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Şahin Yıldız
Travel House
Vester Farimagsgade 6
1606 København V
Tlf.: + 45 33 93 72 62
Fax: + 45 33 93 31 75

TÜRKLER filmleriyle GELİYOR !

sahin@travelhouse.dk
www.travelhouse.dk
FESTİVAL EKİ

Haber gazetesi, Danimarka’da bir ilke daha imza attı. Medya partneri olarak tanıtım sponsoru olduğumuz, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kopenhag Uluslararası Film Festivali’nde
Türkiye’de son yıllarda yapılan 7 Türk filmi gösteriliyor. Festivale, Türkiye’den iki sinema
oyuncusu ve iki yönetmen de katılıyor.
Haber gazetesi bu
sayısında sizler için özel
bir festival eki hazırladı.
Gazetemizin içinde yer
alan ekte,
festivale katılan Türk
filmleri ve
festival etkinlikleri
hakkında bilgiler
bulabilirsiniz.
KÜLTÜR & SANAT

18 -28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak Kopenhag Uluslararası Film
Festivalinde 111 film gösterilecek. 10 film Altın Kuğu ödülünü almak için yarışacak
10 günde 7 Türk filmi
18-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan
10 günlük festivalde, başta başkent Kopenhag’daki
Park Bio olmak üzere
Dagmar, Gloria ve Empire sinemalarında toplam 7
Türk filmi gösterilecek.
23 Ağustos Salı günü
kimseye söz vermeyin
Festivalde ayrıca, 23
Ağustos Salı günü ”Türkler geliyor” adı altında bir
Türk sinema günü düzenlenecek. Bu günü Türk
sinema sanatçıları ve yönetmenlerine ayırmak isteyen sinemaseverler, 23

Ağustos Salı günü kimseye
söz vermesinler.
Bu günde üç film birden
Park Bio’da gösterilecek
ve sinema bitişiğindeki
Park Cafe terasında düzenlenecek etkinlikte sinemaseverler yapımcı, yönetmen ve oyuncularla sohbet
etmek olanağı bulabilecekler.”
Eğreti Gelin” filmiyle
gündeme oturan Müjde Ar,
”Anlat İstanbul” filmindeki
travesti rolüyle dikkatleri
çeken Yelda Reynaud,
”Korkuyorum Anne” ve
”Anlat İstanbul” filmlerinin yönetmenleri sırasıyla
Reha Erdem ve Ümit Ünal

ALEYNA
mobilya & hali

Mağazamız 1 Eylül 2005 tarihinden
itibaren Farum’da hizmetinizdedir

23 Ağustos Salı günü saat
14.00’te Park Cafe terasında düzenlenecek bir sohbet
toplantısında sinemaseverlerle bir araya gelecekler.
Geniş bir yelpaze
Çekim aşamasında Kastamonu ve Denizli halkını
ayağa kaldıran “Eğreti Gelin” filmi, Güneydoğu’da
devam eden çatışmalara
katılan iki askerin öyküsünün anlatıldığı, Antalya Altın Portakal ve
Adana Altın Koza filmlerinde ödüller kazanan
Uğur Yücel’in yönettiği
“Yazı Tura”, yine 23. İstanbul Film Festivali ile Ada-

VÆRKSTED/DÆKSERVICE

na Altın Koza Film Festivallerinden ödüllü “Anlat
İstanbul”, iki çocuğun sinema hayallerini ele alan
ve katıldığı bir çok uluslararası yarışmada ödüller
kazanmış olan “Karpuz
Kabuğundan Gemiler Yapmak”, 2005 yılı içinde yapılan en iyi filmlerden biri
olarak adlandırılan ve başrollerinde Athena, dünyaca
ünlü müzisyenimiz Burhan
Öçal ve Halk müziği sanatçısı Yavuz Bingöl ile bir
çok ünlü oyuncunun yer
aldığı “O Şimdi Mahkum”,

VÆRKSTED/DÆKSERVICE

Retortvej 3 (v..Statoil)
Tlf: 36 45 35 75
Tlf: 36 45 35 76

Yılların tecrübesiyle her marka oto
alım - satım, tamir ve bakım işleri
özenle yapılır.

Bizim tecrübemiz, sizin güvenceniz

Valby Biler ApS

Akacietorvet 2 3520 Farum
Tlf: 4499 8555 Fax: 4499 8544

(Haber)

Daha geniş bilgi Haber festival özel ekinde

Valby Biler ApS
Køb - Salg - Service

Valby Langgade 119 (v.Statoil)
Tlf: 36 45 35 75
Tlf: 36 45 35 77

‘Duvara Karşı’ filmiyle
bir anda dünyaca ünlü bir
isim haline gelen Avrupalı
genç Türk yönetmen Fatih Akın’ın Türk müziğinin çeşitliliğini anlatarak
bizlere sunduğu müthiş
İstanbul portresini “Crosssing the Bridge - Köprüyü
Geçerken” adlı filmde izleyebileceğiz. Ayrıca Reha
Erdem’in “Korkuyorum
Anne” filminde ise sevinip, üzülecek, kahkahalara
boğulacağız.

Gammel Køge Landevej 174
Valby Langgade 54
2500 Valby
Tlf: 36 45 35 75 Fax: 36 45 35 42 Mobil: 22 14 09 37
E-mail: salg@valbybiler.dk
www.valbybiler.dk

Antalya’da gizli cennet:
“Olympos”
Sayfa: 28

Daha geniş bilgi sayfa 7’de
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Dopdolu bir gazete

BAŞKA DANİMARKA VAR! Haber
gazetesi “Nerede eski Danimarka”
diye hayıflananlara hizmet olsun diye ‘Başka
Danimarka var mı?’ arayışına girdi ve bir
başka Danimarka’nın daha olduğunu ortaya
çıkardı.
Ekibimiz arayış çabalarının karşılığını İsveç’te
gördü.
İsveç’in büyük kentlerinden Uppsala’nın
hemen dışında şehrin Doğu yakasında,
merkeze 3-4 kilometre uzaklıktaki
“Danimarka”yı buldu.
Danimarka’da bir kilise ve iki ev bulunuyor.
Buradaki Danimarka’dan bıkanlara veya
artık beğenmeyenlere duyurulur.

B

ir aylık aradan sonra yeniden sizlerleyiz. Her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönemde de cıvıl cıvıl gazeteler ile sizlerle birlikte olmayı umuyoruz.
Aradan geçen yaz sezonunda bizim açımızdan gurur
verici gelişmeler oldu. Gazetemiz Danimarka’daki
Türk toplumunun buluşma noktası olarak hızla yol
alırken, Danimarka siyaset çevreleri de bu ülkede yaşayan vatandaşlarımız ile iletişim kurmak için Haber’i seçmeye başladılar. Bunun en güzel örneği ise,
Avrupa Birliği Bölgeler Komitesine katılan Danimarka heyetinin yanlarında basın mensubu olarak sadece gazetemizin yazı işleri müdürü Sadi Tekelioğlu’nu
davet etmesidir. Tekelioğlu’nun Brüksel izlenimlerini
gazetemizin sayfalarında okuyabilirsiniz.
Gazetemiz yine bu sayıda her zaman olduğu gibi Danimarka’dan haberlere ağırlık verirken, Londra’da
yaşanan terör olaylarından sonra Danimarka’nın göçmenlere bakışını haber ve yorumlarla sayfalarına taşıdı.
Gazetemiz sayfalarında ayrıca, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki son gelişmeleri, özellikle başını Fransa’nın çektiği ve aralarında Danimarka başbakanı
Ander Fogh Rasmussen’in de bulunduğu bazı Avrupalı liderlerin Türkiye hakkında yaptıkları talihsiz
açıklamaları ve Avrupalı liderlerin Türkiye’yi dışarıda tutabilmek için yaptıkları son manevralarla ilgili
haber ve yazıları da okuyabilirsiniz.
Haber Danimarka’da bir ilke daha imza attı. Geçtiğimiz yıl Kopenhag Uluslararası Film Festivali ile
başlattığı işbirliğini bu yıl daha da büyüten Haber,
ilk kez Danimarka’da bir film festivali kapsamında 7
Türk filminin gösterilmesini sağladı. 18-28 Ağustos
tarihleri arasında yapılacak festival nedeniyle yine gazetemizin içerisinde festivali ve festivale katılan Türk
filmlerin tanıtan 8 sayfalık bir festival ekini sizlere
sunuyoruz.
Festival etkinlikleri Türk filmleri açısından 23 Ağustos 2005 günü doruğa çıkacak. Bu günde Kopenhag’da Türk filmleri gösteren Park Bio ve bitişiğindeki Park Cafe Türk film dünyasının üssü haline dönüşecek. Bu günde siz de buraya gelebilir Türk film
yönetmenleri, sanatçılar ve Türk basın mensupları
ile sohbet edebilirsiniz. Festival ayrıca Türkiye’deki
Türk basını tarafından da ciddiye alınıyor. Sabah,
Milliyet ve Radikal gazeteleri üst düzey yöneticileri
ve film eleştirmenleri ile festival etkinliklerini Türkiye’deki okurlarına duyuracak. 23 Ağustos günü sizler
de Türk gazetecileri ile sohbet etme olanağına kavuşabilirsiniz. Bu günün programı ile ilgili ayrıntıları
gazetemizin 21. sayfasında görebilirsiniz.
Filmden söz açılmışken; geçtiğimiz yılın Mayıs ayında
başlayan gelenek devam edecek ve yeni çekilen Türk
filmleri diğer Avrupa ülkeleri ile aynı anda Danimarka’da gösterilmeye devam edecek. Daha şimdiden Hababam Sınıfı’nın yeni bir versiyonu ile yine Yılmaz
Erdoğan’ın çektiği ve kahkahalara boğacak bir komedi filminin müjdesini verebiliriz.
Bu arada Türk filmlerinin ulaştığı başarıyı öğrenen
sinemalar da sizlere hizmet verebilmek için bizleri
arıyorlar. Sinema listemize İshöj Bio’yu da ekledik.
Tahmin ediyoruz bu bilgi de bir çok okurumuzu sevindirecektir.
Daha güzel günlerde buluşmak dileklerimizle...
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İlköğretim okulları- birliktelik ve içerik
rı ”siyah” ve ”beyaz” diye fikir sahibi olabilirler ve
ayıran uygulamalara kar- okul müdürü de fazladan
yardım gerektiği durumşı çıkmalıyız.
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sı kabul edilebilecek bir
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şans ve fırsatlara sahip
Ritt Bjerregaard,
Kopenhag
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Belediye Başkan
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Y

olmalıdır. Ben Kopenhag
anakent belediye başkanı
olarak ilköğretim okullarının karşı karşıya bulunduğu sorunları çözmek için çabalayacağım.

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

Vælg

HABER
til dine
annoncer

HABER

İÇİN

skaber kontakt til
dine kunder

3024 5538’i
ARAYINIZ.

Annonce tlf.:
3024 5538

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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Cazip fiyatlarla kışı ılık yaşayın

www.tyrkieteksperten.dk
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Kış sezonu başlangıç fiyatları
Alanya
:1.449,Bodrum
:1.649,Tayland
: 5.399,Gran Canaria
: 2.099,Tenerife
: 1.949,-
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Jens Rohde:

Irkçı radyo:
“Müslümanlar öldürülsün”

İktidardaki Liberal Parti sözcüsü Jens Rohde, Danimarka’da yaşayan göçmenlerin terörü desteklemeyeceklerine dair yemin etmelerini ve Danimarka’ya bağlılıklarını bir ant içerek” ifade etmelerini zorunlu kılmak istiyor.
Rohde, göçmenler hakkında konuşurken “Onlar bu dilden anlarlar” dedi.

Başkent Kopenhag’da yayın yapan
ırkçı bir yerel radyo, Batı’daki terör
saldırılarından tüm Müslümanları sorumlu tuttu ve Danimarka’nın Müslümanlardan temizlenmesi ve gerekiyorsa öldürülmeleri çağrısında
bulundu.

“Terörü desteklemeyeceğine yemin et!”

İ

ktidar Partisi Venstre’nin siyasi
sözcüsü Jens Rohde Danimarka’da
yaşayan göçmenlerden terörü desteklemeyecekleri üzerine yemin
etmelerini ve Danimarka’ya bağlılıklarını ifade etmelerini zorunlu kılmak
istiyor. Teklif yasalaşırsa teröre destek
veren ve terörü teşvik eden açıklamalar
yapan kişiler sınırdışı edilecekler ,vatandaşlık hakları ellerinden alınacak.
Rohde: “Onlar bu dilden anlarlar”
Teklif, İngiltere’deki bombalama eylemlerinin ardından İngiliz hükümetinin benzer bir girişimde bulunmasının
ardından gündeme geldi.
Jens Rohde, önerisini savunurken yaptığı açıklamada, Danimarka’da yaşayan
500 bin göçmen hakkında konuşurken,
“Onlar bu dilden anlarlar” dedi.
Rohde,” Tabii ki hukuksal güvence ve
ifade özgürlüğü garanti altına alınmalıdır, ancak karşımızda kendini havaya uçurmaya hazır insanlar bulunuyor”
diye konuştu.
Hali hazırda ceza yasasında bulunan maddeleri işletmek yerine böyle
bir yolu tercih eden Rohde’nin önerisi
Uyum Bakanı Rikke Hvilshöj tarafından reddedilmezken Sosyal Demokratların yabancılar politikasından sorumlu
sözcüsü anne Marie Meldgaard öneriyi

ağır bulduğunu belirterek” Şu anda
böyle bir şeyi gerekli kılacak bir ortam
yok, yasal koruma ve güvence herkes
için geçerli olmalıdır” dedi.
Danimarka Polisi halen iki grup hakkında kamuoyuna açık bir şekilde terörü destekledikleri, gerekçesiyle soruşturma yürütüyor.
Teröre destek çıkanlar cezalandırılsın
Öte yandan Danimarka’da yapılan bir
kamuoyu yoklamasına göre, halkın çoğunluğu terörü destekleyici açıklamalar
yapanların cezalandırılmasını istiyor.
Gallup kamuoyu araştırma kurumunun, Londra’daki ve Mısır’ın Sarm el
Seyh kentlerindeki son terör eylemleri
ışığında yaptığı araştırmaya göre, Danimarka halkının yüzde 60’ı terör guruplarına ya da teröristlere sempati açıklamalarının yasaklanmasını istiyor.
Halk, 2001 yılında kabul edilen Terörle Mücadele Yasası’nın kapsamının da
genişletilmesini destekliyor.
Bu arada, Danimarka Halk Partisi,
Danimarka’da teröre teşvik edici açıklamalar yapanların olduğunu, ancak yasaların yetersiz kalması nedeniyle polisin
bir şey yapamadığını öne sürdü.
Ancak Başbakan Anders Fogh Rasmussen, Terör Yasası’nın daha da

T

sertleştirilmesine şimdilik gerek olmadığını söyledi.
Öte yandan İngiltere, terörü savunanların kaydedileceği bir global merkezi
sistem kurulmasını istiyor. Hollanda,
Almanya, Fransa ve İtalya da, terörü
teşvik edici açıklamalar yapan imamların sınırdışı edilmeleri için yasalar
hazırlıyorlar.

İstenmeyen kıl
ve tüylerden
kurtulmak artık
çok kolay
Danimarka’nın,
en modern
cihazlarla
donanmış ilk Türk
epilasyon
kliniğine gelin!
Cazip fiyatlarımızla,
Türkçe hizmetimizle
istenmeyen kıl ve
tüylerinizden
kurtulun
kampanya !!!
Koltukaltı-bikini
800 Kr.

Diğer cazip
fiyatlarımız ve
Türkçe hizmet için
bizi arayınız

İlk seansta % 20
indirim uygulanır.
Erkek ve bayanlara özel seanslar

Fiyatlarımız:
Sırt:
Omuz:
Karın:
Sakal:
Ense :
Yanak :
Ayak :
Boğaz :

2.000
1.100
1.000
1.500
500
500
400
700

Ellipse Exotic
Algade 26, 2 TV, 4000 Roskilde
Tlf: 4637 4660 - Fax: 4637 4664
ee@ellipse-exotic.dk
www.ellipse-exotic.dk

(Haber)

üm Müslümanların öldürülmesi çağrısını yapan
başkent Kopenhag’daki Radyo Holger adındaki
ırkçı yerel radyo, “Batı’da terör saldırıları istemiyorsak, Müslümanların Avrupa’dan atılması ya da
tamamen ortadan kaldırılması gerekir” çağrısı yaptı.
Irkçı radyonun sahibi olan Kaj Wilhelmsen radyoda
yaptığı anonsta, ”Müslüman terörünü, onları Batı’dan
sürerek önleyebiliriz, böyle de önleyemiyorsak, hepsini
temizlememiz gerekir, bu da bir çok Müslümanı öldürmek demektir.” diye konuştu.
Konuyla ilgili olarak Danimarka Radyo’suna bir
açıklama yapan Kopenhag Yerel Radyo Kurulu
Başkanı Martin Geertsen, yerel radyo istasyonu
hakkında gereken yasal işlemlerin yapılacağını ve kurul toplantısında radyo istasyonunun kapatılmasının
gündeme gelebileceğini söyledi.
Kopenhag Polisi de, Radyo Holger’den yapılan
çağrıların ceza yasasının ırkçılığı cezalandıran maddesine aykırı olup olmadığını incelemeye aldı.
Ancak Kopenhag Yerel Radyo Kurulu’nun en erken
bir ay sonra toplanacağı öğrenildi. Başkan Geertsen,
kurulu olağanüstü bir toplantıya çağırmaya şimdilik
gerek olmadığını söyledi.
Bunun üzerine, Liberal Sol Parti, Kopenhag Belediyesi’nin Yerel Radyo Kurulu’nun gelecek ay yapacağı
oturumu bekleyemeyeceğini belirterek, yerel radyonun
kapatılması ve yayın ruhsatının iptali için Radyo Yayın
Merkez Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırdı.
(Haber)

Qureshi’ye terörist suçlaması
Sosyalist Halk Partisi milletvekillerinden Pakistan asıllı
Kamal Qureshi, Kopenhag
şehir merkezinde çeşitli
yerlere yapıştırılan çıkartmalarda terörist ve Danimarka düşmanı olarak gösterildi. Polis olay hakkında
şikayette bulunmak isteyen
kişiyi önce geri çevirirken
gazetecilerin olayla ilgilenmesi üzerine araştırma
başlattı.

S

osyalist Halk Partisi milletvekillerinden Pakistan asıllı Kamal Qureshi, Kopenhag şehir merkezinde
çeşitli yereere yapıştırılan çıkartmalarda terörist ve Danimarka düşmanı
olarak gösteriliyor.
Christian Nörgaard adlı bir kişinin ilk
kez gördüğü çıkartmalarda “Danimarkalılardan nefret eden bu Pakistanlı bir terörist olabilir mi?” yazılı.
Christian Nörgaard olayı polise bildirmek istediğinde şikayeti kabul edilmemiş
ve telefondaki pois tarafından kendisine
bu tür işlerle uğraşarak zaman ve kağıt
israf edemyiz denilmiş.
Politiken gazetesinde yer alan haberde,
olayla ilgili bilgi almak isteyen gazetecilere ise olayın araştırılacağı belirtilmiş.

Foto: Stephen Freiheit

Kamal Qureshi, “Bu benim kişiliğime
yapılımş bire saldırıdır. Bu tür eylemleri
görünce Biz-Onlar ayrımı daha da büyük
bir boyut kazanıyor” dedi.
Tanwir Ahmed boyun eğdi
Radikal Sol Parti’den Kopenhag Belediye
Meclisi üyesi olan Pakistan asıllı Tanwir
Ahmed de, benzer tehditler aldığını belirterek, siyasetten çekilme kararı aldı. Irkçı
ve yabancı düşmanlarının tacizlerinin artık evinin posta kutusuna kadar olaştığını
söyleyen Ahmed, »Ailemin güvenliği için
endişeliyim« dedi ve bu yüzden siyaseti
bırakacağını söyledi.
(Haber)
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Kasaplara
toptan et ürünleri
satışımız devam
ediyor

Pişmiş kebap,
hjemmelavet
burger

Farkımız;
sağlık,temizlik
ve kaliteye
gösterdiğimiz
özende yatmaktadır

haber

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

Tüm Sağlık
Kurallarına
Uygun Helal
Mamüllerimizle
Hizmetinizdeyiz

SİZİN BAŞARINIZ BİZİM BAŞARIMIZ

MB KEBAB
Korskildeeng 3, 2670 Greve
E-mail:info@mbkebab.dk

FOOD A/S
Tlf: 5761 9502 - Fax : 4361 0131
www.mbkebab.dk
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Suyumuz ısınıyor
Cengiz Kahraman

“

Besle kargayı gözünü oysun” derler
ya, aynen öyle oldu. Kıymet bilmez
kişiler kendilerine yapılan iyiliğe, kötülükle karşılık verdiler. Sosyal ve teknolojik alanda çok ileride olan Batı’yı
kıskanan geri kalmış Doğu’nun fanatik
dinci teröristleri, okullarında okudukları, ekmeklerini yedikleri ülkelerin masum insanlarını acımasızca İslam dini
adına kurban ettiler. Bu da doğal olarak Avrupa’nın göçmenlere karşı bakışını değiştirdi. Kurunun yanında yaş
da yanmaya başladı.
Londra’daki terör saldırıları ardından
Avrupa’yı bir telaş, bir korku sardı.
Avrupa halkı metroya, trene, otobüse
binmekten, kalabalık yerlerde bulunmaktan, büyük merkezlerde dolaşmaktan korkar oldu.
Paniğe kapılan İngiliz polisi Brezilyalı
esmer bir genci şüpheli intihar eylemci-

si sanıp öldürdü, dört Türk gencini de
şüpheli sanıp gözaltına aldı.
Artık bir göçmen olarak ‘şüpheli’ olarak damgalanma ihtimaliniz bundan
böyle daha yüksek olacak.
Endişe, korku, paranoya, gerçek suçun peşine değil, suçladığı toplulukların, milliyetlerin peşine düşmeye başladı. Birinden yırtsanız, diğerinden kaçamayacaksınız. Şüpheli damgası yiyen
bir dininiz, milliyetiniz, teniniz, diliniz
var artık.
Zaten Avrupa halkı yüksek sesle söylemese de sizin burada bulunmanızdan
rahatsızlık duyuyordu ve bu, son yıllarda hissedilir bir şekilde görünüyordu.
Eskiden, yaşadığınız topluma kötü
uyum sağladığınızdan, ülkenin dilini
bilmediğinizden, refah sistemini kötüye kullandığınızdan, eğitimsiz olmanızdan, sosyal, kültürel ve etnik olarak

farklı olmanızdan yakınıyorlardı, şimdi
terörist olabilir şüphesiyle bakacaklar
sizlere.
Şimdi bunu dile getirebilmek için gerekçeleri de var. Sanki bir yerlerden
düğmeye basılmış gibi politikacılardan
sonra şimdi akademisyenler de devreye girdiler. Çoğulcu toplumun her kesimi kendi alanında bunu dile getirmeye
başladı.
Bir Alman uzman Almanya’daki Türk
çocuklarının zekâ düzeyinin Almanlardan yüzde 10 düşük daha olduğunu
söyleyerek, bilimsel kamuflajlı ırkçılık
yapabiliyor.
Devlet desteğiyle yayın yapan bir yerel radyo açıkça Avrupa’nın Müslümanlardan temizlenmesi, terk etmeyenlerin
de öldürülmesi çağrısını yapabiliyor.
Bu korku, bu paranoya, bu endişe bir
çoğunuzun huzurunu kaçıracak, size

hayatı çekilmez hale getirecek.
Bundan böyle devlet kuruluşlarında
yabancı olmanızdan dolayı size özel bir
muamele yapılmayabilir. Gelecekte iş,
kiralık ev bulamayabilirsiniz. Herkes
size teninizin renginden dolayı şüpheyle bakabilir. Fişlenebilirsiniz. Hakkınızın çiğnendiğinizi dile getirdiğinizde
“memnun değilsen terk et” diyebilirler.
Bütün bu saydıklarım umarım kötü
bir senaryodan ibaret kalır. Ben, Avrupa’da sağduyunun halen hakim olduğunu düşünüyorum. Sağduyulu insanlar,
korkunun, önyargının yayılmasına karşı çıkacaklardır. Yıllardır terör sorununu demokratik yöntemlerle çözmeyi başaran Avrupa, bunu da çözecektir. Demokrasiye inandıktan ve sadık kalındıktan sonra neler çözülmez ki!
cengiz.kahraman@haber.dk

Özlem Çekiç:

“İşyerinde ayrımcılık örtbas edilmesin !”
Sadi Tekelioğlu

Ö

zlem Çekiç geçtiğimiz
günlerde gündeme gelen, işyerinde ayrımcılık
olayının üzerine gitmeye kararlı. Danimarka Hemşireler
Sendikası
yönetim
Kurulu

üyeliği yapan Çekiç bu göreve gelir
gelmez işyerlerinde ayrımcılık konusunu tartışmaya açmak istemiş
ama sendika başkanı ve diğer bölgesel yöneticiler kendisini savsaklamaya, konuyu tartışmaktan vazgeçirmeye çalışmışlar.
“Hemşireler
sendikasında
yabancı kökenli hemşirelerin
şikayeti vardı. Çalıştıkları
işyerlerinde ayrımcılığa
uğradıklarını
düşünüyorlar ve bir
şeyler
yapılması
gerektiğini
dile
getiriyorlardı. Sonunda bu kişilerden
bazılarının durumu
medyaya yansıdı ve
bir çok okurunuzun
da izlemiş olabileceği
gibi Haber bültenlerinde
ele alındı bu konu.” diyen
Özlem Çekiç işyerinde
ayrımcılık konusunda
Haber’in
sorularını
yanıtladı.

nedir?
“Danimarka’da
işyerlerinde
ayrımcılık yapılıyor. Bu kesin ve
bu ayrımcılık olayları sistem içerisinde yeterince yol almadan örtbas ediliyor. Sadece geçtiğimiz bir
kaç hafta içinde medyaya yansıyan
6 olay yaşadık. Bu çalışanlar sendika aidatı ödeyen kişiler. Ödedikleri
aidatın karşılığın sendikalarından
gereksinim duydukları hizmetleri almak haklarına sahipler.
Sadece Handel og Kontor (HK)
sendikasının 16 binin üzerinde
göçmen kökenli üyesi bulunuyor.
Müthiş bir parasal güç oluşturuyor
göçmenler sendikalar için.”

