcı olunmasını istedim. Bizlerin de bu bıraktığına dikkat çekerek, yeterli dil bilme- sını istedim.

BÜYÜKELÇİ FÜGEN OK :

‘Otuz yıl boşa geçti
İrfan Kurtulmuş

T

ürkiye’nin
Kopenhag
Büyükelçisi Fügen Ok,
Kopenhag’da bir Türk
Kültür Merkezi kurulması için herkesten maddi ve manevi
destek çağrısında bulundu.
Danimarka Türk Diyanet Vakfı
tarafından düzenlenen bayramlaşma töreninde, tüm derneklere
diyalog çağrısı yapan Büyükelçi
Ok, “Değişik görüş, fikirde olan
tüm Türkleri ortak menfaatler
konusunda bir araya getirmeyi
amaçlıyoruz ve bu nedenle Kopenhag Belediyesine yazılı olarak bir
Türk Kültür Merkezi adı altında
kurulmasını planladığımız içinde,

camii, kültür merkezi, konferans
salonu, eğitim yeri gibi birçok şeyi
içinde barındıracak bir yer talebinde bulunduk” dedi.
Danimarka Türk Diyanet Vakfını bir Türk Kültür Merkezi haline
getirmek istediklerini belirten Büyükelçi Ok, “Danimarka Türkiye
Temsilciliği kurmak amacındayız.
Bir de 52 bini aşkın insanımızın
yaşadığı bu ülkede Türklere özgü
mezarlık yeri verilmesi konusunda
yoğun çalışma içindeyiz. Ortak faydalarımız için bir araya gelip farklılık gözetmeksizin iyi diyalog içinde
olmalı, parlamentoya vekil sokmalıyız. Maalesef, hiçbir Türk milletvekili mecliste yok. Oysa en büyük
grup biziz. Bizler hala derneklerde

‘kendi kendimize şarkı söylüyoruz’,
30 yıl böyle kaybedilmiş. Farklılığı
gidermek için çalışmalıyız. Bu ülkede insanımızın ezilmiş şekilde yaşaması bizi üzüyor’ diye konuştu.
Bayar: “Aramızda konuşarak
hallederiz”
Din Hizmetleri Müşaviri Mehmet
Emin Bayar da, Avrupa’nın etnik
ayrımcılık yaptığına dikkat çekerken, Türkiye’de Alevi, Sunni, Türk,
Kürt kardeşliği olduğunu ifade etti.
Türkiye’de ve yurtdışında yaşayan
Türklerin, dini, ideali, vatanı aynı
olduğunun altını çizen Bayar, bizlerin ayrıldığı nokta üçü,beşi geçmez,
bunu da aramızda konuşarak hallederiz ifadesini kullandı.

Danimarka Türk Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan Büyükelçi Fügen Ok, “Ortak faydalarımız için bir araya gelip farklılık gözetmeksizin iyi diyalog içinde olmalı, parlamentoya vekil sokmalıyız. Maalesef, hiçbir
Türk milletvekili mecliste yok. Oysa en büyük grup biziz. Bizler hala derneklerde
‘kendi kendimize şarkı söylüyoruz’ dedi.
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Büyükelçi Fügen Ok:
Venstre’den
Hollanda’lı
’Kızlarınızın eğitimine ağırlık verin’
politikacıya
‘Özgürlük’ ödülü

2

H

ollanda’da İslamiyeti eleştiren filmin
yönetmeni Theo van Gogh’un öldürülmesi ardından ölüm tehditleri alan filmin senaristi Somali asıllı Hollandalı
parlamenter Ayan Hirsi Ali’ye Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen tarafından partisi Venstre’nin “Özgürlük” ödülü verildi. Ancak
ölüm tehditleri aldığı için saklanan Hollandalı
kadın parlamenter Ayan Hirsi Ali, geçtiğimiz
ay iki bin üyenin hazır bulunduğu Liberal Parti
Venstre’nin olağan kongresine güvenlik nedeniyle ödülünü almaya gelmedi.
Bu arada, Hollandalı film yönetmeni Theo van
Gogh’un öldürülmesi ardından Danimarka’daki
bazı imamlar, ifade özgürlüğüne bazı sınırlamalar getirilmesini ve ifade özgürlüğü adı altında
ölçünün kaçarak İslamiyet düşmanlığı yapıldığını dile getirdiler. İmamlar ayrıca, ‘Özgürlük’
ödülünün Danimarka’daki bazı genç Müslüman
çevreleri provokasyona getireceği endişesini taşıdıklarını bildirdiler.
İmamların açıklamasından büyük rahatsızlık
duyduğunu belirten Başbakan Rasmussen ise,
bu ödülle ifade özgürlüğü hakkında bir tartışmanın önünü açtıklarını söyledi. Rasmussen, “Bu
ödülü, ifade özgürlüğü ölümle kısıtlanmak istenen bir kişiye verdik. İmamlar ifade özgürlüğünün Danimarka’da ne anlam ifade ettiğini hala
anlamamışlar. Danimarka’da her şey ve herkes
eleştirilebilir. İfade özgürlüğü, her şeyi demokratik çerçeve içinde söyleyebilmek, eleştirebilmektir” diyerek sözü edilen imamları sert bir dilde
eleştirdi.

(Haber)

4 Kasım Öğretmenler
Günü kutlaması nedeniyle konutunda Türk
öğretmenleri konuk
eden Kopenhag Büyükelçisi
Fügen Ok, öğretmenlerin sorunlarını dinledi.
Anadili eğitimine verilen
önem ve uyum konusunda
yapılan çalışmaların ele alındığı toplantıda Büyükelçi Fügen Ok, gençlerin uyumu konusunda öğretmenlere büyük
görevler düştüğünü söyledi.
Büyükelçi Ok, “AB’ye girme
sürecinde olan Türkiye hakkında, Avrupa kamuoyunda
sürekli Müslümanlıkla
demokrasinin bağdaşmadığı görüşü yaygın.
Bu yanlış görüşü kırmamız gerekiyor. Bizler; demokratik, çağdaş, laik, 80 yıllık cumhuriyet Türkiye’sinin
insanlarıyız. Bunu buradaki çocuklarımıza
ve Danimarkalılara iyi
anlatmamız gerekiyor”
diye konuştu.
Üniversite seviyesinde okuyan öğrencilerimizin sayısının yüzde
18’lerde olduğuna dikkat çeken Büyükelçi
Ok, “Bu rakamın daha
yüksek olması için hep
beraber çalışmalıyız.
Kızlarımızın eğitimine
ağırlık verin ki, gele-

ceğin anaları cahil çocuklar
yetiştirmesinler. Yaşadığımız ülkeye uyum sağlamak
ve temsil etmek çok önemli.
Uyum sağlamanın en önemli şartı da, eğitim ve Danimarka’daki siyasi partilerin
içinde yeralmaktır. Sesiniz
duyulmadığı sürece ne kadar
çok uyum sağlamış olsanız
bile, kimse sizi dinlemeyecektir” dedi.
Danimarka’da kurulması
planlanan Türk Evi projesi
konusunda da öğretmenlerin
görüşlerini alan Büyükelçi
Ok, Türkçe anadili eğitimini

gerekirse Türk Evi’nde de verebileceklerini söyledi. Türk
Evi’nin birlik ve beraberlik
sağlamanın yeri olacağının
altını çizen Ok, “Vatandaşlarımız çocuklarına Türkçe’yi
öğretmek istiyorlar. Danimarka Türkçe anadili eğitimini engellese de biz kendimiz verebilmeliyiz” dedi.

Diğer Müslüman ülkelerden
gelen çocukların özellikle Ramazan ayında oruç tutmayan
Türk çocukları üzerinde baskı kurmaya çalıştıklarını dile
getiren öğretmenler, diğer
Müslüman çocukların oruç
tutmayan Türk çocuklarını
kötü Müslüman olmakla suçladıklarını, kendilerini baskı
altında hisseden çocukların
Çocuklarımız baskı
da oruç tutma konusunda
altında
yalan söylemek zorunda bıBu arada öğretmenler, öğren- rakıldıklarını, bunun da çocilerinin diğer Müslüman ço- cukların ruh halini bozduğucuklar tarafından baskı altın- nu dile getirdiler.
da tutulduğundan yakındılar.
(Haber)

YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN
Farkımız; sağlık, temizlik ve kaliteye
gösterdiğimiz özende yatmaktadır.

TÜM SAĞLIK KURALLARINA UYGUN HELAL
MAMÜLLERİMİZLE HİZMETİNİZDEYİZ
MB KEBAB FOOD A/S, Korskilde eng 3, 2670 Greve Tlf: 5761 9502

Design: KAST MEDIA I/S

Danimarka’nın her tarafına dağıtım servisimiz vardır. Mamüllerimiz Sjaelland Adasında MEGA
HOUSE, FYN ve JYLLAND bölgelerinde ERDEM CATERİNG tarafından dağıtılmaktadır.

Fax : 4361 0131
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Ritt Bjerregaard:

RÖPORTAJ

»Göçmenler Kopenhag’ın yüzü olacak«
Sosyal Demokrat Parti’nin Kopenhag Belediye başkanı adayı Ritt Bjerregaard seçilmesi durumunda Kopenhag’da gerçekleştirmek isteidklerini HABER’e anlattı.
Sadi Tekelioğlu, Cengiz Kahraman

S

osyal Demokrat parti Belediye
Başkanı adayı Ritt Bjerregaard bu
yıl yapılacak belediye seçimlerinde Kopenhag’a belediye başkanı
seçilirse başkentin etnik zenginliğini şehrin imajı için kullanacak. Haber’e
konuşan Ritt Bjerregaard başkan seçilmesi
durumunda gerçekleştirmek istediği projelerini anlattı.
Bjerregaard sınırların ortadan kalkmaya
başladığı bir dünya ve Avrupa’da artık sosyal duyarlılıkların önem kazanmaya başladığını belirtti. Bjerregaard, Kopenhag’ı zengin
bir metropol yapmak istediğini ve bunun
için Kopenhag’da çok uluslu şirket ve kuruluşların gelmesi gerektiğini söyledi. Bjerregaard, “Yabancı bir ülkeye yatırım yapmak
isteyen şirketler o ülkede ve büyük şehirlerde yabancılara olan yaklaşımın olumlu
olup olmadığına bakarlar. Yabancılara karşı
tutumun olumsuz olduğu bir ülke veya şehre dışarıdan gelip yatırım yapmazlar” dedi.
Bjerregaard, Kopenhag’da 70’in üzerinde
ülke ve kültürden insan yaşadığını ve bunun müthiş bir zenginlik olarak algılanması
gerektiğini söyledi. Bjerreagaard göçmenleri
sorun olarak değil, kaynak olarak göreceklerini bildirerek var olan sorunların çözümü için ise sert bir tutum izleyeceklerinin
sinyalini verdi.
Bjerregaard eğitim, konut ve sağlık alanlarında da Kopenhag’da yapılması gereken

bir çok şey olduğunu belirterek sağlık alanında ev hemşirelerine göçmenlerin uyumu
açısından büyük görevler düştüğünü ve göçmenlere sağlık hizmeti götürülürken hemşirelerin hem sağlık hizmeti vereceklerini
hem de göçmen kadınların yerel çevreye
daha iyi uyum sağlamada yardımcı olacaklarını söyledi.

KÖŞK

Bjerregaard eğitim alanında gerçekleştirmek istediklerini anlatırken bazı halk
okullarındaki göçmen öğrenci yüzdesinin
yüksek olmasının uyumu olumsuz etkilediğini belirtti. Halk okullarında göçmen öğrenci yüzdesinin düşürülmesi gerektiğini
söyleyen Bjerregaard, bazı Halk Okullarının “mıknatıs okul” uygulamasına alınarak

hem Danimarkalı, hem göçmen aileler tarafından cazip hale getirileceğini kaydetti.
Ritt Bjerregaard, “Tanıdığım bir çok göçmen
aile çocuklarının Danimarkalı arkadaşları
ile daha fazla oranda birlikte olmalarını istiyor. Bunu sağlamak için de Danimarkalı
öğrencilerin fazla olduğu okullar oluşturmalıyız” dedi.
Göçmenlerin yoğun olarak yaşadıkları bazı
toplu konut bölgelerinde uyum açısından sorun yaşandığını söyleyen Ritt Bjerregaard,
“Göçmen ailelerin gelirleri arttıkça daha cazip bölgelerde yaşamaya başlayacaklar, getto
adını verdiğimiz yerler cazibesini yitirecek”
dedi. Bunun gerçekleşebilmesi için ise özellikle gençlerin eğitim almaları gerektiğini
ve başladıkları eğitimi tamamlamalarının
onların geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Bjerregaard, özellikle el zanaatları eğitiminin Danimarka kültürünün
önemli bir parçası olduğunu ve el zanaatlarının Danimarka’da prestijinin göçmenlerin geldikleri ülkelerdekinden daha yüksek
olduğunun altını çizdi. Bjerregaard başkan
seçilmesi durumunda göçmen gençlerin el
zanaatları eğitimine yönelmeleri için kampanyalar yapabileceğini de söyledi.
Bjerregaard birçok Türk kadınının işsiz, ev
kadını statüsünde olduğunu, sağlık ve yaşlı
bakımı alanında büyük bir açık olduğunu
göçmen kadınların, özellikle Türk kadınların bu eğitime yönelmelerinin hem kendileri
için hem de sayıları hızla artan Türk emekliler için iyi olacağını söyledi.

KEBAB
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ŞARKIN LEZZETİNİ KÖŞK’TE TADIN

Anadolu lezzetinin Asya ıle karışan, yüzde yüz helal ürünlerle hazırlanmış
nefis, döner, şiş kebap ve ızgara çeşitlerini tercih edenlerin yeri

Frederikssundsvej 23

2400 København NV

Açılış saatleri:
Pazartesi - Cumartesi saat
11.00 - 24.00 arası,
Pazar ve tatil günleri ise
saat 12.00 - 24.00 arası

Design: KAST MEDIA I/S

Düğün, nişan sünnet , doğumgünü ve benzeri hertürlü
eğlence ve toplantılar için 300 kişiye kadar dışarıya
yemek verilir. Ferid Hamid, Tlf: 2395 3405

Tlf: 3811 3405

HABER

Aralık 2004

BM’den Danimarka’ya:

’24 yaş kaldırılsın’
D

animar-

ka’da 2002 yılında yürürlüğe yabancılar
yasasında bulunan ve aile
birleşimi hakkından yararlanmak için gerkeli yaş sınırını 24 olarak belirleyen
maddeye bir tepki de Birleşmiş Milletlerden geldi.
BM’ye bağlı, merkezi Cenevre’de bulunan Ekonomi,
Sosyal ve Kültürel Haklar
Komisyonu,
Danimarka
hükümetinin ya 24 yaş sınırını tamamen kaldırmasını
ya da yabancılar yasasını
tamamen değiştirmesini
istedi.
Komisyon, Danimarka’nın
2002 yılında çıkardığı ve
aile birleşimi müracaatında bulunacak çiftlerden
istenen 24 yaşın üzerinde
olma şartının kaldırması ya
da uygulamada düzenleme
yapması yönünde önemli adım atması gerektiğini
ifade etti. Danimarka’nın
fark gözetmeksizin ülkede
yaşayan herkesin aile hayatı hakkını garanti etmesi
yönünde olan sorumluluğunu böylece yerine getirmesi gerektiği çağrısı yapıldı.
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Hükümet
seçime hazır
B

Komisyon raporunu, üst
düzey bürokratların Danimarka’da yabancılar
yasası hakkında verdiği
bilgiler doğrultusunda
oluşturduğunu belirtti.
BM Komisyonu raporunda ayrıca, Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü çatısında oluşturulan ‘Etnik
Eşit Muamele Şikayet Komitesine’ herkesin başvurarak şikayette bulunması
çağrısında bulunuyor.
Uyum bakanı Bertel
Haarder; ‘Yasada değişiklik yok’
AB, çeşitli kuruluşlar ve
en son olarak BM’den
Danimarka yabancılar
yasasına yönelik yapılan
eleştiri üzerine bir açıklama yapan Uyum ve
Göçmen Bakanı Bertel
Haarder, ‘Eleştirinin, 24
yaş yasasında herhangi
bir hafifletme yapmaları
sonucunu
doğurmadığını’ belirtti. Haarder,
Danimarka’nın kanun
ve antlaşmaların emin
tarafında olduğunun altını çizdi.
24 yaş yasası, Danimarka’da yaşayan yerli ve yabancıların yurt dışından

haber

bir eşle evlilik yapmaları Ülke içinde yapılan evlilikve Danimarka’da yaşamak lerde aranan yaş alt sınırı
istemeleri durumunda ta- yaşı ise 18.
rafların 24 yaşın üzerinde
(İrfan Kurtulmuş)
olmaları şartını getiriyor.

aşbakan ve
Liberal Parti Venstre
Başkanı Anders
Fogh Rasmussen,
geçtiğimiz ay Herning’de
yapılan
parti olağan kongresinde partisinin
seçimlere hazır olduğunu söyledi.
Parti kongresinde
yaptığı konuşmada,
iktidarda
geçirdikleri üç yılın bir
değerlendirmesini
yapan Başbakan
Rasmussen, “Halka ne söz verdiysek hepsini yerine
getirdik” dedi.
Sosyal Demokratlarla Radikal
Sol Parti’yi vergi
ve yabancılar politikası konusunda
eleştiren Başbakan Rasmussen,
konuşmasının
ağırlığını, Hollanda’da öldürülen film yönetmeni
ardından bazı Hollandalı
politikacılara yönelik başlayan ölüm tehditleri üzerine yoğunlaştırdı ve ifade
özgürlüğünün bazı kesimlerce kısıtlanmasına izin
vermeyeceklerini söyledi.

Genel Başkanlığa tek
aday olarak çıkan Başbakan Anders Fogh Rasmussen, tekrar genel başkanlığa getirilirken, İçişleri ve
Sağlık Bakanı Lars Löke
Rasmussen de genel başkan yardımcılığına tekrar
seçildi.
(Haber)
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2.200 İmza topladılar
İkast’ta yaşayan dört gencin yabancılar yasasının
ayrımcı maddelerine karşı başlattıkları kampanyada
topladıkları 2.200 imza Radikale Venstre Partisi
başkanı Marianne Jelved’e teslim edildi.
Sadi Tekelioğlu

G

eçtiğimiz Mart
ayında başlayan
kampanya’nın
öncülerinden Pedagoji öüğrencisi Ahmet
Ümit Sezgin, 9 ay boyunca
özellikle gençlerle ilişkiye
geçerek yasanın ayrımcı
maddelerini tartıştıklarını
ve 24 yaş kuralı ile bağlılık şartı kurallarının tamamen yabancılar yasasından
çıkarılmasını istediklerini
söyledi.
Kampanyanın başlangıcında gazeteniz Haber’in
de ön sayfadan duyurduğu
imza kampanyası için Danimarka genelinde de destek eylemleri düzenlenmiş

Kopenhag’da yayın yapan
Turkport.dk sitesi de ziyaretçi ve üyelerinin kampanyaya katılmaları duyurusunda bulunmuştu.
İmzaları Marianne Jelved’e teslim ederken yaptığı açıklamada Ahmet
Ümit Sezgin şunları söyledi, ”Bu yasa adil değildir.Uygulandığı durumlarda hem Danimarkalıları,
hem göçmenleri olumsuz
olarak
etkilemektedir”
dedi.
İmza
kampanyasının
İkast’ta değil de Kopenhag’da gerçekleşmiş olması durumunda bugünkünden çok daha fazla sayıda
imza toplayabileceklerini
kaydeden Sezgin, ”Bazı

genç kızların 24 sınırının
kedilerini koruduğunu söyleyerek imza vermek istemediklerini söyledi.
İmzaları teslim alırken
bir açıklama yapan Marianne Jelved ise gençlerin
girişimlerinden çok etkilendiğini belirterek, ”Gençler Danimarkalılara uyan
ve demokratik bir şekilde
imza toplayarak yasaya
olan tepkilerini dile getirmişlerdir. Özellikle gençler
için çıkarıldıkları söylenen
24 yaş ve bağlılık şartı kurallarının kaldırılmasını
istiyorlar. Üstelik bu istek
yasanın koruyacağı iddia
edilen gençlerin kendilerinden geliyor” dedi.
sadi.tekelioglu@haber.dk

Göçmen gençleri zorla evliliklerden koruyacağı iddiasıyla yasalaştırılan 24 yaş ve bağlılık şartı kurallarına,
gençlerden tepki geldi. İkast’ta yaşayan Kenan Öztufan, Ahmet Ümit Sezgin, Ayşegül Sezgin, Harun Arslan
ayrımcı olarak nitelendirdikleri maddelerin kaldırılması için imza topladılar. İmza kampanyasının başlangıcı
26 Mart tarihli Haber gazetesinde manşet haber olarak yer almıştı.
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Üniformalı bir yaşama ne dersiniz ?
Danimarka Silahlı Kuvvetleri, Polis Teşkilatı ve Arama Kurtarma Birimlerinde çalışanlar arasında göçmen
kökenli olanların sayısı çok az. Bu sayıyı arttırmak için hükümet harekete geçti. Geçtiğimiz ay ortalarında
lanse edilen bir kampanya ile silahlı kuvvetler, polis teşkilatı ve Arama kurtarma ve ambulans hizmetleri
veren Falck’a daha fazla göçmen kökenli gencin başvurması amaçlanıyor.

