
• Internet
• IP telefoni og mobil
• IT-løsninger
• Print og kopi

OutWave

Kommunikationsløsning 
til erhverv

OUTSOURCING THE NEW WAVE

Forny hele eller dele af din 
virksomheds kommunikationsløsning
-til en fast, lav månedlig ydelse!

INTERNET
IP TELEFON

CEP TELEFONU

HARİKA PAKETLER SİZİ 
BEKLİYOR.

www.outwave.dk

 

Türkiye’ye 
seyahatlerinizde 
en ucuz, 
en güvenilir
Tek gidiş 475,-ALANYA

Başlayan fi yatlarla direk İstanbul’a uçak

595,-595,-595,-

ALANYADaha fazla bilgi için bizi Daha fazla bilgi için bizi Daha fazla bilgi için bizi 
mutlaka arayınmutlaka arayınmutlaka arayın ANTALYA

Avukat
Farhad NikMaram

Tlf: 3391 3020
Fax: 3391 3021

advokatnikmaram@yahoo.dk

Købmagergade 31
1150 København K

sayesinde

Fiyat listesi için www.b-beauty.dkFiyat listesi için www.b-beauty.dk

İstenmeyen 
tüylere 

son

Åbningstider:
Mandag til fredag kl. 10.00 - 18.00                          Hundige Center 2A, 2sal ved Kiosk Bien
Lørdag kl. 10.00 - 16.00                  Tidsbestilling på telefon 43 69 69 89 

Güzellik salonuGüzellik salonu

İlk üç kalıcı epilasyonda 
(permanent hårfjerning) 

indirim.
4. seanstan sonra 

indirim
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Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi
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DÜĞÜN SALONLARI

Düğün,Nişan, 
Kına Gecesi, Doğum Günleri 

ve her türlü eğlenceniz için bizi 
arayınız.

Tlf: 35 305 306

DÜĞÜN SALONLARI
MOSAİK

www.mosaiksalon.dk

DÜĞÜN SALONU  
DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA 
GECESİ, DOĞUMGÜNÜ, FİRMA 

EĞLENCELERİ İÇİN 
MART AYI SONUNDA 

HİZMETİNİZDEYİZ. 
Daha fazla bilgi ve rezervasyon için 
sayfa 11’deki reklamımızı görünüz

DÜĞÜN SALONU  
ROYAL

Gazeteniz HABER’in 
gelecek sayısı 14 Eylül’de 
yayınlanıyor

www.satdiscount.dk 
Tlf: 5188 8675 - 6030 3587

Navigatörlerimizde 
Danimarka ve 
Avrupa’nın tüm 
kentlerinin yanısıra 
Türkiye yol haritası da 
bulunmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için 
bizi arayın. 

1.200 krondan 
başlayan komple 
set fi yatlarla 
kampanyamız 
devam ediyor.

SATDISCOUNT

PEGASUS HAVAYOLLARI VE TRAVEL HOUSE’TAN  
DANİMARKA’DAKİ VATANDAŞLARIMIZA 

ÖZEL RAMAZAN İNDİRİMİ Ayrıntılı bilgi Sayfa  10’da

Kopenhag’a Eylül’de yıldız yağacak
20-30 Eylül tarihleri arasında bu yıl 5. 
kez düzenlenen Uluslararası Kopen-
hag Film Festivali’nde Türk sineması 7 
filmle temsil ediliyor. Son 3 yıldır gele-
nek haline gelen özel Türk sinema ge-
cesi bu yıl da kutlanacak. Festival için 
Kopenhag’a  Türk sinemasının sevilen 
yıldızları Cem Özer, Nurgül Yeşilçay ve 
Özgü Namal konuk olacaklar. Sayfa 29

BİNADAN DÜŞEN ŞEMSETTİN 
ÇAKICI’YA SADECE 
SENDİKASI SAHİP ÇIKTI
Başkent Kopenhag yakınlarındaki 
Gentofte Belediye binasının cam tavanını 
temizlerken 12 metreden aşağı düşen 
ancak mucize eseri kurtulan işçi Şemsettin 
Çakıcı’ya çalıştığı temizlik şirketi ile Gen-
tofte belediyesi sırtını çevirirken sadece 
sendikası sahip çıktı. 3F sendikası, Çakıcı 
için bir internet sitesi açarak sorumluların 
cezalandırılmasını istiyor.

Şemsettin’in yaşam mücadelesi

Sayfa 8
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Birçoğumuz yaz tatili dönüşünde işbaşı yapar-
ken burukluk yaşar. Bu tatilimizi iyi de ge-
çirsek, kötü de geçirsek kaçınılmaz bir du-

rumdur. Bizler için tatilden geri dönmek yorucu ve 
uzun geçecek bir çalışma dönemine neşeyle heye-
canla adım atmak anlamına geliyor.
Zira biz yeni çalışma dönemine bir film festivali ile 

“Merhaba”  diyoruz.
Dört yıldır artık gelenek haline gelen HABER-Ko-

penhag Uluslararası Film Festivali işbirliği bizlerin 
olduğu kadar sizleri de heyecanlandıracak etkin-
liklerle dolu. Bizler böyle bir organizasyonda ortak 
olarak yer almaktan ve sizlere unutamayacağınız 
filmlerin gösterilmesini sağlamaktan mutluluk ve 
gurur duyuyoruz. Ayrıca Türk sinemasının önde ge-
len oyuncu ve yönetmenleri ile tanışmanızı sağla-
mış olmak da bizleri ayrıca sevindiriyor.
Bu yıl 7 film birden izleyeceğiz ve Türk sineması-

nın sevilen yıldızlarını Kopenhag’da ağırlamak fır-
satı bulacağız. Gazetemizin ilerleyen sayfalarında 
festival hakkında bilgileri okuyabilirsiniz. 
Önümüzdeki günlerde de hem web sitemizde hem 
de bir sonraki sayımızda bu hazırlıklarla ilgili son 
haberleri görebileceksiniz.
  Hepinize yeniden merhaba, karanlık sinema sa-
lonlarında buluşmak üzere….

Nerede kalmıştık…?

haber
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Sesiniz
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Kulağınız
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Tegning: Lise Özer

5.528 Kronluk sağlık sistemi yardımı ile 
ücretsiz işitme cihazı

Hem de 4 yıl garantili ve ücretsiz 
ayarlama-bakım servisi

Ndr. Frihavnsgade 49  -  2100 København Ø
Tlf: 39 40 10 50  -  www.audiovox-lab.dk

Uzmanlarımızla Türkçe 
konuşarak ücretsiz işitme testi 
yaptırın, 14 gün içinde işitme 
sorununuz ortadan kalksın.

Türkçe hizmet !!!
Siz gelemiyorsanız,
arayın, biz size gelelim. 
İşitme sorununuzu 
Türkçe anlatın.

Yaşam boyu duymak için

Sıra beklemeden İşitme Cihazınıza sahip olun!
Kulaklık kullanmak ayıp değildir, bizi arayın yaşam 

kalitenizi yükseltin!

Artık horlamaya SON!

asonor® horlamayı durdururhorlamayı durdurur

- Horlama uyku düzenini bozar.- Horlama uyku düzenini bozar.

- Horlama tansiyonu yükseltir.

- Horlamaya                 ile kolayca son verin.

 Eczaneler, Matas ve Helsam mağazalarında 
  bulunur.

- Daha geniş bilgi için: www.asonor.dk

- Etkisi belgelenmiştir.

asonor®

Rigshospital
’de 

denenmiştir

EVSİZLER DÜNYA KUPASI. Sosyal İşler Bakanlığı’nın girişimiyle başkent Kopenhag’nın meşhur belediye meydanında (Raadhuspladsen) 
düzenlenen Evsizler Dünya Kupası Futbol karşılaşmalarında sevinen taraf İskoçya oldu. İskoçyalı evsizler fi nalde karşılaştıkları Polonya’yı 9-3 
yenerek Dünya şampiyonu oldular.
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Şimdi size dört gözlemimi aktaracağım. Bunla-
rın sonunda nereye gitmekte olduğumuza dair 

bir tahminde bulunacağım, ama asıl kararı siz 
kendiniz verin.
Son yıllarda büyük şehirlerde yaşayanlar otomo-

billerini park edecek yer bulamaz oldular. Bulan-
lar ise araba yükü park ücreti ödemek zorundalar. 
Park yeri ihtiyacı duymadan şehrin içinden geçip 
gidecek olanlar ise uzun kuyruklarda bekliyor, iki 
şeritten tek şeride indirilen şehiriçi yollarda ömür 
tüketiyorlar. Bu devam ederken örneğin Kopen-
hag’ın ve diğer şehirlerin otomobil istilası altında 
olduğunu bize anlatan sayısız “bilimsel araştırma” 
da medya yoluyla servis ediliyor.
Sigara içenlere artık açık havada da huzur yok. 

Önce bazı işyerlerinde sigara içenler için özel me-
kan zorunluluğu getirildi, ardından Cafe ve resto-
ranlarda sigara içmek yasaklandı. Yaz aylarında 
bazı araştırmacılar sigara içenlerin dumanına ma-
ruz kalan pasif içicilerin nasıl bir tehlike karşısın-
da olduklarını anlatmaya çalıştılar. Bazı araştır-
macılar küçük çocukları olan kişilerin artık ken-
di evlerinde bile sigara içmelerinin yasaklanması 
gerektiğini söylemeye başladılar. Bu alandaki en 
büyük zırva ise geçtiğimiz hafta içinde açıklandı. 
Sokakta sigara içenler de içmeyenlerin hayatını 
tehlikeye atıyormuş, kapalı alandaki pasif içiciler 
kadar tehdit altındaymış sokakta sigara içenlerin 
yakınından geçenler.
Biri de çıkıp şişman çocukların ailelerinden zorla 

alınmalarının zamanını geldiğini söyleyiverdi.
Danimarka Halk partisi yabancılar politikası söz-

cüsü Martin Henriksen Danimarka’da yaşayan 
göçmen ve sığınmacı ailelerin evlerinde anadille-
rini konuşmamalarını, Danca konuşmalarını iste-
di. Neymiş, göçmen ailelerin çocukları okulda geri 
kalıyorlarmış da, evlerinde anne babaları ile kendi 
dillerini konuşunca Danca’yı öğrenemiyorlarmış.
Bu siyasi çözüm önerileri, istatistikler, araştır-

maların hepsi bizi nereye götürüyor biliyor musu-
nuz ? 
Totaliter bir rejime. 
Artık insanlar evlerinde ne yiyeceklerine, hangi 

dili konuşacaklarına, sigara içip içmeyeceklerine, 
şehre otomobille gidip gitmeyeceklerine kendileri 
karar veremeyecekler.
Devlet karar verecek. 
Korkunç bir geleceğe gittiğimizi düşünüyor mu-

sunuz şimdi siz de?
sadi.tekelioglu@haber.dk

Sadi Tekelioğlu

Park, sigara, anadil yasağı
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Avukat Dicle Duran´ın yanımızda işe başladığını gururla duyururuz.
Bütün hukuki sorunlarınıza Türkçe danışmanlık vermeye hazırdır.

Lund Elmer Sandager toplam 65 personelden oluşan bir Avukatlık fi rmasıdır. Bunlardan 28´i Avukattır. Firmalara 
danışmanlık da dahil her alanda hukuki sorunların çözümünü üstlenir. Müşterilerimizi memnun edecek sonuçlar almaya 
özen gösterir. Bize her konuda başvurabilirsiniz. 
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�������������������
������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������

haber
haber

�������������������

haber
�������������������

������������������

haber������������������

haber
haber

Avukat Dicle Duran´ın yanımızda işe başladığını gururla duyururuz.

haber
Avukat Dicle Duran´ın yanımızda işe başladığını gururla duyururuz.
Bütün hukuki sorunlarınıza Türkçe danışmanlık vermeye hazırdır.haber
Bütün hukuki sorunlarınıza Türkçe danışmanlık vermeye hazırdır.

Lund Elmer Sandager toplam 65 personelden oluşan bir Avukatlık fi rmasıdır. Bunlardan 28´i Avukattır. Firmalara haber
Lund Elmer Sandager toplam 65 personelden oluşan bir Avukatlık fi rmasıdır. Bunlardan 28´i Avukattır. Firmalara 
danışmanlık da dahil her alanda hukuki sorunların çözümünü üstlenir. Müşterilerimizi memnun edecek sonuçlar almaya haber
danışmanlık da dahil her alanda hukuki sorunların çözümünü üstlenir. Müşterilerimizi memnun edecek sonuçlar almaya haber(Advokatfuldmægtig)

haber(Advokatfuldmægtig)

haber

R
esmi seyahat si-
gortası kuralların-
da 1 Ocak 2008 
tarihinden itiba-

ren kapsamlı değişikliklere 
ve kısıtlamalara gidiliyor. 
Bundan böyle Türkiye’de 
hastalanan ya da kaza ge-
çiren kişilerin hastane, te-
davi ve ilaç masrafları ile 
gereken durumlarda Dani-
marka’ya geri dönüş mas-
rafları halk arasında sarı 
kart olarak bilinen Dani-
marka Resmi Sağlık Sigor-
tası tarafından ödenmeye-
cek. Özel seyahat sigortası 
yaptırmadan yola çıkan 
kişiler bu talisiz durumda 
ortaya çıkacak masrafları 
kendi ceplerinden ödeye-
cekler.

Yeni yılın başlangıcı ile 

birlikte daha önce Dani-
marka Resmi Sağlık Sigor-
tası (Offentlige sygesik-
ring) kapsamında bulunan 
Türkiye, Mısır, İsrail, Tu-
nus, Fas ve Hırvatistan 
tamamen kapsam dışına 
çıkarılıyor. Bu ülkelerde 
hastalanan veya kaza ge-

çiren kişilere Danimarka 
sağlık Sigortası artık hiçbir 
şekilde yardımda bulunma-
yacak.

1 Ocak 2008 tarihinden 
itibaren Avrupa Birliği ül-
keleri, Norveç, İsviçre, Li-
echtenstein, ve İzlanda’ya 

seyahat edenler de dahil 
olmak üzere hastalanan ya 
da kaza geçirenlerin ülkeye 
gelişleri için gerekli mas-
raflar da kişinin kendisi 
tarafından karşılanacak. 
BU giderler arasında has-
tane, muayene, ilaç Dani-
marka’ya geri dönüş, ve 
iletişim giderleri tamamen 
kapsam dışında kalıyor.

Yetkililer yapılan deği-
şikliklerin çok kapsamlı 
olduğunu ve Danimarka 
dışında tatile ya da iş se-
yahatine gidecek kişilerin 
herhangi bir kaza ya da 
hastalık durumunda mağ-
dur duruma düşmemek 
için mutlaka seyahat sigor-
tası yaptırmaları gerektiği-
ni belirtiyorlar

(Haber)

1 Ocak’tan itibaren Türkiye’ye gidecekler…
Dikkat ! Bu haberi mutlaka okuyun

D
animarka, Türki-
ye’de bir hastane-
de hastane mas-
raflarını ödeyecek 

gücü olmadığı için mahsur 
kalan vatandaşını ülkeye 
getirilmesi masraflarını üst-
lenmedi ve talihsiz anne ve 
komadaki oğlunu Danimar-
ka’ya gönderilmesini Türk 
hükümeti üstlendi.

Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimatları doğ-
rultusunda Antalya Valiliği 
devreye girdi ve eksik kalan 
masrafların karşılanarak 
Heidi Hermansen ve oğlu 
Mathias’ı özel bir ambu-
lans uçakla Danimarka’ya 
gönderilmesini sağladı.

Geçtiğimiz Temmuz ayı 
başında Fethiye - Korkuteli 
karayolunda meydana gelen 
ve 4 kişinin öldüğü trafik 
kazasında yaralanan Heidi 
Hermansen ve oğlu Mathias 
yaralı olarak kurtulmuşlar, 
Antalya’da özel Anadolu 
Hastanesinde tedavi altına 

alınmışlardı.
Antalya’da tatilde iken 

olaydan haberdar olan baş-
bakan Recep Tayyip Erdo-
ğan devreye girdi ve An-
talya Valiliği kanalıyla ta-
lihsiz annenin ve oğlunun 
masraflarının karşılanarak 
Danimarka’ya gönderilme-
lerini sağladı. 

Heidi hermansen ve oğlu 
Mathias’ı taşıyan ambulans 
uçak üç Ağustos gecesi Ko-
penhag havaalanına indi.

Heidi Hermansen, Türki-
ye’de 1 aydan fazla kaldığı 
için resmi sağlık sigorta-
sının dışında kalmış, özel 
tatil sigortası da yaptırma-
dığı için Hastane ve ulaşım 
masraflarını kendisi karşıla-
mak zorunda kalmıştı. 100 
bin Euro’nun üzerindeki 
masrafları ödeyecek gücü 
olmayan talihsiz anne Has-
tanede mahsur kalmış ken-
disine uzanacak yardım elini 
beklemeye başlamıştı.

Danimarka’da Heidi Her-

mansen’e yardım için kam-
panya başlatılmış bir çok 
kişi açılan bir web sitesi 
aracılığıyla yardımda bu-
lunmuştu. Toplanan yar-
dımlar Heidi Hermansen 
ve oğlunun masrafları Tür-
kiye tarafından karşılandığı 
için hayırsever kişilere geri 
ödenecek

Heidi Mathiasen kazayı 
birkaç kırıkla atlatırken 
oğlu Mathias ise kaza sonu-

cu komaya girmişti. Halen 
komada olan oğul Mathi-
as’ın da bedeninde enfek-
siyon ve kafasında su top-
lanması tespit edildiği için 
ameliyat edilememişti. Ha-
len Rigshospital’de tedavi 
altında tutulan Mathias’ın 
durumunda çok yavaş da 
olsa bir iyileşme tespit edil-
diği belirtiliyor.

(Haber)

Danimarka ödemedi, 
Türkiye gönderdi
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Tlf: 5761 9502   Fax : 4361 0131
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Farkımız; sağlık, temizlik ve kaliteye gösterdiğimiz 
özende yatmaktadır 
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Cengiz Kahraman

Danimarka’da son günlerde en çok konuşulan konu-
ların başında, başbakanın ani bir karar alarak son-

baharda seçime gidebileceği geliyor. Başta ana muhalefet 
partisi Sosyal Demokratlar olmak üzere diğer muhalefet 
partilerindeki hareketlilik de bunu gösteriyor ve muha-
lefet seçime hazır olduğunu söylüyor. Gerçi, Naser Kha-
der’in partisi Yeni İttifak’ın barajı aşıp aşamayacağını za-
man gösterecek, ama Khader mecliste en az 6-7 sandalye 
ile temsil edileceklerine inanıyor.  

Danimarka medyası da olası bir seçimi aylar öncesin-
den dile getirmeye ve başbakanın seçim tarihini ne zaman 
açıklayacağı tahminlerini yürütmeye başladı.   

Başbakanın işlerin tam da yolunda gittiği bir sırada se-
çim kararı alacağı pek sanılmıyor. Ama başbakan da seçi-
me hazır olduğunu parti liderleriyle geçtiğimiz haftalarda 
yaptığı bir panelde gösterdi.  

Diyelim ki, başbakan sonbaharda bir seçim kararı aldı. 
Yakın bir zamanda seçim olsa ne olur?
Seçim sonuçları aynı Türkiye’deki gibi olursa hiç şaşır-

mam. Rasmussen de Erdoğan gibi seçimden daha da güç-
lenerek çıkabilir. 

Neden mi? Çünkü: 
1) Radikaller ile Naser Khader’in yeni partisi seçimden 

sonra Rasmussen’i destekleyebileceklerinin işaretini ver-
meye başladılar. Özellikle Khader, Danimarka Halk Par-
tisi’nin yerini almaya hazır olduğunu çok kez dile getirdi. 
Zaten başta aile birleşimi kuralı kapsamındaki 24 yaş sı-
nırı olmak üzere hükümetin uyguladığı yabancılar politi-
kasındaki bir çok kurala karşı olmadığını söylüyordu. 
2) Hükümet yabancılar politikasında yumuşamanın sin-

yallerini vermeye başladı ve iş dünyasının bastırdığı kali-
fiye yabancı işgücüne sıcak bakıyor. Halk Partisi’nin ya-
bancılar konusundaki baskılarına fazla boyun eğmemeye 
başladı ve bu partiden kurtulmanın yollarını arıyor.
3) Kamu çalışanlarının ücret ve çalışma koşulları konu-

sunda başbakan devreye girme konusunda kararlı ve işçi 
örgütlerine düşük ücretlilere vergi indirimi sözü verdi. 
4) Danimarka askerlerinin Irak’tan çekilmesiyle başba-

kan muhalefetin eleştiri oklarına hedef olmaktan çıktı. 
5) Sosyal Demokratlar ise “vergi indirimi yerine daha 

fazla refah” sloganıyla yola çıkıyorlar, ama bunu başara-
bilmek için aralarında Sosyalist Halk Partisi’nin (SF) de 
bulunduğu bir sol ittifaka kesinlikle karşı çıkıyorlar. Bu 
da, bir oy patlaması yapamamaları durumunda Sosyal De-
mokratların yalnız kalabileceğini gösteriyor. 

Bunu daha da uzatabiliriz. Uzun lafın kısası; sonbahar-
da seçime gidilip gidilmeyeceğini bilmiyoruz, ama bilinen 
şu: hükümet son kamuoyu yoklamalarına göre çoğunlu-
ğu kaybediyor gibi görünse de, Radikallerin desteğini hala 
alabilir. Çünkü Radikaller de sosyalistlerin ittifak tekli-
fine karşı çıkıyorlar. Burada olan yine Sosyal Demokrat-
lar’a oluyor. Onlar da Radikaller gibi Sosyalist Halk Par-
tisi’ne sırt çevirmeyi sürdürürse iktidar olamazlar.

cengiz.kahraman@haber.dk

Bu klinikte Türkçe hizmet verilmektedir

MR-klinikken Skørping - Himmerlandsvej 36 - 9520 Skørping 
Tlf.: 98 39 22 44 - Fax: 98 39 18 38 - Cep: 29 60 24 99  mail: info@mr-klinikkenskoerping.dk  -  www.mr-klinikkenskoerping.dk

• Devlet hastanelerinde MR çektirmek 
   için 2 aydan fazla sıra bekleyenler
• Özel sağlık sigortasına sahip olanlar
• Nakit ödeme yapabilecek durumunda 
  olanlar 

MR çektirmek için hastanede uzun süre sıra beklemeyin!
Skørping özel hastanesindeki 
MR-Klinik’ten hangi hastalar 
yararlanabilir?

Hızlı ve üstün görüntüleme teknolojisi 
ile en yeni MR çekim cihazına sahip olan 
Skørping Özel hastanesi bünyesindeki 
MR-klinikken Skørping, Türkçe olarak da 
hizmet veriyor

Kliniğimizdeki MR çekimleri; ışıklı, geniş 
ortamda, havalandırmalı, kısa manyetik 
tünelde yapılıyor

MR çekimlerini Türkiye’deki doktoruna göstermek isteyen hastalarımıza da, çekimleri ücretsiz olarak bir CD’de veriyoruz 

Göçmenlerin konuş-
tukları Danca Da-
nimarkalıları sinir-

lendiriyor. Danimarkalıla-
rın aksanlı Danca konuşan 
göçmenlere karşı tutumu 
ise konuşan kişilerin gel-
dikleri ülkelere göre de 
farklılık gösteriyor.

Kopenhag Üniversitesin-
de yapılan bir araştırma-
da 232 Danimarkalıdan, 
Danca’yı yabancı aksanla 
konuşan 16 kişinin kişilik-
leri hakkında tanımlamada 
bulunmaları istendi. 

Bir TV reklamına yerleş-
tirilmiş ses kayıtlarından 
yola çıkılarak yapılan de-
ğerlendirmede 232 Dani-
markalıya konuşan kişinin  
nereli olduğunu da tahmin 
etmeleri istendi. 

Değerlendirmede sunulan 
ses kayıtları 8 ayrı ülkeden 
gelen birer kadın birer er-
keğe ait.

Kuzey Avrupalılar 
hırslı
Araştırmada Ortadoğu ül-
kelerinden geldikleri sa-
nılan göçmenlerin konuş-
tukları aksanlı Danca’nın 
İngiltere Almanya ve Ku-
zey Avrupa ülkelerinden 
gelen kişilerin kullandığı 
Danca’dan daha fazla Da-
nimarkalıları sinirlendiği 
ortaya çıktı.

Danimarkalılar kendile-
rine dinletilen ses kayıt-
larında Kuzey Avrupa kö-
kenli olduklarını tahmin 
ettikleri kişileri: Bağımsız 

düşünebilen, hırslı, pratik, 
ilginç, akıllı, rahatlatıcı ve 
iyi insanlar olarak nitelen-
dirirlerken, Ortadoğu ülke-
lerinden ve Türkiye’den gel-
diklerini sandıkları kişileri 
ise kendine güveni olmayan, 
umursamaz, işe yaramaz, 
sıkıcı, güvenilmez, aptal, 
antipatik ve sinir bozucu 
olarak nitelendiriyorlar

Fark büyük
Araştırmada 232 Danimar-
kalıya ses kayıtları din-
letilen 16 kişinin yüksek 
eğitimli olmaları yüksek 
düzeyde Danca bilmeleri 
Danimarkalıların bu kişi-
ler hakkındaki yargılarını 
değiştirmeye yetmedi.

Araştırmayı gerçekleştiren 
araştırmacı Marta Kirilova 

araştırma sonuçlarının kü-
çük sapmalara işaret etme-
diğini, aksine net bir şekil-
de Danimarkalıların aksanlı 
Danca konuşan kişilere si-
nir olduklarını gösterdiğini 
söyledi. 

Kirilova, “araştırmamız 
aksanın hangi ülkeden gel-
diğinin önemsiz olmadığını 
gösteriyor. Araştırmada 
çok net bir şekilde görebi-
liyoruz ki Danimarkalıların 
gözünde diller ve kültürler 
arasında bire hiyerarşi var. 
Danimarkalılar sadece ya-
bancıların aksanlarına ba-
karak Ortadoğuluları aptal 
ve işe yaramaz olarak gö-
rürken Kuzey Avrupalıları 
becerikli olarak nitelendi-
riyorlar” diyor.

(Haber)

Göçmenlerin Danca’sı 
Danimarkalıları sinirlendiriyor
Danca’yı sonradan öğrendiniz. Danca konuşurken ister istemez anadi-
linizin ses ve gramer özellikler konuştuğunuz Danca’ya yansıyor. Peki, 
siz aksanlı Danca konuşurken işte, alışverişte ve çeşitli ortamlarda sizi 
dinleyen Danimarkalıları sinir ettiğinizi biliyor muydunuz?

S
eçim dönemine 
girince göçmen-
ler yine seçim 
malzemesi olma-
ya aday. Partiler 

de adlarını duyurabilmek 
için akıl almaz isteklerle 
gelmeye başladılar. 

Danimarka Halk Partisi 
göçmen ailelerin evlerinde 

Türkçe, Arapça, Urdu ko-
nuşmalarının engellenmesi-
ni, Bu ailelerin çocuklarıyla 
kendi evlerinde Danca ko-
nuşmaları mecburiyetinin 
getirilmesini istedi. 

Göçmenlerin evlerinde 
Danca konuşup konuşma-
dıklarının kontrolünün ise 
yuva, kreş ve ilkokullardaki 
öğrencilerle yapılacak müla-
katlar yoluyla kontrol edi-
lebileceğini söyleyen Dani-
marka Halk Partisi Eğitim 
politikaları sözcüsü Martin 
Henriksen, şunları dedi:

 “Kimsenin özel hayatın-
da nasıl davranacağını dikte 
ettirmek gibi amaç kimse-
de yoktur. Ama Danca’nın 
uyum için önemini göçmen 
anne babalara anlatmamız 
gerekir. Evde Arapça ko-
nuşan öğrenciler okuldaki 
dersleri takip etmekte güç-
lük çekiyorlar”.