İşyerinde ayrımcılık nasıl ve kimler tarafından örtbas ediliyor?
“Öncelikle şikayette bulunan
çalışan kişinin çalıştığı birim
değiştiriliyor. Kendisine “Sen burada daha rahat edersin” denilerek yeni bir birim gösteriliyor.
Yani ayrımcılık yapıldığı kabul
edilmek istenmiyor ve bu öncelikli olarak sendika temsilcileri ve
İşyerinde ayrımcılık ardından da o işyerinin yöneticisi
sorununun boyutu tarafından hayata geçiriliyor.

Peki işyeri temsilcileri neden böyle davranıyorlar olayın üzerine gitmek yerine?
Burada işyerinin imajı ve tazminat konusu gündeme geliyor. Hiçbir yönetici işyerinin ayrımcılık
uyguluyor damgasını yemek iste-

“İşyerlerinde ayrımcılık tüm hızıyla sürüyor.
Sendika temsilcileri ve işyeri temsilcileri bazen kötü niyetten, bazen de bilgisizlik ve
yetersizlikten ayrımcılığın üzerine gitmiyorlar.
Ayrımcılığa uğrayan çalışanlar ise bazı durumlarda kendilerine ayrımcılık yapıldığının
bile farkına varamayabiliyor.’’
miyor. Sendika temsilcileri de bu
uzun ve zahmetli işleme girmek
yerine ilk aşamada şikayette bulunan kişiye başka bir birimde
çalışma teklifi götürüyorlar. Sorun
çözülmüyor yani. Bir de tazminat
ve ceza sözkonusu. Ayrımcılık nedeniyle soruşturma açılırsa ve bu
belgelenirse ağır yaptırımlar ve
maddi cezalar sözkonusu.”
Cinsiyet ayrımcılığı konusunda
şikayet olmadığı durumlarda bile

araştırmalar, anketler düzenleyen
sendikaların etnik ayrımcılık konusunda sessiz kalmalarını içime
sindiremiyorum. Burada göçmen
kökenli çalışanlara da büyük görevler düşüyor. Genellikle kendilerine uygulanan ayrımcılığı
dile getirdiklerinde bu alay etme
(Mobning) olarak algılanabiliyor.
Bunu kabul etmesinler. İşyerindeki birimlerinin değiştirilmesine
de karşı çıksınlar, şikayetlerinde haklılarsa sonuna kadar bu
davanın takipçisi olsunlar.
Ayrımcılığa uğradığını düşünen
kişi sendika temsilcisinden yeterli
desteği göremezse neler yapmalı?
“Irkçılık ve Ayrımcılık Belgeleme ve enformasyon Merkezi
(DRC) ye başvurabilir. Burada
danışmanlık hizmeti alabilir, dava
açmak istiyorsa kendisine yardımcı
olunur. İlk etapta ayrımcılığa
uğrayıp uğramadıkları konusunda emin olmak isteyenler de bana
Mail yazarak ulaşabilirler (mail
adresi:ozlem@ozlem.dk).”
sadi-tekelioglu@haber. dk

1001 NAT

İşte olanaklarımız:
750 kişilik salon (500+250), salon kirası, masa
dekorasyonları,
çiçek ve mumlar da dahil olmak üzere servis,
toparlama, bulaşık ve temizlik, meşrubat
(Cola, Fanta, Su), davet boyunca sınırsız miktarda kahve,
çay. 200 kişinin üzerindeki rezervasyonlarınızda kişi başına
fiyat:
100 Dkr.

Selskabslokale
www.1000og1nat.dk
TÜRK DÜĞÜN MENÜSÜ
Menü 1:
Adana/Kavurma, Pilav, Cacık, Salata, Ekmek, Baklava.
Tüm davet boyunca istediğiniz kadar meşrubat, sıcak-soğuk
içecekler, salonkørasi ve masa dekorasyonları fiyata dahildir.
Menü 2:
Menü 1+ Video çekimi, çiçek ve mumla masa
dekorasyonu,Türk ve Kürt müzikleri, çerez
Menü 3: Lüks Paket
Menü 1, 2 + Sığır-tavuk fileto, lüks fileto ve çeşitli mezeler.
Masa dekorasyonları sizin zevk ve isteğinize göre yapılır.

Kına geceleri için geçerli cazip fiyatlarımızı
öğrenmek için bizi arayınız

HØJE GLADSAXE CENTER
GLADSAXEVEJ
H,JE GLADSAXE TORV 2
2860 SØBORG
TLF:
3966 6560
3122 5222

PARK YERİ SORUNU YOKTUR
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Plastik Cerrahi kliniği - Frederikssund
Danışma ve öngörüşmeler ücretsizdir

haber

TÜRK KUYUMCUSU

L Age Dor
Jewellery
Bilezik
Cumhuriyet
Reşat

Gerdanlık
Zincir
Bileklik

Her türlü altın
gümüş diğer
takı ve aksesuar
çeşitleri bulunur

Nişan
yüzükleri
Kolye
Küpe

Plastik Cerrahi mütehassısı Dr. Hayee Tareen
Frederikssund şehir merkezinde en modern cihazlara sahip
kliniğimizde, kalite ve güvenceden ödün vermeden çok ucuz
fiyata her türlü kozmetik ve plastik cerrahi
ameliyatlar yapılır. Ameliyatlar tecrübeli plastik cerrahlar
tarafından gerçekleştirilmektedir.

Jernbanegade 42, 1. 3600 Frederikssund
Tlf: 4733 0030
Telefon başvuru saatleri
Gündüz: Pazartesi - Cuma : 09.00-12.00
Akşam: Pazartesi, Salı ve Çarşamba 17.00 - 19.00

Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz
Kredi temininde yardımcı olunur. Web sitemizden kredi için başvuruda bulunabilirsiniz.

www.plasticsurgeon.dk
info@plasticsurgeon.dk
Sygeforsikring Danmark’tan ödeme temini olanağı da bulunmaktadır.

Eski altın alınır
Vesterbrogade 20 1620 KBH. V Tlf & Fax : 3325 1212

Digitürk
750 İsveç Kronu

Yenilik
02 DB LNB’LER
Tekli 199,-Kr
İkili 399,-Kr
Dörtlü 699,-Kr

03 DB LNB’LER
Tekli 149,-Kr
İkili
399,-Kr
Dörtlü 599,-Kr
Sekizli 1199,-Kr
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Türkiye’yi AB’ye Avrupalı Türkler taşıyacak
Sadi Tekelioğlu

Sadi Tekelioğlu

G

Danimarkalıyım
Doğruyum,
Çalışkanım….

İ

lkokul eğitimini Türkiye’de almış olan okuyucularımız “Türküm, doğruyum, çalışkanım…” diye
başlayan ve ülkemiz ve milletimize bağlılığımızı, küçüklere sevgimizi, büyüklere saygımızı dile getirdiğimiz andımızı hatırlayacaklardır. Bu andı her sabah ilk dersin başlangıcında, hep bir ağızdan tekrarlardık.
Artık iktidardaki Liberal Parti siyasi sözcüsünün
önerisi yaslaşırsa bunu da Danimarka’da söyleyeceğiz. Kökeni Danimarkalı olmayan herkes ister Danimarka vatandaşı olsun, ister kendi ülkesinin vatandaşı olsun Danimarka’ya bağlılığını ve uluslar arası
terörü desteklemeyeceğini belirten bir andın altına
– bir defalık- imza atacak.
Hemen konuyu dallanıp budaklandırmadan söyleyelim, bu girişimin altında yatan temel düşünce;
şimdi yasalar nedeniyle gerçekleştiremedikleri sınırdışı etme, göçmenleri kendi ülkelerine gönderme çabalarının bir ifadesidir. Zira halihazırda yürürlükte
olan yasalar terörü engellemek için yeterlidir.
Terör örgütlerine manevi destek Danimarkalı politikacılar tarafından da dile getirilmektedir. Bir çok
ülkede siyasi amaçlarına ulaşmak içine teröre başvuran silahlı çetelere “bağımsızlık savaşçısı” ya da
“iç savaşın taraflarından biri olan ordu” olarak kabul etmektedirler. Önce politikacılar kendi aralarında ağız birliği yapıp, “Siyasi amacına ulaşmak için
cinayet işleyeneler teröristtir, bunlara maddi ve manevi destek sağlayanlar da suç işlemektedirler” ifadesinin altına imza atsınlar.
Ben terörün her türlüsüne şiddetle karşıyım, hele
suçsuz insanların canavarca öldürülmesini asla kabul edemem. Ama terörle mücadele edilecekse bunu
saçma sapan antlarla, içi boş bağlılık ifadeleriyle
gerçekleştiremezsiniz.
Kendini İslami olarak gösteren bazı gruplar çeşitli yerlerde dağıttıkları bildirilerde ve internet sitelerinde çeşitli etnik ve dini grupları hedef gösterdiler. Bu gruplar Danimarkalı politikacıların gözlerinin içine baka baka bunları yaparlarken masum insanlardan saçma sapan bir ant istemenin anlamı ne
olabilir?
Varolan yasaları uygulamayan politikacılar sonunda tabii ki terörün Danimarka’yı da vuracağı korkusuna kapılacaklar. Neo Nazilere radyo izni verirsen,
yukarıda bahsettiğimiz bildirileri yayınlayan kişileri yargılayıp, takip etmezsen, bir de bunun üzerine
onlara ırkçı ve tehdit dolu, hedef gösteren yayınları
yapabilsinler diye ekonomik yardım sağlarsan sonra
benden Danimarka’ya bağlılık andı istersin.
Geçtiğimiz günlerde devlet desteğiyle yayın yapan
bir özel radyoda Avrupa’da yaşayan göçmenlerin
Avrupa’dan atılması, gitmeyenlerin de çoğunun öldürülmesi istekleri dile getirildi. Danimarka halkı
tarafından seçilen Pakistan asıllı Danimarkalı politikacılar intihar eylemcisi olarak lanse edildi, şikayette bulunan bu politikacıların dilekçeleri kabul
edilmedi.
Şimdi bu politikacılar-ki birisi parlamento üyesidir- gönül rahatlığıyla bu ülkeye bağlılıklarını ifade
edebilirler mi ? Veya intihar eylemi planlayan biri
böyle bir ifadenin altına imza atamaz mı? O imzayı
attıktan sonra biz hep beraber yan gelip yatacak mıyız? Yoksa sudan nedenlerle Ortadoğulu göçmenleri
Danimarka’dan sınırdışı etmeye mi başlayacaklar?
Böyle girişimler karşısında tepkimizi ortaya koymak yerine bizler hala kahvelerde Türk, Arap, Hint
televizyonları seyrederek vakit geçiriyoruz.
Kimbilir “hadi toparlanın gidiyorsunuz” demelerini
mi bekliyoruz.
sadi.tekelioglu@haber.dk

eçtiğimiz ay kabul edilen AB
Bölgesel Komitesinin Türkiye raporunda AB ve Türkiye’deki yerel yönetimlerin
işbirliğinin arttırılması çağrısında
bulunuyor ve Türkiye’de yerel yönetimlere daha fazla yetki verilmesi için
gerekli yasal düzenlemelerin yapılması
isteniyor. Raportör Lund AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından Avrupalı Türklere büyük
görev düşeceğini söyledi.
Avrupalı Türklere görev
Helene Lund görüşmeleri yerinde izleyen Haber gazetesi yazı işleri müdürü
Sadi Tekelioğlu’ya yaptığı açıklamalarda, Avrupa’da yaşayan Türklerin
Türkiye’nin birliğe üyeliği konusunda
önemli bir görev üstlenebilecekleri ve
AB ile Türkiye arasındaki diyaloğun
iyiye doğru gitmesi yolunda kaçınılmaz
olduklarını söyledi.
Lund, halihazırda AB’nin eğitim programlarından ve çeşitli kültürel fonlardan Türk öğrencilerin ve sanatçıların
yararlanmakta olduğunu belirterek
son komisyon raporlarında da Avrupalı Türklerden kaynak olarak bahsedildiğini söyledi. Bunun ilk kez görüldüğünü söyleyen Lund Danimarka’da
da benzer kampanyalar ve çalışmalar
yapılabileceği sinyalini verdi.
“Hayır”ların nedeni Türkiye değil
Fransa ve Hollanda’da yapılan AB
Anayasası oylamalarında çıkan hayır
sonuçlarının bu ülke halklarının Türkiye’nin üyeliğine karşı olmalarından
kaynaklandığı iddialarını reddeden
Lund, “Bu o ülke politikacılarının
beceriksizliğinden kaynaklanmaktadır, AB Anayasasını halklarına daha
iyi anlatabilirlerdi” dedi. Lund ayrıca,
Türkiye’nin üyeliğini engellemenin
uzun vadede Avrupa Birliğine onarılamayacak zarar vereceğini söyleyerek,

“AB kültürler ve dinler arasındaki di- görüşteydi ama Alman muhafazakarlar
yaloğun geliştirilmesi için ortaya çıkan buna itiraz etti dedi.
bu şansı ziyan etmemelidir” dedi.
Raporunun genel kurulda kabul
edilmesinin Türkiye-AB ilişkileri açıKavram kargaşası var…
sından önemli olduğunun altını çizen
AB nezdinde yaşanan Türkiye tar- AB Bölgeler Komitesi Türkiye raportışmalarında kavram kargaşası ya- törü Helen Lund, Türkiye ile müzaşandığı da gözleniyor. Brüksel’de ay kerelerin başlamasını destekliyoruz.
yaşanan rapor tartışmalarından da Bir an önce AB’deki yerel yönetimler
benzer kargaşa gündeme geldi. Bazı ile Türkiye’deki yerel yönetimler araüyelerin azınlık hakları ile kadınlara sında doğrudan diyalog başlatılması
uygulanan şiddeti bir araya getirmeye gerekiyor bu konuda Komisyon ve
çalıştıkları gözlenirken yine raportör Konsey’in harekete geçmesi gerekiyor
Helene Lund’un itirazları sonunda iki diye konuştu.
konuda genel bir başlık altında bir ara- Türkiye’nin Avrupa normlarını yaya getirildi.
kalaması içine çok çalışması gerekLund,hazırladığı raporda müzakere- tiğini hatırlatan Lund, müzakereler
lerin hedefinin tam üyelik olduğunu uzun yıllar sürecek Türkiye bu süreci
vurguladığını ancak genel kurulda ciddiye alırsa her iki tarafta bu işten
Alman muhafazakarların itirazı son- kazançlı çıkar görüşünü ortaya koydu.
rası son anda müzakerelerin hedefi- Türkiye’nin yeni 10 AB üyesini kapsanin’ tam üyelik’ olduğunu belirten yacak şekilde uyum protokolünü mücümlenin çıkartıldığını kaydetti.Ve zakereler başlamadan önce imzalaması
sadece metinde müzakerelerin baş- gerektiğine dikkati çeken Lund, Kıblatılmasına destek veren cümle- rıs’ta çözüm herkesin istediğidir şeknin kaldığı açıklamasında bulundu. linde konuştu.
Lund, genel kurulda müzakerelerin hedefi konusunda bir siyasi anlaşmazlık
sadi.tekelioglu@haber.dk
oldu, Alman Sosyalistler benimle aynı

Danimarkalılar Türkiye’yi bir türlü hazmedemiyor
Danimarka’da Türkiye karşıtlarının sayısı giderek artıyor. Danimarka’da
son bir yıl içinde Türkiye’ye karşı olanların oranı yüzde 49’dan yüzde
60’lara çıkarak yüzde 10 arttı.
Yıldız Akdoğan

D

animarka’da Ramböll Management tarafından geçekleştirilen
bir kamuoyu araştırmasında
Danimarka halkının Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği konusundaki olumsuz tavrının devam ettiği ortaya çıktı.
Türkiye’ye karşı olanların oranı yüzde
49’dan yüzde 58’e ulaştı.
Araştırmada sorulan “Sizce Türkiye
AB’ye üye olmalı mı?” sorusuna yüzde 58 “hayir” derken, sadece yüzde
20 “evet”, yüzde 21,5 da “bilmiyorum”
dedi.
Jyllands Posten gazetesi için gerçekleştirilen Kamuoyu araştırmasının ortaya çıkardığı sonuçlara göre özellikle
yaşlı erkekler Türkiye’yi Avrupa Birliği’nde istemezken, gençlerin, yüksek
eğitimlilerin ve kadınların daha olumlu
bir tavır içinde olduğu gözleniyor. Araştırma sonuçları, başkent Kopenhag,
Aarhus vb. büyük şehirlerde yaşayanların Türkiye’nin üyeliğine bakışının
daha olumlu olduğunu ortaya koydu.
Araştırma sonuçları ayrıca, Dani-

marka’da sağ partilere oy veren seçmenlerin Türkiye’nin üyeliğine karşı
olduğunu ortaya koydu. Örneğin Sosyal demokrat seçmenler iktidar partisi Liberal Parti Venstreli seçmenlere
oranla Türkiye’nin üyeliğine daha sıcak bakıyorlar.
Danimarkalı politikacılar her ne kadar
halkın şüphesini anlasalar da 3 Ekim’de
başlaması planlanan üyelik görüşmelerine destek veriyorlar.
Avrupa’da durum farklı değil
Avrupa Birliği’nde bir ay önce yapılan Eurobarometer araştırmasında
da, Avrupa Birliği üyesi ülke halklarının yüzde 52’si Türkiye’nin üyeliğine
karşı çıkmış, sadece yüzde 35’i destek
vermişti. Karşı çıkanların başında ise
AB’nin eski üyeleri Almanlar, Fransızlar ve Avusturyalılar başı çekmişti. Türkiye’nin üyeliğine olumlu bakanlar ise
daha çok Güney ve yeni Doğu Avrupa
ülke halkıydı.
Bu arada, Türkiye’nin üyeliğine karşı olanların en çok aşırı sağ ve aşırı sol
parti seçmenlerinin olduğu belirtildi.

AB-Türkiye
3 Ekim 2004 yılında AB Komisyonu
Türkiye’nin Kopenhag Siyasi Kriterlerini
yerine getirdiğini belirterek Türkiye ile
müzakerelere başlanabileceğini tavsiye etti.
17 Aralık’ta yapılan AB zirve toplantısında da, 3 Ekim 2005 yılında Türkiye
ile müzakerelere başlatılmasına karar
verildi.
Ancak Fransa ve Hollanda’da yapılan
Avrupa Birliği Anayasası oylamasından
“Anayasaya hayır” oyları çıktı. Bu ülkelerden “hayır” sonucunun çıkması Türkiye’ye karşı olumsuz bir hava estirdi.
Seçmenlerin çoğunun Türkiye’yi AB’de
görmek istememesinden Anayasaya hayır dediği ileri sürüldü. Ancak aralarında
Eurobarometer’in de bulunduğu çoğu
araştırma kurumlarının yaptığı araştırmalar, halkın anayasaya hayır demesinin
asıl nedeninin Türkiye olmadığını, sosyal
ve ekonomik nedenler olduğunu ortaya
koydu.
Daha geniş bilgi aşağıdaki web sitelerinden edinileebilir
http://europa.eu.int/comm/
http://www.eu-oplysningen.dk/
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Danimarka’nın Kardak krizi

“Hans adası” sorun oldu
Danimarka’ya bağlı Grönland adası ile Kanada arasındaki
Kennedy Boğazında yer alan ve hangi ülkeye bağlı olduğu
belli olmayan kayalık boş Hans adası iki ülke arasında
diplomatik kriz yarattı.

G

eçmişte Türkiye
ile Yunanistan
arasında yaşanan
Kardak Krizi’nin
bir benzeri de bugünlerde
Danimarka ile Kanada arasında yaşanıyor. Kriz, iki
ülke arasındaki diplomatik
ilişkileri gerecek kadar ciddi
görünüyor.
Danimarka’ya bağlı Grönland adası ile Kanada arasındaki Kennedy Boğazında
yer alan kayalık boş Hans
adasının hangi ülkeye ait
olduğu tartışması iki ülke
arasında diplomatik kriz
yarattı.
Hem Danimarka, hem
de Kanada Hans adasının

kendilerine ait olduğunu
iddia ederek krizi tırmandırmış oldu.
Danimarka’nın, iki yıl
önce donanmaya ait bir
gemi göndererek adaya
Danimarka Bayrağı dikmesinden sonra şimdi Kanada
Savunma Bakanı bu adaya
giderek Kanada bayrağı
dikti.
Kanada Savunma Bakanı
Bill Graham’ın Danimarka ilgili makamlarına bilgi
vermeden Hans adasına bir
grup askerle gidip Kanada
bayrağı dikmesini tahrik
edici bir davranış olarak
nitelendiren Danimarka ise,
Kanada’yı protesto etti.

Foto: Søværnet 1. eskadre

Danimarka Dışişleri Bakanlığına çağrılarak uyarılan Kanada’nın Danimarka büyükelçisi ise, Hans
adasının Kanada’ya ait
olduğunu ve Savunma Bakanı Bill Graham’ın adaya
gitmesinin doğal olduğunu
belirterek, söz konusu adanın Kanada’ya ait olduğunu
yineledi.
Bir futbol sahası kadar
büyüklüğünde olan ve hiçbir canlının yaşamadığı boş
kayalık Hans adası Kanada
ile Grönland adasının tam
ortasında yeralıyor. Gerek
Danimarka, gerekse Kanada 1973 yılından beri
bu adanın kendilerine ait
olduğunu iddia ediyorlar.
Küresel ısınmanın devam
etmesi durumunda ada
çevresindeki
buzulların
erimesiyle birlikte adanın
çevredeki deniz trafiği açısından büyük önem taşıyacağı sanılıyor. Bunun yanı
sıra adanın hangi ülkeye ait
olduğu, balıkçılık ve olası
petrol çıkması durumunda
büyük önem taşıyacak.
(Haber)

haber

HABER’den
yeni bir hizmet daha
»Menü kartımı, broşürümü, kataloğumu, vizitkartımı, antetli
mektup kağıdımı çok uygun fiyatlarla nerede bastırabilirim«
diye sorun yapmayın.
Gazeteniz HABER artık en uygun fiyatlarla
tasarım ve basım hizmetleri olmak üzere tüm matbaa
hizmetlerini kapsayan zengin bir hizmet sunmaya başladı.

■ Logo tasarımı
■ Katalog, broşür
■ Menü kartı
■ Kartvizit
■ Antetli mektup kağıdı ve zarf
■ El ilanı, davetiye
■ Kurumsal kimlik
■ Interaktive CD
■ Reklam filmleri
■ Tasarım
■ Grafik
■ Web tasarımı vb.
Her türlü reklam ve basım hizmetleri için
mutlaka bizi arayın

HABER
Tlf: 30 24 55 38 - 30 24 55 62 e-mail: reklam@haber.dk

MERAM REJSER
BEKİR YILDIZ

eftf.

Vester Farimagsgade 6, 1606 KBH. V - Tlf: 3393 3178 - Fax: 3393 3175 - Mobil: 4053 1514

1 Eylul tarihinden itibaren THY
ile hergün İstanbul ve İstanbul
aktarmalı diğer iller için özel fiyatlar

Türkiye’nin her yerine tatil rezervasyonları için de bizi arayabilirsiniz
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Köpek maması yapılan sakatat etler insanlara da satılacak
Danimarka’da bundan böyle
kedi-köpek maması yapılan
sakatat etlerden kıyma et de
yapılabilecek ve insan yiyeceği
olarak satılabilecek.

G

ıda Bakanlığı’nın da
onay verdiği bir genelgeye göre, kesimlerinden
sonra kedi-köpek maması olarak
hazırlanması için kullanılan sakatat etler, daha iyi hazırlanması durumunda bundan böyle
kıyma et olarak insan yiyeceği
olarak da satılabilecek.

Genelgeye göre, hayvanların
boyun ve boğaz kısmındaki
sakatat etler çok iyi yıkanarak
temizlenip, kurutulduktan sonra parça et ve kıyma olarak paketlenerek gıda maddesi olarak
satılabilecek ve et paketlerinin
üzerinde ürünün sakatat etlerden hazırlandığı yazılmayacak.

D

Den koordinerende familieplejeenhed

TÜRK AİLE ARANIYOR
Danimarka’da doğmuş, 2 yaşında bir Türk kızına bakacak Türk bir aile aranmaktadır. Doğumundan beri bakımevinde kalmakta olan
küçük kız Fiziksel ve duygusal olarak sağlıklı,
ancak ruhsal olarak hassastır. Bu yüzden kendisine gelecekte de bakabilecek yetişkinlerin
özel bakımına ihtiyaç duymaktadır.

Bakıcı ailelere yürürlükteki sözleşmeler
uyarınca maaş ödenir; ayrıca bakılacak çocuğun yiyecek, giyecek ve ikamet giderleri için
ödenek sağlanır.