U

yum Bakanı Bertel Haarder, Adalet Bakanı
Lene Espersen ve Savunma Bakanı Sören
Gade’nin ortaklaşa düzenledikleri
basın ve tanıtım toplantısında halen bu alanlarda çalışmakta olan
üç genç de katıldı.
Kampanyayı basına tanıtan Bakan Haarder, Danimarka Polis
teşkilatında 10.500 polis memuru bulunduğunu ancak, bunların
arasındaki göçmen kökenli çalışan
sayısının 50 olduğunu, 8000 Falck
çalışanı arasında ise bu sayının
30’u geçmediğini söyledi.
Sören Gade ise yaptığı konuşmasında Savunma Bakanlığına bağlı

Deniz, Kara ve Hava Kuvvetlerinde görevli göçmen kökenli çalışan
sayısının Polis teşkilatı ve Falck’la
kıyaslandığında çok daha düşük olduğunu belirterek daha fazla sayıda göçmen kökenli gencin savunma birimlerinde görev almak için
başvuruda bulunmasını istediğini
söyledi.
Lene Espersen ise Savunma,
Polis ve Arama Kurtarma birimlerinin üniformalı meslekler olduğunu, Danimarka’ya yerleşmiş
göçmenler arasında bu sektörlerde
görev almanın zor olduğu gibi bir
önyargının bulunabileceğini söyledi. Espersen, “Özellikle gençler
‘nasılsa göçmen kökenli olduğum
için asker ya da polis olamam’
diye düşündükleri için başvuruda
bulunmaktan kaçınabileceklerini
belirtti.
Bu sektörlerde genç başvurulara
büyük ihtiyaç olduğunun belirtildiği toplantıda, Polis, asker ya
da İlk yardım görevlisi olmak için
gerekli şartların göçmenlere göre
ayrıca düzenlenmeyeceği, Danimarkalı başvuruculardan beklenen şartların aynısının göçmen
gençlerden de bekleneceği belirtil-

Basın toplantısı öncesinde gazetemiz yetkilileri ile konuşan bakan Bertel Haarder, projeye bizim de destek verdiğimizi öğrenmekten
mutlu olduğunu söyledi. Açış konuşmasında bu sektörlerde görevli gençler kadar Haber gazetesinin de gençlerin eğitimi konusunda örnek bir rol üstlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

di, ancak kampanyanın amacının
adı geçen sektörlerin kapılarının
göçmen gençlere de ardına kadar
açık olduğu mesajını vermek olduğunun altı çizildi.

Kampanya kapsamında 25 bin günlerde çeşitli göçmen dillerinde
göçmen gence mektup gönderildi, hazırlanmış tanıtım materyalleri
hazırlanan reklam ve tanıtım film- de göçmen ailelere ulaştırılacak.
leri de çeşitli yayın kuruluşlarında
(Haber)
yayınlanmaya başlandı, ayrıca bu-
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Yabancı düşmanlığına savaş açtı
Üzeyir Tireli, Sosyal danışman

Aylık 15-20 bin kron
işsizlik parası alabilirsin!

E

vet yanlış okumadın. Aylık 15-20 bin kron, hâttâ daha fazla işsizlik parası alabilirsin. Yapılacak ilk şey ’özel ek işsizlik sigortasına’ (privat tillægsforsikring) kayıt olmak.
Bundan hemen hemen bir yıl önce çıkarılan yasal
bir düzenlemeyle artık sadece a-kasse’lar değil, özel
sigorta şirketleri de işsizlik parası/sigortası ödeyecekler. Yasanın yürürlüğe girmesinden hemen sonra Codan, Tryg ve Topdanmark gibi özel sigorta
şirketleri harekete geçerek a-kasse üyelerine ’ek işsizlik sigortası’ önermeye başladılar.
Nedir bu özel ek işsizlik sigortası? Bu sigorta işsizlik parası alanlara ve almayı hak edenlere işsiz
kaldıklarında ödenen ek bir para/sigorta. İşsiz kalan bir şahıs bilindiği gibi bazı koşulları yerine getirerek a-kasse’den işsizlik parası almaya başlar.
Bu para aylık brüt 13 bin Kron kadardır. Vergiden
sonra belki elinizde kalan para 7-8 bin Kron olur.
Sürekli yüksek ücretle yasamış birisi işsiz kaldığında – deyim yerindeyse – sudan çıkmış balığa
benzer. Gündelik yaşamı yüksek gelire göre ayarlamış (örneğin ev almış, araba almış, banka borcu
yapmış vs. vs. ) bir insan bu giderleri ödeyemez.
Özellikle bu durumda olan kişileri hedef alan özel
ek sigorta sistemi geliştirildi. Nasıl ki araba sigortası olanlar her ay (veya yıl) prim öder ve araba
kaza yaptığında sigortadan tazminat alırsa, ek işsizlik sigortası olanlar da işsiz kaldıklarında bir çeşit tazminat veya sigorta alırlar. Alınan bu tazminat normal işsizlik parasıyla (dagpenge) sürekli alınan ücret arasındaki farkın en fazla yüzde 80’ini
kapatmak için çıkarılmıştır. Örneğin aylık brüt geliri 30 bin Kron olan bir kişi işsiz kaldığında işsizlik parası olarak (dagpenge) brüt 13 bin kron alır.
Eğer bu kişi özek ek sigortası yaptırmışsa ek olarak
brüt 11 bin Kron daha alır. Böylece toplam para 30
bin kronun yüzde 80’i veya 24 bin kron olur.
Bu sigortadan yararlanmak için bazı koşulları
yerine getirmek gerekir. Nedir bu koşullar?

Herhangi bir (devlet destekli) işsizlik kasasına (akasse) üye olmak.
Üye olunan işsizlik kasasının ’ek işsizlik sigortası’
(tillægsforsikring) fırsatını üyelerine sunmuş olması gerekir (bilindiği gibi tüm a-kasse’ları bu sigorta
olanağını üyelerine sunmuyor)
18 ilâ 60 yaşları arasında olmak.
Ek işsizlik sigortasına en az 6 ay prim ödemiş olmak. Prim oranı alınmak istenen ek işsizlik parasının oranı belirler, yani işsiz kalınca ne kadar fazla
para almak isteniyorsa, ödenen prim de o kadar büyük olur.
İşsiz kalmadan önce en az 12 ay kesintisiz çalışmış olmak ve işi kendi rızasıyla bırakmamak, yani
işten atılmış olmak.
İşsizlik süresince iş arıyor olmak. İş ve işçi Bulma
Kurumuna (AF) kayıtlı olmak ve işsizlik parası almayı hak etmiş olmak.
Ek işsizlik sigortası en fazla 12 ay ödenir. Fakat
12 ay sonra 6 ay daha çalışan bir şahıs tekrar bir
12 ay daha ek işsizlik prası alır. A-kasse’ya ödenen
primler/aidatlar vergiden düşürülür.
Yukarıda belirtilenler genel kurallardır. Bu konuda daha fazla bilgiye sahip olmak isterseniz hemen
bağlı olduğunuz a-kasse’ye gidiniz.
tireli@haber.dk

Sevgili okurlarımız
Bu köşede sosyal konulardaki sorularınıza cevap alabileceksiniz.
Eğitim, sigorta, işsizlik, emeklilik, sendika üyeliği vs. gibi alanlarda içinde bulunduğunuz durum hakkında, izlemeniz gereken yol
hakkında her türlü sorularınızı bana e-posta yoluyla
ulaştırabilirsiniz.

Sorularınız için mail adresimiz:
E-posta: tireli@haber.dk

S

on seçimlerde Parlamento dışında kalan
Merkez Demokrat
Parti (Centrum Demokraterne) son yıllarda
Danimarka halkı arasında
yabancılar konusunda yaşanan tutum erozyonuna
kaşı İnternette kampanya
başlattı. Bu yıl yapılacak seçimlere katılmak için gerekli
imzaları toplayan parti genel
başkanı Mimi Jacobsen, yapmak istediklerini Haber’e
anlattı.
Mimi Jacobsen, hükümete
dışarıdan destek veren Danimarka Halk Partisinin temsil ettiği yabancı düşmanı
dünya görüşünün tüm siyasi
yaşama hakim olduğunu, sadece hükümet partileri değil,
muhalefet partilerinin bazılarının da artık bu görüşleri
taşıdığını söyleyerek buna
karşı mücadele başlattıklarını belirtti.
Gazete ve İnternet duyurularıyla Danimarka halkını
uyarmak istediklerini söyle-

yen Jacobsen, bu amaçla bir
internet sitesi oluşturduklarını bu siteye girenlerin
bu konuda partlerinin görüşlerini okuyabileceklerini, sayfanın adresini kendi
çevrelerine yayabileceklerini kaydederek isteyenlerin reklam kampanyasına
katkıda bulunmak için 50
kronluk yardımda bulunabileceğini de bildirdi.
Siyaset bir üçüncü yol arayışı içinde olduklarını belirten Jacobsen Merkezde
bulunan Hristiyan Demokratlar, Radikale Venstre ve
kendilerinin bir araya gelerek siyaseti merkeze çekecek
bir oluşumu yaratmak istediğini söyledi.
Eski Danimarka geri gelecek
24 yaş sınırı, bağlılık şartı
gibi kuralların Danimarka’yı
Danimarka yapan hümanist
değerlerle taban tabana zıt
olduğunu, özellikle yabancılar yasasında yapılan

TIKLAYARAK UZAKLAŞTIRIN. Merkez Demokrat parti tarafından
oluşturulan bir internet sitesinde Danimarka Halk partisi ve onun temsil
ettiği Dünya görüşüne karşı mücadele ediliyor. Siteye girenler isterlerse
50 kron bağışta bulunarak kampanyanın yaygınlaştırılmasına ekonomik
olarak katkıda bulunabiliyorlar. Şu ana kadar siteyi ziyaret eden 20 bin
kişi 19 bin kron yardımda bulunmuş.

O ARTIK ANTALYALI. Mimi Jacobsen son yıllarda Antalya’ya yerleşen
Danimarkalılar kervanına katıldı. Antalya’nın Lara semtinde bir daire alan
Jacobsen Türkiye’yi ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu ve
Antalya’yı çok sevdiğini söyledi.

serleştirmeler yüzünden
Danimarka’nın Dünya kamuoyundaki imajının zedelendiğini söyleyen Jacobsen
seçimler sonunda koalisyon
ortağı olmalarının söz konusu olması durumunda özellikle yabancılar yasasındaki
değişiklikler isteyeceklerini
ve bu konularda ısrarcı olacaklarını bildirdi.
Danimarka’nın dünyanın
en zengin dördüncü ülkesi
olduğunu, bu yüzden eğitim ve araştırmaya katkıda
bulunabilecek kaynaklara
sahip olduğunu söyleyen
Jacobsen, kendilerinin de
hümanist, uluslar arası
dayanışmaya değer veren
eski Danimarka’yı geri getireceklerini söyledi. “Danimarka Halk Partisi de

eski Danimarka reklamı
yapıyor, ancak yabancıların
bulunmadığı çok eski bir Danimarka özlüyorlar” dedi.
Kaş yaparken göz çıkardılar
24 yaş sınırı ve bağlılık şartı gibi konularda hükümeti
eleştiren Mimi Jacobsen; hükümetin birkaç zorla evlilik
olayları yüzünden bir çok
kişinin geleceğini ve günlük
yaşamının zehir ettiğini söyledi. Jacobsen bu görüşünü
Türkçede sık kullanılan bir
deyimle süsleyerek söyle
dedi, “Türkçe de bir deyim
vardır: kaş yaparken göz çıkarmak. Hükümet de iki üç
zorla evlilik olayını engellemek için insanlık dışı bir
yasa ortaya çıkardı” dedi.

Çocuk ve Eğitim

“Onlar ve biz” mantığından vazgeçelim
anne baba geç kalmıştır. Çünkü
uzmanların söylediklerine göre çocuğun şekillenmesinin % 80’lik bölümü 5- 6 yaşına kadar şekillenir.
nsan sosyal bir varlık olduğu
Hep biliriz, anne baba adayları
için toplumdaki bütün olaylar
çocukları doğmadan önce doğacak
az veya çok onu ilgilendirir.
çocuğun cinsiyetine göre tatlı bir
Bizi ilgilendirmeyen konular yok
heyecanla bebeklerine eşya alırlar.
denecek kadar azdır. Çünkü hepiGönül ister ki, aynı aile çocuk doğmiz aynı gezegende yaşıyoruz. Bu
mazdan önce de bazı hazırlıklar
olaylardan birisi vardır ki, o hepiyapsın. Anne baba sosyal hayatımizi hayatın her devresinde ilgilen- na daha dikkat etsin, psikolojik badirir. Ekmek gibi, su gibi, hava gibi kımdan hazır olsunlar. Anne karona muhtacız ve onunla iç içeyiz.
nındaki bebeğe ninni söylesinler,
İşte bu; eğitimdir.
melodiler mırıldansınlar ve kitap
Bir örnekle konuyu daha da zen- okusunlar.
ginleştirelim. Bir genç anne baba,
Peygamber efendimiz(sav)’in:
5 yaşındaki çocuklarının eğitimi
‘’Beşikten mezara kadar bilgi öğreiçin bir eğitim danışmanına geleniniz’’ hadisinin gereklerini gelişrek çocuklarını nasıl eğitmeleri ge- miş ülkeler çok güzel uyguluyorrektiği hakkında bilgi almak ister- lar. Her yerde okuyorlar trende,
ler. Eğitim uzmanı onlara çocukla- otobüste, uçakta, gemide vb. pek
rının ne zaman doğacağını sorar,
çok yerde.
anne-baba çocuklarının 5 yaşında
Çocuklarımızın yuvaya gitmesi
olduğunu söyledikleri zaman, eğigerekir. Çocukların Danca’yı kütim uzmanının cevabı: “maalesef
çük yaşta öğrenmeleri çok önemligeç kaldınız”’olur. Evet gerçekten
dir. İleriki yıllarda okula iyi bir haDurmuş Emin Bilge, Eğitimci ve
Sjællands Privatskole Müdürü

İ

zırlık olur. Türk velilerin de yuva
ile iyi iletişim kurmaları, hatta
yuva yönetimine girerek katkıda
bulunmaları çok önemlidir. “Onlar
ve biz” mantığından vazgeçmeliyiz.
Hem kendi kültürümüzü muhafaza edip başkalarına anlatmalı hem
de başka kültürleri öğrenmeliyiz.
Başkaları ile iletişim kuramazsak;
kendi değerlerimizi, dinimizi, milletimizi, kültürümüzü onlar bizden
değil bir başkalarından öğrenirler.
Yuvaya giden çocuk, kendi haklarını, görevlerini ve disiplini de küçük yaşta öğrenir.
Çocuklarımızın yetiştirilmesinde
ve onların topluma kazandırılmasında, iyi insan olmalarında en büyük sorumluluk ailenindir.
Çocuğunuza her gün az da olsa
seviyesine göre kitap okuyunuz
veya okutunuz.
Son söz :
Hz. Ali : “Çocuklarınızı kendi yaşadığınız zaman göre değil, onların
yaşayacakları zamana göre yetiştiriniz”.
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Müslümanlar DR’ye karşı harekete geçti
Danimarka’da yaşayan ve adının açıklanmasını istemeyen bir grup önde
gelen Müslüman göçmen ve din adamı Danimarka resmi yayın kuruluşu DR
hakkında suç duyurusunda bulundu.

D

animarka’da yaşayan
ve adının açıklanmasını istemeyen bir grup
önde gelen Müslüman göçmen ve din adamı Danimarka resmi yayın kuruluşu DR
hakkında suç duyurusunda
bulundu.
Avukat Laue Traberg Smidt
öncülüğünde Gladsaxe Polisi’ne şikayet dilekçesi veren
din adamları DR’nin bilinçli
ve devamlı olarak geçtiğimiz
günlerde öldürülen Hollandalı film Yönetmeni Theo Van
Gogh’un yaptığı “Submission”
adlı filmden alıntılar göstererek Müslümanlar aleyhinde
kampanya yürüttüğü iddia-

sında bulundular.
DR Haber servisi şefi Lisbeth Knudsen suçlamaları
kabuıl etmeyerek filmden
alıntılar göstermeye devam
edeceklerini söyledi.
Avukat Smidt şikayetleri ile
ilgili olarak konuşurken, öldürülen yönetmenin filminin
defalarca gösterilmesindeki
amacın toplumsal tartışmaya katkıda bulunmaktan öte
amaçlar taşıdığı iddiasında
bulundu. Smidt, DR’nin ısrarla tartışmalı filmden alıntılar
göstermesinin ardındaki amacın, gruplar arasında çatışma
yaratmak olduğunu söyledi.
Lisbeth Knudsen ise, ifade

DİN SOHBETİ

İslamda şiddet
yoktur
Mehmet Emin Bayar, Din Hizmetleri
Müşaviri

Y

özgürlüğünün sınırlarını tartıştıklarını ve yer verdikleri
bazı görüntülerin müslümanları rahatsız etmiş olabileceğini belirterek, diğer yayınlarımızda da rahatsız olan başka
gruplar bulunabiliyor dedi.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan haber programı Horisont’
ta Hollanda’daki durum ele
alındı ve aynı filmden alıntılara yine verildi.
(Haber)

üce Allah, insanı en güzel şekilde yaratmış, şan ve şeref
sahibi kılmış, ona kendi ruhundan üflemiş, yerde ve gökte bulunan herşeyi
onun emrine vermiş, onu sayılamıyacak
kadar nimetlerle donatmış ve ona iki cihan saadetini elde etmenin yolunu gösteren, “Allah’a ibadet edin, tağuttan (azdırıcıdan) yüz çevirin” (Nahl, 16/36) diye
uyaran peygamberler göndermiştir. Son
peygamber Hz. Muhammed (s.a.s.), son
din de İslâmdır. (Âl-i İmran, 3/19)
İslam; sevgi, barış, hoşgörü ve
uzlaşı demektir.
Müslüman ise; seven, sevilen, merhamet
eden, herkesle hoş geçinen ve kendisi ile
hoş geçinilen; ailesiyle, içinde yaşadığı
toplumla ve bütün insanlıkla barış içinde
olan insandır.
Sevgili peygamberimiz (s.a.s), müslümanı; “Eli ve dili ile başkalarına zarar
vermeyen, kötülüklerinden emin olunan
insandır” diye tarif etmiştir. Temeli barış ve hoşgörü olan Yüce dinimiz İslam;
birliği, dirliği, sevgi ve saygıyı, kardeşliği, hoşgörüyü emretmiş; zülmü, azgınlık
ve taşkınlığı yasaklamış, terör ve tedhişi
şiddetle menetmiştir.
Bir kudsi hadiste, “Ben zulmü kendime
haram ettim, size de haram kıldım, birbirinize zulmetmeyiniz” buyurulmuştur.
Hz. Peygamber (s.a.s) insanlara zarar
vermeyi ve zulmetmeyi yasaklamış, onlara merhametli olmayı emretmiş, “Merhamet etmeyene, merhamet olunmaz” buyurmuşlardır.
Yüce Rabbimiz, haksız yere cana kıymayı haram kılmış, cezasının ebedi kalınacak cehennem olduğunu bildirmiştir.
Aynı şekilde, haksız yere bir kişiyi öldürmeyi bütün insanlığı öldürmek, bir kişiyi kurtarmayı da bütün insanlara hayat
vermek olarak kabul etmiştir.
Hz. Peygamber ise, bırakın haksız yere
bir insanın kanını akıtmayı, savaş ortamında bile kadınların, çocukların, yaşlıların, ibadetleriyle meşgul din adamlarının öldürülmesini, hatta ibadethanelerin
yıkılmasını, ağaçların kesilmesini, hayvanların öldürülmesini yasaklamıştır.
Şu halde ismi ne olursa olsun, terör,
şiddet ve anarşinin İslam diniyle yakından uzaktan ilişkisi yoktur. İslam dini,
her türlü anarşi, fesat, bozgunculuk, zulüm, işkence, eziyet, kısaca ifade etmek
gerekirse, terör ve şiddeti kesin olarak
yasaklamıştır.
Bu durum karşısında bize düşen, her
türlü fitne, fesat, şiddet ve terörden uzak
durmak, birbirimizi sevmek, birlik-beraberlik ve kardeşlik içinde yaşamaktır. Nitekim Yüce Rabbimiz; “Ey iman edenler!
Toptan barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır” buyurmuştur.
Konuma (hutbeme) son verirken, ismi
ne olursa olsun, her türlü terörü nefretle
kınıyor, birlik ve beraberliğimizin devamını Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum.
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Türkiye Avrupa yolunda
lar da alışılmış önyargılar üzerine inşa edildi. Kitapçıkta bu
animarka’nın
önyargılar 5 ana başlıkta toplaen önemli kunıyor. Bu başlıklar şöyle: Türkiruluşlarından biri
ye çok büyük, AB kurumlarınDanimarka Ticaret ve Sanayi
daki üstünlüğü çok fazla olacak,
Odası (DI) Türkiye konusunda- Türkiye çok fakir, ve AB bütçesi
ki sessizliğini bozdu ve Türkiye için ağır bir fatura oluşturacak,
ile AB arasında üyelik görüşme- Fazla oryantal ve AB değerlerilerine başlanması çağrısında bu- ne çok yabancı.
lundu.
DI’ye göre bunlar Türkiye’ye
Türkiye’nin kaderinin belirle- AB kapısını kapatmak için icat
neceği AB zirvesinden iki hafedilmiş gerçeklikten yoksun arta önce tüm Avrupa medyasıngümanlar. Şu andaki duruma
da tartışmalar tüm hızıyla degöre Türkiye’nin AB’ye hemen
vam ediyor. Danimarka’nın en şimdi üye olması sözkonusu deönemli kurumu DI de kolları sı- ğil. Hem AB, hem de Türkivadı ve “Türkiye geliyor- açılım- ye’nin hazır olduğu bir süreç
lar ve olanaklar” adlı bir kitapsonunda üyelik gerçekleşecek.
çık yayınladı. DI genel Müdürü AB kendi kurumlarını ve bütHans Skov Christensen Daniçesini reformlardan geçirmiş
marka’da Türkiye’nin üyeliğiolacak, Türkiye ise siyasi ekonin avantajları ve dezavantajla- nomik yapısını reforme etmiş
rının tartışılması gereğine işaolacak. DI’ye göre üyelik görüşret ediyor.
melerinin başlaması kısa vadede
Türkiye 40 yıldır AB’nin kaTürkiye’ye yararlı olacak, uzun
pısında bekliyor ve artık görüş- vadede ise Türkiye’nin üyeliği
me masasına oturma zamanı
AB’nin çıkarına olacak.
çoktan gelmiş durumda. Her ne
Uzun vadedeki üç kazanım
kadar Türkiye’nin bu bekleme
AB üyeliği Türkiye’ye istikrar
süresini verimli olarak geçirdigetirmesinin yanı sıra Ortadoği söylenemese de son yıllarda
gerçekleştirilen reformlar saye- ğu ve Arap dünyasına da bir
sinde ilerleme ve istek gösterdi. köprü oluşturacaktır. AB TürMaalesef bu konudaki tartışma- kiye’yi kabul etmekle Ortadoğu
Yıldız Akdoğan