 Eğitim alanında çalışan-
lar ile eğitim Bakanı Bertel 
Haarder, göçmenlerin evle-
rinde çocuklarıyla Danca 
konuşmalarının faydaları 
konusunda hemfikir olduk-

larını söylerken Danimarka 
Halk partisinin önerisine 
şiddetle karşı çıkıyorlar. 

Danimarka Pedagoji Ens-
titüsü araştırmacı profesör-
lerinden Niels Egelund, “Bu 
kadarı da olmaz. Kimse, 
insanların evlerinde hangi 
dili konuşacaklarına karar 
veremez” dedi. 

Egelund, “Böyle yaparak 
insanlara demokratik bece-
ri de kazandırılamaz” şek-
linde konuştu. 

(Haber)

DF: Evde de Danca konuşsunlar
Danimarka Halk Partisi göçmen ailelerin evlerinde Türkçe, Arapça, 
Urdu konuşmalarının engellenmesini, bu ailelerin çocuklarıyla kendi 
evlerinde Danca konuşmaları mecburiyetinin getirilmesini istedi.

Danimarka Halk 
Partisi: “Göçmenler 
evlerinde anadillerini 
konuşmasınlar”

Sonbaharda seçim olursa….
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Açılış saatleri: 
Haftaiçi: 12.00-22.00

Haftasonları: 12.00-24.00

120 kişilik salonu, ücretsiz 
otoparkı ile özel günleriniz ve 

toplantılarınız için ideal bir 
restoran

Haftanın 5 günü 
(Salı-Pazar günleri) canlı 

müzik ve haftanın belirli günleri 
oryantal dans gösterisi

Tlf: 36 31 33 39
Nørrekær 1 

2610 Rødovre

restaurant
YENİ..!!!    YENİ..!!!   YENİ..!!!YENİ..!!!    YENİ..!!!   YENİ..!!!

Akdeniz mutfağının seçkin örneklerini bizde tadınızAkdeniz mutfağının seçkin örneklerini bizde tadınızAkdeniz mutfağının seçkin örneklerini bizde tadınızAkdeniz mutfağının seçkin örneklerini bizde tadınızAkdeniz mutfağının seçkin örneklerini bizde tadınız
aspendos aspendos 

Cuma ve Cumartesi günleri 20’nin üzerinde 
sıcak ve soğuk yemek çeşitleriyle salataların 

bulunduğu açık büfe

Rødovre İstasyonuna 500 m.
Roskildevej’e 50 m. uzaklıkta

haber
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120 kişilik salonu, ücretsiz 
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AVUKAT SYNNØVE FALK-RØNNE

♦ Oturma ve Çalışma İzni
♦ Vatandaşlık

♦ Oturma izni uzatması, iptali ve hakkın kaybedilmesi
♦ Uluslararası ve yabancı evliliklerde boşanmalar
♦ Çocuk velayet hakkı
♦ Sığınma
♦ İnsani oturma izni 
  davalarında hizmetinizdeyiz. 

15 yıla dayanan tecrübemizle Yabancılar Yasası’nda uzmanız

Nørregade 6, 2  - 1165 København K - Tlf: 3312 0033 (Hafta içi saat: 10.00-15.00) - Faks: 3312 0068 - Mail: synnove.falk-ronne@get2net.dk

§ Ayrıca, kira hukuku, 
tazminat, sigorta, ceza 
ve her türlü hukuksal 
konularla, temyiz 
davalarında 
hukuksal danışmanlık 
ve yardım için 
bizi arayabilirsiniz. 

Cengiz Kahraman

1
5 yıldır temizlik işlerinde 
çalışan Şemsettin Çakıcı, 
yılbaşı gecesi iki arkada-
şıyla birlikte Gentofte Be-

lediye Binası’nın cam tavanını 
temizlemekle görevlendirildi. 51 
yaşındaki Çakıcı, Danimarka Baş-
bakanı Anders Fogh Rasmussen’in 
yılbaşı konuşmasını yaptığı sırada 
her biri 45 santimetre karelik 1296 
cam parçadan oluşan tavanı temiz-
lemeye başladı.

12 metreden düştü mucize 
eseri ölmedi

Temizlik işleminin bitmesine ya-
rım saat kala Çakıcı’yı arayan şefi, 
işi başka bir zamana ertelemelerini 
söyleyerek Çakıcı’ya bir sonraki ya-
pacağı işlerin talimatını verdi. 

Telefonun ardından dikkati da-
ğılan Şemsettin Çakıcı, dengesini 
kaybederek tavanda açık olan bir 
cam boşluğundan 12 metre aşağı-
daki betan zemine düştü. 

Vücudundaki pek çok kemik kı-
rılan Çakıcı, mucize eseri hayatta 
kalmayı başardı. “Allah hayatımı 
bağışladı” diyen Çakıcı, bir an 
önce eski sağlığına kavuşmak için 
mücadele etse de doktorlar Çakıcı, 
bir daha çalışmasının zor olduğu-
nu söyledi.

Sekiz aydır eski günlere dönme 
mücadelesi vermesine rağmen 
Çakıcı’yla tavanından düştüğü 
Gentofte Belediyesi ve son 7 yıldır 
çalıştığı temizlik şirketi Forenede 
Rengöring ilgilenmedi. 

Çakıcı’nın hakkını sadece kısaca 
“3F” olarak anılan “Vasıfsız Çalı-
şanlar Sendikası arıyor.

Belediye’nin cam tavan için 
uyarıldığı ortaya çıktı

İlk olarak Gentofte Belediyesi ko-
nusunda çalışmalara başlayan 3F, 
belediyenin tam 14 yıl önce, Dani-
marka İş Güvenliği Merkezi mü-
fettişleri tarafından uyarıldığını 
ortaya çıkardı. 

1993 yılında, Belediye’ye bir yazı 
yazan müfettişlerin, cam tavanın 
temizlenmesi sırasında güvenlik 

riskleri olduğu uyarısında bulun-
duğu kaydedildi.

Ancak 14 yıl boyunca herhangi 
bir önem almayan Belediye söz 
konusu uyarıyı da kaybettiklerini 
iddia etti. Müfettişlerin raporunu 
bulan 3F, Belediye yetkililerine 
uyarıyı bir kez daha verdi. An-
cak Gentofte Belediyesi yine de 
Çakıcı’nın iş kazasında sorumlu-
luğun kendilerinde değil temizlik 
firmasında olduğunu iddia etti.

Uzmanlar: 
“Belediye de sorumlu”

Belediye’nin sorumluluğu üzerin-
den atma çabalarına karşın uz-
manlar, bu olayda Belediye’nin de 
sorumlu olduğunu söyledi. 

Aalborg Üniversitesi hukuk Pro-
fesör Claus Haagen Jensen, çalış-

ma güvenliği müfettişlerinin rapo-
runda güvenlik riski taşıdığı bildi-
rilmesine karşın cam tavan konu-
sunda önlem almayan belediyenin 
de suçlu olduğunu söyledi. 

Danimarka İş Güvenliği Merkezi 
tarafından, çalışanlarının güvenli-
ğini sağlamadığı için 25 bin Kron 

para cezasına çarptırdığı Forene-
de Rengöring temizlik şirketi işe 
Çakıcı ve beraberindeki iki işçiye 
emniyet kemeri verdiklerini ancak 
işçilerin kemerlerini kullanmadığı-
nı kaydetti. 

Polis: “Binada kemer 
takacak yer yok”

Ancak konuyla ilgili polis raporun-
da, Belediye binasının tavanında 
emniyet kemerini takacak yer ol-
madığı ve şirket çalışanlarının bu 
gerçeği bildiği halde işçilerine ke-
mer verdiği kaydedildi.

Çakıcı’ya kaza sonrası 241 bin 
190 kron tazminat verildiği an-
cak bu tazminatın geçici olduğu 
ve Çakıcı’nın sağlık durumu ile 
çalışabilirlik durumunun tekrar 
değerlendirilmesiyle tazminat 
miktarında değişiklik yapılabile-
ceğini söyledi.

Çakıcı’yla ilgilenen 3F sendika-
sı Naestved şubesi yetkilisi Birgit 
Preuss ise Çakıcı’ya verilecek taz-
minatın bu yıl sonuna kadar be-
lirleneceğini kaydederek davanın 
peşini bırakmayacaklarını söyle-
di. Sendika, Çakıcı için açtığı bir 
internet sitesinde de kazanın oluş 
şeklini 3 boyutlu animasyonlarla 
anlatarak Çakıcı’ya destek arayı-
şına girdi.
Şemsettin Çakıcı’nın geçirdiği iş 
kazası hakkında daha geniş bilgiyi 
www.3f.dk/gentoftesagen inter-
net sayfasından edinebilirsiniz.

cengiz.kahraman@haber.dk

Binadan düşen Türk’e sendikası sahip çıktı
Başkent Kopenhag yakınlarındaki Gentofte Belediye binasının cam tavanını temizlerken 12 metreden aşağı 
düşen ancak mucize eseri kurtulan işçi Şemsettin Çakıcı’ya sadece sendikası sahip çıktı. 3F sendikası, Çakıcı 
için bir internet sitesi açarak sorumluların cezalandırılmasını istiyor.

Şemsettin Çakıcı’nın düştüğü kaza grafi ği ve Gentofte 
Belediye binasının iç kısmı (Küçük Resim)
Grafi k: Mediafarm, Foto: Joachim Rode, Thomas Nielsen (Fagbladet)
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Anadolu Kød
HELAL

Hassellunden 11 B - 2765 Smørum   Tlf.: 3810 9282   Faks: 38107343  www.anadolu.dk

Anadolu Kød ApS

İlklerle tanınan Anadolu Kød, siz değerli müşterilerimizin isteklerini yerine getirmeye 
ve yeni ürünler sunmaya devam ediyor.

Müşterilerinizin sağlık ve güvenliği, işyerinizin imajı için hijyenik, 
modern ortamda hazırlanan kaliteli döneri bizden alın. 

Danimarka’nın her tarafında 50’ye yakın dağıtım noktasında Anadolu Kød et çeşitlerini 
alabilirsiniz. Size en yakın toptancıyı öğrenmek için bizi arayın. 

Sizin başarınız için çalışıyoruz
Üretimde 

kalite, hijyen 
ve en modern 

teknolojide 
hazırlanan kalite 
kontrollü döner 
ve et çeşitleri 

ve en modern 

hazırlanan kalite 
kontrollü döner 
ve et çeşitleri 

SİPARİŞLEERİNİZ İÇİN BİR TELEFON YETERLİ !
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TRAVEL 
HOUSE 

GÜVENCESİYLE
TÜRKİYE VE 
DÜNYANIN 

HER YERİNE

TRAVEL HOUSE 

Pegasus 
Havayolları ve 

Travel House sizleri 
Ramazan ayında 
Türkiye’de aileniz 
ve dostlarınızla 
buluşturuyor. 

Türkiye, 
Avrupa ve 

Dünyanın her 
noktasına bilet. 
Beklemek yok. 

Bir telefon 
yeterlidir. 

10 Eylül - 10 Ekim 
tarihleri arasında 
alacağınız uçak 

biletine % 25 indirim 
uyguluyoruz Bize 

yapacağınız 
bir tek ziyarette hem 
rezervasyonunuzu 

yaptırabilir, 
hem de ziyaretinizin 
sonunda biletinizi 

alabilirsiniz.

441,- 
Kron’dan başlayan 
fi yatlarla Türkiye’ye 

uçma olanağı 
sunuyoruz. 

Vester Farimagsgade 6
1606 København V

Tlf:  3393 7262
Fax: 3393 3175

 sahin@travelhouse.dk    
www.travelhouse.dk

İ
ktidardaki Liberal 
Parti Venstre’den 
Aarhus belediye 
meclisi üyeliğine 

seçilen İbrahim Gök-
han, Radikal Sol Par-
ti’ye geçti. 

Partisinin yabancılar 
politikasını eleştiren 
ve meclisteki Venstre’li 
üyeler arasında diyalog 
eksikliğini gerekçe gös-
teren Gökhan, partisi-
nin özellikle aile birle-
şimi kapsamındaki 24 
yaş sınırını ve sosyal 
yardımda kısıtlamaya 
gidilmesini eleştirerek 
istifa etti.  

İbrahim Gökhan’ın Radi-
kal Sol Parti’ye geçmesiyle 
birlikte partinin belediye-

deki üye sayısı üçe çıktı ve 
Sosyal Demokratlar ile Ra-
dikaller mecliste çoğunluğu 
ele geçirdiler. 

Gökhan parti değiştir-
mesine rağmen beledi-
yedeki Sosyal ve Çalış-
ma kurulu ile Halkla 
ilişkiler kurulundaki 
görevlerine devam ede-
cek. 

Gökhan’ın istifasın-
dan önce de uzun yıllar 
Venstre’den  belediye 
meclisi üyeliği yapan 
Niels Bröchner de isti-
fa ederek Muhafazakar 
Parti’ye geçmişti. Böyle-
ce Venstre’nin üye sayı-
sı 9’a düştü.

31 üyesi bulunan 
Aarhus Belediye Mecli-
si’nde 13 üye ile Sosyal 

Demokratlar ağırlığı oluş-
turuyor.  

(Haber)

Gökhan Venstre’den 
istifa etti 
İktidardaki Liberal Parti Venstre’den Aarhus beledi-
ye meclisi üyeliğine seçilen İbrahim Gökhan, partisi-
nin yabancılar politikasından memnun olmadığını ve 
meclisteki Venstre’li üyeler arasında diyalog eksikli-
ğini gerekçe göstererek Radikal Sol Parti’ye geçti. 
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Danimarkaca zor bir dil mi?
Biz kolaylaştırıyoruz

Kendi dilinizde de Danimarkaca öğrenme imkanı 
Kopenhag Dil Okulu’nda

Københavns Sprogcenter
Valdemarsgade 16

1665 V
Tlf. 33 21 31 31 

www.kbh-sprogcenter.dk
Kontoret er åbent mandag til torsdag 10-14 

Fredag 10-12 og Mandag, onsdag og torsdag aften 16-20.

Kopenhag Belediye-
si’nin yaptırdığı bir 
araştırmaya göre, 

Kopenhag’da yaşayan Tür-
kiyeli göçmenler Danimar-
kalılara oranla daha fazla 
kilolu ve şeker hastası. 

Araştırmada, Türkle-
rin çok sigara içtikleri 
ve şeker içeren içecek-
leri fazla içtikleri ve fi-
ziksel olarak çok fazla 
aktif olmadıkları ileri 

sürüldü. 
Kopenhag Belediyesi Sos-

yal İşler Dairesi başkanı 
Mogens Lönborg, göçmen-
lerin sağlık konusunda 
daha fazla bilgiye sahip 

olabilmeleri için 44 etnik 
kökenli sağlık personelini 
işe aldıklarını söyledi. 

(Haber)

Türkler sağlığına dikkat etmiyor
Kopenhag Belediyesi tarafından yaptırılan bir 
araştırmada, Kopenhag’da yaşayan Türkiyeli 
göçmenlerin Danimarkalılara oranla daha sağ-
lıksız yaşadığı öne sürüldü. 
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PLASTİK CERRAHİ KLİNİĞİ

Kliniğimizde; 
Göbek ameliyatları, Göğüs küçültme, Göğüs dikleştirme, 

Göğüs büyütme, Yüz gerdirme, Pixel lazer ile kırışıklık tedavisi, 
kepçe kulak ameliyatları, Yağ aldırma işlemleri,  burun ameliyatları ile 

Burun ameliyatları:    7.000 Dkr
     5.000 Dkr.

Göğüs küçültme:  28.000 Dkr.
Göğüs büyültme:  29.000 Dkr.
Karın derisi:   30.000 Dkr.
Göz kapağı ameliyatı:   7.500 Dkr.

Tlf. 4733 0030 
Telefon müracaatlarınızı hafta içi 

hergün 9.00 - 15.00 saatleri 
arasında yapabilirsiniz

Jernbanegade 42,1, 3600 Frederikssund

Plastikkirurgisk Speciallægeklinik

YENİ HİZMET !!!
IPL VE Lazer tedavisi: Örneğin: Epilasyon(kıl-tüy aldırma)

400 Kr.’dan başlayan, cilt gerdirme 500 Kr.’dan başlayan, Cilt yenileme 
1.500 Kr’dan başlayan fi yatlarla.

Kozmetik ameliyatlar başlangıç fi yatları
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DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA 
GECESİ, DOĞUMGÜNÜ, FİRMA 

EĞLENCELERİ İÇİN 
 HİZMETİNİZDEYİZ. 

900 kişilik salonumuzda gelin-damat için özel 
oda, bayanlar için sigara içme odası, 

çocuklar için oyun ve video odası, ibadetini 
aksatmak istemeyen konuklarınız için mescit 

bulunmaktadır.

ROYAL

Adres:
Rugkærgårdsvej 60, 2630 Taastrup

Telefon:
ERDAL: 4026 8998
ANSER: 3022 7876
  TARIQ: 2097 3718

SELSKABSLOKALE

40 metrekarelik 
modern 

mutfağımızdan 
kendi mekanınızda 

yapacağınız 
eğlenceler için de 

yemek siparişi 
yapmanız 

mümkündür.

Salonumuzda en modern tekniklerle 
hazırlanmış ses ve görüntü düzeni, dahili tv 

yayını bulunmaktadır. Salonumuzla özel 
anlaşmalı kameramanımız özel günlerinizin 

ölümsüzleşmesini sağlayacaktır. 

DÜĞÜN SALONU  
İstek halinde salonumuz kadın ve erkeklerin 

ayrı ayrı oturacağı şekilde de düzenlenebilir.  
Masa örtüleri, sandalye kılıfları için 3 ayrı renk 

seçme imkanı sunuyoruz. Düğünlere 
Limuzin kiralamanızda da yardımcı oluyoruz.

Fiyatlarımıza 
masa 

dekorasyonları, 
düğün sonrası 
temizlik, meyve 
dekorasyonları, 
Düğün pastası 
dekorasyonları 

da dahildir.

Abdullah Tunçel, 
Lund

İ
sveç genel 
seçimle-
rinde sos-
yaldemok-

ratların yenilgiye uğrayıp 
muhalefete düşmelerinin 
ardından parti başkanı Gö-
ran Persson istifa etmiş ve 
yeni başkanın kim olacağı 
tartışmaları içerisinde iki 
isim ortaya çıkmıştı: Mar-
got Wallström ve Mona 
Sahlin. Wallström, Avrupa 
Birliği’nin iletişimden so-
rumlu İsveçli üyesi, Sahlin 
de partiye gençliğinden bu 
yana emek vermiş, çeşitli 
bakanlıklar üstlenmiş bir 
kişi idiler. 

Wallström ‘bu aşamada iç 
siyasete dönmeyi düşünme-
diğini, AB Komisyon Üyesi 
olarak görev süresini dol-
duracağını’ kesin bir dille 
açıklayınca geriye tek isim 
kalıyordu: Mona Sahlin! 

Sahlin konusunda İsveç’te 
bugüne değin çeşitli tartış-
malar yaşandı. Bir yanda 
kıvrak zekası, güçlü kişiliği 
ve siyaset arenasındaki et-
kisi gibi toplumsal ağırlıklı 
ögeler, öte yanda içkiye olan 
düşkünlüğü ve resmi kanal-

lardan yapılan fakat ‘resmi’ 
ya da ‘özel’ oldukları tartış-
ma götürür ödemeler zaman 
zaman gündeme geldi.

‘İçki’ ve ‘ödemeler’ konu-
sunda tartışmaların sürdüğü 
dönemlerde Sahlin’in siyasi 
yaşamının bitmekte olduğu 
yorumları da pek çok kişi 
tarafından dile getirildi. 
Fakat Mona Sahlin tüm bu 
tartışmalardan fazla yara 
almadan sıyrılmayı başar-
dığı gibi, parti içerisindeki 
güçlü konumunu da koru-
mayı bildi. Sosyaldemokrat-
ların parti kongresine tek 
başkan adayı olarak giren 
Sahlin, parti başkanı oldu. 
Yeni başkanın –karizmatik 
kişiliği nedeni ile- Gudrun 
Schymann önderliğindeki 
kadınlar partisinin gelişme-
sini frenleyeceği ve kadın 
oylarını Sosyaldemokratla-
ra çekeceğini öne sürmekte 
olanların sayısı az değil. 

Mona Sahlin,  1 Mayıs 
kutlamalarında yaptığı ko-
nuşmadaki bir şaka ile de 
zekasını kanıtladı. Yeni 
sağ koalisyon hükümetini 
oluşturan partiler iktidara 
geldiklerinde “İsveç işçi sı-
nıfını biz temsil ediyoruz!” 
demişlerdi. Sahlin’in yanıtı 
şu oldu: “Bizim bayramımız 

1 Mayıs, bu hükümetin bay-
ramı da 1 Nisan!”

Eğer Wallström aday olsa 
idi ne olurdu sorusunun 
kesin bir yanıtı yok. Genel 
kanı, her ikisinin de aday 
olmaları durumunda bir ta-
nesinin çekilerek diğer adayı 
rahatlatıp önünü açmış ola-
cağı doğrultusunda.

Wallström, AB’nin 50. yıl 
kutlamaları nedeni ile Stock-
holm’e geldi, Sosyaldemok-
ratparti’deki yeni yönetim 
konusunda sorulan bir so-
ruya da hiç duraksamadan 
“Mona doğru yerdedir!” yanı-
tını verdi. Geleceğe yönelik 
planları konusunda ise “İki 
buçuk yıl daha AB’deki göre-
vimi sürdüreceğim. Görevim 
bittikten sonra ne yaparım, 
şimdilik bilemiyorum! Baka-
lım koşullar ne gösterecek.” 
dedi.

İsveç’in ‘ağır top’ kadınla-
rından sosyaldemokrat ka-
nattaki iki tanesinin portre-
leri böyle portreler.

Bu iki ‘ağır top’ ile İsveç 
sosyaldemokratlarının gele-
cekte güzel işler yapmaları 
bekleniyor.

Ne diyelim? Umarız bazı 
başka ülkelerdeki sosyal-
demokrat partiler örnek 
alırlar!

İsveç’in ‘ağır top’ kadınları
İSVEÇ

Foto: Magnus Selander

İtalya’nın Venedik ken-
tinde biraraya gelen 

AB’nin altı büyük ülkesi 
ve ABD, terörle mücade-
lede işbirliğini arttıracak-
larını açıkladılar. 

Almanya, İtalya, İspan-
ya, Polonya, Fransa, İn-
giltere ve ABD’nin yaptı-
ğı ortak açıklamada, terö-
re karşı transatlantik bilgi 
alışverişinin iyileştirileceği 
belirtildi. 

Buluşmada, yasadışı göç 
ve uyuşturucu ticaretiyle 
mücadele konuları da ele 
alındı.

AB ve ABD 
teröre karşı 
işbirliğini 
arttırıyor

HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE 

BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM 

VERMEK İÇİN 

haber@haber.dk
mail adresine yazınız 

ya da
3024 5538’i arayınız

Danimarka Halk 
Partisi genel baş-
kan yardımcısı 

Peter Skaarup, göçmen 
kadınlarının güvenliğinin 
sağlanması için devletin 
bir an evvel harekete geç-
mesi çağrısında bulundu. 

Yabancılara karşı takın-
dığı olumsuz tavırlarıyla 
dikkat çeken Danimarka 
Halk Partisi ilk kez şid-
dete maruz kalan göçmen 
kadınlarının sorunlarına 
el attı. 

Danimarka Halk Partisi 
genel başkan yardımcısı 
Peter Skaarup, göçmen 
kadınlarının namus cina-
yetlerine kurban gitme-
lerini önlemek amacıyla, 
şiddete maruz kalan ve 
ölüm tehdidi alan göçmen 
kadınların ve kızların ya-
şamlarının devlet tarafın-

dan korunmasını önerdi.
Slagelse kentinde zorla 

evlendirilmeye karşı çıkan 
Pakistan asıllı 18 yaşında-
ki Ghazala Khan adlı bir 
kadının ailesi tarafından 
öldürülmesinin ardından 
harekete geçen Danimar-
ka Halk Partisi, zorla evli-
liklerden kaçan kadınların 
devlet tarafından korun-
ması gerektiğini bildirdi.

Yeni yaşam sağlanmalı

Bu konuda parlamentoya 
yeni bir yasa tasarısı su-
nacaklarını belirten parti 
genel başkan yardımcısı 
Skaarup, “Devlet onlara 
yeni bir yaşam sağlanması 
konusunda yardım etme-
li. Bu, zor durumda olan 
kadınların yeni bir şehre 
taşınması, yeni bir isim 

almaları veya onlara yeni 
bir kimlik verilmesiyle 
gerçekleşebilir. Eğer bu 
da onların Danimarka’da 
güvenliğini sağlamaya yet-
miyorsa, devlet  onları İs-
veç’e ya da Norveç’e yeni 
bir kimlikle kimsenin bu-
lamayacağı bir yere yerleş-
tirebilir” diye konuştu.

Partilerden destek

Skaarup’un önerisine 
partilerden olumlu yanıt 
geldi. Başta Sosyal De-
mokratlar olmak üzere, 
ülkedeki sol partiler Da-
nimarka Halk Partisi’nin 
getirdiği bu öneriye sıcak 
baktıklarını ve gereken 
desteği vereceklerini açık-
ladılar.

(Haber)

Yeni kimlik töre cinayetinden 
koruyacak
Danimarka Halk Partisi, şiddete maruz kalan göçmen 
kadınların korunması amacıyla onlara yeni kimlik ve-
rilmesini önerdi. Danimarka’daki kadın sığınma evle-
rinde barınan göçmen kadınların büyük çoğunluğu-
nun yaşamlarının tehlikede olduğunu belirten parti 
genel başkan yardımcısı Peter Skaarup, göçmen 
kadınlarının güvenliğinin sağlanması için devletin bir 
an evvel harekete geçmesi çağrısında bulundu.
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MERAM REJSER

THY Miles&Miles programına katılın, THY ile devamlı yolculuklarınız 
sonunda toplayacağınız puanlar size bedava bilet kazandırsın !

National ve Alamo güvenceleriyle Türkiye’nin her yerinde oto 
kiralayabilir, istediğiniz yerde teslim edebilirsiniz.

Miles&Miles &

BEKİR YILDIZ 
Vester Farimagsgade 6, 1606 KBH. V  -  Tlf: 3393 3178 - Fax: 3393 1134  -  Mobil: 4053 1514 

E-posta: info@meramrejser.com

TÜRK HAVA YOLLARI ile her gün TÜRK HAVA YOLLARI ile her gün İSTANBULİSTANBUL aktarmalı tüm Türkiye  aktarmalı tüm Türkiye  aktarmalı tüm Türkiye 
şehirlerine ve Türkiye haricinde diğer ülkelere uçak ve özel fi yatlar.şehirlerine ve Türkiye haricinde diğer ülkelere uçak ve özel fi yatlar.

