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PEGASUS HAVAYOLLARI VE TRAVEL HOUSE’TAN
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Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

SAYI/NR. 32 YIL/ÅRGANG 6

EYLÜL/SEPTEMBER 2007

FİYATI/PRİS 5 kr.

Vester Farimagsgade 6 1606 København V
Tlf: 3393 7262
www.travelhouse.dk

Terör korkusu hortladı

Gazeteniz HABER’in
gelecek sayısı 12 Ekim’de
yayınlanıyor

ROYAL

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

SATDISCOUNT

Navigatörlerimizde
Danimarka ve
Avrupa’nın tüm
kentlerinin yanısıra
1.200 krondan Türkiye yol haritası da
başlayan komple bulunmaktadır.
Ayrıntılı bilgi için
set fiyatlarla
kampanyamız bizi arayın.
devam ediyor.

www.satdiscount.dk

Tlf: 5188 8675 - 6030 3587

MOSAİK

DÜĞÜN SALONLARI
www.mosaiksalon.dk

Toplu ulaşım araçlarına terör saldırısı
gerçekleştirilebileceği korkusuyla
Danimarka halkı endişeli günler geçiriyor.
çekti. Danimarka’da gözaltına alınan 8 kişiden birinin
Türk, Almanya’da ise gözaltına alınan 3 kişiden birinin
Türk olduğu ortaya çıktı. Danimarka’da gözaltına alınan

h

Daha fazla bilgi için bizi
mutlaka arayın

ANTALYA
ALANYA
ALANYA

H

ISSN: 9771602-985002

Tlf: 3391 3020
Fax: 3391 3021

er

Güzellik salonu
sayesinde

b

İstenmeyen
tüylere
son
İlk üç kalıcı epilasyonda

(permanent hårfjerning)
%25 indirim.
4. seanstan sonra
%40 indirim

Fiyat listesi için www.b-beauty.dk
Åbningstider:
Mandag til fredag kl. 10.00 - 18.00
Lørdag kl. 10.00 - 16.00

Hundige Center 2A, 2sal ved Kiosk Bien
Tidsbestilling på telefon 43 69 69 89

Türkiye’ye
seyahatlerinizde
en ucuz,
en güvenilir

a

Başlayan fiyatlarla direk İstanbul’a uçak

Sayfa 8

Tlf: 36 305 306

advokatnikmaram@yahoo.dk

a

a
b

595,-

Købmagergade 31
1150 København K

h

er

Avukat
Farhad NikMaram

Türk’ün daha sonra serbest
bırakıldığı ancak tutuksuz
yargılanmasının devam edeceği öğrenildi.

Düğün,Nişan,
Kına Gecesi, Doğum Günleri
ve her türlü eğlenceniz için bizi
arayınız.

b
er

resi çökertildi. Danimarka ve
Almanya’da Eylül ayı başında
bombalı terör eylemi gerçekleştirmek şüphesiyle gözaltına alınanlar arasına Türklerin de bulunması dikkat

Tek gidiş 475,-

h
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1 Eylül’ün yıldönümünde terör eylemi
gerçekleştirileceği korkusu nedeniyle tüm
dünyada endişe yaşanırken,
Danimarka’da bir terör hüc-

René Strandbygaard
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HABER
Silahınız “Söz” olsun

G

eçtiğimiz günlerde 11 Eylül’ün 6. yıldönümünü geride bıraktık.

***
Yine geçtiğimiz haftalarda nasıl bazı genç
insanların teröre alet olduklarına tanık olduk. Hem burada, hem Almanya’da.
***
Hak yolunda mücadele ettiklerini sanan bu
gençler doğup büyüdükleri ülkeye karşı tavır koyarlarken, bunu demokratik yöntemlerle değil, terör yöntemleri ile yapmaya çalışıyorlar. Kendilerine yurttaş olarak güvence ve sosyal olanaklar sunan sisteme karşı
savaşmaları gerektiğini birileri bu gençlerin
akıllarına sokmuş.
***
Akıl bunun neresinde?
Hiç bir yerinde tabii ki. İdeoloji veya din adına vahşet uygulamanın da hiçbir yerinde aklın izine rastlanamadığı gibi, cinayet ve zararı günah sayan aynı Tanrı için cinayet ve
zarar gerçekleştiriliyorsa, orada akıl aramak
boşunadır.

Tegning: Lise Özer

***
Genç ve akıllı insanların nasıl olup da sapık
ideoloji ve kişilerin peşine düştükleri konusunda soru çok, cevap çok azdır.
***
Bu gençler bir toplumu etkilemek ve değiştirmek için yapılacak her türlü mücadelede
en iyi silahın “söz”, hareket ve istek olduğunu anlamamakta niçin ısrar ederler?
***
İşte, demokratik bir toplumda yaşıyor olmanın kıymeti burada ortaya çıkıyor.

Türkiye temsilciliği: Selçuk K. Kahraman, Cast Media, Subaşı cad.
Balcı İş Merkezi, NO: 8, Kat: 4, D: 11, Antalya
Tlf: +90 242 243 00 90
HABER tüm Danimarka genelinde ücretsiz olarak yayınlanmaktadır/
Avisen udkommer gratis en gang om måneden i hele Danmark. Gazetemizden kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir, ancak yazı, ilan ve görsel
malzemeler izinsiz kullanılamaz / Artikler i Haber må gerne citeres, når
blot det sker inden for citatreglerne, når det sker med tydelig angivelse
af Haber som kilde samt dato. Erhvervmæssig affotografering af Habers tekst, billeder og andre illustrationer samt annoncer er ikke tilladt.
Yayınlanan ilan ve reklamların içeriğinden gazetemiz sorumlu değildir/
Haber kan ikke drages til ansvar for indhold i annoncer og reklamer.

Türkçe hizmet !!!
Siz gelemiyorsanız,
arayın, biz size gelelim.
İşitme sorununuzu
Türkçe anlatın.
Yaşam boyu duymak için
Ndr. Frihavnsgade 49 - 2100 København Ø
Tlf: 39 40 10 50 - www.audiovox-lab.dk

Artık horlamaya SON!
asonor ® horlamayı durdurur

er

er

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

b

Layout: KAST MEDIA I/S
E-mail: haber@haber.dk www.haber.dk
Baskı/Tryk: Dansk Avis Tryk A/S
Adres: Brolæggerstræde 4, ST, 1211 København K.
Tlf: 33 22 11 66 - 33 22 17 66 - 3024 5538 - 3024 5562
Faks: 3322 1170,
Dağıtım/Distribution: Superbudene ApS Tlf: 4352 5757

5.528 Kronluk sağlık sistemi yardımı ile
ücretsiz işitme cihazı.
cihazı.
Hem de 4 yıl garantili ve ücretsiz
ayarlama-bakım servisi

a

Karan, İrfan Kurtulmuş, Ferhat Bingöl, Erbil Kaya, Duygu Leloğlu,
Yıldız Akdoğan, Abdullah Tunçel, Bedriye Zelal Doğru,
Selahattin Topçu,

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

h

Sahibi/Udgivet af:
KAST MEDIA I/S
Adm. direktør/İdari Sorumlu:
Sadi Tekelioğlu
Genel Yayın Yönetmeni/Ansvarshavende chefredaktør:
Cengiz Kahraman
Yazı İşleri/Redaktion: Selçuk Kahraman, Üzeyir Tireli, Ceyda

- Horlama uyku düzenini bozar.

b

HABER

- Horlama tansiyonu yükseltir.
- Horlamaya asonor® ile kolayca son verin.

a

haber

TERÖR KORKUSU. 11 Eylül 2001 günü New York’taki Dünya Ticaret Merkezine düzenlenen saldırının yıldönümünde Ankaralılar korku
dolu saatler yaşadılar. Kurtuluş Parkı bitişiğindeki bir otoparkta bulunan bir minibüste 300 kg patlayıcı tespit edildi. Emniyet yetkilileri ve bomba uzmanları tarafından etkisiz hale getirilen patlayıcı madde yüklü minibüste üç adet de cep telefonu ele geçirildi.

h

***
Güç “söz”dedir. Terör ise davranış bozukluğundan kaynaklanan bir çaresizlik ve hiç
kimseye faydası olmayan hastalıklı bir
eylemdir.

- Eczaneler, Matas ve Helsam ma
mağazalarında
bulunur.
- Daha geniş bilgi için: www.asonor.dk
- Etkisi belgelenmiştir.
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İtiraz etmekten çekinmeyin!
Sadi Tekelioğlu

Paranın dini imanı

A

ğustos ayı başında çok yakınımızda, İsveç’te
yeni bir karikatür krizi patlak verdi. Hazreti
Muhammed’e yönelik yeni hakaret amaçlı çizimler
yayınlandı.
Yine bildik çevreler bildik tepkilerde bulundular.
Kendine “sanatçı adını veren kişi sadece provokasyon olsun diye bunu yaptığını söyledi, ama provokasyonu neden yaptığını ise söylemedi.
Birbirinin dibinde, birbirine bu kadar benzeyen iki
ülkede benzer bir olay karşısında takınılan tavır
üzerinde düşünülmeye değer.
İsveçlilerin dikkate değer bir çoğunluğu bu çizimleri “aptalca” ve “çirkin” olarak nitelendirmekten
korkmazken, Danimarkalıların karikatürler karşısında takındığı genel tutumu düşündük. Nasıl da
esip gürlemişlerdi, “ifade özgürlüğünden asla bir
adım geri atmayız” diye. Sonunda atmadılar ama
Ortadoğu ülkelerinde Danimarka mallarına boykot
uygulanınca ekonomik zararı kabullenmek zorunda
kaldılar.
Danimarkalıların Müslüman ülkelerin boykotunu
ciddiye almamalarının, hatta boykot karşısında vurdumduymaz davranmalarının temelinde iki önemli
neden vardı. Birincisi boykottan uğranılacak zarar
altından kalkılabilecek kadar makuldü, ve Danimarka’ya gösterilen tepkiler de çağdışı idi.
Şimdi İsveç’e gözlerimizi çevirecek olursak; İsveç başbakanı krizin başlamasının hemen ardından
Müslüman derneklerini ziyaret etti. Ardından İsveç’teki Müslüman ülke büyükelçileri ile toplantı
yaptı. Yani Danimarka’nın onur meselesi yaptığı iki
noktada İsveçliler ekonomik çıkarlarını öne çıkardılar ve inat etmediler, zira sonuçta Arap ülkelerine
yapılan ve yapılacak oldukça yüklü bir ihracatın tehlikeye girmesi söz konusu idi. Danimarka’ya uygulanan boykotun benzeri bir boykot İsveç’e uygulansaydı zarar astronomik boyutlara ulaşacaktı.
Danimarkalıların iki hafta peynir, süt ve tereyağı satamamaktan kaynaklanan zararın tutarı İsveç
malı 6-7 arabanın satılmamasıyla eşdeğer olacaktı.
Bir de İsveç’e yönelik tepkilerde İsveç’te yaşayan
Müslümanların daha uygar davrandıklarını söylemeliyiz. Burada da İsveç toplumunun göçmenlere bakış
açısının, Danimarka’nın bakış açısından daha uygar
ve daha insancı olduğunu söylememiz gerekiyor.
İsveçlilerin ekonomik zarara uğramamak için duyarlı davranmaları şu sözün ne kadar geçerli olduğunu kanıtlıyor
“Paranın dini imanı yokmuş”
sadi.tekelioglu@haber.dk

Kenan Satan adlı Türk geçtiğimiz yıl Nisan ayında uygulamaya konulan
ve iki yıl işsizlik parası alanların yardımının kesilmesini öngören yasaya
itiraz etti ve kazandı. Satan, aynı durumda bulunan vatandaşlarımızın da
itirazda bulunmalarını istiyor.

G

eçtiğimiz Nisan ayı
başından itibaren
yürürlüğe giren
ve iki yıl işsizlik
parası (Kontanthjaelp) almış olanların ödeneklerinin
kesilmesini öngören yasa
karşısında bir Türk yaptığı
itirazda haklı bulundu.
Bröndby Belediyesi’nde
oturmakta olan Kenan
Satan adlı vatandaşımıza
Bröndby Belediyesi geçtiğimiz yılın Eylül ayında gönderdiği bir mektupta aldığı
işsizlik yardımın kesileceğini
bildirdi. İki yıl işsizlik parası
almış olması ve evli olması
gerekçe gösterilen Kenan
Satan hastalık nedeniyle
çalışmadığını ve bu yüzden
işsizlik yardımı aldığını söyleyerek belediyenin kararına itiraz etti. Kenan Satan,
İş piyasası itiraz kuruluna

yaptığı başvurusunda haklı
bulundu.
Evli ve üç çocuk sahibi
olan ve1977 yılından beri
Danimarka’da yaşamakta
olan Kenan Satan rahatsızlığı nedeniyle 1995 yılından
beri çalışamıyor. Çalışamaz
duruma gelince bağlı bulunduğu sendikası ile de ilişkisi
kesilen Kenan Satan’a çalışamaz raporu verildi.
1997 yılında eşi de bir trafik kazası geçiren ve çalışamaz hale gelen Kenan Satan,
sağlık kurulları tarafından
kendisine verilen çalışamaz
raporlarını belediyenin dikkate almadığını söyledi. Kenan Satan, raporların belediyeye ulaşmış olmasına rağmen dikkate alınmadığını ve
sağlık yetkilisi olmayan belediyenin kendisine hafif işte
çalışabilir zorlamasında bu-

lunduğunu anlattı.
Kenan satan, geçtiğimiz
Nisan ayında yürürlüğe giren yeni uygulamanın bir
çok vatandaşımızı mağdur
edeceğini sandığını belirte-

rek, aldıkları işsizlik yardımı kesilen kişilerin mutlaka
kendilerine gelen mektubu
dikkatle okumalarını ve itirazda bulunmalarını istedi.
(Haber)

Dini cemaat okullarına verilen destek kesilsin

İ

sveç Sosyal Demokrat partisi
eğitim politikaları sözcüsü,
İsveç’te cemaat okullarına
verilen devlet yardımının kesilmesini istedi. Partinin eğitim politikaları sözcüsü Marita Ulvskog
dini cemaat okullarını çocuk cezaevlerine benzeterek bu okuların göçmenlerin İsveç toplumuna
uyumunu engellediğini söyledi.
”Bu tür dini okullar çocuk cezaevlerine benzemektedir. Bu
okullara giden çocuklar toplumdan izole oluyorlar, bu yüzden
verilen devlet yardımı kesilmelidir” dedi.
Konuyu parti içinde tartışmaya devam ettiklerini söyleyen Maria Ulvskog parti içinde
de İsveç’ta sayıları hızla artan
dini cemaat okullarının endişe yaratmaya başladığına ina-

nan çok kişi olduğunu söyledi.
İsveç günlük gazetelerinden Expressen’e bir açıklamada bulunan,
Ulvskog ayrıca dini cemaat okullarından daha kötü durumda
olan devlet okulları olduğunu da
söyledi.
Danimarkalı Sosyal Demokratların gündeminde yok
Danimarka Sosyal Demokrat
Partisi eğitim politikaları sözcüsü Christine Antorini Haber’e
yaptığı açıklamada, İsveç’te gündeme gelen tartışmanın henüz
kendi partilerinde tartışılmadığını söyledi.
(Haber)

İsveç Sosyal Demokrat Partisi, eğitim
politikaları sözcüsü Marita Ulvskog

AVUKAT SYNNØVE FALK-RØNNE
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b

15 yıla dayanan tecrübemizle Yabancılar Yasası’nda uzmanız
♦ Oturma ve Çalışma İzni
♦ Vatandaşlık
♦ Eş ve çocuklar için aile birleşimi
♦ Oturma izni uzatması, iptali ve hakkın kaybedilmesi
♦ Uluslararası ve yabancı evliliklerde boşanmalar
♦ Çocuk velayet hakkı
♦ Sığınma
♦ İnsani oturma izni
davalarında hizmetinizdeyiz.
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§

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

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
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SİZİN BAŞARINIZ BİZİM BAŞARIMIZ
Tüm dost ve müşterilerimizin Ramazan ayı kutlu olsun

be

r

Tüm sağlık
kurallarına
uygun helal
mamüllerimizle
hizmetinizdeyiz

ha

Danimarka’nın her tarafına
dağıtım servisimiz vardır.
Mamüllerimiz Sjaelland adasında
FYN ve JYLLAND bölgelerinde de
servisimiz vardır.

Kasaplara toptan et ürünleri satışımız devam ediyor
Farkımız; sağlık, temizlik ve kaliteye gösterdiğimiz
özende yatmaktadır

12 yıldır hizmetinizde

Pişmiş kebap,
hjemmelavet
burger

Korskildeeng 3

www.mbkebab.dk

MB KEBAB FOOD A/S
Tlf: 5761 9502 Fax : 4361 0131

2670 Greve

E-mail:info@mbkebab.dk
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Çakıcı’ya Bakan da sahip çıkmadı
Cengiz Kahraman

Rahat batıyor

D

animarka’da 8, Almanya’da 3 gözaltı.
Her ikisinde Türkler de var.
Geçen yıl Danimarka’da gözaltına alınanlar arasında da bir Türk vardı.
Gerekçe?
Bombalı terör eylemi hazırlığı içinde bulunma
şüphesi.
Hepsi de Avrupa’da büyümüş, yaşadığı ülkenin
okuluna gitmiş, ekmeğini yemiş, suyunu içmiş.
Peki, nedir yaşadıkları ülke ile alıp veremedikleri bu gençlerin?
Eğitim almaları ya da çalışmaları mı engellenmiş?
Düşünün bir kere!
Eğitim bedava.
İşsizlik parası, çocuk parası, sağlık sigortası, sendika var.
Su, elektrik kesilmiyor, bir yağmur yağınca yollar kapanmıyor, sel baskınları olmuyor. Özürlü
çocuğuna bakamayana devlet aile buluyor.
Kısacası yaşamsal sorun yok.
En önemlisi de yolsuzluk, rüşvet yok.
Uygarca davrandığınızda herkesten uygarca davranış, çevrenize saygı gösterirseniz kayıtsız, şartsız saygı görüyorsunuz.
Tabii ki, herkes sütten çıkmış ak kaşık değil. Avrupalıların da aralarında her toplumda olduğu
gibi yabancı düşmanı, ırkçı var. Ama bütün bunlar bir insanın yaşadığı ülkeye, insanına nefret
beslemesini mi gerektiriyor?
İnsanın içinde yaşadığı bir ülkenin sivil halkına
zarar vermeyi düşünmesi için ya aklından zoru ya
da beyninin tamamen yıkanmış olması gerekiyor?
Bu insanların hem aklından zoru var, hem de
beyinleri yıkanmış. Bir de rahat batıyor bu insanlara.
Gözaltına alınan Pakistanlı zanlının Pakistan’da
yaşayan babası bir gazeteye, “Oğlum ruh hastası”
diyor.
Gözaltına alınan ve daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Türk’ün ailesi de,
“Oğlumuz, bizim İslam dinini yanlış yaşadığımızı
öne sürmeye başlamıştı” diyor. Yani biri hasta, diğerinin de beyni yıkanmış.
Bu insanlar, diğer Müslümanlara da zarar veriyor. Böyle giderse kurunun yanında yaş da yanacak.
Artık herkes toplumsal sorumluluk görevini üstlenmeli ve bu işlere bulaşanlara karşı tepkilerini
ortaya koymalıdır.

Yılbaşı akşamı iki arkadaşı ile birlikte Gentofte Belediyesi’nin cam tavanını temizlerken tavandaki boşluktan 12 metre aşağıya beton zemine
düşen ve mucize eseri hayatta kalmayı başaran 51 yaşındaki işçi Şemsettin Çakıcı’ya temizlik şirketi ve Gentofte belediyesinden sonra Çalışma
Bakanı da sahip çıkmadı.

B

aşkent Kopenhag
yakınlarındaki
Gentofte belediye
binasının cam tavanını temizlerken 12 metreden aşağı düşen ancak
mucize eseri kurtulan işçi
Şemsettin Çakıcı’ya, çalıştığı
temizlik şirketi ve Gentofte
belediyesinden sonra Çalışma Bakanı Claus Hjort Frederiksen de sahip çıkmadı.
Sorumluların cezalandırılması için devreye giren ve
Çakıcı’ya sahip çıkan Vasıfsız Çalışanlar Sendikası
3F, sorunu parlamentoya
taşıdı.
Radikal Sol Partili çalışma
piyasası sözcüsü Elisabeth
Geday, Çalışma Bakanı Frederiksen’e yazılı bir soru
önergesi sundu.
Bakan Frederiksen soru
önergesine verdiği yazılı yanıtta, bakanlığın devreye girmeyeceği belirtildi. Bakan,

temizlik şirketinin Gentofte Belediyesindeki temizlik
işini 40 bin krona yaptığını
ve bir milyon kronun altında yapılan işlerde bakanlık
olarak birşey yapamayacaklarını bildirdi.
İş güvenliği ile ilgili olarak bir firmanın yapması
gereken iş için ödenen ücretin bir milyon kron veya
üzeri olması durumunda bakanlığın devreye girebileceği
ifade edildi ve bakanlığın bu
miktarın düşürülmesi konusunda herhangi bir girişimde
bulunulmayacağı belirtildi.
Gensoru ile ilgili olarak
sendikanın yayın organı
Nyhedsbrevet 3F’in sorularını yanıtlayan Radikal Sol
Partili çalışma piyasası sözcüsü Elisabeth Geday, davanın peşini bırakmayacağını
belirtti. Geday, ”Bakan’ın
bir milyon kronluk sınırdan
sözetmesi ve bunu değiştir-

meyeceğini söylemesi
inanılacak gibi değil. Bir
milyon sınırını kim ve neden
koydu? Bu sınır çalışanların
güvenliğini tehlikeye atıyor” dedi. Geday, Bakan
Frederiksen’e konu ile ilgili
olarak yeni bir soru önergesi
daha gönderdi.
Çakıcı kazasını dünya
öğrendi
Şemsettin Çakıcı için bir internet sitesi açarak sorumluların cezalandırılması için
kolları sıvayan 3F sendikası,
Çakıcı kazasını tüm dünyada
duyurdu. Çakıcı kazası sendikanın internet sitesinde
kurduğu multimedya versiyonu aracılığıyla aralarında
Türkiye’nin de bulunduğu
87 ülkede okundu.

işçi
Şemsettin
Çakıcı
yılbaşı akşamı iki arkadaşı
ile birlikte Gentofte Belediyesinin cam tavanını temizlemekle görevlendirilmişti.
51 yaşındaki Çakıcı, temizlik yaptığı cam tavandaki
boşluktan 12 metre aşağıya
beton zemine düşmüş, mucize eseri hayatta kalmayı
başarmıştı. Ancak kazadan
sonra Çakıcı’ya gerek çalıştığı temizlik şirketi, gerekse
Gentofte belediyesi sahip
çıkmadı, sadece üyesi olduğu
3F sendikası sahip çıkarak,
Çakıcı’nın hakkını aramaya
başladı.
(Haber)

Haberimiz Türkiye’de
ses getirdi
Çakıcı kazasına Türk basını da büyük ilgi gösterdi. Haber gazetesinde ve
www.haber.dk internet sitesinde geçtiğimiz ay haberin
yayınlanması ardından bir
çok Türk internet gazetesi
habere geniş yer verdi.
Sendikasından
başka sahip
çıkan olmadı
15 yıldır temizlik
işlerinde çalışan

cengiz.kahraman@haber.dk
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Bu klinikte Türkçe hizmet verilmektedir

MR çektirmek için hastanede uzun süre sıra beklemeyin!

a
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Skørping özel hastanesindeki
MR-Klinik’ten hangi hastalar
yararlanabilir?