D

ve Orta Asya’da modern ve ılımlı düşünen kesimlere önemli bir
mesaj göndermiş olacak, demokrasi ve İslam’ın bir arada bulunabileceğini göstermiş olacaktır.
Bu mesaj AB’nin terörle mücadeleye ve Ortadoğu’nun istikrarına katkısı olacaktır. Güvenlik politikaları açısından bakıldığında siyasi istikrar yatırım
isteğini arttıracaktır. İstikrarlı
bir Ortadoğu Avrupa’nın enerji
ihtiyacını karşılaması açısından
önemlidir ve bu da başlı başına
Türkiye’nin üyeliğinin lehinde
bir argümandır.
İkinci bir kazanım ise, Türkiye’nin ekonomisi ve AB açısından pazar potansiyelidir. Türkiye ekonomisi yeşermektedir
2014 yılına kadar olan dönemde
üretim yüzde 72 artacaktır. İstikrarlı bir artışın gerçekleşmesi, özellikle yabancı sermayenin
Türkiye’ye girmesi ise üyelik
perspektifine bağlıdır.
Doğu Avrupa ülkelerinin üyelik sürecine bakıldığında üyelik
perspektifi ile yabancı yatırımların miktarı arasında bir bağlantı olduğu görülür. Benzer
bir üyelik perspektifi yabancı
sermayeye güven aşılar. 19952003 arasındaki dönemde Türkiye’nin AB’ye ihracatı 10 kat

artarken, AB’nin Türkiye’den
ithalatı iki katına çıkmıştır.
Türkiye’nin işgücü potansiyeli
ise üçüncü argümandır. Her ne
kadar bugün yüksek sesle söylenmese de önümüzdeki10-20
yıl içinde AB gerekli işgücünü
yaratma konusunda sorun yaşayacaktır. Türkiye genç işgücü potansiyeli ile Avrupa için bir
işgücü rezervuarı olacaktır. Bunu yanı sıra
eğitim Türk Hükümetinin öncelikli girişim
alanlarındandır.
25-34 yaş grubu içinde mesleki eğitim almış olanların oranı yüzde 10’dur. Bu oran Çek
Cumhuriyeti ve Slovakya ile aynıdır. Eğitim
alanında yapılan yatırımlar gelecekte daha
iyi eğitilmiş bir kuşağın
yolda olduğunu göstermektedir. İyi eğitilmiş
genç bir işgücü AB için
önemli bir yardım olacağı gibi, ABD ve Asya piyasaları ile rekabette de önemli bir silah olacaktır.
DI, bir çok kişi ve kesimin aksine AB komisyonunun 17 Aralık’ta vereceği karar konusun-

da şüphede değildir. Türkiye ile
üyelik görüşmelerine başlanmalı, üyelik görüşmeleri de Türkiye hazır olduğu anda sona erdirilmelidir, tıpkı Orta ve Doğu
Avrupa ülkeleri ile olan ilişkilerdeki gibi.

Danca olarak hazırlanan kitapçık
Dansk Industri (DI) tarafından
yayınlamış olup 3377 3377
numaralı telefondan sipariş edilebilir ve ücretsiz edinilebilir.

SİVAS OCAKBAŞI

Yüzde 100 helal etle yapılmış etli pide, kebap, köfte ve çorba
çeşitlerimizi mutlaka tadınız
TEKİN ÇAĞLAYAN - EROL BARDAK
Istedgade 58 1658 København V

Tlf.: 3321 3538
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FIBULA

Restaurant

ZORBAS

MOBİLYA & HALI
AKACIETORVET 2, 3520 FARUM
TLF: 4499 8555 FAX: 4499 8544

Yunan Aile Restoranı
Her Cuma ve
Cumartesi
gecesi
Yunan,
Türk, Kürt ve
Balkan
ezgileri ve
dansları

Bağlama
Ruhi Yükçü
24 Aralık Cuma günü
kapalıyız
25 Aralık Cumartesi
akşamı canlı müzik

RAMAZAN KAYA

Her hafta birbirinden
değerli sürpriz sanatçıları
ile Cuma ve Cumartesi
günleri saat 20.00 - 24.00
arası Yunan müziği ve
halk dansları, gece saat
00.30’dan sabah 4.30’a
kadar da Türk, Kürt ve
Balkan türküleri

Her
Çarşamba
Pazar
günleri arası
zengin Yunan
mutfağının
özgün
örnekleri

Piyanist
Umunt Yılmaz
Her Cuma ve
Cumartesi gecesi
sabah 03.00’e kadar
yemek servisimiz vardır

Düğün, nişan, kına gecesi, sünnet, doğum günleri ve benzeri her türlü
eğlencelerinizde 150 kişilik yerimizle hizmetinizdeyiz. Eğlence, müzik ve
kusursuz servisimizle aile restorantımız sizleri bekliyor.

Jagtvej 171 2100 København Ø

*

i
Esk

2005 Yılına Beraber Girelim
Ünlü kemancı Zeki ve Grubu eşliğindeki
müzik eşliğinde çok zengin açık büfesi,
hoşgeldiniz içeceği, gece saat 00.00’da
patlatılacak 2005’e giriş şampanyası,
Kransekage’si, gece yarısı çorbası ve
şapkası ile Kopenhag’da daha önce hiç
yaşanmamış bir yılbaşı organizasyonu
sizleri bekliyor. 500 kişilik mükemmel
lokalimizde gönlünüzce, doyasıya eğlenerek yeni yıla girin.
Bu yılbaşı eğlencesi sadece aileler için
düzenlenmektedir. Bekarlar katılamaz.

Düzenleyen :
İRFAN KURTULMUŞ ZEKİ SADIK
REZERVASYON İÇİN MÜRACAAT:
2924 2761
En son başvuru ve ödeme tarihi
15 Aralık 2004
Fiyatı:
Büyükler 300 kr.
0-12 yaş arası çocuklar 100 kr.
1001 NAT SELSKABSLOKALE
Høje Gladsaxe Center
Gladsaxevej, 2860 Søborg

CASANLI
3+2+1 kişilik

DEĞİŞİK RENK VE
MODELLERDE
KOLTUK
TAKIMLARIMIZI
MUTLAKA GÖRÜNÜZ
999
22.

99
4.9
1
:
i
d
Şim
t:
fiya

*

i
Esk

Tlf: 39 29 18 30

KOPENHAG’DA YILBAŞI EĞLENCESİ

Adres:

999
22.

99
4.9
1
:
i
d
Şim
t:
fiya

TÜM DOST VE
MÜŞTERİLERİMİZİN
YENİ YILINI
KUTLARIZ
999
22.
t:
a
99
y
i fi
4.9
Esk di:1

*
Şim

SANTAROSA
3+2+1 kişilik

BALINLI
3+2+1 kişilik

TAŞINMA
NEDENİYLE
BÜYÜK UCUZLUK

ACELE EDİN. İNDİRİMLİ FİYATLARIMIZDAN
YARARLANIN. SINIRLI SAYIDAKİ KAMPANYA
ÜRÜNLERİMİZDEN BİRİ SİZİN OLSUN

MERIC

Eski fiyat : 18.999

*
Şimdi:
12.999

STILO

Eski fiyat : 18.999

*
Şimdi:
13.499

KARYA

Eski fiyat : 17.999

*
Şimdi:
11.499

Design: KAST MEDIA I/S
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Ankara’da AB ayazı var
Türkiye heyecanla AB’nin 16 – 17 Aralık’ta alacağı
karara kilitlenmiş durumda. Ama zirve yaklaştıkça
Ankara’daki hava da soğuyor. Çünkü AB’den gelen
rüzgarlar hiç de sıcak değil.
Ceyda Karan, İstanbul

1

Ana muhalefet partisi ve CHP
genel başkanı Deniz Baykal,
Avrupa Birliği girme konusunda
hükümeti çabalarını desteklediklerini söyledi.

Design: KAST MEDIA I/S

999’da AB’ye resmen aday ilan edildiğinden beri Türkiye birliğe uyum
sağlayacağım diye çok önemli eşiklerden geçti. Demokratikleşme ve insan
hakları alanlarından ordunun siyasetteki
rolüne sınırlama getirilmesine dek Kopenhag Siyasi Kriterleri’ne uymak için adımlar atıldı. Bu süreç, AKP iktidarı sırasında daha da yoğunlaştı. Biraz da
AKP, Ankara’daki laik kurumsal cepheye karşı durabilmesi için AB dalına sıkı sıkıya sarıldığı için Avrupalıları
dahi şaşırtan adımlar atıldı.
Ama işte gelinen noktada şimdi AB’yı aldı bir düşünce.
Yıllardır Türkiye’yi insan hakları ve demokratikleşme
konularındaki eksiklikleri için eleştirerek işin içinden
çıkmışlardı. Bu konuda hala sorunlar yok mu ? Var elbette. Ama niyet artık farklı, AB’nin istediği yasal çerçeve anlamında da önemli adımlar atıldı. Eh Türkiye’yi
eleştiren AB’de pek çok insan hakları ihlali ve özellikle
de Müslüman nüfusa karşı giderek artan hoşgörüsüzlük
düşünüldüğünde, belki de AB üyesi ülkeler birliğe üye
olmayı haketmiyor denilebilir.
Kısacası AB, Türkiye’ye söyleyecek çok fazla sözü kalmadığı için biraz kenara sıkışmış görünüyor. İşte bu
sıkışmışlık, 16 – 17 Aralık zirvesinde alınacak karar
konusunda AB’yi bugüne kadar diğer aday ülkelerden
istenmeyen koşullar koymaya itiyor. AB Dönem Başkanı
Hollanda, Türkiye konusunda bol koşullu bir zirve karar
taslağı hazırladı. İçinde neler yok ki !
Kıbrıs’la başlayalım. Kıbrıs’ta son bir yılda bütün olumlu adımları Türk tarafı attığı, Annan Planı’nı Türk tarafı
onayladığı, Rum tarafı reddettiği halde sanki Türk tarafı
birşeyler yapmalıymış gibi, müzakerelere başlamak için
Gümrük Birliği anlaşmasının Kıbrıs’la da imzalanması,
yani Rum Yönetimi’nin ‘de facto’ tanınması koşulu öne
sürülüyor. Türkiye’ye, BM’de alınan haksız kararlar hatırlatılıyor, AB üyesi bir ülke tanınmadan üyelik müzakeresi yürütülemeyeceği söyleniyor. Sanki AB Kıbrıs’ı
bölünmüş bir halde üye yaparak uluslararası yasaları
kendisi çiğnememiş gibi !
Sınır sorunlarının çözümü için Lahey Adalet Divanı’nı
işaret ediyorlar. Yani Yunanistan’ın tüm Ege Denizi’ne
hakim olma zihniyetinin ortaya çıkardığı sorunları, Türkiye’nin istediği gibi ikili anlaşmalarla çözmek yerine
uluslar arası platforma taşımaktan söz ediyorlar.
Sonra Türk vatandaşlarının serbest dolaşımına dair
kalıcı sınırlamalar var. Türk işçileri en erken 2014’te
öngörülen üyelik sonrası ‘yaşlı kıtaya’ akacak zannedip,
‘Olmaz’ diyorlar, Tarım konularında uzun geçiş dönemleri ve kalıcı sınırlamalardan bahsediyorlar. Yani AB’nin
malların ve insanların hareket serbestisi temel felsefesine aykırı davranmış olmayı sorun etmiyorlar !
Daha önceki aday ülkelere getirilmeyen, üyeliğin ufacık
bir pürüzde askıya alınabilmesi koşulunu öne sürüyorlar.
Olası işkence ve insan hakları ihlallerini anıp, reformların uygulanmasına atıf yapıp, ‘sizi çok sıkı izleyeceğiz’
diyerek aba altından sopa gösteriyorlar..
Ve belki de en önemlisi, AB’nin yeni üyeleri bünyesine
katma kapasitesinin ilerde olmayabileceğini söylüyorlar.
Türkiye koşulları tam karşılasa bile müzakerelerin ucunun açık olacağını söylüyorlar. Tamam, daha önceki ülkeler için de bu durum böyleydi. Ama o ülkeler için yazılı
olarak kayda geçirilmiyordu, teamüldendi.
Tüm bunlar AB’nin çok da ‘iyi niyetli’ olmadığına işaret ediyor. Zaten Fransa, Avusturya ve Danimarka gibi
ülkeler, ‘Bakarsınız, müzakereler askıya alınır, eh bari
bağlarımız kopmasın, özel ortaklık filan önerelim’ diyerek tam üyelik dışı seçenekleri istiyor. Türkçesi: Türkiye
üye olmasın da sıkı fıkı ilişkilerimiz olsun.
Ankara herşeye rağmen AB’nin ‘kötü niyetli tutumunu’
değiştirmeye çalışıyor. Geçenlerde Çankaya köşkünde
toplanan de AB’ye ‘Helsinki’den beri üyeliğimizi teyit
ettiniz, şimdi yükümlülüklerinizi yerine getirin, var olmayan koşullar koymayın’ çağrısı çıktı. AB bu çağrıya
uyacak mı, zaman gösterecek.
haber@haber.dk

HABER

Aralık 2004

haber 15

AB göçmen politikasında yeni adım

G

AB Adalet ve İçişleri bakanları, göçmenlerin entegrasyonunu kolaylaştırmak ve göçe bağlı sosyo-kültürel yabancılaşmayı ortadan kaldırmak için önemli bir adım attı.
Haber Brüksel

öçmenlere, yaşadıkları ülkenin
dilini ve kültürel
değerlerini öğrenme zorunluluğu getirilmesine karar verildi.
AB Adalet ve İçişleri bakanları, birliğin göçmen

politikasını ihtiyaca cevap
verebilecek şekilde gözden
geçirmek için Brüksel’de
biraraya geldi.
AB’nin göçmen politikasının kaçak göçle mücadeleye
odaklandığı, entegrasyonun
ise ihmal edildiği vurgulanan toplantıda, bakanlar
göçmen toplulukları ile ye-

rel topluluklar arasında etnik gerilimin düşürülmesi
tartışıldı.
Toplantı sonunda, göçmenlere yaşadıkları ülkenin dilini, tarihini ve kültürünü
öğrenme zorunluluğu getirilmesi; karşılığında da
göçmenlerin iş, eğitim ve
sağlık hizmetlerinden eşit

İSVEÇ

Kadınları öldürmek!
Abdullah Tunçel, Lund

İ

sveç’te ortalama üç hafta içerisinde
bir kadın, cinayete kurban oluyor.
Başka bir deyişle yılda 16 kadın, ya
kocası ya da ilişkide olduğu adam
tarafından öldürülüyor. Yılda 16 kadının
öldürülmesi, İsveç standartları içerisinde
ürkütücü bir rakam.
Stockholm İl Polis Örgütü uzmanlarından olan ve konuyu uzun bir süre incelemiş olan Mikael Rying “Eğer toplum, baskı altındaki kadınlara karşı daha sorumlu
davranabilir ve bu kadınların korunması
konusunda daha etkin bir tavır sergileyebilir ise, cinayetler engellenebilir” görüşünü
savunuyor.
Mikael Rying, cinayetle sonuçlanan saldırı eylemleri konusunda uzman bir kişi.
Rying’in 1990’lı yılların başlarından bu
yana yaptığı araştırmanın sonuçları da
yukarıda sözünü ettiğimiz ürkütücü rakamları veriyor. Rying’e göre cinayet sayısını azaltmanın tek yolu da toplumun
ve ilgili kurumların hem saldırı tehdidi
altında bulunan kadınlar için hem de saldırıyı yöneltenlere karşı çok ciddi önlemler
alabilmesi. Rying “Her belediye, tehdit altındaki kadınların ulaşabilecekleri merkezler oluşturmalıdır. Bu merkezlerde polis,
psikologlar, avukatlar ve –gerekirse- tıbbi
yardım olanakları hazır bulundurulmalıdır. Bugünkü koşullarda zor durumdaki
kadınlar polis ile sosyal yardım merkezi
arasında koşuşturup duruyorlar ve pek

çoğunun gücü de bu çabanın sonucunu
getirmeye yetmiyor, yarıda bırakıyorlar.”
diyor.
Gene Rying’e göre eğer zor durumda bulunan kadınlara yardım edebilecek bir altyapı İsveç’te varolabilse, bu kadınlar daha
kolayca ve özgürce adım atabilirler, kendilerine baskı uygulayan eşlerinden / sevgililerinden daha kolayca ayrılabilirler.
Amnesty International’in İsveç kanadı,
kadınlara karşı işlenmekte olan saldırılar
ve cinayetler konusunda “alarm verici bir
durum” yorumunu yapıyor. Amnesty’nin
elindeki bilgilere göre tüm İsveç’te yalnızca dört belediyede sözü edilen sorunla ilgili
kriz merkezi bulunuyor. Diğer belediyeler
ise ülke genelindeki “kadın kriz merkezi”
telefon sistemi kanalı ile kendi belediye
sınırları içerisindeki sorunları çözmeye
çabalıyorlar.
Konu ile ilgili diğer –ve çok ilginç- bir
araştırma sonucu da şu: Kadınların başına
gelen saldırıların yüzde 40’ı, kadının yakın
çevresindeki bazı kişiler tarafından biliniyor. Saldıran erkeklerin de hemen hemen
tamamının psikolojik sorunlar yaşamakta
oldukları, bazılarının da çok ciddi depresyon (bunalım) geçirmekte oldukları doktor
raporlarına geçmiş durumda.
Bu yazı, 2004 yılının Aralık ayında bir
haber yazısı olarak yazıldı. Fakat eğer bugün böyle bir haber yazısı –üstelik İsveç ile
ilgili- yazılabiliyor ise, sormak istiyorum,
insanoğlu binlerce yıl bu gezegende hangi
uygarlığı neden geliştirdi diye!

Avrupalı sürekli şikâyet halinde

‘

Yaşlı Kıta’ Avrupa’nın
sakinleri, son yıllarda
haklarını aramak için
Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’ne (AİHM)
başvurmayı alışkanlık haline getirince, mahkeme
çalışamaz hale gelmeye
başladı.
AİHM yetkilileri, yığınla
başvuru yüzünden çalışamaz hale geldiklerini belirtiyor. 2004 Kasım ayı itibarıyla mahkemeye 75 bin
800 dosya ulaştı. AİHM,

her ay ortalama 1100 yeni
şikâyet ile karşılaşıyor. İki
yıl içinde mahkemeye ulaşan dosya sayısının 100
bini bulmasına ise kesin
gözüyle bakılıyor.
AİHM’nin toplam 424
çalışanı ise bu şikâyet
dosyalarının altında tam
anlamıyla eziliyor.
Başvuruların çok olmasının en büyük nedeni
ulusal mahkemelerin yavaşlığı. Ancak başvuru
sayısı arttıkça AİHM’nin

de çalışma hızında düşüş
yaşanıyor.
Sorunlarına kendi ülkelerinde çözüm bulamayınca
AİHM’ye en çok başvuran
ülke vatandaşları arasında
Türkler de yer alıyor.
Diğer ülkeler Polanya,
Rusya, Romanya ve İtalya. 1949’da kurulan mahkeme 43 üye ülkenin 800
milyon vatandaşına hizmet veriyor. AİHM, insan
hakları ve demokrasi uygulamalarını izliyor.