  Türkiye’den gelecek yakınlarınız için; gençlik,   Türkiye’den gelecek yakınlarınız için; gençlik, 
öğrenci, senior citizen (60 yaş üzeri) özel fi yatları

Kopenhag’dan İstanbul bağlantılı Sivas ve Kopenhag’dan İstanbul bağlantılı Sivas ve Kopenhag’dan İstanbul bağlantılı Sivas ve Nevşehir uçuşları 
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Kopenhag’dan İstanbul bağlantılı Sivas ve 

Ceyda Karan, İstanbul

Türkiye, Abdullah 
Gül’ün kişiliği üze-
rinden yürütülen 

kıran kırana bir savaşa ki-
litlendi. Kopartılan fırtı-

na, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil ede-
cek olan cumhurbaşkanlığı makamına 
oturacak kimsede aranan özelliklerin 
anayasada yazılı olanların çok ötesinde 
olduğunun göstergesi. 
Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı ol-

maya muktedir ve layık olduğunu söy-
leyenlere hak vermemek mümkün de-
ğil. Bu cephenin görüşünün temeli, en 
başta Türkiye Cumhuriyeti’nin ulaş-
mış olduğu demokratik sistemin ifadesi 
olan yasal çerçevede yatıyor. Seçimler-
de her iki kişiden birinin oyunu almış 
bir siyasi partinin adayı mecliste yapı-
lacak oylamayla Çankaya Köşkü’ne çı-
kar, siyasi teamül bunu gerektirir. Ve 
Gül’ün yıllardır devlet görevi icra ettiği 
düşünülünce bu koltuğa oturmasına iti-
raz edenlerin ancak ve ancak yazılı ol-
mayan sakıncalar görmesi sebep olabi-
lir. Yazılı olmayan sebeplerden en öne 
çıkarılanıysa malumunuz şu başörtüsü 
meselesi. 
Elbette Gül’ün eşinin başını örtü-

yor olması kimseyi ilgilendirmiyor. La-
kin eşi başörtülü birinin Çankaya Köş-
kü’nde devleti temsil edecek olması, ki-

milerinin tüylerini diken 
diken ediyor. Zira 84 
yıllık cumhuriyet 
tarihinde üst ya-
pının Müslüman 
kimliğiyle bir tür-
lü hesaplaşama-
dığı bir memle-
kette yaşıyoruz. 
Bunun en son ve 
en somut örneğini 
AKP’ye çok yakın 
davranmakla eleşti-
rilen eski Genelkur-
may Başkanı Hilmi 
Özkök verdi. Özkök, 
Fatih Çekirge’nin eşi ba-
şörtülü birinin Çankaya’ya çık-
masını nasıl değerlendirdiği sorulunca, 
“Bu çok yanlış olur. Bizim kimsenin ba-
şörtüsüyle bir sorunumuz olamaz. Ama 
onun siyasallaştırılmış halinin devletle 
bu şekilde ilişkilendirilmesi hatalı olur. 
Uygun olmaz. Doğru olmaz” yanıtını 
vermiş. Çekirge’nin ‘neden’ sorusu üze-
rine şunları ekleyerek: “Çünkü, o ma-
kam bütün Türkiye’nin dünyaya temsil 
edildiği bir makamdır... Bu şekilde si-
yasallaştırılmış bir görüntüyle çok yan-
lış olur... Bu nedenle uzlaşmanın öne-
mi var.” 
Gül karşıtı cephede dile getirilen sav-

lar da buna benziyor. Açıkça Gül cum-
hurbaşkanı olursa şöyle olur böyle olur 

denmiyor ya, herkesin malu-
mu. Misal 29 Ekim 

Cumhuriyet Bayra-
mı resepsiyonun-

da askerler Hay-
rünisa Gül’ün 
evsahibesi ola-
cağı resepsiyona 
katılmayacak. 
Sanırsızın Çan-
kaya Köşkü’nde 
başörtülü bir 
‘first lady’ yüzün-

den Türkiye’ye 
şeriat gelecek! Sey-

reyleyin krizi! İşte 
bu ve benzeri sebep-

lerden Gül’den sağdu-
yulu olup kenara çekilmesini istiyorlar. 
Ama misal kimseciklerin, Hayrünisa 
Gül’ün evsahibesi olduğu bir Cumhu-
riyet Bayramı resepsiyonuna askerle-
rin katılması halinde memlekette önü 
açılabilecek bir uzlaşma sürecinden söz 
edememesi ne kadar da manidar. 
Abdullah Gül, birkaç kişinin ‘hırs gö-

zünü bürüdü’ iddiası bir yana genel ka-
naat o ki, cumhurbaşkanı adayı olma-
yı kendisi istemedi. Onu ortaya süren 
Recep Tayyip Erdoğan’dı. Oysa seçim 
sonrası süreçte Erdoğan karda yürüyüp 
izini belli ettirmemek zorunda bırakı-
lıyor. Gerçek arzusunu alenen söyleye-
miyor. Olaya demokratik süreç ve tea-

müller açısından bakınca Gül’ün cum-
hurbaşkanlığından daha doğal bir şey 
olmaması gerekiyor. Lakin mümkün ol-
duğunca az zikredilen TSK denklemin 
tam da göbeğinde. Ve aslında Genel-
kurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın 
12 Nisan beyanatından bu yana Tür-
kiye’de özünde hiçbir şey değişmedi. O 
vakitler Büyükanıt’ın beyanatını olum-
suz okumak isteyenler ‘özde değil sözde 
laik’ kısmına, olumlu okumak isteyen-
ler de ‘kararı meclis verir’ sözünü öne 
çıkarmıştı. Bense beyanatın en önemli 
vurgusunun ‘aday belli olsun, tavrımızı 
açıklarız’ sözleri olduğunu düşünmüş-
tüm. Maalesef aday belli olunca e-muh-
tıra geldi. 22 Temmuz’da kurulan san-
dık bu anlamıyla sorunu bertaraf ede-
medi. Büyükanıt, daha geçenlerde çıkıp 
12 Nisan’da ne söylediyse geçerli oldu-
ğunu belirtti. Erdoğan’ın görevden az-
lettiği PKK’yla mücadele koordinatörü 
Edip Başer seçim sonrası açıklamasın-
da çok daha açık konuştu. E-muhtıra-
dan başka yollar da olduğunu söyledi!
Anlaşılan TSK Gül’ün cumhurbaşka-

nı olmasına kesinkes karşı. Bunu da 
şimdilik medya aracılığıyla dile getiri-
yorlar. Bu iktidar kavgasının uzlaşmay-
la sonuçlanabilmesinin tek yolunun 
Gül’ün vazgeçirilmesi olduğunu dile ge-
tiriyorlar. AKP’nin kurulu düzeni nere-
ye kadar zorlayabileceğini hep birlikte 
göreceğiz…

Gül üzerinden kıran kırana bir savaş



            Ağustos/Agust 2007haber12   Ağustos/Agust 2007 13   haberHABER

Bagerstræde 2                  Mobil: 40 56 65 40        Tlf: 33 24 70 40 - 33 24 42 62    Fax: 33 24 19 22 
1617København   V      dogrurejser@ofi r.dk  www.dogrurejser.dk  

PEGASUS HAVAYOLLARI DANİMARKA YETKİLİ ACENTASI/DOĞRU REJSER
Diğer noktalar için bizi aşağıdaki telefon numaralarından arayabilirsiniz.

Seyahatin 
Doğru Adresi

Ücretsiz olarak Konya/Ankara/
Antalya’da teslim edilir ve alınır. 

Özel/düğün günlerinizde 
limousine ile  hizmet verilir.ABER OTO KİRALAMA 

İrtibat : +90 3322369062  Mobil: +90 533 726 93 33 
Dogru Rejser: +45 33247040 - 33244262  mobil: 40566540 + 40853952

www.dogrurejser.dk

PEGASUS HAVA YOLLARI DANİMARKA YETKİLİ ACENTASI 

TÜRK HAVA YOLLARI, PEGASUS HAVA YOLLARI, AVUSTURYA HAVA YOLLARI, 
LUFTHANSA HAVA YOLLARI ile İSTANBUL-ANKARA-İZMİR-KONYA-KAYSERİ 

GAZİANTEP-ADANA-ANTALYA-TRABZON ve Türkiye’nin bütün uçuş 
noktalarına tüm yıl boyunca cazip fi yatlar...

DOĞRU REJSER HİZMETTE SINIR TANIMIYOR!

Şimdiden hayırlı yolculuklar diliyoruz.

Biletinizi erke alın, DKK’dan, İstanbul’a 1.150 DKK’dan 
başlayan fi yatlarla uçun
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Ücretsiz olarak Konya/Ankara/
Antalya’da teslim edilir ve alınır. h
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Antalya’da teslim edilir ve alınır. ABER OTO KİRALAMA 
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ABER OTO KİRALAMA 
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İrtibat : +90 3322369062  Mobil: +90 533 726 93 33 
Dogru Rejser: +45 33247040 - 33244262  mobil: 40566540 + 40853952h

a
ber

Dogru Rejser: +45 33247040 - 33244262  mobil: 40566540 + 40853952

noktalarına tüm yıl boyunca cazip fi yatlar...
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DOĞRU REJSER HİZMETTE SINIR TANIMIYOR!
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DOĞRU REJSER HİZMETTE SINIR TANIMIYOR!

Şimdiden hayırlı yolculuklar diliyoruz.
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Şimdiden hayırlı yolculuklar diliyoruz.
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başlayan fi yatlarla uçun

A
vrupa Birliği ülkelerinde, kadın 
erkek maaşları arasındaki eşit-
sizliğin giderilmesi konusunda 
son 10 yılda kayda değer bir ge-

lişme sağlanamadığı bildirildi. 
Ücretlerdeki eşitsizliği ve bu konudaki 

girişimleri masaya yatıran Avrupa Ko-
misyonu, üye ülkelerin konuya daha ilgili 
olmaları gerektiğine dikkat çekti. 

AB Komisyonu tarafından, Avrupa’daki 
üniversite mezunlarının yüzde 60’ını ka-
dınların oluşturmasına rağmen, kadınla-
rın erkeklere göre daha düşük maaş aldık-
ları saptandı.

AB Komisyonu’nun İstihdam, Sosyal İş-
ler ve Fırsat Eşitliğinden Sorumlu Üyesi 
Vladimir Spidla’nın “kadınların kariyer 
ve kazanç açısından hala büyük haksız-
lığa uğradığı” değerlendirmesine yer ve-
rilen haberde, kadınların yeterliğinin ve 
yaptıkları işlerin küçümsendiği de ifade 
edildi. 

Geçtiğimiz haftalarda Komisyon’un 27 
üyesi bir araya gelerek, maaş eşitsizliği-
nin giderilmesinin yollarını belirledi. Bu 
çerçevede Komisyon, AB üyesi 27 ülke-
nin, konuya ilişkin hedefleri ve bunların 
gerçekleştirilme sürelerini belirlemelerini 
istedi. 

Komisyon ayrıca kamu ihalelerinin kaza-
nılması için eşit ücretin bir koşul haline 
getirilmesini de talep etti. Buna ek olarak 

Komisyon, eşitsizlikle savaşmanın AB üye-
si ülkelerin istihdam politikalarında önem-
li bir yer edinmesi gereğini vurguladı. 

Avrupa Parlamentosu üyesi Danimarkalı 
milletvekili Britta Thomsen, Komisyon’un 
girişimini olumlu karşıladığını belirtirken, 
artık karar alıcı pozisyonlarda daha çok 
kadın olması gerektiğini söyledi. 

KOMİSYON’DA HİÇ KADIN BAŞ-
KAN OLMADI 

EU 0bserver, Brüksel’de 1958’den beri 
görev yapan 139 Komisyon üyesinin yal-
nızca 18’inin kadın, 12 Komisyon başka-
nından hepsinin de erkek olduğuna da 
dikkat çekti. 

Bu arada, AB üyesi 27 ülkedeki ulusal 
hükümetlerde görev yapan bakanların 
sadece yüzde 23.81’i kadın olduğu belir-
tildi. 

AB ülkeleri arasında yüzde 60’lık oran-
la ilk sırada yer alan Finlandiya’da 20 
bakanlıktan 12’sini kadınlar yürütüyor. 
AB ülkeleri arasında son sırada Kıbrıs 
Rum kesimi bulunuyor. Rum Yönetimin-
de hiç kadın bakan yok. 

Öte yandan, AB ülkelerindeki Ulusal par-
lamentolarda kadın sayısında İsveç yüzde 
23.69’la başı çekerken, yüzde 9.23’le Malta 
sonda yer alıyor.

(ANKA)

Avrupalı kadınlar hala 
eşitlik arayışında
Avrupa Birliği Komisyonu, aynı işlerde çalışan kadın 
ve erkeklerin maaşları arasındaki eşitsizliğin son 10 
yılda giderilemediğini bildirdi. 

Danimarka’nın en 
büyük bankası ve 
Skandinav finan-

sal piyasalarda büyük 
bir oyuncu olan Dans-
ke Bank’ın analisti Lars 
Christensen, Financial 
Times gazetesine yaptığı 
açıklamalarda yükselen 
ekonomilerin, kredi piya-
salarındaki türbülanstan 
göreli olarak pek etkilen-
memesine karşın zorlu bir 
dönemle karşı karşıya bu-
lunduğunu söyledi. 

Riskten kaçınma konu-

sunda durumun geçen yı-
lın mayıs ve haziran ayla-
rına göre “daha kötü” gibi 
gözüktüğünü öne süren 
Christensen, şu değerlen-
dirmesini yaptı: 

“Özellikle Türkiye, Gü-
ney Afrika, Macaristan ve 
İzlandiya konusunda kay-
gılıyız. Bunun nedeni de 
bu ülkelerin büyük cari 
açıkları olmasıdır ve bu-
nun sebebiyle de büyük 
kaynak ihtiyaçlarının bu-
lunması. Kredi koşulları 
sıkılaştırırken bu ülkeler, 

büyük açıklarının finans-
manında sorunlarla karşı-
layabilir.”

Ancak Christensen, baskı 
altına girecek olan sadece 
bu ülkelerin olmadığını da 
vurgularken “Tüm yükse-
len piyasaların sıkıntıya 
girmesi beklenebilir. Tek 
güvenli bölgeler olarak bü-
yük dış fazlaları olan Ma-
lezya gibi bazı Asya ülkele-
ri görünüyor. Ancak bu sa-
dece döviz yönünden” diye 
konuştu

(ANKA)

Danske Bank: 

»Özellikle Türkiye konusunda 
kaygılıyız«
Danimarka’nın en büyük bankası 
ve Skandinav fi nansal piyasalarda 
büyük bir oyuncu olan Danske 
Bank’ın analisti Lars Christensen, 
Financial Times gazetesine yaptığı 
açıklamada, yükselen ekonomile-
rin zorlu bir dönemle karşı karşıya 
bulunduğunu ifade ederek, 
en çok endişe duyulan ülkele-
rin arasında Türkiye’nin de yer 
aldığını bildirildi. Danske Bank’ın analisti Lars Christensen
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Erbil Kaya, Hukukçu

Satınalma anlaşması, konut sa-
tıcısı ya da emlakçı ile yapılan 

bir anlaşmadır. Anlaşma, satıştaki 
tüm bilgileri içerir. Genelde konut 
satışındaki anlaşmalar standarttır 
ve devir süresini içerir. Anlaşma-
daki en önemli bölüm ise konutun 
satınalan kişinin üzerine geçişi 
ve fiyatıdır. Anlaşmada çoğunluk-
la konutu satınalan kişinin danış-
manının ya da avukatının onayını 
alma şartı bulunur. 
Genelde anlaşmaları emlakçılar 

ya da avukatlar yaparlar, ama bazı 
durumlarda satan kişi de kendi-
si satış anlaşmasını hazırlayabilir. 
Eğer satınalan kişi konut satınal-
ma işlemleri konusunda uzman bir 
kişi değilse, bu anlaşmayı imzala-
madan önce bir avukata gözattır-
masında büyük yarar vardır.
Anlaşmada ilk imzayı her zaman 

satınalan kişi atar ve satışın ger-
çekleşmesi için satıcının da imzala-
ması gerekmektedir, aksi taktirde 
satıcı konutu başka bir müşteriye 
satabilir. 
Konut satınalınırken, avukat ta-

rafından da onaylanması duru-
munda anlaşmanın geçerli olacağı-
nı içeren ”Avukat yardımı”  şartını 
anlaşmaya koydurma hakkı bulu-

nuyor. Genelde avukatın inceleme 
süresi 3 ile 5 gün arasında değişir. 
Ama bazen avukat süreyi daha da 
uzatabilir. Avukat yardımı kısaca 
şunları içeriyor: ”Satın alan kişi-
nin anlaşmaya attığı imza avukatı-
nın ya da danışmanın da tamamen 
inceleyerek onay vermesi duru-
munda geçerlidir. Bu onay en geç 
belirlenen tarih içinde saat öğlen 
12.00’den önce emlakçıya teslim 
edilmesi gerekir, yoksa anlaşma 
iptal edilir.”

Diğer şartlar 

Anlaşmaya başka şartlar de ekle-
nebilir. Örneğin, kredi alınacak 
bankanın onay vermesi ve finanse 
etmesi gibi şartlar da eklenebilir, 
ancak bunun çok net bir şekilde 
belirtilmesi gerekir. 

Anlaşma süresini kısa tutma

Satış süresinin kısa tutulması ve 
anlaşmanın bir an evvel gerçekleş-
mesi satınalan kişinin yararınadır. 
Zira emlakçının karar vermek için 
çok uzun süreye sahip olması du-
rumunda satınalmak istenen ko-
nutu daha yüksek fiyat veren baş-

ka bir şahısa satma riski de vardır. 
Satınalma anlaşmasında tapunun 

devir süresi, yapılacak ödemenin 
emlakçının bankasına yapılması ve 
anlaşmada kimler aracı vb. şart-
lar bulunmaktadır. Bu şartlardan 
bazılarının süresinin uzun olması 
satınalan kişinin yararına da ola-
bilir, çünkü bankanın krediyi ne 
zaman verebileceği bazen uzun sü-
rebiliyor. 

Vazgeçme hakkı

Satış anlaşması imzalandıktan 
sonra altı gün içinde satınalan ki-
şinin satınalmaktan vazgeçme 
hakkı bulunuyor. Satınalmaktan 
vazgeçilmesi durumunda satıcıya, 
satıcı emlakçı değil özel şahıssa ko-
nut bedelinin yüzde 1’ini ödemesi 
gerekiyor. Eğer satıcı bir emlakçı, 
müteahhit ya da başka bir firma 
ise bu ödemeye gerek kalmıyor. 
Satınalan kişi avukatın onayla-

maması durumunda satınalmak-
tan vazgeçerse avukat giderlerini 
de ödemek zorunda kalmıyor. 

erbil.kaya@haber.dk

Konut satınalma 
anlaşması

HABER

Advokat Kadir Erdo�mu�
Hestetorvet 7, 1. 4000 Roskilde 

Tlf.: 46 35 07 70 � Fax: 46 32 00 81  
Mail: kadir@erdogmus.dk

Avukatiniza ba�vurmakta geç kalmayiniz 
Her türlü sorunlarinizin hukuksal bir çözümü vardir, arayiniz! 

PARK YERİ SORUNU YOKTUR
Menü 1: 

Adana/Kavurma veya Çoban kavurma, 
Pilav, Cacık, Salata, Ekmek, Baklava.

Tüm davet boyunca istediğiniz kadar meşrubat, 
sıcak-soğuk içecekler, salon kirasi ve masa 

dekorasyonları fi yata dahildir.
Menü 1+ Video çekimi, çiçek ve mumla masa 
dekorasyonu,Türk ve Kürt müzikleri, çerez. 

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 cazip fi yatlarımız için bizi arayınız.

HØJE GLADSAXE CENTER
GLADSAXEVEJ

H,JE GLADSAXE TORV 2
2860 SØBORG

TLF:
3966 6560
3122 5222

Menü 3: Lüks Paket 
Menü 1, 2 + Sığır-tavuk fi leto, 

lüks fi leto ve çeşitli mezeler. Masa 
dekorasyonları sizin zevk ve 

isteğinize göre yapılır.

1001 GECE 
DÜĞÜN SALONLARI

TÜRK DÜĞÜN MENÜSÜ

ORIENT SELSKABSLOKALER
1001 NAT 

www.orientselskaber.dk
Lüks paket fi yatları için bizi arayın!Lüks paket fi yatları için bizi arayın!Lüks paket fi yatları için bizi arayın!

Kına geceleri için geçerli cazip Kına geceleri için geçerli cazip 
fi yatlarımızı öğrenmek için bizi arayınız.fi yatlarımızı öğrenmek için bizi arayınız.

Sema Kılıç

Çocukluğundan beri ba-
şarının empoze edildi-
ğini ifade eden Meli-

ke, başarıyla büyüdüğünü 
ve her zaman hedefinin en 
iyisi olmak olduğunu ve bu 
süreçte en büyük desteğinin 
annesi olduğunu ifade etti. 
Anasınıfını bitirdiği gün öğ-
retmeninin yanına giderek, 
sınıfın birincisi ben mi ol-
dum? diye soran Melike için 
o günden sonra başarı vaz-
geçilmez olmuş. 

İlk ve orta eğitimini sade-
ce Danimarkalıların bulun-
duğu bir okulda tamamlayan 
Melike, başlangıçta yabancı 
olduğu için birçok sorunla 
karsılaştığını ve dışlandığı-
nı hissetmiş. “Lise birinci-
lik ödülünü alan öğrencileri 
duydukça, kendi mezuniyet 
törenimde bu mutlaka ben 
olmalıyım. Kesinlikle birinci-
lik için savaştım ve törenimi 
sabırsızlıkla ve kendimden 
emin bir şekilde bekledim” 
diye konuşuyor.

Lisenin ilk yılında önyar-
gılarla savaşan Melike öğ-
retmenlerin çok önyargılı 
olduğunu ve bunu açıkça 
ifade ettiklerini anlattı. So-
rulan sorulara cevap verdiği 
taktirde, öğretmenin “Siyah 
saçlı biri cevap verebiliyor 
ve siz sarı saçlılar susuyor-
sunuz, bundan utanmıyor 
musunuz” gibi ifadeler kul-
landıklarını fakat zaman 
geçtikçe kendisine saygı duy-
maya başladıklarını övüne-
rek söyledi. İlk yılını kendi-
ni ispatlamak için harcayan 
Melike gayretinin ödülünü 
birincilikle aldı. Gördüğünü 
önyargılar ancak gayretini 
biraz daha kamçılamış.

Melike farklı, başarılı ve 
kendini hem Türk hem 

de Danimarka toplumuna 
ispat etme çabasında. İş 
hayatında da kendisinden 
yüksek başarı beklendiğini 
ve 8-16 arasında herhangi 
bir işte çalışmak istemedi-
ği için derslerine yine önem 
vermeye devam edeceğini be-
lirtti. İstedikten sonra hiçbir 
engel olmadığını göstermek 
istiyor herkese. Tüm önyar-
gılara rağmen başarının en-
gel tanımadığını anlattı. 

Arkadaşı törende Meli-
ke’nin ismi okunduğunda, 
herkesin çok şaşırdığını ve 
bir yabancının bu başarıyı 
elde etmesine anlam vere-
meyenlerin bulunduğunu 
söyledi. 

International business 
okumak isteyen Melike, he-
definin yüksek bir meslek 
edindikten sonra anavata-
nına dönmek olduğunu, 
Türkiye’den hiçbir zaman 
kopmadığını ve yılda en az 
bir kere ziyaret ettiğini ifade 
etti. Kendine inanmanın ba-
şarısında büyük bir etkisini 
olduğunun altını çizdi. 

Melike’nin annesi tüm 
gençlere kendilerine inan-
maları gerektiğini ve yola 
ancak bu şekilde çıkabile-
ceklerini, başarının kendi 
ellerinde olduğunu söyledi. 

1972 yılında Danimarka’ya gelmiş 
gurbetçi bir ailenin kızı lisede en yük-
sek not ortalamasını alarak  bir ilke 
imza attı. 10,3 luk bir ortalamayı yaka-
layan Melika Başel, bu başarıya nasıl 
ulaştığını anlattı. 

Bu kız zehir gibi
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Nørrebro Bazar ApS
Fuglebakkevej 94

2000 Frederiksberg
Tlf: 38 32 18 20

Fax: 36 45 18 56

Danimarka’da Türk mamüllerini satan en büyük market

Türkiye’den direk getirilen taze sebze ve 
meyveden, bakliyata, makarnaya, sucuğa 
pastırmaya, peynire, yoğurda ve sabuna 
kadar evinizin tüm gıda ihtiyacını en ucuz 

fi yatlarla temin edebileceğiniz 
marketimize mutlaka uğrayın

Tüm sebze ve 
meyvelerimiz 
Türkiye’den 

ithal 
edilmektedir.

Türkiye’nin 
tadı size 
çok yakın Nørrebro Bazar ApS

Evinizin tüm gıda ihtiyacını en ucuz fi yata karşılayabileceğiniz tek adres

Türkiye’nin 
tadı size 

çok yakın

Hergün saat 08.00-20.00 arası açığız

Otoparkımız 

ücretsiz
dir

Geniş otopark 

olanağımızla 

alışverişin
izde 

kolaylık

Dana, tavuk ve 
hindi etlerinden 
üretilen kaliteli 
ve ucuz Türk 
sucuk, salam 
ve pastırma 

çeşitleri

Yağlı, az yağlı 
Türk beyaz ve 
kaşar peyniri 

ile sade, 
kaymaklı 
yoğurt 
çeşitleri

BAKTAT 

ürünler
i 

Danimark
a

 bayisi

Hem
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Hem
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Gulvafslibning 
Olie-Lud-Lakbehandling

Ayrıca merdiven ve ahşap tezgahların 
bakımlarını yaparak ev ve işyerlerinizin 
daha güzel hale gelmesini sağlıyoruz.

 ■ Aşınmış parke yüzeylerinin zımpara   
    ile silinmesi, 
 ■ Dolgu verniği ve cila sürülerek 
    parkelerinizin yenilenmesi, 
 ■ İsteğinize bağlı parke bakım ürünleri.

DANA FOR SELVSTÆNDIGE...
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Yıldız Akdoğan

N
için Naser 
Khader?
Naser 
Khader 

göçmen kökenli politikacılar ara-
sında en öne çıkan isim ve halk 
arasında ise geniş ve sempatizan 
kitlesine sahip. 23 yıldır üye oldu-
ğu Radikale Venstre Partisinden 
istifa ederek kendi partisi Ny al-
liance (Yeni İttifak) kurdu. Da-
nimarka’daki hayallerini gerçek-
leştiren Baser Khader şimdi de 
Danimarka siyasetinde merkez-
deki yeni yüz olmayı amaçlıyor. 
HABER; Yeni İttifak’ın karizma-
tik lideri Naser Khader ile uyum 
politikaları ve gelecek üzerine ko-
nuştu.

Haber bu meşgul politikacı ile bu-
luştuğunda Naser Khader Nybro-
gade caddesindeki yeni parti bina-
sındaki odasında yeni masası ve 
iki sandalyesine yeni kavuşmuş-
tu. Yeni üyelerin katıldığı bir re-
sepsiyonla tanıtımı yapılan büroda 
herkesin neşeli olmasını sağlayan 
bir başka neden ise Anders Samu-
elsen’in 40. doğum gününün de 
kutlanıyor olmasıydı. Naser ise 
sakindi.

- 23 yıldır çalıştığınız partinden 
niçin ayrıldınız?
»Ben Radikale Venstre’ye üye 

olduğumda parti hala bir merkez 
partisiydi, pragmatik ve işbirliğine 
açıktı. O zamanlar çıkış noktamız 
içerikti ve kimlerle değil hangi ko-
nuda işbirliği yapılacağına yoğun-
laşılmıştı.«

Naser Khader’e göre gittikçe 
partinin daha sola doğru yöneldi-
ğini ve özellikle uyum politikaları 
konusunda Birlik Listesi’ninkine 
benzer bir politikayı benimsemiş-
ti. Bunun en çarpıcı örneklerinden 
biri ise partinin milletvekillerinden 
Elsebeth Gerner Nielsen’in başör-
tülü politikacı Esma Abdülhamit’e 
destek çıkmak için başörtüsü ile 
poz vermesiydi.

