
Danimarka’da son 30 yıldır bitmek tükenmek bil-
meyen göçmenler tartışması artık rota değiştirdi. 
Göçmenlerin varlığından rahatsızlık duyanlar din ve 
başörtüsü tartışmasını bahane ederek ırkçılık yap-
maya başladılar. Bir rant kavgasını andıran tartış-
mada bazı politikacılar açıklama yaparlarken sınır 
tanımaz bir tutum sergilemeye başladılar. Özellikle 
Danimarka Halk partisi milletvekilleri ellerine geçen 
her fırsatta ülkede yaşayan Müslüman göçmenlere 
yüklenmeyi gelenek haline getirdiler. Partinin mil-
letvekillerinden biri Danimarka vatandaşlığına geç-
mek isteyen Müslümanların Kur’an’dan vazgeçtik-

lerini açıklamalarını şart koşarken bir başkası başör-
tülü Müslüman kadınları fahişeye benzetti.

ALANYA
Başlayan fi yatlarla direk İstanbul’a uçak

595,-

ALANYADaha fazla bilgi için bizi 
mutlaka arayın ANTALYA

Avukat
Farhad NikMaram

Tlf: 3391 3020
Fax: 3391 3021

advokatnikmaram@yahoo.dk

Købmagergade 31
1150 København K

ISSN: 9771602-985002
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DÜĞÜN SALONLARI

Düğün,Nişan, 
Kına Gecesi, Doğum Günleri 

ve her türlü eğlenceniz için bizi 
arayınız.

Tlf: 36 305 306

DÜĞÜN SALONLARI
MOSAİK

www.mosaiksalon.dk
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HABER
YIL/ÅRGANG 7

 www.haber.dk

Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

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

EĞLENCELERİ İÇİN HİZMETİNİZDEYİZ. 

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

DÜĞÜN SALONU  
ROYAL

Tlf: 33 111 555
www.royalsalon.dk

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

1.200 krondan 
başlayan komple 
set fi yatlarla 
kampanyamız 
devam ediyor.

SATDISCOUNT
TAVUKÇUSATDISCOUNT

- 2
4 c

m-
 

- 47 cm -
24x47 cm büyüklüğündeki 

4 köşe çanak anten 70 cm’lik 
çanağın işlevini görüyor.

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

● Permanent Hårfjerning   
  (Kalıcı epilasyon)
● Ansigtsbehandling 
  (Cilt bakımı)
● Manikür/Pedikür www.b-beauty.dk

Hundige Center 2A,  2sal  ved 
Tidsbestilling  på telefon  43 69 69 89 
klinik@b-beauty.dk

Kalıcı epilasyonda 
(permanent hårfjerning) 
ilk 5 seans için yapılan 

peşin ödemelerde 
%50 indirim.

Gazeteniz HABER’in gelecek sayısı 
13 Haziran 2008’de yayınlanacaktır.
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16 Mayıs’tan itibaren 
Kopenhag’da PARK 
BİO ve Aarhus’ta 

ØST FOR PARADIS 
sinemalarında

BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMASI IRKÇILIĞA DÖNÜŞMEYE BAŞLADI
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THI KENDES FOR RET

UNDERKASTELSE

Det islamiske hovedtørklæde er symbolet på kvindens underkastelse.  Islamisterne bruger det som 

stærkt og tydeligt tegn på troens dominans over både mand og kvinde, muslimer og ikke-muslimer. 

Det drejer sig ikke om “30 gram stof”! Det drejer sig om tyranni og underkastelse. 

Et flertal i Folketinget vil acceptere det i folketingssalen. Og Domstolsstyrelsen har besluttet, 

at du som borger fremover skal acceptere, at du i retten møder en dommer indhyllet i tyranniets slør. 

Stop det. Nu!

www.danskfolkeparti.dk Tlf. 3337 5199 E-mail: df@
ft.dk

ALLAH ER LIGE FOR LOVEN 

UNDERKASTELSE
Det islamiske hovedtørklæde er symbolet på kvindens underkastelse.  Islamisterne bruger det som 
stærkt og tydeligt tegn på troens dominans over både mand og kvinde, muslimer og ikke-muslimer. 

Det drejer sig ikke om “30 gram stof”! Det drejer sig om tyranni og underkastelse. 
Et flertal i Folketinget vil acceptere det i folketingssalen. Og Domstolsstyrelsen har besluttet, 

at du som borger fremover skal acceptere, at du i retten møder en dommer indhyllet i tyranniets slør. 
Stop det. Nu!

www.danskfolkeparti.dk Tlf. 3337 5199 E-mail: df@ft.dk

BU KADARI DA FAZLA

HAYDİ TÜRKİYE!
Avrupa’da sahne alıyoruz. Avrupa Futbol Şampiyonası 
fi nalleri 7 Haziran günü başlıyor. Turnuvanın ilk günü 
ilk maçını Portekiz’e karşı oynayacak olan A Millileri-
miz, özellikle Avrupa klüplerinde oynayan oyuncuların  
form grafi ğinin yüksek olması nedeniyle umut veriyor. 
Maç programını ve şampiyona ile ilgili yorum yazısını 
da İrfan Kurtulmuş’un kaleminden gazetemizin 36. ve 
37. sayfalarında bulabilirsiniz.  
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Danimarka kendi sınırları dışında ka-
tıldığı uluslararası operasyonlarda al-

dığı insani görevlerle tanınır. Birleşmiş 
Milletler ve NATO operasyonlarında yer 
almış, her ne kadar savaşa dahil olmuşsa 
da kriz bölgelerinde daha çok insani gö-
revlere yoğunlaşmıştır.
  ***
Bu görevler Danimarkalı politikacılar ve 
Danimarka halkı tarafından küresel so-
rumluluğu yerine getirme açısından gu-
rur kaynağıdır.
  ***
Ancak Danimarka’nın küreselleşmede bu 
boyutta yer aldığını düşününce Avrupa 
Birliği söz konusu olunca kendi içine ka-
panmasını, kendi özelliklerini koruma en-
dişesini anlamak güçleşmektedir.
  ***
Avrupa Birliği masasına oturmuş, herke-
sin getirdiği kadar yemek getirmemiş böy-
lelikle de herkes kadar masadaki yemek-
lerden yememiş bir davetliyi andırıyor.
  ***
Küresel alanda bu kadar öne çıkan Dani-
marka’nın artık Avrupa ile bütünleşmesi 
zamanı gelmiştir. Bu yüzde önümüzdeki 
sonbaharda Avrupa Birliği tarafından Da-
nimarka’ya sağlanan ayrıcalıkların oyla-
nacak olması haberi oldukça olumludur. 
Artık öncelikle Danimarka’nın EURO’ya 
geçmesi ardından da AB’nin planladığı 
her türlü ortak operasyonda yer alması-
nın zamanı gelmiştir.
  ***
Umarız, Danimarka halkı da artık Avru-
palı olmaya karar verir ve bu kararını da 
önümüzdeki sonbaharda yapılacak oyla-
malarda ayrıcalıkların ortadan kaldırıl-
ması için kullanır.

Danimarka artık 
Avrupalı olmalı

haber
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HABER

5.528 Kronluk sağlık sistemi yardımı ile 
ücretsiz işitme cihazı. 

Hem de 4 yıl garantili ve ücretsiz 
ayarlama-bakım servisi

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

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

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

Yaşam boyu duymak için

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

kalitenizi yükseltin!
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asonor® horlamayı durdurur

- Horlama uyku düzenini bozar.

- Horlama tansiyonu yükseltir.

- Horlamaya                 ile kolayca son verin.

- Eczaneler, Matas ve Helsam ma�azalarında 
  bulunur.

- Daha geniş bilgi için: www.asonor.dk

- Etkisi belgelenmiştir.

asonor®

Etkisi 

belgelenmiştir

■ 686 AİLE MAĞDUR. Bundan bir yıl önce uygulamaya başlanan 300 saat kuralı en çok göçmen aileleri vurdu. Ku-
rala göre yeterince çalışmamış olan ailelerin aldıkları nakit yardımın yarısı belediyeler tarafından geri alınıyor.Yapılan bir 
araştırmada bir yıla yakın bir süredir uygulanmakta olan kural nedeniyle 686  göçmen ailenin, kendilerine yapılan sosyal 
nakit yardımın yarısını belediyelere iade etmek zorunda kaldıkları, bu sayının da yasanın etkilediği kesim içinde yüzde 
90’lık bir bölümü göçmenlerin oluşturduğunu gösteriyor. Göçmenlerin hali hazırda ekonomik olarak zayıf durumda 
bulundukları ve bu uygulama sayesinde daha da zayıf ve ekonomik olanaklardan yoksun hale gelecekleri bildirildi.

300 SAAT KURALI 
GÖÇMENLERİ VURDU

Tegning: Lise Özer

KOPENHAG RENGARENK. Geleneksel Pinse karnavalı bu yıl da başkent Kopenhag’da rengarenk görüntülere sahne 
oldu. Danimarkalı karnaval grupların yanısıra çeşitli Latin Amerika ülkelerinden gelen grupların katılımı ve havanın da gü-
zel olmasıyla 10 Mayıs günü Kopenhag caddelerini Latin ritmleri doldurdu. - Foto: HABER

Kopenhag Belediyesi 
Kopenhag Şehir mey-
danında Ramazan eğ-

lencesi düzenleyecek.
Hıristiyanların bayramı 

Noel ve Musevilerin bayra-
mı Hanukka gibi Müslüman-
ların bayramı Ramazan da 
Kopenhag şehir meydanında 
kutlanması planlanıyor.

Kopenhag belediyesi Uyum 
ve İş Piyasasından sorumlu 
daire başkanı Jacob Hou-
gaard 1 ekim 2008 günü 
düzenlenmesi planlana n 
bayram eğlencesi ile ilgili 
olarak konuşurken, çeşit-
li etnik gruplar için dinin 
önemli olabileceğini kabul 
etmek gerektiğini söyledi ve 
bir toplumda yaşayan grup-
ların birbirleri hakkında bil-
gi sahibi olmalarının önemli 
olduğuna işaret etti.

Hougaard Kopenhag’da ya-
şayan bir çok göçmenin ara-
sında kendini bu toplumun 
dışında hisseden göçmen 
sayısının aşırı fazla olduğu-
nu söyledi ve bu konuda bir 
şeyler yapılması gerektiğini 
bildirdi.

Ramazan eğlencelerinin 
Kopenhag Belediyesi ta-
rafından başlatılan uyum 
kampanyasının bir parça-
sı olduğu bildiriliyor. Bu 
kampanya çerçevesinde 12-
22 yaş arası gruptan göç-
menlerin katılacağı bir şiir 
yarışması ve sorunlu toplu 
konut bölgelerinden gençle-
rin kendilerini ifade edebile-
cekleri bir müzik festivali de 
bulunuyor.

(Haber)

Kopenhag 
Belediye 
meydanında 
Ramazan 
eğlencesi
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AVUKAT SYNNØVE FALK-RØNNE

♦ 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. 

15 yıla dayanan tecrübemizle Yabancılar Yasası’nda uzmanız

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

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

Uzun yıllar Danimarka’da yaşayan 
ve 10 yıl kadar önce Türkiye’ye 

kesin dönüş yapan bir dostum geçen-
lerde birkaç günlüğüne Kopenhag’a 
geldi. 
Dostumla, o eski güzel günlerden ko-

nuşurken köprünün altından çok su-
lar geçtiği, artık o eski güzel günlerin 
geçmişte kaldığı konusunda görüş bir-
liğine vardık ve üzüldük. Danimarka 
artık eski Danimarka değildi. 
Danimarka’da son yıllarda yaşanan 

tartışmalar bizi yaşadığımız çağ, ülke 
konusunda şüpheye düşürmeye baş-
ladı.  
Türkiye’deyken sürekli sempati ile 

baktığımız ve hayranlık duyduğumuz 
bu beş buçuk milyonluk küçük İskan-
dinavya ülkesi, artık öyle imrenilmesi 
gereken bir sisteme filan sahip değil. 

Danimarka’da artık kazanımlar, sos-
yal devlet, dayanışma gibi söylemler 
yerini liberalleşme, küreselleşme gibi 
söylemlere bıraktı. 
Siyaset dünyası futbolcu transferi 

gibi siyasetçi transferlerinin yapıldı 
futbol dünyasına dönüştü. 
Siyaset sahnesine katılan yeni ak-

törler süperstar oldular. Sadece mer-
kez soldaki partileri zayıflatmak için 
bir Danimarkalı milyarder parayı ba-
sıp Suriye kökenli bir siyasetçiye par-
ti kurduruyor, bir başka Arap köken-
li bir siyasetçi de Danimarka’nın eski 
bir partisinin başına geçip, parti yöne-
tim kurulu toplantısında bir dansözle 
göbek atıyordu. 
Artık Danimarka’da türbanın mec-

liste temsil edilip edilmeyeceği, adalet 
sisteminde hakim ve yargıçların tür-

banlı olmalarına izin verilip verilme-
yeceği tartışılıyor, terörle mücadelede 
Arap imamların görüşlerine başvuru-
luyordu. Irak’ta Danimarkalı asker-
lerin tercümanlığını yapan iki eşli bir 
Iraklı mülteciye Danimarka’da otu-
rum veriliyor, ama Iraklı tercümanın 
eşlerinden birini boşaması isteniyor-
du. 
Danimarka siyasetine 7-8 yıldır yön 

veren aşırı sağ bir parti, gemi azıya 
alıyor ve ülkede bir Müslüman korku-
su yayıyordu ve bu yaygaraya merkez-
deki sol partiler de katılıyordu. Ataist, 
komünist bir parti türbanlı bir vekil 
adayını savunduğu için ikiye bölünür-
ken, bir başka sosyalist parti lideri de 
‘göçmenlerin uyum sorununun onla-
rın geldikleri kültürden kaynaklandı-
ğını’ öne sürüyordu.

Sağlık sistemi ise nerdeyse çöktü çö-
kecek. Kanser tedavisi için sıra bek-
lerken ölen hasta sayısı tedavi sonun-
da iyileşemeyip ölen hasta sayısını ge-
çiyordu. Devlet hastanelerinde kuy-
rukta beklemek istemeyen zengin has-
talar ise özel hastaneleri tercih ediyor-
lardı. 
Yabancılar yasasına gelince, Avru-

pa’nın en sert yabancılar yasasına sa-
hip olan bu ülke artık Türkiye’den ge-
lecek turistleri bile istemediğini söy-
lüyordu.
Kısacası, artık o eski Danimarka’nın 

yerinde yeller esiyordu. 
Ama ben, yinede umudumuzu yitir-

meyelim, Çetin Altan’ın da dediği gibi 
‘enseyi karartmayalım’ diyorum. 

.kahraman@haber.dk

Cengiz Kahraman

Eski Danimarka’nın yerinde yeller esiyor

T
ürkiye karşıtı Danimar-
kalı politikacılar, Türk 
turizmini baltalamak 
için ellerine geçen her 
fırsatı değerlendiriyor-

lar. Danimarka Halk Partili millet-
vekili Kim Christensen, bir Türk 
Hava Yolu şirketinin Danimarka 
havalimanını kullanmasının ya-
saklanmasını istedi. Ancak istek 
rağbet görmedi, vekile tokat gibi 
cevap Uluslararası Sivil havacılık 
Dairesi (ICAO) ile Danimarka Sivil 
Havacılık Dairesi’nden geldi.  

1 Mayıs günü Antalya- Kopenhag 
seferi yapmak üzere Antalya’dan 
havalanan Onur Air uçağının kal-
kıştan kısa süre sonra Antalya’ya 
geri dönmesi üzerine Danimarka 

Halk Partisi ulaştırma politika-
larından sorumlu sözcüsü Kim 
Christensen, Ulaştırma Bakanı 
Carina Christensen’e çağrıda bu-
lunarak Onur Air’in Danimarka 
havaalanlarına iniş yapmasını ya-
saklamasını istedi. 

Kim Christensen, Hollanda, İs-
viçre, Almanya ve Hollanda’da 
benzer tartışmaların yaşandığını 
belirterek, Onur Air’in gerekli gü-
venceleri vermesinin sağlanması 
gerektiğini söyledi.