Küçük kızın, ruhsal rahatsızlığı bulunan annesi ile yakın bir ilişkisi vardır ve bu ilişkinin,
kızın bakıcı bir ailenin yanında yaşamaya başlamasından sonra da devam etmesi önem taşımaktadır. Kızın Türk bir aile yanında yetişip
Türk kültürü ve dili ile olan ilişkisini devam
ettirmesi önemlidir.

Kopenhag Belediyesi kombine aile bakım ünitesi devamlı olarak koruyucu aileleri kurslar,
bilgilendirme toplantıları ve diğer toplantılara
davet eder.

- Sevgi, sükunet ve şefkat sunabilecek
bir aile arıyoruz.

Koruyucu ve yardımcı ailelere kurslar ve
danışmanlık hizmetleri verilir.

Kopenhag Belediyesi farklılık ve çeşitliliği
kaynak olarak kabul eder ve her çalışannın
kendi kişilik, köken ve kabiliyetleriyle katkıda
bulunmasına değer verir.
Daha fazla bilgi için
3317 2204. numaralı telefondan Lone Johansen veya koordinator Pia Daulov Sandholt ile
görüşebilirsiniz.
Başvurunuzu aşağıdaki adrese
gönderiniz:
Den Koordinerende Familieplejeenhed
Torvegade 27
1400 København K
veya familieplejen@faf.kk.dk

animarka’da
zengin ile yoksul arasındaki
uçurum
günden güne daha da derinleşiyor.
Danimarka’da, son zamanlarda çok konuşulan
ve “forbrugsfest” denilen
halkın alış-veriş furyasından, ekonomik durumu zayıf olan bir milyona
yakın vatandaş nasibini
alamıyor.
Politiken Gazetesi’nde
yeralan haberde, 15 yaşın
üstündeki halkın yüzde
20’sinin, yani yaklaşık
900 bin kadar insanın ya
emekli ya da işsiz olduğu
ve bu insanların emeklilik ve işsizlik paralarındaki artışın diğer ücretlerin

(Haber)

artışının çok gerisinde kaldığı belirtildi.
Danimarka Ekonomi
Uzmanlar Kurulu’nun
raporuna göre, son 10 yıl
içindeki yaşlılık emekliliği maaşları ile işsizlik parasındaki artışlar, diğer
ücret ve maaşların artışlarından yüzde 17 daha
az oldu.
Ekonomi Uzmanları Kurulu üyelerinden ekonomi
uzmanı ve aynı zamanda
Kopenhag Üniversitesi
Ulusal Ekonomi öğretim
görevlisi Jörgen Birk
Mortensen, ücret ve maaşlar ile sosyal yardım,
işsizlik parası ve emeklilik paraları arasındaki
farkın artmaya devam
ettiğini belirtti.

Mortensen, bu gelişmenin Danimarka toplumunda zengin ile yoksul
arasındaki farkı daha da
büyüttüğüne ve Danimarka toplumunda zengin ve
yoksul sınıflar yarattığına
dikkat çekti.
“Dagpenge” denilen işsizlik parası ve diğer devlet
ödentileri tavanı 14 bin
kron Ekonomi Uzmanlar
Kurulu’nun hesaplamalarına göre, devlet ödentilerindeki yıllık artışlar, ücret ve maaşlardaki artışlarla aynı oranda artmış
olsaydı, bu rakam bugün
17 bin kron olacaktı.

(Haber)

Dil bilmeyen Grönlandlılara
sosyal yardım yok
Danimarka hükümeti artık sadece yabancılara iyi dil bilme şartı koşmuyor. Bundan
böyle Danimarka’ya yerleşip de Danimarka dilini iyi öğrenmeyen Grönlandlılar da
Danca’yı iyi öğrenmek zorunda kalacaklar, aksi taktirde aldıkları sosyal yardım
kesilecek.
Parlamentoda çoğunluğun kabul ettiği tasarıya göre, Danimarka’ya yerleşen Grönlandlılar, Danimarka vatandaşı olmalarına
rağmen iş piyasasında çalışabilecek derecede Danca bilmemeleri halinde kendilerine
yapılan sosyal yardım kesilecek.
İyi dil bilme koşulu şimdiye kadar sadece yabancılara şart koşuluyordu ve Danimarka vatandaşı olanlara bu şart öne sürülmüyordu.

Türk köy ekmeği
tadında pizza
ekmeği ve
diğer fırın
ürünleri
Lyngby Storcenter 83
2800 Lyngby
tlf: 4588 0504

üzerine sakatat et yazılmasını
kabul etti.
Ancak Danimarka’daki süpermarketler ve kasaplar birliği
kıyma ve parça et olarak satılacak olan sakatat etleri satmak
istemediklerini açıkladılar.

Danimarka’da eşitsizlik artıyor

2 YAŞINDA BIR KIZA BAKACAK
TÜRK AİLE ARANIYOR

Bakıcı aileden beklentilerimiz:
- Sabırlı ve anlayışlı
- Küçük yaşta çocuğu olmayan ve başka
bir çocuğa bakmakta olmayan
- Danca bilen ve evlerinde boş bir odası olan
- Belediye ve küçük kızın ailesi ile işbirliğ için
gerekli açıklıkta ve hazır olan
- Yetişkinlerden birinin belli bir süre evde
kalabileceği.
- Çocuk ve genç yetiştirmede deneyimli
- En kısa sürede başlayabilecek

Tüketicileri Koruma Derneği,
bu etlerin paketlerinin üzerinde sakatat et olduğu yazılması
gerektiğini, aksi taktirde Gıda
Bakanlığı’nın bu genelgeyi geri
çekmesini istedi.
Gıda Bakanı Lars Barfoed, Tüketicileri Koruma Derneği’nden
gelen baskı üzerine paketlerin

Danimarka’nın sömürgesi olan ve özerk
yönetim biçimine sahip olan Grönlandlılar doğrudan Danimarka vatandaşı olarak
sayılıyorlar ve Danca öğrenme şartı aranmıyordu.
“İkinci sınıf vatandaş değiliz”
Gröndlandlılara dil öğrenme şartı getirilmesine Grönlandlı milletvekilleri sert
tepki gösterdiler. Grönlandlı milletvekili
Lars Emil Johansen ve Kubi Kliest, Danimarka’daki Grönlandlıların Danimarka
vatandaşı olduklarını ve ikinci sınıf vatandaş ayrımının yapılamayacağını vurguladı.
Milletvekilleri, Adalet Bakanı’ndan hukuki
bir açıklama getirilmesini istediler.
(Haber)

Alışveriş
yorgunluğunuzu
restoran ve
cafelerimizde
giderin
Hørsholm Midtpukt
2970 Hørsholm
Tlf: 4557 1016

Ballerup Center 166
2750 Ballerup
Tlf: 4464 0607
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Danimarka ucuz
otomobil cenneti
Avrupa Birliği tarafından yayınlanan bir rapor, Avrupa ülkeleri
arasında en ucuz otomobil fiyatının Danimarka olduğunu, en pahalı ülkenin de Almanya olduğunu ortaya koydu.

A

vrupa Birliği’nce
yayınlanan bir raporda,
Danimarka’da otomobillerden alınan vergilerin
yüksek olmasına rağmen en
ucuz arabanın Danimarka’da satıldığı be- lirtildi.
Rapora göre, Almanya AB içinde en pahalı otomobil
ülkesi ve 89 değişik model araçtan 34’ü Almanya’da çok
pahalı satılıyor. Örneğin, Almanya’da 20 değişik model
arabanın fiyatı en ucuz otomobil satan bir başka AB
ülkesinden yüzde 20 kat daha pahalı.
Örneğin, bir Alman otomobil alıcısı WW Touran marka bir araba için 138 bin kron öderken aynı arabanın
fiyatı Danimarka’da sadece 105.850 kron.
İngiltere’de de otomobil fiyatları çok yüksek. Bir Alfa
147’nin fiyatı Danimarka’da 99.800 kron iken, aynı araba İngiltere’de 141.850 krona satılıyor. Ancak İngiliz
otomobil alıcıları, İngiltere’de otomobil fiyatlarının çok
yüksek olmasına rağmen Danimarka gibi diğer ucuz AB
ülkelerinden direksiyonları sağda olmadığı otomobil almayı tercih etmiyorlar.
(Haber)

Uyum çalışması baştan
savma
D
animarka’da uyum çalışmaları arasında bir koordinasyon olmadığı, çalışmaların çok rastlantısal olduğu, bu yüzden de hiç kimsenin hangi uyum projesinin
başarılı ya da başarısız olduğunu bilmediği eleştirileri
yapılıyor.
Kopenhag Radyosu’nun bir dizi meslek ve is danışmanından aldığı bilgilere göre, hiç kimse göçmenlere yönelik uyum projelerinin neden belediyeden belediyeye
farklılık gösterdiğini ya da neden bir belediyenin uyguladığı projenin diğer belediyelerden çok daha pahalıya
mal olduğunu bilmiyor.
Bu durumu doğrulayan Rambøll Management başdanışmanı Mikkel Thøgersen, belediyelerin uyum projelerine ilişkin bilgilerin sistematik bir şekilde bir merkezde
toplanması gerektiğini belirtiyor.

İmamlar eğitilsin
K

openhag Üniversitesi Carsten Niebuhr Enstitüsü,
Danimarka’ya dışarıdan getirilen imamların Danimarka toplum bilimi ve kültür anlayışı eğitiminden geçirilmelerini istedi.
Enstitü yöneticilerinden Ingolf Thuesen, Ortadoğu ülkelerinden gelen imamları örnek göstererek, bu imamların Danimarka toplumunu çok yanlış algıladıklarını, Danimarka’da yaşayan Müslümanlar ile Danimarka halkı
arasındaki temel ilişkilere zarar verdiklerini savundu.

PET aşırı İslamcı
grubu yakın takibe aldı

haber

Rasmussen de üyeliğe karşı

T

ürkiye ile 17 Aralık zirvesinde müzakerelere ‘evet’
diyen Avrupa Birliği’nden 3 Ekim tarihi yaklaştıkça farklı sesler yükselmeye başladı.
Fransa, Yunanistan, Rum
Kesimi ve Avusturya’nın
Güney Kıbrıs’ı tanımadan
müzakerelerin düşünülemeyeceğini açıklamalarının
ardından Başbakan Anders
Fogh Rasmussen, Türkiye’ye tam üyelik verilip verilmeyeceğinin tartışılması
gerektiğini söyledi.
Muhafazakar Parti de
Rasmussen’in açıklamalarından memnuniyet duydu-

ğunu açıkladı.
Başbakan Anders Fogh
Rasmussen, Türkiye’nin
tam üye olup olmayacağının tartışılması gerektiğini
söyledi.
Rasmussen, kişisel görüşlerini yansıttığını söylediği açıklamasında, “Ama
AB’nin sınırlarının Suriye
ve Irak’a kadar genişleyeceğini düşünmek zor...
AB’nin ne kadar genişleyebileceğini tartışmalıyız”
diye konuştu.
“Türk kültürü AB’ye
uyum sağlamakta
zorlanır”
Türk kültürünün AB’ye

uyum sağlamakta zorluk
yaşayacağını savunan Başbakan, “Ancak güvenlik politikaları nedeniyle Birlik
Türkiye ile bir ittifak kurmak istiyor. Bu bir çıkmaz,
ama bırakın bunu açıkça
tartışalım” diye konuştu.
Rasmussen Türkiye ve Ukrayna, AB’nin ayrıcalıklı
ortakları olmaları gerektiği
görüşünü ifade etti.
Muhafazakarlar
açıklamalardan hoşnut
Öte yanda Rasmussen’in
koalisyon ortağı Muhafazakar Parti, Başbakan’ın
açıklamalarını memnuniyetle karşıladı. Parti söz-

cüsü ve milletvekili Helle
Sjelle, Türkiye ile yapılacak
olan müzakerelerin tam
üyelikle sonuçlanmak zorunda olmadığını savundu.
İmtiyazlı ortaklığın bir ihtimal olduğunun söyleyen
Sjelle, “Eğer müzakerelerden Türkiye lehine bir tam
ortaklık karar çıkarsa, o,
bugün bildiğimiz Türkiye’den çok farklı olacak”
diye konuştu.
Son kamuoyu yoklamaları, Danimarkalıların yüzde 58’inin Türkiye’nin AB
üyeliğine karşı olduğunu
gösterdi.
(Haber)

Danimarka’nın IATA üyesi ilk ve tek Türk seyahat acentası

TRAVEL HOUSE

Türkiye’ye sefer yapan tüm uçakların biletleri satılır
Ulusal havayolu şirketleri ile dünyanın
her yerine IATA güvencesiyle yolculuk.
Seyahat ve uçak yolculuğu ile ilgili her
türlü, eksiksiz hizmet.

Tayland

5.995 Krondan
başlayan fiyatlarla
Kahire
2.450 Krondan
başlayan fiyatlarla

Türkiye, Mısır ve
Tayland’a uygun
fiyatlarda uçak
ve tatil
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r
a
l
t
ya
ka fi zi arayın
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Son utlaka b
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Antalya tek yön
895 kr.
Antalya gidiş/geliş
2.450 kr.
4 kişilik bir aile bir
hafta Alanya, uçak,
apart otel
9.995 kr.
Alanya’da bir hafta
uçak, otel,
sabah kahvaltı dahil
2.950 kr.

D

animarka Gizli İstihbarat Servisi PET, aşırı İslamcı
yeni bir grubu yakın takibe aldığını bildirdi.
Politiken Gazetesi’nden verilen habere göre, söz konusu aşırı İslamcı grubu yaşları 16 ile 17 arasında değişen
100 kadar gencin oluşturduğu ve Kopenhag’ın Brønshøj
semtindeki İslam Kültür Merkezi Camii’ne devam ettikleri bilgileri yeraldı.
Haberde bu gruptan bazı kişilerin de cihada ve teröre
teşvik edici çağrıların yer aldığı “Tawhid.dk” internet web
sayfasını hazırlamakta oldukları kaydedildi.
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Dövizle askerliğe yeni düzenleme

Efes’te Hıristiyan TV

Dövizle askerlik uygulamasına ilişkin esasları yeniden düzenleyerek
yükümlülere kolaylıklar getiren yasa tasarısı, TBMM Milli Savunma
Komisyonu’nda kabul edildi.

Danimarka’da Hıristiyan dini söylemlere ağırlık veren KKR/TV adlı
TV istasyonu yakında Türkiye’de
Hıristiyanlık propagandası yönünde yayın yapacak bir istasyon kuruyor.

T

asarıya göre, oturma ve çalışma iznine sahip olarak
işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da
sanatı icra ederek toplam en
az 3 yıl süre ile fiilen yabancı
ülkelerde bulunan yükümlüler, 38 yaşını tamamladıkları
yılın sonuna kadar durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları
Türk konsoloslukları aracılığı ile askerlik şubelerine başvurmaları gerekiyor.
Yükümlüler, 5 bin 112
Avro veya karşılığı kadar
yönetmelikte belirtilecek
yabancı ülke parasını ödemeleri ve 21 gün süreli temel askerlik eğitimine tabi
tutulmaları halinde, muvazzaf askerlik hizmetini yerine
getirmiş sayılacaklar.
Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar, öngörülen dövizi
defaten
ödeyebilecekleri
gibi, dörtte birini başvuru
sırasında, kalanını 38 yaşını
tamamladıkları yılın sonuna

kadar en çok 3 eşit taksitte Her ne sebeple olursa olde ödeyebilecek.
sun 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar döHak kaybı koşulları
vizle askerlik hizmetinden
Dövizle askerlik hizme- yararlanmak üzere başvurtinden yararlanmak üzere mayanlar ile başvurduklabaşvuruları kabul edilen rı halde döviz ödemelerini
yükümlülerden; gereken veya yönetmelikte belirtilen
şartları taşımadıkları an- süre içinde temel askerlik
laşılanlar, dövizleri belir- eğitimlerini yapmadıkları
tilen sürede ödemeyenler, için dövizle askerlik hizmeti
belirtilen yaş sınırı sonuna kapsamından çıkarılanlar; 7
kadar temel askerlik eği- bin 668 Avro veya karşılığı
timini yapmayanlar, ücret kadar yabancı ülke parasını
veya maaşları yurt içinden başvuru sırasında defaten
transfer edilenler, yaban- ödemeleri ve 21 gün temel
cı ülkelerde resmi görevle askerlik eğitimini yapmış
bulunanlar, dövizle askerlik olmaları kaydıyla askerlik
hizmetinden yararlanmak hizmetlerini yapmış sayılaiçin gereken yükümlülük- caklar.
lerinin devamı süresince Belirtilen döviz miktarlaher yılın yarısından fazla- rını yarısına kadar indirsını yurt içinde geçirenler, meye veya bir katına kadar
yurda kesin dönüş yapanlar artırmaya Bakanlar Kurulu
veya dövizle askerlik hizme- yetkili olacak. Bu kanunun
tinden yararlanma şartlarını yürürlüğe girdiği tarihte dökaybedenler, dövizle asker- vizle askerlik hizmetinden
lik hizmeti kapsamından çı- yararlanmak üzere başvurkartılarak durumlarına uy- dukları halde yükümlülükgun askerlik işlemine tabi lerini tamamlamadan Türk
tutulacaklar.
vatandaşlığından çıkmala-

rına izin verilen veya Türk
vatandaşlığı kaybettirilenlerden ödedikleri dövizi geri
alanlar; 2 yıl içinde yeniden
vatandaşlığa alınmak üzere
başvurmaları, yeniden vatandaşlığa alındıkları tarihi
takip eden 1 yıl içinde başvurmaları kaydıyla 21 gün
süreli dövizle askerlik hakkından yararlanacaklar.
Ödemeyi tamamlamadan
yurda dönenler
Milli Savunma Komisyonu
Başkanı Cengiz Kaptanoğlu
ve üyeler tarafından verilen
bir önergenin kabulü ile 38
yaşını tamamladıkları yılın
sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurup temel
askerlik eğitimini yapan,
ancak ödemelerini tamamlamayanlardan yurda kesin
dönüş yapanlar, yasanın
yürürlüğe girmesini izleyen 6 ay içinde ödemelerini tamamlarlarsa dövizle
askerlik hizmetini yapmış
sayılacaklar.
Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ile bakanlık yetkililerinin, ‘’bir çeşit bedelli
askerliği getirir’’ diyerek
önce karşı çıktıkları önerge, komisyon ve bakanlık
uzmanları tarafından 1966
doğumlu ve daha yaşlı, ayrıca, temel askerlik eğitimini
yapmış kişileri kapsayacak
şekilde sınırlandırıldı. Komisyon Başkanı Kaptanoğlu,
önergeyle getirilen düzenleme kapsamına 19 kişinin
girdiğini söyledi. Bu kişiler,
yarım kalan ödemelerini 7
bin 668 Avro’ya tamamlayacaklar.
(Haber)

Üzeyir Tireli, Sosyal danışman

M

iras meselesi Danimarka’da yaşayan bir çok göçmen kökenli vatandaşı ilgilendirmeye başladı. Artık yakınlarımızı Danimarka’da kaybetmeye ve
onların arta kalan mal ve mülkleri geride kalan bizleri ilgilendirmeye başladı.
Miras meselesinin bir çok boyutu var.
Bugün mirasın genel kuralları ve miras
vergisi üzerinde durmak istiyorum.
Bilindiği gibi (Danimarka yasalarına göre) herhangi bir şahsın ölümünden sonra geriye kalan eş ve çocuklar,
o şahsın zorunlu mirasçılarıdır. Bunun
anlamı, ölen şahıs çocuklarını veya eşini bir vasiyetname ile mirastan mahrum edemez. Vasiyetname ile mirasın
ancak yarısı (yani yüzde ellisi) başka şahıslara veya kurumlara bağışlanabilir.
Şayet eşler arasında mülk birliği varsa (yani evlilik esnasında veya daha
sonra yapılan bir anlaşmayla eşler özel
mülk edinme hakkı elde etmemişler ise)

D

animarkalılar Türkiye’de Hıristiyanlık
propagandası yapacak.
İskandinav ülkeleri ve İngiltere’deki kiliselerin işbirliği ile yürütülecek yayınlar şimdilik
günde 4 buçuk saatle sınırlı olacak, ancak istasyon yetkilileri kısa sürede günü 24 saati yayın yapmayı hedeflediklerini bildiriyorlar.
KKR/TV’nin yayınları tamamen Türkçe olacak Efes’ten
yayın yapacak. Yayınlar arasında Talk-Şovlar, diziler, müzik programları ve çocuk programları bulunacak. KKR/
TV’nin yayınları uydu üzerinden gerçekleştirilecek.
Hıristiyanlığı, Protestanlığı tüm dünyaya yaymayı
amaçladıklarını belirten KKR/TV genel müdürü Tore
Pansell, “Yüzyıl önce Türkiye’de halkın yüzde 22’si
Hıristiyandı, bugün bu sayı yüzde 02’ye düştü. Tabii ki,
Türkiye’de bir çok kesim karşı çıkacaktır, ama Türkiye
kabul ederse her iki taraf için iyi olacaktır. Sonuç olarak
Müslüman kesim ile Hıristiyan kesim arasında ilginç bir
diyalog başlar” diye konuştu.
(Haber)

Miras
ölümden sonra geriye kalan eş, çifte ait
olan mülkü (böylece ölen şahsın mirasını) ölene kadar veya kendi istediği herhangi bir tarihe kadar kullanabilir ve o
mülk ve miras hakkında yetki sahibidir.
Örneğin bir babanın öldüğünü ve geriye
bir dairenin kaldığını düşünürsek, evde
hâlâ oturan anneyi hiç kimse miras almak için kapı dışarı edemez, ayrıca miras almayı da talep edemez.
Şayet geriye kalan eş mirası bölmek
isterse (örneğin bu şahsın huzur evine
gideceğini düşünebiliriz) önce mirasın
yarısın alır. Geriye kalan yarısının üçte
birini de alır. Geriye kalan pay çocuklar
arasında paylaşılır. Örneğin 100 Kron
miras kaldığını düşünelim (anlaşılsın
diye rakamı küçük tutuyorum). Anne
önce 50 kronu alır. Sonra geriye kalan
50 Kronun 33 Kronunu da alır. Sona
kalan 66 Kron da çocuklar arasında eşit
olarak paylaşılır. Üç çocuk varsa her bi-

rine 22 Kron düşer.
Danimarka’da miras alan bir kişi bu
mirastan vergi ödemek zorundadır. Vergi oranı miras alan kişinin kim olduğuna bağlıdır. İlkesel olarak vergi oranı yüzde on beş (15 %, miras vergisi))
veya yüzde 25’tir (25 %, ek miras vergisi). Miras alan kişi ölen şahsın çocukları, torunları, üvey çocuk veya torunları,
evlatlıkları vs. yüzde 15 vergi öderler.
Miras kardeşe veya onun çocuklarına
düşerse ya da amca, dayı vs. miras vergi
oranı yüzde 25’tir.
Ama mirasın vergi dışı kalan bir bölümü var. Bu oran 2005 yılı için 236 bin
9 yüz Krondur. Şayet miras birlikte yaşamış anne ve babadan intikal ediyorsa,
vergi dışı kalan oran yukarıda verilen
oranın iki katıdır.
Örneğin kocasını kaybetmiş bir kadın
mirası çocuklarıyla paylaşmak isterse
ve mirasın 500 bin Kron olduğunu dü-

şünürsek, bunlar sadece 263 bin 100
Kronundan vergi verecekler. Bu şahıslar için vergi oranı yüzde 15 olduğundan, ödenecek vergi toplam 39 bin 465
Krondur (500.000 – 236.900 x 15 %=
39.465). Şayet anne de ölmüş olsaydı
ve mirası çocuklar bölecek olsalardı, bu
sefer toplam vergi 3.930 Kron olurdu
(500.000 - 2 x 236.900 x 15 % = 3.930).
Mirasın vergi dışı tutulan kısmı amca,
dayı, kardeş vs. gibi yüzde yirmi beş
ek miras vergisi ödeyecek şahıslar için
geçerli değildir. Bu kişiler net mirasın
yüzde yirmi beşinden ek miras vergisi
öderler. Örneğin kardeşinden başka hiç
kimsesi olmayan bir şahsın öldüğünü ve
bu şahsın 500.000 Kron miras bıraktığını düşünürsek, bu paranın 125.000 Kronu ek miras vergisi için ödeneceğinden,
kardeşe toplam 375.000 Kron düşer.
tireli@haber.dk
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AB’li politikacılar kafa karıştıyor
Kendi çıkarlarını
düşünen politikacılar,
sadece Türkiye’nin
geleceği ile değil,
Avrupa Birliği’nin
geleceği ile de
oynuyorlar.
Yıldız Akdoğan

G

eçtiğimiz
yıl başkent
Kopenhag’da
Türkiye-AB konulu bir konferansa katılan gazeteci Mehmet Ali
Birand “İnsanın adı çıkacağına
canı çıksın” diyerek konuşmasına
başlamış ve, “Siz bizleri hep antidemokrat ve hoşgörüsüz bir ülke
olarak gördünüz, fakat bazı şeyler
değişti, bunu anlamanız gerekir”
diye konuşmasını tamamlamıştı.
Avrupa Birliği’nde(AB) yaşanan
son gelişmelere bakıldığında, sanki hiç kimse var olan gerçekleri
görmek istemiyormuş gibi geliyor
bana. Müzakerelerin başlamasına
şunun şurasında bir aydan fazla
(Müzakereler 3 Ekim’de başlıyor)
bir zaman kalmasına rağmen, hala
yeni engeller ve yeni nedenler aranıp duruyor.