”Elsebeth Gerner Nielsen için ba-
şörtüsü ile poz vermek çok kolay-
dır, ama zorla başörtüsü takan ka-
dınlar için acınacak bir durumdur. 
Elsebeth Gerner Nielsen, Mads 
Nörgaard markalı, 500 Kronluk 
başörtüsünü istediği zaman takar 

istediği zaman çıkarır, ama bunun 
hiç kimseye faydası yoktur. Ama 
Nörrebro semtinde 20 Kronluk bir 
başörtüsü alıp İran’a gitmek ve dö-
nüşte Kopenhag havaalanında ba-
şörtüsünü çıkarmak başka bir şey-
dir. Öyle yapmak zorunda olsaydı 
o zaman saygı duyardım” 

Naser Khader buna benzer bir 
çok olayın gerçekleştiğini söylü-
yor.”Göçmenlere ”Bu da bizden 
olsun” tavrı gösteriliyordu. Örne-
ğin, göçmenler devamlı zavallı, acı-
nacak kişiler olarak görülüyordu. 
Yani bir göçmenin yardıma muh-
taç olduğu sürece zararı olmadığı-
na inanılıyordu, ancak kendi ayak-
ları üzerine durmayı başarınca 
göçmenler sorun olarak görülme-
ye başladı partide. Bunları görünce 
ya politikadan ayrılacaktım, ya da 
kendi yolumu seçecektim”

Danimarka’daki partilerden hiç-
birini kendine uygun bulmayınca 
da kendi partisini kurma yoluna 
gitmiş Naser Khader, ”Elimde ne 
varsa masaya koymayı seçtim. 
Olursa olur, olmazsa da dünyanın 
sonu değil ya. Hayat devam eder”

Yeni etkili merkez partisi

-Yeni İttifak, Radikale Venstre’nin 
yapamadığı neyi yapacak?
»Biz her iki tarafa da hitap eden 
bir parti olacağız. Dış politikada 
örneğin parlamentodaki sol parti-
lere daha yakınken ekonomi poli-
tikaları söz konusu olduğu zaman 
sağa daha yakınız. Biz politikala-
rımızla siyasette merkezi yeniden 
oluşturacağız Radikale Venstre 
aşırıya kaçmıştı.«

- Partinizin kuruluşunu ilan etti-
ğinizde sizin 290 sandalye kaza-
nacağınız öngörülüyordu. Şimdi 
ise kamuoyu araştırmalarında 
7-8 üyelik kazanabileceğiniz öngö-
rülüyor. Bu düşüşü nasıl karşılı-
yorsunuz?
»Bu mantıklı bir gelişmedir. Biz 
zaten o kadar yükseklerde olmayı 
planlamıyorduk. Zaten biz de 7 ile 
9 arası sandalye kazanacağımızı 
sanıyorduk. Bu durum bizi tat-
min ediyor.” diyor Naser Khader 
ve ” Önemli olan aldığımız san-
dalye sayısı değil, yapacağımız et-
kidir. Radikale Venstre’nin 90’lı 
yıllarda sadece 7 üyesi vardı, ama 

Danimarka politikasında çok etki-
liydiler. Üye sayısı önemli değil, 
önemli olan üyelerin belirleyici 
olabilmeleridir. Radikale Vens-
tre’nin bugün 16 sandalyesi var, 
ama hiç etkisi yok«

Yeni ittifak’ın belirleyici olacağına 
inanıyor musunuz?
»Sanıyorum bizim alacağımız üye-
likler bundan sonraki hükümetin 
politikalarının nasıl olacağını be-
lirleyecek.«

Belki de kimin başbakan olacağını 
diyebilir miyiz?
»Evet o da olabilir«

Hangi bloku desteklemeyi düşü-
nüyorsunuz?
»Çıkış noktası olarak Venstre ve 
Muhafazakarların kuracağı bir 
hükümete daha yakın görüyoruz 
kendimizi. Vergi reformunu ger-
çekleştirip gerçekleştirmeyecek-
lerine bağlı bu. Bazı alanlarda 
belirleyici olmak istiyoruz. Biz 
sağ bir başbakan adayına destek 
vermeyi düşünüyoruz, ama bizim 
için önemli olan politikalara değer 
vereceklerse başka biri de olabilir. 
Merkez partisi olmanın özelliği bu-
dur, dikkatimiz pazarlıklar ve so-
nuçlar üzerine olacaktır.«

Halk adamı ve popüler

Geçtiğimiz günlerde Margarethe 
Vestager’den daha fazla halk ta-

rafından sevildiğiniz ortaya çıktı. 
Bunun nedeni nedir sizce?
»Bilemiyorum. Ben herkesle ko-
nuşuyorum, herkese de açığım. 
Herhalde böyle olunca seviliyor-
sunuz«

Margarethe bunu yapmıyor mu 
sizce?
»Yapıyor, ama onun stili değişik 
demek ki«

Siz Danimarkalı olarak ve Dani-
marka rüyasını gerçekleştirmiş 
biri olarak kabul ediliyorsunuz. 
Siz kendinizi nasıl tanımlıyor-
sunuz?
»Ben Danimarkalıyım. Çocuklarım 
burada yaşıyor ve ben de bu ülked 
eöleceğim. Ama kültürel olarak 
her iki kültürden de iyi tarafla-
rı aldığımı söyleyebilirim. Dinler 
herşeyin kendi tekellerinde oldu-
ğunu anlatıyorlar insanlara. Ben 
bu yüzden demokrasi ile dinden 
daha fazla ilgileniyorum. Demok-
rasilerde gerçekler  kimsenin te-
kelinde değildir. Farklı seslere ve 
görüşlere yer verilir.«

Naser Khader’e göre iyi bir 
uyum. Kendi geçimini sağlamak-
tan, ülkesine sadık olmaktan ve 
toplum yaşamına olumlu katkıda 
bulunmaktan geçiyor.

24 yaş sınırı hakkında ne düşü-
nüyorsun?
»Bir çok kişi bu kuralın işe yara-
dığını söylüyor ve bu da beni etki-
liyor. Bunun tersi ispat edilmediği 
sürece destekliyorum bu kuralı.«

Danimarka toplumu sizi ne kadar 
seviyorsa göçmenler ve özellikle 
imamlar da size o kadar karşılar. 
Bunun nedeni nedir sizce?
»Bir insan herkes tarafından sevi-
lemez. Recep Tayyip Erdogan da 
bir çok Türk tarafından sevilmi-
yor. Önemli olan insanların sizi 
sevmeleri, görüşlerinizi destekle-
meleridir. Bu olduğu sürece bu 
insanların etnik kökeninin önemi 
yoktur. Beni eleştirenlere de aldır-
mıyorum.«

Dine karşı biraz eleştirel yaklaş-
manızdan kaynaklanabilir mi 
bu?
»Ben İslam dinini savunurum ama, 

İslamizme, dinciliğe karşıyım. Ben 
annemin de Danimarka’da Müslü-
man olarak yaşam hakkını savunu-
rum. O da başörtüsü takıyor, oruç 
tutuyor, ama dinci değil. Kendi 
halinde dinini yaşamak isteyen 
birisidir. Ben dine karşı değilim, 
ama dinciliğe karşıyım. Bazı Müs-
lümanlar veya Filistinliler bu ikisi 
arasındaki farkın ayrımına vara-
mayabiliyorlar. »

Sizin siyasi kariyeriniz konusun-
da insanlar bölünmüş durumda-
lar. 10 yıl sonra kendinizi nerede 
görüyorsunuz?
»Bilmiyorum. Belki çok büyük bir 
bakkal dükkanı açarım adı da ”Bir 
zamanlar ittifak vardı” olur.«

Ne satacaksınız bakkalda, demok-
rasi mi?
»Kendimi Rocky olarak görebili-
rim. Bir restoran açıp orada müş-
terilerine tecrübelerini dağıtan. 
Şaka bir yana bilmiyorum gerçek-
ten. Benim kariyerim hiçbir zaman 
planlı değildi. Biri diğerini yanında 
getirdi. Ben her zaman inandıkla-
rımı yaptım. 11 yaşında Danimar-
ka’ya geldiğimde 30 yıl sonra par-
ti başkanı olacağımı bilmiyordum. 
Bir şeyi istiyorsanız onun için mü-
cadele etmelisiniz. Danimarka’da 
her şey mümkündür. Bu sadece 
Amerikan rüyası değil, Danimar-
ka rüyasıdır da.«

O zaman sizin için başbakan ada-
yıdır da diyebilir miyiz?
»Başbakanlık peşinde değilim ama 
sahip olduğum beceriler başbakan-
lık yapmamı da sağlayabilir.«

Ya isteğiniz?
»O kadar hırslı değilim. O kadar 
uzun süreli de düşünmüyorum.«

yildiz.akdogan@haber.dk

INTERVIEWBüfeci ya da bakan olurum

Naser Khader kimdir?
43 yaşında olan Naser Khader Siyasal 
Bilgler okudu ve master yaptı. 1974’te 
Danimarka’ya geldi. Babası Suriyeli, 
Annesi Filistinli. Eşi Bente’den olan üç 
çocuk sahibi. Aldığı tehditler yüzün-
den devamlı güvenlik kuvvetlerinin 
koruması altında bulunan Naser Kha-
der radikale Venstre içindeki en sevi-
len üyelerden biriydi. Geçtiğimiz aylar-
da Gitte Seeberg ve Anders Samuel-
sen ile birlikte Ny Alliance adlı partiyi 
kurdu ve halen başkanlığını yürütüyor.
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Ayrıca merdiven ve ahşap tezgahların haber
Ayrıca merdiven ve ahşap tezgahların 
bakımlarını yaparak ev ve işyerlerinizin haber
bakımlarını yaparak ev ve işyerlerinizin 
daha güzel hale gelmesini sağlıyoruz.haber
daha güzel hale gelmesini sağlıyoruz.

Dolgu verniği ve cila sürülerek 

haber
Dolgu verniği ve cila sürülerek 

    parkelerinizin yenilenmesi, 

haber
    parkelerinizin yenilenmesi, 

İsteğinize bağlı parke bakım ürünleri.haber
İsteğinize bağlı parke bakım ürünleri.haber
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SEVDİKLERİNİZİ MUTLU EDİN!

Doğayı odanıza taşıyın

  Mağazamızda her zaman 
uygun fi yatlarla çeşit çeşit, 
rengarenk, taptaze gül ve 

çiçek çeşitleri bulunur
çiçek, buket ve çelenk çiçek, buket ve çelenk 

verilir

aldınız mı? her zaman bir gerekçeniz vardır her zaman bir gerekçeniz vardır her zaman bir gerekçeniz vardır 

YAŞAMINIZI ÇİÇEKLENDİRİN!

PINAR Lygteskov Blomster

Af Yildiz Akdogan

Hvorfor Naser Kha-
der
Han er den mest 

fremtrædende ud-
lænding i dansk politik og meget 
populær blandt befolkningen. Efter 
23 år som radikal medlem, skif-
tede han partifarven ud til fordel 
for sit eget nystiftede parti, Ny Al-
liance. Han er manden, der har 
realiseret den danske drøm og vil 
nu være den nye mand i midten 
af dansk politik. Haber har talt 
med den karismatiske politiker om 
Ny Alliance, integrationspolitik og 
fremtiden

H
aber mødte den travle 
politiker i hans nye 
kontor, der lige havde 
fået et skrivebord og 

to stole. 
Der var en opstemt stemning i de 

nye partilokaler i Nybrogade, som 
skulle indvies med en reception for 
alle nye medlemmer. I forlængelse 
skulle den anden partistifter, An-
ders Samuelsens 40 års fødselsdag 
fejres. Men Naser virkede rolig…

Efter 23 år valgte du at forlade De 
Radikal Venstre, hvorfor?
”Da jeg meldte mig ind hos de 
Radikale, var det stadig et mid-
terparti, pragmatisk og åben for 
samarbejde. Udgangspunktet var 
substans og fokus var på, hvad 
man skal samarbejde om og ikke 
med hvem”.

I følge Khader rykkede partiet 
længere ud på venstrefløjen og 
begyndte at indtage synspunkter, 
der ikke var anderledes end En-
hedslistens, blandt andet i forhold 
til integration. 

Et af udslagene var Gerner Niel-
sens aktion, hvor hun valgte at 
holde et pressemøde med tørklæde 
til støtte for Enhedslistens Asmaas 
Abduls ret til at bære tørklæde.

”Det er nemt for Elsebeth Ger-
ner, men synd for de kvinder, der 
bliver tvunget til det. Elsebeth kan 
jo tage tørklædet på og af, som 
det passer hende, men hun hjæl-

per ingen ved på sin elitære måde 
at dække sig til med et dyrt Mads 
Nørgaard tørklæde til 500 kroner. 
Det ville være noget andet, hvis 
hun var taget til Nørrebro og købt 
et tørklæde for en tyver eller taget 
til Iran og taget sit tørklæde af i 
lufthavnen.  Det ville jeg have haft 
respekt for.”

Der var mange lignende ting 
ifølge Khader.

”Der er for mange gratis omgan-
ge. Eksempelvis betragtes indvan-
drerne, som nogen, man synes, at 
det er synd for. Man er god nok, 
så længe man skal hjælpes, men 
ligeså snart, at man kan klare sig 
selv, så er det et problem. Sådanne 
ting har gjort, at jeg enten skulle 
forlade politik eller gå min vej,” si-
ger Khader.

Og da han ikke følte sig hjemme 
hos nogle af de andre partier, valg-
te han at stifte sit eget. 

”Jeg valgte at satse det hele, og 
går den, så går den, og hvis ikke, 
så går livet jo videre”.

Nyt midterparti med 
indfl ydelse

Hvad kan NA, som de Radikale 
ikke kan?
”Det appellerer til både den ene og 
den anden side. I udenrigspolitik-
ken er vi eksempelvis mere enige 
med venstresiden af folketingssa-
len, mens hvad angår den økono-
miske side af politik, er vi mere 
til højre. Med partiet prøver vi at 
genopbygge midten. De Radikal 
har bevæget sig på ydersiden”.

I var meget populære, da I sprang 
ud som et nyt parti, og spået om-
kring 20 mandater, men i dag er 
I nede på 7-8 mandater, hvad skyl-
des nedgangen?
”Det er en meget logisk udvikling. 
Vi forestillede os ikke at blive der-
oppe. I udgangspunktet havde vi 
forestillet os et mandattal på syv 
til ni, så vi er tilfredse med status,” 
siger den rolige formand.

Han pointerer, at det ikke er an-
delen, der er relevant, men samar-
bejdet og indflydelsen.

”De Radikale havde i 90’erne kun 
syv mandater, men havde størst 
indflydelse på dansk politik. 

Det handler ikke om antallet af 
mandater, men om mandaterne er 
afgørende. I dag har de Radikale 
16 mandater, men næsten ingen 
indflydelse.«

Tror du så NA vil have en afgø-
rende indfl ydelse?
”Ja, jeg tror, at vores mandater vil 
være afgørende for, hvordan den 
næste regerings politik vil se ud”

Måske også afgørende for, hvem 
den næste regering vil være?
”Ja, også den næste regering”

Hvem vil NA støtte en rød eller en 
blå regering?
”I udgangspunktet er vi tættere 
på VK-regeringen. Men det kom-
mer an på, om vi kan få en skat-
tereform. Der er nogle områder, 
hvor vi skal have et fingeraftryk. 
Vi peger på en borgerlig statsmini-
sterkandidat, men det udelukker 
ikke andre, hvis vi ikke får vores 
mærkesager igennem. Det er kun-
sten ved at være et midterparti, 
men fokus er forhandlingerne og 
resultaterne”.

Folkelig og populær

Du blev for nylig af befolknin-
gen kåret som mere folkelig end 
Margrethe Vestager, hvad skyldes 
denne opfattelse?
»Jeg har ingen fine fornemmel-
ser. Jeg taler med alle og er åben 
overfor alle, og så er man vel 
mere folkelig.«

Er Margrethe ikke folkelig?
»Jo, men bare på en anden 
måde.« 
Du betragtes også som en ”dan-
sker” og en, der har udlevet den 
danske drøm, men  hvordan defi -
nerer du dig selv?
”Jamen jeg er dansker. Mine børn 
bor her, og jeg kommer til at dø i 
dette land. Men kulturelt har jeg 
taget det bedste fra begge kultu-
rer.”

Khader betegner sig selv som 
dansker af arabisk muslimsk 
oprindelse. Han er åben overfor 
kultur, men kritisk overfor alle 
religioner.

”Religioner har det med at tage 
patent på hele sandheden, og det er 
derfor, at jeg er mere optaget af de-
mokratiet, fordi det ikke tager pa-
tent på hele sandheden, man giver 
plads til forskellige sandheder”.

Khaders hemmelighed for en god 
integration er, at man klarer sig 
selv, viser loyalitet og bidrager po-
sitivt til samfundet.

Hvad mener du om 24 års reglen 
og tilknytningskravet?
Jeg hører fra flere sider, at det 
virker, og det gør indtryk på mig, 
og så længe der er nogen, der ikke 
modbeviser det, så skal vi fast-
holde det”.

Modsat din popularitet hos fl ertal-
let af den danske befolkning, er du 
mindre populær hos dine nydanske 
landsmænd, især hos imamerne, 
hvad skyldes det?
»Man kan ikke være populær hos 
alle. Erdogan er heller ikke popu-
lær hos alle tyrkere. Det, der er 
vigtigt, er dem, der bakker mig og 
mine synspunkter op, og så er det 
underordnet, hvilken etnisk eller 
religiøs baggrund de har. Jeg er 
kold overfor mine kritikere.«
Kan det skyldes din kritiske til-
gang til religionen?
Jeg forsvarer religionen Islam, 
men er modstander af islamismen. 
Jeg kæmper også min mors kamp 
for at være muslim i Danmark. 
Hun går med tørklæde og faster, 
men er ikke islamist. Hun vil bare 
dyrke sin religion i fred og ro. Jeg 
er ikke antimuslim, men antiisla-
mist, og det har nogen muslimer 
eller palæstinensere svært ved 
at skelne mellem” svarer Khader 
bestemt.

Han mener i øvrigt, at folk, der 
blander det sammen, er i udgangs-
punktet islamister.

Kritikerne har været meget delte 
med hensyn til din politiske kar-

riere, hvor er Naser i sin politiske 
karriere om ti år?
Jeg ved det ikke. Det er svært at 
sige, men det kan være, at jeg har 
en stor kiosk, der hedder ”der var 
en alliance” siger Naser og bryder 
ud i en stor latter.

Hvad sælger du så i kiosken – de-
mokrati?
Khader griner videre.
”Jeg kunne se mig selv som Rocky, 
der åbner sin restaurant og deler 
ud af sine oplevelser til sine kun-
der. Men ærligt talt, så ved jeg det 
ikke. Hele min karriere har været 
uplanlagt. Det ene har ført til det 
andet med sig. Jeg har bare gjort 
det, som jeg troede på. Da jeg kom 
til Danmark som 11-årig, tænkte 
jeg ikke på, at jeg skulle blive par-
tileder 30 år senere. Er der noget 
man ønsker sig, skal man kæmpe 
for det. Alt kan lade sig gøre i 
Danmark. Det er ikke kun den 
amerikanske, men også den dan-
ske drøm.”

Så du kunne også være en potentiel 
statsministerkandidat?
”Nu går jeg ikke efter det, men min 
baggrund udelukker det ikke.

Heller ikke dine ambitioner?
”Jamen, jeg har ikke de der ambi-
tioner. Jeg tænker ikke så langt,” 
siger Khader smilende og rejser sig 
for at gå ud og hilse på sine nye 
medlemmer.

yildiz.akdogan@haber.dk

INTERVIEW
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Kioskejer eller minister
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• Internet
• IP telefoni
• Mobiltelefoni
• OplevelsesPakker

OutWave

Kommunikationsløsning 
til private

OUTSOURCING THE NEW WAVE

Avadøreholmen 48 - DK-2650 Hvidovre - Tlf.: + 45 36 77 90 70 - Fax: + 45 36 77 10 69
info@outwave.dk - www.outwave.dk

CEP TELEFONU
IP TELEFON 
OUTWAVE INTERNET

• Internet
• IP telefoni og mobil
• IT-løsninger
• Print og kopi

OutWave

Kommunikationsløsning 
til erhverv

OUTSOURCING THE NEW WAVE

Forny hele eller dele af din 
virksomheds kommunikationsløsning
-til en fast, lav månedlig ydelse!

IP telefonu ile bütün sabit 
hatlara bedava arama 

yapabilirsiniz. 
Yurtdışı konuşmalarınızda 

büyük ucuzluk!
IP telefonu ile internet hattı üzerinden 
de konuşabilirsiniz. Bu sizin telefon 
faturalarınızda inanılmaz bir azalma 

anlamına gelecektir. 
Ayda sabit ücrete bağlı gece-gündüz sabit 
hatlara bedava arama yapabilirsiniz, üstelik 

tek kuru fazla para ödemeden.

■ İşlem ücreti yok
■ Numara gösterme
■ Arama aktarımı
■ Uyandırma
■ Telemesaj
■ Numara engelleme
■ Sabit hatlara bedava arama

Dakikası 37øre ve abone ücreti 
O krona konuşun.

Outwave mobil telefonu ile avantajlarınız:
■ 0 krona abone ücreti
■ 37 øre
■ 20 øre SMS

Outwave Internet IP Telefon

Totalløsning 10 clienter
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Totalløsning 10 clienter

Totalløsning Personlig

�����

�����������������������

Pris pr. client

  999,-

Pris pr. client

  750,-

Daha geniş bilgi için internet sitemize bakın  ya da bizi arayın

Cep Telefonu
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OplevelsesPakker
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Outwave cep telefonu 
size Danimarka’nın 
kapsama alanı ve 
fiyatlarını sunuyor. 

Bütün gün konuşma 
ücreti sadece 37 øre. 

Hem sabit hat, 
hem de cep telefonu.
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OplevelsesPakker
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Böylelikle hızlı bağlantınızla 
sorunsuz müzik, film 
indirebilirsiniz, internette 
oyunlar oynayıp, canlı 
yayın tv izleyebilir, radyo 
dinleyebilirsiniz.  

Outwave internetiniz size sınırsız  
internete bağlanma imkanı sağlıyor. 

Artık internete bağlandığınızda 
saate bakmayacaksınız, çünkü size 

sunduğumuz internet çözümü süresizdir, 
yani artık aylık bir sabir ücretle istediğiniz 

kadar internette kalabilirsiniz. 
İstediğiniz paketi seçin ve sınırsız 

internete sahip olun. 

Outwave internetinizle 
imkanlarınızın sınırı yok! 
IP TV, Video on Demand 

izleme) ve tabii ki IP telefonu 
(Internet üzerinden telefon 

Dakikası 37
0 Kron abone ücreti
20 Øre’ya SMS

Harika paketlerden istediğinizi internet 
üzerinden sipariş edin, bedava DVD 

oynatıcısına sahip olun.
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• Internet
• IP telefoni og mobil
• IT-løsninger
• Print og kopi

OutWave

Kommunikationsløsning 
til erhverv

OUTSOURCING THE NEW WAVE

Forny hele eller dele af din 
virksomheds kommunikationsløsning
-til en fast, lav månedlig ydelse!

DANİMARKA’DA BİR İLK
Böylesi Danimarka’da hiç görülmedi. İnanılmaz fi yatlarla siz müşterilerimize 

harika paketler sunuyoruz. Size uygun olan paketi seçin aylık sabit • Internet
• IP telefoni
• Mobiltelefoni
• OplevelsesPakker

OutWave

Kommunikationsløsning 
til private

OUTSOURCING THE NEW WAVE
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OplevelsesPakker

Harika paket 1

İnternet + IP telefon 
+ cep telefonu + 42  
ekran plazma TV

Harika paket 2

İnternet + IP telefon + cep İnternet + IP telefon + cep 
telefonu + IBM dizüstü telefonu + IBM dizüstü 
bilgisayar

İnternet + IP telefon + cep İnternet + IP telefon + cep 
telefonu + IBM dizüstü telefonu + IBM dizüstü 
bilgisayar + 42  ekran 
plazma TVplazma TV

Harika paket 3Harika paket 3

AYDA SADECE AYDA SADECE 499,-DKK

AYDA SADECE 499,-DKK

AYDA SADECE 699,-DKK

Avadøreholmen 48 - DK-2650 Hvidovre - Tlf.: + 45 36 77 90 70 - Fax: + 45 36 77 10 69
info@outwave.dk - www.outwave.dk
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OutWave Internet IP Telefoni
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2 MB/512KB for

149,-
om måneden!*

Frit forbrug – altid online!

Gratis samtaler til 
alle fastnettelefoner

 99,-
 Fast pris pr. md.*
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Mobiltelefoni
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0kr i abonnement

37øre/min*
send SMS for kun 20 øre!
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İŞTE! HARİKA PAKETLER SİZİ BEKLİYOR

ABONE YOK
EKSTRA ÜCRET YOK

HARİKA PAKETLER
CEP TELEFONU
IP TELEFON
INTERNET

DANİMARKA’DA BİR İLK
Böylesi hiç görülmedi. İnanılmaz fi yatlarla siz müşterilerimize harika paketler 
sunuyoruz. Size uygun olan paketi seçin, aylık sabit ödemelerle abone ücreti 
ödemeden istediğiniz kadar telefon görüşmesi yapın, internet kullanın, ayrıca 

bir cep telefonuna sahip olun.

SİZİN İÇİN YETER Mİ? EĞER YETMEZ DİYORSANIZ !
Ayda sadece 499,- kron ödeyin yanında 42 dev ekran plazma TV ya da taşınabilir 

bir dizüstü bilgisayar verelim. Ayda 699,- kron ödeyin size hem 42 dev ekran 
plazma TV hem de taşınabilir bir dizüstü bilgisayar verelim.

Aşağıdaki harika paketlerden istediğinizi seçin 
ve internet üzerinden sipariş edin bedava

oynatıcısına sahip olun. Bu kampanyadan sadece 
internet üzerinden sipariş edenler yararlanabilir. 
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HABER
mener 
Velkommen tilbage!

Efter en velfortjent ferie, har mange af os ka-
stet sig ud i et nyt arbejdsår. Nogle af os ville 

ønske ferien var lidt længere – uanset om ferien 
var god eller kedelig, men hverdagen kalder.

   ***

Vi på redaktionen indleder det nye arbejdsår med 
glæde og spænding. 
Det har vi gjort i de sidste 4 år. Og endnu en-

gang starter vi arbejdsåret med at deltage i forbe-
redelserne til en spændende filmfestival, der kører 
fra den 20-30. september.

   ***
Det vil ikke være en overdrivelse at kalde vores 
samarbejde med Copenhagen International Film-
festival en tradition. 

   ***
Også i år er festivalen fyldt med et væld af spæn-
dende film og aktiviteter, som vil glæde os alle 
sammen. Vi er enorm glade for vores samarbejde 
– ikke mindst fordi dette samarbejde betyder, at 
vi kan præsentere syv nye og spændende tyrkiske 
film til Københavnerne. 