Oy Avcılığı yapılıyor
Onu Air’in anlaşmalı olduğu 
Tyrkiet Eksperten genel merke-
zinden yapılan açıklamada, parti 
sözcüsünün girişiminin oy avcılığı 

yapmak olduğu 
bildirildi. Tyrkiet Eks-
perten genel müdürü Zeynep Do-
ğusoy, Antalya’da yaşanan olayın 
sadece Onur Air uçaklarına özgü 
bir durum olmadığını söyledi ve 
her gün Dünya genelinde 56 uça-
ğın kalkıştan kısa süre sonra ala-
na geri dönüş yaptığını bildirdi. 
Uluslararası Sivil havacılık Dairesi 
(ICAO) tarafından dün Danimarka 
basın kuruluşlarına geçilen bildiri-
de bir yılda 18.566 uçağın kalkış-
tan kısa süre sonra kalkılan alana 
geri döndüğü belirtildi.

Zeynep Doğusoy, “Böyle bir olay-
dan sonra yasak isteyen politikacı-
lar geçtiğimiz yıl bir buçuk ay için-
de üç kez iniş esnasında iniş takı-
mı kırılan SAS uçakları konusunda  
tavır belirlemeliydiler” dedi. 

“Bizler 11 yıldır Onur Air 
ile çalışıyoruz ve bu süre içinde 1 
milyondan fazla yolcumuzu taşıdı-
lar. Onur Air’in Avrupa Birliği’nin 
belirlediği kriterlere uygun bir ha-
vayolu şirketi olduğu tüm Avrupa 
ülkelerinin sivil Havacılık daireleri 
tarafından saptanmıştır. Biz endi-
şeli değiliz. Onur Air ile çalışmaya 
devam edeceğiz” diye konuşan Zey-
nep Doğusoy, Tyrkiet Eksperten 
olarak yolcularını güvenli bir şe-
kilde Kopenhag’a getirdiklerini ve 
ihtiyaç duyan yolculara da psikolo-
jik yardım önerildiğini söyledi. 

Doğusoy ayrıca, aynı gün Onur 
Air’in Danimarka ile Türkiye ara-
sında dört seferinin bulunduğunu 
ve Kopenhag’dan ve Billund’dan 

Antalya’ya iki sefer ile Kopen-
hag ve Billund’dan Bodrum’a 
birer sefer gerçekleştirildiğini 
söyledi.

Onur Air Danimarka’daki 
kurallara uyuyor
1 Mayıs günü Onur Havayollarının 
Antalya-Kopenhag seferini yapan 
uçağı kalkıştan kısa süre sonra 
meydana gelen bir arıza nedeniy-
le Antalya Havaalanına geri dönüş 
yapmıştı.Danimarka Sivil Havacı-
lık Dairesi (SLV), Onur Air’in Da-
nimarka’daki tüm kurallara uygun 
olarak faaliyet gösteren bir hava 
yolu şirketi olduğu açıklamasını 
yaptı. 

(Haber)

Türk turizmi baltalanmak isteniyor
Oy avcılığı yapan Türkiye karşıtı bir Danimarkalı 
milletvekili, bir Türk hava yolu şirketinin Danimar-
ka havalimanını kullanmasının yasaklanmasını istedi. 
Ancak vekilin bu isteği rağbet görmedi ve vekile tokat 
gibi cevap Uluslararası Sivil havacılık Dairesi (ICAO) 
ile Danimarka Sivil Havacılık Dairesi’nden geldi.  
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MB FOOD A/S
SİZİN BAŞARINIZ BİZİM BAŞARIMIZ 

Danimarka’nın her tarafına 
dağıtım  servisimiz vardır. 

Sjaelland adasında  FYN ve 
JYLLAND bölgelerinde de
servisimiz vardır. Ayrıca 

İsveç’e de servisimiz vardır

Kasaplara 
toptan et ürünleri 

satışımız 
devam ediyor

Farkımız; sağlık, 
temizlik ve kaliteye 

gösterdiğimiz 
özende yatmaktadır 

Dondurulmuş gıda 
ve deniz/balık ürünleri 
satışımız başlamıştır

Tüm sağlık kurallarına uygun helal mamüllerimizle hizmetinizdeyiz

Korskildeeng 3                                                                                2670 Greve                               
www.mbfood.dk        E-mail:info@mbfood.dk  

MB FOOD A/S
Tlf: +45    5761 9502            Fax : +45    4361 0131

14 yıldır hizmetinizde
� � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � �
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Nykøbing Falster / Torvet 9 Telefon: 5485 3088 ∙ Telefax: 5482 2330
Vordingborg / Københavnsvej 13b Telefon: 5537 0257 ∙ Telefax: 5537 1774
www.advobang.dk
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ÇOK YOĞUNUZ

Bu yüzden Kopenhag’da çalışacak 
geçici elemanlar arıyoruz

Ofis çalışanları – Muhasebe ve diğer alanlar

Depo çalışanları –  Ehliyetli veya ehliyetsiz
Temizlikçiler
Çeşitli kurumlar, endüstri mutfakları ve kantinlerde çalışacak

Aşçı ve mutfak asistanları

Düzenli, enerjik ve gereken niteliklere sahipseniz size ilginç 
bir iş teklifimiz olabilir.

Danimarka dilini konuşma ve okuma becerisine sahip 

olmanız gereklidir

70 20 95 99  numaralı telefondan daha 
fazla bilgi alabilirsiniz

■ AB’YE ÜYELİĞİN TAM ZAMANI. Danimarka, Avrupa Birliği içinde sa-
vunma, ekonomi askeri ve hukuk ile ortak para birimi gibi alanlarda Danimarka’yı 
dışarıda tutan ayrıcalıkların kaldırılması için sonbaharda referanduma gitmeye ha-
zırlanıyor. Macaristan’nın başkenti Budapeşte’den bir açıklama yapan Başbakan 
Anders Fogh Rasmussen önümüzdeki sonbaharda Danimarka’da AB referandu-
mu yapmayı planladıklarını söyledi. 

DANİMARKA’DA AB 
REFERANDUMU

HABER

Danimarka Parlamentosu 
Türk kökenli milletvekili 
Yıldız Akdoğan'da konuyu 
uluslararası platformda dile 
getirmek için harekete geçti 
ve Dışişleri Bakanı Per Stig 
Möller'den Suudi Arap yet-
kililer nezdinde girişimde 
bulunmasını istedi.

Danimarka parlamento-
sunun Türk kökenli mil-
letvekillerinden Sosyal 
Demokrat Yıldız Akdoğan, 
Danimarka Dışişleri Bakanı 
Per Stig Möller’in Cidde’de 
idama mahkum olan Sabri 
Boğday için devreye girme-
sini istedi.

Uluslararası Af Örgütü 
(Amnesty İnternational) 
de devrede olduğunu ha-
tırlatan Yıldız Akdoğan 
basın kuruluşlarına gön-
derdiği bildiride Sabri Boğ-
day hakkında verilen idam 
cezası kararının kabul edil-

miş olan insan hakları ile 
çeliştiği insan yaşamının 
sözcüklerden daha az de-
ğerli olduğunu göstermesi 
bakımından da dini kötüye 
kullanmak olarak anlaşıldı-
ğını belirtti.

Avukat yardımı olmadan 
ve çok az bildiği Arapça bil-
gisi ile kendisini savunma-
sına izin verilen Sabri Boğ-
day’ın Suudi Arabistan’da 
yaygın olarak uygulanan 
tuhaf bir hukuki süreç so-
nucu kafasının kesileceğini 
kaydederek Per Stig Möl-
ler’in Batı dünyasını tem-
silen bu kararın nefret ve 
tepki topladığı mesajını dile 
getirmesini istedi.

Akdoğan Uluslararası 
Af Örgütünün de üyele-
rine idam kararına tepki 
göstermeleri çağrısında 
bulunduğunu hatırlattı.
Öte yandan HABER gaze-

tesi yazı İşleri Müdürleri 
Sadi Tekelioğlu ve cengiz 
Kahraman tarafından baş-
latılan imza kampanyası 
devam ediyor. 

Uluslararası Af Örgütü 
üyelerine mail yoluyla ula-
şarak HABER gazetesinin 
kampanyasına katkıda bu-
lunmaya çağırdı.

www.haber.dk okurları 
http://www.stophenrettel
sen.skrivunder.dk linkini 
tıklayarak imza kampan-
yasına katılabilirler.

(Haber)

Akdoğan’dan Möller’e çağrı
Gazeteniz HABER tarafından Suudi Arabistan’da ida-
ma mahkum edilen Sabri Boğday’ın durumuna dik-
kat çekmek için başlatılan kampanyaya Uluslararası 
Af Örgütü de katıldı ve üyelerini HABER’in kampan-
yasına katılmaya çağırdı.

T
oplumsal tartış-
malarda İslami 
kimlikleriyle or-
taya çıkan kişiler 

ve kuruluşlar, artık ne 
amaca hizmet ettiği belli 
olmayan girişimlerin altı-
na imza atmaya başladılar. 
Türkiye’deki tesettür defi-
lesi Batıda alaya alınırken 
şimdi de Danimarka’da bir 
grup Müslüman “Bu kadar 
Domuzluk yeter” sloganı 
adı altında bir araya ge-
lerek “Danimarka domuz 
hakları için Müslümanlar” 
adında örgüt kurdular.

Başını Abdul Wahid Pe-
dersen adlı dönme imamın 
çektiği bir grup Müslüman 
Danimarka’dan ihraç edilen 
domuzların maruz kaldığı 
uzun yolculuklara ve uyuş-
turmadan uygulanan kısır-
laştırma eylemlerine karşı 
kampanya başlattılar.

Abdul Wahid Pedersen, 
“Müslümanların domuz 

yemeleri yasak, ancak bu 
yasak bizi hayvan hakla-
rını savunmaktan alıkoy-
mamalı” diye konuşurken, 
domuzlara uygun görülen 
yaşam şartlarının Dani-
marka için bir utanç oldu-
ğunu söyledi.

Abdul Wahid Pedersen, 
Müslümanların başörtüsü 
ve dinilik dışında şeyleri 
de tartıştığını göstermek 
için girişimi başlattıklarını 
belirterek, “Mezbahaya bile 
götürülüyor olsa domuzla-
ra, domuzca değil insanca 
davranmak gerekir” dedi.

Kopenhag Üniversitesi 
İslam araştırmacılarından 
Profesör Jörgen Baek Si-
monsen, Müslümanların 
domuz eylemini şaşırtıcı 
bulduğunu söyledi ve giri-
şimi alaycı bir hiciv olarak 
niteledi. Simonsen benzeri 
eylemin dünyada eşi benze-
ri görülmediğini belirterek 
girişimin Kur’an’da em-

redildiği gibi helal da olsa 
haram da olsa her hayvana 
saygıyla yaklaşmak gerek-
tiği kuralıyla uyum içinde 
olduğunu söyledi.

Abdül Wahit pedersen 
kampanyalarına ilgi çek-
mek için önümüzdeki gün-
ler Kopenhag şehir meyda-
nında bazı Pakistanlı genç-
lerin üzerinde domuz resmi 
bulunan giysilerle eylem ya-
pabileceklerini söyledi.

(Haber)

“Bu kadar domuzluk yeter!”
Toplumsal tartışmalarda İslami kimlikleriyle ortaya çıkan 
kişiler ve kuruluşlar, artık ne amaca hizmet ettiği belli ol-
mayan girişimlerin altına imza atmaya başladılar. Türki-
ye’deki tesettür defilesi Batıda alaya alınırken şimdi de 
Danimarka’da bir grup Müslüman “Bu kadar Domuzluk 
yeter” sloganı adı altında bir araya gelerek “Danimarka 
domuz hakları için Müslümanlar” adında örgüt kurdular.
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EŞLERİNDEN VAZGEÇMİYOR. Irak'taki birliğinin Iraklı tercümanlarının ilticalarını kabul eden 
Danimarka'da iki eşli tercüman krizi çıktı. Danimarka iki eşliliğe izin vermediğinden, Iraklı eş olarak 
iki karısından birini tercih etmek zorunda bırakıldı. Adalet Bakanlığı, eski tercümana eşlerinden 
birinden ayrılması için 26 Mayıs'a dek süre tanıdıklarını belirtip "Yoksa yasadışı duruma biz bitire-
ceğiz" dedi. Eşler ayrı ayrı oturma izni aldığından ayrılacak eş Danimarka'da yaşayabilecek. Ancak 
Iraklı tercüman eşlerinden vazgeçmeyeceğini, hakkını arayacağını söyledi. 

DANİMARKA’DA İKİ EŞLİ 
IRAKLI TERCÜMAN KRİZİ

SATDISCOUNT BAZAR ELEKTRONIK

)))))

Ole Jørgensensgade 3-5 kld.          2200 København N
Tlf: 60 30 35 87 - Mobil: 51 88 86 75     Aahrus tlf: 31 23 65 29

SLINGBOX PRO
YÜZYILIN BULUŞU

Nerede olursanız olun, bu muhteşem 
cihaz sayesinde güvenlik kameranız 

ve uydu alıcınızın sağladığı 
görüntüleri ister işyerinizde, ister 
tatilde cep telefonunuzda veya 
dizüstü bilgisayarınızda izleyin. 
İstediğiniz TV kanalını izleyin, 

isterseniz kanal değiştirin. 4 giriş 
kapasiteli bu cihazı mutlaka 

görün. TV izleme alışkanlıklarınızı 
değiştirecek çağın bu buluşundan 

siz de yararlanın. Evinize veya 
işyerinize basit bir güvenlik kamerası 
yerleştirin, izinde veya tatildeyken bu 

muhteşem cihaz sayesinde her 
ikisinin görüntülerini de takip edin. 

2.450,-SLINGBOX PRO

1.650,-SLINGBOX SOLO Ay-Yıldızlı takımımız cep 
telefonunuzdan izleyin 

)))))

Kopenhag: Ole Jørgensensgade 3-5 kld. 
2200 København N       Tlf: 60303587
            Cep: 51888675

ÜRÜNLERİMİZ 24 AY GARANTİLİDİR

Komple Çanak Seti
Tüm FRE Türk ve Avrupa 

kanallarını çekebilen komple 
çanat seti

1.098,- kr.

KAMPANYA
FİYATI

TAVUKÇUSATDISCOUNT

- 2
4 c

m-
 

- 47 cm -
ÇANAKTA YENİLİK

24x47 cm büyüklüğündeki 4 köşe çanak 
anten 70 cm’lik çanağın işlevini görüyor.

En son güncellemeyle Türkiye haritası. 
En dar sokaklara, en ince ayrıntılara, 

mahallenizdeki en yeni açılan markete 
kadar herşey bu Navigatörde. 

Türkiye’de veya Avrupa’nın herhangi bir 
kentinde izinde hiç zorlanmadan 

yolunuzu bu harita ile bulun. 

15
90

,-

T
elevizyon şovları ve 
skeçleriyle izleyicile-
rin kalbini fetheden 
Şahan Gökbakar’ın 

çok sevilen RECEP İVEDİK 
karakteri 16 Mayıs’ta Dani-
marka’da sinamaseverlerle 
buluştu. 

İlk kez uzun metraj sinema 
filminde rol alan Şahan Gök-
bakar, çok keyifli maceranın 
senaryosunu Serkan Altuniğ-
ne ile birlikte yazdı. Büyük 
bölümü Antalya’daki Joy 
Nashira Otel’de çekilen filmi 
genç yetenek Togan Gökbakar 
yönetti. 

MACERANIN RUHU!
Adamın biri yolda cüzdanını 
düşürür, sokakta yaşayan baş-
ka bir adam cüzdanı kapıp ka-
çacakken Recep İvedik onunla 
mücadeleye girer. Sonunda, 
sahibine teslim etmek üzere, 
evsiz adamın elinden cüzdanı 
almayı başaran İvedik, kafasını 
çevirdiği anda cüzdan sahibi-

nin gittiğini farkeder. 
Evinde televizyon seyreden 

Recep İvedik, cüzdanın Antal-
yalı ve çok önemli bir iş adamı-
na ait olduğunu öğrenince ara-
basına atlar ve güneye doğru 
yola koyulur.

Yol boyunca birbirinden ko-
mik sürprizlerle karşılaşan İve-
dik sonunda Antalya’ya varma-
yı başarır ve cüzdanı turizmci 
Muhsin Bey’e teslim eder. 