Politikacıların koltuk sevdası
Jyllands Post gazetesinde yeralan
bir habere göre, Danimarka halkının çoğu Türkiye’nin üyeliğini
karşı olmakla birlikte Türkiye’nin
üyeliğine “hayır” diyenlerin sayısı da giderek artmakta. Geçen yıl
halkın yüzde 49’u “hayır” derken,
bu yıl “Sizce Türkiye AB’ye üye
olsun mu?” sorusuna tam yüzde
58 “hayır”, yüzde 20 “evet”, yüzde
21,5 ise “bilmiyorum” dedi. (JP.
06.08.05).
Aynı gelişme genel AB gündemi
için de geçerli, 25 ülkede yapılan
Eurobarometer araştırmasına göre
“hayır” diyenler yüzde 50’nin üzerinde. Son bir kaç ay içinde yapılan tartışmalara bakılırsa, bu hiç
de şaşırtıcı görünmüyor. Çoğu popülist politikacılar kendi çıkarları
için Türkiye’yi kullanmaktan çekinmiyor. Daha bir ay önce Almanya’nın Hıristiyan Demokrat Parti
başkanı ve başbakan adayı Angela Merkel, Paris ziyaretinde Fransa’nın İçişleri Bakanı Sarkozy ile
birlikte Türkiye’nin üye olmasına
karşı olduklarına dair bir açıklama
yapmıştı. Her iki ülke de genel sosyal ve işsizlik sorunlarından dolayı
ve göçten korkan halk için iyi bir
seçim sloganı bulmuştu.
AB ülkelerinde yaşanan terör
saldırıları da gerek Merkel gerek
Sarkozy ve diğer sağ partiler için
bulunmaz bir koz oldu. Bilindiği
gibi, Sarkozy’nin Fransa’da cumhurbaşkanlığı koltuğuna otur-

masına kesin gözüyle bakınıyor.
Merkel’in de, Almanya’da Eylül
ayında yapılacak genel seçimleri
kazanacağı görünüyor, yani Türkiye’nin adaylığı hiç de fena bir
seçim konusu olmayacak.
Şimdi de Kıbrıs kartını oynuyorlar
Genel olarak bakıldığında Avrupa
halkının Türkiye hakkındaki bilgileri az olmakla birlikte Türkiye
hakkındaki önyargıları da çabuk
ortaya çıkıyor. Her önüne gelen
yanlış-doğru demeden ortaya çıkıp, bir şeyler söylüyor. Bunun en
iyi örnekleri ise bazı ülke politikacılarının son anda ortaya attıkları
tuhaf öneriler.
Örneğin, müzakerelerin başlamasına bir kaç ay kala Fransa, “Türkiye Kıbrıs’ı tanımadan müzakerelere başlayamaz” dedi. Yine Berlingske Tidende gazetesinin yayınlanan bir haberde, Başbakan Anders
Fogh Rasmussen, Sosyal Demokrat
Parti genel başkanı Helle Thoning
Smith’le katıldığı bir söyleşi de,
“AB’nin ne kadar genişlemesini
açık tartışmak gerekir ve AB’nin
sınırlarının Irak, Suriye’ye kadar
dayanması zor bir düşünce. Ayrıca
Türk kültürünü AB’ye ‘uyarlamak’
zor olacak” demişti. (Berlingske Tidende 07.08.05). Her iki çıkış da
Türkiye’ye karşı yapılan saygısızlığın yanı sıra AB’nin genel temel
politikasını da etkilemek anlamına
geliyor.
Başbakan Fogh, AB’nin geçen

yıl almış olduğu kararı galiba
unutmuş gibi. Kararda, “Eğer
Kopenhag Kriterleri yerine getirilirse, AB 3 Ekim 2005 tarihinde
Türkiye ile müzakerelere başlayacak” deniliyordu. Son anda udönüşü yapmak veya Fransa gibi
yeni “engeller” öne sürmek, başta
Türkiye’deki demokratik adımları
tehlikeye atmakla birlikte AB’nin
kendi imajını ve inandırıcılığını
kötü derecede sarsacaktır. AB tarihinde şimdiye kadar son anda
yeni şartlar hiç bir ülkeye karşı
kullanılmadı, bu saatten sonra da
olması garip düşer.
Ayrıca, son anda tam üyelik yerine “ayrıcalıklı ortaklık” gibi çözümlerin halkının büyük çoğunluğu Müslüman olan aday bir ülkeye karşı kullanılması yine AB’nin
kendi zararına olur. O zaman demokratik ve insan haklarına saygı
gibi değerler üzerine kurulmuş bir
toplum yerine ortaya bir “Hıristi-

yan klübü” çıkar.
Politikacılar yaptıkları farklı ve
bazen birbirine zıt açıklamalarla
sadece AB halkının kafasını değil,
Türk halkının kafasını da karıştırıyor.
Gelecekte politikacılar sadece
oturacakları koltuğu değil ve bazı
sağ görüşlü politikacıların ileri sürdükleri, “Türkiye AB’ye üye olursa
AB’nin sonu gelir” yerine, Türkiye
üye olmazsa aslında AB’nin temel
değerlere dayalı imajının zedeleneceğini de düşünmelidirler.
Danimarka’daki karşıtların yüzde 10 daha artması hiç şaşırtıcı
değil. Aynı şekilde Türkiye’de
son günlerde yaşanan gelişmeler
ve aşırı milliyetçiliğin başlaması
politikacılara aslında ne kadar
büyük sorumluluklar taşıdığını
hatırlatması gerekir. Artık top
AB’de. Umarım oyunu hilesiz ve
kurallarına göre oynarlar!

Seyahatin
Doğru Adresi
Direk uçaklara rezervasyonunuzu hemen yaptırın
ANKARA - İZMİR
KONYA - KAYSERİ

2900 kr.

İSTANBUL

2600 kr.

Diğer iller için geçerli olan cazip fiyatlarımızı
öğrenmek için bizi arayınız
Özel/düğün

günlerinizde
limousine kiralanır.
Bilgi için bizi arayın

Bagerstræde 2
1617København V

DOĞRU REJSER
Abdulkadir Doğru

Mobil: 40 56 65 40

OTO KİRALAMA
Cazip fiyatlarla Konya/Ankara/
Antalya’da teslim edilir ve alınır.

Tlf: 33 24 70 40 - 33 24 42 62 Fax: 33 24 19 22
dogrurejser@ofir.dk www.dogrurejser.dk
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AB sürecinde yine Kıbrıs duvarı...
kiye’ye müzakerelere başlamak için 3 Ekim tarihini
verirken, bu protokolün imürkizalanması gerektiği şartını
ye’nin koşmuştu.
AB
Türkiye imzayı elbetyote ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ni
lunda ortalığı tam bir yaz
resmen tanımadığını vurrehaveti sarmıştı ki, danagulayan bir deklarasyonla
nın kuyruğu koptu. AKP
birlikte koydu. Ama bekleiktidarı temmuz sonunda
nenin aksine Türk limanAB’nin beklentisini yerilarının Rumlara açılmayane getirdi ve 3 Ekim’de
cağına atıf bile yapılmadı...
tam üyelik müzakerelerine Dolayısıyla bu imza Ankabaşlamak için kalan son
ra’da ortalığı yatıştıracaşart gibi gözüken Gümrük
ğına, çok daha büyük soru
Birliği’ni birliğin 10 yeni
işaretleri doğururken, AB
üyesine – tabi en mühimi
içinde Türkiye’ye sırt çevirKıbrıs Rum Yönetimi’ne de meye başlayan ülkelerin de
– uyarlayacak Ankara Ansesini yükseltmesi için iyi
laşması Ek Protokolü’ne
bir fırsat oldu.
imzayı koydu. AB, geçen yıl
Türkiye bu imzayla hem
17 Aralık zirvesinde Türuluslararası planda tanıCeyda Karan,
İstanbul

T

nan ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ni
gümrük birliğinin tarafı
saymış, hem de bu ülkeyi tanımadığını söylemiş
oluyor. Limanların açılması ise artık allaha emanet
kalıyor, hani ‘gemilerine
mallarını yükleyip Türk limanlarına gelecekleri varsa
görecekleri de var’ misali...
Ve elbette, Rum idaresi altındaki ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ Türkiye’nin üyesi olmak
istediği AB’nin veto hakkına da sahip bir üyesi. Hadi
çık bakalım işin içinden!Ankara, bugünkü Rum idaresinin 1960 anlaşmalarıyla
kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti anlamına gelmediği, çünkü sadece adayın güneyini
temsil ettiği, dolayısıyla garantör ülke olarak Türkiye

KÜLTÜR & SANAT
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tarafından tanınmayacağı
ve gümrük birliği ek protokolünün illa ki limanların
fiiliyatta açılmasını gerektirmediği tezini savunuyor.
Ama kimsecikleri inandıramadığı gibi aslında olup
bitenler, 1995’te sırf AB ile
gümrük birliği imzalamak
uğruna Kıbrıs Rum Yönetimi’nin AB üyesi olma
pazarlığına olur vermiş olmanın bedelinden ibaret
gözüküyor.

AB, uluslararası anlaşmaları çiğneyerek ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ni adanın tek hakimi olarak bünyesine aldı,
eline de bir veto kartı verdi. Ve çözümü Rumlar reddetmesine rağmen Papadopulos yönetimini birleşmeye zorlayacak herhangi bir
adım filan da atılmış değil.
Hal böyleyken, ağustos
başında protokolün imzası
sonrası süreçte Fransa’dan
gelen çıkış Türkiye’nin 3
Ekim’le başlayacak süreEkim bunalımlara gebe
cinin ne denli bulanık ola‘Tüm bunlar Türk tarafı
cağının göstergesi aslında.
geçmişte Kıbrıs’ta hep çöFransa Başbakanı Domizümsüzlüğü benimsemişti, nique de Villepin, daha
onun için böyle oldu’ deTürkiye’nin ek protokole
mek abesle iştigalden başka attığı imza kurumamışbirşey değil. Çünkü ortada ken, “AB’nin bir üyesini
fiili bir durum var. O da
tanımayan bir ülkeyle müzakerelere başlanması düşünülemez” deyiverdi. O
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ana kadar Türkiye’nin ek
protokolü imzalamasının
son derece normal olduğunu, Rum tarafı tanınmadan sadece gümrük birliği
protokolünün imzalanmış
olacağını söyleyip duranlar şimdi ciddi bir sorun ile
karşı karşıyalar. Dolayısıyla bu kez ‘Fransa yamuk
yapıyor’ demekten başka
çare de bulamadılar.

MOSAİK DÜĞÜN SALONLARI

Kültür takvimi...

Düğün, nişan, kına gecesi, sünnet, doğum günü ve dernek
eğlenceleriniz için hizmetinizdeyiz.
Bizim cazip fiyatlarımızı duymadan kararınızı vermeyin
Siz konuklarınızı davet edin gerisini bize bırakın. İster herşey
Salonlarımızda bayanlara özel dahil
fiyatlarımızla eğlencenizi biz
sigara içme odaları ve mescit düzenleyelim, isterseniz sizin
bulunmaktadır.
isteklerini doğrultusunda
eğlencelerinizi birlikte hazırlayalım

Tüm yasal izinlere sahip iki
ayrı salonumuzla, sınırsız
otopark olanaklarımızla
konuklarınızı en iyi şekilde
bizde ağırlayabilirsiniz.

MOSAIK SELSKABSLOKALER
HAYDNSVEJ 2 (VED ELLEBJERG STATION)
2450 KÖBENHAVN SV, TLF: 36 305 306 - 23 823 633

sözleri hakikaten tarihe geçecek nitelikteydi: “Chirac
17 Aralık zirvesinde tebrik
için beni aradığında ‘Bu siyasi tanıma anlamına gelmez’ demişti.
Fransa Başbakanı’nın
yaptığı açıklama, sayın Chirac’ın yaptığı açıklama ki
ona üzgünüm, onu da söyleyeyim.” E tabi, Chirac bu,
o zaman öyle söyler, şimdi
böyle...
Nihayetinde Rumlar,
Türkiye’nin attığı imzayı
beğenmedi. Fransa’nın çıkışını ‘hislerine tercüman’
olarak gören Rumlar, AB
içinde daha da destek kazanmak için propaganda
faaliyetlerine başlayacak
şimdi. Zaten Türkiye’nin
üyelik sürecini veto tehdidini de esirgemiyorlar.
Önümüzdeki günlerde önce
AB daimi temsilcileri konseyinin (elçiler düzeyinde
ve COREPER olarak anılıyor) ve ardından da 1 – 2
Eylül’de AB dışışleri bakanlarının toplantıları var.
Bu toplantılardan çıkacak
sonuçlar, 3 Ekim’de neler
olabileceğinin işaretini verecek. AB dışişleri bakanları, Türkiye’nin Kıbrıs
deklarasyonunu hukuki
açıdan geçersiz sayıp, gümErdoğan: “Siyasi tanıma rük birliği ek protokolünün
anlamına gelmez”
tam olarak uygulanmasını
Kıssadan hisse, dış politiisterse ne olacak sorusu var
kayı, karşı tarafın iyi niortada.
yetleri değil, olası kötü niUmut edelim de AKP hüyetleri üzerine inşa etmek kümeti iyi niyetinin kardaha geçerli bir yol olsa ge- şılığını alabilsin. Çünkü
rek! Yoksa Başbakan Tay- ekonomiden siyasi istikrara
yip Erdoğan’ın Fransa’nın bugün herkes Türkiye’nin
çıkışı karşısında yeşilçam
AB sürecine bel bağlamış
tiradı ‘Nayır, nolamaz’ mi- durumda...
sali çıkışından başka elde
ne kalır ki..! Başbakan’ın

Hollanda’da
çalışan da mutsuz!

H

ollanda’da her 10 çalışandan birinin psikolojik
çöküntü içinde bulunduğu bildirildi.
Hollanda Merkezi İstatistik Bürosu’nun (CBS)
4 bin kişiyle görüşerek düzenlediği ankete göre, psikolojik çöküntü nedenlerinin başlıcaları, iş yükünün ağırlığı,
yapılan işle ilgili yeterli söz hakkının bulunmaması ve
kariyer geliştirmek için fırsatların sınırlı olması gösterildi.
Ankete katılan çalışanlardan psikolojik çöküntü
yaşayanlar, stres altında duygularını kaybettiklerini,
boşluk hissettiklerini, sabah yorgun uyandıklarını ve
işlerinin kendilerini tükettiğini ifade ediyorlar.
İşyerinde psikolojik çöküntü yaşayanların cinsiyete
göre dağılımı ise önemli bir farklılık göstermiyor.
Anketin ortaya koyduğu diğer bir bulgu ise baskı
altında çalışanların, stressiz çalışanlara göre 3.4 kat
daha fazla psikolojik çöküntü yaşıyor olmaları.
Psikolojik çöküntüye en çok, eğitim ve konaklama
sektörlerinde rastlanıyor. Okul çalışanlarında yüzde 14
olan psikolojik çöküntü yaşama oranı, hotel, restoran
ve bar çalışanlarında yüzde 12’ye iniyor. Söz konusu
işyerlerinde rutin işlerin fazlalığı yanında ilerleme
olanaklarının kısıtlı kalması, çalışanları mutsuzluğa
itiyor.
CBS’nin anketine göre işle ilgili şikayetlere,
yüzde 6 ile en az finans sektöründe rastlanıyor.
Nüfusu 16 milyon 300 bin olan Hollanda’da çalışan sayısı
7 milyonu buluyor.
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Alzheimer
Türkiye karşıtı gösteri fiyasko
hastalarına umut
İSVEÇ

T

Abdullah Tunçel, Lund

İ

sveç’in tıp araştırma merkezlerinden
bir tanesi olan Karolinska İnstitutet’te
geliştirilen yeni bir yöntem, alzheimer
hastaları için umut ışığı olmak yolunda.
On yılı aşkın bir süredir yürütülmekte olan
araştırmaların ulaştığı düzey konusunda, araştırma sorumlusu olan Doçent Maria Eriksdotter Jönhagen
‘’Sonuç olarak öyle görünüyor ki, alzheimer hastalığını
yalnızca yavaşlatmakla yetinmeyeceğiz, gelişmesini etkileyip durdurabileceğiz. Ciddi biçimde umutluyum!’’
yorumunu yapıyor.
Yöntem, beynin her iki yarısının ön tarafına (beyin
hücrelerinin sinyaller gönderip sinyaller aldığı ve beynimizin hatırlama merkezinin bulunduğu bölüm) pirinç
tanesi büyüklüğünde ve üzerinde delikler bulunan iki
tane kapsülün ameliyat ile yerleştirilmesi ilkesi üzerine
geliştirilmiş bir yöntem. Kapsüller NGF adı verilen ve
protein üreten hücreler içeriyorlar. Bu hücreler ameliyat
sonrası beyin içerisine yavaş yavaş dağılarak işlevlerini
yerine getirmeye ve sinir hücrelerimizin gelişmesine
yardım etmeye başlıyorlar. Aslında, hastalığın özelliği
gereği beyin hücreleri büzüşmeye başlıyorlar ve ölüyorlar. Bu durum da hastanın giderek kötüleşmesi sonucunu
yaratıyor. Yeni geliştirilen yöntem tam bu noktada süreci tersine çevirmeyi ve hastalığı iyileştirmeyi başarmış
görünüyor.
Hayvanlar üzerinde yıllardır yapılmakta olan deney sonuçlarının yeterli görülmesi üzerine, ayni yöntem 2005 yılının Aralık ayında alzheimer hastalığına
yakalanmış olan 6 hastaya uygulanmaya başlanacak. Maria Eriksdotter Jönhagen ‘’ Alzheimer hastalığına karşı
bugün kullanılmakta olan ilaçlar yalnızca hastalığın
gelişmesini yavaşlatmaya yardımcı oluyor. Bu yeni yöntemle kim bilir, belki de beş yıl içerisinde yeni kapsuller piyasada satılmaya başlanabilir!’’ diyor ve ekliyor:
‘’Araştırmalarımız tabii ki bitmedi. Daha gidecek uzun
bir yolumuz var’’.

ürkiye’nin AB üyeliğine karşı bayrak
açan Voice of Europe (Avrupa’nın
Sesi) adlı örgütün başkent
Kopenhag’da düzenlediği
gösteri fiyaskoyla sonuçlandı.
Türkiye’nin AB üyeliğine
karşı bir yürüyüş yapan
örgütün başkent Kopenhag’daki parlamento önün-

de yaptığı gösteriye çok az
kişi katıldı.
Aralarında Polonya, Macaristan ve Litvanyalılar
da bulunduğu Türkiye’nin
AB’ye girişine karşı’ sloganıyla düzenlenen gösteride
Danimarkalı Türkiye karşıtları da yeraldı.
Mayıstan beri pek çok AB
ülkesinde gösteriler düzen- üyeliğine karşı çıkan 30 bin
leyen örgüt, Türkiye’nin AB imza toplamıştı.

Öte yandan, Danimarka’da faaliyetlerini yürüten
TRiEU.dk adlı Türkiye’nin
AB’ye üyeliğine taraf olan
dernek üyeleri de ellerinde
taşıdıkları Türk ve AB bayrakları ile Türkiye karşıtlarının gösterisini bildiri dağıtarak protesto ettiler.
(Haber)

Anadili ilk Türk
çocukları öğreniyor
Dünya çapında yapılan bir araştırma sonucunda anadilini en erken
öğrenen çocukların Türk çocukları
olduğu ortaya çıktı.
HABER, Berlin

“

International Association for the Study
of Child Language”
(Uluslararası Çocuk
Dili Araştırmaları Derneği) adlı kuruluşun Almanya’nın başkenti Berlin’de
yapılan 10. kongresinde,
Türk çocukların 2-3 yaşına
kadar kendi dillerinde dil
bilgisi kurallarına uygun
konuştukları belirtildi.
Dil bilimi profesörü Klann
Delius, Türk dilinin kolay
öğrenildiğini belirterek,

“Türkçe’nin şahıs ve zaman belirleyen ekleri düzenli. Lego taşlarının yan
yana dizilmesi gibi” dedi.
Arapça konuşulan ülkelerde çocukların ana dillerini
dil bilgisi açısından doğru
konuşmalarının yaklaşık
12 yıl sürdüğü, Alman çocuklarının da ancak 4-5
yaşları arasında temel dil
bilgisi kurallarına hakim
olabildikleri kaydedildi.
Berlin’de
düzenlenen
kongreye yaklaşık 800 dil
bilimcisi katıldı.
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Yabancıların mülk edinmesi beklemede
Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının yürürlüğe girmesi ile birlikte Türkiye’de mülk edinme imkanı ortadan
kalkan yabancılar yeni yasayı bekliyor. Yeni düzenleme ile yabancı uyruklu bir gerçek kişinin ülke genelinde
edinebileceği taşınmaz büyüklüğü 10 bin, ticaret şirketlerinin ise 50 bin metrekare ile sınırlandırılıyor.

B

akanlar Kurulu, yasal düzenlemeyle sulama, enerji, tarım, SİT,
inanç ve kültürel özellikleri nedeniyle korunması gerekli alanlar ile
stratejik yerlerde ülke güvenliği bakımından
yabancıların taşınmaz alamayacağı yerleri
belirleyebilecek. Yasa çerçevesinde il bazında satılacak taşınmaz miktarı için il yüzölçümünün binde 5’i ni geçmeyecek şekilde
oran tespit edilebilecek.

yapacak, teklifleri inceleyip değerlendirecek büyüklüğü ise 9 milyon 584 bin 54 metreve bunları Bakanlar Kurulu’na sunacak. kare olarak ölçüldü.
UNAKITAN’ın imzası bekleniyor
Öte yandan Yabancılara mülk satışına ilişkin yasa tasarısının halen Maliye Bakanı
Kemal Unakıtan’ın imzasını beklediği öğrenildi. Maliye Bakanı’nın yeni düzenleme
ile yabancı fonların Türkiye’den taşınmaz
almasını engellediği yönündeki iddialar konusunda araştırma istediği belirtildi.
Unakıtan, Anayasa Mahkemesi’nce iptal
edilen, yabancılara gayrimenkul satışıyla
ilgili yasanın hükümet tarafından yeniden
düzenleyip TBMM’ye getirileceğini söyledi. .

Yabancılar nasıl mülk edinecek?
- Yabancı uyruklu bir gerçek kişinin ülke
genelinde edinebileceği taşınmazların ve
sınırlı ayni hakların toplam yüzölçümü, 10
bin metrekareyi geçemeyecek. Bakanlar
Kurulu, bu miktarı 3 katına kadar artırabilecek.
- Yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri ise karşılıklı olmak ve
kanuni sınırlamalara uyma koşulu ve yanı lar Kurulu, ticaret şirketlerinin edinebilesıra, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının
ceği taşınmazlarla ilgili 50 bin metrekare
uygun görüşünün de alınması kaydıyla
sınırını da 3 katına kadar artırabilecek.
Türkiye’de mülk sahibi olabilecek.
Yeni düzenleme ile, Tapu ve Kadastro Ge- Ticaret şirketleri turizm, sanayi ve teknel Müdürlüğü’nün bağlı olduğu Bayındırlık
noloji yatırımlarıyla ilgili bina ve tesis ya- ve İskan Bakanlığı bünyesinde Genelkurmay
pılmak ve yapılış amaçlarına uygun olaBaşkanlığı, Adalet, Milli Savunma, İçişleri
rak işletilmek üzere, çevre düzeni ve imar ve Maliye bakanlıkları ile MİT Müsteşarlığı
planları ile kültür ve turizm koruma ve
ve MGK Genel Sekreterliği ile gerekli görügelişme bölgeleri, turizm merkezleri, orga- len diğer kamu kuruluş temsilcilerinden bir
nize sanayi bölgeleri ve bu amaçlarla aykomisyon oluşturulacak. Üç ayda bir toplarılmış alanlarda en fazla 50 bin metrekare nacak olan bu komisyon, Bakanlar Kuruyüzölçümlü taşınmaz edinebilecek. Bakan- lu’na verilen yetkiler konusunda çalışmalar

En çok İngilizler mülk alıyor
Türkiye’de yabancıların karşılıklılık ilkesi
çerçevesinde mülk edinmeye başladığı 1934
yılından, yabancılara mülk satışının önündeki engelleri büyük ölçüde kaldıran yasanın
yürürlüğe girdiği 19 Temmuz 2003 tarihine
kadar, yabancı gerçek kişiler Türkiye’de 37
bin 342 adet taşınmaz aldı.
19 Temmuz 2003 tarihinden, Anayasa
Mahkemesi’nin verdiği iptal kararının yürürlüğe girdiği 25 Temmuz akşamına kadar
geçen sürede ise Türkiye’de mülk satın alan
yabancı uyruklu gerçek kişi sayısı 18 bin
959, bunların edindiği mülk adedi ise 15 bin
842 olarak belirlendi.
Bu dönemde yabancıların edindiği arsa
adedi 2 bin 931, bina veya meskenli arsa ve
arazi adedi 811, bağımsız bölüm miktarı da
12 bin 100 olarak gerçekleşti. Söz konusu
arsa, arazi ve bağımsız bölümlerin toplam

Antalya’ya yoğun talep
Antalya’da bugüne kadar 44 ülkeden 13 bin
249 yabancı, 10 bin 79 taşınmaz alındı. Yabancılar, Antalya bölgesinde en çok Alanya, Manavgat ile Antalya merkez ve Kaş’tan
mülk edindi. Bölgede toplam 3 milyon 159
bin 269 metrekare arsa, bina meskenli arsa
ve daire alanı, yabancıların mülkiyetine geçerken, bunların 1 milyon 491 bin 445 metrekaresine Almanlar sahip oldu.
2001 yılında 455, 2002’de 783, 2003’te 1066
yabancının mülk satın aldığı Antalya’da, geçen yıl arsa, bina meskenli arsa ve daire alan
yabancı sayısı ise 1802 oldu. Bu yılın altı aylık bölümünde, 700 yabancıya satış gerçekleşirken, bunların 450’si Alanya’yı tercih etti.
Bugüne kadar Antalya’da 5 bin 879 Alman,
4 bin 490 taşınmazın sahibi oldu. Almanlar,
3 bin 833 daire, 927 bin 581 metrekarelik
576 arsa-arazi, 143 bin 835 metrekarelik
81 bina meskenli arsanın mülkiyetini aldı.
Hollandalılar da, Antalya’da mülk sahibi olmayı tercih ettiler. Bölgede 1939 Hollandalı,
1396 taşınmaz satın aldı. Bu taşınmazların
1262’si daire, 122’si arsa-arazi, 12’si de bina
meskenli arazi olarak saptandı.
Antalya’da 1808 İngiliz, 1321 taşınmaz
alırken, bunların 1031’ini daire, 215’ini
arsa-arazi, 75’ini de bina meskenli arsa olarak tercih ettiler. Bu arada, 888 Danimarkalı, 883 İrlandalı, 573 Norveçli, 286 Belçikalı,
182 Avusturyalı, 139 İsveçli ve 49 İtalyan da,
Antalya’da mülk satın aldı.