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

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
MR-klinikken Skørping - Himmerlandsvej 36 - 9520 Skørping
Tlf.: 98 39 21 44 - Fax: 98 39 88 38 - Cep: 29 60 24 99 mail: info@mr-klinikkenskoerping.dk - www.mr-klinikkenskoerping.dk

HABER

Eylül/September 2007

Irkçı damgası yediler
Danimarka Halk Partisinin
politikasını ırkçı bulanlar, bu
partinin politikacılarını ırkçı diye
niteleyen ancak bunun sonucu
haklarında dava açılmasını
istemeyen kişiler zekice bir
yöntem buldular. Partinin
Danimarka genelinde astırdığı
reklam panolarının üzerine
yapıştırdıkları çıkartmalarda
partinin önde gelenlerini ırkçı
olarak nitelendirdiler.
Sadi Tekelioğlu

D

animarka Halk partisi mensupları kendilerine yöneltilen ırkçı damgası ile görsel
ve yazılı basında her karşılaştıklarında yargı yoluna başvuruyorlardı.
Yargıya yansıyan davalardan birinde partinin genel başkanı Pia Kaersgaard, açtığı bir davayı kaybetmiş ve politikacıya ırkçı nitelemesi
yapılabileceğine karar verilmişti.
Şimdi ise mahkeme koridorlarında uğraşmak istemeyen bazı kişi-

haber

HABER
Haberciliğin zevkli
dünyasına HABER’de
adım atın!
Haber, gazetecilik
mesleğine merak duyan
okurlarına sayfalarını
açıyor!
SOKAKTA IRKÇI DAMGASI. Danimarka Halk Partisi’nin, Danimarka genelinde 350 noktaya astırdığı reklam panoları organize bir saldırıya maruz kaldı ve partinin önde gelen isimlerinin resimlerinin üzerine “ırkçı” damgası
yapıştırıldı. - Foto: haber

ler daha etkili bir yöntem bularak
Danimarka Halk Partisinin parasını ödediği billboardlarda partinin
önde gelenlerini ırkçı olarak damgaladılar
Danimarka Halk Partisi’nin ülke
genelinde yaptığı afişli tanıtım kampanyaları kimliği belirsiz kişiler tarafından sabote edildi. Danimarka
genelinde 350 ayrı yerde dev billboardlarla yapılan tanıtımda partinin genel başkanı Pia Kjaersgaard,
Kristian Thulesen Dahl ve Peter
Skaarup’un resimleri bulunuyor.

Danimarka değerleri olarak nitelendirdikleri, ifade özgürlüğü,
çalışkanlık, eşitlik, hoşgörü, dayanışma, gibi temaların işlendiği billboardlarda yer alan üç siyasetçinin
gözlerinin üzerine, ”Racist” (ırkçı)
ibaresinin yazılı olduğu çıkartmalar
yapıştırıldı.
Bazı yerlerde afişlerin yırtıldığı
gözlenirken. ”Biz Danimarka değerleri için mücadele ediyoruz” ibaresindeki ”Danimarka” sözcüğünün
üzeri çizilerek başka ülke isimleri
yazıldı. İfade özgürlüğü, çalışkanlık,

eşitlik, hoşgörü, dayanışma başlıklı afişlerde partinin bu değerlerden
taviz vermeyeceği ve ısrarlı olduğu
mesajı verilmeye çalışılıyor
Partinin halkla ilişkiler sorumlusu ve aynı zamanda da milletvekili
olan Sören Espersen, yapılan sabotajın örgütlü olduğunu düşündüklerini belirterek yeni afişler bastıracaklarını açıkladı. Espersen, yeni
afiş basımı için 40 bin kronluk bir
masraf çıkacağını söyledi.

■ Dijital kameranız varsa
■ İnternet kullanıyorsanız
■ Haberciliğe meraklıysanız
Yaşadığınız bölgedeki
sosyal, kültürel, sportif
olayların resmini çekin.
ister Danca, ister
Türkçe yazın. Gönderin.
imzanızla yayınlayalım.
Daha fazla bilgi almak için
haber@haber.dk
adresine e-posta
göndermeniz yeterlidir.

sadi.tekelioglu@haber.dk

SATDISCOUNT
www.satdiscount.dk

50” TFT-LCD
boyutunda ve
kalitesinde
televizyon
izleme keyfi

ARTIK TELEVİZYON
GÖZLÜĞÜNÜZÜN CAMINDA
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Bu gözlüğü takın, koltuğa
çakılmadan
TV izleyin

h

Dream Box’a paydos. Paylaşımlı yeni
cihazımız gelmiştir.

‘DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA

7

D-SMART
RECEIVERLER
GELMİŞTİR
Hemen arayın,
siparişinizi
yaptırın.

Ole Jørgensensgade 3-5 kld.
2200 København N
Tlf: 51 88 86 75
60 30 35 87
27 32 89 88
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Terör korkusu hortladı
Danimarka ve Almanya’da Eylül ayı başında bombalı terör eylemi gerçekleştirmek şüphesiyle gözaltına alınanlar arasına Türklerin de bulunması dikkat çekti. Danimarka’da gözaltına alınan 8 kişiden birinin Türk, Almanya’da ise gözaltına alınan 3 kişiden birinin Türk olduğu ortaya çıktı. Danimarka’da gözaltına alınan Türk’ün
daha sonra serbest bırakıldığı ancak tutuksuz yargılanmasının devam edeceği öğrenildi.

D

animarka Polis Gizli İstihbarat Teşkilatı PET
ve Kopenhag Polisi, Eylül ayı başlarında 8 kişiyi bombalı terör eylemi hazırlığı
içinde bulundukları şüphesi ile
gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında 19 yaşında bir Türk
de bulunuyor. Operasyonlar başkent Kopenhag’ın Nordvest semti
ile Kopenhag’ın banliyölerinden İshöj ve Avedöre’de gerçekleşti.
İstihbarat servisinin son üç aydır
adı geçen kişileri izledikleri belirtildi. Gözaltına alınanların hepsinin Pakistan, Afganistan ve Türk
uyruklu olduğu ve 19 yaşındaki
Türk ile diğer 5 zanlının tutuksuz
yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.
Gözaltılar ile ilgili bir açıklama
yapan Polis İstihbarat teşkilatı
şefi Jacob Scharff, üç aydır izlenmekte olan kişilerin patlayıcı yapmakta kullanılan kimyasal madde
edindikleri ve Nordvest semtindeki dairenin üs olarak kullanıldığını
belirtti. Scharff, gözaltına alınan
kişilerin uluslararası bağlantıları
bulunduğunu, ancak bunların hangi ülkeler olduğunu açıklayamayacağını söyledi.
Polis uzun süredir izledikleri kişilerle ilgili elde edilen delillerin
kapsamlı ve dayanağının sağlam
olduğunu, gözaltındaki kişilerin
El Kaide üyesi oldukları yönünde
herhangi bir şüpheye yer bırakmadığını ileri sürdü.
Nörreport istasyonunu
havaya uçuracakları iddiası
Başkent Kopenhag’da önceki gece
gerçekleştirilen operasyonlarda
gözaltına alınan kişilerin Kopenhag’daki Nörreport İstasyonunu
havaya uçuracakları öne sürüldü.
Ekstra Bladet gazetesinde yer
alan bir iddiaya göre operasyonu
gerçekleştiren emniyet yetkililerin, terör eylemlerinin hedefi konusunda açıklama yapmamalarına
rağmen, gazetenin aldığı duyum-

üç zanlının 12 bidon dolusu 730
kilo hidrojen peroksit (oksijenli su)
ele geçirdiğini, 2005’te 56 kişinin
öldüğü Londra metrosunun bombalanmasında da kullanılmış bu
maddeden yüksek etkili patlayıcı
üretilebileceğini açıkladı. Harms,
üç zanlının Kaide’yle bağlantılı İslami Cihad Birliği adlı ‘uluslararası terör şebekesi’nin Almanya’daki
hücresini oluşturduklarını öne sürdü. Bu örgütün Orta Asya kökenli
ve Özbekistan İslam Hareketi’nin
uzantısı olduğu belirtildi.
lara göre Nörreport İstasyonunun
bombalı eylem için hedef seçildiği
kaydedildi.
Nörreport İstasyonu, banliyö
trenleri, metro İstasyonları ve
otobüslerin durak yeri olması açısından Kopenhag’daki en fazla
yolcuya hizmet veren yoğun bir
istasyon olarak biliniyor.
Türk aile şoke oldu
Gözaltı şoku yaşayan Türk aile
polislerin evi didik ettiklerini söyledi. Polislerin evden neler götürdüklerini bilmediğini söyleyen aile,
evdeki bilgisayarın hard diskinin
de götürülen eşyalar arasında olduğunu bildirdi.
“Tam bir şok yaşıyorum, ne yapacağımı ne diyeceğimi bilemiyorum”
diye konuşan babanın ifadelerine
göre, Teknik Meslek Lisesi’nden
elektrikçi olarak mezun olan 19
yaşındaki Türk genci son zamanlarda bazı Arap gençlerle görüşmeye başlamış, dinle olan ilgisi
artmıştı. Kendi dine yaklaşımını
ailesindeki ile kıyaslayan genç
anne babasının İslam dinini yanlış yaşadıkları düşüncelerini öne
sürmeye başlamıştı.

nümünde Frankfurt Havaalanı ve
Ramstein üssünü vurmayı planladıkları iddiasıyla iki Alman’la bir
Türk yakalandı. 730 kilo kimyasalla ele geçirilen üçlü, bomba yüklü
araçlarla saldırıya hazırlanmakla
suçlanıyor.
Danimarka’da biri Türk sekiz
kişinin terör zanlısı diye gözaltına
alınmasının ardından, Almanya’da
da Frankfurt Havaalanı ve Amerikan hava üssü Ramstein gibi bir
dizi hedefe saldırı planladıkları iddiasıyla biri Türk üç zanlı yakalandı. Zanlıların çok sayıda patlayıcı
yüklü araçla eşzamanlı saldırılar
planladığı iddia edildi.
Der Speigel, sırasıyla 22, 28 ve 29
yaşlarındaki zanlıların kimliklerini ‘İslam’a geçen iki Alman olan
Saarland’dan Daniel S. ile NeuUlm’dan Fritz G. ve Türkiye vatandaşı Adem Y.’ olarak duyurdu.
ABD’nin Irak işgaline karşı çıkan
ama Afganistan’da 3 bin askeri
bulunan Almanya’nın ‘2. Dünya
Savaşı’ndan beri görmediği bir cehennem yaşamaktan döndüğünü’
öne süren Spiegel’e göre, güvenlik
yetkilileri önce zanlıların ellerindeki kimyasalları gizlice etkisiz hale
getirdi, sonra da zanlıları bomba
yapımına başladıkları gerekçesiyle yakaladı.

‘550 kilo TNT’ye denk’
Harms, “Yakalanmaları, yoğun
bombalı saldırıları önledi” derken, Federal Suç Dairesi (BKA)
Başkanı Jörg Ziercke, “Madrid ve
Londra’dakinden daha yıkıcı bombalar üretebilir, bir karışımla 550
kilo TNT’ye denk patlayıcı yapabilirlerdi” diye konuştu.
Biri aralıkta Hanau’daki ABD
üssünü gözetlerken yakalandığından beri üçlüyü 300 polis izliyordu.
Medya, zanlıların sohbetlerinde
olası hedefler olarak Frankfurt Havaalanı, Ramstein üssü, Amerikalıların gittiği diskotek ve pub’ları
andıklarını, buralara patlayıcı
yüklü araçlarla saldırmayı, hatta
intihar saldırısı düzenlemeyi, çok
sayıda kişiyi yaralamak ve öldürmekten söz ettiğini yazdı.
Başbakan Angela Merkel’in partisinden vekil Wolfgang Bosbach,
“Zamanlamayı 11 Eylül 2001 saldırılarının yıldönümüne ayarlamış
olabilirler” dedi. Alman borsasının
bulunduğu Frankfurt gökdelenleriyle Avrupa’nın Manhattan’ı lakabıyla anılırken, güneyindeki Ramstein da ABD komutasında bir üs.
Kıta Avrupası’nın en yoğun hava
trafiği Frankfurt Havaalanı’nda.
Almanya’da 64 bin Amerikan askeri bulunuyor.

ladıkları ve bu yüzden ortadan
kaybolmaya hazırladıklarından
korkup zanlıları önceki gece ani
baskınla yakaladıklarını aktardı.
Kuzey Ren-Westfalya eyaletinin
Medebach-Oberschledorn kentindeki kiralık eve operasyonu BKA
güçleri ile GSG 9 özel timi yaptı.
Spiegel, polis uzmanlarının birkaç
gün önce 12 bidonda bulunan yüzde 35 oranında konsantre hidrojen peroksit içeren maddeyi sadece
yüzde 3 oranında hidrojen peroksit
olan inceltilmiş bir sıvıyla gizlice
değiştirdiklerini belirtti.

Biri kaçmaya çalışmış
Oberschledorn Belediye Başkanı,
iki zanlının evde yakalandığını,
üçüncünün banyo penceresinden
kaçmaya çalışırken polisle arbedeye girdiğini ve bir memurun
silahını kılıfından çekip alması
üzerine diğer memurların ateş açması sonucu yaralandığını söyledi.
Almanya çapında 40 yere daha baskın düzenlenip sekiz gözaltı daha
yapıldı. Sürekli işlerinin olmadığı
ve işsizlik yardımıyla geçindiği
‘İslami Cihad Birliği’
‘Polis bidonları değiştirdi’
belirtilen üçlü, dün helikopterle
Başsavcı Monika Harms, Pakis- Der Spiegel, güvenlik yetkili- Karlsruhe’ye nakledildi.
(Haber, Ajanslar)
Almanya’da da 11 Eylül’ün yıldö- tan’daki kamplarda eğitim görmüş lerinin, bomba üretimine baş-

Almanya’da
terör alarmı

İsveç’te iş kurmak mı istiyorsunuz?
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İsveç’te oturma ve çalışma izni mi almak istiyorsunuz?

NORDENRÅD

Aile birleşimi yoluyla İsveç’e yerleşmek mi istiyorsunuz?
Her alan ve sektörde elemana ihtiyacınız mı var?

b
a

İsveç’te ev alım-satımı konularında danışmanlığa ihitiyacınız mı var?

Tüm bu konularda yasal danışmanlık ve pratik hizmetler için bizi arayınız.

NORDENRÅD

h

İskandinavya’da yaşamak artık çok kolay

www.nordeninfo.se

( Murat Sevimli : 0046-731 593 406
( Alp Dağ: 0045-3161 3545/0046-702 142 676
( Muammer Çelik: 0045-2980 4158
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Anadolu Kød
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Sizin başarınız için çalışıyoruz
Tüm dost ve müşterilerimizin
mübarek Ramazan ayı
kutlu olsun

Üretimde
kalite, hijyen
ve en modern
teknolojide
hazırlanan kalite
kontrollü döner
ve et çeşitleri

MÜJDE!!! MÜJDE!!! MÜJDE!!!
MÜJDE!!!
İlklerle tanınan Anadolu Kød, Ramazan’dan sonra yine yeni bir ürünle siz değerli
müşterilerimize
müşterilerimiz
e hizmet etmekten gurur duyacak.

Müşterilerinizin sağlık ve güvenliği, işyerinizin imajı için hijyenik,
modern ortamda hazırlanan kaliteli döneri bizden alın.
SİPARİŞLEERİNİZ İÇİN BİR TELEFON YETERLİ !

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

Anadolu Kød ApS
Hassellunden 11 B - 2765 Smørum Tlf.: 3810 9282 Faks: 38107343 www.anadolu.dk
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İsveç’in
de
artık
bir
TRAVEL HOUSE
karikatür krizi var

441,-

Kron’dan başlayan
fiyatlarla Türkiye’ye
uçma olanağı
sunuyoruz.

hab
er
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Pegasus
Havayolları ve
Travel House sizleri
Ramazan ayında
Türkiye’de aileniz
ve dostlarınızla
buluşturuyor.

Bize
yapacağınız
bir tek ziyarette hem
rezervasyonunuzu
yaptırabilir,
hem de ziyaretinizin
sonunda biletinizi
alabilirsiniz.

10 Eylül - 10 Ekim
tarihleri arasında
alacağınız uçak
biletine % 25 indirim
uyguluyoruz

Türkiye,
Avrupa ve
Dünyanın her
noktasına bilet.
Beklemek yok.
Bir telefon
yeterlidir.

TRAVEL
HOUSE
GÜVENCESİYLE
TÜRKİYE VE
DÜNYANIN
HER YERİNE

Danimarka’da iki yıl önce Hz. Peygamber’e hakaret
içeren karikatürler yayınlanmasının ardından şimdi benzer bir durum İsveç’te yaşanıyor. İsveç’te Hz.
Muhammed’e hakaret içeren karikatürlerin yayınlanması İslam dünyasını yeniden ayağa kaldırdı.
İSVEÇ

HABER,
Stockholm

H

z Muhammed’e
hakaret içeren çizimlerin
bir gazetede yayınlanması
ve ardından önde gelen İsveç gazetelerinin çizimleri
yapan çizere destek veren
açıklamalarda bulunması
İsveç’i büyük bir krizin
eşiğine sürükledi.
Hatırlanacağı gib, geçtiğimiz Ağustos ayı başlarında
Hz. Muhammed’e hakaretler içeren çizimlerle İsveç’te bir müzeye başvuran
ve reddedilen İsveçli çizer
Lars Vilk’in çizimleri daha
sonra bir İsveç gazetesinde
yayınlanmıştı.
Karikatürlerin yayınlanmasının ardından önce İran
ve ardından Pakistan resmi
olarak İsveç’i kınadılar. Karikatürleri yayınlayan yerel
gazete Nerike Allehanda
önünde toplanan 300 kadar gösterici de olayı protesto ederken, Türkiye’de
de bir grup İsveç’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto gösterisi yaptı.
Pakistan’ın Lahor kentinde
düzenlenen gösterilere çok
sayıda kişi katılırken göstericilerin İsveç bayrağı yaktıkları bildirildi. Bu arada,
hakaret karikatürünün çizeri Lars Vilks’in ölüm
tehditleri aldığı belirtildi.
İKÖ: “İsveç
özür dilemeli”
İsveç’in özür
dilemesini isteyen İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) genel sekreteri
Ekmeleddin
İhsanoğlu,
Müslümanların tepki gösterirken asla
şiddete başvurmama-

Vester Farimagsgade 6
1606 København V
Tlf: 3393 7262
Fax: 3393 3175
sahin@travelhouse.dk
www.travelhouse.dk

DÜZELTME

sı gerektiğini söyledi.
Karikatürlerin fikir hürriyeti ile bağdaşmadığını
kaydeden İhsanoğlu, Batı’ya ‘sorumlu davranma’
çağrısında bulundu. İhsanoğlu, “Kutsallarımıza
tecavüz etmek alışkanlık
haline geldi. Yapılanları kabul etmek mümkün
değil. Bu, basit bir hadise
olarak görülmemeli. Basın
hürriyetinin arkasına saklanılamaz. İslam’a yönelik
saldırılara sessiz kalanlar,
kendi kutsalları söz konusu olunca yanlarında kimseyi bulamazlar” diye tepki
gösterdi.
İKÖ Genel Sekreter İhsanoğlu, Cenevre’de bulunan
BM İnsan Hakları Konseyi’nin bu yöndeki kararlarının uygulamaya geçmediğine dikkat çekti.
Başbakan Reinfeldt:
“Üzgünüm”
İsveç, Hz. Peygamber’e
hakaret içeren karikatürler sebebiyle karışırken,
Başbakan Fredrik Reinfeldt’ten olumlu bir adım
geldi. Stockholm’deki camiyi ziyaret eden İsveç Başbakanı, provokatif hareketlerin diyaloğun önüne geçmemesini istedi: “Karikatürler
Müslümanları rencide etti.
Üzgünüm” dedi.
Başbakan
Fredrik

Reinfeldt, Başkent Stockholm’deki camiyi ziyaret
ederek Müslüman temsilcileriyle görüştü. Yayınlanan karikatürlerin Müslümanları rencide ettiğini,
bundan dolayı üzgün olduğunu söyleyen Reinfeldt,
İsveç ve diğer ülkelerdeki
protestoların büyümesini önledikleri için Stockholm’deki Müslüman temsilcilerine teşekkür etti.
İsveç’in Müslüman ve
Hıristiyanların bir arada
yaşayabildikleri bir ülke
olduğunu kaydeden Reinfeldt, inançları ne olursa
olsun insanların yan yana
yaşayabilmesinin önemine değindi. İsveç toplum
modelinde karşılıklı saygı
ve anlayışın bulunduğunu
dile getirirken, “Provokasyona yönelik hareketler hiçbir zaman diyaloğun önüne
geçmemelidir.” dedi.
Başbakan Büyükelçilerle görüştü
İsveç Başbakanı Fredrik
Reinfeldt, Danimarka başbakanı Anders Fogh Rasmussen’in aksine karikatür krizi yaşanmaması için
Müslüman ülkelerin büyükelçileriyle görüştü.
Başbakan Reinfeldt, görüşmede, ülkedeki Hıristiyan ve Müslüman toplumların birbirine saygı içinde
yaşadığının altını çizdi.
İsveç Başbakanı Fredrik
Reinfeldt’inin “üzgünüz”
açıklamasının ardından
İsveçli Müslümanlar, sorunu karşılıklı anlayış içinde
çözmeyi hedeflediklerini
söyledi.
Diyalog işe yaradı
İsveç Başbakanı Reinfeldt’in cami ziyareti Müslüman temsilcileri tarafından jest olarak değerlendirildi. Başbakan Fredrik
Reinfeldt’in
“üzgünüz”
açıklamasının ardından
İsveçli Müslümanlar, sorunu karşılıklı anlayış içinde
çözmeyi hedeflediklerini,
diyalogun işe yaradığını
belirterek, Başbakanın
konuşmasının olumlu bir adım olduğunu ve olayların yurtdışına
sıçramasını istemediklerini
belirttiler.