ölçüde faydalanmalarının
sağlanması için gereken
önlemlerin alınması kararlaştırıldı.
Hollandalı Milletvekilinden Sert Tepki
Göçmenlerin entegrasyonu konusu, Hollanda’da
film yönetmeni Theo Van

E

Meydanda yapılacak gösteride konuşmacılar Türkiye’nin AB üyeliğini destekleyen konuşmalar yapacaklar, meydanda
bulunanlara Türk yemekleri ikram edilecek ve önyargıların ortadan kaldırılmasına yönelik bilgiler verilecek.

kapatmak ve Hollanda’ya
5 yıl süreyle, batılı olmayan
göçmen kabul etmemek olduğunu savundu.
“Hollanda, bu hoşgörüsüz
insanlara karşı gereğinden
fazla hoşgörü gösterdi” diyen Wilders, ırkçı ya da İslam düşmanı olmadığını da
sözlerine ekledi.
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- Araba freni

Danimarka’nın en büyük Türk
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Roskildevej 376,
2630 Tåstrup
www.ahsdaek.dk
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TÜRK HAVA YOLLARI YETKİLİ SATIŞ ACENTASI

Türk Hava Yolları
ile haftanın
yedi günü Türkiye’ye
uçuşlarımız vardır
YENİ YILINIZ
KUTLU
OLSUN

Hidayet Hatipoğlu

Kopenhag’da dikkatler Türkiye’ye yönelecek
uropabævagelsen (Avrupa Hareketi)
adlı Avrupa Birliği yanlısı girişim grubu 18 Aralık günü saat 13.00 -15.00 arası
Kopenhag şehir meydanında düzenleyeceği bir happening’le dikkatleri Türkiye’ye
çekecek.

Gogh’un öldürülmesi ve bunun ardından Müslümanların okullarına ve ibadethanelerine art arda saldırılar
düzenlenmesiyle yeniden
gündeme gelmişti.
Hollandalı aşırı sağcı milletvekili Geert Wilders ise,
çarenin, köktendinci propaganda yapılan camileri
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Fabrizio Barbaso:

Aralık 2004

RÖPORTAJ

»Müzakereler 2005’in ikinci yarısı başlar«

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Genişleme direktörü Fabrizio Barbaso, HABER’e verdiği özel röportajında,
Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin başlama tarihi olarak ‘2005’in ikinci yarısını’ telaffuz etti.
Duygu Leloğlu, Brüksel

T

ürkiye
ile
ilgili tarihi
kararın alınacağı
17
Aralık Zirvesi öncesinde, AB içindeki havayı
yansıtan Farbizio Barbaso, müzakerelerin 8-10 yıl sürebileceği,
üyeliğin ise 2015’de gerçekleşebileceğini söyledi.
Komisyon’un genişleme bölümünde Komiser Günther Verheugen’ın ardından en yetkili kişi olan
Barbaso’ya göre, müzakerelerin
ikinci yarısında başlayacak olması sürpriz bir karar değil. Çünkü,
Ankara’nın, ‘Kopenhag kriterlerini yeterince yerine getirdiği sonucuna varan Komisyon, müzakere
öncesinde, kriterlere yüzde yüz
uyum bekliyor.
Bunun için, TCK, örgütlenme yasası, İstinaf Mahkemelerine ilişkin
yasaların yürürlüğe girmesini, infaz, ceza-usül ve idari polis yasalarının yasalaşıp, yürürlüğe girmesini bekliyor. Toplam altı yasanın
gelecek yıl nisan veya mayıs aylarında tamamlanabileceği hesabını
yapıyor.
Öte yandan Barbaso, 17 Aralık’da
Türkiye’ye kesin müzakere tarihi
verilmeden önce bir kaç ay daha
beklenmesine dair senaryonun da
olasılık dahilinde olduğunu söyledi. Çünkü ortada iki sorun var:
Ankara’nın Kıbrıs’ı henüz ‘devlet’
olarak tanımaması ve AB kamuoyunun Türkiye konusunda bilgilendirilme ihtiyacı.
Yaratıcı Olmak Zorundayız
Türkiye’ye gelince AB çok yaratıcı oluyor. Mesela AB Komisyonu
ilk defa bir aday ülke için, ‘yeterli derecede’ Kopenhag kriterlerini
doldurunuz.’ deyimini kullandı.
Bu yeterli kelimesine bir açıklık
getirebilir misiniz?
“Bazen yaratıcı olmak zorundayız. Ancak Türkiye’ye çok açık bir
mesaj verdik. Komisyon’a göre,
müzakereleri açmak için kriterler
karşılandı. Ama bu, siyasi açıdan
kriterlerin ‘yüzde yüz’ karşılandığını da söylemek imkansız. Yasaların uygulanması ve reformun
devamlı ve geri dönülmez bir hale
getirilmesi gerekiyor.”

Yüzde yüz uyumu, müzakereler
sırasında mı yoksa öncesinde mi
yapmak gerekiyor?
“Daha önceden çıkartılmış olan 3
yasanın müzakereler öncesinde yürürlüğe konulması lazım. Kalan 3
yasa (istinaf-infaz) teklifinin de
yasalaşarak, yürürlüğe konulması
gerekiyor. Toplam 6 yasa yürürlüğe sokulursa, o zaman Kopenhag’a
tam uyum gerçekleşir. Müzakere-

ler başlayabilir. Tahminlerimize
göre, bütün bunlar gelecek yıl
mayıs ayında gerçekleştirilebilir.
Bunun dışında, yasaların uygulanması, daha uzun dönemli bir iş.
Bu durumda Türkiye’nin sözlerini
yerine getirmesi için sürekli baskı
altında tutmalıyız ve durumu yakından gözlemlemeliyiz. “
Türkiye, Hırvatistan Muamelesi Görmez
Türkiye tam uyumu ancak Mayıs’ta gerçekleştirirse, bu durumda, müzakereler de ancak 2005’in
ikinci yarısında başlayabilir. Öyle
mi?
“Evet. Bence müzakereler 2005’in
ikinci yarısında başlar. Ama bu
süpriz bir gelişme değil. Eğer Hırvatistan örneğine bakacak olursanız, Hırvatistan ile müzakerelerin
başlaması konusundaki karar, Haziran 2005 tarihinde alınmıştı. AB
liderleri, 17 Aralık Zirvesinde ise,
müzakerelerin tam olarak hangi
tarihte başlayacağına karar verecek. Yani, müzakere kararının
alınması ile, müzakerelerin başlaması arasında 10-12 ay var. Eğer
Türkiye ile müzakerelerin başlanması kararı Aralık ayında alınırsa, recek. AB kamuoyu bundan korkmasaya oturulması ve Hükümet- mamalı. “
lerarası Konferans’ın toplanması
için biraz beklemek gerekecek. “
Müzakere öncesinde, Kıbrıs’ın tanınması ve AB kamuyounun bilgiSiz burada Türkiye’ye de Hırvatis- lendirilmesi olmak üzere iki sorutan benzeri bir uygulama mı yapı- nun çözülmesi şartı mı var?
lacak diyorsunuz? Yani, Türkiye “AB kamuoyu konusunu biraz
için iki defa mı karar alınacak? daha zaman alacak. Kıbrıs’ın ta‘Aralık’ta müzakerelere 2005’in nınması konusunun ise daha önikinci yarısında başlayalım di- ceden çözülmesini bekliyorum. Bu
yecekler. 2005’in Haziran’ında konuda en iyimser senaryo, tanıntekrar biraraya gelerek, hangi ma konusunun 17 Aralık günü çögün başlayacağı kararını mı ala- zülmesi. Öyle olmazsa, müzakere
caklar?
masasına oturulmadan önce çö“Eğer Hırvatistan örneğinden ha- zümlenmesi gerekli.”
reket edilirse, Türkiye için de iki
defa karara ihtiyaç var denilene- Ankara’dan gelen işaretler, Rum
bilir. Hırvatistan’a ilk adım ola- yönetimini tanıma yolunda hiç bir
rak ‘müzakereler 2005’in başında adımın şimdilik atılmayacağı yobaşlasın’ denildi. Altı ay sonra ise, lunda. Bu, yasal bir sorun olarak
bu Aralık ayında, ‘kesin müzake- görünmüyor. Katılıyor musunuz?
re tarihini’ verecekler. Ama Türki- “Tanınma konusu, temel olarak siye’nin durumu Hırvatistan’dan ta- yasi bir sorun. Bir aday ülkenin AB
mamen başka. Komisyon, geçmişte ile müzakereleri, birliğin 25 ülkeTürkiye’ye ilişkin görüşünü bildir- sinden biri tanımamadan yürütemişti. Türkiye-AB arasında geçmiş- bileceğini düşünebilmek zor. Yasal
teki ilişkiler öyle yoğun oldu ki, iki açıdan da bu böyle. Ancak, Türkiadımlı karara ihtiyaç yok. AB Kon- ye’nin son aylarda, BM’nin barış
seyi, Aralık ayında Türkiye’ye ke- çabalarına çözüm konusunda yarsin bir tarih verebilir.”
dımcı olduğunu da bir gerçek. Ne
yazıkki referandumlardan istenen
17 Aralık öncesindeki bu kritik sonuç çıkmadı. Bunların ışığında,
dönemde, Brüksel’de havayı nasıl Türkiye’nin, Kıbrıs’ın tanınması
görüyorsunuz?
dahil, aktif olmayı sürdüreceğine
“Brüksel’deki hava aslında bir inanıyoruz.”
çok faktöre bağlı. Tabii ki senaryolardan en iyimseri, Ankara’ya Ya tanınma gerçekleşmezse?
Zirve’de kesin bir tarih verilecek “Gerçekleşmezse, ben Türkiye’nin
olması. Ama, korkarım ki, kesin şu anda istikrarlı politikasını sürbir tarih verilmeden önce bir kaç düreceğini düşünüyorum. Eğer
ay beklenmesi yolundaki diğer se- bu politika, yüzünü AB’ye dönnaryolar da mümkün. Bu durumu, mekse, AB’nin içinde Kıbrıs da
bazı faktörler etkiliyor. Bir faktör, bulunuyor.”
Türkiye’nin hala Kıbrıs’ı devlet
olarak tanımaması. Rumların bu Bazı Rum çevreleri, AB Komisyokonuda ne kadar hassas oldukla- nu’nun Kuzey Kıbrıs’a doğrudan
rını biliyorsunuz. İkinci bir fak- ticareti hiç bir zaman başlatamatör ise, AB kamuoyuna, Türkiye yacağını bile bile, böyle bir öneri
ile müzakerelerin müzakerelerin getirdiğini iddia ediyorlar. AB,
başlamasının ne anlama geldiğini çıkmaza mı girdi?
anlatmak için biraz zamana ihtiyaç “Kesinlikle değil. Öncelikle elimizvar. Türkiye, müzakerelerin baş- de kristal yuvarlak olmadığı için
ladığının ertesi günü AB’ye üye geleceği göremiyoruz. AB anlaşolmayacak. Müzakereler uzun sü- masının 133. maddesi, karar or-

Resmen müzakereleri de sonra
açarız.’ derse, ben olsam, bu karardan endişe duymazdım. Çünkü
taramanın herhalükarda yapılması
gerekiyor. Resmi müzakereler sonra açılsa bile arada geçen sürede
tarama bitirilir.“
Ama ikinci bir karar almamız
lazım derlerse, bu biraz oyalama
anlamına gelmez mi?
“Tarama, tamamen teknik bir süreç. Eğer müzakereler açılmamışsa
ya da açılmayacaksa, tarama yapmanın da bir anlamı yok. Taramanın amacı, müzakere için hazırlık
olması. “
Tek Amacımız Tam Üyelik
AB, bu sürecin ‘ucunun açık’ olduğunu söyleyerek, üyelik yerine,
imtiyazlı ortaklık yolunda kapı
aralasa bile mi?
‘Ucu açık’ bir süreç bizim için şu
demek: Türkiye ile süreçte için tek
bir perpektif var. O da Türkiye’nin
AB üyesi olması. Ucu açık çünkü,
sonucunu bilemiyoruz. Belki birgün Türkiye, üyelik fikrini değiştirecek. Belki de, bazı konularda
görüş birliği sağlanamayacak.
ganı Konsey’e ‘nitelikli çoğunluk’ Ama buna başlarken tek amacıkarar verme yetkisi tanıyor. Karar mız üyelik.”
alınması için en iyi koşulu yarattık. AB, kasım ayındaki Genel İş- Ama kafanızın bir köşesinde hep
ler Konseyi’nde büyük bir ihtimal- ‘imtiyazlı ortaklık’ neden olmasın
le mali yardım kararını yürürlüğe sorusu da kalacak. Öyle mi?
sokacak. Bu sırada, ‘doğrudan tica- “Bu bir olasılık. Ama bunu sadece
retin’ de onaylanması gerektiğinin AB tarafından getirilebilecek bir
altını çizecek. Umarım bu konu da öneri olarak görmeyin. Türkiye
bir tarih belirleyecek. AB’nin üç te- tarafından da gelebilir. Çünkü,
mel kurumu olan Parlamento, Ko- Türkiye, AB’ye girmekle, egemisyon ve Konsey, mali yardımın menliğinin büyük bir bölümünü
yanında, doğrudan ticaret kararı- paylaşmak durumunda kalacak.
nın alınması konusunda fikir bir- Ekonomik yasaların yüzde sekseliği var.”
ni Brüksel’de karara bağlanacak.
Bu da, bundan sonra TBMM, yasa
Süreçte Vakit Kaybetmemeçıkarırken, yüzde yüz kendi başıliyiz
na hareket edemeyecek anlamına
Brüksel’de ‘AB liderleri, Aralık’ta geliyor. AB, klübün kurallarına
müzakerelere hazırlık süreci an- uymak demek.”
lamına gelen, ‘tarama sürecini’
başlatırlar. Ancak masaya otur- Türkiye gibi büyük bir ülkenin,
mak için yeni bir karara gerek müzakerelerin çok sancılı geçebiduyabilirler.’ şeklinde bir başka leceğini söyleyebilir miyiz?
senaryo da dolaşıyor. Bu senaryo “Müzakereler çok karmaşık bir
mümkün mü?
süreç. Bu geçmiş yıllarda diğer
“Yasal olarak herşey mümkün. adaylar için de aynı şekilde zordu.
Ama biz geçtiğimiz yıllarda bir Yani bu sürecin başarılı olması
gelenek geliştirdik. Buna göre, için liderlik özelliği ve her iki tailk önce müzakere kararı alınır. rafında da kesin kararlılığı önem
Ardından AB Hükümetlerarası kazanıyor. “
Konferans toplanarak müzakereleri açar. Sonra da müzakerelere Müzakere’de Pazarlık Yok
hazırlık yapmak için tarama süre- Müzakereler başladığında, Türkici başlar. Bu yöntem 10’u AB’ye ye masasını daha da genişletmeyi
giren 12 aday ülkeye uygulandı. düşünüyor musunuz?
Eğer bir ihtiyaç olursa, bu gelenek “Şu anda Türkiye masası, bize vedeğiştirilebilir. Ama asıl önemlisi rilen görevleri yerine getirebilecek
bu süreçte vakit kaybetmemek. düzeyde yetkin bir şekilde çalışıTarama süreci, müzakereye baş- yor. Çünkü Komisyon’un 100 kalamadan önce yapılması gereken dar çalışanı bulunan Ankara’daki
bir önşart. Çünkü tarama saye- bürosu ile de koordineli yapıyoruz.
sinde, oldukça karmaşık olan, 85 Bu sayı biraz daha artar. Ancak,
bin sayfayı bulan AB mükteseba- sayı çok fazla arttırmayı düşünmütını Türk yetkililerine açıklayaca- yoruz. Türkiye masası için, en iyi
ğız. Bu süreçte aday ülke yetkilileri uzmanları seçeceğiz. Çünkü bizim
ise bizden bazı konularda açıkla- için Türkiye’nin AB katılımı çok
ma bekleyebilirler. Bunun yanın- önemli bir süreç “
da, yasal konularda görüş alışverişleri yapılıyor. 8-10 ay arasında Müzakerelerin ne demek olduğusürüyor. Geçtiğimiz yıllarda müza- nu biraz açalım. Müzakere derken,
kereler resmi olarak başlatıldıktan karşılıklı ‘pazarlıktan’ bahsetmisonra taramaya geçiliyordu. Ama yorsunuz. Öyle değil mi?
eğer Aralık’daki AB Zirvesi, ‘gelin “Tamamen doğru. Pazarlık söz koönce tarama sürecine başlayalım. nusu değil. Müzakere, yasaların
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AB müktesebatına uyumlandırılması, yürürlüğe sokulması anlamına geliyor. Bu sırada,
uyum için gerekli idari ve altyapının oluşturulması da önem kazanıyor. Pazarlık ise, müzakere eden ülkenin yasalarını değiştirebilmesi için
isteyeceği, ‘geçiş sürelerinde’ yapılıyor. Yani
bazı yasaların çıkartılmasının geciktirilmesi
söz konusu olabilir.”

İkiz Kulelere ‘ikiz Tazminat’

Bir anlamda müzakereyi, ‘empoze etmek’ olarak kullanıyorsunuz.
“Diğerleri de aynı şekilde yaptık. AB klübünün kurallarını açıkladık. Eğer bu klüpte yer
almak istiyorlarsa, bu kuralları kabul etmek
zorundalar. “

1 Eylül saldırılarında hedef olan ABD’nin
New York kentindeki Dünya Ticaret Merkezi’nin kiracısı Larry Silverstein, 9 sigorta
şirketine açtığı tazminat davasını kazandı.
Silverstein, 11 Eylül’de iki ayrı binaya iki ayrı
saldırı olduğunu söyleyerek sigorta şirketlerinin
her iki bina için de ayrı ayrı tazminat ödemesini
istemişti. Ancak sigorta şirketleri iki binayı tek bir
bina kabul ederek Silverstein’ın bu isteğini reddetti. Bunun üzerine Silverstein hakkını mahkede
aramaya karar verdi.
Poliçesinde yazan 3.5 milyar doların iki katının
kendisine ödenmesini istedi. Ancak birçok kez
mahkeme talebi reddetti. Ancak New York Eyalet Mahkemesi jürisi, 11 Eylül’de iki ayrı saldırı
olduğuna kanaat getirerek Silverstein’ın dokuz
ayrı sigorta şirketinden ekstra 1.1 milyar dolar
daha almasına karar verdi.
Daha önce tek bir bina için 880 milyon dolar
ödeyen Swiss Re isimli sigorta şirketinin ikinci
bina için ödemesi gereken tazminata daha sonra karar verilecek. Silverstein, “Verilen karardan
dolayı çok mutluyum. Sigorta şirketlerinden alınacak parayla ABD’nin özgürlük sembolü haline
gelmiş olan Dünya Ticaret Merkezi tekrar inşaa
edilebilecek” dedi.
Silverstein’ın 3.5 milyar dolarlık sigortasından
iki saldırı olduğu için 7 milyar dolar ödenmesi gerektiğini söyleyerek açtığı davalar sürüyor. Ünlü
yatırımcı, diğer davaları da kazanarak toplamda
bu rakamı alacağını söylüyor. Sigorta şirketleri ise
ardı ardına itiraz davası açıyor.
11 Eylül’de ikiz kulelere El Kaide hava korsanları iki Boeing yolcu uçakğıyla terörist saldırı düzenlenmiş, bunun sonucunda yaklaşık 3 bin kişi
hayatını kaybetmişti. Bu saldırı sonrası Amerika,
El Kaide lideri Ladin’i yakalamak için Afganistan’a askeri harekat başlatmıştı.

2015’de Tam Üyelik
Türkiye ile müzakere metodunuzu da değiştiriyorsunuz. Bu yeni methodunuzu kısaca
açıklar mısınız?
“Buna yeni diyoruz ama eski metoddan bir
noktada farklı. Eskiden her alanda müzakere yaparken, müzakereci ülkeden yasaların
değişmesi için söz alıyorduk. Sadece rekabet
alanında, bir kaç bir konuda uyum bekliyorduk. Şimdi ise, söz yeterli olmayacak. Artık
uygulama da görmek istiyoruz. Mesela ortak
pazarda, sigorta sektöründe liberalizasyon
sözü yeterli olmayacak. Bu sözün yerine getirilmesi de gerekecek.”
O zaman Türkiye ile müzakereler, daha öncekilere göre daha fazla sürecek. Bu süreç ne
zaman biter?
“8-10 yıl içinde biter.”
Türkiye’nin üyeliği ne zamana gerçekleşebilir?
“Üyeliğin, 2014 yılından itibaren gerçekleşebileceği söylenebilir. Çünkü, bu tarihten itibaren, üyeliğin tarihini etkileyebilecek, AB’nin
yeni mali dönemine de giriliyor. 2012-2013
gibi müzakerelerin tamamlanabileceğini hesaplarsak, bir kaç yıl da üzerine katılım anlaşmasının imzalanması ve onaylanması sürecini koyun. 2015’de üyelik bana mantıklı
bir yıl geliyor.”
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11 Eylül’de vurulan Dünya Ticaret Merkezi’nin “kiracısı”, eylemin ikiz saldırı olduğu ve 3.5
milyar dolarlık sigortadan iki kat para alması gerektiği yolunda açtığı davayı kazandı.