Şiş Kebab

HELAL

Adana köfte, şiş
kebap, tavuk şiş, her
türlü ızgara ve döner
çeşitleri, pizza
lahmacun, etli
ekmek,iskender kebap,
dürüm ve zengin salata
menüsüyle
hizmetinizdeyiz.

Bize uğrayın,
birbirinden nefis
yemeklerimizin tadına
mutlaka bakın. Sizi ve
dostlarınızı en güzel
şekilde ağırlayalım.

Düğün, nişan, kına
gecesi ve her türlü
diğer özel
günlerinizde 300
kişiye kadar yemek
verilir.

70 kişilik
salonumuzda ayrıca
ailenizle birlikte
huzur içinde yemek
yiyebileceğiniz aile
salonumuz
bulunmaktadır

Gl. Kongevej 102, 1850 Frederiksberg C
Tlf: 3325 2631

HABER
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İstikbal, Bellona ve Çilek
mobilyaları yetkili satış bayisi

haber

Her renk ve desen değişikliği
isteğinize göre yapılır

BARBİE ÇOCUK odası
: 2.599,Yatak
: 3.599,Gardrop
: 3.599,Çalışma masası

Toplam fiyat

9.797,-

Platinium köşe
koltuk ve
tek koltuk takım

10.500,-

TIME OUT genç odası
Yatak
: 2.499,Gardrop
: 4.399,Komodin
: 999,Çekmece set
:1.199,-

Monalisa koltuk takımı
3’lü: 6.299,2’li 4.799
Tekli 2.799
3+2 +1 toplam 12.999

Toplam fiyat

9.096,-

İK
L
İ
N
YE

*

MUTFAK TAKIMLARIMIZI MUTLAKA GÖRÜNÜZ
Her türlü ihtiyaca ve
zevkinize uygun
mutfak takımları
satılır
Açılış saatleri

Pazartesi - Perşembe 10-18
Cuma........................ 10-19
Cumartesi.................. 10-16

Merinos ve Saray halıdan
zengin seçenekler
mağazalarımızda

15 dakikada 40.000,- Krona kadar
KREDİ İMKANI
Nordea Finans,
Handels Finans,
Accept Finans
ŞİRKETLERİ HİZMETİNİZDEDİR.

NDR. RINGGADE 63
4200 SLAGELSE
TLF: 58 50 60 18

CENTERPARKEN 34
2500 VALBY
TLF: 36 45 24 53

Bizi arayın eviniz için
en uygun mobliya
çözümlerini
birlikte üretelim

DAMVEJ 1A
8471 SABRO
TLF: 87 48 63 03

İK
L
İ
N
YE

*
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İnsan ve sevgi
Mehmet Emin Bayar, Din
Hizmetleri Müşaviri

A

llah ve Resulunü seven kişi, Allah’ın yarattığı herşeyi sever. Allah’ın yarattığı herşey güzeldir ve bir sevgi sonucu yaratılmıştır. Bu gerçek Kur’an- ı Kerim’de şöyle ifade edilmiştir.
“O ki yarattığı her şeyi güzel yaratmıştır”
Ayet-I kerime mealinden de anlaşılacağı üzere, Allah’ın yarattığı
varlıkların hepsi güzeldir. Fakat,
onların içinde “âlemin özü, varlıkların gözbebeği” diye tarif edilen
bir varlık vardır ki, o güzellerin
en güzeli ve sevilmesi gerekenlerin en sevimlisidir. Bu değerli
varlık insandır.
İnsan, ruh ve bedenden meydana gelen bir varlıktır. İnsan vücudu, Allah tarafından bazı işlemlere tabi tutularak belli bir kıvama
getirilmiş olan “toprak”tan yaratılmıştır. Aslı toprak olan insan
bedenine, Allah kendi ruhundan
üflemiş ve böylece beşerî varlık
şekil kazanmıştır.
İnsan, huzurunda meleklerin
secde etmeleri emredilen ve kadri
ve kıymeti yüceltilmiş değerli bir
varlıktır. Bu gerçek, aşağıda anlamlarını vereceğimiz ayet-i kerimelerde şöyle ifade edilmektedir.

“Bir zamanlar biz, meleklere (ve
cinlere) Adem’e secde ediniz, dedik. İblis hariç hepsi secde ettiler.
O, yüz çevirdi ve büyüklük tasladı ve böylece kafirlerden oldu”
“Onu düzenlediğim (insan şekline koyduğum) ve ruhumdan üflediğim zaman, siz hemen onun
için secdeye kapanın. Meleklerin
hepsi toptan secde ettiler. Fakat
iblis secde edenlerle beraber secde etmekten kaçındı”.
İnsan, varlıkların en güzeli, en
şereflisi ve üstünüdür.
“Biz insanı en güzel biçimde yarattık.”
“Biz hakikaten insanoğlunu şan
ve şeref sahibi kıldık.”
Anlamındaki ayetler insanoğlunun en şerefli ve üstün varlık olduğunu belirtmektedir. İnsan, Allah’ın yeryüzündeki halifesidir.
Yani, Allah’(a kullukta bulunmak, Allah’ın dinine ve yaratıklarına)a yardım etmek, yeryüzünü
imar etmek, orada ahlâki temellere dayanan sosyal adaleti gerçekleştirmek ve ilâhi emaneti muhafaza etmek üzere yaratılmış bir
varlıktır. Bu gerçek, Kur’an-ı Kerim’de muhtelif ayet-I kerimelerde şu şekilde belirtilmektedir.
“Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım”.
“Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği nimetler husu-

DİN SOHBETİ
sunda, sizi denemek için, kiminizi
kiminizden üstün kılan O’dur”.
“…Sizi yeryüzünde halifeler kıldık”
İnsan, alemin özü, varlıkların
gözbebeğidir. Bütün varlıklar insan için yaratılmıştır.
“O, yerde ne varsa hepsini sizin
için yarattı.”
“Allah’ın göklerde ve yerdeki
(nice varlık ve imkânları) sizin
emrinize verdiğini, nimetlerini
açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi?”
“O, göklerde ve yerde ne varsa
hepsini sizin emrinize vermiştir.”
Anlamındaki ayetler bu gerçeği
ifade etmektedir.
Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, insanoğlunun yüceliğini şöyle ifade etmektedir.
“Senin mahiyetin hatta meleklerden de ulvidir,
Evâlim sende pinhândır, cihanlar sende matvîdir,
Meleklerden büyük hem çok büyük tepcîle mazharsın,
Tekâlifin emânet-gahısın, bir
başka cevhersin.”
Hz. Ali (r.a.) ise; “Sen küçük bir
cisim olduğunu sanırsın ama, en
büyük alem senin içinde gizlidir”
diyerek insanoğlunun alemlerin
en yücesi olduğunu belirtmektedir.
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Devlet alacağını çalışanın
maaşından kesiyor

D

animarka’da başta vergi dairesi olmak üzere
çeşitli kamu kuruluşlarına
borcu olup da ödemeyen çalışanların borçlarını işverenler ücretlerinden keserek
ödüyorlar.
Danimarka’da yaklaşık 150
bin kadar çalışan ücretlinin
başta vergi dairesi olmak
üzere, yuvalar, kreşler ve
ödemedikleri nafakalar bulunuyor. Kamu kuruluşları
da bu alacaklarını işverenlere bildiriyor ve işverenlerin
alacaklarının karşılığında çalışanın ücretinden kesmesini
istiyor.
Ancak işverenler, çalışanları

ile kamu kurumları arasındaki bu alacak-borç ilişkisinde
yeralmaktan şikayetçi durumdalar. İşveren Örgütlerinden HTS’nin yaptığı bir
araştırmaya göre, işverenlerin dörtte üçü çalışanlarının kamu kuruluşlarına olan
borçlarını ücretlerinden keserek ödemenin işverenin sorumluluğu olmadığını görüşünü savunuyor. Bu durumun
işveren ile çalışanı arasında
tatsızlık yarattığına dikkat
çeken işverenler kamu kuruluşlarının bu soruna başka bir çözüm üretmesini istiyorlar.
(Haber)

Kopenhag’da yaşamak
zorlaşıyor

B

aşkent Kopenhag ve çevresindeki konut fiyatlarının aşırı derecede yükselmesi
ücretli çalışanları kent dışına
taşınmaya zorluyor.
Kamu çalışanları sendikası
sözcüleri, konut fiyatlarındaki artış yüzünden gelecekte
başkent Kopenhag’da çalışacak eleman bulmanın zorlaşacağını ve halihazırda çalışmakta olanların da işlerini
bırakarak, başka bölgelere
taşınmak zorunda kalacaklarına dikkat çekti.
Polis Sendikası Başkanı
Peter İbsen, hali hazırda

Kopenhag’da çalışacak polis
memuru bulmakta zorluk
çektiklerini, memurların aldıkları ücretin bir konut almaya yeterli olmadığı için bir
çok genç polis memurunun
ailesinin yanında kalmak zorunda olduğunu söyledi.
Bu arada, Kopenhag’da
görev yapan polis memurları ve diğer kamu çalışanları
artmakta olan konut fiyatlarına karşı çare olarak maaşlarının arttırılmasını ya da
personele lojman verilmesini
istiyorlar.
(Haber)

FİLM FESTİVALİ ÖZEL EKİ
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HABER Türkler geliyor !
Bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan Kopenhag Uluslararası
Film Festivali en yeni Türk filmlerinden oluşan, »Türkler Geliyor« adlı bir seriye yer veriyor.
Birçoğu çeşitli festivallerde
ödül kazanmış olan 7 Türk filmi
10 gün boyunca Kopenhag’da
gösterilecek.

İşte filmler:
Eğreti Gelin
Yazı Tura
O Şimdi Mahkum
Anlat İstanbul
Korkuyorum Anne
Crossing the Bridge
Karpuz Kabuğundan gemiler yapmak
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HABER
Sadi Tekelioğlu

Cengiz Kahraman

H

er şey bundan bir yıl
önce Kopenhag Uluslar arası Film Festivali yetkililerinin bize başvurup
kendilerine festivalde gösterilmek üzere film önerip öneremeyeceğimizi sormalarıyla başladı. Bazı okurlarımızın hatırladığı gibi “Mustafa Hakkında
Her Şey” ve “Okul” filmlerinin
festivalde gösterilmesini sağlamıştık. Geçen yıl başlattığımız
bu işbirliğinin kapsamı bu yıl
oldukça genişledi ve Haber gazetesi festival dahilinde gösterilecek 111 film arasında Türk
filmlerinin ayrı bir başlık altında programa konulması konusunda öneride bulundu.
Haber gazetesi yayın hayatına
başladığı gün kendisine amaç
edindiği bir ilkesi vardı. Kültürümüzün en güzel yönlerini içinde yaşadığımız topluma
ulaştırmada insanımızı, ülkemizi doğru bir şekilde tanıtmakta
platform olmak. Bunun da yolu
Danimarka kültür ve sanat kurumları ile yakn bir işbirliği
içinde olmaktan geçiyor. Geçtiğimiz yıl ortak olduğumuz bazı

••
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“Karanlık salonlara girin,
aydınlık filmler seyredin”

kültür sanat etkinliklerinden
sonra festivalde böyle önemli
bir görev üstlenmiş olmak -niçin yalan söyleyelim - bizi gururlandırıyor.
HABER tanıtım sponsoru

İlk olarak Kopenhag Büyükelçimiz sayın Fügen Ok’un da
görüş ve önerileri ile en yeni
Türk filmlerinden oluşan bir
seri hazırlamaya karar verdik.
Türk sinemasının en iyi şekilde tanıtılması ve ülkemizde baş
döndürücü bir hızla meydana
gelen sosyal gelişim ve değişimlerin de beyazperde aracılığıyla
Avrupalı filmseverlere ulaştırılması gerektiğine karar verdik.
»Türkler geliyor !«

Avrupa’da ne zaman Türkiye’den gelen bir sanat eseri söz
konusu olsa, nerede bir festivalde Türkiye’den katılım olsa
hemen yapıştırıverilen “Türk
Lokumu - Turkish Delight” tanımlamasından açıkça bizlere
gına gelmişti. Değişiklik olsun
istedik. Tüm hatlarıyla hızla
Avrupa yolunda olan bir Tür-

kiye’de üretilen sanat eserleri,
madem ki böyle bir taarruzda
bulunacaktı, biz de buna Orta
Çağ’dan kalma korku ifadesini daha da yumuşatmak için
“Türkler Geliyor!” sloganını
önerdik ve kabul gördü.
Geniş bir yelpaze

Çekim aşamasında Kastamonu
ve Denizli halkını ayağa kaldıran “Eğreti Gelin” filmi, Güneydoğu’da devam eden çatışmalara katılan iki askerin öyküsünün anlatıldığı, Antalya
Altın Portakal ve Adana Altın
Koza filmlerinde ödüller kazanan Uğur Yücel’in yönettiği
“Yazı Tura”, Yine 23. İstanbul Film Festivali ile Adana Altın Koza Film Festivallerinden
ödüllü “Anlat İstanbul”, iki
çocuğun sinema hayallerini ele
alan ve katıldığı bir çok uluslararası yarışmada ödüller kazanmış olan “Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak”,
2005 yılı içinde yapılan en iyi
filmlerden biri olarak adlandırılan ve başrollerinde Athena,
dünyaca ünlü müzisyenimiz

•

Burhan Öçal ve Halk müziği
sanatçısı Yavuz Bingöl ile bir
çok ünlü oyuncunun yer aldığı “O Şimdi Mahkum”, ‘Duvara Karşı’ filmiyle bir anda dünyaca ünlü bir isim haline gelen
Avrupalı genç Türk yönetmen
Fatih Akın’ın Türk müziğinin
çeşitliliğini anlatarak bizlere
sunduğu müthiş İstanbul portresini “Crosssing the Bridge - Köprüyü Geçerken” adlı
filmde izleyebileceğiz. Ayrıca
Reha Erdem’in “Korkuyorum
Anne” filminde ise sevinip,
üzülecek, kahkahalara boğulacağız.
23 Ağustos’ta kimseye söz
vermeyin

Festivali izleyen vatandaşlarımız ise 23 Ağustos Salı gününü
Türk sineması sanatçı ve yönetmenlerine ayırabilirler. Bu
günde üç film birden Park Bio’da gösterilecek ve sinema bitişindeki Park Cafe terasında
düzenlenecek etkinlikte sinemaseverler yapımcı, yönetmen
ve oyuncularla sohbet etmek
olanağı bulabilecekler. Eğre-

ti Gelin filmiyle gündeme oturan Müjde Ar, Anlat İstanbul
filmindeki travesti rolüyle dikkatleri çeken Yelda Reynaud,
Korkuyorum Anne ve Anlat İstanbul filmlerinin yönetmenleri
sırasıyla Reha Erdem ve Ümit
Ünal şimdiden davetimize evet
diyen isimler.
Tüm bu güzel birlikteliğin
gerçekleşmesi için her türlü katkıyı yapma sözü veren
büyükelçimiz Sayın Fügen OK,
hiç tereddüt etmeden sponsorluk teklifimizi kabul eden Butterfly restoranlar zinciri sahibi Sayın Elvan Taşlıçukur,
Sanatçı, yönetmen ve medya
mensuplarının Kopenhag’a gelmeleri için destek veren Travel
House seyahat acentası sahibi
sayın Şahin Yıldız, Tyrkiet Eksperten ve Sayın Gündüz Doğusoy ile Valby Biler galerisi sahibi Ercan Kaygısız’a sonsuz
teşekkürlerimizi sunuyoruz.
sadi.tekelioglu@haber.dk
cengiz.kahraman@haber.dk

TURKLER GELİYOR !
3. KOPENHAG ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ
SPONSORLARI
Valby Biler ApS

Gammel Køge Landevej 174, 2500 Valby, Tlf: 36 45 35 75

www.valbybiler.dk

Valby Langgade 54 - 2500 Valby - Tlf: 3616 3666

Lyngby Storcenter •Tlf: 4588 0504

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KOPENHAG BÜYÜKELÇİLİĞİ
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3. Kopenhag Uluslararası Film Festivali
»Türkler geliyor« resmi sponsoru
TÜRK FİLMLERİ GÜNÜ - 23 AĞUSTOS 2005 - PARK BIO

PROGRAM
16:40 Park Bio

KORKUYORUM ANNE
(Reha Erdem)
19:30 Park Bio ANLAT İSTANBUL
(Ümit Ünal)
21:30 Park Bio EĞRETİ GELİN
(Atıf Yılmaz)

Türk gecesi !!!
23 Ağustos Salı günü Park Bio’da
gerçekleştirilecek film gösterilerinin ardından saat
23.00 - 01.00 arasında Sinema bitişindeki Park
Café’de Türk film yönetmenleri, oyuncular ile
diğer konukların katılacakları Türk gecesini siz de
yaşayın. DJ Adem’in müzikleri eşliğinde yemekli,
içkili bu geceyi kaçırmayın
Türk sineması yine cıvıl cıvıl. Kopenhag Film festivalinin sizler için seçtiği bu filmlerde de bunu görmek
olası. Türk film yapımcıları entellektüel filmlerin yanı sıra ticari filmlerle de göze çarpıyorlar.
Sizler bu festivalde gösterilen 7 filmde tabulara dokunan filmlerin yanı sıra eğlendiren, hüzünlendiren,
güldüren filmlerle de karşılaşacak,Türk sinemasının son yıllarda gerçekleştirdiği patlamayı beyazperdede
görmek olanağı elde edeceksiniz.

PARK CAFÉ 14: 00 : Türk sinemasına »Merhaba« demek
ister misiniz?
Park Café’nin terasında Müjde Ar, Yelda Reynaud ve Ümit
Ünal’la tanışın sinemamız hakkında bir kaç söz de siz söyleyin....

••

•

23 Ağustos Salı günü Park Bio’da gösterilecek filmlerden ikisini izleyin ve
sinema biletlerinizle Türk Partisine
ücretsiz katılın. Biletleri kapıda göstermeniz yeterlidir.
Türk gecesi sponsorları

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KOPENHAG BÜYÜKELÇİLİĞİ

Lyngby Storcenter •Tlf: 4588 0504

TURKLER GELİYOR
!
Eğreti Gelin
Yönetmen:
Atif Yilmaz
Oyuncular:
Nurgül Yeşilçay, Metin Akpınar, Müjde
Ar, Fikret Hakan, Sevket Coruh
Senaryo
Atif Yilmaz, Gül Dirican
Yapım:
Yesilcam Filmcilik AS
Altyazı:
İngilizce

23/8 Park Bio - 21:30
24/8 Empire - 20:00

Gönül ferman dinlemiyor...

C

umhuriyetin ilk yıllarında bir kadın,
genç bir adama aşık olunca hem verdiği sözde duramaz, hem adetlere karşı gelir. Atıf Yılmaz’ın değişim sürecindeki
Türkiye’yi anlattığı filminde genç ve aklı bir
karış havadaki Ali’ye nişanlısıyla evlenmeden önce bir tür eğitim veren “eğreti gelin”
Emine’nin tutkulu aşk öyküsü mizah öğeleriyle işleniyor. Emine belalısı Hasan hapisten çıkmadan önce Ali’ye eğreti gelinlik
yapmayı kabul eder. Ancak gönül ne adetleri
ne de Hasan’ı dinler ve Emine ile Ali birbirine aşık olurlar.
Filmde son yıllarda yıldızı parlayan ve

Asmalı Konak dizisindeki rolüyle herkesin
gönlünde taht kuran Nurgül Yeşilçay’ı eğreti gelin rolünde görüyoruz. Kasabaya gelen
Sirkin başı rolünde Metin Akpınar ve yılların emektar oyuncusu Fikret Hakan ise
Ali’nin babası rolünde, kasabanın belediye
başkanı olarak izliyoruz.
Ali’nin annesi rolünde Türk sinemasının
emektarlarından Müjde Ar nefis bir oyun
sergiliyor.

var olan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra da 1935 yıllarına kadar devam
ettiği bilenen bir kurumdur.
Toplumun saygıyla karşıladığı bu kurumun üyeleri olan Eğreti Gelinler, zamanla
oluşan kurallar çerçevesinde, 15-17 yaşları
arasındaki erkek çocukları evliliğe hazırlayan bir eğitici konumundadırlar.
Var oldukları dönemle ilgili olarak verdikleri eğitimin kaynağı, daha çok İslamiyet’in
temel kitabı olan Kuran’daki evlilik, kadın
Eğreti gelin nedir?
erkek ilişkileri ve cinsellikle ilgili hadisler,
Eğreti Gelin’lik, Anadolu’nun belli bir böl- ayetler ve bunların daha sonra yapılmış yogesinde, Osmanlı İmparatorluğu döneminde rumlarıdır.

Çoğu kaynaklar bu eğitimin, sadece sözlü
değil aynı zamanda uygulamalı olduğu yolunda bilgiler vermektedir.
Asıl ilginç olan, günümüzde, batı toplumlarında bile hala tam olarak çözülememiş
olan cinsel eğitimin; o dönemde, İslami bir
toplumda, özgürce kullanılıyor olmasıdır.
Filmimiz, Eğreti Gelinliğin kurallarına,
duygularına kapılıp ters düşen, bir Eğreti
Gelin’in hikayesini anlatacaktır…
“şiirsel, yöresel, fraklı bir dünya”da Müjde Ar ile Atıf Yılmaz yeniden bir araya geliyorlar.
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3. Kopenhag Uluslararası Film Festivali
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Anlat İstanbul
Yönetmenler:
Selim Demirdelen, Kudret Sabancı,
Ümit Ünal, Yücel Yolcu
Oyuncular:
Yelda Reynaud, Erdem Akakçe, Azra
Akın, Hilal Arslan, Erkan Can
Senaryo:
Ümit Unal
Yapım:
TMC
Altyazı:
İngilizce

23/8 Park Bio - 19:30
24/8 Gloria - 19:00

Bir gecede 5 masal...

A

nlat İstanbul’, İstanbul’da bir gece
içinde geçen beş farklı hikayeyi
işliyor. Beş ayrı yönetmenin çektiği
film bu konuda da bir ilk olarak sinema
tarihimize geçiyor. Ümit Ünal, Kudret
Sabancı, Selim Demirdelen, Yücel Yolcu
ve Ömür Atay tarafından beyazperdeye
aktarılan ‘Anlat İstanbul’un senaryosu
Ümit Ünal’a ait...

yaşamını değil, başka bir çok kişinin
yaşamını temelinden değiştiriveriyor…
İstanbul’da yer altı dünyasının kralı
güpegündüz öldürülür büyülü İstanbul’da
5 masal birden anlatılmaya başlar.
Bu beş masal da tıpkı yaşamdaki gibidir
bir hikayede başrolü oynayan kişiler başka
bir hikayede figürandırlar.
Grimm Kardeşler’in klasik beş masalının
günümüze uyarlanmış halini İstanbul’u yer
Bir cinyaet beş masal
altı dünyasının kahramanlarıyla Anlatıyor
Bir cinayet sadece ölen ve öldürenin bize “Anlat İstanbul”. Fareli Köyün Kavalcısı

••

masalında karısı tarafından aldatılan bir çalışmaya gelmiş aç susuz bir gençtir. Genç
klarnetçi (Altan Erkekli) olarak, Külkedisi hırsızlık yapmak üzere girdiği yalıda Uyuyan
masalında İstanbul’dan kaçmaya hazırlanan güzel’le (Nurgül Yeşilçay) karşılaşır.
bir travestiyi (Yelda Reynaud)görüyoruz.
Tv dizilerinden tanıdığımız bir çok genç
Pamuk prenses ve 7 cüceler masalında ise oyuncuyla bizi tanıştıran “Anlat İstanbul”
öldürülen mafya babasının dünyalar güzeli bu yıl 23. kez düzenlenen İstanbul Film Fekızını(Azra Akın) İstanbul’un yeraltında stivalinde en iyi film ödülünü kazandı. Film
8. cüceyle buluşturuyor kader. Kırmızı ayrıca Adana Altın Koza Film festivalinde
başlıklı kız ise hain kurtla İstanbul Atatürk de en iyi film seçildi.
Havalimanının transit salonunda karşılaşır.
Beyaz Atlı prens ise Hakkari’den İstanbul’a

•

TURKLER GELİYOR
!
Yazı Tura
Yönetmen:
Ugur Yücel
Oyuncular:
Kenan İmirzalioğlu, Olgun Şimşek,
Engin Günaydın, Erkan Can, Mizgin
Kapazan
Senaryo:
Ugur Yücel
Yapım:
Mahayana Film
Altyazı:
İngilizce

Yanık kokusunu andırıyor....