İş adamının ısrarlarına rağ-

men İvedik ne para almayı 
kabul eder ne de otelde kal-
mayı... Fakat tam otelden 
ayrılacakken çocukluk aşkı 
Sibel’in bir tur otobüsünden 
indiğini farkeder. Artık Recep 
İvedik’in tek bir amacı vardır; 
kendisini tanımayan, hatta 
hatırlamayan Sibel’e kendini 
beğendirmek... 

Recep İvedik’in asıl keyifli 
tatil macerası bundan sonra 
başlayacaktır.

“RECEP İVEDİK” Danimarka’da
Tüm zamanların hasılat rekortmeni olan ve izleyenleri kahkahaya bo-
ğan komedi fi lmi “RECEP İVEDİK” başkent Kopenhag’da Park Bio ve 
Aarhus’ta Öst for Paradis sinemalarında 16 Mayıs’ta gösterime girdi.
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www.truvatravel.dk

THY ile Türkiye’deki 
bütün noktalara direk 

ve aktarmalı 
uçuşlar ve fiyatlar 

için bizi arayın.
Hidayet Hatipoğlu

Tlf: 40 74 37 18 - 43 54 24 33

TÜRK HAVA YOLLARI YETKİLİ SATIŞ ACENTASI

Truva Travel
Istedgade 58 • 1650 København V • Tlf: 43 54 24 33 • info@truvatravel.dk

Biletinizi erken alın, ucuza alın!

THY ile direk 
KONYA, KAYSERİ ve 

ANKARA uçuşları için 
rezervasyonunuzu 
şimdiden yaptırın.

SAHTE BİNLİKLERE 
DİKKAT

Danimarka’da göçmenler 
ve din tartışması tuhaf bir 
hal almaya başladı. Bun-

dan bir süre önce Danimarka 
Halk Partisi tarafından gazete-
lere verilen tam sayfa ilanlarda 
türbanlı bayan hakimlerin görev 
yapamayacakları mesajı verilir-
ken hali hazırda başörtülü olarak 
görev yapan hakim bulunmadığı 
ortaya çıktı. 

İlanların başlattığı tartışa de-
vam ederken Danimarka Halk 
Partisinden ikinci bir açıklama 
daha geldi. Bu açıklamada mah-
kemelerde uygulanması istenen 

başörtüsü yasağına hemşireler, 
öğretmenler, eğitmenler, polis 
memurları ve askeri personelin 
de dahil edilmesi istendi.

Başörtülü hakim tartışması baş-
lamışken Sosyal Demokrat parti 
göçmenler sözcüsü Henrik Dam 
Kristensen, Danimarka Halk 
Partisinden gelen başörtüsü ya-
sağını genişletme önerisini des-
teklediğini açıkladı, ancak hem 
partisinden hem de diğer kanat-
lardan gelen ani tepki üzerine 
“yanlış anlaşıldığını” ileri sürerek 
açıklamasını geri çekti.

Kur’an’dan vazgeçsinler
Tartışılan her soruna Müslüman 
göçmenleri monte etmek isteyen 
Danimarka Halk partisinden bir 
başka tuhaf açıklama daha geldi 
ve partinin din adamı milletvekil-
lerinden Sören Krarup Danimar-
ka vatandaşlığına müracaat eden 
göçmenlerden Kur’an’ın bazı bö-
lümlerinden vazgeçtiklerini dek-
lare etmelerinin şart koşulmasını 
istedi. Krarup Kur’an’da yer aldı-
ğını söylediği ve Müslümanların 
Yahudileri ve Hıristiyanları öl-
dürmelerinin emredildiği bölüm-
ler ile bazı surelerdeki emirlere 

uymayacaklarını açıklamaları 
gerektiğini söyledi. Uyum Baka-
nı Birthe Rönn Hornbech, Kra-
rup’un önerisini ciddi bulmadığı-
nı söyledi.

Fahişelere benzetti
Danimarka Halk Partisi milletve-
killerinden Sören Espersen de 13 
mayıs günü Danimarka radyosu 
P1 radyosunda katıldığı bir tar-
tışma  programında Sosyal De-
mokrat milletvekili Mette Gjers-
kov ile girdiği başörtüsü tartış-
masında çok tepki çekecek sözler 

sarf etti. Espersen, Gjerskov’un 
“başörtüsü takan kadınlar bunu 
kendi istekleriyle yaptıklarını 
söylüyor” deyince Espersen, “Ben 
Müslüman kadınlara inanmıyo-
rum. Bir çok fahişe de, fahişeliği 
severek, zevk alarak yaptıkları-
nı söylüyor, özgür olduklarını ve 
kendi iradeleriyle bu işi yaptık-
larını söylüyor” diye cevap verdi. 
Sören Espersen devamla, “Ben 
bu benzetmeyi yapıyorum” dedi.

(Haber)

BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMASI IRKÇILIĞA DÖNÜŞMEYE BAŞLADI
Danimarka’da son 30 yıldır bitmek tükenmek bilmeyen göçmenler 
tartışması artık rota değiştirdi. Göçmenlerin varlığından rahatsızlık 
duyanlar din ve başörtüsü tartışmasını bahane ederek ırkçılık yap-
maya başladılar. Bir rant kavgasını andıran tartışmada bazı politi-
kacılar açıklama yaparlarken sınır tanımaz bir tutum sergilemeye 
başladılar. Özellikle Danimarka Halk partisi milletvekilleri ellerine 
geçen her fırsatta ülkede yaşayan Müslüman göçmenlere yüklen-
meyi gelenek haline getirdiler. Partinin milletvekillerinden biri Da-
nimarka vatandaşlığına geçmek isteyen Müslümanların Kur’an’dan 
vazgeçtiklerini açıklamalarını şart koşarken bir başkası başörtülü 
Müslüman kadınları fahişeye benzetti.
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THI KENDES FOR RET

UNDERKASTELSE

Det islamiske hovedtørklæde er symbolet på kvindens underkastelse.  Islamisterne bruger det som 

stærkt og tydeligt tegn på troens dominans over både mand og kvinde, muslimer og ikke-muslimer. 

Det drejer sig ikke om “30 gram stof”! Det drejer sig om tyranni og underkastelse. 

Et flertal i Folketinget vil acceptere det i folketingssalen. Og Domstolsstyrelsen har besluttet, 

at du som borger fremover skal acceptere, at du i retten møder en dommer indhyllet i tyranniets slør. 

Stop det. Nu!

www.danskfolkeparti.dk Tlf. 3337 5199 E-mail: df@
ft.dk

ALLAH ER LIGE FOR LOVEN 

UNDERKASTELSE
Det islamiske hovedtørklæde er symbolet på kvindens underkastelse.  Islamisterne bruger det som 
stærkt og tydeligt tegn på troens dominans over både mand og kvinde, muslimer og ikke-muslimer. 

Det drejer sig ikke om “30 gram stof”! Det drejer sig om tyranni og underkastelse. 
Et flertal i Folketinget vil acceptere det i folketingssalen. Og Domstolsstyrelsen har besluttet, 

at du som borger fremover skal acceptere, at du i retten møder en dommer indhyllet i tyranniets slør. 
Stop det. Nu!

www.danskfolkeparti.dk Tlf. 3337 5199 E-mail: df@ft.dk

KOPENHAG’DA SAHTE BİNLİKLER DOLAŞIYOR.  Başkent Kopenhag’da 
sahte 1000 kronların dolaştığına dikkat çekilerek, vatandaşlar ve işyerleri uyarıldı. As-
lından fark edilmesinin çok zor olduğu belirtilen sahte binliklerin özellikle market, bar, 
diskotek ve çeşitli eğlence yerlerinde kullanılmaya çalışıldığı bildirildi. Kopenhag polisi, 
sahte binlikleri gerçeğinden ayırt edebilmek için kağıt paranın ışığa tutularak üzerinde 
filigran ve güvenlik teli olup olmadığına bakılmasını bildirdi. 
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€uro Business €uro Business 

Tamamen yasal 
yöntemlerle 
Türkçe bilen 

kalifi yeli eleman 
ihtiyacınız için 

bizi arayın

Bizi arayın, ihtiyacınız olan elemanı bulalım.  
Siz elemanı seçin gerisini bize bırakın

Sonel Karakuş
Bryggervangen 19, 2. th  •  2100 København Ø

Tlf:: +45 86 52 33 33  •  Faks:+45 86 52 33 33  •  Mobil: + 45 28 91 99 17
E-mail: eurotransport@hotmail.com                     www.evrobiznes.com

Eleman işe alma 
ve sonrasında 
gerekli olan her 
türlü formalite ve 
zorunlu işlemler 

tarafımızdan 
gerçekleştirilir.

Eleman ihtiyacınızı biz karşılıyoruz
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Vester Farimagsgade 6, 1606 KBH. V - Tlf: 3393 55 44 - 3393 3178 - Fax: 3393 3175  
Mobil: 4053 1514 

E-posta: info@tickethouse.com

BEKİR YILDIZ

St. Kongensgade 65 •1264 KBH. K •  Tlf: 33 33 86 68

www.costing.dk

ELOS teknolojisi sayesinde 
koyu renk tenler üzerindeki 

istenmeyen kıl ve tüylerden 
kurtulun. İPL teknolojisi ile radyo 

dalgaları kullanarak kalıcı etki 
sağlayan tedavilerimize katılın.

Özellikle 
sorunlu koyu 

tenler, cilt bakım 
ve tedavisinde 

uzmanız. 

KOYU RENKLİ 
TENLERE 

ÖZEL
CİLT BAKIMI 

ve 
EPİLASYON

Ters dönen kıllar, damar 
çatlamaları, yara izi ve 

doğum sonrası cilt 
gerilmeleri için de bize 

başvurabilirsiniz.

Türkiye ve dünyanın 
her noktasına yapacağınız iş 

seyahatleri ve tatilleriniz için yeni ve 
enerjik bir kadroyla hizmetinizdeyiz. 
Bizi arayın, seyahatiniz en güvenli 

şekilde başlasın.

IATA Yetkili Seyahat Acentası 

Sadece TÜRKİYE değil!
Oslo, Bergen, Stockholm, Göteborg, 

Brüksel, Berlin, Hamburg, Münih, Frakfurt, 
Paris, Madrid, Roma, Zürih, Vİyana ve diğer 
Avrupa merkezlerine yapacağınız ziyaretler 

için bizi arayınız. 

Türkiye’ye 
sefer yapan 

tüm uçakların 
biletleri 
satılır

Tatil sigortanızı mutlaka yaptırın ya da biz yapalım

Ulusal havayolu şirketleri ile dünyanın her yerine IATA güvencesiyle en hızlı, en ucuz 
yolculuk. Seyahat ve uçak yolculuğu ile ilgili her türlü, eksiksiz hizmet. 

Tayland’a 5.795,- Kron’dan başlayan fi yatlarla 
uçak fi yatları ve günlük 150,- kron’dan başlayan 

fi yatlarla 5 yıldızlı otellerde konaklama

Danimarka’daki çeşitli belediye meclislerinde görev 
yapan göçmen kökenli belediye meclisi üyelerinin 
ezici çoğunluğunun 24 yaş sınırı ve bağlılık şartına 

(Tilknytningskrav) karşı oldukları ortaya çıktı. 

Ritzau haber Ajansı tarafından yapılan bir ankete veri-
len cevaplarda 68 belediye meclisi üyesinin yüzde 85 gibi 
ezici bir çoğunluğu bu kuralların ortadan kaldırılmasını 
istiyorlar.

Araştırma sonuçlarını ilginç kılan nokta ise bu üyelerin 
ülkenin en büyük iki partisini temsilen seçilmiş olmaları. 
İktidardaki koalisyon hükümetinin büyük ortağı Vens-
tre ile ana muhalefet partisi Sosyal Demokrat Parti bu 
kuralları destekliyorlar ve seçim öncesi söylemlerinde bu 
kuralların ortadan kaldırılmayacağı sözü vermişlerdi.

Aarhus Belediye Meclisi üyesi Bünyamin Şimşek 24 yaş 
sınırı ve bağlılık şartı kurallarını gerçekçi olarak yorum-
lamak gerektiğini belirtti ve bağlılık şartının ayrımcılık 
olduğunu söyledi. 

Şimşek bağlılık şartı kuralı nedeniyle birbirine benze-
yen durumlarda farklı kararlar alınabileceğine fırsat ta-
nıdığını ve bunun ayrımcılık olduğunu söyledi. 

Partim aksini savunuyor olsa da ben bu kuralların de-
mokrasilere yakışmadığını düşünüyorum” dedi.

Ana muhalefet partisi saflarında da adı geçen kurallarla 
ilgili tatminsizlik gözlemleniyor. 

Rödovre Belediye Meclisi üyesi, 
Sosyal Demokrat Ahmet Dha-
qane de birbirlerini severek 
evlenen bir çok gencin bu ku-
rallar nedeniyle Danimarka’da 
bir arada yaşayamadıklarını 
belirterek, bu kuralların Da-
nimarka Halk partisinin baskı-
sıyla alındığını ve kendi parti-
sinin de bu kuralları destek-
lemek zorunda kaldığını 
söyledi.

(Haber)

Yerel politikacılardan isyan
Danimarka’daki çeşitli belediye meclislerinde görev yapan göç-
men kökenli belediye meclisi üyelerinin ezici çoğunluğu 24 yaş 
sınırı ve bağlılık şartına (Tilknytningskrav) karşı çıkıyor.

Daha fazla bilgi için www.purlaser.dk 
adresindeki web sitemizi ziyaret edebilirsiniz

Adres: 
Vester Farimagsgade 3, 1.sal

1606 KBH V
Tlf: 2590 3030

Vücudunuzdaki istenmeyen kıl ve 
tüylerden bıktınız mı?

Purelaser, özellikle siyah renkli kıl ve tüyler için 
özel olarak hazırlanmış 3. kuşak yeni cihazlar ise 

sizleri istenmeyen kıl ve tüylerden kurtarsın

Koltukaltı
Dkr. 400 

Kırışıklıklara karşı
Oksijenli gerdirme
Dkr. 1.200

Randevu için hemen bizi arayın
Tlf: 2590 3030

Tüm yüz 
Dkr. 600

Üst dudak
Dkr. 300

Yanak/şakak 
Dkr. 300
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DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA 
GECESİ, DOĞUMGÜNÜ, FİRMA 

EĞLENCELERİ HİZMETİNİZDEYİZ. 

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

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

mescit bulunmaktadır.

DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA 
ROYAL

Adres:
Rugkærgårdsvej 60, 2630 Taastrup

Telefon: 33 111 555
ERDAL: 4026 8998
ANSER: 3022 7876
  TARIQ: 2097 3718

SELSKABSLOKALE

100 metrekarelik 
modern 

mutfağımızdan 
kendi mekanınızda 

yapacağınız 
eğlenceler için de 

yemek siparişi 
yapmanız 

mümkündür.

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

yayını bulunmaktadır. Salonumuzla özel 
anlaşmalı kameramanımız özel günlerinizin 

ölümsüzleşmesini sağlayacaktır. 

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

da dahildir.

DÜĞÜN SALONU  
İstek halinde salonumuz kadın ve erkeklerin 

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

seçme imkanı sunuyoruz. Düğünlere 
Limuzin kiralamanızda da yardımcı oluyoruz.

www.royalsalon.dk
Yeni sitemizi mutlaka ziyaret ediniz

HABER

Sadi Tekelioğlu

D
animarka’da, Türki-
ye’nin ROJ TV’ye ve-
rilen uydu frekans iz-
ninin iptali istemiyle 

yaptığı başvuru için soruşturma 
yapan savcı Anders Risager ka-
rarını 6 ay sonra açıklayacağını 
bildirdi. 

Risager geçtiğimiz hafta yanın-
da Kopenhag Polisinden iki üst 
düzey yetkili ile birlikte Anka-
ra’ya üç günlük bir ziyaret ger-
çekleştirdi ve Adalet ve Dışişleri 
bakanlığı müsteşarları ve bazı 
diğer ilgilerle görüşmeler yaptı. 

Görüşmelerinin çek verimli 
geçtiğini söyleyen savcı Risager, 
Türk yetkililerinden çok yardım 
ve anlayış gördüklerini söyledi.

Savcı Ankarada’ydı
Savcı Risager, görüştüğü Türk 
yetkililerin kendilerine davanın 
sonuca bağlanması yolundaki 
gecikme konusunda anlayışlı ol-
duklarını ifade ettiklerini belir-
terek halen bilgi toplama aşama-
sında olduğunu belirterek 6 ay 
sonra bu konuda tavsiye kararı-
nı açıklayacağını söyledi. 