   ***
Et andet glædeligt afsnit i dette samarbejde er at 
kunne præsentere københavnerne med tre frem-
trædende tyrkiske filmstjerne. 
   ***

Derfor opfordrer vi jer kære læsere til at holde øje 
med avisen og vores hjemmeside i de kommende 
dage. På vores hjemmeside vil vi løbende oriente-
re om aktuelle arrangementer - herunder hvor og 
hvornår de tyrkiske film vises.
 

Endnu engang velkommen tilbage fra ferie og for-
håbentlig ses vi i biografen!

Af Bo Sandberg, 
folketingskandidat, 
Socialdemokratiet, 
Storkreds 
København

Vi står foran 
et folketings-

valg. Det er en god anledning 
til at få menneskelighed og to-
lerance tilbage i dansk politik. 
Alt for længe har Dansk Fol-
keparti fået lov at sætte dags-
ordenen. Både for landets lov-
givning. For tonen i debatten. 
Og for opfattelsen af virkelig-
heden.
Men i et rigt land som Dan-

mark skal der være overskud 
til, at forskellige nationalite-
ter kan leve trygt ved siden af 
hinanden. Og jeg mener, at Kø-
benhavn er et godt eksempel 
på en multietnisk og multikul-
turel by – selvom vi da natur-
ligvis også har vores problemer 

at slås med.
Fremtidens arbejdsmarked 

bliver mere internationalt - 
derfor er det godt med mang-
foldighed i befolkningen. I det 
hele taget kommer vi til at 
mangle arbejdskraft i al den 
fremtid, vi kan overskue.

Integration er en tosidet 
proces
Man skal ikke i misforstået 
godhed lade være at stille krav 
til indvandrere. Man skal over-
holde landets love. Man skal 
gøre en indsats for at lære at 
tale dansk. Man skal gå i dan-
ske vuggestuer og børneha-
ver. Man skal gå i den danske 
folkeskole. Man skal tage en 
udannelse.
Men også danskerne skal 

strække armen ud til samar-
bejde. For eksempel er vi me-
get dårlige til at acceptere, når 

udlændinge taler dansk med 
accent. Men selve definitionen 
på integration er en tosidet 
proces, hvor begge parter kom-
mer hinanden i møde. Hvis det 
kun er én part, der skal tilpas-
se sig, hedder det assimilation - 
og det er noget ganske andet.

De svageste er blevet ramt 
af VK-regeringens 
socialpolitik
Siden magtskiftet i dansk po-
litik i 2001 har vi desværre 
set flere eksempler på social-
politik, som rammer de aller-
mest udsatte familier: Den 
lave starthjælp til flygtninge 
fremmer absolut ikke integra-
tionen. Noget af det første, 
som skæres fra, når økono-
mien strammer til, er fx bør-
nenes biografture, kontingent 
til sportsklubben, deltagelse i 
klassens børnefødselsdage, ud-

flugter mv. Læg hertil den nye 
300-timers regel, der rammer 
familier med ledige, som er så 
langt fra arbejdsmarkedet, at 
selvom man tager pengene fra 
dem, kommer de ikke tættere 
på et job. Indgrebet er skræd-
dersyet til at ramme indvan-
drerfamilierne.

Vi skal tage vores ansvar i 
verden
Danmark skal stadig føre en 
aktiv udenrigspolitik, men vi 
skal ikke være dikkende lam-
mehale for Bush-administra-
tionen i USA. VKO-flertallet 
skal drages til ansvar for ka-
tastrofen i Irak ved det næste 
folketingsvalg. Som krigsfø-
rende nation har Danmark bi-
draget til de massive flygtnin-
gestrømme ud af Irak. Derfor 
må vi nødvendigvis også tage 
imod de irakiske flygtninge her 

i landet. Det er en skandale, at 
vi tørrer den del af krigsansva-
ret af på Sverige og Norge, som 
har taget imod det tredobbelte 
antal irakere.

Tyrkiet skal med i EU
Vores generations vigtigste 
test for politisk lederskab, er at 
bane vej for Tyrkiet som med-
lem af EU engang ude i hori-
sonten. Tænk, hvis man kunne 
bygge bro henover det, mange 
ynder at kalde civilisationer-
nes og religionernes kamp! EU 
bygger på samtale, demokra-
ti, retsstatsprincipper og mar-
kedsøkonomi, men er ikke en 
kristen klub. Og så har EU jo 
for længst lovet Tyrkiet, at lan-
det kan blive EU-medlem, hvis 
de såkaldte ”københavner-opta-
gelseskriterier” er overholdt.
Læs mere om mig og min po-

litik på www.bosandberg.dk

Menneskeligheden skal tilbage!
DEBAT

Kristine Engel, 
Socialrådgiver

De sidste 5 
år er der 

sket mange 
ændringer i 

den danske lovgivning, især 
på flygtninge og indvandrer 
området. I forbindelse med 
min afsluttende opgave på 
studiet som socialrådgiver 
har jeg valgt at beskæftige 
mig med processen omkring 
ægtefællesammenføring, da 
denne er blevet meget van-
skelig de seneste år.

Det er min opfattelse, at 
det er næsten umuligt at 
opnå ægte-
fællesam-
menføring, og 
det er en svær 
og langsomme-
ligt proces.

I 2002 ændre-
de man regler-
ne i udlændin-
geloven, så det 
på mange måder 
blev sværere at 
få sin udenland-
ske ægtefælle til 
Danmark. Det blev 
sværere at blive 
ægtefællesammen-
ført. Man indførte 
et alderskrav for 
begge parter på 24 år og 
man indførte et tilknytnings-
krav. Parternes samlede til-
knytning skulle være større 
til Danmark end til noget 
andet land.

Fra politisk side blev det 
fortalt, at stramningerne 
havde til formål at begrænse 
antallet af indvandrere, styr-
ke integrationsindsatsen og 
dæmme op for tvangsægte-
skaber og arrangeret ægte-
skaber.

I 2003 ændrede man til-
knytningskravet, så det 
blev lettere for mennesker, 
der var født danske eller for 

mennesker der havde fået 
dansk statsborgerskab i en 
tidlig alder at få deres ægte-
fælle til landet. Dette tiltag 
blev kritiseret i Danmark og 
dele af Europa, da man men-
te det var diskriminerende 
mod etniske grupper.

Reglerne er i strid med 
Den europæiske Menneske-
rettighedskonvention, der 
foreskriver, at enhver har 
ret til at bo sammen med 
sin familie, og at ingen of-
fentlig myndighed må gøre 
indgreb i denne ret. 

Folkeparti, partiet 
har været fortaler for de 
stramme regler og jeg hå-
bede, han kunne hjælpe 
med at få mig til at forstå, 
hvorfor reglerne er udformet 
som de er. Han var dog ikke 
i tvivl om, at reglerne var, 
som de skulle være. Hans 
holdning var desuden, at 
folk bare kan rejse til deres 
oprindelige hjemland og bo 
der med deres familie. Han 
synes dog, det var ærger-
ligt, at lovgivningen ikke 
kun gjaldt for muslimer, da 
det var denne gruppe, loven 
primært havde til formål at 
holde ude af landet.

Det er heldigvis ikke alle 
der er enige i disse udta-
lelser. De fleste der arbejde 
med personer der sidder i 
klemme i lovgivningen me-
ner, at man skal have ret til 
at bo med sin familie, hvor 
man har lyst. 

Som situationen er i dag, 
ender mange unge nygifte 
i en meget uheldig og svær 
situation. En ægtefælles-
ammenføring kan risikere 
at tage mange år og kræve 
mange tårer.

Når man 

nem en brevveksling med 
udlændinge service. Der er 
derfor ingen ansøgerne kan 
spørge til råds, når de skal 
udfylde ansøgningsskema-
et. Dette giver anledning til 
frustrationer, da små proble-
mer nemt kan vokse sig sto-
re, hvis man ikke ved hvor 
man kan få hjælp.  Mange 
tror uheldigvis, at hvis de 
får et barn sammen, kan 
det være lettere at opnå æg-
tefællesammenføringen, 
men dette er ikke tilfældet. 
I stedet kommer mange børn 
til at bo alene med deres far 
eller mor, mens den anden 
forældre er i Tyrkiet.

Selv om ægtefællesammen-
føringen rummer nogle kon-
krete krav, har det ofte følel-
sesmæssig konsekvenser for 
ansøgerne. De bliver nægtet 
en rettighed som alle burde 
have. Retten til at bo med 
deres familie.

For mange unge der søger 
om ægtefællesammenføring, 
bliver det et problem at få 
økonomien til at hænge sam-
men. Ægtefællen fra Tyrkiet 
bor ofte på turist visum og 

må derfor ikke ar-
bejde i Danmark. 
Parret skal derfor 
leve af en indtægt, 
hvilket kan være 
svært i Danmark, 
specielt hvis de 
også har børn.

Reglerne er 
vedtaget af re-
geringen for 
at forbedre in-
tegrationen. 
Dette tror jeg 
også, at de 
gør, i de til-
fælde hvor 
der er tale 
om tvangs-

ægteskaber, men no-
get tyder på, at den gruppe 
er urimelig lille i forhold til 
den gruppe der er berørt af 
reglerne.

Det er et problem, at lo-
ven ikke er i stand til at se 
forskel på arrangerede og 
tvangsægteskaber. De tager 
derfor ikke hensyn til den 
traditionelle muslimske æg-
teskabs tradition, hvor unge 
ikke omgås hinanden inden 
ægteskabet.

Som socialrådgiver og 
dansker, håber jeg, at disse 
regler snart ophører med at 
eksisterer, da de ifølge min 
bedste overbevisning er et 
brud på menneskerettighe-
derne og almindelig menne-
skelig forståelse. 

habe@haber.dk

Diskrimination i ægtefællesammenføring

denne er blevet meget van-
skelig de seneste år.

Det er min opfattelse, at 
det er næsten umuligt at 

ne i udlændin-
geloven, så det 
på mange måder 
blev sværere at 
få sin udenland-
ske ægtefælle til 
Danmark. Det blev 
sværere at blive 
ægtefællesammen-
ført. Man indførte 
et alderskrav for 

indgreb i denne ret. 
Jeg tog kontakt til en po-

litiker fra 

Dansk 
Folkeparti, partiet 

Når man 

ansø-
ger om familiesam-

menføring foregår det gen-
nem en brevveksling med 

bejde i Danmark. 
Parret skal derfor 
leve af en indtægt, 
hvilket kan være 
svært i Danmark, 
specielt hvis de 
også har børn.

Reglerne er 
vedtaget af re-
geringen for 
at forbedre in-
tegrationen. 
Dette tror jeg 
også, at de 
gør, i de til-

ægteskaber, men no-
get tyder på, at den gruppe 
er urimelig lille i forhold til 
den gruppe der er berørt af 
reglerne.
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Yaya ve alışveriş caddesi Strøget’te 
hizmetinizdeyiz. 

En taze malzeme ile hazırlanmış zengin 
büfemizle ya da A la Carte menümüzle siz 

değerli konuklarımızı ağırlamaktan 
onur duyacağız

Frederiksberggade 22 
1459 København K 

Tlf: 33 33 08 74  
www.restaurantbutterfl y.dk

F
üsun Eriksen 
er udpeget som 
ny leder af BU-
STER Køben-
havns Interna-

tionale Filmfestival for 
børn og unge, og tiltræder 
stillingen den 1. september 
2007. 

Füsun Eriksen kommer 
fra en stilling hos Trust 
Film Sales/Zentropa. 

”Jeg glæder mig usandsyn-
ligt meget til at være med til 
at puste nyt liv i BUSTER 
– denne Danmarks eneste 
etablerede børnefilmfesti-
val,” sagde Füsun Eriksen. 

”Nu hvor festivalen hører 
under Copenhagen Inter-
national Film Festival har 
vi for alvor mulighed for 
at profilere os. Børn går i 
biografen som aldrig før, og 
udbuddet er godt, men sav-
ner den mangfoldighed, som 
BUSTER kan være med til 
at give dem”.

Füsun Eriksen er uddan-
net økonom og efter mange 
års erfaring i reklamebran-
chen blev hun ansat som 
PR-, marketing- og festi-
valchef i Zentropas salgs-
selskab Trust Film. Hun 
har lavet markedsførings-

strategi for samt deltaget 
i internationale festivaler 
med så markante danske 
film som Dogville, Mander-
ley, Brødre, Efter Bryllup-
pet, Arven og Drabet.

”Vi er fantastisk glade for 
at have fået en så dynamisk 
ny leder af BUSTER. Füsun 
har en stor erfaring og et 
indgående kendskab til 
den internationale festival-

verden, som vil komme BU-
STER til gode og sikre dens 
fremtid,” udtaler festivaldi-
rektør Janne Giese.

Pr. 1. juli overgik BU-
STER til Copenhagen In-
ternational Film Festivals 
administration. Den næste 
BUSTER festival finder 
sted i marts 2008.

(Haber)

Tyrkisk kvinde skal 
lede dansk fi lmfestival 
for børn og unge

Snart i danske biografer

Lyngby Storcenter •Tlf: 4588 0504

Lyngby Storcenter •Tlf: 4588 0504
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EU-TYRKIET

Af Ole Vigant Ryborg, EU-
korrespondent for Ugebrevet 
Mandag Morgen

Det politiske pen-
dul svinger – både 

i dansk og europæisk politik. For 
blot et par år siden svingede pendu-
let helt ud til den ene side i forhold 
til Tyrkiet. Tyrkisk EU-medlemskab 
havnede i det politiske fokus – men 
stort set aldrig for noget godt. I ste-
det pegede pendulet på alle de pro-
blemer som ville følge med Tyrkiet 
ind i EU – og det var mange. 
For det første var der religionen. 

Islam og demokrati blev præsente-
ret som modpoler. Og så var der vel-
standsniveauet som nødvendigvis vil-
le lede til en folkevandring af fattige 
tyrkere til det rige Europa. Endelig 
var der også det intellektuelle argu-
ment om, at EU ikke selv ville være i 
stand til at optage et så stort og ”an-
derledes” medlemsland.
Samtidig med, at Tyrkiet kritikken 

spredte sig i Europa var der også en 
anden tendens som voksede. Det fæ-
nomen som kan kaldes for ”legitimi-
tets-bølgen.” 
Fra Tony Blair og Downing Street 

no 10 i London spredte en politik-op-
fattelse sig hos politiske ledere i re-
sten af Europa. Den gik ud på, at po-
litiske ledere forud for et valg skulle 
fortælle meget detaljeret, hvad de 
ville gøre i valgperioden. Valgløf-
terne blev til en slags kontrakt med 
vælgerne og den politiske leder skul-
le derefter i valgperioden helst blot 
gennemføre sine løfter og ikke træffe 
andre vidtgående beslutninger. Den 
slags politisk ville gøre den politiske 
leder mere demokratisk legitim. 
I kølvandet på denne politiske bølge 

argumenterede mange Tyrkiet kriti-
kere for, at en beslutning om at lade 
Tyrkiet blive medlem af EU var så 
stor – så vidtgående – at det ikke var 
legitimt, at den beslutning blev truf-
fet af valgte politikere. Den skulle 
træffes af folket. 
Frankrigs præsident, Jacques Chi-

rac, gik i spidsen og fik indskrevet i 
den franske forfatning at alle EU-ud-
videlser i fremtiden skulle godken-
des ved en folkeafstemning i Frank-
rig. I Danmark foregik et politisk-

strategisk skakspil mellem statsmi-
nister Anders Fogh Rasmussen og 
socialdemokratiets politiske ledere 
– først Mogens Lykketoft og derefter 
Helle Thorning Schmidt – om hvor-
vidt Danmark også skulle garantere 
en folkeafstemning om Tyrkisk EU-
medlemskab. En tanke som har fået 
støtte fra borgerlige aviser som BT, 
Berlingske og Jyllands-Posten. Avi-
sernes logik var groft sagt, at den po-
litikere som ville garantere, at der 
blev en Tyrkiet-afstemning i Dan-
mark, også var den politikere som 
havde størst respekt for demokratiet.
I dag er det politiske pendul igen i 

kraftig svingning i forhold til Tyrkiet 
og Europa. I Danmark er spørgsmå-
let om et Tyrkisk EU-medlemskab 
langt nede på den politiske dags-
orden. Og med Ny Alliance som et 
fremtidigt centralt parti, hvor blandt 
andet partistifteren Gitte Seeberg 
har investeret stor prestige i, at Tyr-
kiet skal blive EU-medlem, så er to-
nen blevet en anden. 
Statsminister Anders Fogh Rasmus-

sen taler ikke længere om Tyrkiet og 
problemerne med et tyrkisk medlem-
skab og på det seneste er han sågar 
begyndt at tale om behovet for ar-
bejdskrafts-indvandring. 
I Frankrig blæser også nye vinde. 

Den nye præsident, Nicolas Sarkozy, 
har igangsat arbejdet med at få æn-
dret på den franske forfatning. En 
af de ændringer Sarkozy ønsker at 
gennemføre handler om netop folke-
afstemninger i forbindelse med alle 
udvidelser af EU. Ikke fordi Sarkozy 
er blevet nogen stor ven af Tyrkiet. 
Men vigtige politiske beslutninger 
skal træffes af folkevalgte politikere 
og skal ikke afgøres af folkestemnin-
ger.
Logikken er klar. Det eneste man 

med sikkerhed kan sige om folkeaf-
stemninger er, at der IKKE er nogen 
garanti for, at vælgerne rent faktisk 
tager stilling til det spørgsmål som 
står på stemmesedlen.
Pendulet er i svingning og meget 

tyder på, at det i fremtiden bliver po-
litiske ledere og ikke folket som kom-
mer til at afgøre Tyrkiets forhold til 
EU. 

haber@haber.dk

Al magt fra folket

Piyasanın en ucuz sigara kabini

İki kişilik sigara içme 
kabini kiralama 
(Leasing) aylık: 

1295,- DKK +Moms
başlayan fi yatlarla

İki kişilik sigara 
içme kabini:

 30.000,- Peşin
35.000 iki taksitle

DKK+Moms 
başlayan fi yatlarla

Dansk Luftteknik AS

«««««ü

15 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe girecek 
ve her sektördeki bütün işyerlerini 

kapsayan yeni sigara içme yasalarına 
işyeriniz hazır mı?

Bizi arayın, kabinlerin yerleşimi ve 
kurulması konusunda danışmanlık 

hizmetlerimizden yararlanın, mağdur 
duruma düşmeyin.

2,4,6,8 kişilik dahili ve harici sigara içme kabinleri

■ Filtre değiştirmeye gerek yok
■ Enerjiden tasarrufl u
■ Özürlüler için kullanışlı
■ Türkiye’de üretilimektedir
■ Bir haftada teslim
■ 5’in üzerinde siparişlerde cazip 
indirim olanakları

Dansk Luftteknik AS
Raadhuspladsen 55, 4. Sal

1650 KBH V

Mobil: 2562 8128
Tlf: 3630 4142

Daha fazla bilgi için :
Sadık Yıldız

TECRÜBELİ SEKRETER ARANMAKTADIR

Çalışma alanları 
Kurs kayıtları, sağlık, çalışma, vergi bakanlığı ile dialog, 

genel araştırma , İşyeri onaylatma-ruhsat işlemleri, belediye 
ile ilişkilerDaha fazla bilgi almak ya da 

müracaatta bulunmak için:

Dansk Luftteknik AS
Raadhuspladsen 55, 4. Sal

1650 KBH V
Mobil: 2562 8128

Tlf: 3630 4142

Daha fazla bilgi için :
Sadık Yıldız
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Mahsa
(Fantazi müzik)

NORDRE FASANVEJ 186 B. 1. SAL
2200 KBH. N

TLF: 28 69 65 99

Türküsevenlerin buluşma yeri

YAKAMOZ

Karzan
(Sorani ve Arapça)

Teoman 
(Özgün ve halk müziği)

TÜRKÜ EVİ

Her Cuma ve Cumartesi Her Cuma ve Cumartesi Her Cuma ve Cumartesi 
akşamları saat 21.00’den akşamları saat 21.00’den akşamları saat 21.00’den akşamları saat 21.00’den akşamları saat 21.00’den akşamları saat 21.00’den akşamları saat 21.00’den akşamları saat 21.00’den akşamları saat 21.00’den akşamları saat 21.00’den akşamları saat 21.00’den akşamları saat 21.00’den akşamları saat 21.00’den akşamları saat 21.00’den akşamları saat 21.00’den akşamları saat 21.00’den akşamları saat 21.00’den akşamları saat 21.00’den akşamları saat 21.00’den akşamları saat 21.00’den akşamları saat 21.00’den 
itibaren Türkçe, Kürtçe, itibaren Türkçe, Kürtçe, itibaren Türkçe, Kürtçe, itibaren Türkçe, Kürtçe, itibaren Türkçe, Kürtçe, itibaren Türkçe, Kürtçe, itibaren Türkçe, Kürtçe, itibaren Türkçe, Kürtçe, 
Arapça  türkü, özgün ve Arapça  türkü, özgün ve 

fantazi müzik ağırlıklı yeni fantazi müzik ağırlıklı yeni fantazi müzik ağırlıklı yeni fantazi müzik ağırlıklı yeni fantazi müzik ağırlıklı yeni 
ortamımızda birlikteyizortamımızda birlikteyizortamımızda birlikteyizortamımızda birlikteyizortamımızda birlikteyizortamımızda birlikteyizortamımızda birlikteyizortamımızda birlikteyiz

Kopenhag şehir Kopenhag şehir 

müzikseverler ve türkü müzikseverler ve türkü 
dostları için yeni buluşma dostları için yeni buluşma 

mekanımızda sizleri mekanımızda sizleri 
ağırlamaktan büyük ağırlamaktan büyük 

gurur duyacağızgurur duyacağız

Af Melihat Zengin

E
t godt og veltræ-
net immunforsvar 
er afgørende for 
at undgå infektio-

ner, siger afdelingsdirektør 
ved afdeling Miljøimmu-
nologi ved Folkehelsein-
stituttet, Martinus Løvik. 
Han fortæller, at somme-
ren gerne medfører rejser 
og omgang med nye men-
nesker, og dermed møder 
man også nye varianter af 
virus, som immunforsvaret 
ikke er forberedt på.
Og vupti kan en sommer-
forkølelse pludselig komme 
snigende. Men hvis du er 
forberedt, slipper du for de 
kedelige sygedage.

Sådan gør du
Lyt til din krop. Du er ikke 
nødvendigvis syg, selvom 
du har smerter, men må-
ske prøver din krop at sig-
nalere, at noget er galt?
Undgå færdiglavet og be-
handlet mad, og spis mere 
frisk frugt, grønsager, og 
fuldkorn. Så får du næ-
ringsstoffer, som styrker 
immunforsvaret.
Drop te, kaffe og alkohol 
og drik meget vand! Dette 
skyller hele systemet, og 
gør det enklere for im-
munforsvaret at udføre sit 
arbejde. Drik også mere 
frugtjuice og urtete.
Væk med røgen! Tobak 
er gift for kroppen. Husk 
også at passiv rygning øger 
risikoen for infektioner.

Ud i frisk luft
Kom ud og få rigeligt med 
frisk luft og sollys. Solen 
er kroppens vigtigste kilde 
til D-vitamin, som er hel-
sebringende for kroppen. 
Men husk at du ikke træn-
ger til at være længe ude i 
solen for at få dækket be-
hovet.

- Og desuden vil meget 
ultraviolet stråling på 
kroppen svække immun-
forsvaret og øge risikoen 
for sommerforkølelse - det 
tilsvarende gælder i påske-
ferien. Gradvis tilvænning 
er at anbefale, også med 
tanke på immunforsvaret.

Du tror sikkert, at kost-
tilskud er godt, og sær-
lig vitaminer som er fyldt 
med antioksidanter. Anti-
oksidanternes opgave i 
kroppen er at neutralisere 
og uskadeliggøre frie radi-
kaler. Enkelte eksperter 
mener imidlertid, at kost-
tilskud og naturmedicin er 
penge smidt ud af vinduet.

- Almindelig balanceret 
kost giver det, immunfor-

svaret trænger til. Brug 
hellere pengene på no-
get hyggeligt - fysisk og 
mentalt overskud styrker 
immunforsvaret og mod-
standsevnen, siger Løvik.

Pas på vægten. Normal-
vægt er den bedste måde 
at opretholde et normalt 
fungerende immunforsvar. 

Hold kroppen i form. Det 
er vigtigt at træne og styr-
ke kroppen. Desuden vil 
dette gøre dig glad, og det 
er ingen ulempe for im-
munforsvaret. 

Sørg for at få nok søvn, 
og helst i et udluftet rom. 
Får du for lidt søvn, må 
kroppen arbejde på højgir, 
og det tærer på immunfor-
svaret.

Find en måde at slappe 
af på og stress ned. Hvad 
med at gå en tur, træne 
yoga, meditere, lytte til 
musik eller læse en bog?

Din krop er konstrueret 
til at kunne helbrede sig 
selv, så du trænger ikke til 
tage piller for absolut alt - 
kun det, der er helt essen-
tielt. Næsespray bør heller 
ikke bruges over lang tid, 
for det forstyrrer slimhin-
derne. 

Løvik tilføjer følgende 
råd til slut:
- Flyrejser øger risikoen 
for luftvejsinfektioner, og 
desuden vil veksling mel-
lem stærk varme med sved 
og kølig træk i skyggen 
øge modtageligheden for 
infektion, fordi slimhinder-
ne påvirkes.

Undgå kedelige sygedage: 
Få styr på sommerforkølelsen
Selv om du har fået ladet batterierne op i ferien, kan 
sensommeren ligeledes byde på snøft og hoste. 
Sådan forbedrer du dit immunforsvar!

Tasarım / Dekorasyon
İnşaat, mimari proje çizim 
uygulama ve danışmanlık

eak-design.com 
 Atila Kahraman

Arkitekt/bygningskonstruktør

     eak@comxnet.dk              www.eak-design.com

Evinizde, işyerinizde değişiklik mi yapmak 
istiyorsunuz? Her türlü işyeri ve konut iç/dış tasarımında 

danışmanlık, projelendirme ve yapı izni için

Tel :2127 5146 

HABERHABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE 

BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM 

VERMEK İÇİN 

haber@haber.dk
mail adresine yazınız 

ya da
3024 5538’i arayınız
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Müracaat:
DAG

 Kompanigatan 4
211 35 Malmö/SVERIGE

Danimarka Tlf: 2562 8128 
İsveç: 0046-7021 42676

Danimarka Vatandaşı olmasanız bile İsveç’e 
taşınma imkanı olduğunu biliyor muydunuz ?

İsveç ve Danimarka’da her türlü oturum, pasaport, 
davetiye işlemleri için danışmanlık 

hizmetleri verilir. 
 

Her büyüklükte daire alınır-satılır ve kiralanır.

Tüm bu sorularınızın cevabını almak için UNI CONSULT’un yeni 
hizmetlerinden yararlanın. Bizi arayın ihtiyacınıza hizmetlerinden yararlanın. Bizi arayın ihtiyacınıza 

uygun çözümü biz bulalım.

İsveç’te 6 ay kaldıktan sonra Danimarka’ya dönebilirsiniz. 
Gereken müracaat ve prosedür için mutlaka bizi arayınız.

Açılış saatleri: 
Hafta içi hergün: 09.00-16.00

İSVEÇ’TE YERLEŞİM

Eşinizi Danimarka’ya getiremiyor musunuz?

İsveç’te oturup, Danimarka’da çalışmak mı istiyorsunuz ?

İsveç’te kiralık ya da satılık ev mi arıyorsunuz ?

İsveç’te mülk mü satmak istiyorsunuz ?

İSVEÇ’TEN DANİMARKA’YA DÖNÜŞ

İsveç’te işyeri mi açmak istiyorsunuz ?