Y

azı Tura 1999 yılında geçen iki hikayenin filmidir. İki gencin hikayesi...
Biri Göreme’li futbolcu “Şeytan Rıdvan”, diğeri İstanbul’da babası ile birlikte
yaşayan “Hayalet Cevher”. Her ikisi de
aynı zamanda askere gitmişler, Güneydoğu’da cephede birlikte savaşmışlardır. Her
ikisinin de askerden sonrası için beklentileri, hayalleri vardır.
Rıdvan köyüne, mayına basmış ve goller
atacağı sağ bacağı kopmuş olarak döner.
Ne sözlüsü ne de arkadaşları askerden
önce bıraktığı gibi değildir. Üstelik savaşta

yaşadıkları Rıdvan’ı sürekli çöküşe götürmektedir.
Cevher de aynı mayın patlamasında sağ
kulağını yitirmiştir. Ancak hayatındaki
büyük değişikliği Marmara Depremi’nde
babasını enkaz altından çıkardıktan sonra
yaşayacaktır.
Yönetmen Yücel konuşuyor…
Filmin yönetmeni Uğur Yücel, filmin internet sitesinde dile getirdiği görüşlerinde
farklı bir film yapmak istediğini ve bu hedefe ulaştığını söylüyor. Dinliyoruz, “Filmden

çıkanların hemen hayata dönmelerini arzu
etmiyorum. İz bırakmak, rahatını kaçırmak,
sessiz bir etki bırakmak istiyorum üzerlerinde. Yeni ve farklı olmaya çaba etmeden kişisel bakışımı çekmek istedim. Oradan yeni
bir şey çıktı mı? Umarım.
Klasik, geleneksel ve popüler olandan
uzak bir iş oldu. Oyunculuklarda hep birlikte hayatı aradık. Göreme’de tek tek insanların kapılarını çaldık, “filmimizde oynar
mısınız?” diye. Filmdeki “Şeytan Rıdvan”ın
annesini oynayan kadın hayatında hiç sinemaya gitmemiş. Geldi ve bizimle provalar

25/8 Empire - 21:30
27/8 Park Bio- 20:00
yaparak bir hayatın içine girdi. Özellikle Kapadokya çekimlerinde yöre insanları önemli
roller oynadılar.
Öykülerim tamamen kurgu. Anadolu’da ve
İstanbul’da gerçek hayatlar kurdum ve biz
bu hayatlara kameralarla tanıklık ettik.
Ben bu toprakların müziğini yapmak istedim. Hiçbir yere sempatik gözükmeye çalışmadan kendi bağımsız iç dünyamı üretime
dönüştürmek....Kişisel bir Anadolu dünyası.
Hepsi bu. Artık sadece sinema var...”
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Korkuyorum Anne
Yönetmen:
Reha Erdem
Oyuncular:
Ali Düşenkalkar, Işıl Yücesoy, Köksal
Engür, Şenay Gürgler, Arzu Bazman
Senaryo:
Nilüfer Güngörmüş, Reha Erdem
Yıl/süre:
2004/128 dk.
Yapım:
Atlantik Film

M
U
R
O
Y
KORKU E
ANN
23/8 Park Bio - 16:40
25/8 Park Bio - 21:30

İnsan nedir ki...

F

ilm, bunu merak ediyor.
İstanbul’un, vapur sesleri ve martı
çığlıklarıyla yankılanan sokaklarında
ve evlerinde, çığlık çığlığa, omuz omuza, sırt
sırta, dudak dudağa, el ele, yumruk yumruğa, göz göze, yanak yanağa yaşayan insanları: Ali ve babası Rasih... Terzi Neriman
ve oğlu Keten... Karnında bebeğiyle İpek...
Kapıcı Rıza, karısı Selvi ve oğlu Çetin... Mahallenin kasabı Kemal... Neriman’ın köpeği Çakır. İpek’in kiracısı cimnastikçi Ümit,
eski boksör Aytekin ve dostu Zambak...
Film Ali’nin geçirdiği bir kaza ile başlıyor.

••

Ali, kazada hafızasını kaybediyor. Filmin
bütün ‘insanları’ kendilerini Ali’nin kafa
karışıklığı ile gelen bir karmaşanın içinde
buluyorlar: Bu karmaşa hergünün karmaşası, bu karmaşanın bir başka adı, hayat.
Bu karmaşayı, elden ele dolaşan, sahibini
arayan değerli bir yüzük, uzak bir hırsızlık hikâyesi ve yalan bir polis soruşturması
daha da renklendiriyor.
Ama “Korkuyorum Anne”nin buna paralel
akan bir hikâyesi daha var. İnsan vücudunun hikâyesi bu. Gerçek hayatta eylemlere,
olaylara, entrikalara aldırmadan her insan

vücudunda yaşanan bu hikâye “Korkuyorum
Anne”de sahnenin önüne çıkıyor. Entrikayı
gölgede bırakıyor. Olayları izleyen göz, dinleyen kulak insan vücutlarının peşine takılıyor. Hastalıklarıyla, bedensel alışkanlıklarıyla, duruşuyla, oturuşuyla, yedikleriyle,
içtikleriyle, vücudundan verdiği haberlerle
filmdeki herkes bu ortak hikâyenin aynı derecede önemli kahramanı oluyor. İnsanlar
ağlıyor. Esniyor. Hapşırıyor. Yürüyor. Koşuyor. Eğiliyor. Tırmanıyor.
Kazanın etkisiyle kendini yeni doğmuş bir
bebek gibi, bir vücuda sahip olmanın garip

gerçekliği içinde bulan Ali ise sadece olayları
değil vücudunu da hatırlamaya, keşfetmeye
çabalıyor.
“Korkuyorum Anne”de sonunda, herkesin bir parçasını yaşadığı olaylar bir bütüne tamamlanıyor. Hafıza tamir oluyor. Ali
hatırlıyor.
Ali’yle birlikte biz de hatırlıyoruz...
İnsan nedir ki...
Korkulardan, zaaflardan, arzulardan, özlemlerden örülü bir hafıza ve kandan, etten,
kemikten oluşan kırılgan bir vücut.

•

TURKLER GELİYOR !
Karpuz kabuğundan
Gemiler Yapmak
Yönetmen:
Ahmet Ulucay
Oyuncular:
Ismail Hakki Taslak, Kadir Kaymaz,
Gülayse Erkoc, Aysel Yilmaz, Boncuk
Yilmaz
Senaryo:
Ahmet Ulucay
Yıl/süre:
2004/101 dk.
Yapım:
IFR A.S.
Altyazı: İngilizce

Tamamıyla bizden, sımsıcak bir film...

Y

apım, İstanbul Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Film, 52. San Sebastian Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü, 26. Montpellier Film Festivali’nde En İyi
Film ödüllerine layık görüldü.
Ahmet Uluçay’ın bu ilk uzun metraj filminde, 1960’lı yıllarda Anadolu’nun bir köyünde yaşamakta olan iki çocuğun evlerinin
ahırında sinema projeksiyon makinesi yapmaya çalışmaları konu ediliyor.
‘Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak’ öykünün kahramanlarından biri
olan Karpuzcu Kemal’in, ‘olmayacak

şeylere umut bağlamak’ anlamında kullandığı ve kendi uydurduğu bir deyim.
Bu proje, yönetmenin, ‘kısa film çevreleri’nde çok sevilen ilk kısa filmi ‘Optik Düşler’in uzun metraj olarak tasarlanmış şekli.
Olaylar, 1960’lı yıllarda, küçük bir Anadolu
kasabası ve köyünde geçmekte.

mına gelen komik bir isim takılır; köyde
de sinemanın adı, “Gımıldak” olur..

Filmin Öyküsü
Recep ve Mehmet yazları, köylerinin yakınındaki Tavşanlı kasabasında çıraklık yapmakta olan iki köylü çocuğudur. Recep bir
karpuz satıcısının, Mehmet ise bir berbe‘Gımıldak’
rin yanında çıraklık yapmaktadır. Her ikisi
Köylülerin çok büyük bir kısmının ilk defa de sinemaya delicesine tutkundur. Bu tuttanıklık ettiği film gösterimine, tüm dünkunun bir sonucu olarak geceleri köydeki
yada “sinema”, “cinema”, “kino” sözcükleevlerinin terkedilmiş ahırında bir yandan
rini birebir karşılayan ve “hareketli” anla- derme-çatma bir film projeksiyon maki-

20/8 Gloria - 19:00
25/8 Park Bio - 16:40

nası yapmaya çalışırken, diğer yandan da
hayatlarını tümden değiştirecek olan rejisörlük hayalleri kurmaktadırlar. Köyün
delisi Deli Ömer de çocukların bu sinema sevdasının tek tanığı ve destekçisidir.
Onların bu konudaki uğraşlarını kimse ciddiye almaz: Ne kasabadaki fotoğrafçı, ne aileleri, ne de kasabadaki sinema salonunun
sahibi… Fakir köylü çocuklarıdır onlar ve
böyle şeylerle vakit geçirmeyerek vakitlerini
daha faydalı uğraşlar için harcamalıdırlar.
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Köprüyü geçmek
Yönetmen:
Fatih Akın
Senaryo:
Fatih Akin
Yapım:
Intervista Digital Media GMBH
Altyazı:
İngilizce

Bir İstanbul hatırası...

C

rossing The Bridge-The Sound Of İstanbul’’ (Köprülerin Kesişmesi- İstanbul’un Sesi) filminin yönetmeni Fatih
Akın, bu filmin ‘’Duvara Karşı’’ filmini tamamladığını söylüyor.
Akın, Alman Berliner Morgenpost gazetesine yaptığı açıklamada, Türk müziği hakkında film yapma fikrinin ‘’Duvara Karşı’’
filminin İstanbul’daki çekimleri sırasında
aklına geldiğini belirterek, ‘’Crossing The
Bridge, Duvara Karşı’yı tamamlıyor. Bel-

••

gesel, olayların devamını anlatma imkanı
sunuyor’’ dedi.
Önceleri daha geniş kapsamlı bir belgesel
yapmayı planladığını belirten Akın, ‘’Hindistan’a gidip roman müziğinin kökenlerini
araştırmak, Amerika’ya gidip Atlantik Records’un Türk kurucusuna, caza ne kadar
Türk müziği sokmaya çalıştığını sormak
istedim. Ancak daha sonra sadece İstanbul’da bir film yapmaya karar verdim. Bu
tutulursa, televizyon için birçok bölümden

oluşan bir belgesel yapılabilir diye düşündüm’’ dedi.
Türkiye’nin AB’ye girmesine artık daha
eleştirel baktığını söyleyen Akın, belgeselde röportaj yaptığı müzisyenlerin çoğunun
AB’ye girmek istemediğini belirterek, ‘’Biz
AB’ye girmeye mecbur muyuz dediler. Ben
de artık Türkiye’nin AB’ye girmesi meselesini basitce evet, ya da hayır diye cevaplayamıyorum’’ dedi. Akın, müziğin dünyayı
değiştirebileceği düşüncesine ‘’safça olsa da

20/8 Dagmar - 21:15
22/8 Park Bio - 21:30

inandığını’’ söyledi.
Çektiği belgeselin dünyanın 20 ülkesine
satıldığını belirten Akın,’’İspanya, Fransa
ve Yunanistan gibi ülkelerde Duvara Karşı
filmini alan şirketler, Crossing The Bridge’i
de aldı’’ dedi. Öte yandan, Alman Die Welt
gazetesinde film hakkında yayımlanan yorumda, ‘’Akın’ın İstanbul’a bu zamana kadar Türkiye dışında algılanmayan bir ses
verdiği’’ bildirildi.

•

TURKLER GELİYOR !
O Şimdi Mahkum

Yönetmen:
Abdullah Oğuz
Oyuncular:
Yavuz Bingöl, Burhan Öçal, Gökhan
Özoğuz, Levent Kazak
Senaryo:
Levent Kazak
Yapım:
Green Pine Studios
Altyazı:
İngilizce

Müzisyenler film yapınca....

A

skerlik bitmiş, iki yıl sonra… Oldukça başarısız bir iş kariyeri olan
Levent (Levent Kazak) “O ŞİMDİ
MAHKUM” adında bir sitcom senaryosu
yazıp, başrolü oynamasını istediği Athena
grubunun solisti Gökhan’ın peşine düşer.
Büyük bir aksilik sonucu başları belaya giren iki arkadaş hiç alışık olmadıkları bir
dünyanın içine, hapise düşüp, verildikleri
koğuşta eski arkadaşları Karlıdağ (Yavuz
Bingöl) ile karşılaşır. Ve bir anda kendilerini
yeraltı dünyasının bir hesaplaşması içinde
bulurlar. Kahramanlarımız, bazen soluk

kesen bir maceranın, bazen gözleri dolduracak bir hüznün, bazen kahkahaların,
bazen de yüreğinizi hoplatan bir hikayenin
içine girerler.
Yeraltı dünyasının Numan abisini dünyaca ünlü perküsyon ustası Burhan Öçal
canlandırdı. Sağkolu Sadık Kazım’ı Erkan
Can, Koko Niyazi’yi Zafer Algöz, sevgilisi
Katerina’yı ise Fadik Atasoy oynadı. Karlıdağ’ın sevgilisi Suzan’ı Ayça İnci, Suzan’ın
kocasını Menderes Samancılar (Osman), Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz’un
sevgilisini Melisa Sözen, Numan’ın baş düş-

manlarını ise, Ali Atay (Gürgen Çiftgör) ve
Özbek Yıldız (Sürmeli) canlandırdı.
1.5 milyon dolara çekilen filmin en büyük
sürprizi, dünyaca ünlü perküsyon ustası
Burhan Öçal’ın hiçbir sinema kariyeri olmamasına rağmen başrolde oynaması. Sıradışı bir mafya babasını oynayan Öçal’ın
performansı mükemmele yakın. Hatta bazıları, Öçal’ın kariyerine sinemada devam
etmesi gerektiği yönünde hemfikir.
“O Şimdi Mahkum”un çıkış noktasını,
filmin senaristi ve başrol oyuncularından
Levent Kazak kısaca şöyle anlatıyor: “Tür-

19/8 Park Bio - 21:30
21/8 Park Bio- 16:40
kiye bir ‘değişimler’ ülkesi. Değişimleri
olağanüstü bir adaptasyon yeteneği ile karşılamaktayız. Suç işleyen bir adam, üç yıl
sonra bir milletvekili olarak karşımıza çıkabiliyor, buna da hemen alışıyoruz. Sürekli
bir takım olaylar oluyor, sonuca bakıyoruz
her şey eski tas eski hamam. Mafya, politika, hukuk, sanayi ve sanat aynı arabadan
çıkabiliyor. Biz de buradan yola çıkıp bir
hikâye yapalım dedik; her şey olsun, ama
sonuçta hiçbir şey değişmesin.”
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Festivalde Altın Kuğu ödülü
için yarışacak 10 film

UP AND DOWN
Yönetmen: Jan Hrebejk
Oyuncular: Petr Forman, Emília Vásáryová,
Ingrid Timková, Kristyna Boková, Jirí Machácek,
Senaryo: Petr Jarchovsky,
Ülke/Yapım yılı/Süre: Çek Cum./Avustralya/
2004 / 108, Dil: Çekçe, Altyazı: İngilizce

WILLENBROCK
Yönetmen: Andreas Dresen
Oyuncular: Axel Prahl, Inka Friedrich, Anne
Ratte-Polle, Dagmar Manzel, Christian
Grashof, Senaryo: Laila Stieler
Ülke/Yapım yılı/Süre: Almanya / 2004 / 108
Dil: Almanca, Altyazı: İngilizce

FATELESS
Yönetmen: Lajos Koltai, Oyuncular: Marcell
Nagy, Miklós B. Székely, Zoltán Bezerédy, Péter
Vall Senaryo: Imre Kertész,
Ülke/Yapım yılı/Süre: Macaristan/Alm./İngiltere /
2004 / 130, Dil: Macarca, Altyazı: İngilizce

A LONG WINTER WITHOUT FIRE
Yönetmen: Greg Zglinski
Oyuncular: Aurélien Recoing, Marie
Matheron, Gabriela Muskala, Blerim Gjoci,
Nathalie Boulin, Senaryo: Pierre-Pascal
Rossi Ülke/Yapım yılı/Süre: İsviçre/Belçika/
Polonya / 2004 / 91
Dil: Fransızca Altyazı: İngilizce

Bir festival 6 ödül

K

openhag Uluslararası
Altın Kuğu Film Festivali’nin uluslararası isimlerden oluşan jürisi bu yıl 10
film arasında kendi favorilerine
6 ayrı dalda ödül verecek.
Uzun araştırmalar sonunda
karar verilen ödülün adı diğer
büyük film festivallerinde olduğu gibi bir hayvan adını aldı.
Berlin’de Altın Ayı, Venedikte
Aslan, Rotterdam’da Kaplan,
Stockholm’de At olan ödül
Kopenhag’da Kuğu adını aldı.
Hem H.C. Andersen de Çirkin
Ördek masalında gün geçtikçe
güzelleşen bir kuğuyu anlatmıyor muydu? Tıpkı festival hakkındaki beklentiler gibi.
Altın Kuğu ödülünün tasarımcısı ise Line Utzon.

Kopenhag Uluslararası Altın
Kuğu Film Festivalinde her yıl
en iyi film, en iyi yönetmen, en
iyi kadın oyuncu, en iyi erkek
oyuncu, en iyi senaryo, en iyi
kameraman dallarında ödüller
verilecek.
Bu yıl jüri başkanlığı görevini
Nicolas Roeg üstlenirken diğer
jüri üyeleri ise şunlar: aktör ,
yönetmen ve senarist Baltasar Kormákur (İzlanda), Aktris
Arsinee Khanjian (Kanada),
yönetmen Susanne Bier (Danimarka), ve aktör Udo Kier
(Almanya).
Festival jürisi resmi ödüllerin
dışında özel ödüller ve yaşam
boyu başarı ödülleri dağıtma
hakkına da sahip bulunuyor.

LIVE AND BECOME
Yönetmen: Radu Mihaileanu, Oyuncular:
Yael Abecassis, Roschdy Zem, Moshe Agazai,
Moshe Abebe, Sirak M. Sabahat,
Senaryo: Alain-Michel Blanc , Radu Mihaileanu
Ülke/Yapım yılı/Süre: Fransa/İsrail / 2004 / 140
Dil: Romence/Ermenice/İbranice, Altyazı: İngilizce

MØRKE
Yönetmen: Jannik Johansen, Oyuncular: Nikolaj
Lie Kaas, Nicolas Bro, Lærke Winther Andersen,
Lotte Bergstrøm, Senaryo: Jannik Johansen, Anders
Thomas Jensen, Ülke/Yapım yılı/Süre: Danimarka /
2005 / 124, Dil: Danca, Altyazı: İngilizce

A WAY OF LIFE
Yönetmen: Amma Asante
Oyuncular: Stephanie James, Nathan
Jones, Gary Sheppeard, Brenda Blethyn,
Dean Wong, Senaryo: Amma Asante
Ülke/Yapım yılı/Süre: İngiltere / 2004 / 91
Dil: İngilizce, Altyazı: yok

FACTOTUM
Yönetmen: Bent Hamer, Oyuncular:
Matt Dillon, Lili Taylor, Fisher Stevens,
Marisa Tomei, Senaryo: Bent Hamer, Jim
Stark, Ülke/Yapım yılı/Süre: Norveç/ABD/
2005 / 93, Dil: İngilizce, Altyazı: İngilizce

HARRYS DØTRE
Yönetmen: Richard Hobert
Oyuncular: Lena Endre, Amanda Ooms,
Peter Gardiner, Jørgen Langhelle, Iwar
Wiklander. Senaryo: Richard Hobert,
Ülke/Yapım yılı/Süre: İsveç / 2004 / 100
Dil: İsveççe, Altyazı: İngilizce

DEATH OF MR. LAZARESCU
Yönetmen: Cristi Puiu
Oyuncular: Ioan Fiscuteanu, Luminita
Gheorghiu, Mimi Branescu
Senaryo: Cristi Puiu, Razvan Radulescu
Ülke/Yapım yılı/Süre: Romanya / 2005 /
154, Dil: Romence, Altyazı: İngilizce
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LIFE OF BRIAN

Ağustos 2005

GALLA AWARD SHOW

RÅDHUSPLADSEN 17 AĞUSTOS ÇARŞAMBA WALLMANS SALONGER 27 AĞUSTOS
Resmi açılıştan bir gün önce,
Kopenhag Uluslararası Film Festivali,
geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da,
filmseverleri Kopenhag şehir merkezindeki
Kopenhag şehir meydanı dev bir
Cirkusbygning salonunda yapılacak ödül
sinema salonuna dönüşecek.
törenine davet ediyor.
Yiyecekleriniz ve içeceklerinizle birlikte meydana gelin, Life of
Brian filmini, bu filmin binlerce hayranıyla birlikte izleyin...
İyi bir yerde filmi izlemek isterseniz erkenden gelin. Saat 18:
00’de 1000 plaj sandalyesi sizleri bekliyor olacak. saat 19:00’da
film yarışmasına katılın, saat 20:00’de Rock yıldızı Marlene Crone’yi dinleyin. Filmimiz ise 21:30’da dönmeye başlayacak. Film
bitince geçen yıl olduğu gibi plaj sandalyesini de festival hatırası
olarak yanınızda götürün.

2004- En iyi kadın
oyuncu ödülünü kazanan
Anne Marie Mühe,
ödülünü Jüri başkanı
Jean Marc-Barr’dan
almıştı.
Foto: Hasse Ferrold.

Altın Kuğu ödüllerinin jüri başkanı Nicholas Roeg
tarafından verileceği gecede neler yok ki; şovlar, dans,
müzik, yemek ve içecekler,ödül töreninin ardından film
yıldızları, yönetmenler, ve yapımcıların da katılacağı parti
de sizleri bekliyor.

BİLET REZERVASYON
Aileniz ve
dostlarınızla gelin,
unutulmayacak bir
gece yaşayın
Life of Brian - Birçoklarına göre
Monthy Phyton ekibinin en iyi filmi,
40’tan fazla rolü üstlenen Terry Jones, Graham Chapman, John Cleese,
Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones ve
Michael Palin tarafından yapıldı. Filmin hiçbir şeye saygı duymayan mizah anlayışı bu filmin İtalya’da 11 yıl,
Norveç’te 1 yıl yasaklanmasına neden
oldu. Film absurd anlatımıyla, çocuk-

luğundan beri Hz. İsa’yla karıştırılan
genç yahudi Brian’ın Nazareth’deki yaşamını konu alıyor. 30 yılını hiç bir şey
yapmadan geçiren Brian Romalılara
karşı sloganlar yazmak üzere Judea
Halk Cephesine katılır. Zamanla bu
cephede yazı yazmasını öğrenir. Gittikçe artan absurd rastlantılar sonunda Brian kendini çarmıhta bulur, ama
iyimserliğini kaybetmez.

Always look on the bright side of life !