Geçen sayıda yeralan »MR Klinikten Türkçe Hizmet« başlıklı haberde, kliniğin adı hem başlıkta hem
de haberin içinde bir kaç kez eksik yazılmıştır. Sözü edilen kliniğin adı MR Klinikken Skörping’dir.
Okurlarımızdan bu hatadan dolayı özür diliyoruz.
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Uyum politikası ruh
hastası ediyor
Danimarka’da yaşayan yabancılar arasında ruh ve
sinir hastalıkları giderek yaygınlaşıyor. Yabancılar
arasında hastalıkların giderek artmasının temelinde
hükümetin uyum politikasının büyük rol oynadığı
ve yabancıların sağlık sistemine güvenmemeleri
gösterildi. Yabancılar arasında psikolojik
hastalıkların artması üzerine Sosyal Demokrat
Partili milletvekili Hüseyin Araç, Sağlık Bakanı Lars
Lökke Rasmussen’e bir soru önergesi verdi.

D

animarka’da yapılan bir araştırmaya
göre, ruh hastası yabancı sayısının
artmasının nedenleri başında hükümetin
uyguladığı uyum politikasının olduğu
öne sürüldü.
Araştırmaya göre, bir çok ruh hastası yabancı,
hastalığının geç fark edilmesinden dolayı gereken
tedaviyi alamıyor. Uzmanlar ve bazı politikacılar
Sağlık Bakanı’nın soruna bir an evvel çözüm
bulmasını istediler.
Araştırmada, Kopenhag yakınlarındaki Sankt
Hans Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde
yatan hastaların yüzde 42’sinin yabancı olduğu
bildirildi. Hastanede yatan yabancıların daha çok
şizofreni, depresyon ve davranış bozuklukları gibi
hastalıklara sahip olduğu belirtildi.
İletişim sorunu var
Kristeligt Dagbladet gazetesine bir açıklama yapan
Gentofte Hastanesi Psikiyatri uzmanlarından Dr.
Armando Baez, ülkede yabancılar arasında ruh ve
sinir hastalıklarının artmasının nedenleri başında
hükümetin uyum politikasıyla ve sağlık sistemine
güvenin olmamasını gösterdi.
Baez, ”Doktorlarla göçmen hastalar arasında
iletişim sorunu yaşandığı için gerekli tedaviler
zamanında yapılamıyor. Sağlık sektörünün
kültürel farklılıkları gözönünde bulundurarak
çalışanlarını bilgilendirmeleri gerekiyor. Aksi
taktirde bu sorun kuşaklar boyu devam eder”
diye konuştu
Sankt Hans Hastanesi Psikiyatri dalı
uzmanlarından Dr. Helle Hougaard da, iletişimin
ve kültürel farklılığın en büyük sorun olduğunu
belirterek, ”Ruh hastası olan bazı ailelerin sorunu
çözmek için bir imamlardan yardım istediklerine
ya da çocuklarını evlendirmeye kalktıklarına tanık
oldum” dedi.
Araç’tan soru önergesi
Sorunu parlamentoya taşıyan Sosyal Demokrat
Partili milletvekili Hüseyin Araç Sağlık Bakanı
Lars Lökke Rasmussen’e bir soru önergesi
vererek, sorunun boyutlarının çok ciddi olduğunu
ve bakanlığın soruna el atmasını istedi. Araç
soru önergesinde, hükümetin uyum politikasının
yabancıları ruhsal bunalıma soktuğunu ve bir çok
insanın karamsarlığa kapıldığını ve geleceklerinde
endişe edip kendilerini toplumdan izole ettiklerini
ve sonunda ruhsal bunalıma girdiklerini belirtti.
Araç soru önergesinde şunları dedi:
“Sağlık Bakanlığı bu sorunun giderilmesi için
ne tür çalışma yapıyor. Yabancılar arasındaki
ruhsal hastalıkların sayısı gün geçtikçe artıyor.
Sankt Hans Ruh ve Sinir Hastanesi’nde yatan
hastaların yüzde 42’si yabancı kökenli. Bakan
sorunun çözümü için neler yapıyor?”.
Araç soru önergesinde, yabancılara uygulanan
bu politikanın değiştirilmesini istediğini ve
hastalarla ilgilenilmesini istediğini belirtti. Araç
soru önergesinde ayrıca, yabancılar arasında bu
hastalığın tabu olduğunu ve bir çok hastanın
bu nedenle tedavi için başvurmadığını, yabancı
kökenli hastaların özgeçmişlerini, dillerini,
aile yapılarını ve kültürlerini bilen doktor ve
uzmanların göreve getirilmesini istedi.
(Haber)
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MOSAİK DÜĞÜN SALONLARI
Tüm dost ve müşterilerimizin Ramazan ayını kutlarız
Ra Y
m E
yen azanNİL
m san i de ’dan İK
as da ko
s
da a ört lye k rasy onra
ha üs ılıfl on
hiz bir ç ü çe arı v ,
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eyi kle
En mutlu
z.
günlerinizde uzun yıllara

Düğün,
nişan, kına gecesi,
sünnet, doğum günü ve
dernek eğlenceleriniz için dayanan tecrübemiz, titiz
hizmetinizdeyiz. Bizim cazip kadromuz, hoşgörülü ve
güleryüzlü hizmetimizle
fiyatlarımızı duymadan
konuklarınızı ağırlayalım.
karar ermeyin.

Siz konuklarınız davet edin,
gerisini bize bırakın. İster herşey
dahil fiyatlarımızla eğlencenizi
biz düzenleyelim, isterseniz
sizin istekleriniz doğrultusunda
eğlencelerinizi birlikte
hazırlayalım.

Salonlarımızda
mescit
bulunmaktadır.

Tüm yasal izinlere sahip 650 ve 550
kişilik iki ayrı salonumuzda, sınırsız
otopark olanaklarımızla konuklarınızı
en iyi şekilde bizde
ağırlayabilirsiniz.

Haydnsvej 2
2450 København SV
Tlf: 36 305 306
www.mosaiksalon.dk
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Emekliler de çalışmak istiyor
Danimarka’da her üç emekliden biri emeklilik maaşını kaybetmeden
çalışmak istiyor.

A

raştırma kurumu Zapera’ya
göre, Danimarka’daki yüzbinlerce emekli yarım gün
çalışmaya hazır görünüyor.
Haftada 15 saat çalışmak istediklerini belirten emekliler, aldıkları ücretin emekli maaşlarından
kesilmesini de istemiyorlar.
Emeklilerdeki bu çalışma isteğinin nedenleri başında, emekli ma-

aşlarının düşük olması ve kendilerini çalışabilecek güçte olmaları
gösteriliyor.
Danimarka’da yaklaşık 750 bin
halk emeklisi bulunmakta ve bunlardan 75 bini halihazırda emekliliğin yanı sıra part time olarak
çalışmakta.
Kapatılan Refah Komisyonu
Başkanı ve ekonomi profesörü

Torben M. Andersen, emeklilerin iş piyasasında önemli bir
potansiyel olduğunu belirterek,
”Bir çok emekli düşük emeklilik
ücreti alıyorlar. Aynı zamanda bir
çok emekli kendisini çalışabilecek
durumda hissediyor. Emeklilik
kurallarında değişiklik yapılması
gerekiyor” diye konuştu.
(Haber)

MERAM REJSER

r
e

BEKİR YILDIZ

40 YILLIK GÜVENCE

TÜRK HAVA YOLLARI ile her gün İSTANBUL aktarmalı tüm
Türkiye’deki tüm noktalara ve Türkiye haricinde diğer ülkelere
uçak ve özel fiyatlar.

b

a

Kopenhag’dan İstanbul bağlantılı Sivas ve Nevşehir
uçuşları için mutlaka bizi arayın

h

Türkiye’den gelecek yakınlarınız için; gençlik, öğrenci, senior citizen (60 yaş üzeri) özel fiyatları
Miles&Miles

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

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

E-posta: info@meramrejser.com

1001 GECE
DÜĞÜN SALONLARI
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 fiyatlarımız için bizi arayınız.

ORIENT SELSKABSLOKALER
1001 NAT
w w w. o r i e n t s e l s k a b e r. d k

TÜRK DÜĞÜN MENÜSÜ

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

Lüks paket fiyatları için bizi arayın!
Kına geceleri için geçerli cazip
fiyatlarımızı öğrenmek için bizi arayınız.
Menü 3: Lüks Paket
Menü 1, 2 + Sığır-tavuk fileto,
lüks fileto ve çeşitli mezeler. Masa
dekorasyonları sizin zevk ve
isteğinize göre yapılır.

PARK YERİ SORUNU YOKTUR
HØJE GLADSAXE CENTER
GLADSAXEVEJ
H,JE GLADSAXE TORV 2
2860 SØBORG
TLF:
3966 6560
3122 5222
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RAMAZAN SOFRASI DANİMARKALI GIDA TOPLANTICILARININ DA İŞTAHINI KABARTIYOR

Süpermarketlerde Ramazan pazarı
Bir yandan İslam’a ve peygambere hakaret karikatürleri, bitmek bilmeyen bir İslam tartışması, öte yandan da
Danimarka’da Müslüman göçmenlerin sayılarının hızla artması, ilginç girişimleri de beraberinde getiriyor.

S

adece oruç tutanlar
iftar sofrasının tadını çıkarmıyor artık.
Beş buçuk milyon
nüfuslu Danimarka’da yaşayan Müslümanların sayısının 400 bine yaklaşması
Danimarkalı gıda toptancılıarının da mal verdikleri
marketlerde Ramazan pazarı kurmaları sonucunu
beraberinde getirdi.
Danimarka’da
yaşayan
Müslümanların sadece göçmen kökenli bakkal ve marketlerden alışveriş yapmadıklarını düşünen market
zincirleri Ramazan ayı boyunca

marketlerde özel Ramazan
reyonları oluşturma planı
yapıyorlar.
Bu alanda ilk girişimi gerçekleştiren Danimarka’nın
büyük gıda toptancılarından
Super Gros A/S 80 ayrı üründen oluşan bir paket hazırladı ve mal verdiği marketlerde Ramazan reyonu açılması
için çağrıda bulundu.
Super Gros bu
konuda marketlere danışmanlık ve
diğer
pratik
alan-

larda yardım da sunuyor.
Danimarka genelinde yaygın olan Super Best ve Super Spar adlı marketlerden
40’ının şimdiden Ramazan
Reyonu açmak istediğini
bildiren zincir yetkilileri
bu dönemde sunulacak olan
ürünlerin Balkan ülkeleri
Ortadoğu ve Asya ülkelerinden ithal edildiğini belirtiyorlar.
Super Gros adlı gıda toptancısı firmanın internet boyunca kendine bağlı marsitesinde; Ra- ketlerde kurulacak özel Ramazan ayı mazan reyonlarına Danimarkalı müşterilerinde beklendiğini belirtirken, İslam’ın 5
şartı, Ramazan ayının önemi gibi konuları ele alan bir
de yazı eklendi.
(Haber)

Seyahatin
Doğru Adresi

r
e

DOĞRU REJSER HİZMETTE SINIR TANIMIYOR!

PEGASUS HAVA YOLLARI DANİMARKA YETKİLİ SATIŞ ACENTASI

b
a

10 EYLÜL-10 EKİM TARİHLERİ ARASINDA % 25 İNDİRİMLİ UÇUN
İSTANBUL:
ANKARA:
İZMİR:
GAZiANTEP:
DİYARBAKIR:
KAYSERİ:

523,- DKK
747,- DKK
747,- DKK
897,- DKK
897,- DKK
897,- DKK’dan başlayan fiyatlar….

TÜRK HAVA YOLLARI, AVUSTURYA HAVA YOLLARI, LUFTHANSA HAVA YOLLARI
ile hergün Türkiye’nin bütün uçuş noktalarına yıl boyunca uygun fiyatlar...
Şimdiden hayırlı yolculuklar diliyoruz.

h

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

ABER OTO KİRALAMA

Özel/düğün günlerinizde
limousine ile hizmet verilir.

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

PEGASUS HAVAYOLLARI DANİMARKA YETKİLİ ACENTASI/DOĞRU REJSER

Diğer noktalar için bizi aşağıdaki telefon numaralarından arayabilirsiniz.
www.dogrurejser.dk
Bagerstræde 2
Mobil: 40 56 65 40
Tlf: 33 24 70 40 - 33 24 42 62 Fax: 33 24 19 22
1617København V
dogru@dogrurejser.dk www.dogrurejser.dk
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SOSYAL DANIŞMANLIK

Aktivering - Çalışmaya hazırlık
Üzeyir Tireli, Sosyal Danışman

İ

şsizlik ödeneği veya sosyal yardım
alan vatandaşların yakından tanıdığı bir terim var; ’aktivering’. Aktivering
Türkçe ’harakete geçirmek, işler hâle
getirmek’ olarak tercüme edilir. Bu anlamda, işsizlik veya sosyal yardım alan
bir şahsı ’aktive’ etmek, o insanın hareketsiz ve pasif olduğunu varsayıp (gönüllü veya gönülsüz) ’harekete’ geçirmek, yani iş bulması veya kendi geçimini temin edebilmesi için resmî kurumların öneri ve teklifte bulunması, olanaklar sağlaması veya koşullar ileri sürmesi olarak algılayabiliriz. Bu gün kısaca
’aktivering’ le ilgili kurallara değinmek
istiyorum.
Ne zaman aktive olunacağı yaşla ilgili bir soru. 30 yaşın altında olanlar işsiz
kaldıktan 6 ay sonra, 30 yaşın üzerindekiler ise 1 yıl sonra aktive edilir. Amaç
30 yaşın altındakileri hiç vakit geçirmeden veya geç kalmadan bir işe veya
eğitime yönlendirmek, en kısa zamanda
işgücü piyasasında kalıcı bağları kurmak. 30 yaşın üzerindekiler için böyle
düşünülmez. Onların işgücü piyasası-

na daha bağlı oldukları, eğitimlerini tamamladıkları ve yeterli iş tecrübesi olduğuna inanılır. 1 yıllık veya 6 aylık süreden sonra aktive olmak hem bir hak
hem de bir yükümlülük. Aktive olmayı
hem işsiz vatandaş isteyebilir hem de
belediye veya İş ve İşçi Bulma Kurumu
talep edebilir.
6 aylık veya 1 yıllık işsizlik süresinden
sonra yetkili organlar değişik öneriler
ve istekler ileri sürerler. Bunları üç başlık altında toplayabiliriz:
- Danışmanlık hizmetleri ve yetenek
artırıcı çalışmalar. İşsiz vatandaşı nasıl ve hangi iş kollarında iş bulabileceğinden haberdar etmek, iş ararken teknik olanaklardan yararlanmasını sağlamak ve gerekirse iş arama ve bilgisayar
kursları önermek. Şayet iş bulmasında katkısı olacaksa, kısa süreli meslek
kursları (örneğin berberlik, marangozluk, bilgisayar programcılığı vb) önermek. Ayrıca herhangi bir eğitimi olmayan vasıfsız işçiler veya eğitimi artık geçersiz olan işsizlere, başarıyla sonuçlandırabilecekleri eğitim olanakları gösteri-

lir veya herhangi bir eğitim/kurs alması
talep edilir. Bu süre boyunca da normal
işsizlik parası ödenir.
- İş yerlerinde staj. İşsiz herhangi bir
işyerinde staj yaparak, o iş kolunun uygun olup olmadığını veya o işkolunda
çalışıp çalışamayacağını dener. Örneğin yıllar önce araba tamircisi olarak
çalışmış bir şahıs gene araba tamirciliği yapmak isteyebilir. Yeni üretilmiş ve
elektronik donanımı fazla olan arabalar hakkında bilgi edinmek veya hâlâ
tamirci olarak çalışıp çalışamayacağını
ölçmek amacıyla, bir tamir atölyesinde staj veya iş denemesi yapabilir ya da
yapması istenir. Bu süre 4 hafta olarak
belirlenip, işsizlik parası kadar bir yardım ödenir.
Devlet desteği. Bazı durumlarda işsizin ücret giderleri karşılanarak, özel
veya devlet sektöründe iş bulması sağlanır. Bilindiği gibi işverenler uzun süre
çalışmamış veya eğitimini tamamlayalı uzun süre geçmiş şahısları pek işe almak istemezler. Aldıkları ücreti ’hak
edip etmeyeceklerinden’ şüphelenirler.

Böyle durumlarda işsizin ücret giderlerini karşılayarak, bu şahsın işgücü piyasasına gireceği düşünülür. İşverenin bu
işçiden memnun kalacağı ve daha sonraki bir dönemde de normal koşullarda
işe alacağı hesap edilir.
Aktive edilmekle ilgili bu tür iyi niyetlerin yanında bilindiği gibi ’işsize rahat
vermeme’ veya ’aldığı yardımın karşılığını versin’ mantıklı bir yaklaşım da
var. Bu niyet kendini değişik biçimlerde gösteriyor, örneğin iş bulması mümkün olmayan, belki Danca bilmeyen,
yaşı emeklilik sınırında dayanmış bir
göçmen kadını defalarca kurslara göndermek ve staj yaptırmak gibi. Şayet
bu tür zorlamalara veya mantıksız politikalara hedef olunmak istenmiyorsa,
haftada en az 20 saat herhangi bir işyerinde çalışmak veya haftada 20 saatlik
bir ders/kurs almak gerekir. Haftada 20
saat çalışan veya okula giden bir şahıs
isterlerse aktive edilir ama istemez ise
İş ve İşçi Bulma Kurumu bu şahsı aktive olmaya zorlayamaz.
tireli@haber.dk

HUKUK KÖŞESİ

Barselloven - Doğum izni

Erbil Kaya, Hukukçu

Ü

cretli çalışanların hamilelik, doğum, evlat edinme
gibi durumlarda izine ayrılmaları yasalarca belirlenmiştir ve
buna ”Barselloven” yani ”doğum izni” deniyor. Bu yasa çalışanın ücret karşılığında belirli
bir süre işinden izine ayrılmasına ve işine geri döndüğünde
yapmış olduğu işe devam etmesine olanak tanıyor.
Doğum izni döneminde ücretliye verilen ödeme hakkı ise işsizlik parası yasaları ve çalışma
yasaları ile toplu iş sözleşmesince belirleniyor.
İzine ayrılma ve işsizlik parası (Dagpenge) alma hakkı kuralları kafaları bazen karıştırabiliyor. Uzun bir süre izne ayrılabiliyorsunuz, ama bu sizin bu
süre içinde işsizlik parası alaca-

ğınız anlamına gelmiyor.
Bu yüzden bu ikisinin ayrımını iyi yapmak gerekiyor.
Hamile bir çalışanın yaptığı iş
onun hamileliğine zarar verecek olur ve bu zarar teknik değişiklikler veya birim değişikliğiyle ortadan kaldırılamayacaksa, özel bir durum oluştuğu
için bu çalışana hastalık yapma
hakkı doğar ve bu hastalık süresince işsizlik parasını alır. Bu
ücret işveren tarafından verilen tam ücret olmayabilir. Ama
bazı işyerlerinde çalışanların
hastalık durumlarında izine ayrılmalarında tam ücret de ödeniyor.
Ancak hamile çalışan işyerinde hastalandıysa, örneğin kusma vb. durumlarda tam ücret
alır. Çalışanda ortaya çıkan

hastalığın sıradan bir hastalık mı yoksa hamilelikten dolayı baş gösteren özel bir durum
mu olup olmadığına ise doktor
karar verir.
Hamile çalışan doğuma üç ay
kala, işyerini doğumun ne zaman gerçekleşeceği konusunda bilgilendirmek zorundadır
ve işvereni ne zaman izne ayrılacağını da bildirmesi gerekir.
Bu da genelde toplu iş sözleşmesinde özellikle belirtilmemişse 4 hafta önceden başlar.
Bazı toplu sözleşmelerde daha
erken de başlanabiliyor. Kamu
çalışanları bu dönemde yarım
maaş alırken, özel kuruluşlarda çalışanlar işsizlik parası alabiliyor.
Hamilelik izni çocuğun doğumunda, izin süresi daha da

talık dönemde işsizlik parası
verilir. Bazı toplu sözleşmelerde babalara iki hatalık izin dönemlerinde tam ücret ödenmesi de sağlanmıştır. Eğer baba
izin döneminde tam maaş alırDoğum İzni
sa, babanın işvereni de babaya
Doğum izni, doğumdan sonra
verilen işsizlik parasına el koy14 haftadır ve doğumdan sonma hakkı vardır.
raki ilk iki hafta annenin izin
Eğer baba doğum iznini doyapması zorunludur. Bu döğumdan sonraki 14 hafta içinnemde anne, eğer kamu çalıde kullanmayıp, başka bir taşanıysa yarım maaş almaya,
rihte kullanmaya karar verirse,
değilse işsizlik parası alır. Dobunu ancak işverenle yaptığı
ğumdan en geç 8 hafta sonra
anne işvereni işe ne zaman geri anlaşma ile gerçekleştirebilir.
Baba da anne gibi doğumdan
döneceğini bildirmek zorundaen geç dört hafta önce doğudır.
mun ne zaman gerçekleşebileceğini işyerine bildirmesi geBaba – doğum izni
rekmektedir.
Doğumdan iki hafta sonra baerbil.kaya@haber.dk
banın iki hafta izin yapma hakkı vardır. Babaya bu iki hafuzun olmasına rağmen sona
erer ve doğum öncesi kullanılmayan izin doğumdan sonraki
izinin üzerine eklenemez.