1

Doğayı odanıza taşıyın
Sevdiklerinize
çiçek vermek
için her zaman
bir gerekçeniz
vardır

Mağazamızda her zaman uygun fiyatlarla
çeşit çeşit, rengarenk, taptaze gül ve çiçek
çeşitleri bulunur.
SEVDİKLERİNİZİ MUTLU EDİN !

PINAR Lygteskov Blomster
Østerbrogade 62
2100 København Ø
Tlf: 35 38 23 90
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2005 denetim yılı olacak
İşyeri Denetleme Kurumu müfettişleri, 1 Ocak 2005’te yürürlüğe girecek olan ‘İş ortamı
reformu (Arbejdsmiljø reform)’ kapsamında en küçük bakkaldan en büyük işletmeye ve
kamu kuruluşlarına kadar tüm iş yerlerini sağlık ve çalışma güvenliği denetiminden
geçirecekler.
denetimde bir iyileşme olmamışsa ceza bu
kez ikiye katlanarak kesilecek, yine de bir
iyileşme sözkonusu değilse, bu kapatma
cezasına kadar gidecek” dedi.

Cengiz Kahraman

D

animarka’da 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek olan ‘İş ortamı reformu (Arbejdsmiljø reCezalar 23 bin krondan başlıyor
form)’ kapsamında en küçük
Yıldız ayrıca, İşyeri Denetleme Kurumu
bakkaldan en büyük işletmeye ve kamu
tarafından yapılan taramalarda işyeri
kuruluşlarına kadar tüm iş yerleri sağsahibinin hazırlıklı olması gereken kolık ve çalışma güvenliği taramasından
nulara bazı dikkat çekti. Yıldız, “örneğin
geçirilecek.
çalışma ortamındaki ısı 18 ile 25 derece
Danimarka’daki 200 binin üzerinde
arasında mı, tehlikeli makineler var mı, iş
işyerindeki çalışma ortamlarının ve
kazası nasıl önlenir, işyeri sahibi güvenlik
hijyen durumlarının denetleneceği
kursundan geçti mi, İşyeri değerlendirtaramalar İşyeri Denetleme Kurumu
mesini (APV) yaptırdı mı, bunlar denet(arbejdstilsynet) müfettişleri tarafınlenecek. Eğer bunlardan eksik olan varsa
dan yapılacak.
ilk önce 23 bin kron para cezası kesilecek
Başlangıçta özellikle iş ortamı konusonra da bu ceza ikiye katlanarak artacak
sunda sorunları olan işyerlerini denetve sonunda işletme ruhsatı elinden alınaleyeceklerini belirten İşyeri Denetleme
cak” diye işyeri sahiplerini uyardı.
Kurumu Müdürü Jens Jensen, “Ancak
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. Danışman Sadık Yıldız ve iş arkadaşı
bu diğer iş yerlerinin denetlenmeyece- hukukçu Fatma Yıldız, 1 Ocak 2005’te yürürlüğe girecek olan İş ortamı reZorunlu işletme kursları geliyor
ği anlamına gelmesin. Öncelikli olarak formu konusunda vatandaşlarımıza yönelik bir bilgilendirme toplantısı düDanışman Sadık Yıldız’ın dikkat çektiği
çalışma güvenliğini sağlamayan ve İş- zenleyecekler. Bilgilendirme toplantısı 6 Ocak’ta Perşembe günü Købenbir başka önemli konuda, yeni işyeri açan
yeri Değerlendirmesi (Arbejdsplads havns Teknisk Skole’de yapılacak. Kursa katılmak isteyen işyeri sahipleri
ya da bir işyerini devralan vatandaşlarıvurdering, APV) yaptırmayan işyerle- 3313 0967 no’lu telefon numarasından daha geniş bilgi alabilirler.
mızı yakından ilgilendiriyor.
ri denetlenecek. Eğer işyeri kurallara
Yıldız, “Yeni reform gereğince işletme
uymamışsa bir daha denetleyeceğiz, ta
ruhsatı alabilmek için kursa gitmek zorunlu
ki kurallara uyuncaya kadar. Bu yüzden şimdi- den endişe duyduğunu söyledi.
den bütün işyerlerinin kurallara uyması çağrı- 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek olan reformun çok hale getiriliyor, kursa gitmeyenlere işletme
sını yapıyoruz. Aksi taktirde cezalar yağacak” ciddi sonuçlar doğuracağına dikkat çeken Yıl- ruhsatı verilmeyecek. Hali hazırdaki işyeri sadız, ticaretle uğraşan vatandaşlarımızın yüzde hipleri de en geç 1 Temmuz 2005 tarihine kadar
uyarısında bulundu.
80’inin gıda satışı üzerine alanında çalıştıklarını bu kurslara katılmak zorundalar” dedi.
belirterek, “Sağlık alanında yapılan kontroller, Danışmanlık firmasının işyerlerine bu konuEn büyük zararı vatandaşlarımız
hijyen durumu, sağlık dosyası, buzdolabı ve larda yardımcı olduğunu belirten Yıldız, şimgörecek
Başkent Kopenhag’da işyerlerine danışmanlık derin dondurucuların soğutma ayarları, hazır- diye kadar gerek Kopenhag’daki gerekse diğer
hizmeti veren Matador Impex ApS’den danış- lanan yemekler ve diğer gıda maddeleri bir çok şehirlerdeki bir çok işyerine yardımcı olduklaman Sadık Yıldız da, bu taramalardan en çok alanda yapılacak. Eğer bunlardan biri ya da bir rını söyledi.
cengiz.kahraman@haber.dk
vatandaşlarımızın işyerlerinin zarar göreceğin- kaçı eksikse ilk önce bir ceza verilecek, ikinci

Efes kapış kapış

T

ürk birası Efes Pilsen
artık Danimarka’da süpermarketlere de girdi.
Danimarka’nın önde gelen süpermarket zincirlerinden NETTO’nun ülke genelindeki 357
marketinde satışa çıkarılan
Efes Pilsen, Danimarkalılar
tarafından kapışıldı.
Danimarka’da ayrıca Spar,
Elite, Superbest vb. süpermarket zincirlerinin sahibi
Supergross’un da marketlerinin bir çoğunda Efes Pilsen
satılmaya başlandı.
Danimarkalıların Efes Pilsen’e gösterdiği ilgiden memnun kaldıklarını belirten Efes
Pilsen Danimarka distribütörü Ali
Doğan, bir çok
marketten teklifler aldıklarını
söyledi.
Danimarka
genelinde hali
hazırda başta
Türk restoran
ve kafeler olmak üzere bir
çok satış merkezine Efes birasını veren Ali
Doğan, bundan
sonraki hedeflerinin diğer
büyük market
zincirleri olduğunu söyledi.
(Haber)

Danimarka’da
büyüme hız kesti

A

BD dolarının Euro karşısındaki değer kaybı bir taraftan
Danimarkalı ihracatçıları
endişelendirirken, diğer taraftan
ekonomideki büyümeyi de engellemeye başladı.
Dolardaki düşüşün ardından Danimarka’daki ithal tüketim mallarına
ilgi giderek artarken, ihracatta ise
düşüş başladı. İthalat son üç ayın
rakamlarına göre yüzde 3.4 oranında artarken, ihracat yüzde 1.7 oranında geriledi.
Dolardaki düşüş Danimarka’nın
uluslararası piyasalardaki rekabet
gücünü büyük ölçüde etkiledi. Danimarka toplam ihracatının dörtte
birini ise Amerika Birleşik Devletleri ve dolara bağlı ülkeler oluşturuyor.
Bu arada, Danimarkalı şirketlerin
Avrupa Birliği’nin genişlemesinden
de yeteri kadar yararlanamadıkları
bildirildi. Diğer AB üyesi ülkelerden geçtiğimiz 1 Mayıs’ta AB’ye
yeni üye olan ülkelere yönelik ihracatta ortalama yüzde 2.2 oranında
artış gözlenirken, Danimarka’nın
bu ülkelere olan ihracatı yüzde 4
oranında geriledi.
AB’ye yeni üye olan ülkelerle ihracatını artıran ülkelerin başında
ise Almanya ve Hollanda geliyor.
Almanya’nın bu ülkelere ihracatı
yüzde 1.6 oranında artarken, Hollanda’nın bu ülkelere yaptığı ihracat
geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana
yüzde 2.4 oranında yükseldi.
(Haber)

Türkiye sıfır
atan 50.
ülke olacak

T

ürkiye, yılbaşından
itibaren geçeceği Yeni
Türk Lirası (YTL) ile
birlikte bugüne kadar
parasından sıfır atan 50’nci
ülke olacak. Paradan sıfır
atmada, İsrail, Bulgaristan
ve Polonya örnekleri başarılı
olurken, Arjantin ve Brezilya
sıfır silme uygulamasında bekleneni veremedi.
İsrail’de, 1985’te uygulamaya
konulan istikrar programı kapsamında ulusal para şekelden
üç sıfır atıldı. Bu durum, uygulanan istikrar programıyla
birlikte yüzde 450 seviyesindeki yıllık enflasyonun kontrol altına alınmasına önemli
katkıda bulundu.
Bulgaristan’da ise başarı ile
uygulanan bir istikrar programı sonrasında yıllık enflasyon
oranının yaklaşık yüzde 1’e,
faiz oranlarının ise yaklaşık
yüzde 5’e düşürülmesinin
ardından 1999 yılında ulusal
para birimi levadan üç sıfır
atıldı. Bunun sonucunda da
Leva, 2000 ve 2001 yıllarında önceki yıllara göre azalan
oranda değer kaybetti, sonraki
dönemde ise değer kazandı.
Ülke örnekleri incelendiğinde sıfır atılmasının genelde
istikrar programı ile birlikle
gündeme geldiği görülüyor.
Farklı enflasyon oranında sıfır atılmasına rağmen, bu farklı ülkelerdeki istikrar programına bağlı olarak enflasyonda
da düşüş sağlanabiliyor.

İş, arkadaş,
eleman, kiralık, satılık konut mu arıyor sunuz?
Ya da kullanmadığınız eşyalarınızı satmak, veya değiştirmek
mi istiyorsunuz. Her türlü kısa ilanınızı ücretsiz yayınlıyoruz.
İlanlarınızı mail ile haber@haber.dk
adresine gönderebilirsiniz.
ELEMAN ARANIYOR
Ezgi Bar’da çalışacak
bayan eleman aranıyor
Müracaat:
Tlf. 2082 9131

SATILIK ARSALAR
PAMUKKALE YOLU
ÜZERİNDE SATILIK
ARSA
PAMUKKALE yolu
üzerinde ve Pamukkale’ye
yaklaşık 2 km uzaklıkta,
benzin istasyonu karşısında 1308 m2 arsamız
sahibinden satılıktır.
Arsamız her türlü iskan
ve ticari amaca müsaittir.
Fiyatı : 220.000 dkr.
Daha fazla bilgi için:
kahraman@tiscali.dk
ya da 2127 1744’ü
arayın.

DİDİM’DE ARSA
Didim’de 300 m2 tapulu ve
parselli arsamız satılıktır.
Tlf. 2292 7512

ANTALYA’DA SATILIK
DAİRELER
GARANTİ EMLAK
Antalya ve çevresinde satılık veya
kiralık otel, pansiyon, daire, dükkan
ve arsalar
Tel: 0090 242- 311 42 88
0090 532- 254 34 77

HABER
SİZİ MÜŞTERİNİZLE
BULUŞTURUR.
HABER’E İLAN VE
REKLAM VERMEK

Vælg

HABER
til dine
annoncer

HABER

İÇİN

skaber kontakt
til dine kunder

22 74 82 26’yı
ARAYINIZ.

Annonce tlf.:
22 74 82 26
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Türk televizyonları
Avrupa’yı fethetti
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch’e göre Beko,
Vestel ve Profilo pazarın yarısından fazlasını ele geçirdi.

U

luslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk televizyon üreticilerinin rakiplerine rağmen Avrupa’da son beş
yıl içerisinde satışlarını hızla arttırarak
piyasanın yeni liderleri haline geldiklerini söyledi.
Fitch yayımlanan raporunda, Türk üreticilerin kapasitelerini arttırmalarıyla bu
güçlü büyümenin orta vadede sürmesini
beklediğini ifade etti. Fitch Avrupa Sektörel ekibinin Direktör Yardımcısı Kaan Kiziroğlu, ‘’Bu yaz Avrupa’da satılan televizyonların yüzde 50’sinden fazlasının Vestel,
Beko, Profilo gibi Türk menşeli ekipman
üreticileri tarafından üretildi ve monte
edildi ve bu durum Grundig, Formenti,
Sei ve Finlux gibi Avrupalı televizyon üreticilerinin pazar paylarını azalttı’’ dedi.
Fitch raporunda, sabit giderlerin azalmasına ve malzeme tedariğinde pazarlık
gücü kazanılmasına yardımcı olan büyük
üretim kapasitelerinin, Türk şirketlerinin
başarısının arkasındaki temel etken oldu-

ğunu ifade etti. Fitch’e göre, buna ek olarak düşük işgücü maliyetleri, geniş ürün
tasarım yelpazesi ve iyi lojistik hizmetleri
de Türk üreticilerinin Avrupalı ve Uzakdoğulu şirketlere karşı rekabeti sürdürmesine yardımcı oluyor.
Buna ek olarak, televizyon üretiminde
kullanılan teknoloji daha standart hale
getirilirken, televizyon tasarımlarının da
yakınlaştığını kaydeden Fitch, ayrıca şu değerlendirmelerde bulundu: “Ancak, Schneider Electronics AG gibi Avrupalı şirketleri
satın alma ya da Çinli TCL International’ın
Fransız Thomson’la yaptığı gibi ortak girişim kurma yoluyla düşük maliyetli Çinli
üreticilerin Avrupa pazarına girmesi, özellikle üst ürün segmentinde Türk imalatçılara yönelik bir tehdit olmayı sürdürüyor.’’
Avrupa’daki televizyon pazarı 35 milyon
adetlik bir pazar ve Türkiye, bunun yarısından fazlasına sahip konumda.
Avrupa’da Türk üreticileri arasında Vestel’in birinci, Beko’nun ikinci, Telra’nın da
üçüncü sırada olduğu ifade ediliyor.

Danimarka dünyanın 5. zengin ülkesi

D

ünya Bankası tarafından yayınlanan bir raporda Danimarka; Lüksembourg, ABD, Norveç ve İsviçre’den sonra dünyanın en zengin beşinci
ülkesi olarak gösterildi.
Rapora göre, her bir Danimarkalının
cebine yılda ortalama 187 bin kron para
giriyor. Bu da, bir Danimarkalının eline

İsveç’e göre yüzde 17, Almanya’ya göre
ise yüzde 14 daha fazla para geçiyor anlamına geliyor.
Rapora göre, dünyanın en yoksul ülkesi
ise Sierra Leone ve bu ülkede halkın eline yılda ortalama sadece üç bin 180 kron
geçiyor.
(Haber)
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Danimarka’da bir Türk baklavacısı

S

on yıllarda, Danimarka’daki Türk ve
Arap marketlerinde
artık kuru pastalar,
kurabiyeler, şekerlemeler ve
hamur tatlıları gibi bir çok
Türk tatlısını görmeye başladık. Bu tatlıların bazıları
ithal edilirken, bazıları da
Danimarka’da üretiliyor.
Danimarka’da imal edilen
Türk tatlıların başında ise
mutfağımızın vazgeçilmez
tatlıları baklavalar ve kadayıflar geliyor.
Uzun yıllar Danimarka’da
yaşayan Malatyalı Selahattin Mersin de cevizli, fıstıklı,
havuçiçi dilimi gibi bir çok
baklava türü ile tel, tepeleme, fincan kadayıf gibi değişik kadayıflar üreten bir
imalatçımız.
Türk mutfağına olan aşırı
düşkünlüğünden dolayı, altı
ay kadar fabrikada çalışmanın dışında Danimarka’daki
19 yılını lokantacılık işine
adayan 51 yaşındaki Selahattin Mersin, bu meslekte
kendi kendini yetiştiren bir
girişimcimiz.
“Danimarkalılara elimden
geldiğince, kendi çapımda
Türk mutfağını, Türk yemeklerini tanıtmaya çalıştım” diyen Mersin, Danimarka’da gerçek anlamda
bir Türk tatlıcısının olmamasını görünce, son iki yıldır başta baklava ve kadayıf
olmak üzere Türk hamur

tatlılarını üretmeye başlamış. Danimarka’nın önde
gelen Türk katering firması
Jacob’s Full House da Selahattin Mersin’in baklava
ve kadayıflarını firmasında
satarak, Mersin’e yardımcı
olmuş ve halen de yardım
etmeye devam ediyor.
Selahattin Mersin, Favorit
Baklava adı altında cevizlisinden, fıstıklısına ve havuçiçi dilim baklavasına kadar
çeşitli türlerdeki baklavalarla çeşitli kadayıflar imal
ediyor.
“Tanıtım
eksikliğinden

dolayı baklavalarımızı çoğu
kimse tanımıyor” diye yakınan Mersin, “Baklavalarımızı ve kadayıflarımızı
siparişler doğrultusunda
imal ediyoruz. Düğünlere,
toplantılara baklava, kadayıf veriyoruz. Bunun yanı
sıra, her türlü börek imalatımız var ve soğuk mezeler
de hazırlıyoruz. Hedefimiz
sadece bu ülkede yaşayan
Türkler değil, Danimarkalılara kebabı sevdirdiğimiz
gibi baklavayı, kadayıfı da
sevdirmeliyiz” diyor.
(Haber)

Anadolu Kød
HELAL
Kurban
siparişleriniz İslami
usüllere göre itina
ile kesilir

Kurban fiyatları:
- Kuzu: 50,00 kr./kg.
- Dana: 32,00 kr./kg.

ANADOLU VE PERSONELİ
YENİ YILINIZI
KUTLAR, NİCE MUTLU VE
SAĞLIKLI YILLAR GEÇİRMENİZİ
TEMENNİ EDER

Anadolu Kød ApS
Hasselunden 11 B - 2765 Smørum Tlf.: 3810 9282 Faks: 38107343 www.anadolu.dk
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HABER BİLİŞİM
FERHAT BİNGÖL
ferhat.bingol@haber.dk

HABER.DK açıldı !!!

Uzun süreli bir bekleyiş sonunda bitti. Lütfen, sitemizi ziyaret edin, görüşlerinizi merakla bekliyoruz.

G

azetemizin ‘yeni’ ilk sayısı
bildiğiniz gibi geçen ay çıktı. Bu ayın başında ise uzun
zamandır planladığımız yeni
projemiz HABER.DK web
sitesi yayına geçti. Danimarka, Türkiye
veya Avrupa’dan en yeni haberleri anında almanızı sağlayan sitemizin bir çok
yan hizmeti de var. Yenileri de her
geçen gün eklenecek. Öncelikle sitemizi ziyaret etmenizi ve bize görüşlerinizi yazmanızı bekliyoruz. Sizin
talepleriniz karşılığında sitemizin kısa
zaman da daha çok ziyaret edilen ve
Danimarka’da yaşayan Türkiyelilerin
ortak buluşma noktası olmasını hedefliyoruz. Siteden yayınlanan tüm
sayıları indirme şansına da sahipsiniz.
PDF formatındaki gazetemizin dijital
baskısı Adobe Acrobat Reader adlı yazılımla kolayca açıp sayfa sayfa okuyabilirsiniz (2). Tabii, gazetemizin kağıt
baskısını da tercih ediyor olabilirsiniz.
Gazetenizi alabileceğiniz noktaların
tam listesi yine web sitemizde mevcut
(4). Şimdi sitemizin başlıklarına biraz
bakalım.

de bu mesajdaki bağlantıya tıklayarak
üyeliğinizi anında aktive ediyorsunuz. Bu
üyelik ile, Forum bölümüne giriş yapıp
diğer üyelerle tartışmak istediğiniz konular için özgür bir ortam bulabilirsiniz.
Ayrıca, aynı şifre ile siteye giriş yaparak
diğer üyelere anında mesaj gönderebiliyorsunuz. Eğer birebir tartışmak istedi-

ğiniz konular varsa bu özellik tam size
göre. Diğer yandan üyeler, eğer isterlerse, haber postasına da kayıt olabiliyorlar.
Bu sayede en yeni haberleri e-posta kutunuzda yayınlanır yayınlanmaz okuyabiliyorsunuz. Tabii, üyeliğin diğer güzel bir
yanı da yayınlanmış tüm yazılara ‘yorum’
yapabilmeniz. Yazarlarımızın yazıların-

Yazarımız olun

HABER.DK yeni yazarlara her zaman
açık olacak. Sitede ücretsiz bir hesap
açtıktan sonra istediğiniz konu başlıklarına haberlerinizi gönderebilirsiniz.
Editörler tarafından okunup uygun
bulunan haberler anında siteye eklenecek.Böylelikle aramıza yeni gazeteciler
eklemeyi umut ediyoruz (7).