PROGRAM
19:00
19:30
19:30 - 22.30

22-30 - 03:30

Bilet: 500.- DKK
(Sınırlı sayıda bilet mevcuttur)

AÇILIŞ KOKTEYLİ
AÇIŞ KONUMASI/
JACOB MORİLD
YEMEK
Yılın Altın Kuğu
ödülleri müzik, şarkı
ve şovlar eşliğinde
sahiplerini buluyor
DJ, danspisti uygun
fiyatlarla bar

Bilet rezervasyonları için :
Wallmans Salonger: 3316 3700

Festival filmleri 12 ayrı sinemada gösterilmektedir. Aşağıdaki listede sinemaların adreslerini ve
bilet siparişi için gerekli telefon numaralarını bulabilirsiniz.
Cinemateket
Gothersgade 55
København K
Billetbestilling: 33 74 34 12

Empire Bio
Guldbergsgade 29 F
2200 København N
Billetbestilling: 35 36 00 36

Husets Biograf
Magstræde 8
1004 København K
Billetbestilling: 33 32 40 77

Palads
Axel Torv 9
København V
Billetbestilling: 70 13 12 11

Cinemaxx
Fisketorvets Shoppingcenter
Kalvebod Brygge 57
1560 København V
Billetbestilling: 70 101 202

Gloria
Rådhuspladsen
1550 København V
Billetbestilling: 33 12 42 92

Imperial
Ved Vesterport 4
København V
Billetbestilling: 70 13 12 11

Park Bio
Østerbrogade 79
2100 København Ø
Billetbestilling: 35 38 33 62

Grand Teatret
Mikkel Bryggers Gade 8
1460 København K
Billetbestilling: 33 15 16 11

Palladium
Vesterbrogade 1 C
København V
Billetbestilling: 70 13 12 11

Vester Vov Vov
Absalonsgade 5
1658 København V
Billetbestilling: 33 24 42 00

Dagmar Teatret
Jernbanegade 2
1608 København V
Billetbestilling: 33 14 32 22
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Uluçay’dan yeni film
Kopenhag Uluslararası Film Festivalinde de gösterilecek olan ’’Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak’’
filminin yönetmeni
Ahmet Uluçay yeni
bir filme başlıyor

K

ütahya’nın Tavşanlı
İlçesi’ne bağlı Tepecik Köyü’nde yaşayan 53 yaşındaki Ahmet
Uluçay, bugüne kadar 11
kısa metrajlı film çektiğini, ilk uzun metrajlı filmi
olan ‘Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak’la
ABD, Almanya, Fransa, Güney Kore, Yunanistan ve Ukrayna’da katıldığı birçok festivalden ödülle döndüğünü
söyledi.
Sinemanın kendisine çok
şey kazandırdığını, bundan
sonra da kazandıracağına
inandığını belirten Uluçay,
“Bugüne kadar yaptıklarımın hep bir adım ötesini
düşledim. ‘Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak’
filmini izleyen birçok kişinin duygulanarak ağladığını gördüğümde amacıma
ulaştığımı ve filmimin başarılı olduğunu anladım” dedi.
Körler, sakatlar, deliler,
şizofrenler bu filmde
Ahmet Uluçay, açıklamasında, gelecek yıl çekmeyi
planladığı ‘Bozkırda Deniz
Kabuğu’ adlı filminin senaryosunu yazdığını da belirte-

rek,
yeni
filminin görsel insan- lık
senfonisi olacağını dile getirdi. Uluçay, “Filmin içinde körler, sakatlar, deliler, şizofrenler bulunacak.
Filmde, bu insanların gözleri yaşartan bir dayanışma içine nasıl girdiklerini
güzel bir öyküyle anlatmak
istiyorum” diye konuştu.
ABD’deki film şirketlerinden teklifler var
Yönetmen Uluçay, ‘Bozkırda Deniz Kabuğu’ adlı
sinema filminin de başarıdan başarıya koşacağına
inandığını ifade ederek,
çekimler için ABD’deki
bazı film şirketlerinden
teklif aldığını belirtti.
Yeni filminin adını, yıllar

önce bozkırda dolaşırken bulduğu bir deniz
kabuğundan esinlenerek koyduğunu söyleyen Uluçay, “Dağların
ardında neler olduğunu
merak eden, deniz nasıl
birşey diyerek başını alıp
gurbete giden insanlar var.
İşte bu filmde, bunlar da
olacak. Kısacası film, bu
bölgedeki bir kasabada geçen, içinde aşkın da olduğu
bir öyküyü anlatacak” dedi.
Ahmet Uluçay, bugüne kadar tavukçuluk, kamyonculuk ve inşaat üzerine işler
yaptığını, ancak hepsinin
iflasla sonuçlandığını belirterek, “İyi ki iflas etmişim.
Çünkü sonunda çocukluğumdan bu yana hayalini
kurduğum sinema yönetmenliğini yapmaya başladım. Şimdi ise en sevdiğim
işi yapıyorum. Gerçi yönetmen olarak da zor günler
geçirdim. Örneğin ‘Karpuz
Kabuğu’ndan Gemiler Yapmak’ filmini çekerken geçimimi sağlamak için yem
fabrikasında hamallık yaptım ve sonunda istediğim
başarıyı yakaladım” diye
konuştu.
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EZGİ BAR
Aileniz ve dostlarınızla hoşça vakit
geçirebileceğiniz hoş bir mekan

Ramazan

Kaya

Her Cuma - Cumartesi gecesi eğlencenin tek ve
ideal adresi Ezgi Bar’da nefis Türk yemekleri ve
müzikleri eşliğinde eğlencenin tadına varın.
Dalvangsvej 50 - 2600 Glostrup Tlf: 43 45 57 62

Interlux Professional
Tlf. 58 53 38 39—20 21 63 10, Fax. 58 53 38 30
e-mail: info@interlux.dk, web. www.interlux.dk
Adres: Middelfartvej 6 B. 4200 Slagelse

Pizza sistemlerimiz İtalya’dan

Fritozler: Tezgah üstü modeller
saatte 18 kg. patates kızartır.
60x60x39 cm. dolaplı modeller
ise 80x70x85 cm ebadında olup
Pizza Favorit (İSVEÇ) 13+13 litre kapasitedir.

Gazlı ve elektrikli
griller, 60x60 cm /
70x60 cm veya 70x70
cm ebatlıdır.
Mutfaklardaki yer sıkıntısına çözüm. Tezgahaltı soğutucu ve buzdolapları
kızartma ve pişirme grubu makinalarınızın altına konulacak şekilde
dizayn edilmiştir..140x60x60 cm / 189x60x60 cm.veya 233x60x60 cm
ebadındadır.

Lamber bulaşık yıkama sistemleri
Tezgah tipi soğutucular 140x70x85 cm/ 189,5x70x85 cm / 233x70x85 cm ölçülerde olup isteğe göre çekmece/kapı tercihi vardır

Endüstriyel mutfakta ihtiyaca uygun çözümler.

Mutfağınızıdaki her türlü makina ihtiyacınız için telefon etmeniz yeterlidir
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Antalya’da gizli cennet: “Olympos”
Teoman Türe

Selçuk Kahraman

1 Ağustos 2005, saat
13.45, 41 derece

B

ir banka kapısının üzerinde bulunan tarih, saat ve sıcaklık göstergesinde yazanı
aynen sizinle paylaşıyorum: “1 Ağustos 2005,
saat 13.45, 41 derece”.
Yazacaklarım o göstergenin etkileri. Caddelerde ambulans seslerinin dört bir yandan çıkarttığı gürültü. Hastanelere sıcaklık şikayetinden gelip ayakta tedavi olma zorunda kalanlar. Sıcakta güneşin altında alkol olarak içilen iki biranın üç günlük sarhoşluk etkisi yaratması.
Klima ve serinletme sistemlerindeki artış ve
klimasız arabaya ilgi olmaması. Evde bulunanların günde en az dört kere, dışarıda bulunanların en az iki kere soğuk suyla duş almaları,
soğuk meşrubat ve dondurmaların satış rekorlarına ulaşması ve yüksek bir ihtiyaç olarak
gözükmesi.
Bunlara inanmak zor, okurken ilginç ama yaşananlar bu kadar da değil. Duraklarda dolmuşlara değil, içinde klima bulunan sayılı belediye otobüslerine tercihin artması ve bu elle
sayılı olan otobüsleri sıcakta bekleyenlerin sayısındaki artış. Öğle sıcağında yürürken aşırı
sıcaktan bunalarak serin bir yere girerek serinleme, banka bankamatiklerin kalabalıklığı
(bankalarımızın klima cömertliği).
İş potansiyelinde ve üretimdeki ciddi düşüş.
“Televole’de” yayınlanan tatil cenneti Antalya manzaralarına aldanıp bu bölgeye gelerek,
sıcaktan dolayı geldiklerine geleceklerine pişman olan orta yaş ve üzeri yerli-yabancı turistlerin çektikleri. Psikolojik gerginlik, stres ve
daha sayamayacağım bir çok şey aşırı sıcaklığın etkisi.
Sizler bu gazeteyi okurken belki dışarıda yağmur yağıyor ya da güneşin yüzünü gösterip
göstermemekteki kararsızlığına kızıyorsunuzdur ve bütün bu yukarıda yazdıklarıma rağmen “şimdi orada olmalıydım” dediğinizi duyar
gibi oluyorum.
Tatil hazırlığınızı daha dikkatli ve daha bilinçli yapmanız bunların hiç birinden etkilenmemenizi sağlayacaktır. Yüksek faktörlü güneş kremi kullanmalı, birden bire kendinizi
güneşin altına atmamalı, gölge yerleri tercih
etmeli, sıcağın altında alkolden mümkün olduğunca uzak durmalı ve bol su tüketmeli.
Hala güzel bir tatil geçirebilirsiniz.

“Burası herkesin eşit olduğu, kimsenin
kimseyi rahatsız etmediği, dünya insanlarının toplandığı, barışın, dostluğun,
kardeşliğin ve sevginin yaşandığı bir
kamp”

A

ntalya’ya 70 km uzaklıkta
olan ve tamamı arkeolojik,
doğal sit alanı olarak koruma
altına alınan Olympos, alternatif bir tatil geçirmek isteyenler kadar
tarih düşkünleri için de oldukça gözde
mekanlardan bir tanesi.
Olympos, M.Ö. 80 yılında Zenniketes
isimli Kilikyalı bir korsanın komutasın-

daki korsanların eline geçmiş. 78 yılında Romalılar tarafından alınmış. Haçlı
Seferleri sırasında ise Venedik, Ceneviz
ve Rodos Şövalyelerinin istilasına uğrayan Olympos 15. Y.Y.’da Fatih Sultan
Mehmet döneminde Osmanlı İmparatorluğu’na katılmış. Tarihten sözetmek
güzel, ama tatil için gizli cennet demek
daha doğru olur.

Tatil için neden Olympos?
Bu sorunun aslında çok basit bir yanıtı var. Doğal bir tatil geçirmek, eğlence
ile dinlenceyi bir arada yaşamak, büyük
şehrin karmaşası ve gürültüsünden bir
an olsun kaçmak isteyen gençlerin ve
de kendini genç hissedenlerin tercihi
burası. Arkeolojik ve doğal sit alanı
olduğu için burada yüksek binaların, 5
yıldızlı otellerin yapılması yasak. Burada
küçük ağaç evler, tek katlı şirin pansiyonlar var.
Olympos’ta havuzlu villalar aramayın.
Burada börtü böceğin her çeşidi, dağda
bayırda cip safari yapmak, engin sularda
tekne gezilerine katılmak, geceleri ateşin başında şarkılara eşlik etmek Öküz

Bar`da sabahlara kadar eğlenmek var. doldurabilmeleri.
Kısacası, doğal hayat var.
Olympos’ta neler yapılır?
Kadir’in Ağaç Evleri
Olympos’ta neler yapılır? sorusuna vePeki, bu kadar merak uyandıran şey rilecek en güzel yanıt, “alternatif bir
neydi Olympos’ta?
tatil adına, aradığınız her şey burada”
Olympos’un en önemli özelliği küçük olacaktır. Burada cip safari turları ile
bungalov evleridir. Olympos’ta ağaç ev- eğlencenin doruğuna çıkabilir, Olymposler denilince ise akla ilk gelen yer, Ka- Çıralı sahilinde güneşlenebilir, geceleri
ateşin etrafında biranızı yudumlarken
dans edebilir, su sporları sayesinde eğlenebilir ya da bir ağaç gölgesinde miskin
miskin uyuyabilirsiniz. Olympos’ta tam
anlamıyla doğanın tüm nimetlerinden
yararlanma imkanını bulacaksınız.

selcuk.kahraman@haber.dk

TANIDIK BİR TAT
D-TRADE APS

www.efes.dk
Pilsener

Slagtehusgade 20
1715 København V
Tlf & Fax : 3324 8080
Mobil : 3033 5386
efes-bira@efes.dk

dir’in Ağaç Evleri’dir.
“Burası herkesin eşit olduğu, kimsenin kimseyi rahatsız etmediği, dünya
insanlarının toplandığı, barışın, dostluğun, kardeşliğin ve sevginin yaşandığı bir kamp”. 14 yıl önce bir kaç evle
yapımına başlanan “Kadir’s Yörük Tree
Houses” ağaç evleri, bugün 200 kişiye
hizmet verebilen, 70 oda kapasiteli bir
kompleks olarak karşınızda. Sabah kahvaltısında 5 çeşit alternatif sunan, akşam yemeğinde ise vejetaryen ağırlıklı
bir mönü sunuyor. Et ürünlerinin de
bulunduğu restoranda taze deniz mahsulleri uygun fiyatlara yenebiliyor. Yemekle ilgili bir başka özellik ise konukların boşalan tabaklarını tekrar tekrar
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’Kuzey’den turist akını var
Türkiye’ye gelen İskandinav turist sayısı son yıllarda tekrar
yükselişe geçti. 2004’te Türkiye’ye 500 bin İskandinav turist
gelirken bu yıl sonu itibariyle bu sayının yüzde 20-50 artması
bekleniyor.

T

ürk turizminde Almanya, İngiltere gibi
ülkelerin ardından
büyük yer tutan İskandinavya ülkeleri Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya
ve İzlanda’dan 2002 yılında

gelen toplam turist sayısı 500
binler seviyesindeyken 2004 yılı
itibarıyla bu rakam 700 binin
üzerine çıktı.
Bu bölgeden turist getiren tur
operatörü sayısı da bu yıl arttı.
2002 yılında Danimarka’dan

gelen turist sayısı 161 binken
2004 yılında bu rakam 214 bine,
Finlandiya’dan gelen turist sayısı 80 bine, İzlanda’dan gelen
turist ise 1200’den 2 bin 100’e
çıktı. Norveç’ten 2002 yılında
94 bin turist Türkiye’ye gelirken bu sayı 2004 yılında 120
bin oldu. Türkiye’ye İskandinav ülkelerinden en çok turist
gönderen ülke İsveç’ten gelen
turist sayısı ise 203 binden 284
bine çıktı.
‘Her şey dahil’e ilgi
İskandinav turistlerinin gözdesi olan Alanya’ya uçaklar yine
dolu gelirken eskiden apart
hotellerde kalan turistler artık her şey dahil sistemine ve
otellere rağbet ediyor.
İskandinav
ülkelerinden
gelen turistlerin 1 Mayıs-31
Ekim tarihleri arasındaki rezervasyonları doldurduğunu
söyleyen Alanya Turizm İşletmecileri Derneği(ALTİD) Başkanı Müfit Kaptanoğlu, “Bu yıl
İskandinav ülkelerinden gelen
turist sayısında yüzde 50’ye yakın artış var” dedi.
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Scandinavian
Emlak Center

Biriken birikimlerinizi en iyi şekilde
değerlendirmek için acele edin, pişman olmazsınız.

Konaklı, Alanya ve Gazipaşa sahiline kadar
tüm kıyı şeridinde tarla, arsa, villa, daire her türlü
şartlarda alınır satılır.
(Not: Taksitlendirme ve takas da yapılır)

Gelecek misafirlerimiz için Alanya City otelde her
zaman yerimiz vardır. Geceliği 100 krondur.

Bir telefonla karşınızdayız

İsmet Avcı
Korelioğlu
+90 533 492 56 16
Kızlarpınarı Mah. Kızlarpınarı Cad. NO. 39 Alanya

Tlf: +90 242 512 06 47 Faks: +90 242 512 22 79
www.scandinavian-bolig.com info@scandinavian-bolig.com
Evinizde, işyerinizde değişiklik mi yapmak
istiyorsunuz? Her türlü işyeri ve konut iç/dış tasarımında
danışmanlık, projelendirme ve yapı izni için

eak-design.com
Atila Kahraman

Arkitekt/bygningskonstruktør
Tasarım / Dekorasyon
İnşaat, mimari proje çizim
uygulama ve danışmanlık

(Haber)

Tel :2127 5146

Bel ağrıları - II
Dr. Orhan Bulut

Sinüzit

atilakahraman@mail.dk

www.eak-design.com

Doğayı odanıza taşıyın

B

liştiği hava odacığının bulunduğu yere bağlı
olup ya alında yada burun çevresindedir. Bu
ağrı dişlere de vurarak sanki diş ağrıyormuş
gibi kendisini gösterebilir. Ateş her zaman
bulunmayabilir ve ciddi olgularda özellikle
göz çevresinde şişlikler görülebilir. Eğer bu
durum gerektiği gibi tedavi edilmez ve sık
sık tekrarlarsa o zaman kronikleşmiş olur.
Zaman zaman baş ve kulak ağrıları, burun
çevresi ve alında zonklayıcı basınç hissi, burun tıkanıklığı, kötü kokulu geniz akıntısı, yorgunluk hissi olur. Bu belirtiler kişiye
göre değişiklikler göstermektedir.
Tanının konulup gerekli tedavinin yapılması her zaman kolay değildir. Kulak, burun ve boğazın muayenesinden sonra bazı
kan testleri ve gerekirse özellikle kronikleşmiş olgularda röntgen incelemeleri yapılır.
Sinüzit hastalığının Danca’daki anlamı bi- Eğer sinüzit şüphesi kesinleşirse hafif olguhule betændelse olmaktadır. Danca bilenlarda buruna tuzlu su damlaları verilir ve
ler için bu isimden anlaşılacağı gibi burun
bazı næsesprey denilen püskürtmeli ilaçlar
çevresindeki kafatası kemikleri içerisinde
kullanılarak burunun ve küçük odacıkların
bulunan normalde içi hava dolu küçük oda- içerisinde meydana gelen şişlik indirilmeye
cıklarda iltihap oluşmaktadır. Toplumda
çalışılır. Bunun yanında alerjiye karşı antiüst solunum yolları hastalıkları ile birlikhistaminik veya steroid adı verilen bazı ilaçte en sık görülen sorunlardan birisidir. Bir- lar kullanılabilir. Şiddetli olgularda tedaviye
çok hastalıkta olduğu gibi sinüzit hastalımikrop öldürücü antibiyotik denilen ilaçlar
ğı akut ve kronik olmak üzere ikiye ayrılır. eklenir. Bütün bu yöntemler yararlı olmaz
Akut sinüzit hastalığı genellikle bir virüs
ve olay artık kronik bir duruma gelmişse o
hastalığı (grip veya nezle gibi) sonrasında
zaman bir kulak-burun-boğaz uzmanına gögelişir ve burun çevresindeki küçük odacık- rünmenin zamanı gelmiş demektir.
larda iltihap ortaya çıkar. Hastalığın gelişUzman hekimin bulgu ve değerlendirmeme döneminde burun uzun süre tıkalı kalır sine bağlı olarak iltihabı bölgenin bir iğne
ve sarımsı yeşil renkli burun akıntısı vardır. ile veya basit bir ameliyatla boşaltılması söz
Olaya öksürük ve baş ağrısı belirtileri de
konusu olabilir.
orhan.bulut@haber.dk
karışır. Başağrısının yeri iltihabı olayın geu haftaki yazımızın başlığı bir okuyucu mektubu ilgili değil, ancak bir
dükkanda tesadüfen karşılaştığım burada yaşayan bir yurttaşımızın geçirmiş olduğu sorunu ve arzusu doğrultusunda kaleme alındı. Bu arkadaşımız yıllarca başağrısı
çekmiş. Burada ve özellikle Türkiye’de gitmediği doktor, kullanmadığı ilaç kalmamış.
Yaklaşık altı ay önce yapılan bir endoskopik
(kikert kirurgi) ameliyat sonucu sinüzitleri
(bihuller) boşaltılarak iltihap giderilmiş ve
o zamandan beri hiç bir sıkıntısı olmamış
ve kendini yeniden doğmuş gibi hissediyormuş. Kolayca tedavi edilebilecek bir hastalığı yıllarca çektim ve doktorlar dahil kimse bana gerektiği gibi yardımcı olamadı diye
yakındı.

Sevdiklerinize çiçek vermek için her zaman
bir gerekçeniz vardır

Sevdiğinize bugün bir çiçek aldınız mı?

Düğün,
nişan
ve özel
günlerinizde
çiçek, buket
ve çelenk
verilir

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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Yeraltı treni: METRO

M

etro, elektrikli yeraltı trenidir. Kent içinde ya da banliyölerle kent merkezi arasında, toplu taşımacılığı sağlar. Çok
sayıda vagonuyla o kadar çok insanı
istediği yere getirip götürür ki kent
trafiğini önemli ölçüde rahatlatır.
Metro yolları, yapım kolaylığı nedeniyle kent cadde ve sokaklarının
altına gelecek biçimde düzenlenir.
Merkezden uzak yerlerde ise yer üstüne çıkar.
İlk metro yapımı çalışmalarına 1860
yılında Londra’da başlandı. “Kaz ve
ört” adı verilen bir yöntem uygulanıyordu. Bu yöntemde, yol boyunca
metro vagonlarının geçeceği büyüklükte bir hendek kazılıyor, iki yanına
duvar örüldükten sonra üstü tuğlayla örtülüyor, onun üstüne de yeniden
yol yapılıyordu. Vagonları çeken lokomotiflerde, yakıt olarak kömür kullanılıyordu. Daha sonra elektrikle
çalıştırma yöntemine geçildi. Bugün
işe otomatik trenlerin tasarımında,
yapımında ve işletmesinde uzay ve

Yeryüzünün en geniş metro ağı
NewYork’tadır.
Danimarka’da ise metro taşımacılığına ilk kez 2002 yılında başkent
Kopenhag’da başlandı.

bilgisayar teknolojilerinden yararlanılmaktadır.
Londra metrosu tünelleri, l. ve II.
dünya savaşlarında, saldırılara karşı
sığınak olarak kullanıldı.
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki
ilk metro 1895-97 arasında açılan
tünelde işlemeye başladı. Burada ilk
önce tramvay kullanıldı, daha sonra
vagonlu trenlere geçildi.
Bugün Londra’daki metro ağında
tam on iki ana hat var. Londra metrosu ile Thames nehrinin altından
geçilebilir.

Türkiye’nin İlk Metrosu
Ülkemizdeki ilk metro, I874 yılında
İstanbul’da inşa edildi. 1867 yılında
İstanbul’a gezmeye gelen Henri Gavan adındaki bir Fransız mühendis,
Karaköy ile Beyoğlu’nu birleştiren ilk
metro hattını yaptı. 601 metrelik bu
hattın adına “Tünel” dendi. İki vagonlu Tünel, Londra ve New York metrolarından sonra, dünyanın üçüncü
metro tüneliydi. Zaman içinde bir
süre işletmeye kapatıldı, 1971’de
tekrar hizmete açıldı.
Bugün Türkiye’de yalnız Ankara
ve İstanbul’da metro sistemi var.
Ankara’da Kızılay, Batıkent arasındaki hat tam 15 km. uzunluğunda.İstanbul’daki Taksim- Levent hattı ise bugün binlerce İstanbullu’yu, gideceği yere yeraltından ulaştırıyor.

Haydi çocuklar! B resmindeki beş eksiği bulabilecek misiniz?

A

B

Şabkaya giden yolu
bulabilecek misiniz?

Aşağıdaki çizimde yeralan
rakamları birleştirin, ne çıkacak!

Kibritçi Kız

Y

ılın son günüydü. Hava çok soğuktu.
Lapa lapa kar yağıyordu. Akşam olmak
üzereydi.
Dışarıda başı açık, yalın ayak küçük bir kız yürüyordu. Sabah evden çıkarken ayağında annesinin eski bir ayakkabısı vardı. Ama ayakkabılar büyük geliyordu.
Karda yürürken düşürüp kaybetmişti. Şimdi küçük kızın ayakları soğuktan morarmıştı.
Elindeki kibritleri satmaya çalışıyordu. Ama
sabahtan beri bir kutu bile satamamıştı.
Soğuktan donmak üzereydi. Karnı çok acıkmıştı. Evlerden mis gibi yemek kokuları geliyordu.
Küçük kız, kibrit satamadığı için eve gidemiyordu. Çünkü babası çok kızacaktı. Zaten evleri de sokaklardan daha sıcak değildi. Kızcağız
bir evin köşesine büzüşerek oturdu.
O kadar üşümüştü ki bir kibrit yakıp ısınmayı
düşündü.
Kutudan bir kibrit çıkardı ve yaktı. Kibriti ellerinin çevresinde gezdirdi. Sanki gürül gürül
yanan bir sobanın alevi ile sınıyordu. Kibrit
birden söndü.
Bir kibrit daha yaktı. Kibritin ışığı duvarı aydınlattı. Duvar birden kayboldu sanki. Şimdi
evin içerisi görünüyordu. İçeride bir sofra kurulmuştu. Sofrada nar gibi kızarmış bir tavuk
duruyordu.
Tam elini uzatıp kızarmış tavuğu alacağı sırada kibriti söndü. Küçük kız o an karşısında
tekrar karanlık duvarı gördü.
Kız bir kibrit daha çaktı. Bu kez süslü bir çam
ağacının altında buldu kendini. Etrafta çeşit
çeşit oyuncaklar vardı. Ağacın güzelliği karşısında açlığını ve üşümesini unuttu.
Oyuncakları almak için uzandığında, elinde
yanan kibrit yine söndü. Ağaç birden ortadan
kayboldu. Ağacın kaybolduğu yerde pırıl pırıl yanan yıldızlar duruyordu. Hemen bir kibrit daha yaktı küçük kız. Bu kez kibritin alevi
daha fazla aydınlatmıştı etrafı. Bu aydınlığın
içinde büyük annesi belirdi.
Büyük annesi sevgiyle, güler yüzle duruyordu
karşısında.
- Büyük anne! Diye bağırdı. Beni de götür büyük anne! Biliyorum, o sıcak soba, nar gibi kızarmış tavuk, o güzel ağaç gibi sen de gideceksin.
Kibritin aileleri küçülmeye başlayınca aceleyle kibritleri arka arkaya yakmaya başladı. Çok
sevdiği büyük annesinin gitmemesi için yalvarıyordu. Alevlerin içinde büyük annesi daha da
yaklaşmıştı. Kollarını küçük kıza uzattı.
Bir kibrit daha yaktı küçük kız. Ortalık gün
gibi aydınlanmıştı. Büyük annesi hiç böylesine
güzel görünmemişti gözüne. Onun sevgi dolu
yüzü bütün acılarını unutturuyordu. Elinde
kalan son kibriti de yaktı.
Bu sırada büyük annesi kollarını uzatarak onu
kucağına aldı. Küçük kız birden rahatladığın
hissetti. Artık ne soğuk vardı, ne de açlık.
Ertesi sabah oradan geçenler kibritçi kızı ölü
bulmuşlardı.
Oturduğu köşede incecik şalına sarılmıştı. Yüzünde tatlı bir gülümseme vardı. Görenler
onun soğuktan donarak öldüğünü anlamışlardı.
Kibritçi kızın önünde yanmış kibritler duruyordu.+
- Zavallı kızcağız! Kibritleri yakarak ısınmak
istemiş, diyorlardı.
Ancak hiç kimse, onun gördüğü güzel hayalleri
bilmiyordu. Küçük kız, çok sevdiği büyük annesine kavuşmuştu.
* Andersen Masalları’ndan…
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AHMET BİÇEN
Industrivænget 12 A, 3400 Hillerød
Tlf: 7020 8414, Fax: 70208415 Mobil: 4014 3762
www.hillerodautomobiler.dk

Peşinatsız-üç ay garantili otolar

Ford Escort 1,6 16v cl st.car. 1996,
208000km. rød, nysynet, servo, c-lås,
træk, alu, nye bremser
49.900 kr.