Türkiye ziyaretinin ardından 
tutumunda herhangi belirgin-
leşme olup olmadığı konusunda 
açıklama yapmaktan çekinen 
Risager, Türkiye dışında bazı 

ülkelerden de dava konusunda 
bazı materyaller beklediğini bu 
yüzden 6 aylık bir süre verdiğini 
belirtti.

TV Radyo komisyonu
kararı belirleyici değil
Bu arada, geçtiğimiz 23 Nisan 
günü toplanarak Türkiye’nin 
Kopenhag büyükelçiliğinin yap-
tığı bir başvuruyu karara bağ-
layan Kültür Bakanlığı Medya 
sekreterliği, TV Radyo Komisyo-
nunun kararının belirleyici ol-
madığı belirtildi. 

Kopenhag büyükelçisi Mehmet 
Akat, HABER’e yaptığı açıkla-
mada TV Radyo komisyonunun 
daha önce de iki kez aynı yönde 
görüş bildirdiğini, ancak kendi-
leri için asıl önemli olan konu-
nun savcının varacağı karar ol-
duğunu söyledi.

sadi.tekelioglu@haber.dk

ROJ TV Kararı 
6 ay sonra verilecek

Danimarka’nın önde ge-
len gıda toptancılarından 
DANKA yeni web sitesini 

hizmete sundu. DANKA’nın yeni 
web sitesinden gıda ticareti yapan 
restoran, büfer, piiza bar ve grill 
büfeleri siparişlerini yapabilecek-
ler, yeni ürünler hakkında bilgiler 
alabilecekler, ödemelerini yapabi-
lecekler.

Gıda sektöründe bugünlerde ya-
şanan kuşak değişimi nedeniyle 
artık bir çok işyeri sahibi İnterne-
tin sunduğu olanaklarla iç içe ya-

şıyor. DANKA satın alma müdürü 
Atila Sarı, “İnternet kullanan genç 
esnaf sayısı hızla artıyor. 

Bu da bize müşterilerimize verdi-
ğimiz hizmetleri internet ortamına 
taşıma fikrini verdi” diyerek yeni 
yüzüyle müşteri ve diğer işbirliği 
partnerlerinin karşısına çıkan web 
sitelerinin büyük bir başarı olarak 
nitelenebileceğini söyledi.

Atila Sarı, DANKA FOODSER-
VICE’un yenilikçi ve teknolojiyi 
yakından takip eden “güncel” bir 
firma olduğunu söyleyerek DAN-

KA’nın hizmetlerinden yararlan-
mak için İnternet sayfasını kulla-
nan restoran, bar, cafe, pizza ve 
grill büfeleri sayısının artmasını 
beklediklerini söyledi. 

Sarı ayrıca ödemelerini ihmal 
etmek istemeyen esnafın DANKA 
FOODSERVICE sitesinde otoma-
tik ödeme sistemi PBS’e de kayıt 
yaptırabileceğini söyledi.

DANKA FOODSERVICE yeni 
web sitesi www.dankafoods.dk 
adresine hizmet veriyor.

(Haber)

Çağdaş işyeri DANKA FOODSERVICE

Danimarka’da gıda ticaret sektöründe kuşak değişimi ya-
şanıyor. Gittikçe artan sayıda genç işyeri sahibi İnternetin 
sağladığı olanaklardan yararlanmaya başladı. DANKA 
FOODSERVICE de bu değişimi gören işyerlerinden biri 
olarak müşterilerine daha i,yi hizmet verebilmek için yeni 
web sitesini yayına soktu.



       Mayıs/Maj 2008haber12   Mayıs/Maj 2008 13   haberHABER

Haydnsvej 2  •  2450 København SV  •  Tlf: 36 305 306  •  www.mosaiksalon.dk

MOSAİK DÜĞÜN SALONLARI

Düğün, nişan, kına gecesi, sünnet, doğum günü ve dernek eğlenceleriniz için hizmetinizdeyiz. Bizim 
cazip fiyatlarımızı duymadan karar ermeyin. En mutlu günlerinizde uzun yıllara dayanan tecrübemiz, titiz 

kadromuz, hoşgörülü ve güleryüzlü hizmetimizle konuklarınızı ağırlayalım. 

Tüm yasal izinlere sahip 650 ve 550 
kişilik iki ayrı salonumuzda, sınırsız 

otopark olanaklarımızla konuklarınızı 
en iyi şekilde bizde ağırlayabilirsiniz. 
Salonlarımızda mescit bulunmaktadır.  

Tesettür düğünleri için de hizmetinizdeyiz 

Siz konuklarınız davet edin, gerisini bize 
bırakın. İster herşey dahil fiyatlarımızla 

eğlencenizi biz düzenleyelim, ister-
seniz sizin istekleriniz doğrultusunda 
eğlencelerinizi birlikte hazırlayalım.  

İslami kurallara göre düğünlerini gerçekleştirmek isteyen müşterilerimize, aynı düğün için, 
kadın ve erkeklerin ayrı ayrı oturabilecekleri iki ayrı salonumuzu cazip fiyatlarla tahsis edebiliriz.

Salonlarımızda yapılacak düğünlerin kına geceleri için (pazartesi-perşembe günleri arası) salon kirası almıyoruz. 

Dünyanın her yerinden 
akrabalarınız ve 

dostlarınız düğününüzü, 
eğlencenizi, canlı izlesin. 

Bu hizmet fiyatlarımız 
dahildir. 

İNTERNETTE CANLI YAYIN

Baş örtüsü hakkında çok şey yazıldı ve 
söylendi. Bir taraftan artık ekleyecek 

bir şey kalmadı, diğer taraftan da, Dani-
marka’daki son gelişmeleri izleyince, hâlâ 
söyleyecek bir şeyler olmalı diye düşünü-
yorum. 

Baş örtüsü meselesi bilindiği gibi bir 
çok ülkeyi meşgul ediyor. Hem Müslü-
man ülkeler hem de Müslüman olmayan 
ülkeler bir ikilemin içine girmiş gibi gö-
rünüyor. Bir taraftan İnsan Hakları Bil-
dirgesi benimsenerek bireyin dinine, di-
line, ırk ve cinsiyetine saygı gösterilmesi 
gerektiği vurgulanıyor. Diğer taraftan da 
din-devlet işleri birbirinden ayrıdır ilkesi-
ne sahip çıkarak, birey hakları arka pla-
na itiliyor. Dinin gerektirdiklerini kamu-
sal alanda yerine getirmek kısıtlanıyor ve 
zaman zaman engelleniyor. Dini prensip-
lerin gündelik yaşamı belirlemesine karşı 
çıkılıyor. 

Görüldüğü gibi iki temel ilke birbiriy-
le çakışmasına rağmen, her ikisi de ken-
di çerçevesinde mantıklı ve doğru görü-
nüyor. Dolayısıyla bu tür ikilemler sorun 
değil, ikilemdir, ve sorun gibi çözülmez 

veya çözülmeye çalışılmaz, ama bu iki-
lemle yaşaması öğrenilir. Demokratik bir 
süreç içinde bu iki ilke yavaş yavaş ku-
rumsallaştırılır. Maalesef hem Türkiye’de 
hem de başka ülkelerde baş örtüsü mese-
lesine hallediliverecek, yasaklanıverecek 
ya da serbest bırakılıverecek bir mesele 
gibi bakılıyor. Bu da taraflar arasında ra-
hatsızlıklara ve kargaşaya yol açıyor. 

Dini özgürlükler  ve din-devlet ayrımı 
ikileminden kendilerine pay çıkaran poli-
tik parti, grup ve birey sayılamayacak ka-
dar çok. Demokrasinin ortadan kaldırıl-
dığını, şeriat kurallarının geçerli olduğu-
nu ve laiklik ilkesi temelinde bu duruma 
karşı çıkılması gerektirdiğini, liderlerin 
cezalandırılmasını, partilerin kapatılma-
sını isteyip, karşı örgütlenmelere gidil-
mesini isteyenlerin sayısı az değil.  Aynı 
şekilde dini özgürlüklerin kısıtlandığını 
ileri sürüp, başka insanlar ne düşünürse 
düşünsün, dini özgürlüklere hayatın her 
alanında saygı gösterilmesini isteyip, bu 
temelde parti ve dernek kuranlar, gazete 
çıkaranlar, kendilerine kariyer yapanla-
rın sayısı gene çok fazla. 

Bu ikilem Danimarka’da sorun ol-
maktan çıkmış. Zaman zaman kilise/
Hıristiyanlık devletle karşı karşıya gelse 
bile, bu ilkelerle yaşanması öğrenilmiş. 
Ama Müslüman vatandaşların sayısının 
artmasıyla birlikte bu ikilem tekrar gün-
deme getiriliyor, ve aynen başka ülkeler-
de olduğu gibi, bir sorunmuş gibi görüp, 
olay çözülmeye çalışılıyor. İlkelerin yiti-
rildiği, farklılıkların kaybolduğu bir siyasi 
ortamda, bu ikilemi güncelleştirmek, dev-
let- ayrımı ilkesiyle Müslümanların dini 
özgürlüklerini karşı kaşıya getirmek, baş-
ta Danimarka Halk Partisi (Dansk Folke-
parti) olmak üzere, bir çok siyasi partinin 
işine geliyor. Etnik azınlıklar hakkında 
olumsuz ne düşünülürse, baş örtüsüne 
mal edilmeye çalışılıyor. Kadınların ezil-
miş olması, otoriter aile yapıları, eğitim-
sizlik, işsizlik vs. baş örtüsü takmanın 
sonucu olarak görülüyor.  Ayrıca baş ör-
tüsünün dolayısıyla aktif olarak dini ya-
şamanın kamu alanından ’temizlenmesi’ 
gerektiği, bunun için yasakların çıkarıl-
ması isteniyor. Parlamenter olmak, savcı 
olmak, avukat olmak, okula gitmek veya 

herhangi bir işyerinde çalışmak  baş örtü-
sünü atmakla mümkün olması isteniyor.  
Kısaca devlet-din birbirinden ayrıldıktan 
sonra birey hakları kullanılabilecek. 

Olayın püf noktası tabii ki baş örtüsünü 
şeriat kurallarının sembolü gibi göster-
mekte. Baş örtüsünü mahkemelerin kal-
dırıldığı, hukuk ilkelerinin geçerli olma-
dığı, göze göz, dişe diş mantığının hakim 
olduğu bir durumun sembolü haline ge-
tirmek. Her ne kadar misyon ve ilkeleri-
ni yitirmiş siyasi partiler (bunlara Sosyal 
Demokratlar ve Sosyalist Halk Partisi de 
dahil) böyle bir bağlantı kurmak için her 
şeyi baş örtüsüne mal etseler de, işin özü 
tabii ki bazı dini gruplar siyasi ve ideolo-
jik görüşleri doğrultusunda hareket edip, 
şeriat kurallarını tamamen veya görece 
hayata geçirmeye çalışıyorlar. Ama bü-
yük bir çoğunluk gerek dini inançların-
dan dolayı, gerekse gelenek ve alışkanlık-
tan dolayı baş örtüsü takıyor. Ama akla 
gelen her olumsuzluğu baş örtüsüne mal 
etmenin nedeni, baş örtüsünün başta de-
ğil, beyinlerde olmasındandır.

tireli@haber.dk

Baştaki örtü, beyindeki örtü
Üzeyir Tireli

KAPI GÜVENLİK 
GÖREVLİLERİ 
EĞİTİLECEK

DİSKOTEK GÜVENLİKÇİLERİNE KURS.  Bar ve diskoteklerde görevli kapı güvenlik 
elemanları göçmenler konusunda eğitilecekler. Son yıllarda diskotek ve bar girişlerinde içeri 
kabul edilmeyerek ayrımcılığa uğradığını öne süren gençlerin sayısındaki artış ve buralarda 
yaşanan gerginlikler üzerine kapı güvenlik görevlilerine kurs verilmesi kararlaştırıldı. Kursta 
güvenlik görevlileri, vücut dili, ses tonu ve diyalog konularında eğitilecekler. Kurslar Resta-
uran sektörü meslek içi eğitim birimi tarafından düzenleniyor.



       Mayıs/Maj 2008haber12   Mayıs/Maj 2008 13   haberHABERHABER

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

������������������������������

����������
����������
���������

����������
�������

��������������

�������
���������

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

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

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

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

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

������������������������������

����������
����������
���������

����������
�������

��������������

�������
���������

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

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

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

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

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

������������������������������

����������
����������
���������

����������
�������

��������������

�������
���������

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

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

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

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

�����������������������



       Mayıs/Maj 2008haber14   Mayıs/Maj 2008 15   haberHABER

Geçen yazımda ögrenciler üzerin-
de yapılan yanlış testler ve so-

nuçlarından bahsetmiştim. Danimar-
kada iki dilli öğrenciye sahip olan 
hemen her okulda yaşanan şeyler-
den bir taneside iki dilli çocukların 
”sorunlu” olup olmadıklarını araştır-
mak. Peki iki dilli veya iki kültürlü 
olmak bir sorunmu? Bizler mi ken-
dimizi topluma sorunluyuz diye ta-
nıtıyoruz? Yoksa çocuklarımızla ilgi-
lenen vasıflı insanlarmı bizi tanıma-
dan önyargıyla yaklaşıyorlar? 
Bu yazımda, neden iki dilli öğrenci-

lerin dil eksikliklerinden veya ders-
lerinde başarısız olmalarından kay-
naklanan nedenlerden dolayı öğret-
menleri veya pedagogları tarafından 
bölge Pedagojik ve Psikolojik Danış-
manlığına başvurulup testler yapıl-
maktadır ve bunun getiri ve götürü-

leri nelerdir?
Gerek mesleğimle uğraşımda gerek-

se tercümanlık hayatımda, çocukları-
nın psikolog tarafından test edilmesi 
gerekildiği bildirilen yüzlerce aileyle 
karşılaştım. Genelde bu toplantılar 
aileye haber verilerek, okul müdürü, 
çocuğun öğretmen veya öğretmenle-
ri, psikolog ve aile bir arada olacak 
şekilde düzenlenir, ki bazı istisnai 
durumlarda belediyeden vasıflı in-
sanlarda katılmaktadır. Haliyle hiç 
bir anne baba çocuğu hakkında ne-
gatif şeyler duymaktan hoşlanmaz. 
Bu toplantılarda ortaya konulan so-
run; öğrencinin dersi takip edeme-
mesi, konsantrasyon sorunları, dil 
eksikliği, davranış bozuklukları, sos-
yal açıdan çocuğun agresif davran-
ması veya buna benzer değişik se-
bepler. 

Öncelikle velilere söylemek istedi-
ğim; bu testlerden kimseye bir zarar 
gelmez ve bu testlerin yapılması da 
çocuğunuzun zekasında gerilik oldu-
ğu veya bundan sonraki hayatında 
da hep bu davranışları sergileyeceği 
anlamınada gelmez. Bu nedenle ka-
çınmamak gerekir, ancak buradaki 
en önemli nokta bu konuya hemen 
onay verip ”eti de kemiğide senin-
dir” mantığıyla hareket etmemektir. 
Çünkü geçen yazımdada belirttiğim 
gibi Danimarkadaki kullanılan test-
lerin yüzde 99¬u Amerika ve batı ül-
kelerinden gelmedir. Dolayısıyla bu-
rada dil, din ve kültür farkı yoğun-
luktadır. Örnek: bizim kültürümüz-
de çocukları sevmek değişik şekiller-
de gösterilir, ya çok öper koklarız ya 
çimdikleriz kendimizce yada dayana-
mayıp ısırır bazılarımızJ Bu davra-

nış batı kültüründe veya Danimarka-
da son derece abes karşılanır ki, bir 
pedagoğun bu davranışının ”pedofil”, 
halk dilinde sübyancı, olarak suçlan-
masına ve veliler tarafından şikayete 
kadar gittiğine dair bir olaylada kar-
şılaşmıştım. Buna benzer daha bir 
çok örnek verebiliriz. 
Velilerin burada psikoloğun veya 

pædagoğun yapacağı testin mahiye-
tini, şeklini semasını ve içeriğini öğ-
renmeye hakları vardır, tabiki talep 
edildiği sürece. Dolayısıyla içeriğini 
bilmediğimiz hiç bir teste onay ver-
meyelim, çünkü çocuğumuzun ile-
ride geçiş yapacağı diğer eğitim ku-
rumları veya aynı eğitim kurumunda 
devam edip ilerlediği sınıf düzeyine, 
bu her zaman dosyalanıp yansıya-
caktır.

bzelal.kanat@haber.dk

Test ve öğrenci yerleştirme  
Bedriye Zelal Kanat
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BİSİKLETİYLE MOLA VERDİĞİ SIRADA TECAVÜZE UĞRADI. Yozgat’ta Danimar-
kalı bir kadın turist tecavüze uğradı. Bisikletle tur sırasında Türkiye’ye de gelen ve Yozgat’ın 
Sorgun ilçesi istikametinden Kayseri Kapadokya Bölgesi’ne giden Danimarkalı kadın turist, 
jandarma karakoluna giderek, mola verdiği çeşme yakınlarında bulunan beş kişiden ikisinin 
kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Turistin verdiği eşkaller üzerine harekete geçen jandarma, 
beş kişiyi gözaltına aldı. Yozgat Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen zanlılar ile turist sorguya 
alındı. Yozgat Valisi Amir Çiçek, bisikletiyle dünya turuna çıkan Danimarkalı kadının, önceki 
gece Sorgun ilçesi yerleşim yeri dışında motosikletli iki kişi tarafından durdurulduğu, bu ki-
şilerin kendisine tecavüz ettiği ve parasının alındığı iddiasıyla güvenlik güçlerine başşvurdu-
ğunu söyledi.  Zanlılardan biri kısa sürede Sarıkaya ilçesinde, diğeri Kayseri’de yakalanarak, 
adli makamlara teslim edildi. 