İletişim Formu

Bunca bilgiden sonra bize anında nasıl
ulaşabileceğinizi de merak ediyor olabilirsiniz. Web sitemizin ana sayfasında
ve en altta bir iletişim formu bulunuyor. Kısa bilgilerinizi girip istediğiniz
uzunlukta mesajınızı bize anında gönderebilirsiniz (8). Tüm fikirleriniz ve önerileriniz bizim için çok önemli. Mesajlarınızı bekliyoruz.

Ücretsiz üyelik

Reklam verebilirsiniz

Bana göre sitenin etkileşimli olması
çok önemliydi, bu sebeple ‘üyelik’ sistemimiz bulunuyor. Siteye sadece geçerli bir e-posta adres vererek ve bir
rumuz seçerek birkaç dakika içinde
üye oluyorsunuz (5). E-posta adresinizin güvenliğini sağlamak için size hemen bir onay mesajı gönderiyoruz. Siz

Sitemiz gazetemiz gibi sadece reklamlar
vasıtasıyla hizmetini sürdürebiliyor. Eskiden olduğu gibi gazetemize reklam verebileceğiniz gibi web sitemiz de ya da
her ikisine birden indirimli olarak reklam verebilirsiniz.
ferhat.bingol@haber.dk

Internet AYIN KONUSU : İnternet’te alışveriş
İnternet’ten alış veriş yapma alışkanlığı olanlar için işinize çok yarayacak
bir İnternet sitesi var. MySimon, sizin için binlerce alışveriş sitesini takip
ediyor ve en uygun fiyat ve koşuldaki satıcıyı sizin için buluyor.

Simon diyor ki...

İ

Bundan önce bildiğiniz gibi alım-satım ya
da eleman-iş ilanlarınızı ücretsiz olarak
gazetemizde yayınlıyorduk. Bu hizmetimiz bundan sonra da devam edecek,
ancak artık baskı tarihini beklemek zorunda değilsiniz. Site de üyeliğiniz varsa, forum bölümündeki ilgili bölümlere
kısa ilanınızı anında verip anında cevap
alabilirsiniz (1).
HABER.DK bundan böyle sık sık yenileceği oylamalarla, Danimarka’daki Türkiyeli kitlenin nabzını güncel gelişmeler
konusunda yoklayacak. Açılan her yeni
oylamaya demokratik katılımınızı bekliyoruz (6).

Gazetemizdeki konu başlıklarından
yola çıkarak sitemizde haberler 9 farklı başlık altında gruplaşmış durumda.
Bunlar, DÜNYA, DANİMARKA, AVRUPA, TÜRKİYE, EKONOMİ, SPOR,
KÜLTÜR & SANAT, YAŞAM & SAĞLIK ve BİLİŞİM & İNTERNET (1).
Başlıklar altında konularıyla ilgili
güncel haberleri bulabilirsiniz. Bunlara ek olarak yazarlarımız için özel
bölümlerimiz mevcut. Herhangi bir
yazarın sayfasına girdiğiniz de yazarın
son yazısı ve geçmiş yazılarının arşivini bulabiliyorsunuz.

cevap bu haftanın web sitesi olan
mySimon.com.
Bu adrese girdiğinizde alış veriş
yapamazsınız. Bir alış veriş sitesi
değil çünkü. Sitenin tüm görevi istediğiniz ürünü arama motoruna
yazdıktan sonra size hemen hemen
Amerika ve Avrupa’daki tüm alış
veriş sitelerini araştırarak bir fiyat
karşılaştırması sunması.
Bir örnek vermek gerekirse Palm
Vx el bilgisayarı için yaptığım bir

Ücretsiz kısa ilan

Oylamalar

Konular

nternet’ten alış veriş yapmak
oldukça kolay bir iş. Artık İnternet için özel üretilmiş kredi
kartlarda bulunuyor. Yani güvenlik
işi halloldu. Bu sebeple şimdi netten alışveriş yapmak git gide daha
çok kullanılır bir tüketim şekli
olmaya başladı. Ancak, alış veriş
yaparken gerçek hayatta karşılaştığımız bir sorun aynen net’e
de taşındı. “Nerede daha ucuz?”
sorusuna verilebilecek en güzel

dan birine ya da herhangi bir habere görüşlerinizi anında ekleyebilirsiniz.

araştırmada 358 ila 440 dolar arası fiyatlarda satış yapan alış veriş
sitelerine rastladım. 440 dolar fiyat
veren site ürünü hediyeli satıyordu ancak en yakın fiyatı veren site
ise 358 dolarlık ürünle aynı ürünü
satıyordu ve ürüne 412 dolar fiyat
biçmişti.
Gördüğünüz gibi mySimon.com
yurt dışından alışverişlerini online olarak yapanlar için oldukça
faydalı bir site.
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Kopenhag’da Park
Bio ve Aarhus’ta
Øst for Paradis
sinemalarında
gösterime girdi

DANİMARKA DİSTRİBÜTÖRÜNÜN KATKILARIYLA DANİMARKA’DA
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Zorba’da Doğu Akdeniz geceleri
Selçuk Kahraman

Dahinin el kitabı

B

ireylerin büyük bölümünün yeteneklerini küçümsediğini biliyor muydunuz?
Son bilimsel araştırmalara göre, bireylerin
büyük çoğunluğu ya yeteneklerini küçümsüyor ya da farkında değil. Aslında insanlar, sınırsız bir öğrenme ve yaratıcılık yeteneğine sahipler. Çoğumuz geleneksel IQ
(Zekâ düzeyi) testine dayalı bir zekâ konseptiyle büyüdük. İnsan beyninin bilinen
yeteneklerinin yüzde 95’i son 20 yıl içinde
öğrenildi.
Bilmeyenler için hatırlatalım, IQ testi, psikolojiye aşırı ilgisi olan Alfred Binet
(1857-1911) tarafından bulunmuştu.
Nature Dergisi yaptığı bir araştırmada,
genlerin IQ’ya yüzde 48’den fazla etkili olmadığı sonucuna vardı. Yüzde 52’si doğum
öncesinin, çevrenin ve eğitimin bir fonksiyonuydu. Psikolog Howard Gardner da
her birimizin en az yedi ölçülebilir zekâya
sahip olduğumuzu belirten çoklu zeka teorisini ortaya koymuştu.
Yedi zekâ ve her biri için bazı dahi
örneklerini isterseniz hatırlayalım.

1. Mantık-Matematik: Stephan Hawking,
Isaac Newton, Marie Curie
2. Sözel-Edebi: William Shakespeare,
Emily Dickinson, Jorge Luis Borges
3. Mekanik: Michelangelo, Georgia
O’Keeffe, Buckminster Fuller
4. Müzik: Mozart, George Gerswin, Ella
Fitzgerald
5. Beden-Kinestetik: Morihei Ueshiba, Muhammed Ali, F. M. Alexander
6. İnsanlar arası-Sosyal: Nelson Mandela,
Mahatma Gandhi, Kraliçe I. Elizabeth
7. İç dünyası (kendini bilme): Viktor
Frankl, Thich Nhat Hanh, Rahibe Teresa
İnsan beyni sanıldığından çok daha iyi ve
herhangi bir süper bilgisayardan daha esnek ve daha boyutlu. Hayatınız boyunca,
her saniye, saniyede yedi şeyi öğrenebilir
ve beyninizde daha çok öğrenecek yeterli yeri bulabilirsiniz. Bilimadamları sadece
otistik insanlar ile dahilerin değil, gelecekte sıradan insanların bile makina gibi hesap yapabileceğini, harika müzik aleti çalabileceğini iddia ediyorlar.
Biliyorsunuz, otistik insanlar da üstün
yetenek sergiliyorlar. Otistiklerde beynin
bir bölümü çalışmazken, diğer bölümünde
kilitler açılıyor, çok haneli rakamları akılda tutmak, gördüğünün aynısı çizmek gibi
üstün yetenekler ortaya çıkıyor. İzleyenler hatırlarlar, Rainman filminde Dustin
Hoffman’ın canlandırdığı otistik insan sıradan bir insanın yapamacağı şeyleri yapıyordu.
Gelecekte sıradan insanların da bu tür
dehaları ortaya çıkabilecek. The Book of
Genius’ta (Dahinin Kitabı) Tony Buzan
ve Raymond Keene; Leonardo Da Vinci,
William Shakespeare, Mısır piramitlerini
inşa edenler, Johann Wolfgang von Goethe, Michelangelo, Sir Isaac Newton, Thomas Jefferson, Büyük İskender, Phidias
(Atina’nın mimarı) ve Albert Einstein gibi
tarihin en büyük dahilerini sıraladılar.
Kriterleri şunlardı: Özgünlük, beceriklilik, konusuna hâkimiyet, vizyonun evrenselliği, güç ve enerji.

K

openhag’ın Österbro semtinde
bulunan Zorba restoranında
tam bir kültürel entegrasyon
yaşanıyor. Cuma ve Cumartesi
geceleri düzenlenen müzik-eğlence gecelerinde Balkan,Türk ve Kürt ezgileri birbirine karışıyor. Danimarkalı misafirlerin
de büyük ilgi gösterdiği taverna gecelerinde kendi kültürünün müzikleriyle eğlenmek isteyenleri rahat ve eğlenceli bir

ortam bekliyor.
Bundan bir yıl önce baba Anastasias
Hatziionnaidis devraldığı restoranda,
ailesi ile dışarıda yemek yemek isteyenler için ideal bir ortam sunarken, aynı
zamanda müzik dinleyip dans etmek isteyenlerin de geç saatlerdeki uğrak yeri
haline gelmiş.
Akşam çalışanların geç saatlerde gelebildikleri Zorbas’ta konuklar canlı Yunan,-

Türk ve Kürt ezgileri eşliğinde ister yemek yiyebiliyorlar, isterse sadece bir içki
için bu mekanı tercih edebiliyorlar.
Kısaca, Haber gazetesi Zorbas’ı sizler
için ziyaret etti. Müzik, dans, eğlence,
Akdeniz-Ortadoğu mutfağından hoşlanan
herkesin rahatlıkla eğlenebileceği nezih
bir ortam değerlendirmesinden başka bir
şey söylemek mümkün değil.
(Haber)

Cirkeline Türkiye’ye tatile gidiyor
D

animarka’daki etnik yapı, artık Dani- ce binen ve kendisini Ali olarak tanıtan Türkiye’de olan Cirkeline, Özlem’i kamarka kültür-sanat çevrelerini de et- Özlem adındaki bir fare ile tanışırlar ve çarken gördüğü için Özlem’in ailesine onu
kilemeye başladı. Danimarka çocuk edebi- arkadaş olurlar.
bulmaları konusunda yardımcı olur. Filmyatının klasikleşmiş eserlerinden olan
de, arkadaşları Cirkeline ile Türkiye’de
çizgi film Cirkeline’nin yeni bölümünbuluşurlar, Özlem de babaannesi ve aide kahramanımız Cirkeline’nin Türlesine kavuşur. Kardeşleri Özlem’le dalkiye serüveni anlatılıyor.
ga geçtikleri için çok pişman olurlar ve
Danimarka’da sinemalarda gösterifilm mutlu sona erer. Üç kafadarın serüme giren filmde, arkadaşları Ingolf,
veni kendisini Ali olarak tanıtan Özlem
Frederik ve Viktor, gemi ile Türkiile dostlukları anlatılıyor bu filmde.
ye’ye gitmekte olan büyükbabalarının
Küçük yaştaki çocuklara ülkedeki etgemisine gizlice binerek Cirkeline’yi
nik yapıyı onların dilinden tanıtmak
görmek için yola çıkarlar. Ancak gebence bu olsa gerek.
(Haber Kültür)
mide yine kendileri gibi gemiye gizli-
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Düğün, nişan, kına gecesi, sünnet, Düğünlerinizde isteğe bağlı
doğum günü ve benzeri her türlü olarak limousine temin edilir.
toplantılarınızda 1000 kişilik
salonumuz ve 300 araçlık
otoparkımızla hizmetinizdeyiz.
Müzik, kamera, yiyecek-içecek,
çerez, düğün pastası, meyve ve
masa dekorasyonları firmamız
tarafından temin edilir.
Siz konuklarınızı davet edin, onları
rahat ettirmek bizim görevimiz.

Amager’deki
300 kişilik
salonumuzda
da her türlü
toplantılarınızda
hizmetimizi
sürdürüyoruz.

►

►
►

►

►
►

X

Njalsgade 101
2300 København S
Tlf: 25 88 65 66

Hammerholmen 9

2650 Hvidovre

Tlf. : 25 88 65 66
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Dünya gelecekten endişeli
Dr. Orhan Bulut

Soğukalgınlığı – grip
– nezle- influenza
Sevgili okuyucular,
Kış mevsimine girdiğimiz bu ayda yine solunum
yolları ile ilgili salgın hastalıkların çok yaygın olduğunu çevremizden ve siz sayın okuyucularımızdan çeşitli vesilelerle duymaktayız. Bu nedenle yazımızda konuyu yeniden ele almanın uygun olduğu düşüncesindeyim.

H

epimizin günlük yaşamda yakından tanıdığı
ve hatta yılda en az birkac kez yakalandığımız, mevsim itibarıyla da güncel olan soğuk algınlığı veya grip dediğimiz çok sık rastlanan bir hastalık. Buna Danca’ da Influenza – forkølelse de denmektedir. Bu hastalığa virüs denilen ve pek çok
sayıda çeşidi bulunan çok küçük mikroplar neden
olmaktadır. Hastalık kas ve eklemlerde ağrı, başağrısı ve 38-40 derece ateşle ortaya çıkabilmekte olup
normalde sağlıklı insanlarda 3-5 günde geçmektedir. İyileşme döneminde yorgunluk ve halsizlik belirgindir. Hastalığın sık olduğu dönemler kış ayları
ve mevsim dönümleri dediğimiz kıştan ilkbahara,
yazdan sonbahara geçiş dönemleridir. Antibiotik ve
benzeri ilaçların tedavide yeri olmayıp, istirahat ve
bol miktarda ılık içeceklerin (çay, sıcak limonsuyu
vesaire.) alınması tavsiye edilmektedir.
Hastalık virüsü insanların birarada oldukları yerlerde havayolu ile yayılır-bulaşır. Hastalığın belirtilerinin başlamasından önce bir insan hastalığı diğer kişilere bulaştırabilir ve ateş düşene kadar da
bu riski sürdürür. Virüsün yerleştiği organlar burun, boğaz ve bronşlar dediğimiz üst solunum yollarıdır. Bazen hastalığın yayılması o kadar hızlı ve
şiddetli olabilir ki epidemi-salgın dediğimiz, hastalığın şehirden şehire veya bir ülkeden başka bir ülkeye yayılması söz konusudur. Şiddetli veya yaklaşık bir haftadan uzun süren soğukalgınlığı hallerinde sinüzit veya bronşit, pnömoni ( akciğer iltihabı ) gibi ciddi hastalıklara dönüşmesi tehlikesi
olabilir.
Hastalık virüsünün çok fazla çeşidi olduğu için
çok nadiren insan aynı virüsün meydana getirdiği
hastalığa yakalanabilir.
Soğukalgılığı`nın belirtileri şunlardır:

Başağrısı ve ateş yaklaşık 38-40 derece, iştahsızlık,
halsizlik ve yorgunluk, kas ve eklemlerde ağrılar,
bazen göğüs kafesi ağrısı, burun akıntısı (nezle) ve
boğazda ağrı, kuru öksürük ve uykuya dalmakta
zorluk, üşüme hissi ve vücutta titremeler.
Yukarıdaki belirtiler ortaya çıkınca yapılması
gerekenler de söyle sıralanabilir;

Bol miktarda ılık içeceklerin alınması, sessiz bir ortamda yatak istirahatı, mümkün olabildiğince uyumak, sigara ve içkiden kaçınmak ve böyle bir ortamda bulunmamak (hastalık süresini uzatır ve iyileşmeyi geciktirir.)
eğer sık ve kuru öksürük uyumayı olanaksız hale
getiriyorsa – öksürük şurubu alınması. Çok yüksek
ateş ve ağrılar varsa – ağrı kesici, ateş düşürücü
ilaçlar örneğin Panodil alınabilir. Eğer belirtiler bir
haftayı geçiyor ve hiçbir düzelme işareti yoksa bir
doktora başvurulmalıdır.
Soğukalgınlığı sağlıklı insanlarda normalde bir
haftayı geçmeyen bir hastalık ancak 65 yaşını geçenlerde kalp – damar ve akciğer hastalığı olanlarda, doğuştan veya sonradan gelişen vücudun bağışıklık sistemini etkileyen hastalığı olanlarda ciddi
ve ölümcül sonuçlara yol açabilmektedir. Bu nedenle böyle durumda olan insanların yılda bir kez
aşı olmalarında büyük yarar vardır. Gene durumu
zayıf olan düşkün ve takatsız kişilerin de doktorun
muhtemel bir soğukalgınlığı/gribe karsı lüzum gördüğü hallerde ası yaptırmalıdırlar.
orhan.bulut@haber.dk

İnsanların çoğunun siyasi liderlerine güvenmiyor ve yaklaşık yarısı çocukları
için dünyanın daha az güvenli bir yer haline geleceği endişesini taşıyor.

U

luslararası
bir
araştırma, dünyanın her köşesinde insanların
çoğunun siyasi liderlerine
güvenmediğini ve yaklaşık
yarısının çocukları için dünyanın daha az güvenli bir yer
haline geleceği endişesini taşıdığını gösterdi. Dünya Eko-

nomik Forumu için Gallup
tarafından 60 ülkede yapılan
kamuoyu yoklamasında, işadamlarının siyasi liderlerden
daha iyi bir imaja sahip olduğu belirlendi.

yaklaşık 50 bin kişinin katılımıyla yapıldı. Politikacıların
dürüst olmadığına inananların oranı yüzde 63, işadamlarının dürüst olmadığına
inananların oranı ise yüzde
43 olarak ortaya çıktı. DünHalkın sesi
ya çapında ve ABD’de anke‘’Halkın Sesi’’ adı verilen te katılanların yüzde 45’i,
araştırma, dünya çapında dünyanın gelecek kuşaklar

için daha az güvenli olduğuna inanıyor. Dünyadaki
en kötü doğal afetler ve savaşların yaşandığı Afrika’da
ise iyimserlik hakim. Afrikalıların yüzde 50’si dünyanın
daha güvenli olacağına inanıyor, yalnızca yüzde 30’u
aksini düşünüyor.
(Haber Yaşam)

Gençler yanlış biliyor!
ABD’de yapılan bir araştırma, gençlerin bir çeşit cilt hastalığı olan akne
hakkında yanlış bilgiye sahip olduğunu ortaya koydu.

A

labama Üniversitesi uzmanları tarafından yapılan
araştırma gençlerin büyük
korkuları olan sivilceler hakkında
yeterince bilgiye sahip olmadıklarını ortaya koydu.
Uzmanlar, aknenin gençlerin
yüzde 80’inde çeşitli düzeylerde
görülebildiğini, vakaların ancak
yüzde 30’una tıbbi işlem gerektiğini belirttiler.
Yüzlerini yeterli sıklıkta yıkamadıkları için sivilcelerden kurtulamadıklarına inanan gençlerin
yanlış düşündükleri, sık sık yüz
yıkamanın tam aksine sivilceleri

azdırabileceği bildirildi.
Uzmanlar, yüzdeki sivilcelerle
fazla oynanmaması gerektiğine de
dikkat çektiler.
Bazı doktorların sivilceli gençlere çikolata yememelerini ve kola
içmemelerini salık verdikleri,
oysa aknenin genellikle hormonsal nedenlerden kaynaklandığı
kaydedildi.
Akne için etkili tedavi yöntemlerinin bulunduğu, ilaçlara duyarlılık gösterilmeyen vakalarda kliniklerin devreye girebildiği belirtildi.
Kliniklerde akneden kaynaklanan izler yok edilebiliyor.

Hamileyken balık yiyin bebeğinizin
kavrama ve dil yeteneği gelişsin
ABD’de yapılan bir araştırma, anneleri hamilelik döneminde düzenli
olarak balık yiyen bebeklerin ‘kavrama, dil ve iletişim becerileri’nin daha
fazla geliştiğini gösterdi.

7

bin 400 kadının bes- rolina Üniversitesi bilim
lenme alışkanlıklarını adamlarına göre, haftada
inceleyen North Ca- en az bir balık tüketilmesi,
15 aylık olana kadar bebeklerin gelişimi üzerinde büyük katkı yapıyor.
Balığın faydası en çok bebeklerin kelimeleri daha kolay kavramasında kendini
gösteriyor. Ayrıca anneleri
balık yiyen bebeklerin sosyal becerileri de daha fazla
gelişiyor.
Göbek bağındaki cıva
oranlarını da inceleyen bi-

lim adamları, cıva oranı
yüksek balık tüketiminin
aşırıya kaçmasının anne
karnındaki bebeklerin zehirlenmesine yol açabildiği
uyarısı da yaptı.
Uzmanlara göre bebeklerinin sağlıklı gelişimi için cıva
oranı düşük balıkların tercih
edilmesi gerekiyor.
Civa oranı yüksek balıklar
köpekbalığı, uskumru, kılıç,
somon ve palamut.