Tüm dost ve müşterilerimizin mübarek Ramazan ayı kutlu olsun

Advokat Kadir Erdoğmuş
Hestetorvet 7, 1. 4000 Roskilde
Tlf.: 46 35 07 70 - Fax: 46 32 00 81
Mail: kadir@erdogmus.dk

Avukatınıza başvurmakta geç kalmayınız
Her türlü sorunlarınızın hukuksal bir çözümü vardır, arayınız!

Din portal til det tyrkiske
samfund i Danmark

haber
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Çocukların gelişiminde
önemli noktalar

Bedriye Zelal Doğru

Ç
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ocukların psikososyal gelişimini ve kişilik gelişimini
doğru yönlendirmek anne babaların en önemli görevlerinden biridir. Bu görevin tam ve eksiksiz
olarak yapılması ise her açıdan
çok önemli ve bir çok yönden
zordur. Her ne kadar doğuştan
ve genetik olarak alınan özellikler olmasına karşın, her çocuğun
ayrı bir fiziksel yapısı, kişilik
özelliği, psikososyal özellikleri,
anlayışını, duygusal yapısı, zeka
kapasitesi ve ruhsal gelişimi bulunmaktadır. Bütün bu özellikler, aile ortamı ve devamlı değişen çevre şartları ile etkileşince
ortaya bir çok yönü ile anne babadan farklı bir biyo-psiko-sosyal
yapı ortaya çıkmaktadır.
Çocukların genel davranış özelliklerini tam olarak anlamak
ve onların ruh dünyalarına inmek onların psikososyal gelişimini yönlendirmek açısından çok
önemli bir noktadır. Anne babaların çocukların ruh dünyalarına
inmeden yönlendirme ve eğitim
gayretleri, çoğu zaman hedefine
ulaşamaz. Anne babalar her gün
birlikte oldukları çocuklarını bazen tam olarak tanıyamamakta
ve onların psikososyal gelişimi-

ni iyi yönde yönlendirememektedir. Bazı anne babalar, çocuklarının sadece fiziksel bakımlarına yönelik beslenme, barınma,
sağlık problemlerini gözetip onların olaylar karşısındaki düşüncelerini, tepkilerini, yorumlarını,
üzüntülerini, sevinçlerini gerektiği kadar hesaba katmazlar.
Her anne baba çocuklarının gelişimi ve onların ruhsal yönleri ile çok ilgilendiklerini söyler
ama kendi kendilerine oturup
‘’çocuğuma bu gün ne kadar vakit ayırdım?’’ diye sorduklarında, kendilerini tatmin eden cevabı çok azı alır.
Çocuk eğitiminde çocuğun topluma hazırlanması, büyük ölçüde anne babanın hayatın ilk gününden itibaren çocuk ile ilgilenmesi, ona değer vermeleri, kişilik yapısına saygı duymaları, ona
yeterince vakit ayırmaları, sevgi ihtiyacına karşılık vermeleri,
ideal bir aile ortamı hazırlamaları, ona karşı ideal tavırları, tepkileri, tutumları etkili olmaktadır. Burada etki tepki prensibini
hatırlatmak yerinde olur, anne
babanın direk çocuğa yönelik
veya gün içerisindeki herhangi
bir davranışı, sözü, tavrı, tepki-

si ve yorumunun çocuk üzerinde
mutlak bir etkisi olacaktır. Ve
bu etkinin çocukta yansımaları
iyi veya kötü yönde görülecektir. Aynı şekilde çocuğun her konuşması, davranışı ve yorumuna
anne babanın tepkisi de çocuğun
kişilik gelişiminin şekillenmesine neden olmaktadır. Yani çocuğu yanlış bir şey yaptığında ve
bunu tekrarladığında sessiz kalan bir ebeveyn dolaylı olarak ‘’
ben bu davranışı destekliyorum’’
mesajı verir.
Diğer taraftan çocuğun olumlu davranışını onaylamayan bir
ebeveyn çocuğa yine dolaylı olarak’’ bu davranışın benim için
önemli değil, olsa da olur olmasa
da ‘’ mesajını verir. Bununla birlikte görmezlikten gelinen tekrarlayan hatalar giderek büyür,
olumlu davranışlar ise giderek
azalır. Çocukları her an kontrol
etmek her yaptıkları konusunda haberdar olmaya çalışmak
çocuğu ruhsal gerilime itebileceği gibi, diğer yandan çocuğu
kontrolsüz ve kendi halinde bırakmakta çocuğun önü alınamayan davranış problemleri geliştirmesine zemin hazırlayacaktır.
Bu iki kutbun ortasında hareket

alanı ideal olanıdır.
Anne babaların çocuklarının
normal bir şekilde psikososyal
gelişimini sağlamak ve uygun
eğitimi vermek için yapmaları gereken şeyleri şu şekilde sıralayabiliriz : Dengeli eğitim ve
yönlendirme, anne babanın kendi aralarındaki söz ve davranış
birliği, çocuğa karşı aşırı hoşgörü veya aşırı disiplin uygulamalarından kaçınmaları, olaylar ve
ilerleyen süreç içerisinde çocuğa
yansıyan davranışlar olarak tutarlı olmaları ve zaman aşımından dolayı farklı farklı tepki vermemeleri, çocuğa tepkilerinin
yersiz ve abartılı olmaması, güzel ve faydalı şeylerde çocuğun
davranışlarının onaylanması,
hatalı durumlarda uygun bir şekilde cezalandırılmaları, yapılan
yanlışları sonucunda sadece kızmak değil nedenini mantık çerçevesinde açıklamaları ve ona
doğru olan hedefi vermeleri, onlara her yönüyle değer vermeleri
seklinde özetlenebilir.
Önümüzdeki sayımızda bu
özelliklerin olmadığı yerde yaşanabilecek durumlardan bahsetmek istiyorum.
tireli@haber.dk

ROYAL
SELSKABSLOKALE
Salonumuzda en modern tekniklerle
hazırlanmış ses ve görüntü düzeni, dahili tv
yayını bulunmaktadır. Salonumuzla özel
anlaşmalı kameramanımız özel günlerinizin
ölümsüzleşmesini sağlayacaktır.

h

HABER
Haberciliğin zevkli
dünyasına HABER’de
adım atın!
Haber, gazetecilik
mesleğine merak duyan
okurlarına sayfalarını
açıyor!
■ Dijital kameranız varsa
■ İnternet kullanıyorsanız
■ Haberciliğe meraklıysanız
Yaşadığınız bölgedeki
sosyal, kültürel, sportif
olayların resmini çekin.
ister Danca, ister
Türkçe yazın. Gönderin.
imzanızla yayınlayalım.
Daha fazla bilgi almak için
haber@haber.dk
adresine e-posta
göndermeniz yeterlidir.

r
e

DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA
GECESİ, DOĞUMGÜNÜ, FİRMA
EĞLENCELERİ HİZMETİNİZDEYİZ.

b
a

40 metrekarelik
modern
mutfağımızdan
kendi mekanınızda
yapacağınız
eğlenceler için de
yemek siparişi
yapmanız
mümkündür.

EĞİTİM

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.

Adres:
Rugkærgårdsvej 60, 2630 Taastrup
Telefon:
ERDAL: 4026 8998
ANSER: 3022 7876
TARIQ: 2097 3718

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.
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Hastalık yapanlarda artış görüldü
Danimarka’da çalışanlar arasında hastalık yapanların
sayısı gün geçtikçe artıyor.

D

EVİNİZDE VE İŞYERİNİZDE KENDİNİZİ GÜVENDE HİSSEDİN

animarka’da hastalık yapan çalışanların sayısının rekor düzeye
ulaştığı vurgulanırken, son
üç ay içerisinde hastalık
parası alan çalışan sayısının 92 bin olduğu bildirildi. Bunun da son bir yılda
yüzde 17’lik bir artış olduğu
belirtildi..
Politiken gazetesinde yeralan haberde, belediyelerin
okul ve kreşlerde, huzurev-

be

r

GÜVENLİK KAMERALARI
En uygun fiyatlarla iş yerleri ve evlere uzaktan internet
üzerinden izleme olanaklı güvenlik kameraları yerleştirilir.

BİLGİSAYAR SATIŞ ve TEKNİK SERVİSİ
Bilgisayar tamiri, bakımı, program yükleme ve malzeme satışı
Bilgisayarla ilgili hertürlü sorunlarınızda hizmetinizdeyiz.

lerinde personel açığı yaşadığı bir dönemde hastalık
yapan çalışan sayısının
artmasının dikkat çekici
olduğu ifade edildi. Bir çok
endüstri dalındaki kuruluşunda milyarlarca kron
değerindeki iş ihalelerini
personel yetersizliğinden
dolayı alamadığı belirtildi.
Danimarka’da işsizliğin
de azalmasıyla firmaların
personel bulmakta güçlük
çektiği dile getirilirken,

a

Amagerbrogade 103
2300 København S
Tlf: 21 82 91 46 - 22 33 80 01 www.comtes.dk info@comtes.dk

h

Gulvafslibning
Olie-Lud-Lakbehandling

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

(Haber)

Siyasetçiden ilginç kampanya

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

Kopenhag Belediye Meclisi üyelerinden Fas asıllı
Hamid el Mousti, Danimarka’daki Müslümanlara bir
çağrıda bulunarak, yeni bir karikatür krizinin başlama
aşamasında olduğunu belirtti.

K

DANA FOR SELVSTÆNDIGE...
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işgücü açığının artmasının
hastalıkları da beraberinde
getirdiği öne sürüldü. Bu
arada, Danimarka’da işsizliğin 90 binin altına düştüğü öğrenildi.
Arbejderbevægelsens
Erhvervsråd (İşçi Hareketi
İş Danışmanlığı), gelişmeler
gelecek altı ay için de aynı
devam ederse belediyelerin 2007 yılında 2006 yılına oranla bir milyar kron
daha fazla para kullanacağını ve böylece devletin çalışana toplam 14 milyar kron
hastalık parası ödeyeceğini
ileri sürdü.
Rakamlara göre, çalışanlar arasında 2006 yılına
oranla uzun dönem hastalık yapanların sayısı 10 bin
kişi daha artmış ve bu kişiler bir yıldan fazla süre hastalık yapmışlar. Buna göre
toplam 14 bin kişi uzun dönem hastalık yapıyor.
Yine rakamlara göre,
hastalık yapanların sayısı 2005’ten 2006’ya yüzde
10 oranında artmış görünüyor.

Vibevej 11  2400 København NV  70 21 75 75
www.dana-akasse.dk

HABER

HABER

SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE
BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM
VERMEK İÇİN

haber@haber.dk
mail adresine yazınız
ya da
3024 5538’i arayınız

�

openhag Belediye
Meclisi’nin Sosyal
Demokrat Partili
üyesi Hamid el Mousti ülkedeki Müslüman göçmenlerin Danimarka toplum
yapısı hakkında geldikleri
ülkelerdeki yakınlarını mail
ve sms yoluyla bilgilendirmelerini istedi.
Birçok Ortadoğu Müslüman ülkesinde halkın Demokrasinin ne anlama geldiğini bilmediğine dikkat
çeken Mousti Danimarka’da ifade özgürlüğünün
nasıl kullanıldığını göçmenlerin kendi ülkelerine
anlatmalarını istedi.
El-Mousti, yayınladığı bir
basın bildirisinde Kuzey Avrupa ülkelerinin kendilerine özgü yaşama bakış açısına sahip olduklarını belirtti
ve 8 maddelik bir liste hazırlayarak listede yer alan
noktaları Danimarka’da
yaşayan Müslümanların
geldikleri ülkelerdeki yakınlarına ve politikacılara
iletmelerini istedi.
Mousti Müslüman ülkelerin, Batılıların farklı
bir yaşama bakış açısına
sahip oldukları düşüncesi
ile yaşamaya alışmaları gerektiğini ve Danimarka’da
yaşayan Müslümanların da
bu alışma sürecine katkıda
bulunmaları gerektiğini
söyledi.

İşte Mousti’nin Ortadoğu ülkelerinde Danimarka demokrasisi hakkında
iletilmesini istediği önemli
noktalar:
1) Danimarka kraliçesi fahişe veya porno yıldızı olarak resmedilebilir
2) Danimarka başbakanını eşcinsel ve katil olarak
gösteren bir sinema filmi
yapılmıştır
3) Hz. İsa’nın cinsel hayatı
hakkında film yapılmıştır
4) Porno kraliçeleri Danimarka Parlamentosuna se-

çilebilmektedirler
5) Danimarkalıların sadece yüzde 2’si kiliseye gitmektedir. Din Danimarkalılar için önemli değildir
6) Aynı cinsten kişiler Danimarka’da birbirleri ile
evlenebilmektedirler
7) Sübyancıların (Pedofillerin) Danimarka’da dernek kurmaları mümkündür
8) Danimarka’da Nazi
Partisi kurmak serbesttir.
(Haber)

Kopenhag Belediye Meclisi’nin Sosyal Demokrat Partili üyesi Hamid El
Mousti’nin yaptığı çağrı Danimarka ‘da tartışma başladı.

HABER Dansk
HABER
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www.haber.dk

INTERVIEW

Margrethe
Vestager:

●

haber
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»Vi følger Jelveds spor«

Af Yildiz
Akdogan

H

vorfor
Margrethe Vestager?
Hun var den ukronede
kronprinsesse og overtog
formandsposten for de Radikale Venstre i partiets mest
kritiske periode. Trods tilbagegang i meningsmålingerne, medlemsflugt og kritik
fra offentligheden, har hun
formået at skabe ro omkring
partiet. Nu konkurerer hun
med Ny Alliance om at være
det afgørende midterparti,
der skal begrænse Dansk
Folkepartis indflydelse.
Haber har talt med den nye
formand om at være den afgørende brik i det kommende
valg og regeringssammensætning, at differentiere sig
fra Ny Alliance og fastholde
et integrationspolitik modsat
Dansk Folkepartis.
Var det svært at træde ind
for Marianne Jelved?
”Både ja og nej. Ja, fordi Marianne har været leder i to
årtier, og i den periode var
hun også regeringspartner
og havde en stor indflydelse
i dansk politik. Hun opnåede
store resultater for partiet.
Derfor er det selvfølgelig en
stor opgave at løfte”, fortæller Vestager.
Men, fordi hun under partiets krise var med til at definere den nye linje og partiprojekt, er hun »vokset ind i
opgaven«.
”Jeg var privilegeret, fordi
jeg har haft ansvaret for
hele processen, da partiet
var i krise. Vi styrtdykkede
i meningsmålingerne, havde
medlemsflugt til andre partier, som blandt andre Ny

Radikale er kendt for at
være partiet med de” rigtige” holdninger, men hvorfor
skal indvandrer/nydanskere
stemme på jer?

Alliance. Jeg var med til
at fastsætte den politiske
dagsorden, der skulle vende
det om. Det, som vi kunne
præsentere før sommerferien, var et parlamentarisk
ønske, en politisk dagsorden
og et lederskab af gruppen.
Det er vigtigt, at de følges
ad, ellers risikerer man for
meget fokus på personen
frem for politikken” siger
hun smilende.
Du nævnte selv Ny Alliance,
som består af dine to tidligere kollegaer Khader og Samuelsen. Partiet er jo jeres
største konkurrent. Hvordan Dansk Folkeparti. Muligvis
har du det med dem?
tager jeg fejl, men sådan
som jeg hører Ny Alliance,
”Jeg kan godt genkende så siger de bare, at de vil
en del radikal politik i de- gøre Dansk Folkepartis indres partiprogram, men på flydelse mindre, og det betyandre områder ikke såsom der, at de åbenbart godt kan
skattepolitikken og miljø- forestille sig en regering, der
politikken. På den ene side bygger på et flertal beståener vi konkurrenter. På den de af Venstre, konservative,
anden side har det nye parti dem selv og Dansk Folkebidraget til at smelte blok- parti. Det kan vi ikke være
politikken. Og det styrker med til.
midten af dansk politik og
det Radikale Venstre.”
Vil I slet ikke samarbejde
med DF?
Hvad er det mindre gode?
”Jo samarbejde, men vi vil
”Det er ikke min tempera- ikke være med i en regering,
ment at se tingene på den der er afhængig af dem. Det
måde, og hvis jeg skulle gå er vigtigt at understrege uafrundt og være ærgerlig over hængigheden”.
dem, så kom vi ikke langt. I følge Vestager vil en flerJeg er sikker på, at vi kom- talsregeringen, der er uafmer til at samarbejde efter hængig af Dansk Folkeparti
valget.”
bedre kunne samarbejde
med de andre partier i FolVil ikke i regering med ketinget.
dansk Folkeparti
”Det er vigtigt at samarbejde med alle partier, men
Både I og Ny Alliance kører Dansk Folkeparti vil egentpå at mindske Dansk Folke- lig have Venstre og Konserpartis rolle. Hvad er så reelt vative for sig selv. Vores kulforskellen mellem jer?
tur er det brede flertal, fordi
det giver de bedste løsninger
”Det er væsentlig for os, at for alle”
man ikke er afhængig af

de kan tale et andet sprog.
Derfor skal modersmålsundervisning være på et højt
niveau, så man i fremtiden
kan bruge det for eksempel
som eksportingeniør eller
Sosu-assistent. Vi er nødt
til at holde os praktisk og
nøgternt til integration. Vi
skal ikke køre på debatten
om halalkød eller adskilte
svømmehaller. Det er symboler, men det er vigtigt, at
barnet kan være med. Da jeg
var minister, kom der også
breve fra danske forældre,
som ønskede et privat bad
for deres lille datter.«

”Af samme grunde som, hvis
man ikke er nydansker. Vi
forsøger at sætte en dagsorden på miljøpolitik og klimapolitik. Vi ønsker en bedre
offentlig sektor, der viser
tillid til den enkelte person. Det handler om, hvad
der er for et samfund, som
vi ønsker, og her spiller udlændingepolitikken en stor
rolle og er samtidig et sigEr der et område, hvor du nal om, hvad for et Danmark
Er det ikke et problem i forslet ikke kan forstille dig et vi gerne vi have”.
hold til flertallet, hvis der
samarbejde med Dansk Folkeparti?
Hvilken Danmark vil I gerne skal tages alt for mange
have?
særlige hensyn?
”Jeg har svært ved at se et
samarbejde i forhold udlæn- ”Vi ønsker et mangfoldigt »Er det ikke mere et prodinge området. Pia Kjærsga- Danmark, hvor vi kan leve blem, hvis man altid forard sætter frygten i gang ved sammen. Med en fælles holder sig til, at flertallet
at gentage, hvor skrækkeligt holdning til, at vi lever i bestemmer. Dansk Folkedet vil være, hvis Radikale et demokrati, hvor ordet parti har meget held med
fik indflydelse, fordi så vil og diskussionen er ”kamp- at få alt gjort til positiv særlandet blive oversvømmet midlet” - aldrig vold,” siger behandling. Hverken retter
med udlændinge.”
hun ivrigt.
med hallalkød eller glutonfri
Vestager mener, at forskel- mad er særbehandling. Der
Samme integrationsle styrker et samfund.
skal være plads for alle, ellinje
”Det er jo interessant I lers er alt andet end 51 %
biologien er de sundeste og positiv særbehandling.«
Hvad er den nye formands levedygtige økosystemer de
holdning til integration?
mangfoldige, og spørger du
yildiz.akdogan@haber.dk
moderne virksomhedslede”Vi holder fast i Mariannes re, så er det, der gør deres
spor”
virksomheder konkurrencedygtige, er, at medarbejDe radikale er altså stadig derne repræsenterer mange
Margrethe Vestager er
imod 24 års reglen og til- forskellige fagområder, for39 år, gift og mor til tre
knytningskravet?
skellige tilgange både hvad
piger. Hun er uddannet
angår køn, alder og uddanCand.polit. fra Køben»Ja, vi mener, det er mere nelse.”
havns Universitet, har
oplagt, at vi har fælles regler Hun understreger, at der
været aktiv i Radikale
omkring dette på EU-niveau. skal være en åbenhed uanset
Venstre siden 1988, hvor
Hvorfor skulle det lige være folks baggrund, så længe alle
hun også opstillede til folden danske VK-regering, er med til at skabe det demoketinget første gang. Hun
der har fundet den rigtige kratiske samfund.
var kirkeminister og unløsning, når alle de andre ”Børn skal helt fra små
dervisningsminister under
EU-lande har fundet en opleve, at der er brug for
Nyrup-regeringen.
anden.”
dem, at de er en resurse, at

FAKTABOKS

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

aldınız mı?