YOZGAT’TA DANİMARKALI 
KADIN TURİSTE TECAVÜZ
İtalyan Pippa Bacca vakasından 
sonra, şimdi de bir Danimarkalı 
turist tecavüze uğradı. 
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Kopenhag Belediye-
si ile Danimarka 
Mültecilere Yardım 

Kurumu’nun ortaklaşa 
gerçekleştirdiği ”banklarda 
diyalog” başlıklı proje ile 
dinlenme amaçlı kullanılan  
bankların Danimarkalılarla 
yabancılar arasında diyalo-
gun geliştirilmesine katkı 
sağlayacağı umuluyor. 

Danimarka Mültecilere 
Yardım Kurumu’ndan ge-
len talep üzerine Kopenhag 
Belediyesi kentin değişik 
yerlerine yeni banklar koy-
ma kararı aldı. Kopenhag 
belediyesinin bu taleplerine 
olumlu yanıt vermesinden 
memnunluk duydukları-
nı belirten Danimarka 
Mültecilere Yar-
dım Kurumu 
Genel Sekre-
teri Andreas 
Kamm, ”Sokak-
ta, caddede her 
gün dünyanın 
bir çok köşe- sinden 
gelen farklı kültürlere ait 
insanlarla karşılaşıyoruz. 

Banklarda dinlenirken bi-
raz sohbet edip birbirimi-
zi daha iyi tanıma olanağı 
bulmamız uyuma da katkı 
sağlar” dedi. 

Projeye 20 belediye de 
‘evet’ dedi
Projeye Kopenhag belediye-
sinin dışında 20 belediyede 
sıcak bakıyor. Proje sadece 
banklarda oturup sohbet-
le de sınırlı kalmayacak. 
Kamm, yerel politikacıların, 
yazar ve sanatçıların bankla-
rı sahne gibi kullanarak çe-
şitli etkinlikler için de kul-
lanmalarını arzu ediyor. 

(Haber)

HABER

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

Tlf.: 29 72 39 98 � Fax: 46 32 00 81  
Mail: kadir@erdogmus.dk

Avukata gitti�inizde geç kalmõ� olmayõn
Her konuda hukuki sorularõnõz için arayabilirsiniz. 

Diğer noktalar için bizi aşağıdaki telefon numaralarından arayabilirsiniz.

Seyahatin 
Doğru Adresi

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

Özel/düğün günlerinizde 
limousine ile  hizmet verilir.

ABER OTO KİRALAMA 
İrtibat : +90 3322369062  Mobil: +90 533 726 93 33 

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

www.dogrurejser.dk

PEGASUS HAVA YOLLARI DANİMARKA TEMSİLCİSİ VE YETKİLİ  SATIŞ ACENTASI 
DOĞRU REJSER HİZMETTE SINIR TANIMIYOR!

Şimdiden hayırlı yolculuklar diliyoruz.

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

DOĞRU REJSER

BİLETLERİNİZİ ERKEN ALIN, UCUZA ALIN
PEGASUS HAVA YOLLARI İLE İSTANBUL, ANKARA’dan 

sonra  şimdi de direk KONYA seferleri başlamıştır. 
İstanbul: 1.865 dkr.    Ankara: 2.400 dkr.    İzmir: 2.400  dkr’dan 

başlayan fi yatlar. 
Diğer noktalar için bizi arayınız.

TÜRK HAVA YOLLARI, AVUSTURYA ve LUFTHANSA 
HAVA YOLLARI İLE TÜRKİYE’NİN bütün noktalarına 

2.850 dkr’dan başlayan fi yatlarla her gün uçak

B
undan bir yıl önce 
başlatılan vatan-
daşlık sınavı uy-
gulaması tekrar 

gözden geçirilecek. 
Danimarka Halk Partisi, 

sınavın çok kolay olduğunu 
öne sürerek zorlaştırılması-
nı istedi.

2005 yılında hükümet par-
tilerince varılan uzlaşma so-
nunda yürürlüğe konulan 
vatandaşlık sınavı bugüne 

kadar üç kez yapıldı ve sına-
va katılanların yüzde 97’si 
sınavda geçer not aldılar.

Çoktan seçmeli olarak ha-
zırlanan sınava katılanlara 
60 dakika süre tanınıyor 
ve 200 soruluk bir gruptan 
seçilen 40 sorudan en az 
28’ine doğru cevap vermek 
gerekiyor.

Uyum Bakanı Birthe Rönn 
Hornbech, sınavın uygulan-
masında tuhaflık olduğunu 

kabul etti ve “Bugüne ka-
dar cevapları önceden ve-
rilen sorularla yapılan sı-
nava katılmadım ben” diye 
konuştu. 

Uyum Bakanlığının inter-
net sitesinde vatandaşlık 
sınavları soruları ve doğru 
cevapları yayınlanıyor. 

İddialar göre ise sınava 
katılanlar 200 sorunun ce-
vabını ezberliyorlar. 

Bazı dil okullarında çalı-

şan öğretmenler ise cevapla-
rı önceden verilen sorularla 
sınav yapmanın tuhaf oldu-
ğunu söylüyorlar ve “Bu sı-
navı 6-8 dakikada bitirenler 
var” diye konuşuyorlar.

Halihazırdaki uygulama-
nın değiştirilip yerine bir 
kitabın içeriğinden yola çı-
kılarak hazırlanmış soru-
larla sınav düzenlenmesi 
planlanıyor.

(Haber)

Vatandaşlık sınavı zorlaştırılıyor
Vatandaşlık sınavının çok kolay olduğunu öne süren Danimarka 
Halk Partisi, sınav uygulamasının tekrar gözden geçirilerek, 
zorlaştırılmasını istedi. 

Banklarda dinlenme 
uyumu kolaylaştıracak
Başkent Kopenhag’ın değişik semt-
lerine yerleştirilen yeni banklarda 
yapılan sohbetlerin uyuma da katkı-
da bulunacağı umuluyor. 
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PARK YERİ SORUNU YOKTUR

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.

HØJE GLADSAXE CENTER
GLADSAXEVEJ

HØJE GLADSAXE TORV 2
2860 SØBORG

TLF: 3966 6560 - 3122 5222

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

lüks fileto ve çeşitli mezeler. Masa 
dekorasyonları sizin zevk ve 

isteğinize göre yapılır.

ORIENT SELSKABSLOKALER 
1001 NAT 

www.orientselskaber.dk

1001 GECE DÜĞÜN SALONLARI

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. 

TÜRK DÜĞÜN MENÜSÜ

Lüks paket fiyatları için bizi arayın!
Kına geceleri için geçerli cazip fiyatlarımızı 

öğrenmek için bizi arayınız.

Gn. Md. Ahmet Özüpek
Kazım Karabekir Cad. 95/76

İskitler/Ankara 06060 TÜRKİYE 
E-mail: info@berkecar.com

Tlf: (+90) 312 341 76 29
Faks: (+90) 312 341 76 28
Gsm: (+90) 532 651 25 09

www.berkecar.com

DANİMARKA
Ömer Kuşçu, 

E-mail: oku@hvidovre.dk
Tlf: (+45) 36 49 78 70

Faks: (+45) 36 49 91 76
Gsm: (+45) 24 42 92 94

Her türlü araç temin edilir.
Araçlar istediğiniz her yere teslim edilir ve alınır. 

Fiyatlarımızı internet sitemizden görüp 
rezervasyon yaptırabilirsiniz. 

OTO KİRALAMA
rent a car

Danimarkaca zor bir dil mi?
Biz kolaylaştırıyoruz

Kendi dilinizde de Danimarkaca öğrenme imkanı 
Kopenhag Dil Okulu’nda

Københavns Sprogcenter
Valdemarsgade 16

1665 V
Tlf. 33 21 31 31 

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

Fredag 10-12, Mandag, onsdag og torsdag aften 16-20, Tirsdag 16-19

Af Advokatfuldmægtig Fatma 
Yandim, Advokatfirmaet Bang 
/Brorsen & Fogtdal

Gittikçe artan sayı-
da yaşlı vatandaşı-

mız uzun süreli kalmak üzere Türki-
ye’ye gitmektedirler. Ancak bu uzun 
süreli seyahatlerin oturma izninin sü-
resi ve geçerliliği açısından bazı isten-
meyen sonuçları olabileceğinden bir 
çoğunun haberi yok.
Yabancılar müdürlüğü yetkilileri Da-

nimarka’da oturmaktan vazgeçildi-
ğinde oturma izninin de geçerliliğini 
yitirdiği sonucuna varabilirler, veya 
belli bir süreden fazla Danimarka dı-
şında kalınırsa oturma izni iptal edi-
lebilir.
İkametten vazgeçilmesi: kiralanan 

evin kira kontratı iptal ettirildiği za-
man, eşyalar elden çıkarıldığı zaman, 
Danimarka nüfus müdürlüğünde “se-
yahatte” şeklinde kaydedilmek yoluy-
la veya gidilen ülkede ikamet kaydı-
nın gerçekleşmesiyle kesinleşir.
Yukarıdaki durumlardan bir veya 

birkaçını göz önünde bulunduran ya-
bancılar müdürlüğü yetkilileri oturma 
izninden vazgeçildiği ve iptal edilme-
si gerektiği yönünde değerlendirmede 
bulunabilirler. Bu durumda oturma 
izni iptal edilir ve yeniden Danimar-
ka’ya yerleşmek için oturma izni baş-
vurusunda bulunmak gereklidir.
Bu yüzden uzun süre Türkiye’de ka-

lacak olan vatandaşlarımızın oturma 
iznini muhafaza etmek için yabancı-
lar müdürlüğüne başvuruda bulunma-
larında yarar vardır.

Memlekete yapılan uzun süreli izinler, Danimarka’daki 
oturma izni açısından ne anlama gelmektedir?

Uzun süreli izinlere dikkat!

Nykøbing Falster / Torvet 9 Telefon: 5485 3088 ∙ Telefax: 5482 2330
Vordingborg / Københavnsvej 13b Telefon: 5537 0257 ∙ Telefax: 5537 1774
www.advobang.dk
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Www.turkubar.dk girişi-
mi tarafından başlatı-

lan Türkü Bar etkinlikleri-
nin ikincisi Kopenhag şehir 
merkezi, yaya ve alışveriş 
caddesi Ströget üzerinde-
ki Butterfly Restoranında 
gerçekleşti.

İlki geçtiğimiz yıl 24 Aralık 
günü düzenlenen Türkü Bar 
etkinliğinin ikincisi büyük 
coşku içinde geniş bir ka-
tılımla gerçekleşti. Gecede 
sahne alan Grup Dem ses-
lendirdiği birbirinden güzel 
türkülerle türküseverlere 
unutulmaz bir gece yaşattı. 
Grup Dem sanatçılarından
Dinçer Metin, Türkü Bar 
etkinliklerini türkü gelene-

ğini Danimarka’da bulunan 
insanlara yaşatabilmek, çe-
şitli ulus ve kültürlerden 
insanların yaşadığı Dani-
marka’da kültür yaşamına 

renk katmayı amaçlamak 
için düzenlediğini söyledi. 
Metin ayrıca, Türkü Bar et-
kinliklerinin bundan böyle 
de devam edeceği bildirdi.

(Haber)

Türküseverler Kopenhag’da buluştu

KALİFİYELİ GÖÇMEN GENÇLER İYİ İŞLER BULUYOR. Son iki yılda belediyelerde 
işe alınan eğitimli genç göçmen sayısı yüzde 40 artış gösterdi. Genç göçmenlerin Dani-
marka’ya uzun yıllar önce gelen anne babaları gibi kalifiye gerektirmeyen işlerde çalışmak 
yerine artık yüksek öğrenim gerektiren öğretmenlik, eğitmenlik ve büro elemanı gibi işler 
buldukları belirtildi. Ancak belediyelerde ve devlet dairelerinde çalışan göçmen sayısının 
nüfusun diğer kısmına oranla yüzde 4,2’lik bir bölümü oluşturduğu belirtiliyor. Göçmen-
lerin Danimarka nüfusuna oranı ise yüzde 10 civarında bulunuyor.

GÖÇMEN GENÇLER MASA 
BAŞINDA ÇALIŞIYOR
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er hvad det koster om 
måneden for sikkerhed,
faglighed og et stærkt netværk!

Har du råd til at lade vær’ ?

• Hvor meget skal du arbejde?
• Får du løn for overarbejde?
• Får du den rigtige løn?
• Har du ret til feriefridage?
• Hvad sker der, hvis chefen annullerer eller ændrer dine fridage?
• Hvad skal din uddannelsesplan indeholde?
• Kan du få refunderet dine transportudgifter til skole og praktiksted?
• Hvad kan du kræve af din oplæringsansvarlige?
• Hvor meget ferie har du krav på?
• 9.000 kr. af HK, hvis du bliver ledig den første måned, når du er færdig med din uddannelse.

SOM ELEV PÅ HK-OMRÅDET ER DU 
DÆKKET AF HK’S OVERENSKOMSTER
SOM SIKRER DINE LØN- OG ARBEJDSVILKÅR

Det kan være dyrt ikke at 
være medlem af HK!

HAR DU STYR PÅ DET? – DET HAR VI!