İsveç’te oturup Danimarka’da restoran, pizzeria, 
temizlik şirketlerinde çalışmak isteyenlerin for-
maliteleri hazırlanır. Gerekli izinleri alınır. Vikar 
büromuzdan gereken bilgileri alabilirsiniz

İSVEÇ’TE OTURUP DANİMARKA’DA ÇALIŞMAK

Polonya ve Baltık ülkelerinden işçi 
getirmek mi istiyorsunuz

POLONYA VE BALTIK - İŞÇİ KİRALAMA YENİ

YENİ

YENİ

İ
letişim çağındayız ve artık her ai-
lenin en büyük gereksinimleri ara-
sında çamaşır makinası buzdolabı, 
fırın, bulaşık makinası kadar artık 
çeşitli iletişim gereçleri de kaçınıl-

maz hale geldi. 
Cep telefonu, internet telefon ve inter-

net hizmetleri sunan firmalar arasına bir 
yenisi daha katıldı. Outwave adlı firmayı 
bizler için ilginç kılan özellik ise sahipleri-
nin son yıllarda inşaat ve mobilya alanın-
da başarılı çalışmalar yapmış olan Karataş 
kardeşler olması.

2007 yılında Danimarka-Türk ortaklı-
ğıyla kurulan Outwave’in amacı kıza za-
manda sunduğu iletişim paketi sayesinde 
Danimarka piyasasının büyük çoğunluğu-
nu ele geçirip ardından diğer İskandinav 
ülkelerine açılmak.

Türkiye görüşmelerinde büyük 
tasarruf
Outwave’in sunduğu hizmetlere talip olan 
vatandaşlarımız Türkiye ile yapacakları 
görüşmelerinde artık yüzde 70’e varan 
tasarruflar sağlayabilecekler.

Outwave’in Türk ortaklarından ve yöne-
tim kurulu başkanı Mustafa Karataş 1982 
yılında Danimarka’ya gelmiş. Haber’e ko-
nuşan Karataş, her alanda yeniliklere da-
ima açık olduklarını belirterek ticaretteki 
başarılarının ardında da bunun yattığını 
söylüyor.

Hepsi bir arada
Tüm iletişim ihtiyaçlarını bir kalemde 
toplamak isteyen haneler Outwave’i ter-
cih edip internet, telefon ve cep telefonu 
aboneliklerini buraya taşıdıkları zaman 
bir düz ekran tv veya taşınabilir bilgisa-
yara da sahip oluyorlar. Outwave’i diğer 
firmalardan ayıran özellik ise müşterileri-
ne sağladıkları ürünlerin üzerinde kendi 
logolarının bulunması, her ne kadar logo 
farklı olsa da bu ürünler aslında güvenilen 
firmalar olan Samsung, Phillips vb. gibi fir-
malar tarafından üretilmiş olması.

Haber gazetesi olarak böyle bir cesaret 
göstererek vahşi bir savaşın yaşandığı ile-
tişim piyasasına adım adan Karataş Hol-
ding’e başarılar diliyoruz.

(Haber)

İletişim alanında yeni bir 
oyuncu, hem de bizden 
biri - Outwave

Karataş Holding Yönetim Kurulu Başkanı da olan Outwave’nin Türk ortağı Mustafa Karataş, verdikleri bu 
yeni hizmetle Danimarka’da bir ilki gerçekleştirdiklerini söylüyor.

Danimarka’da hükü-
metin ülkeye göçü 
zorlaştırmasına 

rağmen çalışmak ve eğitim 
almak için Danimarka’ya 
akın eden yabancı sayısı gi-
derek artıyor. Ancak ülke-
ye gelen yabancıların büyük 
çoğunluğunu yeni Avrupa 
Birliği üyesi eski Doğu Av-
rupalılar oluşturuyor.  

Danimarka Yabancılar 
Servisi’nin rakamlarına 
göre, geçtiğimiz yıl Dani-
marka’ya 28 bin ve bu yılın 
ilk dört ayında da 12 bin 

yabancı geldi. Yine Yaban-
cılar Servisi’ne göre, 2006 
yılı başından bu yana 11 bin 
Polonyalı’ya Danimarka’da 
çalışma izni verildi. 

Bazı siyasetçiler ve iş 
dünyası, göçün artmasın-
dan endişe duyulmasına 
gerek olmadığını, aksine  
memnun kaldıklarını dile 
getirirken, Doğu Avrupalı-
ların Danimarka’daki işgü-
cü açığını kapatmayacağın-
dan endişelendiklerini ifade 
ediyorlar. 

İş dünyasına göre, Doğu 

Avrupalılar bir yıl gibi bir 
süre içinde ekonomik so-
runlarını çözdükten sonra 
tekrar ülkelerine geri dö-
nüyorlar. 

Ancak iş dünyası ve siyasi-
ler, Doğu Avrupa’dan göçün 
geçici de olsa işgücü açığına 
kısmen katkısı olduğunu, 
zira Doğu Avrupalıları en-
tegre etme gibi bir durum-
da olmadıklarını, kültürel 
ve dini olarak Danimarka-
lılardan pek farklı olmadık-
larını belirtiyorlar. 

(Haber)

Doğu Avrupa Danimarka’ya akın ediyor
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D
animarka’nın 
Kuzey Jylland 
bölgesinde Skör-
ping kasabasın-

da Skörping özel hastane-
si bünyesinde açılan bir 
MR çekim kliniğinde artık 
uzun süre devlet hastanele-
rinde sıra beklemeden MR 
çektirmek mümkün.

İran asıllı MR uzmanı 
Shahram Mansouri’nin sa-
hip olduğu MR çekim klini-
ğinde Türkçe hizmet de ve-
riliyor. Türkiye’de yaşadığı 
1979-83 yılları arasında bu 
alanda eğitim alan ve ardın-
dan 1984-2004 yılları arası 
İsveç’te eğitimine devam 
eden ve çalışmalarda bulu-
nan Mansouri, çok güzel ko-
nuştuğu Türkçe’si ile Türk 
vatandaşlarına tedavilerin-
de yardımcı olmak istiyor.  

Danimarka’ya evlilik ya-
parak gelen ve özel MR 
çekimi imkanlarını araş-
tırdıktan sonra Skörping 
Özel Hastanesi ile anlaşıp 
hastane bünyesinde “MR-

Klinikken” adlı kliniğini 
açan Mansouri, Türkle-
rin konukseverliğini asla 
unutmadığını belirtiyor ve, 
“Türkler bana Türkiye’de 
kaldığım süre içinde hiçbir 
zaman yabancılık çektirme-
diler. Çok misafirperverler. 
Onlara büyük bir yakınlık 
ve sevgi duyuyorum. Ben 
de onlara burada yardımcı 
olabilirsem ne mutlu bana” 
diyor. 

Danimarka’da iki aydan 
fazla süre tedavi için sıra 
bekleyen hastaların özel 
hastanelere gidebileceğini 
belirten Mansouri, bu has-
taların masraflarını devle-
tin ödediğini ifade ediyor, 
ancak Mansouri iki ay bek-
lemek istemeyen ya da özel 
sigortası olan hastaların 
tedavi giderlerini kendile-
rinin karşılaması gerekti-
ğini sözlerine ekliyor. 

Mansouri, tedavi sonuç-
larını Türkiye’deki dok-
toruna göstermek isteyen 
Türk hastalara çekimleri 

ücretsiz olarak yazılı ya da 
bir CD olarak verdiklerini 
söylüyor. 

MR çekimi hakkında bil-
gi de veren Mansouri, kısa 
adı MR olan Manyetik Re-
zonans Görüntüleme’nin 
cihaz ile vücudun herhangi 
bir bölgesinin kesitsel ola-
rak görüntülenmesi olduğu-
nu söylüyor. MR cihazının 
tıp alanına son 20 yıldır bü-
yük bir devrim getirdiğini 
belirten Mansouri, hızlı ve 
üstün görüntülemeli yeni 
MR çekim cihazına sahip 
olduklarını, kliniklerinde-
ki çekimlerin ışıklı, geniş 
ortamda ve havalandırmalı 
kısa manyetik tünelde ya-
pıldığını söylüyor. Manso-
uri ayrıca, röntgen ışınları 
kullanmadıkları için vücu-
da hiçbir zararı olmadığını 
belirtiyor. Örneğin, beyin-
deki gibi bel ve boyundaki 
rahatsızlıklara da sadece 
MR çekilerek teşhis konu-
labildiğini ifade ediyor.   

(Haber)

MR-Klinikken Skörping,  Himmerlandsvej 36, 9520 Skörping adresinde bulunan Skörping 
Özel Hastanesi bünyesinde hizmet veriyor. Klinik hakkında daha fazl bilgiyi 98 39 22 44 
ya da 29 60 24 99 numaralı telefonlardan veya www.mr-klinikkenskoerping.dk 
internet sitesinden edinebilirsiniz. 

MR Klinikten Türkçe Hizmet

Danimarka’daki has-
tanelerde hali ha-
zırda görev yapan 

her üç doktordan birisinin 
yabancı olduğu 
ve bu sayının gi-
derek artmasının 
beklendiği bildi-
rildi.

Berlignske Ti-
dende yeralan 
bir haberde, has-
tanelerde görev 
yapan Danimar-
kalı doktor sa-
yısının yetersiz 
olduğu ve önü-
müzdeki yıllarda 
binin üzerinde 

yabancı uzman doktora ih-
tiyaç olduğu belirtildi. 

Sadece başkent Kopenhag 
ve çevresinde binin üzerin-

de doktor, hemşire ve has-
tabakıcıya ihtiyaç olduğu 
vurgulanarak, ülke gene-
linde 3 bin 400 doktor ve 

hemşireye ihtiyaç 
olduğu, bu açığın 
ise yurtdışından 
gelecek doktorlar-
la kapatılabileceği 
ifade edildi. 

Edinilen bilgile-
re göre, Kopenhag 
yakınlarındaki 
Herlev Hastanesi 
önümüzdeki ay-
larda Polonya’dan 
hemşire ve doktor 
getirecek. 

(Haber)

Hastaneler yabancı doktorlara emanet 
Danimarka’daki hastanelerde doktor ve hemşire 
açığı giderek büyüyor ve bu açığı yurtdışından getiri-
lecek uzman doktorlar ve hemşireler kapacak. 
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Geçenlerde bir okuyucumuz şöyle bir 
soru yöneltti: Uzun süredir bel ağrısı 
çekiyorum. Fazla Danca bilmediğim-
den, derdimi de doktora anlatamıyo-
rum. Bir iki ilaç yazıp beni eve gönde-
riyor. Tercümana verecek param yok. 
Doktordan bana tercüman getirmesini 
isteyebilir miyim?

Soruya verilecek cevap hem “evet” 
hem de “hayır”. Bu gün geçerli olan 

kurallara göre, Danca bilmeyen bir va-
tandaş, iki durumda tercüman isteye-
bilir. Bunlardan ilki iltica-, ikincisi de 
ceza davalarında. Politik görüşü, dini 
inancı veya cinsiyeti nedeniyle kendi ül-
kesinde sığınamayıp, Danimarka’ya ge-
len bir vatandaş, tercüman isteyerek, 
istek ve sorunlarını Danimarka makam-
larına anlatır. Aynı şekilde savcılık veya 
bir vatandaş tarafından hakkında ceza 
istemiyle mahkemeye sevkedilen bir şa-
hıs da, kendini savunmak üzere, tercü-
man ister. Bu iki durumda tercüman gi-
derleri resmi makamlar tarafından kar-
şılanır.  
İltica ve ceza davalarında tercüman 

verilip verilmeyeceği veya ihtiyaç olup 

olmadığı tartışılmaz. Tercümanın gelip 
gelemeyeceğine – veya tercüman hakkı-
nı kullanıp kullanmayacağına - sığınma 
isteminde bulunan veya yargılanmak 
üzere mahkemeye çıkarılan şahıs ka-
rar verir. Bu iki durum dışındaki haller-
de, tercüman isteme hakkı yasal olarak 
yoktur. 
Bu yüzden okuyucumuzun doktor-

da tercüman isteme hakkı yasal olarak 
yok. Ama bir çok okuyucumuz mutlaka 
doktorda, hastanede, belediyede, iş ve 
işçi bulma kurumlarında tercüman kul-
lanmıştır veya tercüman kullanan va-
tandaşlara rastlamıştır. ‘Bize tercüman 
sadece mahkeme ve iltica davalarında 
veriliyorsa, nasıl olurda sosyal danış-
manla veya okulda öğretmenle görüşür-
ken tercüman çağırırlar’ diye akla bir 
soru gelebilir. Evet işin püf noktası bu-
rada. Bazen öğretmenle, doktorla, sos-
yal danışmanla görüşürken tercüman 
çağırırlar, bazen de çağırmazlar. 
Resmi kurumların bazen tercüman ge-

tirmeleri bazen de getirmemeleri, resmi 
dairelerin işleyişini belirleyen yasayla 
ilgili. Bu yasa resmi dairelere bazı yü-
kümlülükler getirir. 

Bu yükümlülükler:
1) Resmi dairelerin kararı net ve an-

laşılır olmalı. Karar çelişkili olmamalı, 
yoruma meydan vermemeli ve anlaşılan 
bir üslupla yazılmalı.  
2) Resmi daireler verilen kararın mü-

racaat sahibi vatandaş tarafından an-
laşıldığından emin olmalı. Karar hem 
resmi dairenin hem de müracaat sahibi-
nin kullandığı ortak bir dilde olmalı. Bu 
Danca olabilir, İngilizce olabilir. Ortak 
bir dilin olmadığı durumlarda karar ter-
cüme edilmeli, tercüman kullanılmalı.
3) Resmi daireler yapılan müracaatla-

rı ve müracaat sahiplerini anlamak zo-
rundadır. Yazılı ve sözlü yapılan müra-
caatlar bu yüzden tercüme edilmelidir, 
örneğin polise yapılan Türkçe bir ih-
bar, biz Türkçe bilmiyoruz diye göz ardı 
edilmemeli, Danca’ya tercüme edilmeli. 
İşte polisin, belediyenin, ilk okulların, 

doktor ve hastanenin bazen türcaman 
çağırıp bazen de çağırmamaları, bu üç 
kuralla, yani bu makamların yasayla be-
lirtilen yükümlülüklerini nasıl yerine 
getirdikleriyle ilgili. Bazen ve bazı mü-
racaatlarda ‘bizim iletişim sorunumuz 
yok’ deniyor, çünkü müracaat sahibi bi-

raz Danca bilebilir ya da Danca bilen 
çocuğunu beraberinde götürebilir. Ba-
zen ‘tercümana gerek yok ben sorunu 
anlıyorum’ deniyor. Mesela sınıf öğret-
meni veya doktor böyle söyleyebilir. Ara 
sıra da resmi kurumlar politik davra-
narak ‘sen daha uyum sağlamadın mı? 
Danca  öğrenseydin’ deyip, sorunu ba-
şından atıyor. 
Tekrar okuyucumuzun sorusuna döne-

cek olursak. Evet tercüman isteyebilir-
sin, ama sonuçta tercüman gelip gelme-
yeceğine doktorun karar verecektir. Şa-
yet yukarıda belirtilen üç kural yerine 
getirilmişse veya doktorun yerine geti-
rildiğine karar vermişse (‘ben hastamla 
anlaşabiliyorum ve o beni anlıyor’ diye 
düşünüyorsa), tercüman istenmeyecek-
tir. Fakat hasta veya müracaat sahibi 
olarak her zaman - parasını kendiniz 
ödeyerek – yanınızda bir tercüman veya 
size yardımcı olarak birisini götürebilir-
siniz. Ayrıca resmi makamın yukarıda 
belirtilen üç yükümlülüğü yerine getir-
mediğine inanıyorsanız, bu durumu şi-
kayet edebilirsiniz.

 tireli@haber.dk

HABER

Pek yakında Danimarka’da 
sinemalarda

Okul ile velilerden beklenenler
Bedriye Zelal Doğru

Uzun bir tatilden sonra tekrar bir-
likte olmak yeni beklentileri de 

beraberinde getirmektedir. Umarım 
bütün çocuklarımız ve aynı zamanda 
velilerimiz güzel ve neşeli bir tatil ge-
çirmişlerdir.  
Hepimizin bildiği üzere okullarımız 

ağustosun ikinci ve bazı belediyelerde 
ise ilk haftasında açılmaktadır. Kimi 
öğrencimiz bir üst sınıfa geçmenin 
heyecanıyla okula başlıyordur, kimi 
öğrencilerimiz ise daha yeni okula 
başlamanın verdiği bir heyecanla çe-
şitli sorular barındırıyordur küçücük 
beyinlerinde. Aynı şekilde bu heyecan 
velilerimiz içinde geçerlidir. Kimile-
rimiz daha önceki çocuklarımızdan 
edindiğimiz tecrübeyle hareket edi-
yor, kimimiz ise daha ilk çocuklarının 
ilkokula başlayışını heyecanla bekli-
yordur. Benimde bu yazımda değin-
mek istediğim konu yeni velilerimiz. 
Okula başlayış ailenin yaşamında 

çocuğun konuşması, yürümesi gibi 
önemli bir aşamadır. Okula başla-
ma çocuk yönünden belli bir zekâ ve 
duygusal gelişimi tamamlamış olma-
yı gerektirir. 6 yaşını bitirdiği halde 
zekâsı yeterli olan bir çocuk ruhsal 
bakımdan evden ayrılabilme olgunlu-
ğunu göstermeyebilir. Özellikle oyun 
ve arkadaşlıktan uzak tutulmuş, dı-
şarı çıkarılmamış çocuklar için evden 
ayrılış ürkütücüdür. Fakat burada 
gerek velilere gerekse öğretmenlere 
düşen görev; çocuklarımıza bağımsız 
birer küçük birey olmayı öğretmek-
tir. Unutmayalım ki; çok küçük yaş-
tan itibaren bağımsız ve sorumluluk 
taşıyan bir birey olarak çocuğumuzu 
okula gönderdiğimizde ileride daha 

başarılı bir bireyin zeminini hazırla-
mış oluruz. 
Okulların açıldığı ilk günlerde, her 

sınıfta birkaç anneyi sıralarda çocuk-
ları ile birlikte otururken görmek ola-
ğandır. Okula korku ile giden ve hep 
evi düşünen bir çocuğun kendini oku-
ma ve öğrenmeye vermesi kolay ol-
maz. Ayrıca yaşıtları içine karışması, 
birlikte oynaması ve arkadaşlık kur-
ması güç olur. Okula uyumu ve başa-
rısı bir anlamda anne-babanın yetiş-
tirmedeki başarısının bir ölçüsüdür. 
Tabii bu arada anaokuluna gitmiş 
olan çocuklarının bu konuda daha az 
zorlanacakları ve daha tecrübeli ol-
dukları göz ardı edilemez. 
Kendi ülkemiz dışında başka bir ül-

kede yaşadığımız için haliyle bulun-
duğumuz ülkenin eğitim sistemi de 
farklıdır. Bu nedenle okulun veliler-
den beklentisi ve aynı şekilde velile-
rinde okuldan beklentisi çok farklı 
olabilir. Bunun önümüzdeki sezonda 
problem olmaması için velilerimizin 
okul başlangıcında beklentilerini ve 
dileklerini dile getirmeleri ve aynı za-
manda okulun da onlardan beklenti-
lerini öğrenmelilerdir. 
Bugün iki dilli çocuklarımızın git-

mekte olduğu hemen her okulda ter-
cüman imkânı da sağlanmaktadır. 
Dolayısıyla yapmamız gereken tek 
şey; ne beklediğimizi açık bir şekil-
de belirtip, beklenilene de cevap ver-
mektir. 
Unutmayalım ki; çocuğumuzu tes-

lim ettiğimiz eğitim kurumuyla güzel 
bir iletişim birçok sorunu da rahatlık-
la çözebilir. 

b.zelaldogru@haber.dk

EĞİTİM

Tercüman hakkı

SOSYAL DANIŞMANLIK

Üzeyir Tireli, Sosyal Danışman
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9 Ağustos 2003 yılında Kopen-
hag’da Nørreb- ro semtinde iki 

Türk gencinin iş- lediği Antonio 
Currá cinayeti- ni anlatan bir 
belgesel yazıldı. Antonio Currá 
cinayeti, Danimar- ka toplumunda 
son zamanların en çok sözü edilen 
olaylarından biri oldu. Cinayeti 
işleyenlerden ve bu belgeselin baş 
kişisi 20 yaşındaki Ferhat Kılıç, 
cezasının 4 yılını Danimarka’da 
tamamladıktan sonra, cinayeti 
kendisiyle bilikte işleyen kendi-
sinden 2 yaş büyük yeğeni Hızır ile 
birlikte 20 Ağustos günü Danimarka’dan sınır dışı edil-
miş olacak.

Ferhat Kılıç 3 yaşından beri, yeğen Hızır ise Danimar-
ka’da dogmuş ve bu ülkede yaşamaktaydı. Hızır’ın sınır 
dışı edilmesiyle, ilk kez ‘Danimarka doğumlu’ bir kişi sı-
nırdışı edilmiş olacak.

Antonio Currá cinayetini anlatan bu belgesel, Ferhat 
Kılıç’ın kendisiyle, ailesiyle, arkadaşlarıyla, öğretmenle-
riyle yapılan röportajlar ile sosyal raporlara dayanılarak 
gerçekleştirildi.

Belgesel, bu kaynakları temel alarak Ferhat Kılıç’ın 
yaşamını yeniden kurguluyor. Daha erginlik çağına dahi 
ulaşmadan Ferhat’ın yeğenleriyle birlikte esrar kullanma-
ya başladığı, dükkanlarda hırsızlık yaptığı ve daha bir çok 
uygunsuzluğunu, uyumsuzluğunu gözler önüne seriyor.

Bu belgesel sadece cinayeti ve kanıtlarını göstermekten 
çok, 1970’li yılların başlarında Türkiye’deki köklerinden 
koparak Danimarka’ya gelişlerini, karşılaştıkları güçlük-
leri irdeleyen, kitapta kullanılan deyişle ‘misafir işçilerin’ 
belgesel bir tarihi niteliğinde. 4 yıl önce, cinayet toplum-
da büyük yankılar uyandırmıştı. Bugün de, kitap daha 
piyasaya çıkmadan, Danimarka’da bugüne kadar yapılan 
uyum çalışmalarının hiç sonuç vermediği, bir fiyasko ol-
duğu tartışmaları başladı bile.

Bu belgesel ayrıca, sorunlu çocuklara ve ailelerine zama-
nında ve erken müdahalede bulunmadığı için sosyal siste-
mi de eleştiriyor. Kitapta, polisin, eğitmenlerin, pedagogla-
rın kesin ifadelerle ve açık açık, bir çok çocuğun evlerinde 
huzursuzluk ve kötü koşullarda yaşadıkları uyarılarında 
bulunmalarına karşın, sosyal otoritelerin bu çocuklara ve 
ailelere yardım önlemlerini alma konusunda çok yavaş 
davranmakta olduklarına dikkat çekiliyor.

Historien bag mordet på Antonio Currá: SUÇ – Antonio Currá 
cinayetinin perde arkası – Belgesel. Yazarlar Aydın Soei ve Jes-
per Dehn Møller. Yayımlayan: Lindhardt og Ringhof Yayın Evi. 
272 sayfaö 199 kr.

Belgesel film yapımcısı 
Siba Shakib, Afganis-

tan’a defalarca yapmış ol-
duğu gezilerinden birin-
de, bir mülteci kampında 
Shirin Gol (Şirin Gül) adlı 
kadınla karşılaşır. İran’da 
doğan, eğitimini Alman-
ya’da gören ama kalbi Af-
ganistan için çarpan Siba 
Shakib, karşılaştı-
ğı bu kadının güç-
lülüğüne ve kariz-
matik kişiliğine 
hayranlık duyar. 
Şirin Gül, bir çok 
diğer Afgan kadını 
için de tipik olan, 
kadının kaderini 
yüzyılların eski 
geleneklerinin, 
göreneklerinin, tö-
relerin belirlediği, 
fakir, Kuran’ın ve İslam’ın 
Afganların yorumladığı şe-
kildeki kadına bakış açısını 
yansıtan kendi yaşam öykü-
sünü Siba Shakib’e anlatır.  

Şirin Gül, Sovjetler’in Af-
ganistan’ı işgal ettiği sıra-
da küçük bir kızdı. Şirin’in 

ablaları kendi bildikleri şe-
kilde Sovyet işgal güçlerine 
karşı direnirken, annesi ve 
babası bu mücadeleye Mü-
cahidin saflarında katılmış-
tı. Sonuçta ailece başkent 
Kabil’e kaçılmış ve bu, Şirin 
Gül’ün kaçışlarla dolu yaşa-
mının ilk kaçışı olmuştu. 

Kabil’de okulla tanışan Şi-
rin, eğitimin ve 
bilimin yaşamı-
nı nasıl güçlen-
dirdiğini görür. 
Artık bundan 
sonraki yaşa-
mında karşılaş-
tığı, kendisini 
kumarda kaza-
nan tanımadığı 
bir erkekle ev-
lendirilmek, bir 
çok çocuk do-

ğurmak, defalarca kaçmak, 
zorla ırzına tecavüz edilmek 
gibi ağır yaşam koşulları Şi-
rin’i daha da güçlü, dayanık-
lı yapmıştır. 

Dedikodu yazılarının ya-
nında bu öykü de okun-
malı.

Tanrı Afganistan’a sadece ağlamak için geliyor. Afganistan ka-
dının öyküsü. Yazar Siba Shakib. Çeviren Anna Møller Åbom. 
Yayımlayan Husets Forlag Yayın Evi.  285 sayfa.

Yeni kitaplar... Yeni kitaplar... Yeni kitaplar... 
Hazırlayan : Muttalip Abat
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Aarhus Üniversitesi’nin, 2006 
Rönesans Yılı dolayısıyla, 

üniversitenin 5 fakültesinin bü-
yük araştırmaları sonucu yayım-
ladığı bu yapıt, aydınlanma çağı 
Rönesans’ın bir çok yönünü irde-
liyor. Bağnaz dinciliğin egemen 
olduğu orta çağdan modern çağa 
geçiş dönemi olan Aydınlanma 
Çağı Rönesans, bu yapıtta derin 
bilgiler içeren yazılarla birlikte, 
zaten başlı başına yeni bir çağ 
atılımı olan resimlerle okuyucu-
ya sunuluyor. Rönesans’ın Dün-
yası  adlı yapıtı ortaya koyan 
araştırmalar, dikkatleri ağırlıklı 
olarak Aydınlanma Çağı’ndaki 
düşünce, kültür yaşamı ve gün-
lük Yaşam konuları üzerinde yo-
ğunlaştırıyor.

Rönesans, başka bir deyişle 
Aydınlanma Çağı, tarihin en ye-

nilikçi dönüm noktası olarak ta-
nımlanır. Bu döneme kadar dün-
ya evrenin merkezi olarak görü-
lürken, Rönesans’ta bu düşünce 
terkedilmiş ve dünyanın evrenin 
sadece minicik bir parçası olduğu 
kabul edilmiş; Tanrı dünyanın 
sorumluluğunu insanlara bırak-
mış; Reformasyon, Hristiyanlık’a 
yeni bir anlayış getirmiş; bu dö-
nemde dünya ticareti Avrupa’nın 
eline geçmiş; Avrupa, dünyanın 
en büyük askeri gücü olmuş; 
dünya haritası tersine dönerek 
Avrupa yer kürenin en üstünde 
yerini almıştır.