SEVDİKLERİNİZİ MUTLU EDİN!

çiçek, buket ve çelenk
verilir

YAŞAMINIZI ÇİÇEKLENDİRİN!

PINAR Lygteskov Blomster
Østerbrogade 62
2100 København Ø
Tlf: 35 38 23 90

Mağazamızda her zaman
uygun fiyatlarla çeşit çeşit,
rengarenk, taptaze gül ve
çiçek çeşitleri bulunur
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HABER Huleferier boomer i Tyrkiet
mener

HOTEL I HULER. Hotellerne
i bjerglandsbyerne er indrettet
i huler, som munke og kristne
huggede ud af klippestenene i
1200-tallet.

Kæmp med ord

København og Billund går
fly til Ankara, hvorfra hulehotellerne kun ligger tre
timers kørsel syd for den
tyrkiske hovedstad.
Hulehotellerne ligger i
det månelignende landskab Kappadokien, som er
et af verdens største hulebebyggelsesområder. Her
kan opleves paddehatteformationer og 40 meter høje
’skorstene’, der toner sig
op overalt og ligner tårne
og obelisker.

D

et er 11. september, og det sætter tankerne i
gang.
Sidste uge blev vi endnu engang vidne til, hvordan unge mennesker lader sig forføre af terrorens
magtspil – både herhjemme og i Tyskland.
Født og opvokset i et samfund, som de vælger at
arbejde imod - ikke med demokratiske midler men
med terrorismen som middel. Nogen har bildt
dem ind, at de skal kæmpe for den sande vej og
hævne sig på systemet, der i øvrigt ikke har gjort
andet end at beskytte dem og give dem muligheder som borgere.
Giver det mening?
Nej! Ligeså lidt giver det mening når grusomheder
udføres i religionens eller i ideologiens navn. Eller
ødelæggelse og drab udføres i guds navn, når samme gud anser drab og ødelæggelse som en synd!
Der er mange spørgsmål og alt for lidt rationelle
forklaringer på, hvorfor unge kvikke mennesker
lader sig forføre af absolutte tankegange eller forstyrrede Ideologier og personer.
Hvorfor kan de unge mennesker ikke indse, at
den bedste kampmiddel er ORDET, handlingen,
viljen og ønsket til at ændre og påvirke et samfund.
Det er netop det privilegerede ved at bo i et demokratisk samfund.
Ord er magt, terror derimod udtryk for afstumpet
afmagt og sindssyge handling til ingen verdens
nytte.

D

anske turister i
Tyrkiet vælger i stigende grad at bo i
ældgamle klippehuler, der
er indrettet til hoteller
inde i landet. Flere danske
rejsebureauer arrangerer
ture til hulehotellerne, herunder Vagabond Tours og
Star Tour.
”Det er en markant tendens, at stadig flere turister fra Danmark og andre
nordeuropæiske lande vælger at bo på de stemningsfulde hulehoteller, når
de er i Tyrkiet. Af samme

grund er der netop nu fart
på med at indrette endnu
flere hulehoteller,” fortæller kulturråd Vahit Karaali
fra Tyrkiets danske kontor
for kultur og turisme.
Tyrkisk hygge i hule
Årsagen til den stigende interesse for at bo på hulehoteller er ifølge kulturråden,
at folk har fået øjnene op
for, at Tyrkiet er oplagt til
rejser med fokus på kultur
og historie.
”Det er en ganske særlig
oplevelse at bo i en hule,

som munke og kristne huggede ud af klippestenene i
1200-tallet. Her er hyggestemning for alle pengene
med håndlavede, tyrkiske
møbler og tæpper på værelserne, der primært lyses
op af stearinlys. At bo på et
hulehotel er som at opleve
et stykke tyrkisk kulturhistorie live,” siger Vahit
Karaali.
Hulehoteller i
månelandskab
Det er let at tage på huleferie i Tyrkiet, idet der fra

Åbner underjordisk by
I forlængelse af den stigende interesse for hulehotellerne er der netop åbnet
endnu en underjordisk by i
området.
”Byen rummer kirker,
butikker, boligområder og
brønde. Her er der virkelig
mulighed for at mærke historiens vingesus på tætteste hold om dagen og overnatte i en klippehule om
natten,” beretter kulturråd
Vahit Karaali fra Tyrkiets
danske kontor for kultur
og turisme.

www.fatihcolor.dk
GELİN! HEM SAÇINIZI YAPTIRIN, HEM DE DÜĞÜN
FOTOĞRAFLARINIZI ÇEKTİRİN

En modern dijital teknoloji ile en güzel günlerinizi ölümsüzleştirelim

Gelin,
nişan saçı,
makyaj,
solaryum ve her
türlü kuaför
hizmetleri

Artık düğün hazırlıklarınızın en önemli iki
gereksinimini bir arada karşılayabileceğiniz bir
adres var. 7 ıldır gurur ve başarıyla sizlere hizmet
veren HÅRGALLERIET, şimdi de Danimarka’da
ilk kez gerçek Türk dijital profesyonel fotoğraf
stüdyosu hizmeti sunuyor

HÅRGALLERIET

Bay-bayan güzellik merkezi

7 yıldır Danimarka’da hizmet veren
Türkiye’den eğitimli uzman kuaför kadromuzla
hizmetinizdeyiz. Özel günlerinizde kıyafet güzelliğinizi saç
güzelliğinizle birleştirin, göz kamaştırın!

Sadelmagerporten 4, 2650 Hvidovre
Avadøre Station Bycenter (Store Hus)
Tlf: 36 49 17 76

Gelin,
nişan, çocuk
albümleri
ve her türlü
profesyonel dijital
fotoğraf çekimi
ile hizmet
veriyoruz
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Alkohol værre end heroin
for fosteret
Forsker advarer gravide: rør ikke alkohol under
graviditeten, det er livsfarligt
Af: Melihat Zengin

N

y undersøgelse viser alkohol er værre for fosteret end

Alvorlige Hjerneskader
Undersøgelser på pigebørn
har vist, at mindst et glas
per uge i graviditeten kan
give øget risiko for mentale
helseproblemer.
Alkohol i fosterstadiet kan
desuden give mere oksida-

tivt stress hos fosteret, som
også skader cellerne på flere måder, ifølge Alvik.
Hjerneskaderne, som alkoholen kan give, kan føre til
lav IQ og problemer med
matematik, læse- og skrivefærdigheder.
Samtidig kan de sociale
færdigheder svækkes, og
det er bevist, at barnet kan
vise uønsket adfærd.
Det kan desuden føre
til uopmærksomhed og
koncentrationsvanskeligheder.
Ligeledes er det påvist,
at alkoholskadede børn er
mere udsatte for hjerte/
kar-problemer, nyre- og
urinvejsproblemer, skeletskader, immunsvigt, høreskader og motorisk klodsethed.

ha
be
r

FAVORİT

heroin.
Børnelege og klinisk stipendiat Astrid Alvik ved
Universitetet i Oslo har i
sin doktorgradsafhandling
spurgt hele 1749 kvinder i
Oslo om deres alkoholvaner
under graviditeten. Tallene
viser, at hver fjerde kvinde
har en høj promille mindst
en gang i begyndelsen af
svangerskabet, hvilket er
skadeligt for fosteret.
Til Din Side Helse, anbefaler Alvik kvinderne
at droppe alkoholen under
hele graviditeten.
- Både dyreforsøg og undersøgelser af mennesker

viser, at også en smule alkohol kan være skadeligt.
Men noget af fosterets celler er mest sårbare i visse
tidsrum. Så hvorfor overhovedet at udsætte sig for risikoen, spørger Alvik.
- Alkohol er det rusmiddel, som giver mest uoprettelige
fosterskader,
mere end heroin, kokain
og tobak. Det betyder
selvsagt ikke, at de andre
rusmidler er ok under graviditeten, fremhæver hun.
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İMALATTAN HALKA

«««««

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.
AÇILIŞ SAATLERİ:
Hafta içi : 08.00-19.00
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Cumartesi-Pazar günleri 10.00 -16.00

Frederiksborgvej 4, ST. TV
2400 KBH NV

Tlf: 3583 3329 - 26 50 34 46

Zevkinize göre tasarım
Evinizde, işyerinizde değişiklik mi yapmak istiyorsunuz? Her türlü işyeri
ve konut iç/dış tasarımında danışmanlık, projelendirme ve yapı izni için

eak-design.com
Uniq design med den personlige smag

Bolig & Kontor byggeri, Totalrådgivning og Renovering, Design og Indretning
Til / -ombygning, Skitsering, Visualisering, Projektering

Atila Kahraman

Arkitekt/bygningskonstruktør
Tel :2127 5146

eak@comxnet.dk

www.eak-design.com
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Yeni kitaplar...

Yeni kitaplar...

Dansk Luftteknik AS

Eylül/September 2007

Yeni kitaplar...

Dansen om Tyrkiet
Af Ole Vigant Ryborg,
Europaredaktør, Ugebrevet
Mandag Morgen

F

Danimarka’nın en ucuz sigara kabini

■ Filtre değiştirmeye gerek yok
■ Enerjiden tasarruflu
■ Özürlüler için kullanışlı
■ Türkiye’de üretilimektedir
■ 14 günde teslim
■ 5’in üzerinde siparişlerde cazip
indirim olanakları
2,4,6,8 kişilik dahili ve harici sigara içme kabinleri

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.

İki kişilik sigara
içme kabini:
25.000,- Peşin
30.000 iki taksitle
DKK+Moms
başlayan fiyatlarla
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Kampanyamız 30 Eylül’e kadar sürmektedir.

Daha fazla bilgi için :
Sadık Yıldız
Dansk Luftteknik AS
Raadhuspladsen 55, 4. Sal
1650 KBH V
Mobil: 2562 8128
Tlf: 3630 4142

YeniEU-TYRKIET
kitaplar...

rankrigs præsident,
Nicolas Sarkozy har
et problem. Han har fortalt sine
vælgere, at han ikke ønsker, at
Tyrkiet skal være medlem af EU.
Det sagde han i valgkampen som
gjorde ham til Frankrigs præsident.
Efter 100 dage på posten har
Sarkozy taget både franskmændene
og omverdenen med storm, og han
har på mange punkter leveret den
vare som han lovede i valgkampen.
Dog ikke i forhold til Tyrkiet.
Faktisk er den franske præsidents
modstand mod et fuldt tyrkisk EUmedlemskab en af de få ting som
for alvor har givet Nicolas Sarkozy
problemer.
Sarkozy har frem til i dag
først og fremmest været en
indenrigspolitiker. Og det er
kommet som en overraskelse for
ham, at der faktisk er mange EUlande som føler meget stærkt for
et tyrkisk medlemskab af Den
Europæiske Union.
Ser man blot på de seneste par
uger, så man støtten til Tyrkiet
flere steder. I International
Herald Tribune kunne man læse
en kronik skrevet i fællesskab af
Massimo d¬Alema og Carl Bildt som
argumenterede godt og grundigt
for et tyrkisk EU-medlemskab.
De to herrer er udenrigsministre
i henholdsvis Italien og Sverige
– og har begge tidligere været
premierministre.
I Daily Telegraph har den britiske
udenrigsminister, David Miliband
også været ude med stærke
argumenter for at Tyrkiet skal med
i EU.
Med den slags modstand er det
politisk umuligt for Sarkozy at
levere resultater på det han har
lovet vælgerne. Nemlig at få ændret
Tyrkiets status som EU-kandidat.
Sarkozy foretrækker, at Tyrkiet i
stedet skal være associeret medlem,
hvad det nu engang måtte indebære.
Formelt kan Sarkozy og Frankrig

naturligvis blokere for et tyrkisk
EU-medlemskab. Men det vil
fremkalde enorm vrede lige fra
Ankara til Washington, London,
Madrid, Rom, Stockholm for ikke
at tale om reaktionerne i hele den
muslimske verden. Og blokerer
Frankrig så vil hele verden vide, at
Frankrig – og Frankrig alene – står
mellem Tyrkiet og EU.
Sarkozy er ikke dum, og derfor
vil han aldrig sætte sig selv i den
situation. Omvendt er det heller
ikke let for den franske præsident
at leve med, at både medierne og
oppositionen driller ham med,
at Tyrkiets EU-forhandlinger
fortsætter som om intet er hændt.
For at løse situationen har
Nicolas Sarkozy derfor foreslået en
klassisk politisk løsning. I en tale
for nylig, som var præsidentens
første store udenrigspolitiske tale,
argumenterede Sarkozy for, at der
bør nedsættes en gruppe af vise
mænd (og kvinder må man gå ud
fra) som skal udarbejde en rapport
om, hvordan EU bør se ud i 2020
eller 2030.
Mens vismændene arbejder
vil Sarkozy ikke blokere
forhandlingerne mellem Tyrkiet
og EU, lover han. I praksis betyder
Sarkozys forslag derfor, at EU og
Tyrkiet nu får arbejdsro.
Imens ser man Tyrkiet arbejde
på højtryk – ikke kun med
forhandlingerne, men også med at
øge landets strategiske interesse
for EU. Energiminister Hilmi
Guler har netop lavet en strategisk
energiaftale med Iran. Tyrkiets
strategiske betydning for EU er
voksende. Det ved både Bildt,
d¬Alema og Miliband. Når Europas
vise mænd og kvinder begynder at
granske det spørgsmål vil de nok
komme frem til samme resultat. Og
hvem ved. Måske kan de kommende
EU-vismænd noget som andre endnu
ikke er lykkedes med. Nemlig at
forklare Sarkozy perspektiverne i et
Tyrkisk EU-medlemskab.
haber@haber.dk

İSVEÇ’TE YENİ AÇILACAK BÜROMUZDA ÇALIŞACAK
ELEMAN ARANIYOR
Aranan özellikler :
- Ticaret Lisesi ya da daha yüksek diploma
sahibi olmak
- İsveççe ve Danca bilmek
- İsveç belediye yetkilileri ile iletişim
- İsveç yabancılar bürosu ile iletişim

Daha fazla bilgi için :
Sadık Yıldız
UNI CONSULT & CO
Grönttorvet 6. 1. Sal
2500 VALBY
Mobil: 2562 8128
Tlf: 3630 4142
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Danimarka’da Türk mamüllerini satan en büyük market

Türkiye’nin
tadı size
çok yakın

Nørrebro Bazar ApS

Türkiye’nin
tadı size
çok yakın

Evinizin tüm gıda ihtiyacını en ucuz fiyata karşılayabileceğiniz tek adres

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

uz li
c
u ite
m
al
e
k
H m
He

HA

T
TA ri
K
BA ünle rka
ür ima i
n is
Da bay

BE
R

Tüm dost ve müşterilerimizin
mübarek Ramazan ayı kutlu olsun

Tüm sebze ve
meyvelerimiz
Türkiye’den
ithal
edilmektedir.

Yağlı, az yağlı
Türk beyaz ve
kaşar peyniri
ile sade,
kaymaklı
yoğurt
çeşitleri

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

k
par a
o
t
iş o ızl
Genanağımnizde
ol erişi k
alışvkolaylı

Hergün saat 08.00-20.00 arası açığız

NørrebroBaza
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ız
kım ir
r
a
p
d
Otocretsiz
ü

Fuglebakkevej 94
2000 Frederiksberg
Tlf: 38 32 18 20
Fax: 36 45 18 56
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Göçmenler de dolgun
ücretli iş bulabiliyor

İSVEÇ’TE YERLEŞİM

Eşinizi Danimarka’ya getiremiyor musunuz?

Danimarka Vatandaşı olmasanız bile İsveç’e
taşınma imkanı olduğunu biliyor muydunuz ?
İsveç’te oturup, Danimarka’da çalışmak mı istiyorsunuz ?
İsveç’te işyeri mi açmak istiyorsunuz ?

İSVEÇ’TEN DANİMARKA’YA DÖNÜŞ

ENİ

Y

BİLİYOR MUYDUNUZ?
24 yaşından küçük dahi olsanız, artık
Danimarka’ya yerleşebileceğinizi
biliyor muydunuz?
Biz biliyoruz. Arayın! Size yardımcı olalım.

r

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

be

İSVEÇ’TE OTURUP DANİMARKA’DA ÇALIŞMAK

İ
YEN

ha

Danimarka’da yapılan bir araştırma, aile birleşimi
yoluyla gelen yabancıların büyük bir kısmının 10 yıl
içerisinde iyi bir ücretle iş sahibi olduklarını ortaya
koydu.

A

nvendt Kommunal
Forskning, (AKF)
tarafından 18-45
yaş
arasındaki
erkek göçmenler üzerinde
yapılan araştırmaya göre,
1984-1993 yılları arasında
özellikle aile birleşimi yoluyla Danimarka’ya gelen
yabancıların çoğu iş piyasasında girmiş durumda.
Araştırmada, diğer Batı
ülkelerinden gelen yabancıların, Batı dışındaki ülkelerden gelen yabancılara
oranla iş bulmalarının daha
kolay olduğu ve geldikleri
yıl iş bulabildikleri, ancak
Batı dışından gelenlerin iş
bulmalarının beş yıl gibi zaman aldığı belirtiliyor.
Araştırmada, Danimarka’ya bundan 10 yıl önce
gelen yabancı erkeklerin
üçte ikisinin bugün iş piyasasında oldukları ve ücretlerinde de yüzde 6’ya varan

artış olduğu bildiriliyor. Ücretlerdeki bu artışa gerekçe
olarak da göçmenlerin 10 yıl
içinde iş tecrübesine sahip
olmaları ve dili öğrenmeleri
gösteriliyor.
Batı dışındaki ülkelerden
gelen göçmenlerin dil bilme-

meleri nedeniyle ya da ülkelerinde aldıkları eğitimi
Danimarka’da kullanamamalarından dolayı başlangıçta çok zorlandıklarını da
ortaya koyuyor.
(Haber)

Göçmen çocuklara aile aranıyor

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

POLONYA VE BALTIK - İŞÇİ KİRALAMA

Eylül/September 2007

Danimarka’da çeşitli nedenlerle devlet tarafından ailelerinden zorla alınan çocukların yarısının göçmen
kökenli olması yetkilileri göçmen koruyucu-bakıcı aile
aramaya itti.
İ

YEN

Polonya ve Baltık ülkelerinden işçi
getirmek mi istiyorsunuz

Açılış saatleri:
Hafta içi hergün: 17.00-19.00
Hafta sonu: 10.00-17.00

S

on yıllarda çocuklarının bakımını ihmal
eden ve çocukları ellerinden alınan aile sayısının artması ve devletin de
bu çocukları Danimarkalı
ailelerin yanına yerleştirmesi büyük bir sorunu ortaya çıkardı.
Danimarkalı ailelerin yanında bakılan çocukların
anadillerini unuttukları
ve geliştiremedikleri, dini
bilgiler edinemedikleri bildirildi. Kültürel geçmişinden habersiz büyümeleri
nedeniyle de kendi ailele-

rin durumu düzelse bile
çocukların ailelerine geri
dönmeleri güçleştiği için
başkent Kopenhag’da sosyal yetkililer göçmen kökenli koruyucu-bakıcı aile
armaya başladılar.
Çocukların ailelerinden
uzakta geçirdikleri zamanda da dil, din ve kültürlerini yaşamalarının öneminin bilincinde olduklarını
söyleyen yetkililer, zamanı
olan ve gücü yeten göçmen
ailelerden başvuru beklediklerini bildirdiler.
Danimarka’da
devlet,

bakımda ihmal gözlenmesi durumunda çocukları
ailelerinden geçici olarak
uzaklaştırabiliyor. Danimarka’da yaklaşık 60 bin
civarında Türk ile 70 bin
civarında Arap göçmen
yaşıyor. Çocuklar ailelerinden zorla devlet tarafından
alınınca bir süre devlete ve
belediyelere ait kurumlarda kalıyor, ancak daha sonra başka ailelerin yanında
bakıma gönderiliyor.
(Haber)

UNI CONSULT
SAĞLIK VE ÇALIŞMA BAKANLIKLARININ YASALARINDAKİ EN SON
DEĞİŞİKLİKLERİNDEN HABERİNİZ VAR MI?
Aşağıdaki konular hakkında size danışmanlık verebiliriz

EGENKONTROL (Sağlık dosyası) sorununuz mu var?
ARBEJDSTILSYNET (Çalışma dosyası, APV) ile ilgili sorunlarınız mı var?
Müracaat:

UNI CONSULT
Grøntorvet 6, 1.sal
2500 Valby

Danimarka Tlf: 2562 8128

KURSLAR:
NÆRINGSBASEKURSUS (İşletme Ruhsatı Kursu)
HYGIEJNEKURSUS (Hijyen Kursu)

UNI CONSULT
Grøntorvet 6, 1.sal
2500 Valby
Danimarka Tlf: 2562 8128

SİVAS KEBAB
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İFTAR
KONUKLARINIZI
BİZDE AĞIRLAYIN,
ÇORBA,
KEBAP VE TATLI
ÇEŞİTLERİMİZLE
RAMAZAN’IN
GÜZELLİĞİNİ BİZDE
YAŞAYIN

be

TÜM DOST VE
MÜŞTERİLERİMİZİN
MÜBAREK
RAMAZAN AYINI
KUTLARIZ

r

10 YILLIK ORTAKLIĞIMIZLA SİZLERE GURUR VE BAŞARIYLA HİZMET ETMEKTEYİZ
EROL BARDAK & TEKİN ÇAĞLAYAN

ha

Sizlerle daha iyi, daha kaliteli hizmet verebilmek işin restoranımızı yeniledik.
Yeni, pırıl pırıl restoranımızda % 100 Helal malzemelerle yapılmış yemeklerimizle
sizi ve ailenizi ağırlamaktan gurur duyacağız.