WWW.95KR.DK
ELLER HØR NÆRMERE 5667 8000

LÆS MERE PÅ

ELEVER SØGES!
til fællesskab, sikkerhed, faglighed og et stærkt netværk
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Uzun bir aradan sonra 
tekrar HABER okuyu-
cuları ile bu köşede bu-

luşmak çok güzel.  
Bütün güzellikler üst üste gel-
meye devam ediyor. 
Ayağımın tozuyla Galatasaray 
Futbol Kulübünü de şampiyon 
yaptık. Dokunmayın keyfime, 
bütün Galatasaraylı futbol se-
verleri tebrik etmeyi unutmaya-
lım. HABER’E yazmayı özledi-
ğim gibi, Antalya’yı da çok öz-
lemişim. 
Malum, bilindiği üzere Antal-
ya’da yaşıyorum. Uzun bir ara-
dan sonra tekrar Antalya’ya dö-
nünce, ziyaret için bu şehre ge-
len turistlerin neler hissettiğini 
anlayabiliyorum. 
Havaların ısınmasıyla Antal-

ya’nın Demre ilçesi de bu dö-
nem gözde merkezler arasında. 
Demre’ye gelen turistler denize 
girme ve güneşlenme fırsatı bu-
luyor. 
Andreke Limanı’ndan yat tu-

runa çıkmak ve kıyıda balık ye-
menin tadı bambaşka. 
Derseniz ki, Antalya’nın mer-

kezine geleceğim, o zaman ye-
nilenen çehresi ile tarihi kale 
içine ve yat limanına ziyaret et-
mek şart. 
O tarihi dokunun içinde surla-

rın kenarında yürümek ve o ha-
vayı yaşamak Antalya’nın keyfi. 
Buraya kadar gelip de Antalya 

usulü piyaz ve şiş köfte yemeyi 
sakın unutmayın. Bildiğiniz di-
ğer piyazlara benzemeyeceğinin 
garantisini verebilirim. 
Tekrar sizlerle burada buluş-

mak çok güzel. 
Önümüzdeki sayımızda görüş-

mek üzere.

selcuk.kahraman@haber.dk

Turist Gibi…

Selçuk Kahraman

Her yıl böyle oluyor. Yaz yaklaşın-
ca bir de bakıyoruz, yönümüzü 
Türkiye’ye dönmüşüz bile. Ço-

cukların okulu olmasa bizi burada zor tu-
tarlar. Hani Ahmet Arif Ağabeyim diyor 
ya.. “Dağlarına bahar gelmiş mem-
leketimin..” Tıpkı şiirdeki gibi.. Türki-
ye’nin dağını taşını şimdi bahar kapladı. 
Türkiye’de tatil geçirmeye hazırlananla-

rın içinde birazcık da olsa, şöyle bir kuş-
ku var mı? Şimdi gider gitmez ne gibi bir 
sürprizle karşılaşacağız? Kiracı evi harap 
edip kaçmış mı? Köyde tarlayı ekeceğini 
söyleyen akraba, yan gelip yatmış mı?
Kaç yıl önce arabayı sattık. Adam bir 

türlü kaydını üstüne almıyor. Ondan do-
layı adımıza çıkarılmış bir ceza filan var 
mı? Sınır kapısından girerken artık isim 
benzerliği yüzünden başımızın derde gir-
mesinden kurtulduk. Şimdi de, bizim adı-
mız kullanılarak işlenmiş bir suçun evra-
kı bizi bulur mu? Türkiye’den çıkarken 
kapıda yeni bir uygulama bizi bulur mu?
Pek çok arkadaş buna benzer pek çok 

olay yaşadığını yıl boyunca anlatıp dur-
muştur. 
Ben buradan kimi yurttaşlarıma haber 

vereyim. Hani yurtdışına çıkılırken geç-
miş yıllarda bir yüz dolar “Yurt Dışına 
Çıkış Parası” ödeniyordu ya.. Hani bu 

parayı yurt dışında oturma ve çalışma 
izni bulunanlar ödemiyordu ya.. 
Bu uygulamada hafif bir değişiklik yap-

mışlar. Yurtdışında oturma ve çalışma 
izni olmakla birlikte pasaportunu Türki-
ye’den almış olanlardan on beş YTL alı-
nıyor. Aklınızda bulunsun.. Türkiye’nin 
yetkilileri bu uygulamayı bize ne zaman 
duyuracaklar, bilemeyiz.
Geçen ay İzmir’den uçağa bindik. Ya-

nımızda iki çocuğuyla gelmekte olan bir 
genç bayan da var. Çocuklardan biri bir-
kaç aylık bebek. Kapıdayız. Polis kontro-
lündeyiz.. Genç bayanın karşısına bu so-
run çıkıvermesin mi? 
Elinde çantası, kucağında bebeği, ete-

ğinden çekiştiren diğer çocuk... Biz ağzı-
mızı açıncaya kadar kadıncağız karanlığa 
karışıp polisin gösterdiği yöne doğru gitti. 
Polis memuru benim hanımın pasaportu-
na baktı, “Siz ödemeyeceksiniz,” dedi. 
“Pasaportu Kopenhag’dan almışsı-
nız.”  Gecenin yarısında bu ugulamada 
görülen saçmalığa aklımı takacak deği-
lim. 
Bir ülke pasaportu, nereden verilmiş 

olursa olsun, farkeden nedir ki? Kişinin 
elinde gideceği o ülkede oturma ve çalış-
ma izni olduğuna dair evrak var. Niye 
o devletin resmi evrakını tanımıyorsun 

Türkiyem? O senin şoför ehliyetini tanı-
yor ya.. 
Üstelik yıllarca senin güzelim yurttaşla-

rına güvenip onların gösterdiği uyduruk 
fıttırık kartları bile şoför ehliyeti sanma 
uyurgezerliğini gösterdi ya.. 
Her neyse, genç bayan neden sonra çık-

tı geldi. Para yatıracağı yeri güçlükle bu-
labilmiş. Ve orada bir başka sorunla da 
karşılaşmış. On beş YTL yatıracak ya.. 
Yanında sadece on dört YTL si varmış. 
Bir Tek YTL denkleştiremeyince görevli 
memur kucağında bebesi, eteğine yapış-
mış diğer çocuğu olarak ağladı ağlayacak 
durumda bulunan bu güzelim Pamukö-
ren anasının gözünün içine bakmış bak-
mış ve şöyle demiş:
“Yabancı paran da mı yok yanında?”
Genç bayan Euro bozdurmuş ve bir tek 

YTL yi vermiş. Yani parasını on beş YTL 
ye tamamlamış. Geldi, uçağa yetişebildi. 
Onurlu insan.. Bunları elbette bize an-
latmadı. Uçağa alınmayı beklerken Dani-
marka’daki yakınına telefonla anlatıyor-
du. Kulak misafiri oldum. 
Türkiyem! Bütün bu çektiklerimize kar-

şın yine de seni seviyorsak, bunda bir 
hikmet var. 
Ve bekle bizi, geliyoruz... 

haber@haber.dk

Yaz Kapıyı Çalınca...
Zeynel Kozanoğlu

G
rafik ve resim sanatçısı 
Cemal Cansı’nın Tür-
kiye’nin güzel ve tari-
hi yörelerinde çektiği 

fotoğraflar 5 Mayıs-5 Haziran ta-
rihleri arasında Aarhus’ta Galle-
rup Bibliotek’te sergileniyor. 

Cemal Cansı objektifiyle 2010 yı-
lında Avrupa kültür başkenti ola-
cak olan İstanbul, tarihte Truva 
ve Gelibolu savaşları-
nın geçtiği Çanakkale, 
Konya¬da Mevlana, 
doğa harikası Karade-
niz, Kapadokya ve daha 
bir çok güzel yöremize 
götürüyor.  

Aynı zamanda grafik 
ve resim öğretmeni de 

olan Cansı, sergi hakkında gaze-
temize yaptığı açıklamada, amacı-
nın turizm reklamı yapmak olma-
dığını belirterek, şunları söyledi: 

“Eminim, bunu benden çok daha 
iyi yapan profesyoneller vardır. 
Ben, elimde biriken ve güzel 
bulduğum fotoğrafları insanlarla 
paylaşmak istiyorum. Fotoğraf 
belgedir, iletişim aracıdır ve ken-

dini ifade etme aracı-
dır. Bu sergiyi özellik-
le Gellerup bölgesinde 
açmak istememin ne-
deni bu bölgede dört 
yıl Anadil öğretmenli-
ği yapmış, sanat ve re-
sim eğitimi almış biri 
olarak gençlerimizi 

motive etmek. 
Biliyorum ki, 
uyum çalışma-
larında olması 
gereken sanat, 
bölgemizde bu 
güne kadar 
hep eksik kal-
dı. İnsanları-
mız, en büyük 
sanat eseri do-
ğaya çıksınlar, 
gördükleri gü-
zellikleri bel-
gelemekle baş-
lasınlar bu sanat dalıyla tanışma-
ya. Bu amatör çalışmamın onlara 
örnek olmasını istiyorum”.

Cemal Cansı’nın fotoğraf sergi-

sinin gerçekleşmesinde Anadolu 
Kültür Derneği destek çıkarken, 
JAPAN PFOTO’da sponsorluğu-
nu üstlendi.  

(Haber)

Cansı’nın objektifinden Türkiye



       Mayıs/Maj 2008haber18   Mayıs/Maj 2008 19   haber

Af Søren Bom

R
egerin-
gen, 
Social-
demo-

kraterne og Dansk Folke-
parti er nu mere eller min-
dre åbne over for at forbyde 
ansatte ved domstole, politi 
og forsvar at bære religiøse 
symboler. SF har endnu 
ikke taget stilling og ven-
ter på en redegørelse fra 
regeringen. Det oplyser SF-
gruppeformand Ole Sohn 
efter en diskussion i folke-
tingsgruppen.

”Der er mange følelser 
i det her, og hvis I lader 
være med at sige det til no-
gen, så vil jeg godt sige, at 
jeg synes, det er meget for-
standigt, at statsministeren 
har besluttet at nedsætte et 
udvalg for at se på, om der 
er nogle særlige neutra-
litetsforhold, der gør sig 
gældende for myndigheds-
personer”, siger Ole Sohn 

til Politiken. 
Både regeringen og Social-

demokraterne er principielt 
parate til at indføre forbud 
om religiøse symboler, hvis 
det kan ske uden at krænke 
menneskerettighederne. So-
cialdemokraterne har efter  
en længere intern diskus-
sion vedtaget, at et forbud 
også skal omfatte politi og 
forsvar. 

”Det er egentligt ganske 
simpelt. Jeg mener ikke, 
at religion skal fylde for 
meget i det offentlige rum. 
Det har jeg altid ment. Som 
udgangspunkt er religion 
en privat sag, og det skal vi 
holde fast ved. Derfor me-
ner jeg også, at vi kan stille 
krav om visse myndigheds-
personer ikke bærer synlige 
religiøse symboler. Det gæl-
der dommere, politibetjente 
og militære personer, ” si-
ger socialdemokraternes 
formand Helle Thorning-
Schmidt.

DF: Tørklæder missione-
rer for islam
Dansk Folkeparti går end-
nu længere og kræver et 
forbud, som kun omfatter 
tørklæder. 

”Tørklæder hører bare 
ikke hjemme i Danmark. 
Hverken i Folketingssalen, 
i retssalene, p å politibetjen-
tene, sygeplejerskerne, sko-
lelærerne – eller eleverne 
for den sags skyld – på so-
cialrådgiveren eller kontor-
assistenten i kommunens 
servicecenter. Sådan er det. 
En person, der repræsente-
rer en offentlig institution, 
skal fremstå neutralt. En of-
fentlig ansat skal ikke bruge 
sin stilling til at missionere 
for islam, ” skriver formand 
Pia Kjærsgaard fra Dansk 
Folkeparti i sit ugebrev.

Den holdning betragter 
statsminister Anders Fogh 
Rasmussen (V) som proble-
matisk. Han understreger, 
at man skal respektere de 
internationale menneske-

rettighedskonventioner.
”Jeg har stor respekt for 

menneskers personlige re-
ligiøse følelser. Men jeg sy-
nes, man kan se, at jeg har 
ret i, at udadvendt frem-
visning af disse personlige 
religiøse følelser fører til 
megen splid i det danske 
samfund. Jeg lægger vægt 
på at have et samfund med 
stærk sammenhængskraft. 
Der tror jeg, at det, vi har 
set med et stærkere og 
stærkere fokus på religion 
og religiøse symboler i det 
offentlige rum, er egnet til 
at splitte frem for at samle 
i det danske samfund, ” si-
ger Anders Fogh Rasmussen 
i Kristeligt Dagblad.

Regeringen har bedt em-
bedsmænd i seks ministe-
rier undersøge, hvordan 
reglerne er i andre lande, 
og om et forbud kan indfø-
res uden at krænke konven-
tionerne.

soren.bom@haber.dk

HABER

HABER
 www.haber.dk
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 Østerbrogade 62
2100 København Ø

Tlf: 35 38 23 90

SEVDİKLERİNİZİ MUTLU EDİN!

Doğayı odanıza taşıyın

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

çiçek çeşitleri bulunur

 Düğün, nişan  Düğün, nişan 
ve özel günlerinizde ve özel günlerinizde 

çiçek, buket ve çelenk çiçek, buket ve çelenk 
verilir

Sevdiğinize bugün bir çiçek 
aldınız mı? 

Sevdiklerinize çiçek vermek için 
her zaman bir gerekçeniz vardır 

YAŞAMINIZI ÇİÇEKLENDİRİN!

PINAR Lygteskov Blomster

Tørklædeforbud kan blive en realitet
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UNDERKASTELSE
Det islamiske hovedtørklæde er symbolet på kvindens underkastelse.  Islamisterne bruger det som 
stærkt og tydeligt tegn på troens dominans over både mand og kvinde, muslimer og ikke-muslimer. 

Det drejer sig ikke om “30 gram stof”! Det drejer sig om tyranni og underkastelse. 
Et fl ertal i Folketinget vil acceptere det i folketingssalen. Og Domstolsstyrelsen har besluttet, 

at du som borger fremover skal acceptere, at du i retten møder en dommer indhyllet i tyranniets slør. 
Stop det. Nu!

www.danskfolkeparti.dk Tlf. 3337 5199 E-mail: df@ft.dk

Af Søren Bom

Retorikken i Dansk 
Folkeparti er så 
skadeligt for inte-

grationen, at en række 
kendte danskere har 
skrevet et åbent brev. En 
annonce med en burka-
klædt muslimsk kvinde-
lig dommer og teksten 
’Giv os Danmark tilbage’, 
var dråben, der fik bæge-
ret til at flyde over for en 
række kendte danskere.

Det er forfatteren og 
journalisten Niels Bar-
foed, der sammen med 
blandt andre tidligere 
statsminister Anker Jør-

gensen, forfatter Benny 
Andersen, tidligere chef-
redaktør Herbert Pundik, 
forfatter Lise Nørgaard og 
tidligere udenrigsminister 
Uffe Elleman-Jensen har 
sat sit navn under oprå-
bet.

Dansk Folkepartis Pia 
Kjærsgaard har tidligere 
forsvaret partiets kam-
pagne med, at selvom 
diskussionen handler om 
tørklæder og ikke bur-
kaer, så kan man sagtens 
forestille sig, at hvis man 
ikke forbyder tørklæder i 
retssalen nu, så bliver det 
burkaer næste gang. 

Kendisser om DF: Fører hetzkampagne som i 30’erne
Åbent brev imod fjendtligheden 

Af: Benny Andersen, Niels Bar-
foed, Ole Bierring, Jørn Bro, In-
ger Christensen, Uffe Ellemann-
Jensen, Nils Foss, Knud Heine-
sen, Kjeld Hillingsø, Erik Hoff-
meyer, Anker Jørgensen, Hanne 
Kjærholm, Bent A. Koch, Otto B. 
Lindhardt, Søren Mørch, Jørn 
Nerup, Ida Nicolaisen, Lise Nør-
gaard, Olaf Olsen, Niels Pontop-
pidan, Herbert Pundik, Jørgen 
Reenberg, Grethe F. Rostbøll, 
Palle Simonsen, Erling Tiede-
mann, Anne Wolden-Ræthinge

Dansk Folkepartis Burka-annoncer 
og efterfølgende forslag om, at mus-
limer, der vil opnå dansk statsbor-

gerskab, skal afsværge dele af Kora-
nen, markerer et højdepunkt i par-
tiets hensynsløse diskriminering af 
et mindretal af danske borgere og 
er dermed et anslag mod den sam-
eksistens og den samhørighed, som 
så mange gode kræfter overalt i lan-
det har skabt og prøver at skabe. 
Vi vender os mod den åbenlyse 

fjendtlighed, som partiets seneste 
udspil er udtryk for. 
Vi anser den farlig og destruktiv, 

fordi den sætter dybe skel i befolk-
ningen. Det danske samfund har ikke 
siden trediverne oplevet tilsvarende 
hetz - og slet ikke fra et stort, indfly-
delsesrigt parti. 
Vi er os fuldt bevidst, at Danmark 

er i sigtekornet for terrorisme, og 
at terror skal bekæmpes med alle 

til rådighed stående lovlige midler, 
men Dansk Folkeparti har med den 
seneste optrapning af sine aktivite-
ter dramatisk næret den på en gang 
aggressive og frygtsomme offentlige 
stemning, som den i forvejen har væ-
ret med til at skabe, og som i sidste 
ende netop avler terrorisme.
Der er kun en vej frem: At den en-

kelte borger får de bedste muligheder 
for at acceptere de forskelligheder, 
som et moderne europæisk samfund 
i en turbulent tid uvægerligt kommer 
til at rumme. 
Det er en stor opgave, der påhviler 

alle. Dansk Folkeparti arbejder mål-
bevidst på at gøre det sværere. I sid-
ste instans umuligt. 
Det kan komme til at koste dyrt.
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Marketinizden ısrarla isteyin

Türkiye’nin Dünya markası, DANKA ile şimdi Danimarka’da

DANKA FOODSERVICES A/S • GREVE MAİN 9 2670 GREVE • AÇILIŞ SAATLERİ: PAZARTES-CUMA 7.00-16.00 • CUMARTESİ: 7.00-14.00 / PAZAR: 10.00-14.00

TLF: 4615 5296
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HABER
mener 
Danmark skal være 
aktiv i Europa

Danmark er kendt for at deltage i interna-
tionale opgaver verden over. Danmark har 

stillet styrker i mange af FN og NATO’s ope-
rationer, og har været stærke i de humanitære 
opgaver. 
  Danske politikere og danskerne er i det hele 
taget stolte af at have deltaget i disse fronter 
for at skabe fred. 