Mitsubishi Lancer 1,6 16v GLXI, 1995,
173.000km. 4 dørs, nysynet, servo, clås, el-ruder, træk, el-spejle, velholdt bil.
44.900 kr.

Nissan Primera, 1,6i, 1993, 180000km.
blågrøn, nysynet, servo, c-lås, soltag,
træk, komplet nye bremser.
39.900 kr.

Opel Corsa, 1,4i swing, 1995,
104000km. blålilla, nysynet, abs,
1 ejers bil, lille god bil.
39.900 kr.

VW Vento, 1,8CL, 1995, 273.000km. sort,
4 dørs, synet, servo, c-lås, hvide blinklys,
nye dæk, nye bremser, afhentningstilbud
39.900 kr.

Opel Kadett 1,6E, 1991, Ukendt
km. brun, nysynet, pæn og velh.
afhentnings bil. kun
19.000 kr.

Opel Vectra, 1,8i 16v plus, 1996,
135.000km. blå-lilla farven skifter
lidt i sollys, 4 dørs, nysynet,
servo,c-lås.
69.900 kr.

Mazda 626, 1,8i, 1996,
178.000 km. blå, nysynet,
servo, airbag, alu, abs, a.s.o.
69.900 kr.

Mercedes benz, 190, 1993, 219.000km.
vinrød, 4 dørs, synet, servo, c-lås, soltag,
remus udstødning, sænket, a.s.o. pæn bil

99.900 kr.

50 bin Kronun altındaki otolarda peşinatsız satış yapılır.
40 bin Krona kadar nakit kredi verilir.
LÅN LET

Accept

PRIVATLÅN
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HABER BİLİŞİM
FERHAT BİNGÖL
ferhat.bingol@haber.dk

BİLGİSAYAR & INTERNET

F1 sonunda İstanbul’da...

www.formula1-istanbul.com www.f1.om

Y

ıllardır Türkiye ve İstanbul’da
var olan bir özlem sonunda gerçekleşiyor. Bu Ağustos 21’de Formula 1 İstanbul etabı koşulacak.
İstanbul Park son hazırlıklarını yapıyor tüm oteller tümüyle dolu du-

rumda ve yarıştan önceki ve sonraki günleri de hesaba katarsak toplam 1 hafta boyunca iğne atsanız
yere düşmeyecek. Son gelişmeleri
ve yarışı takip etmek isteyenler
aşağıdaki siteleri kullanabilirler.

Mac’çilere Türkçe işletim sistemi Tiger

A

pple’ın 29 Nisan 2005 tarihinde tüm dünya ile aynı anda
Türkiye’ye sunduğu yeni işletim
sistemi, 3 ay gibi çok kısa bir sürede Apple IMC tarafından tamamen Türkçe’ye çevrilerek Mac kullanıcılarına sunuldu.
200’den fazla yeni özellik ve buluşu
biraraya getiren “Tiger” kod isimli
Mac OS X 10.4, özellikle virüslerden
etkilenmeyen güvenlik özellikleriyle
ön plana çıkıyor. Tüm zamanların
en güvenli işletim sistemi olarak nitelendirilen Mac OS X, ilk tanışanların kolaylıkla adapte olacağı kullanıcı dostu arayüzüyle ve Türkçe
dahil 16 dilde bir tıkla değişebilen
menüleriyle hayatı ve bilgisayar kullanımını kolaylaştırıyor.
Yerelleştirme konusunda atılımlarının devam edeceğini söyleyen App-

le IMC Genel Müdürü Tansu Yeğen,
“Mac OS X Tiger, bugüne kadar yaratılmış olan en yaratıcı ve güvenli
işletim sistemidir. Tiger’ın Spotlight
ve Dashboard gibi, devrim yaratacak
nitelikteki yeni özellikleri insanların
bilgisayarları kullanış biçimini değiştirecek ve kolaylaştıracak.
Türkiye’de yaşıyoruz. Türk alfabesi kullanıyoruz. Kullanıcılarımızın tüm Apple programlarını ve uygulamalarını Türkçe kullanmalarını
sağlayacak kaynak ve altyapıyı oluşturmak en önemli hedeflerimizden
biri. Bu bağlamda dijital yaşamın
simgesi olan iLife paketinin de yerelleştirmesine başladık. Koç Bilgi
Grubu’nun tüketiciye yakın olma
konsepti doğrultusunda, tüketiciyi
de bize yakın hissettirmek bizim
için stratejik bir hedeftir” diyerek,
Apple IMC Türkiye’nin yerelleştirme stratejilerini ortaya koydu.
Özellikle yoğun İnternet ve posta
trafiğinden kaynaklanan güvenlik
açıklarının hemen hepsini ayrıca
programlara gerek duymadan bertaraf eden Mac OS X işletim sisteminin son sürümü “Tiger”, öne
çıkan bazı özellikleriyle kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmayı
hedefliyor.

Genç Gates’ler Japonya’da yarıştı

M

icrosoft’un, geleceğin yazılım dünyasını şekillendirip,
sınırları aşan yeni projeleri açığa
çıkarmak amacıyla düzenlediği
üniversitelerarası yarışmada, birinciliği internette ‘müzik grubu’
kurulmasını sağlayan Rus ekibi
kazandı.

Yazılım devi Microsoft, Japonya’da
düzenlediği dünya üniversitelerarası
yazılım geliştirme yarışmasında, ‘Sınırları aş’ sloganıyla adeta geleceğin
Bill Gates’lerini ve onların geliştirdiği projeleri yarıştırdı. 90 ülkeden
16 bin öğrencinin yarışarak, 44 ülkeden 212 öğrencinin Japonya’daki
finallere katıldığı ‘Imagine Cup’ etkinliğinde birinciliği, tüm dünyayı
müzikle birbirine bağlayan Rus ekibi elde etti.
Farklı ülkelerden müzisyenlerin bir araya gelerek müzik grubu
oluşturabilecekleri veya ABD’de bir
kişinin Rusya’nın en ünlü müzisyeninden ders alabileceği ‘Omnimusic’
adlı proje, akademisyenlerden oluşan juri üyeleri tarafından birinci
seçilerek Rus ekibine 25 bin dolarlık ödül kazandırdı. Projenin teknik
tarafında en önemli uygulama ise,

Ağustos 2005

Rus ekibin ses kartı üzerinden çalışan eş zamanlı programlama sistemi
oldu. Bu sayede, farklı coğrafyalardaki insanlar bilgisayarla birbirine
bağlanıp eş zamanlı olarak müzik
yapıp, şarkı söyleyebilecek.
İmagine Cup’ta ikinciliği Yunan
ekibin projesi olan ve konuşma dilindeki hareketleri metne çeviren
yazılım ikinci, 2008 Pekin Olimpiyatları için sanal bir ülke kurmayı planlayan Çin ekibin projesi ise
üçüncü seçildi.

Çift Çekirdek ve
Oyunların Geleceği

I

ntel ve AMD’nin çift çekirdekli işlemcilerini tanıtmalarıyla bilgisayar
alanında yeni bir çağ
başladı, ancak şu ana kadar
bu yeni mimariler bilgisayar
oyunları alanında çok temel
bir değişiklik getirmedi. Çift
çekirdekli işlemci Pentium D
840 üzerinde yaptığımız deneylerde karşımıza çıkan sonuç bu işlemcinin aynı hızda
çalışan tek çekirdekli rakibi
Pentium Extreme Edition kadar başarım sunabildiğiydi.
Yani daha yüksek çekirdek
hızına sahip bir tek çekirdekli
Pentium Extreme Edition çift
çekirdekli Pentium D’yi geride bırakıyor.
Tabii ki Windows XP’nin,
AMD ve Intel’in çift çekirdekli tasarımlarının sağladığı artıyı kullanarak gözle görülür
miktarda iş parçasını (thread)

Oyun dünyası

aynı anda çalıştırabilme yeteneğini yok saymayacağız.
Bunun anlamı şu, bilgisayarınızı her açtığınızda çalışmaya
başlayan pek çok can sıkıcı
programın yanında bilgisayarınızın hızının tek çekirdekli
sistemlerde olduğu kadar düşeceğinden korkmadan işlemciye yüklenen diğer yazılımları da gönül rahatlığıyla çalıştırabileceksiniz. Yani Doom
III’te karşınıza çıkan korkutucu rakiplerinizi, aynı anda
arkaplanda bir video dosyası
indirirken, Outlook Express
çalışırken, pek çok internet
sayfası ve kelime işlemci yazılımı (word) açıkken, bilgisayarınızda herhangi bir tekleme
olmadan öldürebileceksiniz.
Aynı 64 bit teknolojisinde
olduğu gibi çift çekirdekli işlemcilerde de uygulamaların
ve oyunların işlemciden tam

olarak yararlanabilmeleri için
biraz zaman geçmesi gerekiyor. Ancak AMD, Intel, görüntü kartı ve oyun üreticilerine
göre 3B oyun çizimlerinde
oyun gücü ve zekası açısından
yeni bir çağın başlangıcı için
sadece birkaç ay gerekiyor.
ATi’nin Avrupa, Orta Doğu
ve Afrika temsilciliğini yapan ISV Relations yöneticisi
Richard Huddy şöyle diyor
“Oyunlarına çoklu iş parçası
teknolojisini eklemeye çalışan
geliştiricilerin harcadığı çaba
ve zaman, bir gün mutlaka iki
kat işlemci kullanmayı mümkün kılacak. Kazancımız oyununa göre ufak bir başarım
artışından tamamen değişik
fizik ve yapay zeka arasında
değişebilir.”
(www.tomshardware.com.tr)

2005’in Popüler 10 Oyunu
TomsHardware.com.tr bu senenin en
çok tutulan oyunlarını seçti.
İşte liste.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

1. Elder Scrolls IV: Oblivion
2. Shadow Of The Colossus
3. Age Of Empires III
4. Legend Of Zelda: Twilight Princess
5. Okami
6. Hellgate: London
7. Xbox 360
8. The Movies
9. Nintendogs
10. Grand Theft Auto: Liberty City Stories

OQO: Windows XP Avucunuzun İçinde

B

irkaç yıldır sadece bir söylenti (vaporware) olarak kendinden bahsettiren, OQO’nun
bilgisayarı en sonunda
çıktı. Ortalama bir
PDA’nın boyutlarına sahip olan bu küçük bilgisayar, üzerinde Windows
XP’nin Home ya da Professional sürümünü çalıştırabiliyor. Bir GHz
Transmeta işlemci ve 20 GB veri depolayabilme yeteneği ile herhangi gir PDA’nın
verebileceğinden çok fazlasını sunuyor. Peki,
OQO gerçekten PDA’ların
ve dizüstü
bilgisayarların
dolduramadığı
boşluğu kapatabilecek mi?
Windows XP
yüklenmiş olarak
gelen
OQO’yu 1899 $’a
internet sayfasından
satın
alabilirsiniz. Eğer
Windows XP Professional istiyorsanız 100 $ daha
fazla ödemeniz gerekiyor.
OQO’yu işletim sistemi olmadan
satın almak gibi bir
seçeneğiniz yok.
Ayrıca Microsoft

Office 2003 Small Business
Editon (Küçük İş Sürümü)
yazılımını da 300 $ vererek önceden yükletebiliyorsunuz.
OQO ve eklentileri çok çekici
bir kutuyla size
geliyor. Ürünün
kendisinin dışında gelen
diğer parçalarsa şöyle: taşıma
kılıfı, güç kablosu, AC adaptörü, masaüstü
ayaklığı, sayısal kalem ve uzatma kablosu
(docking cable).
Uzatma kablosu kolayca katlanabiliyor ve böylece cüzdanınıza ya da çantanıza sığabiliyor. Bu
sayede geleneksel beşiklerden (docking cradle)
daha kolay taşınabilir ve kullanışlı oluyor.
Uzatma kablosu OQO’nun altına takılıyor ve
aşağıdaki girişleri çoğaltıyor:
1. VGA çıkış (1280 X 1024 En yüksek
çözünürlük)
2. USB 1.1
3. FireWire
4. Ağ Girişi
5. DC Güç Girişi
6. Ses Çıkışı
Bu uzatma kablosunu OQO’ya masaüstü
ayaklığına takılıyken veya değilken takabiliyorsunuz.
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Milli takımlar teknik direktörü Terim:
Gençlik
kupası Svendborg’un

Danimarka
maçı
çok
Danimarka’da her yıl düzenlenen
Gençlik Kupası
şenlikleriönemli
bu yıl

Türkiye-Danimarka
3 Eylül 2005-İstanbul
Dünya Kupası grup eleme maçı

Svendborg’da yapıldı. Gençlik Kupası finalinde karşı karşıya gelen Köge
Yunanistan maçından çok daha
önemli. Danimarka, bizi yenerse
Kultur Sport
99
ve
Svendborg
Türkgücü
çok
zevkli
geçen
bir
fi
nal
maçı
illi Takımlar Tekgrupta ikinciliği alır. Grubun en
Direktörü 4-1
Fa- yenen Svendborg kupayı müzesine götürdü.kilit ve en önemli maçı gözüküyor.
oynadılar.nik
Köge’yi
tih Terim, TürkiBiz, hep beraber bir bütün, güzel

milli takımla pazarlık yapmam ve
para konuşmam. Herhalde meclis
kürsüsünde konuşulacak başka
konu yoktu« derken, milli takımda çalıştıkları sürece de ekip olaye’nin gelecek 15oynamayı ve kazanmayı amaçlaya- rak tüm takımlara eşit mesafede
20 yılına damgasırak başlayacağız. Türk takımları olma zorunlulukları bulunduğunu
nı vuracak bir kuşak oluşturmak
girdikleri herhangi bir turnuvada bildirdi.
istediklerini söyledi.
şampiyon olmanın altında bir de- Terim ayrıca, (A) Milli Futbol
Ataköy Olimpiyatevi’nde düzenreceyi istemez. O dönemleri geç- Takımı Menajeri Can Çobanoğlu
lenen toplantıda, milli takımlarda
tik. Arkadaşlarımız dünya üçüncü- ile çalışıp çalışmayacağıyla ilgiliyçalışacak teknik heyetlerin isimsü oldular. Artık finallere gelmek se, »Yönetim kurulumuzla bugülerini açıklayan Fatih Terim, ülyetmez, gelmişken kazanalım di- ne kadar sadece teknik ekiplerin
kenin her tarafına ulaşacaklarını
yeceğiz.«
oluşturulması konusunu görüştük.
belirterek, «Bunun olmaması için
20 Yaşaltı Milli Takım’ın Dünya Bu konu ise yeni gündeme gelecek«
hiçbir neden yok. Arkadaşlarımı
Şampiyonası’nda istenilen sonuç- demekle yetindi.
bu konuda oldukça hırslı, azimli ve
ları alamadığının hatırlatılması Milli takımlar teknik kadrosuna
istekli görüyorum. Tecrübelerimizüzerine Terim, »Arkadaşlarımız aldığı eski futbolcular konusunda
den yararlanarak yeni kaynaklar
her türlü skoru alabilirler. Amaç Terim, »Geçmişte çok büyük işler
sağlayacağımıza inanıyoruz. Amaoradaki futolcuların eksikleri gi- yapmış, önemli, zeki ve futbolu üst
cımız, yetenekli oyuncuyu bulmak,
derilmiş olarak bize verilmesi. 20 düzeyde tutan insanlar. Çok iyi işkulüplerimize vermek ve milli ta- diye düşünüyorum. Bu konuda Eleme Grubu’nda Danimarka ile yaşaltı başarısız mı olmuş? Tek ler yaptılar ve istediğimiz değişim
kımlara dönüşünü sağlamak ola- herkesten gelecek olan yaklaşımı oynayacakları önemli müsabaka- kelime söylemem ve skoru da sor- için onlara ihtiyacımız var. Bu tip
cak. Uzun vadede sürekli finaller- değerlendireceğimizden şüpheniz nın da İstanbul’da olması nede- mam. İsteriz ki şampiyon olsun insanlara sahip çıkmalıyız. Görev
de yer alan, istikrarlı ve ekolü olan olmasın. Tüm ülkenin insanları bu niyle böyle bir tercihe gittiklerini ama şampiyonluk adına (A) Milli dağılımı yapıldığında hepsi yararlı
bir Türk Milli Takımı oluşturmak konuya duyarlı olmalıdır. Gittiği- belirterek, artılarını ve eksilerini Takım’a tüm birimlerin oyuncu olacaklar« dedi.
istiyoruz« dedi.
miz her yerde bize bir tarif, adres görmeleri açısından bunun daha vermek zorunda olduğunu unuta- Öte yandan milli takımın teknik
Özellikle Ümit Milli Takım Tek- verilirse onu mutlaka değerlendi- yararlı olacağını söyledi.
mayız. Amaçları (A) Milli Takım’a bakımdan daha gelişmesine yönenik Direktörü olan Reha Kapsal’ı ririz« diye konuştu.
oyuncu hazırlamak. Eğer netice lik olarak İspanya’dan İtalya’ya
(A) Milli Takım’da düşündüğünü, Bulgaristan ile yapmayı plan- Danimarka maçı çok önemli
diye sıkıştırırsak güzel verim ala- geçeceğini belirten Terim, »İtalya
ancak teknik adamın kendisine ıs- ladıkları hazırlık maçının İstan- Terim, 18. Dünya Kupası Eleme mayız« diye konuştu.
Milli Takımı’nın Milano ve Floranrarla Ümit Milli Takım’da görev alGrubu’nda Danimarka ile yapacak- Ayrıca, TBMM’de Fatih Terim’in sa’da olan antrenman tesisi çok ile‘’Bundan
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İşbirliği ile
FUTBOL ŞÖLENİNE DAVET
Hem Türkiye - Danimarka Dünya Kupası grup eleme maçını İstanbul’da
Tribünden izleyin hem de İstanbul’da unutulmaz bir hafta sonu yaşayın !!!
2-4 EYLÜL 2005

TÜRKİYE - DANİMARKA

Kopenhag-İstanbul-Kopenhag uçak bileti - 3 yıldızlı otelde 2 gece
kahvaltı dahil konaklama Havaalanı-Otel-Stadyum otobüsle transfer ve maç bileti

Sadece 4.950.- DKR

En az 20 kişinin kayıt yaptırması durumunda 2 Eylül
Cuma akşamı veya 3 Eylül Cumartesi günü Boğaz turu
da düzenlenecektir. Tur fiyatına Boğaz’da bir
restoranda yemek ve içecek dahildir. Fiyat 1.000 DKR

Hemen arayın, yerinizi şimdiden
ayırtın.
Sınırlı sayıdaki biletlerden biri
sizin olsun !!!

���������
Travel House
Telefon: 3393 7262
e-posta: sahin@travelhouse.dk

HABER
Telefon: 3024 5562
e-posta: haber@haber.dk

Meram Rejser
Telefon: 3393 3178
e-posta:
meram@meramrejser.dk

haber Bulmaca
ÇUVALDIZ

CANBALON

© Abdullah Tunçel

ÖNEMLİ UYARI
Gazetemiz Haber’in tatilde olduğu dönemde haftalarca kullanılamamış
olan bizim ‘çuvaldız’ın
boyu iki misli uzamış
olup, uç kısmı da tehlikeli biçimde sivrilmiş
durumdadır. Batırılacak
ve can yakacak konular
aramaktadır. ‘Çuvaldızlanmayı’ haketmiş olan
kişi ve kurumlara önemle
duyurulur.
GÜNCEL
KAVRAMLAR
Tabanca: Düğünlerde ses
çıkartmaya yarayan küçük bir oyuncak. Zararsızdır.
Dokunulmazlık: Sahip
olanları ‘demokrasi’ virüsüne karşı koruyan bir
çeşit kalkan.
Özelleştirme: Ulusal kaynakları, birilerine yok pahasına peşkeş çekmenin
yeni adı.
Öküz sürüsü: Öküz adını
verdiğimiz hayvanların
grup biçiminde birarada
olmaları durumu.
GÖÇMEN
MAZLUM’UN YERİ
Bir Alman uzman, Türklerin zeka düzeyinin Almanlardan %10 daha düşük olduğunu söylemiş.
Bu yoruma Almanlar
adına çok sevindim. Çünkü bu kişi hiç olmazsa
dünyada başka ‘uluslar’
da olduğunu ve onların
–düşük de olsa- zekalarının bulunduğunu kabul
ediyor. Oysa ki Almanya’da yalnızca 60 yıl önce
Hitler’in emrinde çalışmış olan uzmanlar, diğer
halkları ‘aşağılık ırk’ sınıfına koyup, toplu halde
imha etmenin yöntemleri üzerine uğraşıyorlardı.
Gelişme bu hızla sürerse
2100 yılında Almanya’da
ırkçılık % 27 azalmış
olur. (İmza: Mazlum)
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SOLDAN SA⁄A:
1-Halikarnas Bal›kç›s›’n›n bir roman›. 15-Birleflmifl Milletler’in
‹ngilizce k›saltmas›. 17-‹ç Anadolu’da bir göl. 18-Birden
ödenerek faizinin ifllemesine son verilen tahvil. 19-Su akan
musluksuz boru. 20-Yapraklar›n düz ve parlak bölümü. 21Kumda birtak›m çizgiler çizerek fala bakma. 23-Bir çalg›. 24’Ben Sana Mecburum’, ‘Fena Halde Leman’ gibi kitaplar›yla
tan›nan flair ve yazar›m›z. 26-Mersin yak›nlar›ndaki petrol
rafinerisi. 28-‹nand›rma, kand›rma. 29-Kuzu sesi. 30-Gece
yap›lan sinema, tiyatro gösterisi. 31-Duman lekesi. 33Padiflaha ya da flehzadeye efl olmaya aday, gözde cariye. 35Bir tart› birimi. 37-Eski dilde koku. 39-Eskiden yazma kitaplar›n cildine, bafl sayfalar›n›n üst bölümüne ya da
kumafllara, kap›, pencere gibi yerlere ifllenen ya da çizilen
günefl biçiminde süs. 41-‹skambil oyunlar›nda ka¤›t atma
s›ras›. 42-’Dar Alanda K›sa Paslaflmalar’, ‘Karfl›laflma’ gibi
filmleriyle tan›nan aktörümüz. 46-Sanma, san›. 47Rutenyumun simgesi. 49-Bir renk. 50-Stronsiyumun simgesi.
51-Kans›zl›k. 52-Lahza. 53-Bir tür ayr›kotu. 56-Avrupa
Güvenlik ve ‹flbirli¤i Teflkilat›’n›n k›sa yaz›l›fl›. 58-Temiz. 59Gemide direk ve çubuklar› bafl taraf›ndan, yani burundan
tutan halat. 61-Sermaye, kapital. 62-Enerji. 63-Notada durak
iflareti. 64-Aile ile ilgili. 65-Açalya bitkisine verilen bir ad.

44

56

57
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62

65

YUKARIDAN AfiA⁄IYA:
1-’Filler ve Çimen’, ‘Çamur’ gibi filmleriyle tan›nan sinema
yönetmenimiz. 2-Büyükanne, nine. 3-Faiz, getiri. 4-‹ris iltihab›. 5-Galyumun simgesi. 6-‹stek, arzu. 7-Otomobilin ön
düzeninde yer alan parça. 8-Brezilya’n›n plaka iflareti. 9‹spirto, alkol. 10-Satürn’ün en büyük uydusu. 11-Bilim. 12K›rklareli’nin bir ilçesi. 13-Bir göz rengi. 14-Baflkan. 15Adapte etmek. 16-It›rl› bir bitki. 20-’‹flte burada’
anlam›nda ünlem. 22-Palamut, torik gibi bal›klardan dilim
dilim kesilerek yap›lan salamura. 25-Filipin Adalar›’n›n en
büyü¤ü ve en önemlisi. 27-fiubenin k›sa yaz›l›fl›. 32Aral›ks›z bir ifl için harcanan süre. 34-Satrançta bir tafl. 36Kale duvar›. 38-Tümör. 40-Manganezin simgesi. 41-Yank›.
43-Kas›mpat›na benzer bir çiçek. 44-Cüzam hastal›¤›na
verilen bir ad. 45-K›smi, cüzi. 48-‹zmir’in bir ilçesi. 49-Temel
niteli¤inde olan, bafll›ca. 50-Yapay. 53-Soyaçekim, kal›t›m.
54-Hay›rl›, u¤urlu. 55-‹fllenecek bir nesnede bulunmas›
gereken ›s›n›n, nemin yeterli olmas› durumu. 56-Gözleri
görmeyen. 57-Bir ba¤laç. 60-S›hhi tesisatta su borusunu üç
yönlü kullanma durumuna getiren parça. 62-Usanç
belirten bir ünlem.

Abdullah Tunçel

HABER
SESİNİZ, GÖZÜNÜZ, KULAĞINIZ
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Haber’e ulaşmak için
haber@haber.dk
www.haber.dk
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Konut sahibi olmak isteyenlere
yüzde 110’lara kadar varan kredi
Hayalinizdeki evi buldunuz, ama tasarruffunuz yok
Size biz yardımcı olalım
% 3.6’dan başlayan uygun faiz dışında hiç bir ek masraf ya da
ödeme yapmanız gerekmez
RKI’de kayıtlı olmanız bile bizim için bir engel değildir
Herkese yardım etmek istiyoruz
Danca, İngilizce, Farsça ve Türkçe konuşan personelimizle
hizmetinizdeyiz
Siz de başvurun, ücretsiz danışmanlık hizmetimizden yararlanın
Başvurularınızı en hızlı ve profesyonel şekilde değerlendirelim

Dansk Ejendomsfinans
Halsskovvej 27, 1. sal. 4220 Korsør Tlf: 70 20 25 41 Fax: 70 20 25 32

www.danskejendomsfinans.dk