Rönesans’ın şüpheci yaklaşımı 
büyük aydınlar yetiştirmiş ve 
sanat alanında eşsiz gelişmeler 
olmuş, felsefeyi ve dini temel 
alan anlayış yerini gerçekçiliğe 
bırakmıştır artık. Aarhus Üni-
versitesi’nin sunduğu bu yapıt 
da bu dönemin bugünkü dünya 
üzerindeki etkilerini, sonuçları-
nı ve dünyanın bugünkü noktaya 
nasıl geldiğini aydınlatan önemli 
bir yapıt.

RENÆSSANCENS VER-
DEN adlı yapıt, Rönesans düşü-
nü, Rönesans’ın kültür yaşamı, 
Rönesans’ta günlük yaşam ve 
Rönesans sonrası yaşam olarak 
dört ana bölümde sunuluyor ve 
yapıt, hepsi kendi alanında uz-
man 25 üniversite öğretim görev-
lisinin yazılarından oluşuyor. 

Aarhus Üniversitesi’nin, 2006 
Rönesans Yılı dolayısıyla, üni-
versitenin 5 fakültesinin büyük 
araştırmaları sonucu yayımladığı 
bu yapıt, aydınlanma çağı Röne-
sans’ın bir çok yönünü irdeliyor. 
Bağnaz dinciliğin egemen olduğu 
orta çağdan modern çağa geçiş 
dönemi olan Aydınlanma Çağı 
Rönesans, bu yapıtta derin bil-
giler içeren yazılarla birlikte, 
zaten başlı başına yeni bir çağ 
atılımı olan resimlerle okuyucu-
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düşünce, kültür yaşamı ve gün-
lük Yaşam konuları üzerinde yo-
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nilikçi dönüm noktası olarak ta-
nımlanır. Bu döneme kadar dün-
ya evrenin merkezi olarak görü-
lürken, Rönesans’ta bu düşünce 
terkedilmiş ve dünyanın evrenin 
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kabul edilmiş; Tanrı dünyanın 
sorumluluğunu insanlara bırak-
mış; Reformasyon, Hristiyanlık’a 
yeni bir anlayış getirmiş; bu dö-
nemde dünya ticareti Avrupa’nın 
eline geçmiş; Avrupa, dünyanın 
en büyük askeri gücü olmuş; 
dünya haritası tersine dönerek 
Avrupa yer kürenin en üstünde 
yerini almıştır.

Rönesans’ın şüpheci yaklaşımı 
büyük aydınlar yetiştirmiş ve 
sanat alanında eşsiz gelişmeler 
olmuş, felsefeyi ve dini temel 
alan anlayış yerini gerçekçiliğe 
bırakmıştır artık. Aarhus Üni-
versitesi’nin sunduğu bu yapıt 
da bu dönemin bugünkü dünya 
üzerindeki etkilerini, sonuçları-
nı ve dünyanın bugünkü noktaya 
nasıl geldiğini aydınlatan önemli 
bir yapıt.
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DEN adlı yapıt, Rönesans düşü-
nü, Rönesans’ın kültür yaşamı, 
Rönesans’ta günlük yaşam ve 
Rönesans sonrası yaşam olarak 
dört ana bölümde sunuluyor ve 
yapıt, hepsi kendi alanında uz-
man 25 üniversite öğretim görev-
lisinin yazılarından oluşuyor. 

Rönesans’ın Dünyası – düşünce, kültür yaşamı, günlük yaşam, ölümden 
sonra yaşam. Derleyenler Ole Høiris & Jens Vellev. Aarhus Universitets 
forlag Yayın Evi. 546 sayfa. 398 kr.

Danimarkalıların Tarihi 1500 – 2000. Ya-
zar Dr. Knud J.V. Jespersen. Yayımlayan 
Gyldendal Yayın Evi. 308 sayfa. 299 kr.

Bugün birlikte 
yaşadığımız 

Danimarka hal-
kını tanımak, 
düşünce yapısı-
nı (mentalitesi-
ni), Danimarka-
lı olmayanların 
bir türlü anla-
yamadıkları 
yada anla-
makta zorluk 
çektikleri ta-
mamen Da-
nimarkalının 
kendilerine 
özgü davranışlarını, toplum 
değerlerini ve benzeri özelliklerinin ar-
kasında yatan tarihi nedenleri anlayabilmek 
için mutlaka okunması gereken bir kitap 
var elimizde. 

Tarihçi Dr. Knud J.V. Jespersen’in ifade-
siyle, Danimarka’nın son 500 yıllık tarihi, 
her şeyden önce, bir zamanlar deniz trafiği-
nin geniş bir alana yayıldığı, bir dizi ulustan 
ve ülkeden oluşmuş ve sadece Danimarka 
Kralları’nın ve düzenli bir deniz trafiğinin 
birarada tutabildiği bir imparatorluğun 
yavaş yavaş çözülerek dağılmasının, hatta 
1864 savaşında haritadan tamamen silin-
me noktasına gelinmesinin, sonuçta bugün 
Danimarka dediğimiz çekirdek ülkenin olu-
şumunun hikayesidir.  Bu büyük  İskandi-
nav İmparatorluğu’ndaki uyumsuzluklar ve 
küçülme süreci, bugünkü Danimarka’yı ve 
insanlarını anlayabilmenin önemli bir ön-
varsayımıdır.

İngiltere’nin 1980’li yıllarındaki Dani-
marka Büyükelçisi James Mellon, 1992’de 
Danimarka’daki görevinden ayrılırken ya-
yımladığı veda mesajında Danimarka halkı-
nı şöyle tanımlar: Danimarkalılar bir ulus 
değildir. Bir kabiledir / aşirettir. Danimar-
kalının gücü birlikçiliktir ve bu birlikçilik 
bu insanların birbirine sarsılmaz güveninin 
temelidir. Acaba bu görüş ne kadar doğru? 
Tarihçi Dr. Knud J.V. Jespersen  bu kita-
bıyla bu konuyu da irdeliyor.

Danimarka halkını tanıtmaya çalışan ki-
tapta önce, Danimarka tarihinin son 500 
yılı anlatılıyor. 

Danimarka tarihinin iç ve dış politikaları 
1500 – 1848 ve1848 – 2000 dönemlerinin be-
lirleyici olayları ışığında gözden geçiriliyor. 
Danimarka mentalitesinin temelini oluştur-
duğu için Kilise ve kültür arasındaki bağ-
lar açıklanıyor. Yine aynı amaçla Danimar-
ka’nın toplumsal yapısı, ekonomisi ve refah 
toplum yapısı yine biri 1500 – 1800 diğeri 
1800 – 2000 olmak üzere iki ayrı dönemde 
okuyucuya sunuluyor. Tüm bu bilgilerin ve 
verilerin ışığında, Danimarkalılar bir kabile 
mi / aşiret mi yoksa bir ulus mu sorusuna 
yanıt aranıyor.

Bu kitabı mutlaka okuyun.

RENÆSSANCENS VERDEN  HISTORIEN OM 
DANSKERNE 
1500 – 2000

GUD KOMMER TIL AFGHANISTAN 
KUN FOR AT GRÆDE

SKYLD

Etkinliklerin adresi 

www.club-alaturca.dk
Her çocuk yeni bir dünyadır

Çocuklarımızın MaviGün’ün desteğine, 
MaviGün’ün de sizin desteğinize ihtiyacı var

www.mavim.dk       mavi@mavim.dk

Tlf.: + 45 2060 1904

MaviGün
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Konaklı, Alanya ve Gazipaşa sahiline kadar tüm 
kıyı şeridinde ve KONYA şehrinde de tarla, arsa, 

villa, daire her türlü şartlarda alınır satılır.

(Not: Taksitlendirme ve takas da yapılır) 

İsmet Avcı
(KONYA)

Tlf: +90 533 492 5616 

Emlak Center Emlak Center 
Scandinavian

Bir telefonla karşınızdayız

Birikimlerinizi en iyi şekilde değerlendirmek 
için acele edin, pişman olmazsınız.

E-mail: cino-avci@hotmail.com

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

Kızlarpınarı Mah. Kızlarpınarı Cad. NO. 39 Alanya 

ANTALYA ve ALANYA’DA SATILIK ARSA, 
DAİRE VE İŞYERLERİ

Tlf: 3583 3329 - 26 50 34 46Tlf: 3583 3329 - 26 50 34 46Tlf: 3583 3329 - 26 50 34 46

Frederiksborgvej 4, ST. TVFrederiksborgvej 4, ST. TVFrederiksborgvej 4, ST. TVFrederiksborgvej 4, ST. TV

İMALATTAN HALKA
«««««

 08.00-19.00 

Nişan, düğün vb. her türlü toplantı ve özel günlere  
börek, sandviç çeşitleri ile hakiki Türk baklavası, kadayıf, 

tulumba tatlısı, tatlı çeşitleri ve kuru pasta verilir. 

FA
VO

R
İT

 

İMALATTAN HALKA

Cumartesi-Pazar günleri 10.00 -16.00

AÇILIŞ SAATLERİ:AÇILIŞ SAATLERİ:

Clairvoyance & 
 Healing- astrolog

Højstrupvej 43, 2700 Brønshøj (10 min. fra Vanløse station)

Tlf: + 45 38 74 88 93     Mob: + 45 50 48 61 50

Har du et problem 
 og kan ikke se en løsning?

      Jeg har født med spirituelle evner og har fået 
dem udviklet hos fl ere af vores traditionelle medi-
cinmænd og medier.

Professor Mansou

      Jeg har født gode erfaringer med at hjælpe folk 
med problemer indenfor: heldbred, kærlighed, 
arbejde og livsglæde
      Jeg kan tyde din fortid, nutid og fremtid. Min 
erfaring siger mig at alle problemer har en løsning.

Engelsk og Fransk talende er også velkomne.

Kun efter aftale
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Sadi Tekelioğlu

B
u yıl beşinci 
kez düzenle-
necek olan Ko-
penhag Ulus-
lararası  Film 

Festivali’nde 7 Türk filmi 
Danimarkalı sinemasever-
lerin karşısına çıkacak. 
20-30 eylül tarihleri ara-
sında kutlanacak Türk 
Günü etkinlikleri için ise 
Özgü Namal, Nurgül Ye-
şilçay ve Cem Özer Kopen-
hag’a gelecekler.

Din ve töre cinayetleri

Haber gazetesinin medya 
sponsoru olarak yer al-

dığı festivalde Mutluluk, 
Adem’in trenleri, Küçük 
Kıyamet, Takva, Polis, 
Rıza ve Beş Vakit filmle-
ri gösterilecek. Festivalde 
son yıllarda çok yoğun bir 
şekilde tartışılan töre ci-
nayeti konusunu ele alan 
Mutluluk,  din konusunu 
ele alan Adem’in trenleri, 
ve Takva filmlerinin bü-
yük ilgi görmesinin bekle-
nirken. Son yıllarda yıldızı 
parlayan ve uluslar arası 
bir kariyere sahip olma-
sı beklenen Haluk Bilgi-
ner’in başrolünde Özgü 

Namal’la birlikte yer aldı-
ğı Polis filmi de merkala 
beklenen filmler arasında 
gösteriliyor.

Kopenhag’da yıldızlar 
geçidi

24 Eylül Pazar günü akşa-
mı kutlanacak Türk Sine-
ma gecesi etkinliğinde iki 
film birden gösterilecek 
ve sinremaseverler film-
ler öncesinde ve arasın-
da Nurgül Yeşilçay, Özgü 
namal ve Cem Özer’le ta-
nışma ve sohbet olanağı 

bulabilecekler. Adı geçen 
oyuncular ayrıca rol aldık-
ları Adem’in Trenleri ve 
Mutluluk filmlerinin ta-
nıtımını ve sunumunu da 
yapacaklar.

Haluk Bilginer polis 
rolünde

Özgü Namal’ın başrolün-
de oynadığı “Mutluluk” 
filminde hakkında aile-
si tarafından töre gereği 
ölüm cezası verilen genç 
bir kız (Özgü Namal) ve 
bu cezayı infaz edecek 
olan amcasının oğlunun 
macerasını izleyeceğiz. 

“Adem’in Trenleri” filmin-
de ise boğaz tokluğuna ça-
lışan bir imam (Cem Özer) 
ve karısı (Nurgül Yeşilçay) 
arasındaki evlilik sırrını 
merak ederken, “Polis” fil-
minde bir cinayet masası 
komseri rolünde müthiş 
oyunuyla Haluk Bilginer’i 
izleme fırsatı bulacağız.

Festivaldeki Türk filmle-
ri hakkında daha ayrıntılı 
bilgiyi gazetemizin Ey-
lül sayısında ve önümüz-
deki günlerden itibaren 
www.haber.dk internet si-
temizden edinebilirsiniz. 

sadi.tekelioglu@haber.dk

Eylül’de Kopenhag’a 
yıldız yağacak
HABER gazetesinin de medya sponsorla-
rı arasında yer aldığı Kopenhag Uluslararası 
Film Festivali önümüzdeki Eylül siz sinema-
severlere tam anlamıyla bir şölen sunacak. 
Henüz gösterime girmemiş 7 fi lmin progra-
ma alındığı festival için Türk sinemasının 
sevilen yıldızları Özgü Namal, Nurgül Yeşil-
çay ve Cem Özer de Kopenhag’a geliyor.

HABER
www.haber.dk
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Substituti-
on, mua-

dil ilaç ya da 
eşdeğer ilaç 
demektir, 
yani iki ya 
da daha fazla 
ilaçın adları 
farklı olduğu 
halde aynı 

etken maddeyi aynı miktarlarda 
içermesi, ayni kalitede üretilmesi 
ve aynı şekilde kullanılıyor olması 
anlamına gelir. 

Eczaneler, aynı etken maddeyi 
içeren ilaçlar arasından en ucu-
zunu satmak yükümlülüğündedir. 
Eğer reçetenizde yazılı olan ilaç 
markasının aynısını isterseniz, bu 
ilaç ile en ucuz eşdeğeri arasında-
ki fiyat farkını ödemek zorunda 
kalırsınız. Lægemiddelstyrelsen, 
hangi ilaçların birbirleri yerine 
verilebileceğine karar verir. 

Ilaç firmalari her 14 günde bir 
ilaçların fiyatını değiştirme hak-
kına sahiptir. Buna da piyasadaki 
rekabeti sağlamak için izin verilir. 
Fiyatlar 14 günde bir değişse de, 
Danimarka’daki bütün eczane-
lerde, reçete ile satılan bir ilaçın 
fiyatı aynıdır. Yani bir eczaneden 
reçete ile alınan bir ilaç, başka bir 
eczanede daha pahalı veya ucuz 
olamaz.

Medicintilskud (Ilaç yardım) 
sistemi: 

Öncelikle her ilaç, ilaç yardımı-
na tabi değildir. Yardıma tabi bir 
ilaç aldığınızda , otomatik olarak, 
kanunlar gereğince ilaç yardımı 
alırsınız. Aldığınız ilaç yardımının 
yüzdesi, 1 senelik ilaç yardım pe-
riyodunuz (CTR periyodu) içinde 
kullandığınız ilaç miktarına bağ-
lıdır.  Ilk kez yardıma tabi olan 

bir ilaç aldiğınız tarihte, 1 senelik 
ilaç yardımı periyodunuz da oto-
matik olarak başlamış olur. Ila-
çınızı hangi eczaneden alırsanız 
alın, aldığınız her ilaç lægemid-
delstyrelsen’in CTR’ina (Centrale 
tilskudsregister) otomatik olarak 
bildirilir.Böylece, farklı farklı ec-
zanelerden ilaç almiş bile olsanız, 
ilaç yardim oranınız her zaman 
doğru olarak hesaplanır. 

Aşagıdaki 1 Ocak 2007 tarihin-
den itibaren geçerli olan semada, 

ilac yardımı yüzdenizin, kullan-
dığınız ilaç miktarına nasıl bağlı 
olduğunu görebilirsiniz. (Bu ra-
kamlar, her yıl 1 Ocak tarihinde 
değiştirilebilir)

Pahalı bir ilaç her zaman en iyi-
si midir? 
Hayir. Fiyat ve ilaçın etkisi ara-
sında bir bağlantı yoktur. Daha 
yüksek fiyat, kalite ya da etkinin 
daha iyi olduğunu göstermez. 
Bir firma yepyeni bir ilaç geliş-

tirdiğinde, bu ilaçın patentini alır. 
Belli bir süre sonra patent süresi 
dolar ve diğer  firmalar da bu ilaçı 
üretme hakkına sahip olur. Tabii 
ki bir ilaçı kopyalayarak üretmek, 
yepyeni bir bir ilaç geliştirmekten 
çok daha ucuzdur, çünkü yeni bir 
ilaç geliştirmek, çok uzun yıllar 
süren ve çok masraf gerektiren 
bir projedir. Bu yüzden kopya 
ilaçın fiyatı, orjinalınden daha 
ucuz olacaktır. 

Normal ilaç yardımı haricinde 
ilaç ödemelerim için yardım ala-
bilir miyim?

Belediyeler, ekonomik durumu 
iyi olmayan emeklilere, para sı-
kıntısı olan, zor durumdaki kişi-
lere ve kendi evlerinde yaşayan 
engellilere ekstra ilaç yardımında 
bulunabilir.

eczane@haber.dk

HABER

Selahattin Topçu, Beslenme ve 
Diyetetik Uzmanı

Bitki ve bitki kökenli 
besinlerden alınan, 

vücudumuzun sindireme-
diği ve kan dolaşımına emilimini ya-
pamadığı karmaşık yapılı karbonhid-
ratlara posa denir. Posa, karbonhidrat 
yapısında olmasına karşın enerji için 
kullanılmadan vücuttan atılır. Posa 
vücüdumuz için bir besin kaynağı de-
ğildir, ancak sağlığımız için çok faydalı 
bir öğedir.Besinlerdeki posa çözünür 
posa ve çözünmez posa olmak üzere 
ikiye ayrılır. Çözünür posa kandaki 
yağ oranını düşürücü etki gösterir-
ken, kan şekerinin de aşırı yükselme-
sini engellemektedir. Çözünmez posa 
esas olarak bağırsaklarda hacim oluş-
turur, dışkı hacmini arttırır ve bağır-
saktan geçiş zamanını düzenler 
Diyet posasının enerji yoğunluğu 

düşük olduğundan ve su çekici özel-
liğinden dolayı mide içeriğinin geçişi-
ni yavaşlatarak midenin boşalmasını 
yavaşlatmaktadır. Mide boşalmadığı 
için bireyin yeme isteği azalır. Posa 
ince bağırsakta da hacim oluştura-
rak besinlerin buradan geçişini ya-
vaşlatmakta ve böylece iyice emilme-
lerini sağlamaktadır. Özellikle buğ-
day kepeğinden zengin olan yüksek 
posalı diyetler dışkı hacmini arttırır, 
kolon içi basıncı düşürür ve geçiş za-
manını düzenler. 
Yüksek posalı diyetler insüline ba-

ğımlı olmayan diyabet tedavisinde 
insüline gereksinimi azaltmakta, do-
kuların insüline duyarlılığını arttır-
maktadır. Posa kolesterolü düşürücü 
etkisini safra asitlerini bağlayarak 
diyetteki toplam yağ ve kolesterol 
alımını düşürerek, daha uzun süre 
doygunluk hissi yaratıp bir ölçüde 
besin alımını azaltarak gösterir.
Kanser yapıcı öğelerin barsak-

ta kalma süresini kısaltır, bağırsak 
duvarı ile temasını azaltır, bağır-
sak pHsını değiştirerek bakterilerin 
bu tür öğeleri üretmesini engeller. 
Meme kanserine karşı da koruyucu 

olduğu belirtilmektedir. Meme kan-
serinden korunmada yüksek posalı 
diyetlerin (yağ ve kalorileri nispeten 
düşük olduğundan) östrojen meta-
bolizmasını ve atımını düzenleyerek 
etki gösterdiği belirtilmektedir. 
Tüm bu nedenlerle günde ortalama 

18 gr (12-21 g) posa tüketilmesi öne-
rilmektedir. Daha da yüksek posalı 
diyetlerde bu miktar 35 grama kadar 
çıkarılabilmektedir. 35 gramın üze-
rinde alınmasının herhangi bir avan-
tajı yoktur. Özellikle yaşlılarda buğ-
day kepeğinin yüksek oranda kulla-
nılması besin ögeleri emilimi açısın-
dan sakıncalı olabilir. 
Kurubaklagil ve tahıl ürünlerini ye-

teri kadar tüketmeyenler ve devamlı 
olarak kabızlık sorunu çekenler için 
özel hazırlanmış konsantre posa tü-
ketimi uygun olabilir. Özellikle zayıf-
lama diyeti yapanlarda posalı besin-
lerin kullanımı faydalıdır. Acıkmayı 
geciktirdiği gibi sınırlı alınan besin-
lerinde emilimini arttırarak vücuda 
yaralılığını arttırır. 
Armut, elma (kabuklu), incir, por-

takal başta olmak üzere 5-6 değişim 
meyve, havuç, lahana, prasa, karnı-
bahar ve ıspanak başta olmak üzere 
3-4 değişim sebze, mercimek başta 
olmak üzere 1 değişim kurubakla-
gil yemeği bulgurdan oluşan bir de-
ğişim tahıl yemeği (pirinç, patates, 
makarnada diyet posası az), bir por-
siyon kurutulmuş meyve ve 5-6 deği-
şim kepekli ekmekten oluşan bir di-
yet günde 25 grama yakın diyet po-
sası sağlar.
Tüm çocuklarda sağlık için bir mik-

tar posa alımı gereklidir. Ek besinle-
re geçilmesiyle birlikte posa kaynak-
ları diyete girmeye başlar. Bu yaşta 
öncelikli posa kaynakları, meyveler, 
sebzeler ve kuru baklagillerdir. Ta-
hıl kepeği veya bunu içeren yiyecek-
ler kullanılmaz. Önemli olan sebze, 
meyve, kurubaklagil gibi posadan 
zengin besinlere çocuğu zamanında 
alıştırmak ve yeterli miktarda tüke-
tilmesini sağlamaktır.

selahattin.topcu@haber.dk

Diyet posası ve sağlık 

Eczacı Vural Koçak

Eczacı Başak Paarup

www.peles.dk

Pele’s Møbler Pele Mobilya’ya 
gelin, kesenize uygun 
koşullarda yuvanızı 

zevkinize göre kurun

   Sizin için 5 avantaj

‟ •İster işyerinizde, ister ofi simizde 
     kişisel hizmet
‟ •İş bağlantılarınız ile bilgi arttırıcı toplantılar
‟ •Cazip emeklilik paketi
‟ •Cazip sigorta olanakları
‟ •Hukuk, satış, fi nansman, pazarlama vb. 
     konularda ücretsiz danışma hizmetleri

Sizin için en iyi şartları oluşturmaya odaklandık

Serbest girişmci olmanız sizin için bir yaşam stilidir. Her 
an karar vermenizi, tavır almanızı gerektiren 
durumlarla karşılaşırsınız. DANA ekonominizi 
güvence altına alır ve aynı zamanda hızlı ve etkin bir şe-
kilde yanınızda yer alır.
Bugün kaydolun- diğer işsizlik kasasından hızlı 
aktarma yapılır- bölgenizdeki DANA temsilcisini 
bulmak için www.dana-akasse.dk adresine girin, 
sizi ziyaret edelim.

DANA FOR SELVSTÆNDIGE...
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Vibevej 11 � 2400 København NV � 70 21 75 75
www.dana-akasse.dk

Medicintilskud ve substitution
Kişinin yıllık ilaç 
kullanımı
0 - 465 kr.   0%  50%
465 – 1.125 kr  50%  50%
1.125 – 2.645 kr.  75%  75%
2.645 kr. üstü  85%  85%

18 yaşından büyüklere 
verilen ilaç yardımı

18 yaşında küçüklere 
verilen ilaç yardımı

Tabloda gösterilen ilaç yardım oranları, eşdeğer olan ilaçlar içinden en ucuzu için geçerlidir. 
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SAT-EXPRESS Mehmet Yılmaz
Tlf: 40 27 89 89

Özel eğitim almış, 
profesyonel kadromuzla

istediğiniz uyduyu 
kuruyoruz.
EUTELSAT 

W3(Digiturk)
TURKSAT

ASTRA
HOTBIRD
HISPASAT
ARABSAT

SIRIUS
THOR

Tüm Kopenhag ve 
çevresi için Digitürk 

ev servisi ücreti 
kr. 

Çanak ayarlanması 
ücreti ise 

300,- kr’dan 
başlayan fiyatlarla

DIGITURK

Cihaz tamiri yapılır

Danimarka’nın 
her yerine 

ürünlerimizi posta 
ile gönderiyoruz.

Sorularınızı
 info@sat-express.dk

adresine yazınız.

Johan Monggard, Lene Søborg

U
anset om du søger 
job som lingeri-
sælger, laborant, 
direktionssekre-

tær eller grafiker, kan det 
være, at du skal vedlægge 

”et vellignende foto”. 
”For at kunne sætte an-

sigt på din ansøgning”, som 
b.young skriver på Jobnet, 
hvor virksomheden søger en 
grafiker. 

- Vi vil gerne have et bil-
lede, fordi det kan være 

med til at danne et indtryk 
af personen. Og så er det 
rart at have set ansøgeren, 
inden hun eller han kommer 
til samtale, forklarer Helle 
Vestager, der marketingma-
nager hos i b.young. 

HK’s juridiske afdeling har 

indenfor det seneste år regi-
streret 50 opslag, hvor an-
søgerne skal vedlægge foto. 
En søgning på Jobnet, der 
er Jobcentrenes (tidligere 
Arbejdsformidlingen) portal 
på nettet, giver 11 annoncer, 
som stiller krav om foto. 

HK’s næstformand, 
Mette Kindberg, finder 
det stærkt betænkeligt, 
at så mange chefer vil se 
billeder af ansøgerne. 

- Vi frygter, at det er en 
ny måde at omgås loven 
om forbud mod forskels-
behandling. Når virksom-
hederne ikke må søge efter 
folk med en bestemt alder, 
hudfarve eller religion, be-
der de bare om et foto. Så 

er det let for dem at se, hvem 
der er for tykke, for gamle 
og for mørke til at komme 
til samtale, siger hun. 

Virksomhederne, der an-
noncerer, afviser, at de bru-
ger billederne til sortering 
og diskrimination. 

- Vi beder ikke om foto for 
at sortere folk fra på grund 
af deres alder - det kan vi jo 
alligevel læse ud af ansøg-
ningen. Det er heller ikke 
for at skille udlændinge fra. 
Vi er en international virk-
somhed, hvor det kan være 
en fordel med en anden bag-
grund end dansk, siger Helle 
Vestager fra b.young. 

Da Danske Slagterier søg-
te en ny direktionssekretær/

chefsekretær i Berlingske Ti-
dende onsdag den 7. februar, 
skulle ansøgerne også med-
sende et foto. Det beklager 
Kirsten Brandt, personale-
udviklingschef hos Danske 
Slagterier, da hun bliver 
bedt om en forklaring. 

Vi skriver normalt ikke, at 
der skal være billede med i 
en ansøgning. Annoncerne 
har ikke været igennem 
mine hænder. Hvis de hav-
de det, ville der ikke havde 
stået, at der skulle foto med 
ansøgningen. For jeg synes, 
det er en dum ide. Jeg tror 
ikke, at vi i fremtiden vil 
skrive, at der skal være bil-
lede med i en ansøgning, si-
ger hun.

”Send venligst vellignende foto”
Det kræver mange arbejdspladser, når de skal ansætte nye folk. Et forsøg på at omgås loven, frygter HK. 