   ***
Når vi tænker på Danmarks globale indsats er 
det paradoksalt at se, at Danmark og dansker-
ne nu lukker sig inde, og værner om deres sær-
lige egenskaber, når det drejer sig om EU.
  Danmark sidder med til bords i EU, men ta-
ger mad med hjemmefra – dog uden at dele ud 
af egnsretterne. Til gengæld smager de heller 
ikke på så meget som de andre omkring bordet. 
  At der dækkes op til en eller flere folkeaf-
stemninger til efteråret, hvor vi kan dykke ned 
i buffeten om de fire EU forbehold er positive. 

   ***
Det er nu på tide, at Danmark indfører euroen 
og deltager aktivt i EU-samarbejdet på lige fod 
med andre EU-lande. 
  Håbet er, at danskerne beslutter sig at blive 
europæere ved at stemme for at afskaffe de fire 
forbehold – og igen deltage i et aktivt europæ-
isk samarbejde.

Om få uger mødes idrætsfolk fra 
hele verden til de olympiske lege i 

Beijing.
Den geografiske placering har givet 

anledning til en del debat om det rette 
i at placere legene i et land, der kræn-
ker menneskerettighederne på en lang 
række områder.
Det både kan og bør diskuteres, men 

når det er skrevet, så tjener hverken 
fravær og boykot noget formål i sig 
selv.
Som i alle andre af livets forhold ud-

springer medmenneskelig forståelse 
af den personlige kontakt, hvorimod 
ukendskab til hinanden skaber mis-
tænksomhed og fjendebilleder.
Derfor er samværet i og omkring 

idræt et fantastisk middel til at frem-
me den sociale, kulturelle og etniske 
forståelse mellem mennesker.
I det seneste års tid har jeg som med-

lem af Folketingets kulturudvalg fulgt 
både den nationale og lokale idræt for-
skellige steder i Danmark.
Blandt andet har jeg tæt kontakt med 

en række sportsklubber i min valg-

kreds, der er i Brønshøj og Vanløse i 
København.
Blandt andet har jeg fulgt tyrkiskfød-

te Özgür Özdemir, der er en meget ta-
lentfuld fodboldspiller i Vanløse IF.
Og jeg har fulgt Brønshøj Boldklub, 

der har hjemme i Tingbjerg.
Både i Vanløse og i Brønshøj har jeg 

til min fryd noteret mig, at alle tanker, 
fordomme og bekymringer om religion, 
kultur og baggrund bliver sparket ud 
over sidelinien til fordel for en fælles 
begejstring over driblekunst og energi 
på banen.
Og pludselig er vores fælles liv dejligt, 

rart og nemt.
Naturligvis løser sporten ikke alle 

problemer omkring integration, men 
det gør unægtelig det hele lidt lette-
re, når vi mødes omkring den leg, som 
sport er.
I sportens verden kan vi tale, lege, be-

gejstres og være de mennesker, som vi 
nu en gang er.
Og på den måde viser sporten på 

mange planer vejen til en ypperlig in-
tegration.

Der er blevet skrevet mange tykke bø-
ger og rapporter om integration, og der 
er blevet afholdt utallige konferencer 
og møder, hvor storblomstrende teorier 
har ført til utallige mere eller mindre 
besynderlige forslag, men jeg er ikke i 
tvivl om, at idrættens fællesskab er en 
af hovedvejene til en vellykket integra-
tion.
Endelig er klubberne også gode til at 

inddrage nydanske forældre i det dag-
lige liv omkring idrætten, hvilket på et 
praktisk plan styrker den positive inte-
gration.
I samme ånd yder idrætten et værdi-

fuldt bidrag til udvikling af børnenes 
sociale adfærd til kostbare menneske-
lige egenskaber, som har positive effek-
ter i mange sammenhængen for både 
det enkelte menneske og samfundet ge-
nerelt.
Men alle sportsklubber i Danmark 

bygger på frivillige frivillige ledere, 
trænere og hjælpere, der hver eneste 
dag sørger for, at tusindvis af børn og 
unge kan nyde de mange glæder, der 
følger med at deltage i idrættens fæl-

lesskab.
Der er næsten 500.000 frivillige, der 

på den måde skaber mange værdier for 
vores fælles samfund.
Men der kan sagtens bruges flere fri-

villige hjælpere i klubberne.
Og flere af klubberne efterlyser voks-

ne nydanskere, der vil hjælpe til.
Derfor vil jeg gerne opfordre jer alle 

sammen til at give en hånd med i de 
klubber, hvor jeres børn dyrker idræt.
I kan på den måde være med til at 

styrke integrationen, blive gode forbil-
leder for jeres børn, holde de unge væk 
fra gaderne og ikke mindst, så får I en 
masse frisk luft og god motion sammen 
med andre.
Og husk på, at man behøver ikke fod-

boldstjerne eller elitesvømmer for at 
blive træner eller leder i en fodbold-
klub eller svømmeklubben. Hjælpen vil 
ikke alene blive modtaget med taknem-
melighed, men også gavne integratio-
nen, der altid bliver styrket ved aktiv 
deltagelse.

.
yildiz.akdogan@haber.dk

Af Yıldız Akdoğan, MF for Socialdemokraterne

Idrætten knytter os sammen

Bekymringer om, at 
ekstremisme af unge 
i København er nu så 

stor, at Københavns Kom-
mune opfordrer lærere og 
pædagoger til at holde øj-
nene åbne. Samtidig skal 
København samarbejde med 
byer i Holland og England.  

Det er elever, der surfer på 
ekstreme hjemmesider, ta-
ler om islam eller politik på 
en ny måde eller ændrer til 
tøjstil og vaner, som er be-
kymrende, de skal se efter.

Det kan være tegn på, at 
en skoleelev er på vej ind i 
en radikaliseringsproces, og 
det skal der nu dæmmes op 
for i de københavnske sko-
ler og fritidsklubber.

”Politiet har flere gang 
afsløret terrorplaner i Kø-

benhavn. Det er simpelt-
hen nødvendigt, at lærere, 
klubfolk, forældre og ven-
ner bliver inddraget i arbej-
det med at afsløre radikale 
tendenser, før det udvikler 
sig til vold og terror,” siger 
integrationsborgmester Ja-
kob Hougaard (S) til Jyl-
lands-Posten. 

Kræver ekstrauddan-
nelse
For at give skolelærerne 
mulighed for at se, hvem 
der er på vej ind i eks-
tremisme, skal lærerne 
efteruddannes.”De skal 
vide, hvilke forandringer 
de skal holde øje med. Det 
er vigtigt - både for de 
unge og for trygheden i 
byen - at den stigende ten-

dens til radikalisering bli-
ver taget i opløbet,” siger 
Jakob Hougaard. 

”Lærerne skal forebygge 
radikalisering i samarbejde 
med andre faggrupper. Når 
de unge er observeret, er 
det naturligt, at også sko-
len deltager i det videre 
arbejde med bl.a. samtaler 
med forældre for at få den 
unge tilbage,” siger næstfor-
mand i Københavns Lærer-
forening, Ole Hein til Jyl-
lands-Posten.

Storbysamarbejde på 
vej
Indsatsen sker også, fordi 
Politiets Efterretnings-
tjeneste (PET) risikerer 
at isolere allerede radika-
liserede unge yderligere, 

når PET tager de såkaldte 
præventive samtaler med 
dem. Kommunen er tæt-
tere på børnene, og derfor 
kan der lyttes mere til pæ-
dagogen end til politiman-
den.
Samtidig med indsatsen på 
skolerne er Københavns 
Kommune også gået med i 
et videnssamarbejde med 
Amsterdam, Uttrecht, Rot-
terdam, Liverpool og Es-
sen. Alle byer, der har pro-
blemer med radikalisering 
af unge.  Kommunerne 
vil udveksle erfaringer og 
løsninger på, hvad PET 
har kaldt et stigende pro-
blem med radikalisering af 
unge. 

(Haber) 

Pædagoger skal holde 
øje med ekstremisme 

DR’s julekalender ’Yallahrup 
Færgeby’ deltog i slutkap-
løbet om at vinde Europas 

Mediepris for Integration. Men det 
var det franske program »Une hi-
storie À ma fille«, der løb med CI-

VIS - Europas Mediepris for Inte-
gration. I slutkapløbet, hvor tre pro-
grammer var udtaget, deltog DR’s 
julekalender ’Yallahrup Færgeby’. 

Det er CIVIS Media Foundation, der 
uddeler priserne i samarbejde med 
EU. CIVIS-priserne bliver givet til 
programmer, som efter juryens me-
ning ’er egnet til at fremme en fre-
delig sameksistens i det europæiske 
immigrationssamfund’.

Den lille danske betonforstad Yallah-
rup Færgeby, der lagde navn til sidste 
års DR2-julekalender, er ved at blive 
opdaget ude i Europa. I hvert fald er 
Ali, Hassan, skolebibliotekaren Mor-
ten og alle de andre dukker fra serien 

ifølge efter juryen bag CIVIS-prisen 
»egnet til at fremme en fredelig sam-
eksistens i det europæiske immigrati-
onssamfund«.

’Yallahrup Færgeby’ er skrevet af 
Nanna Westh, mens serien var in-
strueret af Rune »Kalle« Bjerkø og 
produceret af Bjarke Ahlstrand fra 
DR Perspektiv.

»Serien har været en nyskabelse in-
den for humor og satire. Den slog flere 
rekorder på nettet og var meget debat-
teret i december måned. Én af kon-
klusionerne med denne nominering 
må være, at humor med hård kant 
faktisk virke særdeles inkluderende i 
samfundet,« siger programchef Ulrik 
Skotte fra DR Perspektiv.

Yallahrup Færgeby tæt på europæisk tv-pris
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Düğününüzü saray gibi bir salonda yapın

Sjaelland adasının tam ortasında (Alleröd) tüm ulaşım 
noktalarına yakın, 1.100 kişilik salonumuzla Düğün Nişan ve 
diğer her türlü toplantılarınızda hizmetinizdeyiz. 350 arabalık 

ücretsiz, özel park yerimiz vardır. Ayrıca özel istekler için ekstra 
salon ve servis için barlar mevcuttur.

Geniş ve yüksek tavanlı 
salonumuzda düğün yapmak 
isteyen misafi rlerimize mutfak 

olanakları da sunuyoruz. 
Mutfağımızda ister kendiniz 
yemek hazırlayabilirsiniz, 

isterseniz hazır getirdiğiniz 
yiyeceklerinizi ısıtıp servise 

hazırlayabilirsiniz.

Sizin isteğinize göre masaları 
salona yerleştiriyor, yine 
sizin seçtiğiniz renklerle 

ve çiçeklerle masa 
dekorasyonlarını hazırlıyoruz. 
Müzik için çeşitli büyüklükteki 

seyyar sahne ve müzik 
techizatımızı da kullanımınıza 

sunuyoruz. Bizi arayın 
unutulmaz bir düğün yaşayın.

Düğün Salonu

Gydevang 39 - 41
3450 Allerød

Tlf: 48 13 02 40
e-mail: 

info@nokc.dk
Daha fazla bilgi için:

www.nokc.dk

Af Søren Bom

Søndag den 1. juni kl. 
13 lyder startskuddet 
til et utraditionelt cy-

kelløb på Nørrebro. Kvin-
der i alle aldre, farver og 
klædedragter vil cykle fra 
Hans Tavsens Park til Ler-
søparken og tilbage igen, en 
tur på i alt 8 km.  
Løbet, som i år afvikles 

for tredje gang, er for kvin-
der, som gerne vil mødes 
på tværs af kulturer for 
at cykle og have det sjovt 
sammen. Samtidig er løbet 
en festlig markering for de 
kvinder, som har lært at 
cykle ved at deltage i et af 
de cykelkurser, som findes 
i København.

Ideen til løbet opstod, da 
en gruppe kvinder fra Fol-
low The Women havde del-
taget i et cykelløb for fred 
og dialog i Mellemøsten. 
Løbet var en kulturel øjen-

åbner for dem, og kvinder-
ne fik mange nye venskaber 
med på vejen. De ønskede 
at skabe det samme koncept 
– at mødes på tværs af kul-
turer via cyklen – men i lidt 
mindre målestok her i Dan-
mark, og i samarbejde med 
Vandt en cykel  
En, som igen i år helt sik-
kert vil være at genfinde 
bag styret, er Lydia Na-
nono. Hun kommer fra 
Uganda og deltog sidste år 
i et af Netværksgruppens 
cykelkurser. 

»En fra cykelkurset 
spurgte, om jeg ville med. 
Det ville jeg godt, og jeg sy-
nes, det var en god dag«, be-
retter hun. Dagen blev dog 
endnu bedre, da hun ved 
lodtrækning vandt dagens 
hovedpræmie – en helt ny 
cykel. »Den blev jeg rigtig 
glad for, og jeg cykler rigtigt 
meget om sommeren.

Det er dog ikke kun kvin-

derne fra cykelkurserne, 
som kan deltage. »Cykel-
løbet er åbent for alle kvin-
der, der kunne have lyst til 
at være med. Hvis man godt 
kan lide at cykle og godt 
kunne tænke sig en dag i 
samvær med andre, synes 
jeg bestemt, man skal møde 
op med sin cykel«, opfordrer 
Karen Gonzalez Lundager, 
som er frivillig i Netværks-
gruppens cykelkursus.

Det er gratis at deltage i 
arrangementet, man med-
bringer blot sin cykel til 
Hans Tavsens Park kl. 13 
d. 1. juni. 

Bag initiativet står bl.a. 
Netværksgruppen i Køben-
havn, Follow The Women, 
Hovedstadens Røde Kors, 
Daghøjskolen for Indvan-
drerkvinder, Bondegaar-
den, Verdenskulturcente-
ret og Teknik- og Miljøfor-
valtningen i Københavns 
Kommune.

Cyklende kvinder fejres på Nørrebro

Industriparken 34-36, 2750 Ballerup, tlf. 4497 6170 
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22 89 86 00 numaralı telefondan eğitim bölümü 
şefi  Lis Dalgaard ile veya 44 47 61 70 numaralı 
telefondan sekreter Janni Elvekjær ile görüşün.
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Okuldaki derslerinizde daha başarılı olmak ve 
yüksek öğrenime daha iyi hazırlanmak ister-
misiniz?

O halde size önereceğimiz 3 ayrı yaz kampından 
size uygun olan birini seçebilirsiniz.

3 haftalık kamp için sizin ödeyeceğiniz ücret 
sadece 500 kron. 
Normal kamp ücretinin 8-500 kronluk kısmını ise 
destek olarak biz ödüyoruz.

www.campsommer.dk adresini açarak veya 
kampların düzenleneceği okulları arayarak daha 
fazla bilgi edinebilirsiniz. 

YAZ KAMPLARI 2008

Başka yerde öğrenemeyecekleriniz

Proje, Göçmenler, Mülteciler ve Uyum Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

Vejle Idrætshøjskole 75 82 08 11
Rønde Højskole 86 37 19 55
Egå Ungdomsskole 86 22 01 28

Heyecan verici konular
ve unutulmaz anılar

Indvandrerfamilier er 
de helt store tabere, 
efter at regeringen for 

godt et år siden indførte 
300-timers reglen. 

Reglen betyder, at kom-
munerne skal inddrage 
halvdelen af familiernes 
kontanthjælp, hvis de 
ikke har arbejdet nok. Det 
skriver nyhedsbureauet 
Ritzau.

Ifølge en analyse fra 
Arbejderbevægelsens Er-
hvervsråd har 686 ægtepar 
fået frataget halvdelen af 
deres kontanthjælp, siden 
ordningen trådte i kraft 1. 
april 2007. 