HELAL PİZZA ÇEŞİTLERİ - DÖNER - LAHMACUN - IZGARA ÇEŞİTLERİ - ÇORBALAR VE TATLILAR

KOPENHAG’IN
KALBİNDE
TÜRKİYE’NİN
LEZZETİ

KALİTE
VE
HİZMET

Istedgade 58, 1658 København V - Tlf: 3321 3538
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Yeni kitaplar...

Yeni kitaplar...

Eylül/September 2007

Yeni kitaplar...

Yeni kitaplar...

Hazırlayan : Muttalip Abat

G

azetemizin bu sayısında,
İngiliz’lerin 1807 yılında
Kopenhag’ı bombalamalarının 200. yıldönümü
dolayısıyla yayımlanan kitapların
üçünden söz ediyoruz. Kopenhag’ın, İngiliz Deniz Kuvvetleri
tarafından hiç beklenmedik bir
şekilde1807 yılında 2 – 3 eylül
günlerinde 43 saat bombalaması

Danimarka halkında, iki yüzyıldır
hala unutulamayan çok derin yaralar açtı.
İngiltere, Napolyon’a karşı savaşta Danimarka’yı ve o zamanlar çok
güçlü olan savaş filosunu yanına
çekmek istiyordu. Ancak, Danimarka o zamanlar imzalamış olduğu tarafsızlık antlaşmalarına sadık kalmak istemiş ve İngilizlerin

LANDKRIGEN – Kara Savaşı, Yazar Emekli Amiral Kjeld G. H.
Hillingsø. Gyldendal Yayın Evi. 224 sayfa, 229 kr.

A

miral Hillingsø, bombardımanı bir asker gözüyle irdeliyor
ve güçlü, savaşa alışkın profesyonel İngiliz ordusuyla, zayıf Danimarka ordusu, daha doğrusu,
toplama, derme çatma küçük
birlikler arasındaki eşit olmayan
mücadeleyi safha safha anlatıyor.
Bombardıman sırasında ana ordu
Jylland sınırlarını korumak için
Jylland’de bulunuyordu. Kopenhag ve Sjælland adasındaki ordu
ise, cok az sayıda ve eğitimsiz askerlerden oluşuyordu. Hillingsø,
bu bombardımanı Danimarka Ordusu Tarihi’nin kara bir sayfası
olarak tanımlıyor..

çağrısını geri çevirmişti. Sonuçta
profesyonel İngiliz savaş birlikleri
ünlü Amiral Horatius Nelson’un
komutasında Kopenhag’ı bombalamış, 43 saatlik bombardımandan
sonra Danimarka savaş gemilerini
de gasp edip beraberinde götürerek
(ki Danimarka bunu ’açıkça çalıp
götürdüler’ diye tanımlar) İngiltere’ye dönmüştü. İngiltere savaş

ilan etmediği halde Kopenhag’ı
bombaladığı için de bir çok tarihçi
bu saldırıyı bir ’terör saldırısı’ olarak niteliyor.
İngiliz bombardımanlarının 200.
yıldönümü dolayısıyla Kopenhag’da çeşitli anma törenleri düzenlendi- Hatta bu törenlere, İngiliz ve İskoç askerleri de katılarak
bir biçimde bu bombardımandan

kendilerinin de üzüntü duyduklarını anlatmak istediler. İngiltere’nin
Kopenhag Büyükelçisi de, basında
çıkan yazılarıyla adeta özürler diledi ve ’geçmiş bize ders olmalı geleceğe bakalım’ mesajları verdi.
Kopenhag’ın bombalanmasının
200. yıldönümü dolayısıyla Danimarka’da 5 ayrı kitap yazıldı. Bulardan üçü:

FLÅDENS RAN – Danimarka Filosunun Gaspı. Yazar Rolf Scheen.
Gyldendal Yayın Evi. 224 sayfa, 299 kr.

7

Eylül 1807, Danimarka tarihinde çok önemli bir dönüm
noktası. Danimarka’nın derme
çatma savunması, 3 gün süren
İngiliz terör saldırısına dayanamamış ve teslim bayrağını çekmişti.
Kopenhag yanmış, hiç bir yerden
yardım umudu da yoktu. Hatta zamanın İsveç Kıralı, karşı yakadan
Kopenhag’ın yanışını büyük bir
keyifle izlemekteydi. Danimarka
ordusu, Napolyon’dan gelebilecek olası bir saldırıyı önleyebilmek için Sønderjylland (Güney
Jylland / Jutland) sınır boyuna
yerleştirmişti.

3 Eylül gününde bombardımanın
durdurulmasından sonra 7 Eylülde
yapılan barışın koşulları Danimarka için çok ağırdı: Tüm filo, erzak
ve stoklar Ingiltere’ye teslim edilmişti. Norveç, filosunu paylaştığı
Danimarka’dan bir kaç yıl sonra
ayrılmıştı ve 400 yıllık birliktelik
sona ermişti.Danimarka halkı bu
yenilgiyi hiç unutmadı.
İngiliz bombardımanının 200.
yıldönümü dolayısıyla daha başka
kitaplar da yayımlandı.Bu konuda
yazılan her kitap, 1807 bombardımanını çeşitli açılardan, farklı
üsluplarla anlatıyor.

KØBENHAVN I FLAMMER – Kopenhag Alevler İçinde, Yazar Tarihçi Thomas
Munch-Petersen. Gyldendal Yayın Evi. 320 sayfa, 299 kr.
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ondra University Colle- hükümete gelen Canning
ge’da öğretim görevlisi başkanlığındaki
İngiliz
Thomas Munch-Petersen hükümetinin Kopenhag’ın
Kopenhag Alevler İçinde bombalanması kararı sürekitabında,
İngiltere’nin cini anlatıyor.
1807 yılında Kopenhag’ı İngiliz arşivlerindeki belnasıl bombaladığını, İngiliz geler, çok hırslı ve kendini
çıkarları için ciddi bir teh- göstermek için yanıp tutulike oluşturan Danimarka şan hükümet başkanı Cansavaş gimilerini nasıl zorla nıng’in, kendisine gelen
alıp (gasp edip) götürdüğü- istihbaratları kötüye kulnü anlatıyor.
lanarak, bir temele dayanO zaman yeni iktidara ge- madan Kopenhag’ın bombalen İngiliz hükümeti, Dani- lanması kararı verdiğini ve
marka savaş filosunun, bü- Danimarka-Norveç filosunu
yük düşman Napolyon’un nasıl gasbettiğini ortaya koeline det
geçeceği
korkusu
indenfor
seneste år
regi- eryuyor.
det let for dem at se, hvem
içindeydi.
Canning
bu
streret 50 opslag, hvor an- derBaşbakan
er for tykke,
for gamle
Thomas
İnsøgerne
skalMunch-Petersen,
vedlægge foto. ogbombalamadan
for mørke til atdolayı
komme
arşivlerinParlamentosu’nun
da
Enkitabını
søgningİngiliz
på Jobnet,
der tilgiliz
samtale,
siger hun.
er deki
Jobcentrenes
belgelere (tidligere
dayanarak Virksomhederne,
sert eleştirilerine der
hedefanolArbejdsformidlingen)
portal
yazdığı için, o zaman
yeni noncerer,
muştu. afviser, at de bru-
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”Send venligst vellignende foto”
Sizin ����������������������������������������������������
için en iyi şartları oluşturmaya odaklandık
Sizin için����������������������
5 avantaj

Serbest girişmci olmanız sizin için bir yaşam stilidir. Her
‟ •İster işyerinizde, ister ofisimizde
�������������������������������������
�
���������������������������������������������������������
an karar
vermenizi, tavır almanızı gerektiren
kişisel hizmet
���������������������������������
�����������������������������������������������������
durumlarla
karşılaşırsınız. DANA ekonominizi
‟ •İş bağlantılarınız
ile bilgi arttırıcı toplantılar
�������������������������
�����������������������������������������������������
güvence
altına alır ve aynı zamanda hızlı ve etkin bir şe‟ •Cazip emeklilik
paketi
kilde ������������������������������������������������������
yanınızda yer alır.
������������������������
‟ •Cazip sigorta
olanakları
Bugün kaydolun- diğer işsizlik kasasından hızlı
‟ •Hukuk, satış,
finansman, pazarlama vb.
����������������������������������
aktarma
yapılır- bölgenizdeki DANA temsilcisini
konularda
danışma hizmetleri
� ücretsiz
�������������������������������
������������������������������
��������������������������
bulmak
için www.dana-akasse.dk adresine girin,
�������������������������������������������������������
Johan
Monggard,
”et vellignende foto”.
med til at danne et indtryk
sizi ziyaret
edelim.Lene Søborg
��������������������
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Det kræver mange arbejdspladser, når de skal ansætte nye folk. Et forsøg på at omgås loven, frygter HK.
”For at kunne sætte an- af personen. Og så er det
anset om du søger sigt på din ansøgning”, som rart at have set ansøgeren,
job som lingeri- b.young skriver på Jobnet, inden hun eller han kommer
sælger, laborant, hvor virksomheden søger en til samtale, forklarer Helle
direktionssekregrafiker.
Vestager, der marketingmatær eller grafiker, kanVibevej
det 11
- Vi
vil gerne
have et
nager
hos i b.young.
 2400
København
NVbil 70 21
75 75
være, at du skal vedlægge lede, fordi det kan være
HK’s juridiske afdeling har
www.dana-akasse.dk

DIGITURK

SAT-EXPRESS

ha

www.sat-express.dk

Özel eğitim almış,
profesyonel kadromuzla
istediğiniz uyduyu
kuruyoruz.
EUTELSAT
W3(Digiturk)
TURKSAT
ASTRA
HOTBIRD
HISPASAT
ARABSAT
SIRIUS
THOR

Danimarka’nın
her yerine
ürünlerimizi posta
ile gönderiyoruz.
Sorularınızı
info@sat-express.dk
adresine yazınız.

Tüm Kopenhag ve
çevresi için Digitürk
ev servisi ücreti
100,- kr.
Çanak ayarlanması
ücreti
150,- ise
300,- kr’dan
başlayan fiyatlarla

Cihaz tamiri yapılır

Danimarka´da Digiturk´ün teknik servis uzmanı

Mehmet Yılmaz Tlf: 40 27 89 89
(Hergün saat 10.00 - 23.00 arası servisimiz vardır)
Montajlarımız tüm Jylland bölgesinde mevcuttur
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da’da hüküm süren, Grön- çük bir taşra ülkesi olarak dan hareketle Danimarka
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Dani- kroner. HK’s juridiske afdeling over
lük annoncerne,
dönemlerini
anlatıyor.
ved ansættelser,
forfremmelser
kontakte HK.da,
Samtidig
vil HK
marka
tarihinin
yazılış fører samtidig sager mod virk- at
Arkasından
Danimarka
og afskedigelser.
registrere og anmelde annonsom mistænkes for
biçimi
bile değişti. Bir çok somheder,
İmparatorluklarının gücüHK har anmeldt en lang række
at fyre de gamle, handikappede cørerne, når HK opdager dem
tarihçinin
de
vurguladığı
nünettet
kaybetmeye
virksomheder, der har annonog folk med anden etnisk bagpå
og i aviser. ve küçülgibi, 1864’te, Sønderborg
meye başladığı dönemleri
yakınındaki Dybbøl’de,
ele alıyor. Danimarka’nın
gitgide küçülerek bugünAlmanlara karşı son mukü sınırları içinde nasıl
harebeyi de kaybeden Danimarka, büyük bir tesadüf
bir ulus devleti haline gelsonucu Almanya ile İsveç
diğini irdeliyor.

HK jagter billedsynderne
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Hüseyin Özcan’dan yeni bir albüm
Danimarka’da tanınmış müzisyenlerimizden bağlama ve ses sanatçısı Hüseyin Özcan’ın
Danimarkalı ve Türk müzisyenlerle bundan yıllar önce Danimarka Radyosu’nda verdiği ve canlı
yayınlanan konser geçtiğimiz günlerde “Truva” adında albüm olarak Türkiye’de piyasaya çıktı.

B

undan 15-16 yıl kadar önce, bir akşam
Danimarka ulusal
radyosu DR stüdyolarının birinde bir konser
vardı. Bir grup Türk ve Danimarkalı müzisyen sahnede
Türk ezgileri seslendiriyordu.
Konser o gece radyodan canlı
da yayınlanmıştı.
Yıllar sonra bu topluluğun
konserde seslendirdiği ezgi-

ler albüm olarak Türkiye’de
piyasya çıktı.
Anadolu, Rumeli türküleri
ve oyun havalarından oluşan
”Truva” adındaki bu albüm
geçtiğimiz günlerde İstanbul’da Atimüzik stüdyolarında yapıldı. Albüm Türkiye ve
Danimarka’daki Türk müzik
marketlerinde satışa çıktı.
Gerçi Danimarka Radyosu’ndaki bu konser o yıllarda

”Anatolia” adında bir albüm
olarak Danimarka’da yayınlanmıştı.
Hüseyin Özcan (Bağlama,
Ud, Cura), Adem Özcan
(Darbuka, Davul, Tambur)
Claus Mathiessen (Klarnet),
Christian Sievert (Gitar),
Anne Karin Holm (Keman),
Hugo Rasmussen (Kontrbas)
ve daha bir çok Danimarkalı müzisyen albüm için yıllar

sonra İstanbul’da tekrar bir
araya geldiler ve “Anatolia”
albümünü yeniden düzenleyerek “Truva” adında yeniden çıkardılar.
Albümde Çiçek Dağı’ndan,
Katibim’e, Tabancımın Sapını’ndan Urfa Divanı’na, Dudu
Dillim’e, Bom Bili Bom’a kadar bir çok ezgi ve oyun havası bulunuyor.
(Haber)

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

ELEMAN ARANIYOR
Glostrup’ta kuaför salonunda
çalışacak Danimarka’da kuaförlük
eğitimi almış, 20-30 yaşlarında
kuaför aranıyor.
Müracaat
Tlf: 20 22 72 04

PAMUKKALE’DE SATILIK
ARSA, BAHÇE ve EV
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 fiyatta kolaylık
sağlanacaktır.
Müracaat:
kahraman@comxnet.dk
ya da tlf. + 45 21 27 17
44 (Kopenhag)ya da +90242- 34 46 492 (Antalya)

DİDİM’DE ARSA

Didim’de 300 m2 tapulu ve
parselli arsamız satılıktır.
TLF: 2292 7512

be

Müracaat:
Tlf: (+45) 26 17 77 76

ha

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
keyfini 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 fiyati: 495.000 DKK
(120.000 YTL)

r

BODRUM TURGUT REİS
SATILIK YAZLIK
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ONBİR AYIN SULTANI RAMAZAN!
Dr. İsa KUYUCUOĞLU, DTDV Müdürü

O

n bir Ayın Sultanı olarak kabul edilen Ramazan Ayı
İslam Dünyası’nda büyük bir özlemle beklenen; dinî
hayatta derinleşme, sosyal hayatta sevgi, saygı, cömertlik
ve yardımlaşma gibi güzel duyguların dolu dolu yaşandığı
kutsal bir zaman dilimidir.
Ramazan ayına kutsiyet kazandırıp onu diğer aylardan daha anlamlı ve değerli kılan faktörler nelerdir? Yeryüzündeki Müslümanlar niçin bu aya özel bir önem vererek aylar öncesinden hazırlanmaya başlamaktadırlar?
Bu soruların cevabını hem Kur’an-ı Kerim, Hem de Hz. Muhammed’in (s.a.s.) açıklamalarında buluyoruz.
Kur’an-ı Kerim’de bu konuda şöyle buyurulmaktadır:
“(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru
yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri
olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle
ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin”.1
Kur’an-ı Kerim’de yine Bakara suresinde zikredilen diğer ayetlere
göre oruç, Yüce Allah’ın buyruğunu yerine getirmek ve hoşnutluğunu
kazanmak için inananların belirli bir süre zarfında yemeyi, içmeyi ve
cinsel yakınlaşmayı terk etmesi demektir.
Kur’an-ı Kerim’deki oruç hakkındaki bazı ayetlerin anlamı şöyledir:
“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için
oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, yada yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun.
Oruç tutmaya gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye
verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer
bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.”2
Bu ayetten anlaşıldığına göre oruç İslamiyet’ten önceki diğer topluluklara da farz kılınmıştır, fakat İslam’daki oruç ibadeti, süresi, zamanı, şartları ve hangi durumlarda bozulduğu ve tanınan kolaylıklar bakımından daha önceki dinlerdeki oruçlardan farklıdır.
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) de bir Ramazan ayı öncesinde yaptığı
konuşmasında bu ayın önemi hakkında daha ayrıntılı bilgi vermektedir:
“Ey insanlar! Büyük ve mübarek bir ayın gölgesi üzerinize
düşmüş bulunmaktadır. Bu ay içerisinde, bin aydan daha hayırlı olan ”Kadir Gecesi” vardır. Bu ayda Allah, gündüzleri
oruç tutmanızı farz kıldı, ben de bu ayın gecelerinde teravih
namazını size sünnet kıldım. Bu ayda gönüllü olarak bir iyilik yapan, başka zamanlarda bir farzı yerine getirmiş gibi sevap kazanır. Bu ayda bir farzı yerine getiren kimse de, başka
aylarda yetmiş farzı yerine getirmiş gibi karşılık bulur. Ramazan sabır ayıdır, sabrın ve yardımlaşmanın ödülü ise cennettir. Ramazan bolluk ve bereket ayıdır, mü’minin rızkının
çoğaldığı bir aydır. Kim bu ayda bir oruçluya iftar verirse,
onun bu davranışı günahlarının bağışlanmasına, cehennemden kurtuluşuna ve iftar verdiği kimsenin tuttuğu orucun sevabından pay almasına vesile olur. Oruç tutan kimsenin sevabından da bir şey eksilmez.”3 buyurmuşlardır.
Fakirlerin, kimsesizlerin, akraba, arkadaş ve komşuların davet edildiği iftar sofraları, cami ve mescitlerde büyük bir içtenlikle cemaat halinde kılınan “Teravih Namazları”, birlikte dinlenen “Kur’an-ı Kerim
tilavetleri” insanımızın kolektif bilincinde unutulmaz hatıralar bıraktığı gibi
birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının yoğun biçimde yaşanmasında önemli bir rol oynamaktadır.
Fizikî temizlenmenin, ruhsal arınmanın yoğun olarak yaşandığı Ramazan Ayında Müslümanlar ibadetin, bağışın ve affın manevi atmosferinde derin bir gönül huzuru bulurlar.
Sevgili Peygamberimiz tarafından genellikle Ramazan Ayı’nın son
on gün içerisinde ve özellikle 27. gecesinde yer aldığına işaret edilen
Kadir Gecesi Allah Resulü Hz. Muhammed (s.a.v.)’e 610 tarihinde
Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve içinde çok derin anlamların gizlendiği müstesna bir gecedir. Bu geceyi ibadet ederek ve Kur’anı Kerim tilaveti yaparak uyanık geçirmeye özen gösteren inananlar,
hayatın anlamı ve yaratılışın gayesi hakkında bir kez daha düşünerek,
Yüce Allah’a iman etmenin kalp huzurunu yaşarlar. İnananlar Ramazan Ayı’nın sonunda da bir sevinç ve mutluluk günü olan Ramazan
Bayramına kavuşurlar.
Özet olarak Ramazan ayı bireysel dindarlığın, toplumsal huzurun,
sosyal dayanışma ve kaynaşmanın derin bir biçimde yaşandığı bir bolluk ve bereket mevsimidir.
Bu yıl 13 Eylül 2007 tarihinde karşılamış olacağımız mübarek Ramazan Ayınızı, Kadir Gecenizi ve bu ayın sonunda kavuşacağımız Bayramınızı tebrik eder, gönül ve kalp dünyanızın bu kutlu gün ve gecelerle
aydınlanmasını dilerim.
kuyucuoglu@diyanetvakfi.dk

KAYNAK:
1 Bakara, 185
2 Bakara; 183-184)
3 Mişkâtü’l-Mesâbih, Hadis no: 1965.
4 Kur’an’ı Kerim’i güzel ve yüksek sesle, usulünce okuma
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Sağlığımız için faydalı bir besin: ELMA
li yükselttiği saptanmıştır. Elmanın içerdiği lifler ve meyve
asitleri, hafif kabızlığı geçirmektedir. İçerdiği sıvı jel haökeni Doğu Av- lindeki pektin adlı madde ile
rupa olan elma- elma asitlerinin antivirüs özelda sindirilebilir şeker, bedenin likleri diyareye de iyi gelmekdengesi için çok gerekli enzim- tedir. Elma, ayrıca yüksek tanler, temel asitler ve potasyum, siyonu düşürür ve kan şekeri
sodyum, kalsiyum, fosfor gibi
düzeyini kontrol altında tutar.
madenler bulunur. Elma sağAraştırmalarda, elma tüketmelığımız için çok faydalı bir benin hayvanlarda kansere yasindir. Kanserden, kolesterole kalanma rizikosunu azalttığı
kadar birçok hastalığın gerek
saptanmıştır, aynı etki insanriskini azaltmada gerekse önlar üzerinde de araştırılmaktalemede önemli rol üstlenmek- dır. Elma, aşırı iştahı normal
tedir. Elma % 85 oranında su, düzeye indiren bir özelliğe de
%12 oranında şeker ve pektin, sahiptir. Elma, romatizma ve
organik asitler, soda, fosfor,
gut hastalığına da iyi gelir. Aytanenler, A - B1 - B2 - C - E rıca bedenin hastalıklara karpantotenik asit vitaminlerini
şı direncini de artırmaktadır.
içerir.
Bünyesindeki C vitamini saElma, kandaki kötü kolesteyesinde bağışıklık sistemi güçrol düzeyini düşürür: Yapılan
lenir. C vitamini antioksidant
araştırmalar, günde 2-3 elma
özelliğe sahiptir. Antioksidanyiyen kişilerde, elma lifinde
lar, oksidanları engelleyerek
bulunan pektin adlı maddenin hücreleri serbest radikallerin
bu etkiyi yaptığını göstermek- zararlarından korur. Meyve
tedir, ama söz konusu bu etki sebze ve tahıllar antioksidan
yalnızca pektin adlı maddeyönünden zengindir.
yi yapay olarak almakla değil,
Elma öğle yemeğinden önce
elmayı bütün olarak yemekle
yendiğinde ya da kabuğuyla
sağlanmaktadır. Pektin; mey- pişirildiğinde bağırsakları çave ve sebzelerde bulunan doğal lıştırır ve yumuşatır, kabızlığı
bir maddedir. Kandaki kötü
önler. Nefesi rahatlatır. Yapıkollestrole karşı antioksidan
lan bazı araştırmalar, elma yigörevi görür, bağırsak kanseri yenlerin daha kolay nefes aldıriskini azaltır, yüksek tansiyo- ğını göstermektedir. Galler’de
nu düşürür. Yapılan pek çok
2500 kişi üzerinde 5 yıl süreyaraştırmanın ortak sonuçlarıle yapılan bir araştırmanın sona göre; günlük olarak tükenucu, daha önce yapılan bazı
tilecek 3 adet elmanın 2 ayda
araştırmalara uyumlu olarak
yaklaşık %10 oranında koleshaftalık tüketilen elma sayısıterolün düşmesine yardımcı
nın nefes fonksiyonuna pozitif
olduğu, kötü kolesterol (LDL) etkileri olduğunu göstermiştir.
oranını düşürdüğü ve iyi koles- Yenen ortalama elma miktarı
terol (HDL) oranını da 4 misSelahattin Topçu,
Beslenme ve Diyetetik
Uzmanı