HK jagter billedsynderne 
Ifølge loven om forbud mod 
forskelsbehandling må virk-
somhederne ikke diskriminere 
på grund af alder, handicap, 
religion, tro, race og politiske 
holdninger. Det gælder både 
ved ansættelser, forfremmelser 
og afskedigelser. 
HK har anmeldt en lang række 
virksomheder, der har annon-

ceret efter folk i en bestemt 
alder. Det er ifølge bekendtgø-
relsen bag loven en klar over-
trædelse af loven og straffes 
med bøder på op mod 3.000 
kroner. HK’s juridiske afdeling 
fører samtidig sager mod virk-
somheder, som mistænkes for 
at fyre de gamle, handikappede 
og folk med anden etnisk bag-

grund end dansk. 
HK vil nu også sætte en klap-
jagt ind på virksomheder, der 
kræver fotos vedlagt ansøg-
ninger. Medlemmer, der falder 
over annoncerne, opfordres til 
at kontakte HK. Samtidig vil HK 
registrere og anmelde annon-
cørerne, når HK opdager dem 
på nettet og i aviser. 

DIGITURK    SAT-EXPRESS 
www.sat-express.dk

Mehmet Yılmaz       Tlf: 40 27 89 89 
(Hergün saat 10.00 - 23.00 arası servisimiz vardır)
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Türkiye�nin en kapsamlõ
e�lence dünyasõ evinizde

Turkcell Süper Ligi 

Fortis Türkiye Kupasõ

50�nin üzerinde televizyon
ve birçok radyo kanalõ

Kuzey Avrupa Ülkeleri DIGITURK Distribütörü 

Ça�rõ Merkezi:  
0046 8 445 41 41 
www.digiturk.dk 
www.darcan.se 
info@darcan.se

DIGITURK
DAN�MARKA BAY�S�

SAT-EXPRESS 
DIGITURK�e üye olmak istiyorsanõz bizi arayõn

Bir telefonla DIGITURK evinizde 

Mehmet Yõlmaz
Tel:   40 27 89 89 

KAMP
ANYA

yalnõzca

1300 DKK

Spor, Süper ve

Mega paketi

DIGITURK i

üretilmi�, p

HU
uydu

PAMUKKALE’DE SATILIK 
ARSA, BAHÇE ve EV

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

TLF: 2292 7512

AŞÇI VE GARSON 
ARANIYOR

Kopenhag’da yaya caddesi 
Ströget’te yeni açılan Butterfl y 

Cafe ve Restaurant’ta 
çalışacak aşçı ve garsonlar 

aranıyor.  
Müracaat: 

Tlf: 33 33 08 74 - 26 85 05 04

BODRUM TURGUT REİS
SATILIK YAZLIK
Bordum’un inci beldesi 

Turgutreis’te iki katlı yeni daire 
Kopenhag’ta oturan sahibinden 
satılıktır. Daire hem yazlık, hem 
kışlık kullanılabilir. Alt katında 3 
yatak odası, üst katında salon, 

mutfak, banyo ve balkonu vardır. 
Deniz manzaralı yemek yeme 

keyfi ni çıkarın! 
Banyosunda yeni duş kabini, hem 
ısıtan, hem soğutan büyük ebat 

Beko klima vardır. 
Evin iki tarafında bulunan küçük 
bahçe alanlarında sebze meyve 

yetiştirmek olanağınız vardır 
(kolonihave). Dairenin aylik aidatı 

çok düşük olup, iyi komşuluk 
ilişkileri ile tanınan bir sitededir. 

Pesin fi yati: 495.000 DKK 
(120.000 YTL) 

Müracaat:
Tlf: (+45) 26 17 77 76

Glostrup’ta kuaför salonunda 
çalışacak Danimarka’da kuaförlük 

eğitimi almış, 20-30 yaşlarında 
kuaför aranıyor.

Müracaat
Tlf: 20 22 72 04

Denizli, Pamukkale yolu 
üzerinde ve Pamukkale’ye 

yaklaşık 2 km uzaklıkta, benzin 
istasyonu karşısında 1308 m2 

arsa satılıktır. 
Yine Pamukkale yolu üzerinde 
bulunan Küçükdere köyünde 

2 katlı bir ev ile içinde her türlü 
meyva ağacı ile zeytin ağaçları 

bulunan 2 dönümlük bahçe 
de satılıktır. Her üçünü almak 

almak isteyenlere fi yatta kolaylık 
sağlanacaktır. 

Müracaat: 
kahraman@comxnet.dk 
ya da tlf. + 45 21 27 17 

44 (Kopenhag)ya da +90-
242- 34 46 492 (Antalya)

ELEMAN ARANIYOR

F
üsun Eriksen Danimar-
ka’nın Çocuk Filmleri 
festivali, Buster genel 
müdürlüğüne getirildi.

1993 yılından beri Danimar-
ka’da yaşamakta olan Füsun 
Eriksen bundan önce Dani-
marka filmlerinin dünyaya pa-
zarlanmasından sorumlu Trust 
Film Sales şirketinden çalışı-
yordu.

Evli ve iki çocuk annesi olan 
Füsun Eriksen’in eşi de tanın-
mış Danimarkalı caz sanatçıla-
rından Sören Eriksen.

Reklam şirketlerinde çalışma-
nın yanı sıra tiyatro ve sinema 
oyunculukları da yapmış olan 
Füsun Eriksen çok sayıda baş-
vuru yapılan işe alınması ile 
ilgili olarak konuşurken, “Çok 
sevinçliyim. Ama bu sevincim 
uzun sürmeyecek. Bir an önce 
kolları sıvamam gerekiyor. 7 
yıldır düzenlenen bu festivalin 
başarılı olması için elimden ge-
leni yapacağım. Danimarka’da 
ve genel olarak Avrupa’da, 
Amerika’dakinin aksine çocuk 
filmleri genellikle gişe kaygısı 

olmadan yapılır. Çeşitli sosyal 
sorunları ele alan çocuk filmle-
ri çocukların diğer kültür ve sos-
yal alışkanlıkları öğrenmelerini 
sağlar. Buster Çocuk Filmleri 
festivali’nin böyle bir özelliği 
var ve ben bu özelliğin yaşama-
sını ve gelişerek devam etmesini 
sağlamak istiyorum” dedi. 

Festivalin bu kadar süre içinde 
kısıtlı bir bütçe ile çocuk filmle-
rinin ciddiye alınmasını sağla-
dığını söyleyen Füsun Eriksen 
amacının festivalin elde ettiği 
başarıyı bir adım daha ileri gö-

türmek olduğunu kaydetti.
Füsun Eriksen 1996 yılında 

Kirsten Thorup tarafından yazı-
lan ve üç ayrı bölümden oluşan 
“Paradise” (Cennet) adlı oyunda 
da rol almıştı. Tiyatronun yanı 
sıra bazı filmlerde de küçük 
rollere adını yazdıran Eriksen, 
daha önce çalıştığı firması ara-
cılığı ile Danimarka filmlerinin 
dünyaya azarlanması çalışma-
ları için bir çok uluslar arası 
festivalde Danimarka adına yer 
almıştı

(Haber)

Festivalin başına bir Türk kadın Füsun Eriksen, dünya sineması 
denince adı ilk akla gelen ülke olan 
Danimarka’da bir festivalin başına 
getirildi
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DİN SOHBETİ

Rahmet mevsimi üç aylar
Dr. İsa KUYUCUOĞLU

Zaman (vakit) ve mekan 
(yer) kavramları insan 

hayatında önemli bir yer tu-
tar. İnsan hayallerini, idealle-

rini ve projelerini belli bir plan ve prog-
ram çerçevesinde, belli bir zaman ve 
mekanda gerçekleştirir. İslam dininde 
de  zaman ve mekan kavramlarının ayrı 
bir anlam ve önemi vardır. Müslüman-
ların bayram, Cuma ve günlük namaz-
larında zaman belirleyici faktördür. İs-
lam’ın ibadet boyutunu oluşturan oruç, 
zekat ve hac ibadetlerinin de zaman ve 
mekan kavramlarıyla çok yakın bir ilgi-
si vardır. Diğer yandan namazların kı-
lınmasında (temiz ) bir mekanın olması 
da önemli bir ilkedir..
Her zaman kesiti önemli olmakla bir-

likte, bazı zamanlar ve mekanlar daha 
da önemlidir. Bu önemli  zamanlardan 
biri, içerisinde kutsal gecelerin yer al-
dığı, güneş yerine ayın hareketini esas 
alan (kameri) aylardan Recep, Şaban ve 
Ramazan  aylarıdır. 
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) de bu 

aylara diğer aylardan daha fazla önem 
vermiş, ve Recep ayı girince de; “Alla-
hım! Recep ve Şabanı hakkımızda hayır-
lı kıl ve bizi Ramazan’a kavuştur” diye 
dua etmiştir1.
Halkımız arasında “kandiller” olarak 

bilinen Mevlit Kandili’nin dışındaki Re-
gaib, Miraç, Berat ve Kadir Gecesi bu 
üç aylar içinde yer alır. Osmanlılar dö-
neminde bu kutsal gecelerde camiler 
kandillerle donatıldığı için bu gecelere 
kandil geceleri denmiş ve geceyi izleyen 
günlerde de kutlanan gece ile ilgili ca-
milerde konuşmalar yapılması, şiirler 
okunması, dinleyenlere şerbet ve süt ik-
ram edilmesi gelenek haline gelmişti.
Üç ayların ilki olan Recep Ayının ilk 

Cuma gecesi Regaib, 27. gecesi de İsra 
ve Miraç gecesidir. İkinci ay olan Şa-
ban ayının on beşinci gecesi Berat Ge-
cesi, Rahmet ve bereket ayı olan  Rama-
zan’nın 27. gecesi de Kur’anın ifadesiy-
le “bin aydan daha hayırlı” olan Kadir 
Gecesi’dir. Kur’an-ı Kerim’in indiği ve 
içinde oruç ibadetinin yer aldığı apayrı 
bir ay olan Ramazan Ayının bu zaman 
içinde yer alması; üç aylara ayrı bir 
önem ve anlam kazandırmaktadır. 
Regaib terimin anlamı; “rağbet edilen, 

çok istenen, beğenilen, arzu edilen ba-
ğış ve iyilikleri bol olan” demektir. Zira 
bu gece  Allah’ın lütfunun ve rahmeti-
nin bol bol verildiği bir gecedir.  
Sırlar, gizemler ve hikmetler dolu İsra 

ve Miraç gecesinde ise Peygamberimiz 
Cebrail’in rehberliğinde manevi bir bi-
nit olan Burak ile, içinde Kabe’nin de 
bulunduğu Mescid-i Haram’dan Ku-
düs’teki Mescid-i Aksa’ya getirilmiştir. 

Orada bir süre kalarak Mescid-i Ak-
sa’da iki rekat namaz kıldıktan sonra;  
Allah’ın yüce katına çıkarılmıştır. Daha 
sonra hiç bir insan ve meleğin erişeme-
yeceği müjdelere erişip, yüce makamla-
ra yükseltilerek, arada hiç bir aracı ol-
maksızın Yüce Allah doğrudan doğruya 
kendisine vahyini bildirmiştir.  
Bu büyük olaydan bahsedilen 

Kur’an’daki İsra Suresinde”  Yüce Al-
lah’ın Peygamberine vahyettiği önemli 
ahlâk ilkeleri yer almaktadır. 
Berat kelimesi sözlükte “borçtan, suç-

tan, cezadan ve hastalıktan kurtulmak” 
demektir. Dini bir terim olarak ise, gü-
nahlardan kurtuluş gecesi anlamına gel-
diği için; Müslümanlar tarafından derin 
bir heyecan ve saygıyla kutlanır. 
Ramazan ayı ve Kadir Gecesine kut-

siyet kazandırıp yeryüzündeki Müslü-
manlar tarafından büyük bir coşkuy-
la kutlanmasının nedeni ise, insanlığın 
ufkunu aydınlatan Kur’an-ı Kerimin 
bu ayda inmeye başlamış olmasıdır. 
Kur’an-ı Kerim’de adı geçen tek gece 
olması nedeniyle Kadir Gecesi üç aylar 
içinde yer alan gecelerin en kutsal gece-
si olarak kabul edilir.   
Allah’ın affının ve bağışlamasının bir 

rahmet gibi yeryüzüne indiği mübarek 
bir ay olan Ramazan ayı, her Müslü-
man’ın hayatında önemli bir yer tutar. 
Ramazan ayının son günlerinde ulaşa-

cağı Kadir gecesinde Müslüman yapaca-
ğı ibadet ve tövbe ile büyük bir manevi 
doyuma ulaşır.
Üç ayları sadece biçimsel bir boyutta, 

ritüel bir formatta geçirmek değil; bil-
giyi, irfanı, tefekkürü ve düşünceyi dav-
ranışla bütünleştirerek hayatımızda ka-
lıcı hale getirmek önemlidir. Üç aylar, 
Regaib’in  Miraç’ın, Berat’ın, oruç tut-
manın, Kadir Gecesinin anlamları üze-
rinde düşünerek, hayatın bir özeleştiri-
sinin yapılması gereken önemli zaman 
kesitleridir.   
Modernleştikçe yalnızlaşan, maddi im-

kanları arttıkça manevi zenginliğini ve 
ruhi hijyenini yitiren günümüz insanın 
gerçek sevgilere, kalıcı dostluklara ihti-
yacı vardır. Üç aylar aynı zamanda böy-
lesi dostlukların kurulduğu, birliktelik-
lerin güçlendirildiği ve ruhi arınmanın 
gerçekleştirildiği kutsal bir zamandır. 
Hayatın yoğun temposu ve koşturma-

cası içinde yorulan gönül dünyanızın üç 
aylarla tazelenmesini diler, bu ayların 
Müslümanlar ve insanlık için  hayırlar 
ve güzellikler getirmesini temenni eder, 
mübarek üç aylarınızı ve bu aylar için-
de yer alan kutsal kandillerinizi tebrik 
ederim.
NOTLAR
(Endnotes)
1 Ahmet b. Hanbel, Müsned, I 259.

     kuyucuoglu@gmail.com
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Dakika bir, gol bir
İrfan Kurtulmuş

SPOR YORUM

Futbol’mu? Kavga mı?
Güzel bir yaz tatili sonrası yazacağımız ilk yazının 

başlığı ve başlangıcı hiç böyle olmamalıydı.
Ama, özlemle beklenen futbolun daha ilk dakikasında 

Türk futbolu büyük bir skandalla yeni sezona merhaba 
dedi. Haydi hayırlısı… Bu son olur hengameleri artık ge-
çerli değil...  

Kesin kararlı çözümler, caydırıcı cezalar yürürlüğe girme-
li. Yoksa sezon boyunca bu tür tatsız olaylar çoğalırsa kim-
se önüne geçemez. Bırakın futbolu, kavgalarla Avrupa gün-
demine ‘holigan’ damgası yiyerek otururuz. Zaten ülkenin 
önünde onca sorun varken, halkın neşe ve eğlence kaynağı 
futbolu böyle gölgelemeye kimsenin hakkı yok.

Trabzonspor-Sivasspor maçında yaşanan tatsız olaylar 
sonrası saha içine dalarak ceza kesmeye kalkışan futbol fa-
natikleri acaba bu davranışı her hangi bir Avrupa ülkesi-
nin sahasında yapsaydı ne olurdu? Hemen söyleyelim, yaka 
paça yakalanıp hemen saha dışına çıkarıldıkları gibi kendi-
lerini  karakolda bulurlardı.

Trabzon Avni Aker Stadı’nda ne oldu? Aslanlar gibi (!) 
saha içine daldılar, vurdular, vuruldular. güvenlik görevli-
lerini peşlerine takarak sanki futbolculara ‘su ikram etmiş 
masumlar’ gibi tribündeki yerlerine hafif koşar adımlarla 
gittiler.

Saha içinde görev yapan emniyet güçleri ve özel görevli-
ler bu tür insanları anında tutuklayamıyor, saha dışına çı-
karamıyorsa orada ne işleri var!!!

Bu kendini bilmez fanatiklerin, Trabzonspor’u, bilmem 
kaç maç seyircisiz oynamaya mecbur etme, Trabzon hal-
kı ve takıma gönül vermiş futbol taraftarlarını kendi saha-
sında oynayacağı bu maçlardan mahrum bırakmaya hiç mi 
hiç hakları yok. Trabzonlular artık ayağa kalkmalı ve bu 
tür futbolun güzelliğini hazmedemeyen, çirkinleştiren ki-
şileri içlerinde barındırmamalı. Anadolu’nun örnek takımı 
Trabzonspor bunlara artık müsaade etmemeli. Kulüpte sı-
kıntı varsa bu demokratik yollardan medeni şekilde çözül-
meli.

Kimse çıkıp ta saha içine giren taraftarı masum göster-
meye kalkmasın. Bu oyunun adı bir futbol müsabakası, sa-
vaş değil.

Trabzon’lu Ayman ve Sivas’lı Balili kendi iç dünyalarında 
birbirlerine karşı besledikleri kin ve nefreti futbol sahala-
rına taşımasa çok daha iyi olacak. Bu beylere de hadleri en 
sert ve ciddi şekilde kulüpleri tarafından bildirilmeli.  

Türk futboluna skandal olarak damgasını vuran sezonun 
ilk haftasında Trabzon’da yaşanan bu istenmeyen tatsız 
olay bir kez daha gösterdi ki fanatizme neşteri iyi vurmak 
gerekiyor.

Danimarka’nın Kopenhag Parken Stadı’nda İsveç ile oy-
nadığı olaylı Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme karşılaş-
masında saha içine giren saldırgan Danimarkalı aynı hare-
keti yapmamış mıydı? Aradaki fark saldırgan maçın Alman 
hakemine yumruk atmış maçta tatil olmuştu. Saldırgan’da 
anında yakalanıp tribündeki yerine değil, karakola götürü-
lüp nezarethane’ye atılmış ertesi gün hakim huzuruna çı-
karılmıştı. Danimarka medyası da, ‘bu aptal kim bilen bize 
haber versin’diye manşet yapmıştı. UEFA, Danimarka’ya 
cezayı kesti. Danimarka Futbol Federasyonu(DBU) mad-
di kaybını söz konusu saldırgan taraftardan istiyor. Adalet 
Bakanı Lene Espersen’de holiganların fişlenmesi yönünde 
yasayı çıkarmaya hazırlanıyor. 

İngiltere holiganlarını nasıl yıllar süren çalışma ve ka-
rarlı yöntemlerle terbiye etmeyi başardıysa, Türkiye’de bu 
yönde önemli caydırıcı adımlar atmalı. Vakit çok geç olma-
dan. Dakika bir gol bir olmadı mı? Daha ne bekliyoruz?

irfan.kurtulmus@haber.dk

Bulmaca çözüm Sudoku çözüm
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AŞÇI VE GARSON ARANIYOR
Kopenhag’da yaya caddesi 

Ströget’te yeni açılan Butterfly 
Cafe ve Restaurant’ta çalışacak 

aşçı ve garsonlar aranıyor.  
Müracaat: 

Tlf: 33 33 08 74 - 26 85 05 04

Lyngby Storcenter •Tlf: 4588 0504

D
ünyanın bir-
çok yerinde 
göçmenlik ko-
nusu tartışılır-
ken, bir ülke-

ye sığınmak için işin kolay 
yolunu bulanlar da var!

Dünya basınında arka 
arkaya spor karşılaşmaları 
için gittiği ülkede ortadan 
kaybolan sporcuların ha-
berleri yer alıyor. 

Uzmanlar eski SSCB dö-
nemine atıfta bulunarak, 

“Ülkesinden rahat bir şe-
kilde çıkmak isteyenler 
sporu kullanarak ortadan 
kayboluyor” yorumu ya-
pıyor. 

Bunun son örneği Dani-
marka’nın başkenti Ko-
penhag’da düzenlenen Ev-
sizler Dünya Futbol Kupa-
sı’nda yaşandı. Turnuvaya 
katılan biri Afgan 15 Afri-
kalı sporcu turnuvanın ya-
rısında ortadan kayboldu. 
Takımlarını bırakan 7’si 

Burundi, 3’ü Kamerun, 
4’ü Liberya takımından 
sporcuların vizeleri önceki 
gün sona erdi. 

Sosyal İşler Bakanı Eva 
Kjer Hansen, polisin ken-
dilerini uyardığını, ancak 
yine de olayı önleyemedik-
lerini söyledi. 

2006’NIN TEKRARI 

Yetkililer kaçan sporcula-
rın bir şekilde Danimar-

ka’da sığınmacı olmaya ya 
da Danimarka üzerinden 
bir başka Avruya ülkesine 
gitmeye çalışacağı yorumu 
yapıyor.

Geçtiğimiz yıl da Avust-
ralya’da düzenlenen Mil-
letler Topluluğu Oyunla-
rı’na katılan çoğu Afrikalı 
9 sporcu kayıplara karış-
mıştı. 

(Haber)

Futbol için Danimarka’ya gelen 15 sporcu takımlarını bırakarak 
sırra kadem bastı. Turnuvayı iltica etme bahanesi yaptılar..... 

Kopenhag’da düzenlenen Evsizler Dünya Futbol Kupası’na katılan Burundi takımı toptan kayıplara karıştı... Turnuva 
öncesi çekilen bu fotoğraftan geriye sadece antrenör kaldı.

Turnuva iltica bahanesi
DANİMARKA’DA FUTBOL ŞAMPİYONASINA KATILAN 15 OYUNCU KAYIPLARA KARIŞTI
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SESİNİZ, GÖZÜNÜZ, KULAĞINIZ

Haber’e ulaşmak için

haber@haber.dk

www.haber.dk

HABERHABERHABERHABERHABERHABERBER
Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

ÇUVALDIZ

Abdullah Tunçel

CANBALON                                                                                                                                                        © Abdullah Tunçel

SUDOKU
Soldan sağa ve yukarıdan aşağı , 3X3’lük kutuları 1’den 
9’a kadar olan rakamlarla, rakamları birer kez yazmak 
suretiyle dolduracaksınız. SUDOKU’nun sadece bir tek 
çözümü vardır. Kolay gelsin.Çözüm sayfa 33’de

Bulmacahaber

Aranan sözcükler

AİLECEK İLTİCA (!)
Irak’tan ‘kurtarılarak’ 
Danimarka’ya getirilen 
tercümanlardan bir ta-
nesinin iki eşli olduğu 
ve her ikisini de yanında 
getirdiği anlaşılınca or-
talık karıştı ve tartışma 
çıktı.
Çağdaş toplumlarda çok 
eşlilik kabul edilemez, 
biliyoruz. İyi de, bu kişi 
Irak’ta Danimarka bir-
liklerine yardım ederken 
de iki eşli değil miydi? O 
zaman adamın iki eşlili-
ği sorun değildi de şimdi 
mi sorun oluyor?  Irak’a 
demokrasi götürmek için 
giden Danimarka, tercü-
man seçerken de demok-
rasinin kurallarını uygu-
layamaz mıydı?
Şimdi ayıkla pirincin ta-
şını Göçmen Bakanlığı! 
Sen ayıklayamazsan ter-
cümanın eşlerini çağır, 
onlar ayıklasınlar.

HAVA RAPORU
Danimarka Meteoroloji 
Müdürü görevinden isti-
fa edip İspanya’ya kaçtı-
ğı için, hava raporu veri-
lememektedir. İlgilenen-
lere duyurulur.

GÖÇMEN 
MAZLUM’UN YERİ
Sayın okuyucularım, 
ABD’de bir uzmanlar 
grubu, şizofreni (erken 
bunama) hastalığını fa-
relere aşılamayı başar-
mışlar. Amaçları, araştır-
mayı geliştirerek insan-
lardaki erken bunamayı 
engelleyebilmekmiş. Ben 
de telefon ederek uzman-
lara sordum “İyi ama, fa-
relerin şizofren olduğu-
nu nasıl anlıyorsunuz?” 
diye, şöyle dediler: “Fa-
relerin kafesini TV’nin 
karşısına koyuyoruz, 
günde beş saatten fazla 
TV seyretmeye başladık-

larında erken 
bunama da 
başlamış de-
mek oluyor”.

SOLDAN SAĞA
1) Geveze-Evcil olmayan hayvanları vurma veya yakalama işi
2) Bir ilimiz-Valide
3) Bönlük , Kalın kafalılık
4) Ortodokslarda İsa, Meryem veya ermişlerin tahta üzerine mumlu 
ve yumurtalı boyalarla yapılmış dinî içerikli resimler
5) Çok iyi duruma getirme, geliştirme, güçlendirme-Ata
6) Beyaz-Bir kuş türü
7) Yavru yetiştirecek duruma gelmiş olan hayvan- Benzerlerini geride 
bırakmış
8) Tersi sakar
9) İşsiz, işsiz güçsüz, başıboş, aylak-Bir bitki
10) Yemek dışında yenilen yaş veya kuru yemiş vb. şeyler

YUKARDAN AŞAĞIYA
1) Zayıf, çelimsiz-Gaye erek
2) Dört tarafı sularla çevrili kara parçası-En kısa zaman dilimi-Bir 
bağlaç
3) Üretimevi-Utanma utanç duygusu
4) Temel esas-tedavi yolu deva
5) Açı-ezmek sözcüğünün emir hali
6) Büyükler ileri gelenler
7) Kuzey Atlantik paktı-meydan saha
8) Yararsız, işe yaramaz
9) Çocuğu olan kadın-Arnavutluğun başkenti
10) Bir bağlaç-Bir zaman birimi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

AKBABA
ASLAN
BALİNA
BUKELAMUN
CEYLAN
ÇAKAL
ÇEKİRGE
ÇITA
DEVE
DİNAZOR
DOMUZ 
FARE
GERGEDAN
GEYİK
KURT
GÜVERCİN
İNEK 
KAPLAN 
KARGA
KELEBEK
KEÇİ
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Odanızın ölçülerine göre koltuğunuzun modelini siz belirleyin
Maestro sofa modülleri sizin isteğinize göre belirlenir. 50 cm ile 180 cm arasında değişen genişliklerde köşe modülleri, kolluk, ayak 

sehpaları ve yastıklar. Maestro modül sistemi size en iyi kalitede deri ve kumaş kaplama seçenekleri sunuyor. 
Sınırsız model olanakları

İŞTE YENİ KOLTUK TAKIMINIZ. BİÇİMİNİ VE BÜYÜKLÜĞÜNÜ SİZ BELİRLEYİN

YATAK REYONUMUZ YENİ ÇEK-YAT MODELLERİMİZLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞTİR

HALI, MOBİLYA VE HEDİYELİK EŞYA ÇEŞİTLERİMİZİ MUTLAKA GÖRÜNÜZ

Pele Mobilya’ya Pele Mobilya’ya Pele Mobilya’ya 
gelin, kesenize gelin, kesenize gelin, kesenize 

uygun koşullarda 
yuvanızı zevkinize 

MEGA HALI şimdi PELE’de
4000 m2’lik showroomumuzda yeni halı 
çeşitlerimizi görmek için mutlaka bize 

Bizi 
ziyaretiniz sizin 
menfaatinizedir

Pele’yi tanımayan 
zarardadır !!!

h
a

b
e

r

Odanızın ölçülerine göre koltuğunuzun modelini siz belirleyin
h

a
b

e
r

Odanızın ölçülerine göre koltuğunuzun modelini siz belirleyin
Maestro sofa modülleri sizin isteğinize göre belirlenir. 50 cm ile 180 cm arasında değişen genişliklerde köşe modülleri, kolluk, ayak 
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Battaniyeden yatak takımına, tencereden çaydanlığa bardağa, kristal takımlara kadar 

uygun fi yatlarda her türlü ev eşyası, hediyelik eşyalar ve daha neler neler... 
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Gelinlik ve gece 
kyafetleri için 
mutlaka bize 

uğrayın. 
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