Rahim ağzı kanserine karşı aşı umut veriyor
Danimarka’da rahim ağzı kanserine karşı geliştirilen aşının klinik deneylerinin umut verici olduğu bildirildi.

D

animarka’da Kanserle Mücadele kurumunun Merck,
Sharp & Dohme adlı tıbbi
firma ile ortaklaşa geliştirdiği rahim ağzı kanserine karşı aşının klinik deneylerinin umut verici olduğu
bildirildi.
Aşının, rahim ağzı kanserlerinin
çoğundan sorumlu tutulan papiloma
virüsüne (HPV) karşı işe yaradığı
kaydedildi.

Klinik deneylerin dört yıl süreyle
755 kadın arasında yürütüldüğü ve
deneklerin yüzde 94’ünün HPV’den
korunduğu belirtildi. Bu süre zarfında deneklerin sadece 7’sinin HPV ile
enfekte olduğu, ancak hiçbirinin kanser belirtisi göstermediği vurgulandı.
750 kişilik karşılaştırma kümesindeki
kadınların ise 11’ine papiloma bulaştı, bu kadınların 12’sinde de kanser
öncesi semptomlar görüldü.

Danimarka’da yılda ortalama dört
yüz kadının rahim ağzı hastalığına
yakalandığına dikkat çekilerek, 23
yaşın üzerindeki tüm kadınların bu
aşıyı olmaları önerildi. Son klinik denemelerden sonra halihazırda iki binin üzerinde Danimarkalı kadının bu
aşıyı oldukları bildiriyor. Rahim ağzı
kanseri, kadınlar arasında meme kanserinden sonra ikinci sırayı alıyor.
(Haber)
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Gazeteniz HABER artık bayilerde
Değerli Haber okuyucuları,
Danimarka’nın her köşesindeki vatandaşımıza
ulaşabilmek için aşağıdaki dağıtım seçeneğini de
hizmetinize sunuyoruz.
Bundan böyle Türk gazetelerinin satıldığı her
bayide HABER gazetesini de bulabileceksiniz.
Yakınınızda Haber gazetesinin ücretsiz olarak
dağıtıldığı bir merkez bulunmuyorsa aşağıdaki
listeden size en yakın bayii bulabilirsiniz.
Ancak, bayilerden HABER almak isteyen
okurlarımız 5 kron ödemek durumundalar.
Ödeyeceğiniz bu 5 kron Haber gazetesinin geliri
olmayacak, sadece ve tamamı bayi ve dağıtımcı
masraflarını karşılamak için kullanılacaktır.
Anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz.
Gazeteniz HABER’i ayrıca Kopenhag Belediyesi’ne
bağlı kütüphanelerde de bulabilirsiniz.
Size en yakın bayii aşağıdaki listede bulabilirsiniz.
Bayi

Adres

Posta kodu

Bayi

Adres

Posta kodu

D.S.B. Kiosk
B.T.Centralen
DSB Kioskmarked
Telegramhallen
DSB Kiosk
DSB Kioskmarked
Prima
BT Centralen
Bladsalget
B.T.Kiosken
B.T.Centralen
DSB Kiosken
DSB Kiosken
Vejle Turistkiosk
Kiosken Midt-I
HOKI Købmanden
B.T.Centralen
DSB Kiosken
Jydske Kiosk

Banegårdspladsen
Boulevarden 1
J.F.Kennedys Plads
Nygade 21
Banegårdspladsen
Banegårdspladsen
Houmeden 5
Store Torv 7
Banegårdspladsen
S›ndergade 2
S›ndergade 3
Andreas Stenbergs Plads
Banegårdspladsen
Dæmningen 48
Kongensgade 25
Kongensgade 75
Gothersgade 4
Banegårdspladsen

9800 Hjørring
9000 Aalborg
9000 Aalborg
6950 Ringkøbing
8800 Viborg
8900 Randers
8900 Randers
8000 Århus
8000 Århus
8600 Silkeborg
8700 Horsens
8700 Horsens
7100 Vejle
7100 Vejle
6700 Esbjerg
7000 Fredercia
7000 Fredercia
6000 Kolding

Jernbanegade 52
Storegade 23
Østerstationsvej 27
Klosterplads 8
Klosterplads
Jernbanegade 46

6000 Kolding
6200 Åbenrå
5000 Odense
5000 Odense
5700 Svendborg
5700 Svendborg
3600 Frederikssund

Torvegade 5
Banegården
Birkedalsvej 21
Nørrevej 93
Banegården
Slotsarkaderne 21
Stationsvej
Banegården
Algade 50
Banegården
Nørre Boulevard 45
Tinggade 11
Banegården
Sct. Mortensgade 1 B
Østergade 29

3000 Helsingør
3000 Helsingør
3000 Helsingør
3070 Snekkersten
3400 Hillerød
3400 Hillerød
3050 Humlebæk
4000 Roskilde
4000 Roskilde
4300 Holbæk
4600 Køge
4100 Ringsted
4200 Slagelse
4700 Næstved
4800 Nykøbing F

Politikens Telegramhal
Centerkiosk
Scandic Hotel
City Marked
Store Hus Servicekiosk
Centerkiosk
Blad & Tobak
Blad & Tobak
D.S.B. Kiosk
DSB Kiosken
DSB Vesterport
Kiosk Niki
DSB Kiosken
DSB Kiosken
Hørsholm Center Kiosk
DSB Kiosken
7 Eleven
Kendi Kiosk
Stadion Kiosk
DSB Sjælør
DSB Kiosken
Aviskiosken
Bladsalget
Center Kiosk
Hydro Texaco
Femvejens Kiosk
Bladsalget
DSB Kiosken
DSB Kiosken
DSB Kiosken
Sankt Annæ Kiosk
Global News & Books
Inter Kiosk
Nørreport S
7 Eleven Butik
Select Service Partner
Welcome Souveniers
Dagrofa S/E
Magasin Du Nord

Søndergade 3
Sellsmosevej 2
Vester Søgade 6
Vesterbrogade 19
Sadelmagerporten 2
Glostrup Center
Vanløse Station
Glostrup Station
Hvidovre Station
Albertslund Station
Vesterport Station
Ishøj Østergade 8
Banegården
Ishøj Station
Hørsholm Midtpunkt
Banestrøget
Falkoner Alle 11
Falkoner Alle 61
Østerbrogade 158
Sjælør Station
Brøndby Strand Station
Østerport Station
Svanemøllen Station
Ballerup Centret
Farumgade 4-6
Femvejen 1
Banegården
Herlev Station
Ballerup Station
Bagsværd Station
Store Kongensgade 40
Københavns Lufthavn
Hovedbanegården
Nørreport Station
Banegårdspladsen
Kiosken Transithallen
Amagertorv 1
Bryggervangen 7-11
Kongens Nytorv 13

4900 Nakskov
2630 Tåstrup
1601 København
1620 København
2650 Hvidovre
2600 Glostrup
2720 Vanløse
2600 Glostrup
2650 Hvidovre
2620 Albertslund
1612 København
2635 Ishøj
3520 Farum
2635 Ishøj
2970 Hørsholm
2630 Tåstrup
2000 Frederiksberg
2000 Frederiksberg
2100 København
2500 Valby
2660 Brøndby
2100 København
2100 København
2750 Ballerup
2200 København
2920 Charlottenlund
2800 Lyngby
2730 Herlev
2750 Ballerup
2880 Bagsværd
1264 København
2770 Kastrup
1570 København
1356 København
1570 København
2770 Kastrup
1160 København
2100 København
1050 København

Admiral Hotel

Toldbodgade 24

1021 København

Strøg-Butikken
Politikens Telegramhal
InterKiosk
B.T.Centralen
DSB Kiosken
DSB Kiosken
Torvets Kiosk
DSB Kiosken
SuperBest
Snekkersten Billetkiosk
DSB Kiosken
Kiosk BIEN
DSB Kiosken
DSB Kiosken
Havanahuset
DSB Kiosken
Thor Kiosk
Bladcentralen
DSB Kiosken
Chokoland
City Kiosken

Skt. Knuds Kirkestræde 15
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KUŞLAR NASIL DENGE SAĞLIYORLAR?
Turan Özaltın

H

erkesin mutlaka bir kez
olsun dikkatini çekmiştir. Telefon telleri üzerinde dinlenen kuşlar
hiç zorlanmadan dengede kalabilirler. Ne sürekli yön değiştiren
rüzgar, ne de rüzgarın etkisiyle
sallanan tel bu mükemmel dengeyi
bozamaz.
Sirklerde çalışan cambazları düşündüğümüzde kuşların dengede
kalma yeteneklerinin ne kadar
üstün olduğu daha da iyi anlaşılır. Örneğin, gergin bir çelik halat üstünde yürümeye çalışan bir
cambaz, dengesini sağlamak üzere,
özel malzemeden yapılmış uzun bir
sırık kullanmak zorundadır. Bu sırık cambaza bir tür terazi mekanizması kazandırır ve düşmeden
tel üzerinde kalmasını sağlar.
Kuşlar ise dengelerini kurmakta
herhangi bir alet kullanmazlar ama
en iyi cambazdan çok daha yeteneklidirler: Bir telin üzerine havadan
süzülerek iniş yapabilir ve bir saniyeden daha az bir sürede dengelerini kurabilirler.

tel üzerinde düşmeden kalabildiğini bulabilmek için
tam dört yıl süren
uzun bir araştırma
yürütmüş. Bochum
Ruhr Üniversitesi’nde görev yapan
araştırmacı, kuşların son derece özel
bir denge mekanizmasıyla donatılmış
olduğunu keşfetmiş. Bu araştırmaya göre, denge
mekanizmasında iki farklı organ
görev yapıyor.
Organlardan biri, diğer omurgalılarda da görülen iç kulak organı.
Bu organ daha çok kuş havadayken faydalı oluyor ve kuş kanat
çırptığı sırada ters yüz olmasını
engelliyor.
Diğer organ ise kuşun leğen bölgesinde bulunuyor. Mükemmel işleyen bu organ omuriliğin sol ve
sağ tarafındaki yarım daire kanallarından meydana geliyor. Omuriliğe bağlı simetrik kanalların içi özel
Kuşlardaki şaşırtıcı denge
bir sıvıyla dolu. Prof. Necker, bu
Alman bilim adamı Prof. Reinhold sistemin işleyişini şöyle aktarıyor:
Necker, üstün birer akrobat olan “Bu yarım daire kanalları bir terakuşların nasıl olup da incecik bir zi gibi işliyor. Kuşun vücudu nasıl

Aman, havai
fişeklere dikkat!

İ

hareket ederse bu sıvı ya o kanala
ya da diğer kanala gidiyor”.
Bu sistem elektronik bir bilgisayar sistemine benzer şekilde çalışan
sinir hücrelerine dayanıyor. Mekanik uyarılmayla uyarılan loplardaki
sinir hücreleri sinyali bacak ve beyinciğe gönderiyor. Necker, “Kaslar
hareketi öyle düzenliyor ki kuşlar
dengelerini mükemmel sağlıyor”
diyor.
Kuşlardaki bu harikulade denge organları olmasaydı, hafif bir
rüzgar esmesiyle bulundukları tel
üzerinden kolayca düşerlerdi. Bu
organın en şaşırtıcı yönü ise otomatik çalışarak kuşu dengede tutuyor olması.

FIKRALAR

BİLMECELER

Şaka

Cennet

Bir gün Temel balığa çıkar.İyi bir avdan sonra bir tekne balık tutar.Birden
hava patlar ve çok büyük bir fırtına
çıkar.
Temel dua etmeye başlar.Tanrım beni
bu fırtınadan kurtarırsan bütün bu
balıkları fakirlere dağıtacağım der
içinden.
Hava bir zaman sonra düzelir.Temel
evine dönmeye başlar.Bir tarafdanda
balıklara bakar ve içinden bu balıklar
fazla yarısını dağıtsam olur der.Biraz
daha sonra balıklara tekrar bakar ve
bu balıkların yarısıda çok fazla, ben
bunların çeyreğini dağıtsam olur der.
Biraz daha zaman geçer Temel tekrar balıklara bakar.Tam o sırada hava
tekrar bozulur.Temel kafasını gökyüzüne diker ve şöyle der:
-Haçen sende şakadan heç anlamiyesun...

Bir gün padişah Nasreddin Hoca’ ya
sormuş.
Hocam ben ölünce cennete mi gideceğim yoksa cehenneme mi, söyle bakayım? demiş.
Hoca padişahtan korkmadan :
-Cehenneme gidersiniz padişahım?
demiş.
Padişahın sinirden sakalları titremiş.
Bu durumu gören Hoca :
-Kızmayın padişahım ben aslında
size cennete gidersiniz diyecektim
fakat sizin cellatlarınızın kılıçlarıyla
ölen suçsuz kişilerden cennet dolup
taşmış.Bu yüzden cennete sığmazsınız diye cehenneme gidersiniz dedim, demiş.

Öğütülür buğday değil,
Sulu pişer aş değil,
Rengi esmer, Arap değil,
Köpüğü var sabun değil.
20. Şehri var evi yok,
Nehri var suyu yok,
Yolu var treni yok.
Doktor ile avukat
arasinda ne fark vardır?

Kahve
Harita
Doktor önce soyar sonra
dinler, avukat ise önce
dinler sonra soyar.

Peki ne yapmalı?

İlk önce küçük arkadaşlarımıza; ellerinde tuttukları maddenin bir patlayıcı olduğunu, güvenlik gözlüğü
ve buna benzer tedbirler alınmadan ateşlemenin kesinlikle yapılmaması gerektiğini anlatmalıyız. Hala
bir çok bakkal ve marketlerde sahte ses bombaları ve
havai fişekler satılmakta. Bu patlayıcıların çok ucuz
olmasından dolayı her küçük arkadaşımız bunları rahatlıkla alabilmekte, bu da oluşabilecek kaza rizikosunu artırmakta. Havai fişek alış-verişini çocukların
yalnız değil, bir yetişkin refakatinde yapılması bir
öneridir.
Bir de insanları korkutmak için arkalarından bomba atan gençler var. Bunu neden yaptıklarını anlamıyorum. Nedenini kendileri de anlatamıyor zaten.
Şaka desek, böyle şaka olmaz. Bu olsa olsa eşek şakası olur. Bu tür şakalarla duyma, görme gibi yeteneklerini kaybediyor insanlar.
Yeni yıl kutlamaları için sokağa indiğinizde mutlaka
yanınıza bir gözlük alın. Sadece bakmak için de orda
olsanız bile yanlış yerleştirilmiş bir fişeğin size isabet etmesi mümkün. Özellikle ateşlenen havai fişekle
aranızda olan mesafenin en az 15 m olmasına dikkat
ediniz....
Hepinize mutlu, sağlıklı ve barış dolu bir yıl diliyorum.
Esen kalın.
turan.ozaltin@haber.dk

Aşağıdaki resimde rakamları numara sırasına
göre birleştirin, bakalım ne çıkacak!

Haydi Arkadaşlar!
Aşağıdaki resimdelerden (B)’deki beş hatayı bulabilecek misiniz?

(A)

şte bir yıl da geride bırakıp, yeni bir yıla girmemize
çok az bir zaman kaldı. Bu bir yıl içerisinde mutlaka hepimiz hem sevinçli, hem de üzüntülü olaylar
yaşamışızdır. Ve hepimizin ağzına sakız gibi yapışık
olan cümleyi tekrarlarız;
Yaşam bu, olur böyle şeyler...
Elbette yaşamımızdaki her olayın önlemini alamayız. Fakat bazı şeyler vardır ki onların önlemlerini almak çok kolaydır. İşin tek sırrı tedbirli olmak. Yazının da başlığından da anlaşılabileceği bu gün konuyu
yılbaşı bombaları ve havai fişeklerine ayırdım.
Geçtiğimiz yıllardan da hatırlayacağımız gibi, her
Noel ve yılbaşı eğlencelerinde havaya fırlatılan havai
fişeklerin, gürültü çıkaran bombaların, yanlış kullanımından ya da alınması gereken önlemlerin alınmadığından dolayı bir çok insan yaralanmakta. Burada
en çok kazaya uğrayanların küçük arkadaşlarımızın
olduğunu gazetelerden ve yetkili mercilerden öğreniyoruz.

(B)
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Ayşe de tiyatroya
gidebilsin…
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FAVORİT BAKLAVA
İMALATTAN HALKA
Nişan, düğün
vb. her türlü
toplantılara yemek,
börek, meze
çeşitleri ile hakiki
Türk baklavası,
kadayıf ve tatlı
çeşitleri verilir.

Fark yaratmak isteyen Özlem
Çekiç fakir çocukların kültürel
olanaklardan yararlanamadığını
düşünerek ilginç bir fikir atmış
ortaya. Bir günlüğüne de olsa
ekonomik durumları elvermeyen çocuklar tiyatro, sinema,
lunapark ve sirke gidebilsinler
diye kültür kurumlarının
kapısını çalmış. Sonuç ise 2670
mutlu, gülen çocuk yüzü.
Sadi Tekelioğlu

D

animarka’da fakirlik sınırında veya
bu sınrın altında
yaşayan 200 bin çocuk
bulunuyor. Bu sayının
dörtte birini ise göçmen
ailelerin çocukları oluşturuyor. Ekonomik olanaklarının kısıtlı olmasının
bu çocuklar için doğurduğu önemli bir sonuç ise
kültürel olanaklardan bu
gerektiği şekilde yararlanamamaları.
Bu konuda bir şeyler
yapılması gerektiğini düşünen hemşire Özlem
Çekiç ilginç bir girişimde
bulunmuş. ”1001 Kültür
Bileti” adlı proje ile ailelerinin ekonomik olanaklarının sınırlı olması nedeniyle lunapark, sinema,
tiyatro gibi yerlere gidip
her çocuğun dünyasında
bulunması gereken zevklerden yararlanamayan
çocuklara bir defalığına
da olsa bu zevki yaşatmak
istemiş. Oluşturduğu bir
komite ile çalmadık kapı
bırakmamıs, 1001 derken
3000 bine yakın bilet sağlamış çeşitli kültür kurumlarından.
Kopenhag’ın Nörrebro
semtinde yaşamakta olan
ve Bispebjerg Hastanesi
Çocuk ve Gençlik Psikiyatri bölümünde hemşire

olarak çalışmakta olan
Özlem Çekiç aynı zamanda Sosyalist Halk Partisi
milletvekili adayı.
Başlattıkları kültür girişimi de bir çok kuruluş
tarafından saygıyla karşılanmış. Odense Boldklub
Futbol takımı 1001 bilet
verirken, Cirkus Dannebrog sirki de 400 biletle katılmış kampanyaya. Oslo
Feribotu (Oslo Baaden)
ise 20 çocuk için herşey
dahil bilet vermiş.
www.1001billet.dk adlı
internet sitesi sayesinde
haberleşmelerini sağlamışlar. Bu sitede hangi kuruluşun ne kadar bilet vererek katkıda bulunduğunu
da görmek mümkün.
Aralık ayının ilk Pazar
günü ise yaptığı girişimin
boyutunu kendi gözleriyle de görme olanağına
kavuşmuş Özlem. Danimarka çocuk edebiyatının
klasikleşmiş ürünleri arasında yer alan Cirkeline
adlı çizgi filmi izlemeye
tam 100 çocuk götürmüş.
1000 kişinin katıldığı film
galasında 100 mutlu çocuk
yüzü ise sevindirmiş Özlem’i. Cirkeline çizgi filmi
ise bu filmde Türkiye’ye
yolculuk yapıyor. Cirkeline’nin yanına Özlem,
Tuncay, Ali gibi isimler
de katılmış.

1001BİLLET.DK. Özlem Çekiç’in girişimleriyle gerçekleşen
proje için oluşturulan internet sitesinde etkinliklerden faydalanan
mutlu çocuk yüzlerinin yanı sıra, projeye bilet vererek katkıda bulunan firma ve kuruluşların listesi de bulunuyor.