K

arttıkça sigara kullananlar da
bile nefes alma kapasitesinde
artış saptanmıştır. Bu etki elmadaki antioksidanlardan kaynaklanmaktadır. Gastritten
kaynaklanan yanmaları hafifletir. Elma kürü, gut, böbrek,
mesane hastalıkları ve hemoroit tedavisinde de işe yarar.
Sabah aç karna yendiğinde
kanı temizler ve toksinleri atmayı sağlar. Isırarak yenirse,
dişleri temizler ve diş etlerini
güçlendirir. Uykudan önce yenirse rahatlatır ve kolay uyumayı sağlar. Yeşil, hafif ekşi
olanları mide bulantılarını önler. Bağırsaklardaki parazitlerin dökülmesini sağlar, elma
+ kereviz/maydanoz yorgunluğa iyi gelir, elma + kızılcık
suyu veya elma + ananas +
üzüm suyu gribe iyi gelir, elma
+ armut suyu kabızlığa iyi gelir. Elmanın faydalarından bir
tanesi de zengin potasyum içeriği (100 g’da 120-200 mg) ve
az sodyumdan (100 g’da 10
mg’dan az) ötürü dinlendirici
olmasıdır. Bu kombinasyon ve
%85 oranındaki su, elmaya idrar söktürücü özelliği de verir.
Ayrıca potasyum içeriği yüksek tansiyona karşı savaşta da
önemlidir. Elmanın diğer içerikleri fosfor, kalsiyum, magnezyum, demir, çinko, selenyum, manganez de hücre metabolizmasında çok önemli rol
oynar. Düşük kalorili (50 kalori) olduğu için şişmanlığı önler. Ortasına biraz marmelat
ekleyip fırında pişirildiğinde,
rejim yapanların tatlı yeme isteğini giderir.
selahattin.topcu@haber.dk

Elden satılan ilaçlar
Eczacı Vural Koçak, Eczacı Başak Paarup

B

irçok kişi reçetesiz satılan
ilaçları zararsız ve hafif etkili olarak kabul etse de, bunlar reçete ile satılan ilaçlar kadar etkili olabilen ve yan etki
gösterme riski olan ilaçlardır.
Bu nedenle bu ilaçlar dikkatle
kullanılmalıdır.
Reçetesiz satılan ilaçlar, prospektüsü dikkatle okunup günlük dozajlarına sadık kalındığı
taktirde güvenli olan ve genellikle az yan etki gösteren ilaçlardır. Ama tabii ki bu ilaçlar
da diğer ilaçlar gibi dozuna, ne
zaman alındığına, nasıl alındığına dikkat edilerek kullanılmalıdır. Aksi taktirde ya ilaç
etkisini göstermez, veya ciddi
yan etkiler ve ilaç zehirlenmesi
gibi istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir.
Elden satılan ilaçları, dikkatli olunmazsa yanlış hastalıklara karşı kullanma riski de bulunur. Bazen de bu ilaçlar, çok

ciddi hastalıkların belirtilerini
geçici olarak yok ettikleri için
bu tip hastalıkların zamanında teşhisini ve tedavisini engellerler.
Eczaneden bu tip ilaçları satın aldığınız zaman size sorular sormamızın nedeni, aldığınız ilacın size ve hastalığınıza
uygun olup olmadığını anlamak içindir. Bunun haricinde
ilacın nasıl ve ne zaman kullanıldığını, yan etkilerini önlemek için neler yapılabileceğini açıklamak da görevlerimiz
arasındadır. Bunu hakkıyla
yapmak için; ”İlacı kendinize
mi yoksa başkasına mı (örneğin annenize ya da çocuğunuza
mı?) alıyorsunuz?”, ” Bu ilacı
daha önce kullandınız mı?”, ”
Başka kullandığınız ilaç ya da
başka hastalığınız var mı?” ya
da ”Doktorunuzla konuştunuz
mu?” gibi sorular yöneltiriz.
Şikayet ve hastalığınızın be-

lirtilerini öğrendikten sonra,
reçetesiz satılan ilacın size uygun olup olmadığını belirleme
şansımız çok daha yüksektir.
Bu sorulara verdiğiniz cevaplara göre bazen de doktorunuzla
konuşmanız gerektiğini tavsiye
edebiliriz.
Doktorunuza başvurmanız
gereken durumlar şunlardır:
- Belirtiler birdenbire, sebepsiz
ortaya çıkmışsa
- Belirtiler aşırı derecede rahatsızlık verici ise
- 1 haftadan uzun sürerse
- Geçici olarak kaybolsa da haftalar ya da aylar boyunca tekrarlayarak geri gelirse
- Günlük yaşamınızı çok etkiliyorsa
- Daha önceden benzer belirtiler sebebiyle tedavi gördüyseniz
- Reçetesiz satılan bir ilacı denediniz ama sonuç alamadıysanız.
eczane@haber.dk
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www.truvatravel.dk
TÜRK HAVA YOLLARI YETKİLİ
SATIŞ ACENTASI

Hidayet Hatipoğlu
40 74 37 18

TÜRK HAVA YOLLARI ile
İSTANBUL aktarmalı tüm Türkiye’deki
noktalara uçak ve özel fiyatlar.

Aralık ayında Danimarka’da
sinemalarda

Truva Travel
Istedgade 58
1650 København V
info@truvatravel.dk

Tlf: 43 54 24 33

MARMARİS DÜĞÜN SALONU
MARMARİS SELSKABSLOKALER
Salingevej 61, 2720 Vanlöse
Telefon: 2067 7673 (Ziya), 2251 0104 (Mustafa)
e-posta: marmaris@marmaris.dk

Bizimle konuşmadan, cazip fiyatlarımızı duymadan kararınızı vermeyin.
600 kişilik kapasitesi, mescidi, bayanlara özel sigara içme odası ile Marmaris Düğün Salonu, düğün,
nişan, sünnet, kına gecesi ve diğer her türlü özel günlerinizde, eğlencelerinizde hizmetinizdedir.

YEMEK İHTİYACINIZ İÇİN BİZİ ARAYIN
Salonumuzu kullanmasanız bile düğün, nişan, sünnet,
kına gecesi, doğumgünü ve diğer her türlü özel günleriniz için
yemek ihtiyacınızı bizden karşılayabilirsiniz. Bizi arayın konuklarınızı en iyi
şekilde rahat ettirecek çözümü birlikte bulalım.

PASCAL Düğün Salonundaki tecrübelerimizle
şimdi Marmaris Düğün
Salonunda sizlerleyiz

festival
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Takva

5 Vakit

Kopenhag Uluslararası Film Festivali bu yıl 5. kez sinemaseverlerin karşısına
çıkıyor. Avrupa sinemasından en güzel, en yeni 100 filmin gösterileceği festivalde
gelenek devam ediyor ve 8 yeni Türk filmi festivalde yer alıyor.
Gazetemizin son
sayfalarını festivale
katılan filmlere ayırdık.
Bundan sonraki 4
sayfada filmlerle
ilgili bilgileri alabilir,
gösterim saatlerini
bulabilirsiniz.

Kader

24 Eylül gecesi Vanlöse
Bio’ya gelin. Hem
birbirinden güzel iki
Türk filmi izleyin hem
de Türk sinemasının
genç ve güzel yıldızı
Özgü Namal’la tanışma
fırsatı bulun

Polis
�

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

�

�

��

��

��

Lyngby Storcenter •Tlf: 4588 0504

������������
REJSEN BEGYNDER HER

���

�

Adem’in trenleri

Küçük kıyamet

Rıza

Mutluluk

HABER

Eylül/September 2007

haber 29

Mutluluk
Z

24 Eylül Pazartesi günü
akşam Vanlöse Bio’da
gösterilecek olan film,
başrol oyuncusu Özgü
Namal’ın sunuşuyla
başlayacaktır. Filmin
ardından gerçekleştirilecek
resepsiyonda Efes Pilsen
tarafından bira ikram
edilecek, sinemaseverler ise
Özgü Namal’la tanışma fırsatı
elde edebilecekler.

2007
Yönetmen: Abdullah Oğuz
Senaryo: Kubilay Tuncer, Elif
Ayan, Abdullah Oğuz
Görüntü yönetmeni: Mirsad
Herovic
Oyuncular: Talat Bulut, Özgü
Namal, Murat Han, Şebnem
Köstem, Emin Gürsoy
Yapım: ANS Productions
Altyazı: İngilizce
Süre: 105 dk.

24/9
28/9

Vanlöse Bio Kl. 19.00
Park Bio Kl.
21.30

r

kendini bekleyen bu zor görevei yerine
geitrmekte zorlanır, askerde yaşadıkları
da onun eski geleneklere ıolan bakışını
sorgulamaya itmiştir.
İki genc, materyalist dünyadan kaçmaya
çalışan bir edebiyat profesörü ile karşılaşınca
kaderleri onunkiyle birleşir. Birdenbire
aralarında inanılmaz bir bağ ve ortak yön
olduğunu keşfeden bu üöç kişi için huzura
ulaşmak o kadar kolay olmayacaktır.

Lyngby Storcenter •Tlf: 4588 0504

habe

ıtlıklarla dolu Türkiye Abdullah
Oğuz’un bu filmde tam anlamıyla
birbirine giriyor. Zülfü Livaneli’nin, kendi
yaöntemlerince mutluluğu arayan üç kişiyi
anlattığı romanından uyarlanarak çekilen
”Mutluluk” filminde Meryem (Özgü namal)
töre uyarınca ölüme mahkum edilmiştir.
Irzına geçilen genç kızı kimse dinlemez ve
onu öldürme görevi Meryem’in amcasının
oğluna verilir. Askerden yeni gelen Cemal

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
Aileniz ve dostlarınıza vereceğiniz iftar yemekleri için de
hizmetinizdeyiz. Tüm yemeklerimiz helal ürünlerle hazırlanmıştır.

Bliss
T

yrkiet er et land med store kulturelle,
sociale og religiøse kontraster. De tørner
sammen på dramatisk vis i Abdullah Oguz’
filmatisering af Zülfü Livanelis populære
roman om tre mennesker, der på hver
deres vis ønsker at finde fred i en alt for
krævende verden.
Meryem (Özgü Namal) bliver anklaget for
utugt efter at være blevet brutalt voldtaget
i sin hjemlandsby, og hendes fætter Cemal
får til opgave at æresdræbe hende. Men han

Mandag den 24. vil
skuespillerinden Özgü
Namal være tilstede ved
visningen i forbindelse
med Turkish Night
på Vanløse Bio . Efes
Pilsener vil levere en øl
efter filmen.

24/9
28/9

Vanlöse Bio Kl. 19.00
Park Bio Kl.
21.30

er netop vendt hjem fra militærtjeneste, og i
hans krigstraumer lurer en gryende skepsis
mod de gamle traditioner.
De to unges skæbner bliver ved et
tilfælde spundet sammen med en
velhavende litteraturprofessors flugt fra
det materialistiske samfund. De ender
ombord på en luksusyacht på det azurblå
hav, hvor der opstår de mest uforudsigelige
bånd. Men fred kommer ikke uden konflikt.

2007
Instruktør: AbdullahOguz
Manuskript: Kubilay Tuncer,
Elif Ayan, Abdullah Oguz
Mirsad Herovic
Fotograf:
Cast:
Talat Bulut, Özgü
Namal, Murat Han, Şebnem
Köstem, Emin Gürsoy
Produktion: ANS Productions
Sprog:
Tyrkisk
Tekster:
Engelsk
År:
2007
Længde:
105 min.

Lyngby Storcenter •Tlf: 4588 0504
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Takva

atı Anadolu’daki uyuklayan
kasabalardan birine Ramazan
ayında boğaz tokluğuna çalışmak
için bir imam gelir. İmamın genç
güzel karısı ve bir kızı vardır.
İmamın gelmesi şaşırtıcı bir
aşk öyküsünü içinde barındıran
olaylar zincirini başlatacaktır.
Küçük yerlerde olan hemen olur
ve hemen dedikodular başlar.
Böyle yaşlı bir imamın nasıl olur
de böyle genç, güzel bir karısı olur.
Ve bu güzel kadın neden hep içine

lk kez Toronto Film
Festivalinde izleyici karşısına
çıkan Takva eleştirmenlerden
tam not aldı. Özel Kızıltan’ın
net bir şekilde portresini çizdiği
dünyevi ve uhrevi dünyanın
anlatıldığı Takva filmi, şimdiden
önemli sinema eserleri arasına
girdi.
Körü körüne inanan
Muharrem’in rüyalarında
karşısına çıkan kadın Muharrem
İstanbul’daki bir tarikatın
tahsildarı olunca artık onun
hayatını çığırından çıkan bir
unsura dönüşmeye başlar.

B

kapanık ve sessiz, mutsuzdur?
Ama minik ailenin sırrı ortaya
çıkmaya başlayınca da küçük
yerlere özgü tempoyla olaylar
gelişmeye başlar.
Sonunda imamın genç, güzel
karısı ”Gerçek aşk nedir acaba?”
sorusuyla baş başa kalır. Ve tercih
edeceği çözüm ona ne getirecektir.
Bu arada filmde arada bir görünen
Cinema-Paradiso havasındaki
ufaklık da olayların gidişini
yorumlar..

2007 - Yönetmen: Barış Pirhasan, Senaryo: İsmail Doruk
Görüntü yönetmeni: Peter Steuger, Oyuncular: Nurgül Yeşilçay, Cem
Özer, Derya Alabora, Erkan Taşdöğen, Atıf Emir Benderlioğlu
Yapım: Promete Film, IFR A.S.,Altyazı: İngilizce , Süre: 103 dk.
24/9
28/9

Pazartesi
Salı

Vanlöse Bio
Falkoner

Saat: 21.30
Saat: 21.30

İ

2006 Türkiye/Almanya, Yönetmen: Özer Kızıltan,Senaryo:
Önder Çakar, Görüntü yönetmeni: Soykut Turan,Oyuncular: Erkan
Can, Güven Kıraç, Meray Ülgen, Duygu Şen, Salaettin Bilal,Yapım: Yeni
Sinemacılık,Altyazı: Engelsk, Süre: 97 dk.
21/9
27/9

Adam and the Devil
T

il alles overraskelse
gemmer den strenge og
arrogante imams ankomst til
en lille anatolsk landsby på
en uforudsigelig og romantisk
kærlighedshistorie.
Sladderen går ellers livligt i
den solbeskinnede og afslappede
stationsby, hvor man ikke tager
så tungt på de religiøse forskrifter
i det daglige: Hvordan kan den
gamle imam have fået så ung og
smuk en kone? Og hvorfor er hun
altid så ulykkelig og holder sig for

sig selv? Men da der først går hul
på den lille families hemmelighed,
ruller begivenhederne afsted i
deres eget feelgood-tumultariske
tempo.
Imamens smukke kone står til
sidst tilbage med spørgsmålet om,
hvad den sande kærlighed egentlig
er. Og med sit livs valg. Alt imens
kommenterer drengen Adam
historien, og med sin egen Cinema
Paradiso-charme får han skubbet
til begivenhedernes kaotiske gang.

Instruktør: Barış Pirhasan
Manuskript: İsmail Doruk
Fotograf: Peter Steuger
Skuespillere: Nurgul Yesilcay, Cem Ozer, Derya
Alabora, Erkan Tasdöğen, Atif Emir Benderlioglu
Produktion: Promete Film, IFR A.S.
World Sales: Young Turks Inc.
Sprog: Tyrkisk
Tekst: Engelsk
Længde: 103 min
24/9
28/9

Mandag
Tirsdag

Vanlöse Bio
Falkoner

Tahsildarlık Muharrem’e öyle
bir sosyal statü kazandırır ki,
Muharrem kötü niyetli din
adamlarının kendi aralarındaki
bir oyu8nun bir parçası olduğunu
göremez.
Muharrem gittikçe batar ve
ruhsal ve dinsel bir krizin içinde
bulu kendini aniden. Takva din
ve fanatizmi anlatan bir film
değil, bir insanı ve inancın bir
insanı nerelere getirebileceğini
anlatan bir film.. Duvara
Karşı’nın yönetmeni Fatih
Akın’da bu filmde ortak yapımcı
olarak karşımıza çıkıyor.

Cuma
Perşembe

Dagmar
Empire Bio

Saat: 16.30
Saat: 21.30

Takva
D

et er ikke så mærkeligt
at Takva har været en
festival- og kritikerdarling siden
premieren på festivalen i Toronto
sidste år. For Özer Kiziltans
præcise portræt af den troende
muslim, Takva, der fristes af
ussel mammon og verdslig
prestige, er et fascinerende og
underfundigt lille mesterværk.
Som bonus får vi et fint
hverdagsindblik i islam. Den
enfoldigt troende Takva har
forstyrrende drømme om
kvinder, og begæret tager kun

til, da han bliver forfremmet
til Koranskolens inkassator.
Pludselig stiger han i graderne
i lokalsamfundet og bliver en
vigtig mand, også selvom han
stadig kun er en lille brik i
imamernes spil.
Men hovmod står for fald,
og Takva sendes ud i sit livs
åndelige krise. Takva er ikke
så meget en film om religion og
fanatisme som det er en film om
en mand og hans tro. Fatih Akin
(Mod Muren) har co-produceret.

Instruktør: Özer Kiziltan, Manuskript: Önder Çakar, Fotograf: Soykut
Turan, Skuespillere: Erkan Can, Güven Kirac, Meray Ülgen, Duygu Şen,
Salaettin Bilal, Produktion: Yeni Sinemacılık, Sprog: Tyrkisk
Tekst: Engelsk, Længde: 97 min
Kl. 21.30
Kl. 21.30

21/9
27/9

Fredag
Torsdag

Dagmar
Empire Bio

Kl. 16.30
Kl. 21.30

Türk filmleri program sponsoru
Lyngby Storcenter •Tlf: 4588 0504

Lyngby Storcenter •Tlf: 4588 0504
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Rıza

O

nur Ünlü bu ilk filmiyle
Tarantino sinemasından
esintiler ve hızlı diyaloglarla
eğlenceli bir iki saat sunuyor
bizlere.
Bunu yaparken de Uzakdoğu
ile Türkiye dünyasının güzel bir
karışımı ile bunu yapıyor. Müthiş
bir kara mizah ve Çin esintili
koreografilerle sürükleyici bir dile
sahip bu film.
Türk sinemasının en ünlü
karakter oyuncularından Haluk
Bilginer, bu filmde yaşlanmakta
olan, ama her zaman sert, ağzı laf

yapan ve tuhaf bir felsefi dünyası
olan cinayet masası şefi Musa
Rami olarak karşımıza çıkıyor.
Tek başına yerel bir mafya
örgütlenmesine savaş açan Musa
Rami hem kendi yaşamını, hem
de ailesinin yaşamını tehlikeye
atar.
Tüm bu olayların ortasında
genç ve güzel Funda’ya (Özgü
Namal) aşık olur. Bir du bunların
üstüne beyninde bir ur tespit
edilince artık kaybedeceği bir şey
kalmadığını düşünür Musa Rami

2007 , Yönetmen: Onur Ünlü, Senaryo: Onur Ünlü, Görüntü
yönetmeni: Aras Demiray, Oyuncular: Haluk Bilginer, Özgü Namal,
Ragıp Savaş, Sermiyan Midyat, Settar Tanriöğen, Yapım: Eflatun Film,
Altyazı: Engelsk, Süre: 110 dk.
25/9
28/9

Salı
Cuma

Empire Bio
Vanlöse Bio

Kamyonu tamir ettirebilmek
için borç para arama çabaları
sonuçsuz kalır ve gittikçe
umutsuzluğa kapılır.
Son çare ise cinayettir. Gözüne
kestirdiği kurban ise parası olan
ama kimliği olmayan bir Afgan
mültecisidir. İçinden çıkılması
mümkün olmayan bir İstanbul
ve gölgelerle dolu umutsuzluğa
kucak açmış bir yalnızlar oteli
hikayemizin mekanıdır.
Bu mükemmel cinayetin bile bir
iç hesaplaşması olacaktır.