HAKİKİ
TÜRK
BAKLAVASI
ÖZLEM ÇEKİÇ

Slagtegade 7 C
1700 København V

Selahattin Mersin

Tlf : 33 26 25 75
Cep : 26 50 34 46
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Beşiktaş’ta rota Türk-Alman
Kuzey’e çevrildi Taraftar Kulübü
B
A
eşiktaş’ta yönetim
İspanyol teknik direktör Vincente Del
Bosque ‘nin alternatiflerini belirledi. Devre arasında ülkesine dönmesi gündeme gelen İspanyol teknik
adam, eğer Siyah-Beyazlı kulüple ilişkisini sonlandırırsa,
Yıldırım Demirören yönetimi
rotasını Danimarka’ya çevirecek ve Danimarka Ulusal
Takımı’nın teknik direktörü

Morten Olsen ‘e öneri götürecek.
Olsen’den olumsuz yanıt
alınması halinde ise Çaykur
Rizespor Teknik Direktörü
Rıza Çalımbay gündeme gelecek. Ziya Doğan ise uzak
olasılık. Beşiktaş, ara transferde de sıcak günler yaşayacak. Cordoba’nın alternatifini üretme adına kaleci arayışını sürdüren Siyah-Beyazlılar, Berkant, Veysel, Kaan ve

Pancu ile de yollarını ayırıp
Danimarka’nın Midtjylland
ekibinde oynayan Mısırlı Muhammed Zidane ‘yi transfer
edecekler.
Zidane, geçen ay, Danimarka Teknik Direktörü Olsen
tarafından, ‘gelecek ‘ vaad
eden yıldız olarak gösterilmişti.
Beşiktaş gözünü Gökdeniz’e dikti
Ligin ilk yarısında
istediği
sonuçları
alamayan Beşiktaş,
Trabzonspor’da bunalımlı günler yaşayan Gökdeniz Karadeniz için 7 milyon
doları gözden çıkardı. Kongre telaşı
yaşayan Karadeniz
ekibine yapılan bu
teklif şimdilik gizli
tutulurken, Gökdeniz’in de Beşiktaş’a
evet dediği öğrenildi.
(Haber Spor)

Fatih Tekke:

lman 1. lig (Bundesliga) takımlarından Hertha BSC Berlin, ilk
Türk-Alman
taraftar kulübünü kurdu.
Türk-Alman taraftar kulübünün açılışına Hertha BSC
Berlin menejeri Dieter Hoeness ve takımda oynayan milli futbolcu Yıldıray
Baştürk de
katıldı. Hertha BSC Berlin’i destekleyen Türk taraftarların kurduğu kulübün
48 üyesi bulunuyor. Dernek Bundesliga’da kurulan ilk Türk-Alman taraftar
kulübü olma özelliğini taşıyor. Hoeness,
açılışta yaptığı konuşmada, Türk-Alman
taraftar kulübünün
kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ‘’Berlin’deki Türkler
bana her defasında (ne zaman Türk fubolcu alıyorsun) diye sordular. Biz de yıllar önce Hakan Şükür ile irtibata geçtik.
Ancak o olmadı, Yıldıray oldu. Yıldıray
sadece iyi bir
futbolcu değil aynı zamanda harika bir
insan’’ dedi. Hertha BSC Berlin’deki Türk
futbolcuların sayısının artacağına emin olduğunu belirten Hoeness, ‘’Almanya’nın
en iyi
alt yapısı bizde. Şu anda toplam 38

Türk gencini yetiştiriyoruz. Bunlardan
çoğunun Alman birinci liginde oynayacağına eminim’’ diye konuştu. Yıldıray Baştürk de, Türk-Alman taraftar kulübünün
kurulmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, ‘’Henüz 48 üyesi var,
ancak bu sayının artacağına inanıyorum.
Berlin’deki Türk
taraftarlara bana verdikleri destekten
dolayı teşekkür ediyorum’’ dedi.
(Haber Spor)

“Şampiyonluk şansımız devam ediyor”

T

rabzonspor kaptanı
Fatih Tekke, ‘’Kimse şu an “Trabzonspor’un şampiyonluk
şansı yok”
diyemez’’ dedi. Fatih, yaptığı
açıklamada, Trabzonspor’un
geçen yıl da rakipleriyle puan
farkı olduğunu, ancak ligin
ikinci yarısında yakaladıkları
çıkışla bu farkı kapattıklarını
anımsatarak, ‘’Bu yıl ki şanssızlığımız rakiplerimizin çok
fazla puan alması oldu. Baktığımız zaman aldığımız bir
iki mağlubiyet dışında topladığımız puan çok çok iyi’’ diye
konuştu. Futbolda ne olacağının belli olmayacağını, ancak
kendilerinin şampiyonluğu
sonuna kadar zorlayacaklarını ifade eden Fatih, ‘’Kimse şu
an (Trabzonspor’un şampiyonluk şansı yok) diyemez. Bizim
hedefimiz var. Camia olarak bu
hedefe ulaşacağımıza inanıyorum. Bu inancımızı gerçekleştirmek için de elimizden geleni yapacağız’’ diye konuştu. Şu
ana kadar yapabileceklerinin
çoğunu yaptıklarına
inandığını vurgulayan Fatih,
ligin ilk yarısının son iki maçını da kayıpsız
geçirdikleri takdirde ligin
ikinci yarısında işlerininçok
daha kolay olacağını söyledi.
Fatih, geçtiğimiz hafta sonu
yapılan Trabzonspor-Çaykur
Rizespor maçında, bazı seyircilerin futbolcularla atışmasını ‘’çok büyük olaylar oldu’’
şeklinde yorumlamanın yanlış
olduğunu vurgulayarak, şöyle
devam etti: ‘’O maçta kayda

değer önemli bir olay olmadı.
İki üç kişinin sinirlenip bir kaç
söz söylemesi tüm Trabzonspor
camiasına mal
edilemez. Bütün stat çoğu
zaman bize destek oldu. Bazı
kulüplerde futbolcular kavga
ediyor, ancak bu gündeme bile
gelmiyor. Trabzonspor’da ise
iki üç kişi bağırdı diye bu gündem oluyor. Trabzonspor’un
başarısını istiyorsak iyi niyetimizi ortaya koymamız
lazım. Çaykur Rizespor maçında hiç bir hadise olmamıştır. Biz daha önceki yıllarda bu
tür olayların daha büyüklerini
gördük. Taraftarımız şimdi
bize çok çok iyi destek veriyor.
Şu anda (bir problem var) demeyelim. Çünkü problemimiz
yok. Türkiye’de bir çok kişi
Trabzonspor’da sorun olmasını istiyor. Şimdi (Trabzonspor huzursuz) deniyor. Halbuki öyle bir şey yok. Bizim
başarımızı istemeyen kişiler
ve kurumlar Türkiye’de çok
fazla. O yüzden bizim kendimize destek olmamız lazım.
Trabzonspor’un, Trabzonsporlu’nun
haricinde maalesef dostu
yok.’’
Fatih, Trabzonspor taraftarının her maçta toplu halde büyük bir coşkuyla takımını desteklemesi gerektiğini vurgulayarak, ‘’Bunu başarmalıyız.
Rakibe taraftarımızın desteği
ile korku vermeliyiz. Bu destek
bizim maça 1-0, 2-0 önde başlamamız demektir’’ dedi.
(Haber Spor)
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“Hiçbir adayı desteklemiyoruz”
Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay, federasyonda yapılacak seçimlerde hiçbir adayı desteklemediklerini belirterek, “oy avcılığı yapmak için adımız kullanmasınlar” dedi.

G

ençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay, 11
Aralık Cumartesi günü 39
federasyonda yapılacak seçimlerde, hiçbir başkan adayını desteklemediklerini söyledi.
Federasyon başkanlığı seçimlerinde adayların projeleriyle
yarışmaları gerektiğini belirten
Mehmet Atalay, başkan adaylarına seslenerek, ‘’Başkanlığa aday
olanlar, siyasi mülahazalarla ya da
herhangi bir sermayenin gücünü
arkasına alarak seçim çalışması
yapmasın’’ dedi.
Hiçbir adayı desteklemediklerini
vurgulayan Atalay, ‘’Bazı adayların bizim, hükümetin ya da bazı
grupların adını kullanıyor olması
son derece yanlış. Eğer bizim adımızı kullanarak bir yere gelecek
olsalardı, biz seçim sistemimizi değiştirmezdik. Bizim hiçbir şekilde
adayımız yok, kimse oy avcılığı
yapmak için adımızı kullanmasın.
Adayların kendi projeleriyle yarışmasını istiyoruz, çünkü yarın onun
hesabını soracağız’’ diye konuştu.
Seçimlerde istedikleri adayı
seçtirmek yerine demokratik bir
yolu tercih ettiklerini ifade eden
Atalay, şöyle devam etti: ‘’Herşey
bizim iki dudağımızın arasında.
İstediğimiz adayı seçtirebilirdik. gun bulmuyoruz. Adaylar hiçbir projeleriyle yarışsınlar. Kavga etAma biz bunu demokrasiye uy- şekilde belden aşağı vurmadan, mesinler, kendileri kaybederler.

ceğini dile getiren Atalay, ‘’Büyük
bir desteği arkamıza alarak Sporda
Şiddet Yasası’nı çıkardık. Şiddeti
yalnızca Futbol Federasyonu önleyemez. Bunun birçok kurumla ilişkisi var. En önemlisi ise kulüplerin
etkisi. Bütün Türkiye’de harekete
geçtik. Basındaki haberleri ve televizyondaki görüntüleri valilikler
aracılığıyla izliyoruz. Çok güçlü bir
‘’Kimsenin koltuğu garanti
teşkilat yapımız var. Sporda şiddedeğil’’
Atalay, federasyon başkanlarının tin üzerine bütün gücümüzle gidiyoruz. Gerektiği zaman görevini
seçildikten sonra da sıkı bir deyapmayanlarla ilgili suç duyurunetime tabi tutulacağını söyledi.
Atalay, çeşitli kurumlardan gelen sunda bulunacağız’’ ifadelerini
kullandı.
uzmanların oluşturduğu PerforSporda şiddeti önleme yolunda en
mans Değerlendirme Kurulu’nu
büyük görevin kulüplere düştüğükurduklarını vurgulayarak, ‘’Bu
nü anlatan Atalay, sözlerini şöyle
kurul, federasyonların işleyişini
tamamladı: ‘’Kulüplerin, taraftar
kontrol edecek. Bu teşkilat, bederneklerini ıslah etmeleri lazım.
ğenmediği başkanları görevden
Galibiyet kadar yenilgiyi de tarafalacak. Hiçbir başkan yan gelip
yatayım, kendime siyasi bir gele- tarlarına hazmetmeyi öğretmeleri
cek hazırlayayım, unvanım olsun gerekiyor. Taraftar temsilcisi kulübün kefil olduğu adamdır. Bir olay
diyemeyecek. Kimsenin koltuğu
garanti değil. Artık Türk sporun- olursa hem taraftar temsilcisi hem
de kulüp ceza alıyor. Tribünlerin
da çıta yükseldi’’ diye konuştu.
boşalması insanlara birşeyler anlatmalı. Kulüp
‘ Şiddet, tüm dünyada var’’
Atalay, sporda şiddetin tüm dün- başkanları ve yöneticilerin artık
yada yaşandığını, diğer ülkelerin sorumlu demeç vermeleri gerekide bu sorunu yasalarla aştıklarını yor. Şiddete son vermek zorundayız.’’
kaydetti.
Sporda şiddeti Futbol Federas(Haber Spor)
yonu’nun tek başına önleyemeye-

Biz kavga istemiyoruz, sporda
kavgayı bitirdik. Nasıl bir yönetim oluşturacaklarını, neler yapacaklarını anlatsınlar. En iyi projeyi
üreten, en çok inandırıcı olan aday
kazansın. Yanına alacakları isimlerle o koltukta oturabileceklerini
sanıyorlarsa yanılıyorlar.’’

Türk usulü Formula 1
T

ürkiye
Otomobil
Sporları Federasyonu (TOMSFED) Başkanı Mümtaz Tahincioğlu,
gelecek yıl İstanbul’da yapılacak Formula 1 yarışları
için, ‘’İnsanlar piknik yaparak yarışları izleyebilecekler’’ dedi.
Tahincioğlu, yaklaşan federasyon başkanlığı seçimleri
nedeniyle düzenlediği basın
toplantısında, yarışlar için
76 bin 200 adet oturma alanı, bunun 2 katı kadar da
açık alan bulunduğunu ifade
ederek, ‘’Açık alanlar daha
heyecanlı ve zevkli olacak.
Bizim yolumuz inişli çıkışlı. Bu nedenle çok heyecanlı
görüntüler ortaya çıkacak.
Ayrıca insanlar piknik yapabilecekler. Mangal serbest’’
diye konuştu.
Formula 1 için yapılan
pistin, yarıştan sonra başka organizasyonlar için de

kullanılacağını belirten Tahincioğlu, şöyle devam etti:
‘’Bu pist eğitim amaçlı kullanılacak. Otomotiv sanayinde
test amaçlı kullanılacak. Belki konserler, toplantılar yapılacak. Hiç merak etmeyin,
bu pist yılın 365 günü çalışacak. Böyle bir kompleksin
kar olarak geri dönüşü çok
uzun zaman alır. Bir iş adamı olarak bana sorsanız ben
böyle bir pist yaptırmazdım.
Ama burası ticari amaç güdülerek yapılmadı. İstanbul
Ticaret Odası, burayı hemen
kar etmek için yaptırmadı.
Buranın sportif, ekonomik
ve tanıtım açısından
korkunç bir getirisi var.
Bu tek başına bir ülke
projesidir. Kazanan ülkedir.’’
Bilet fiyatları 20-350
euro arasındaTahincioğlu, bilet fiyat-

larının 20-350 euro arasında
olduğunu kaydederek, ‘’Aslında kombine bilet almak
daha karlı. 2 günlük bilet
aldığınızda bunun 1 günü,
3 günlük bilet aldığınızda
ise bunun 1.5 günü bedavaya geliyor. Ama şimdilik
günlük bilet satışları daha
yoğun’’ dedi.
Bilet fiyatlarının uygun
olduğunu belirten Tahincioğlu, ‘’Bizim bilet fiyatlarımız, dünyanın en ucuz fiyatlarından daha da ucuz’’ diye
konuştu.
‘’Tekrar seçilirim’’

Tahincioğlu, seçimlere son
kez aday olduğunu ve bıraktığı bazı projeleri tamamlamak istediğini vurgulayarak,
şunları söyledi: ‘’Bu bayrağı
yerde değil havada taşıyabilecek insanlar yetiştirmek
istiyorum. Tekrar seçileceğime inanıyorum. Benim
gücüm, yaptıklarımla geleceğimi anlatabilmekte.
Diğer adayların böyle bir
şansı yok. Bu açıdan onlardan daha şanslıyım. Görev
yaptığımız süre boyunca
bizim ruhumuz özerkti.
Hiçbir zaman devletten bir
şey beklemedik. Birçok şeyi

kendi imkanlarımızla yapmaya çalıştık. Bu, bundan
sonra da böyle olacak. Her
şeyi devletten beklemek çok
yanlış. Devletin yeterince
derdi var bir de bizimkilerle

uğraşmasın. Başarı maalesef
kıskanılıyor. Biz, alkışlamak
yerine köstek oluyoruz. Başarıyı alkışladığımız sürece
Türkiye kalkınacaktır.’’
(Haber Spor)

eak-design.com
Atila Kahraman

Arkitekt/bygningskonstruktør

Tasarım / Dekorasyon
İnşaat, mimari proje çizim
uygulama ve danışmanlık

Tel :2127 5146

E-mail: atilakahraman@mail.dk
www.eak-design.com

CHEAPEST and BEST
Price dkk. 75-

Pre-Paid Phone Card on the market
Libanon
Morocco
Somalia
Philippines
India
Irak Bagdad
China
Australia
Italy

200
125
50
150
135
90
350
500
500

min.
min.
min.
min.
min
min.
min.
min.
min.

Pakistan
Turkey istanbul
Iran Tehran
Thailand Bankok
Germany
Ghana
Brasilien
Belgium
Sweden

Buy direct from the internet

105
200
275
300
500
181
249
500
500

min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.

Spain
USA
Syria
Vietnam
Canada
Egypt
Algeria
France
UK

500
500
72
75
300
112
175
500
500

min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.

www.e-carddirect.com

2 minutes call fee + Dailey service charge 1 dkk.
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Bizi arayın, yolda kalmayın !
Türk Hava Yolları ve diğer tüm tarifeli hava yolları ile en uygun fiyatlar
İstanbul 14 gün 2144, - Ankara-İzmir 2500, - diğer şehirler 2700,- dkk.

YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN

Nybrogade 24 - 1203 København K Tlf: 3333 9050 Fax 3333 9040 www.nevin-rejser.dk nevin@nevin-rejser.dk
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www.pele.dk

Bizi ziyaretiniz sizin menfaatinizedir
Pele´s Global Møbler

50.000 krona kadar nakit kredi

Sadelmagerporten 2 (v/Avedøre Station) - 2650 Hvidovre
Tlf: 36 77 26 16 - Fax: 36 77 26 17 - Pele Yildiz 40 13 76 90
www.pele.dk - pele@peles.dk

Design: KAST MEDIA I/S

Ünlü manken Emine Ün son sekiz yıldır
Yıldızgör gelinlik ürünlerini sunuyor

50.000 krona kadar nakit kredi
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G.O.R.A Danimarka’da

Uzun süredir heyecanla beklenen G.O.R.A nihayet Kopenhag ve Aarhus’ta izleyici
karşısına çıktı. Kopenhag Büyükelçimiz Fügen Ok ile Danimarka siyasetinin ünlü isimlerinin de katıldığı gala gösterimi ise tam festival havası içinde geçti.

T

ürkiye’de dördüncü
haftasında da kapalı gişe oynayan rekorlar filmi Kopenhag’da 10 Aralık’ta
gösterime girdi.
G.O.R.A, Almanya’da da 18
Kasım’dan beri gösterimde bulunuyor ve ilk hafta sonunda
elde ettiği en çok izlenen filmler arasında beşinci sıradaki
yerini koruyor.
G.O.R.A Cuma günü gösterime girmeden önce hem Danimarka basınına hem de seçkin
bir davetli topluluğuna özel bir
kapalı gösterimde izletildi. Haber gazetesin düzenlediği gala
gecesine Kopenhag Büyükelçimiz Fügen Ok ve büyükelçiliğimizde görevli diplomatlar ile
büyükelçiliğimizin davet ettiği
bir grup Danimarkalı siyasetçi,
yazar ve sanatçılar katıldılar.
G.O.R.A’nın galasında ayrıca
Danimarka siyasi partilerinin
temsilcileri de hazır bulundular. Filmi ayrıca çok sayıda
Türk Belediye Meclisi üyesi
ile Danimarka’daki önde gelen
işadamlarımız da izlediler.
Dağıtımcı firma ve sinema
yetkilileri gala öncesi resepsiyonda konuklara Efes Pilsen
Birası ve Türk şarapları sunarken
özellikle Danimarkalı konuklar
böyle bir etkinliğe davet edilmekten duydukları mutluluğu dile getirdiler.
Uzaylılar tarafından kaçırılan
bir adamın öyküsünün anlatıldı-

ÇUVALDIZ
KAFAYA BAKIN (!)
“Biz Osmanlı çocuğuyuz. Avrupalılar ne çocuğu olduklarını iyi bilirler!” Bu sözü söyleyen kişi, Türkiye’yi yönetmek
sorumluluğunu elinde tutan
hükümetin bakanlarından
bir tanesi. Afferiiin! Bu kafa
ile biz zaten Avrupa Birliği’ne
üye falan olamayız ama, yukarıdaki inciyi döktüren saygıdeğer(!) bakana da sormak
isteriz: Eğer Avrupalılar “ne
çocuğu olduklarını iyi biliyorlar” iseeee, siz neden AB üyesi olabilmek için el-etek öpüp
duruyorsunuz?
CASUSUN SÜNNETLİSİ
Corc Buş’un açıklamasına
göre Amerikan gizli servis
örgütü CIA, terörle mücadele
çerçevesinde arapça konuşan
gizli ajan sayısını iki misline
çıkartacakmış! CIA’ye telefon
edip sorduk: “Başvuru yapan
adaylar arasında sünnetsiz
olanların durumu ne olacak?”.
Yanıt verdiler: “Arapça konuşan sünnetsiz casus olmaz.
Sünnetsiz olan casus adaylarını ücretsiz olarak sünnet ettireceğiz!” İlgilenenlere duyurulur. İmza :ÇİA (Çuvaldızsız
İş Aranmaz A.Ş.)

ğı filmde başrolde oynayan ünlü
komedyen Cem Yılmaz tam dört
rolde birden izleyicinin karşısına
çıkıyor.
Çekimleri Antalya’da oluşturulan bir platformda gerçekleştirilen
G.O.R.A Cem Yılmaz’ın ikinci uzun
metrajlı filmi. Senaristliğini de baş-

rolü üstlenene Cem Yılmaz’ın yaptığı filmin yönetmeni ise Ömer Faruk Sorak.
G.O.R.A bundan önce Vizontele ve Vizontele Tuuba filmlerinin
arka arkaya kırdığı seyirci rekorlarını da gösterimde kaldığı iki haftanın ardından kırmıştı.

Kopenhag’da Park Bio ile Aarhus’ta Öst for Paradis sinemalarında gösterime giren film için ilk
hafta biletleri neredeyse tükenirken 17 Aralık’tan itibaren henüz
belirlenmeyen iki sinemada daha
film gösterime girecek.
(Haber Kültür)

CANBALON / Abdullah Tunçel

GÖÇMEN MAZLUM’UN
YERİ
-Hey redakşiyonen. Türk lirasından altı tane sıfır atılıyor.
Bugünün ‘bir milyon lira’sı
yarın yalnızca ‘bir lira’ olacak. Buna itirazım yok ama,
kafam karışık.
-Neden kafan karışık Mazlum?
-Bugünün parası ile “ciğeri beş
para etmez kişileri” yeni para
ile nasıl tanımlayacağız?
(Not: Mustafa Bilgin’e saygılarımızla / Çuvaldız)

Abdullah Tunçel

TÜM DOST VE
MÜŞTERİLERİMİZİN
YENİ YILINI KUTLARIZ

HALMTORVET 15, 1700 KØBENHAVN V
Tlf: 3323 4246 Fax: 3322 4818
www.jacobsfullhouse.dk
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