Yönetmen: Tayfun Pirselimoğlu, Senaryo: Tayfun Pirselimoğlu
Görüntü yönetmeni: Colin Mounier, Oyuncular: Rıza Akın, Nurcan
Eren, Hayati Pirselimoğlu, Muhammed Cangören, Melissa Ahmedi
Yapım: Zuzi Film, Altyazı: Engelsk, Süre: 109 dk.

Saat: 20.00
Saat: 21.15

Police

22/9
24/9

Cumartesi
Pazartesi

Empire Bio
Vanlöse Bio

Saat: 19.00
Saat: 16.45

Rıza

O

nur Ünlüs debutfilm er en
underholdende film noir
pastiche spækket med Tarrantinoreferencer og hurtige replikker.
Og så er den et fabelagtigt
tyrkisk miks af det europæiske
og det asiatiske. Den driver
af sort humor og voldsom
velkoreograferet kinesisk
inspireret action. Haluk
Bilginer, der er en af Tyrkiets
største karakterskuespillere,
inkarnerer den aldrende men
konsekvent hårdtslående,
yderst velformlerede og absurd

filosofiske kriminalinspektør
Musa Rami.
Han er en ren enmandshær i
kampen mod den lokale mafia,
men må se både sin families og sit
eget liv truet. Midt i den blodige
galskab oplever han også at blive
forelsket i den smukke, unge
Funda, der spilles af Tyrkiets
store nye navn Özgü Namal
(Bliss).
Da Musa Rami oveni får
konstateret en hjernesvulst, har
han ikke noget tilbage at miste.

Instruktør: Onur Ünlü, Manuskript: Onur Ünlü, Fotograf: Aras
Demiray, Skuespillere: Haluk Bilginer, Özgü Namal, Ragip Savas,
Sermiyan Midyat, Settar Tanriogen, Produktion: Eflatun Film
Sprog: Tyrkisk, Tekst: Engelsk, Længde: 110 min
25/9
28/9

W

oody Allen’in Matchpoint
filmini andıran bu filmde
tayfun Piselimoğlu suç, ceza ve
suçluluk duygusu kavramlarını
modern bşir anlatım diliyle
yeniden ele alıyor.
Ama bu filmde ortaya çıkan
sonuç ise görsel bir şiir diline
yakın harika bir anlatım. Bu
filmde az rastlanan bir estetik
sonuca psikolojik detaylarla
ulaşılıyor.
Rıza kamyonu arıza yapan ve
böylelikle de geçimi tehlikeye
düşmüş bir kamyon şoförüdür.

Tırsdag
Fredag

Empire Bio
Vanlöse Bio

Kl. 20.00
Kl. 21.15

L

igesom Woody Allens
Matchpoint spinder Tayfuns
Pirselimoglu en moderne udgave
af fortællingen om forbrydelse,
straf og skyld.
Men resultatet er helt anderledes
billedpoetisk.Denne tyrkiske
version er et underfundigt
og psykologisk detaljeret
storbydrama med en sjældent set
æstetisk konsekvens.
Riza er lastbilchauffør, men
hans lastbil er brudt sammen, og
hans eksistensgrundlag er dermed

truet. Hans forsøg på at finde
penge til reparationen bliver mere
og mere desperate, indtil han ser
mord som den eneste udvej.
Han udser sig et perfekt offer,
en flygtning med penge, men
uden papirer. Istanbul som en
uoverskuelig og nådesløs transitby
med skyggefulde gader og håbløse
herberg, danner baggrund for
både den grufulde forbrydelse og
dens efterspil.
For selv den perfekte forbrydelse
kræver sin soning.

Instruktør: Tayfun Pirselimoğlu, Manuskript: Tayfun Pirselimoğlu
Fotograf: Colin Mounier, Skuespillere: Rıza Akın, Nurcan Eren,
Hayati Pirselimoğlu, Muhammed Cangören, Melissa Ahmedi
Produktion: Zuzi Film, Sprog: Tyrkisk, Tekst: Engelsk
Længde: 109 min
22/9
24/9

Lördag
Mandag

Empire Bio
Vanlöse Bio

Kl. 19.00
Kl. 16.45

Türk filmleri program sponsoru
Lyngby Storcenter •Tlf: 4588 0504

Lyngby Storcenter •Tlf: 4588 0504
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Kader

1

2-13 yaşlarındaki üç arkadaş,
Ömer, Yakup ve Yıldız
Türkiye’nin ücra bir köyünde
yaşamaktadırlar.
Ömer babasının ölümünü dört
gözle bekler, çünkü babası hep
abisini kayırmaktadır. Yakup köy
öğretmenine aşıktır ama babasının
da genç kadına ilgi gösterdiğini
görünce bu sevdadan vazgeçer.
Yıldız’ın annesi kızını evin bütün
işlerine koşturur.
Yıldız da kardeşine annelik
yapmaktadır, anne babasını

yatakta sevişirken yakalayan
Yıldız ne yapacağını bilemez. Üç
çocuğun duygu yüklü dünyalarını
derinden izleyen film, bir günü
ezan sesleri ve muhteşem
görüntülerle beş parçaya bölerek
şiirsel bir ritim yaratmayı
başarıyor.
Filmin yönetmeni Reha Erdem’in
“Korkuyorum Anne” filmi de
bundan iki yıl öne Kopenhag
Uluslararası Film Festivali’nde
gösterilmişti.

Yönetmen: Reha Erdem, Senaryo: Reha Erdem,
Görüntü yönetmeni: Florent Herry, Oyuncular: Özkan Özen, Ali Bey
Kayalı, Elit İşcan, Bülent Emin Yarar, Taner Birsel, yapım: Atlantik Film,
Altyazı: Engelsk, Süre: 110 dk.
21/9
30/9

Cuma
Pazar

Eylül/September 2007

Park Bio
Gloria

Kl. 21.30
Kl. 14.30

B

u çok ödüllü minimalistik film
bizi karanlık ve vahşi bir kent
ortamında erotik bir kara sevda ve
tuhaf ınsan kaderlerine sürükler.
Bekir babasının halıcı dükkanında,
daha ilk görüşünde Uğur’dan ve
onun yaydığı cinsellik duygusuna
kapılır.
Ne pahasına olursa olsun ona
sahip olmalıdır. Ve bu tutkunun
bedeli ağır olacaktır. Uğur ise
kalbini gözünü kırpmadan adam
öldürebilen bir katile kaptırmıştır.
Uğur cezaevinden cezaevine
nakledilen bu katilin peşinden

Yönetmen: Zeki Demirkubuz, Senaryo: Zeki Demirkubuz
Görüntü yönetmeni: Zeki Demirkubuz, Oyuncular: Vildan Atasever,
Ufuk Bayraktar, Müge Ulusoy, Engin Akyürek, Ozan Bilen
Yapım: Mavi Film, Altyazı: İngilizce, Süre: 104 dk.
23/9
25/9

Pazar
Salı

Times and winds

Destiny

E

Den mange gange prisbelønnede
Destiny er en minimalistisk mørk
og grelt realistisk storbyfilm om
erotisk besættelse, og skæbner
ingen ønsker at bytte sig til.
Allerede fra første skæbnesvangre
sekund, da Bekir ser Ugur i sin
fars tæppeforretning, fascineres
han af hendes ligefremme
seksualitet. Han vil have hende,
koste hvad det vil – og det bliver
en høj pris. For Ugur selv har
tabt sit hjerte til en hensynsløs

t hypnotisk smukt besøg i det
fjerne nordvestlige Tyrkiet.
Times and Winds skildrer på
poetisk vis livet i en landsby,
som det ses gennem øjnene på to
drenge og en pige på grænsen til
teenageårene.
Tiden står stille, og livet er hårdt,
men Reha Erdems prisvindende
film fokuserer i stedet på de
lokales skjulte ønsker og drømme.
Naturen og de skiftende årstider
spiller en afgørende rolle for alle.
Når de ikke får skældud af deres

forældre eller er i skole, mødes
de tre børn i bakkerne, hvor de
snakker om livet og betragter
naturen. Omer fantaserer om
at slippe af med sin strenge far,
der er imam, mens Yakup er
mere optaget af deres smukke
lærerinde.
Pigen Yildiz leger mor for sin
lillebror, men plages af at have set
sine forældre have sex. Erdems
Mommy, I’m Scared blev vist på
Copenhagen International Film
Festival i 2005.

Instruktør: Reha Erdem, Manuskript: Reha Erdem, Fotograf: Florent
Herry, Skuespillere: Özkan Özen, Ali Bey Kayalı, Elit İşcan, Bülent Emin
Yarar, Taner Birsel, Produktion: Atlantik Film, Sprog: Tyrkisk
Tekst: Engelsk , Længde: 110 min
21/9
30/9

Fredag
Söndag

Park Bio
Gloria

Kl. 21.30
Kl. 14.30

şehir şehir dolaşır. Öylesine bir
tutkudur ki bu Uğur sevdiği
adamın bulunduğu cezaevlerinin
bulunduğu şehirlerde
yaşayabilmek için fahişeliğe
başlamıştır.
Karısı ve çocuğu olan geleneksel
aile yapısına mahkum kalmış
Bekir ise gittikçe artan bir
umutsuzlukla Uğur’un peşinden
gider. Minimalist yönetmen
Zeki Demirkubuz gereksiz tüm
ayrıntılardan sıyırdığı bu filminde
karakterlerini tek biletle dünyanın
sonuna uğurlamaktadır.

Gloria
Cinemateket

Saat: 14.30
Saat: 21.30

forbryder, der dømmes for mord
og flyttes fra fængsel til fængsel
gennem Tyrkiet. Hun følger
ham trofast, selvom hun må
prostituere sig for at overleve
undervejs. Den traditionsbundne
Bekir, der har kone og barn,
satser alt i tiltagende desperation
for at følge den smukke Ugur.
Minimalisten Zeki Demirkubuz
skærer alt overflødigt væk og
sender sine hudløse karakterer på
en enkeltbillet til verdens ende.

Instruktør: Zeki Demirkubuz, Manuskript: Zeki Demirkubuz
Fotograf: Zeki Demirkubuz, Skuespillere: Vildan Atasever, Ufuk
Bayraktar, Müge Ulusoy, Engin Akyürek, Ozan Bilen, Produktion: Mavi
Film, Sprog: Tyrkisk, Tekst: Engelsk, Længde: 104 min
23/9
25/9

Söndag
Tirsdag

Gloria
Cinemateket

Kl. 14.30
Kl. 21.30

Türk filmleri program sponsoru
Lyngby Storcenter •Tlf: 4588 0504

Lyngby Storcenter •Tlf: 4588 0504
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Küçük kıyamet
fter et altødelæggende
jordskælv i Istanbul
forlader Bilge byen med
mand og børn og tager ud til
et lejet sommerhus på landet.
Men her er intet som
forventet. Store hunde løber
rundt i natten, stik
mod det lovede vender
udsigten ud mod en
gammel kirkegård, og
alle veje ender blindt.
Langsomt invaderer
uhyggen den flygtende
familie, der febrilsk
forsøger at holde
sammen på sig selv,
mens plottet tvistes
og tvistes igen. Lige
indtil ingen kan være
i tvivl om at tyrkisk
film anno 2007 er på
fuld højde med resten
af Europa, hvad angår

fortælleteknik og visuelle
ambitioner.
Brødrene Durul og Yagmur
Taylan stod bag kultblockbusteren School (Okul)
i 2004, men denne gang har
de skabt en tankevækkende

og gedigen horrorfortælling,
der med sine realistiske
jordskælvsscener i den
grad er gået i blodet på
den moderne tyrkiske
storbybefolkning.

İrfan Kurtulmuş

Instruktør: Yagmur Taylan, Durul Taylan, Manuskript: Dogu Yücel
Fotograf: Soykut Turan, Skuespillere: Basak Köklükaya, Cansel Elcin, Binnur Kaya, Ilker
Aksum, Bora Akkas, Produktion: Limon Program Yapim, Sprog: Tyrkisk, Tekst: Engelsk ,
Længde: 89 min
24/9
29/9

Pazartesi
Cımartesi

İ

stanbul’u vuran dehşetli bir depremin
ardından Bilge kocası ve çocukları ile
kiraladıkları bir yazlığa taşınırlar. Ama
burada hiç bir şey bekledikleri gibi değildir.
Sokaklarda koca koca köpekler dolaşmakta,
kendilerine söz verilenin aksine yazlık evin
cephesi bir mezarlığa bakmaktadır.
Olaylar birbiri içine geçtikçe korku yayılır
ve bir arada tutunmaya çalışan bu minik
aileyi kollarının arasına alır. Biz bunları

Palads
Park Bio

Saat: 21.30
Saat: 21.30

izlerken Türkiye’de yapılan bu filmin
anlatım tekniği ve amaçlanan görsellik
açısından Avrupa filmleri ile yarışmaya
başladığını görüyoruz.
Durul ve Yağmur Taylan kardeşler 2004
yılında yaptıkları ”Okul” filminin ardından
gerçekçi deprem sahneleri ile süsledikleri
bu korku filminde büyük kent insanlarına
mümkün olduğunca yaklaşıyor.

Yönetmen: Yağmur Taylan, Durul Taylan, Senaryo: Doğu Yücel, Görüntü yönetmeni:
Soykut Turan, Oyuncular: Başak Köklükaya, Cansel Elçin, Binnur Kaya, İlker Aksum, Bora
Akkaş, Yapım: Limon Program Yapım Tanıtım , Altyazı: İngilizce, Süre: 89 dk.
24/9
29/9

Pazartesi
Cımartesi

Palads
Park Bio

Bulmaca çözüm

Saat: 21.30
Saat: 21.30

Sudoku çözüm

Lyngby Storcenter •Tlf: 4588 0504

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

irfan.kurtulmus@haber.dk
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ürkiye’nin, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasına katılamama durumuna düşmesini herhalde hiçbir Türk ferdi ve futbolseveri düşünmek istemez.
Sadece, Norveç ve Yunanistan’ın bizi zorlaması gereken grubumuzda gel gör ki puan vermememiz gereken minik futbol ülkelerine karşı lüzumsuz puan
kaybetmekle kalmayıp onları cesaretlendiriyor kendimizi zor durumlara sokuyoruz.
Bu belki de önemsememiz gereken rakipler karşısında ‘favori’ olmamıza rağmen bıraktığımız puanlar, lider olarak götürdüğümüz gruptan aşağılara
düşmek hem gücümüze hem de futbolumuza yakışmıyor.
Avrupa, 2002’de Dünya üçüncüsü olmuş Türkiye’nin zaman zaman zayıf rakipler karşısında aldığı bu beklenmedik sürpriz sonuçlarına şaşırıyor, değerlendirme ve yorum yapmakta zorlanıyor.
Onca milyon dolarlar kazanan Millilerimiz, bu işin
ciddiyetinin ya farkındalar yada değiller dememiz
geliyor içimizden ama onlar profesyonel deyip yanlış
düşüncelere daldığımızı algılamak istiyoruz.
‘Kendi düşen ağlamaz’ atasözünü yazmak bile insana zor geliyor. Yok.. Bu, kendi düşen ağlamaz olamaz olmamalı...
Fatih Terim’in komutasındaki Türk milli takımı
muhakkak 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasına gitmeli.
Türkiye 2002 Dünya Kupasında 3. olduktan sonra,
2004 Avrupa Futbol Şampiyonası, 2006 Dünya Kupasına gitememekle tüm otoriterleri şaşırtmış, Türkiye hayal kırıklığı yaşamamış mıydı. Şimdi herkes,
2008’e gitmemize kesin gözle bakarken bir sekteye
uğramak hiç yakışık olmasa gerek.
Bu yazı, gazetenin baskıya yetişeceğinden yetişmesi gerektiği için Malta maçının hemen akabinde yazıldığı için Macaristan maçının değerlendirme ve sonucunu yorumun içine alamıyorum.
Rahat çıkmamız gereken grupta zor duruma düşmeye başlamamızın nedeni ne? Komşu Yunanistan’ı
gidip kendi sahasında 4-1 gibi büyük bir farkla hezimete uğratıyoruz ardından Almanya’da seyircisiz
oynadığımız diğer önemli maçta evinde Bosna-Hersek’e mağlup olarak karşımıza gelmiş Norveç’le rakip takım kalecisi Thomas Myhre’nin yumurtlama
ikramı sayesinde beraberliği zorla kurtarıyoruz.
Bosna-Hersek deplasmanında alınan beklenmedik
mağlubiyetle kaybedilen 3 puanın ardından, çantada keklik görülen Malta karşısında berabere kalarak yine beklenmedik puanları bırakmak(!) ‘istikrar’
denen olgu bu olmasa gerek.
Türkiye, zayıf rakipler karşısında motive olmakta zorlanıyor mu yoksa hafife mi alıyor? bazen anlamak zor oluyor. Kendi sahamızda önümüzdeki ay
oynayacağımız Yunanistan, Kasım ayında Oslo’da
zorlu Norveç deplasmanı bunu bize daha iyi anlatacak gibi geliyor.. Ne dersiniz? Yanlış mı düşünüyorum?..
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DLÆSNING

Nielsens Discount
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Düşünmek istemiyoruz
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haber Bulmaca
1
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ÇUVALDIZ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SOLDAN SAĞA
1) Kamufle etmek
2) Bir erkek ismi-Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı
organlarına başvurma
3) Meyvelerde çekirdekle deri arasındaki bölüm-Mizahi bir karakter adı
4) Tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan
manevi varlık-Boru sesi
5) Tersi kayıp-Adalet
6) Bir ilimiz-Sodyum imi
7) Kiraya verilerek gelir getiren mülk-Kırmızı
8) Tersi kurçatovyum elementinin simgesi-Cet-Bir cetvel
9) Bir bilgisayar terimi
10) Şiir yazan kimse-Bir sayı
YUKARDAN AŞAĞIYA
1) Bir kıta-Bir besin maddesi
2) Bir göl-Pembe veya erguvan tonları ile karışık koyu kırmızı renkte,
saydam bir korindon türü olan değerli taş
3) yüz metrekare değerinde yüzey ölçü birimi-Fasta bir kent
4) Lale bahçesi-Radyum elementinin simgesi
5) Bir binek hayvanı-birdenbire
6) İlaç çare-Derinin gözeneklerinden sızan, kendine özgü bir kokusu
olan, yapışkan, renksiz, tuzlu sıvı
7) Nezir-Bir şeyin niteliklerini övme
8) Bir yağış biçimi
9) Yurt-Biricik
10) Geniş bir alana kurulmuş, büyük ve gösterişli ev

AYIN FIKRASI
Amerikalı bir uzman,
Türkiye’deki yakıt türleri
üzerinde araştırma yapıyormuş. Listeyi masasına
koymuşlar: ‘Odun, kömür,
odun kömürü, gazyağı, benzin…. Ve tezek!’ Uzman,
Enerji Bakanlığı’na telgraf yollamış: “Tezek nedir,
miktarı, kalorisi?” Ertesi
gün Bakanlıktan telgraf
gelmiş: “Tezek boktur, miktarı çoktur, kalorisi yoktur!”
(Not: Bu uzman, iki yıldır
Bağdat’ta ‘Şehir güvenliği’
konusunda uzman olarak
çalışmaktadır.)

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

Aranan sözcükler
BORSA
IMKB
DOLAR
EURO
HİSSE
ENDEKS
LOT
PORTFOY
SENET
ÇEK
KAR
ZARAR
KEMAL
DERVİŞ
OY
AY

CANBALON

AYIN SÖZÜ
“Eğer birisi bana kazık
atarsa, Tanrı cezasını versin. Eğer bir daha kazık
atarsa, Tanrı hem onun
hem de benim cezamı versin. Fakat üçüncü kez kazık atarsa, Tanrı yalnızca benim cezamı versin!”
Fransız Atasözü
(Bu atasözü, kazık yemeyi
alışkanlık haline getirmiş
olan kişiler ve toplumlar
için geçerli değildir!)
KÜÇÜK İLAN
Heeey, Nörrebrolu gençler!
Dükkanların camını çerçevesini indirmeyi bırakın artık. Çalışıp durmaktan eve
gidemiyorum. Karım beni
boşayacak. (İmza: Camcı
Yens Yersen.)

© Abdullah Tunçel

GÖÇMEN MAZLUM’UN
YERİ
Sayın okuyucularım, dünyaca ünlü astrolog Muhsin
Sallagitsin ve ben, yeteneklerimizi ortaklaşa kullanmak üzere ‘Mazlagitsin
Bilimsel Astroloji Merkezi
A.Ş’yi kurduk. Yıldızların
hareketlerini büromuzun
çatısındaki delikten dakika
dakika izliyoruz. Artık haftalık veya aylık fallarınızı
değil, ‘saatlik fallarınızı’ da
size en bilimsel biçimde bildireceğiz. Lütfen tıklayınız:
Veveve.Mazlagitsin.cart.dk

Abdullah Tunçel

Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

HABER
BER
SESİNİZ, GÖZÜNÜZ, KULAĞINIZ

Haber’e ulaşmak için
haber@haber.dk
www.haber.dk
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www.peles.dk

OPHØRSUDSALG!!!

ALT SKAL VÆK!!!

%60’a
varan
indirim!

DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE
MAĞAZAMIZDAKİ
TÜM ÜRÜNLERİ
ELDEN ÇIKARIYORUZ

ACELE
EDİN,
UCUZLUKTAN
YARARLANIN!

KOLTUK VE YATAK TAKIMLARI, YEMEK MASALARI, HALILAR, GELİNLİK VE
TUVALET VE HEDİYELİK EŞYALARDA YÜZDE 60’LARA VARAN İNDİRİM.

ACELE EDİN, BÜYÜK UCUZLUKTAN YARARLANIN!!!

Pele´s Møbler

Industrıdalen 7 C - 2635 ISHÖJ
Tlf: 36 77 26 16 -3677 1611Fax: 36 77 26 17 - Pele Yildiz 40 13 76 90
www.peles.dk - pele@peles.dk
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