Dykker man ned i tallene, 
fremgår det, at over 90 pro-
cent af dem er indvandrere 
fra ikke-vestlige lande. 

Direktør i Arbejderbevæ-
gelsens Erhvervsråd, Lars 
Andersen, kritiserer ord-
ningen, fordi de mest ud-
satte grupper i samfundet 
bliver endnu fattigere. 

Kritikken preller fuld-
stændig af på beskæftigel-
sesminister Claus Hjort 
Frederiksen (V). 

Han afviser enhver tale 
om at ændre ordningen og 
har ingen problemer med, 
at mere end 90 procent af 
de ramte familier er ind-
vandrere. (Haber)

Indvandrere 
mister 
kontanthjælp

E
r det storbyferier, 
der hører til blandt 
favoritterne, åbner 
Istanbul nu dørene 

til et nyt og spændende hotel 
i den pulserende, tyrkiske 
by. Det er Sümerbank-byg-
ningerne, der lagde lokaler 
til Tyrkiets første statseje-
de tekstilfabrik, som bliver 
ombygget til hotel med 50 
topmoderne værelser. Det 
forventes, at de første gæ-
ster kan bydes velkommen 
i 2009. 

Historien lever i 
Sümerbank-bygningen
”Det er en meget spænden-
de bygning, der nu bliver 
åbnet for turister med hang 
til storbyferie Sümerbank 
er en del af Tyrkiets histo-
rie, og hotellet kommer til 
at give et godt indblik i de 
mange forskellige typer af 
virksomheder, der gennem 
tiden har drevet forretning 
fra bygningen,” udtaler Kul-
turråd Vahit Karaali, Tyrki-
ets Ambassade, Kontoret for 
Kultur og Turisme.

Bygningen kan dateres til-

bage til det 16. århundrede, 
og her har været alt fra 
bankforretning og jernba-
neforbund til tekstilfremstil-
ling. Restaureringen bringer 
historiske detaljer frem, så 
gæster kan fornemme hi-
storiens vingesus i hotel-
let, hvor Sümerbankfabrik-
kens logoer stadig skimtes 
på dørene. Hotellet ligger i 
Istanbul-bydelen Karaköy, 
der er Istanbuls finansielle 
centrum. 

Personale i 
pyjamasstriber
Det nye hotel bevarer mange 
detaljer fra bygningens lan-
ge historie, og blandt andet 
vil bankboksene blive benyt-
tet som bar, og betjeningsdi-
skene vil blive bevaret. 

Som en ekstra detalje vil 
personalet bære unifor-
mer i pyjamasstof. Det var 
netop Sümerbanks pyjama-
sproduktion, der i historien 
satte sit præg på den tyrki-
ske pyjamasmode. Der er 

også dukket dele af et ar-
kiv op i gemmerne, og det 
vil blive restaureret, så of-
fentligheden kan få indblik 
i husets historie, ligesom 
gamle reklameplakater fra 
Sümerbanktiden vil blive 
udstillet. 

Byfornyelse i et nyt 
Venedig
Turister vil opdage, at re-
noveringen er en del af et 
stort byfornyelsesprojekt i 
Karaköy-bydelen. Venedig-

lignende kanaler vil smyge 
sig rundt i området omkring 
det nye hotel, hvor en gen-
nemrenoveret bydel udgør 
en smuk kobling mellem 
historiske bygninger og det 
moderne Istanbul.

”Det er et meget interes-
sant projekt, der er under 
udvikling. Der findes man-
ge historisk interessante 
bygninger i området, og 
arkitekturinteresserede vil 
helt sikkert finde området 
fascinerende. Det er moder-
ne storby, der møder histo-
risk storby,” fastslår Vahit 
Karaali.

På storbyferie midt i tyrkisk tekstilhistorie
Turister med hang til storbyferie får nu et nyt mål, når Istanbul byder velkommen til et 
unikt hotel i de historiske Sümerbank-bygninger, der engang husede Tyrkiets første stats-
ejede tekstilfabrik. Bygningerne kan dateres tilbage til slutningen af det 16. århundrede, og 
historiens vingesus præger såvel bygninger som omgivelser. 

En moderne storby skal have hoteller, der kan leve op til mange slags krav. Sådan en storby er Istanbul med 
sin pulserende blanding af moderne og gammelt.

Sümerbank
Sümerbank var Tyrkiets første, 
statsejede tekstilfabrik og havde 
også bankforretning. Sümer-
bank blev nedlagt i 2002, hvor 
bankforretningen overgik til 
Oyak-banken.

Karaköy
Karaköy er det moderne navn 
for Galata. Karaköy er Istanbuls 
fi nansielle bydel, som ligger i 
byens nordlige del. Bydelen hø-
rer til Istanbuls ældste og mest 
historiske bydele. Det er også 
her, en række af byens museer 
fi ndes.
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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

Nørrebro  Bazar ApS
Fuglebakkevej 94

2000 Frederiksberg
Tlf: 38 32 18 20

Fax: 36 45 18 56

Tüm sebze ve 
meyvelerimiz 
Türkiye’den 

ithal 
edilmektedir.

Evinizin tüm gıda ihtiyacını en ucuz fi yata karşılayabileceğiniz tek adres

Hergün saat 08.00-20.00 arası açığız

Otoparkımız 

ücretsiz
dir

Geniş otopark 

olanağımızla 

alışverişin
izde 

kolaylık

Türkiye’den direk getirilen 
taze sebze ve meyveden, 

bakliyata, makarnaya, 
sucuğa pastırmaya, pe-

ynire, yoğurda ve sabuna 
kadar evinizin tüm gıda 

ihtiyacını en ucuz fi yatlarla 
temin edebileceğiniz mar-
ketimize mutlaka uğrayın

Hem
 ucuz 

Hem
 ka

lite
li

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

çeşitleri

Yağlı, az yağlı 
Türk beyaz ve 
kaşar peyniri 

ile sade, 
kaymaklı 
yoğurt 
çeşitleri

BAKTAT 

ürünler
i 

Danimark
a

 bayisi
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Yaya ve alışveriş caddesi Strøget’te hizmetinizdeyiz. 
En taze malzeme ile hazırlanmış zengin büfemizle ya 

da A la Carte menümüzle siz değerli konuklarımızı 
ağırlamaktan onur duyacağız

İş yemekleriniz, aileniz ve dostlarınızla 
keyifl i bir yemek için arayın, 
rezervasyonunuzu yaptırın.

Yaya ve alışveriş caddesi Strøget’te hizmetinizdeyiz. 

Frederiksberggade 22
1459 København K

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

B
aşkent Kopenhag’da 
bulunan Purelaser 
kliniğinde özellikle 
Ortadoğu ülkelerin-

den gelen esmer ve koyu renk 
ten sahibi olan kadın ve erkek-
lerin epilasyon(kıl-tüy aldırma) 
ve cilt bakımın büyük ilgi gös-
terdikleri belirtiliyor.

Klinik sahibi Ambreen Ela-
hi, müşterilerinin diğer kli-
niklerde de benzer seanslar 
uyguladıklarını ancak istedik-
leri sonuca ulaşamadıklarını 
bildirerek, bazı kliniklerin de 
dürüst davranarak koyu renk 

ten sahibi kişilere yardımcı 
olamayacaklarını soyledikleri-
ni anlatıyor.

Ambreen Elahi koyu renkli 
ciltlerde kıl ve tüy kökleri-
nin daha dirençli olduğunu 
belirtiyor ve  epilasyon için 
kullandıkları Ipulse cihazının 
özellikle koyu renkli ciltlerde 
etkili olduğunu söylüyor. Bu 
cihazın Güney Asya ve Orta-
doğu ülkelerinde daha yaygın 
olarak kullanıldığını söyleyen 
Elahi, ayrıca cilt bakımında 
kırışıklık tedavisinde de yi,ne 
göçmenlerin sahip oldukları 

cilt özelliklerine uygun koz-
metik malzeme kullandıkları-
nı belirtiyor.

Ambreen Elahi geçtiğimiz 
günlerde ünlü sahne sanatçısı 
ve şarkıcı Madonna’nın da özel 
kozmetoloğu Michelle Peck ta-
rafından kursa tabi tutuldu. 
Aambreen Elahi, Purelaser 
kliniğinin, Michelle Peck tara-
fından oksijen cilt gerdirme te-
davisi alanında Danimarka’da 
sertifika alan tek klinik oldu-
ğunu söyledi.

(Haber)

Göçmenlere özel cilt bakımı ve epilasyon
Danimarka’da yaşayan göçmenlerin de cilt bakımı ve epila-
syon kliniklerine ilgi göstermelerinden sonra özellikle koyu 
renk ten sahibi olanlara yönelik seans ve tedavi olanakları 
da ortaya çıktı.

Ambreen Elahi Michelle Peck

S
adık Yıldız, Gıda üre-
timi ve ticareti yapan 
işyerleri denetiminde 
çalışan ilk Türk danış-

man ve kontrolör oldu. Ken-
disine kontrolörlük vesikası 
verilen Sadık Yıldız, verdiği 
bilgilerde artık bundan böyle 
gıda üretimi yapan fabrikala-
rın temizlik kuralları ve diğer 
kurallara uyup uymadıklarının 
kontrolünün kendi firması ta-
rafından yapılacağını söyledi. 

Ruhsat kursları ve temizlik 
kurallarına uygunluk konula-
rında 5 yıllık çalışmalarının so-
nunda yeni kurduğu ABC 
konsulting firması ola-
rak bakanlık tarafın-
dan kendisine ruhsat 
verildiğini söyleyen 
Sadık Yıldız, işyeri 
sahiplerinin uyması 
gereken kurallar hak-
kında mağdur duruma 
düşmemeleri için ken-
dilerine başvurup yerine 
getirilmesi gereken kural-
lar hakkında bil-
gilenme-
leri 
ge-

rektiğini belirtti.
Yıldız, bu alanda çalışacak 

kişilerin artık bundan böyle 
Danca bilmeleri gerektiğini 
söyledi ve artık Danca bilme-
yen işyeri sahiplerinin isteseler 
bile kurslara katılamayacakla-
rını söyledi.

Sağlık kontrolleri devam 
ediyor
1 mart 2008 tarihinden itiba-
ren yürürlüğe giren yeni uygu-
lama nedeniyle gıda üretimi ve 
ticareti yapan işyerlerinin sağ-

lık dosyalarını yeni-
lemeleri gereki-
yor. Bu konu-

da ihmalkar 
davranan 
işyeri sahip-
lerine karşı 
hiçbir şekil-
de tolerans 
gösterilmeye-
ceği ve ceza 

uygulamasının 
yapılacağı bil-

dirildi. 

Yarım gülücük (halv smiley) 
verilen işyerlerine yapılacak 
olan ziyaret için ise 10 bin kron 
ücret talep edilecek (gebyrbe-
lagt besög)

4 gülücük (elite  smiley) alan 
işyerleri daha az sıklıkla ziya-
ret edilecek. Bu işyerlerinin 
web sayfalarında da kendile-
rine verilen smiley’leri yayın-
lamaları gerekiyor. Bu smiley 
belgelerinin iş yerinin içinde 
değil, müşteriler tarafından 
dışarıdan görülecek şekilde 
dükkanların dış cephesine 
asılması gerekiyor.

2008’de kontrol ziyaretleri 
devam edecek. Çalışma dos-
yalarının da bu ziyaretlere ha-
zırlık açısından hazır olması 
gerekiyor.

Ruhsat kursları
Eskiden bir günde temin edi-
len ruhsat kursları için artık 
bundan böyle 1 haftalık süre 
gerekiyor. Eskiden bilinme-
si gereken noktaların sayısı 
400 soruluk bir banka iken 
bu rakam 2500’e çıktı. Sağlık 
kurallarını ihmal edenlere ve-
rilen cezalar 10 bin krondan 
başlayacak.

(Haber)

Gıda üreticileri ve pazarlamacıları dikkat!
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www.sinema.dk

Reklam ve ilanlarınız HABER gazetesini seçin
www.haber.dk  -  haber@haber.dk

Sadık Yıldız, Gıda Üretim Kontrol Uzmanı (Mühendis)
Skovbovej 41 • 4632 Bjærverskov
Mobil: 25 62 81 28 / 42 36 00 02

E-mail: sy@abcc.dk • www.abcc.dk

►Næringsbasekursus (Ruhsat Kursu)
Kurs süresi: 
Ayda bir kez,  (1 hafta)
Fiyatı: 6.250,- kr. (moms dahil)

► Hygiejnekursus (Hijyen Kursu)
Kurs süresi: 
Ayda iki kez (3 gün)
Fiyatı: 1.500,- kr. (moms hariç)
Tercüman istenirse: 500,- kr

► Egenkontrol (Sağlık Dosyası) ve Arbejdspladsvurdering, APV/
Arbejdstilsyn (Çalışma Dosyası)
Küçük işyerleri için fi yatı: 3.000,- kr (Moms hariç)
Büyük işyerleri için fi yatı: 5.000,- kr (Moms hariç)
Toptancılar için fi yatı:  10.000,- kr. (Moms hariç)
Fiyatlara işyeri dizyanı (Indretningstegning) dahil değildir

► Godkendelse/Nyetablering af forretning (Yeni İşyeri Açma İzni)
Fiyatlarımız 10.000,- kr. başlar ve işyerinin büyüklüğüne göre değişir. 
Sağlık ve belediye izinleri dahildir. 

Industrivænget 12 A ● 3400 Hillerød 
Tlf: +45 70 20 84 14 ● Fax: +45 70 20 84 15

Mobil: +45 23 84 34 69
autosalg@hillerodautomobiler.dk

www.hillerodautomobiler.dk

Tamirhane hizmetimizden yararlanın

Peşinatsız 3 ay garanti

Aracınızın bakımı ve tamiri 
için bizi arayın.

Tüm tanınmış lastik markalarını cazip 
fi yatlarda hem satıyor, hem de takıyoruz. 

Aracınızın lastiklerini değiştirmek 
istiyorsanız, bizi arayın!

Her türlü araç bakım, tamirat, sigorta 
hasarları ve muayeneye (syn) hazırlamada 

hizmetinizdeyiz. Araç testleri bilgisayar 
teknolojisi ile yapılır.

GÜVENLİ OTOMOBİL SATIŞINDA UZMANIZ
Galerimizde her zaman 40-50 otomobil bulunur

Benzin. ÅRGANG: 2000.  238.000  km. Nysynet, camper, aut., airc., fjernb. 
c.lås, startspærre, sædevarme, el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio, håndfrit 
til mobil, armlæn, kopholder, veloursæder, db.airbag, abs, servo, indfarvede 
kofangere, tagræling, tonede ruder, service ok, aftag. træk.

Kr. 109.900,-Ford Galaxy 2,3 Flight

YAZLIK CANT VE TEKERLEKLER
3.500,- Kron’dan başlayan fi yatlarla 

15’lik çelik cant ve lastik 

Kr. 74.900,-
Benzin. ÅRGANG: 2001.  212.000 km. Nysynet juli 2007, fuldaut. klima, 
fjernb. c.lås, startspærre, sædevarme, el-ruder, el-spejle, kopholder, ve-
loursæder, læder, splitbagsæde, tågelygter, 4 airbags, abs, servo, indfar-
vede kofangere, tonede ruder, service ok, træk . 

Nissan Primera 1,8 Comfort

Benzin. ÅRGANG: 1999. 171.000 km. Synet, 15” alufælge, c.lås, start-
spærre, sædevarme, el-ruder, el-spejle, cd/radio, fartpilot, armlæn, ko-
pholder, veloursæder, splitbagsæde, læderrat, tågelygter, 4 airbags, 
abs, servo, indfarvede kofangere, hækspoiler, tonede ruder, service 
ok, træk.

Mazda 323F 1,8i GLX Kr. 69.900,-

BMW 318i 1,9 119
Benzin, ÅRGANG: 1999,126.000 km. Nysynet, fjernb. c.lås, startspærre, 
el-soltag, el-ruder, el-spejle m/varme, armlæn, kopholder, veloursæder, 
tågelygter, 6 airbags, abs, servo, indfarvede kofangere, tonede ruder, 1 
ejer, service ok.

Kr. 169.900,-

Diesel, ÅRGANG: 2001, 121.000 km. Nysynet, 6 gear, nye 18” alufælge, 
fuldaut. klima, fjernb. c.lås, kørecomputer, startspærre, sædevarme, el-ruder, 
el-spejle m/varme, armlæn, kopholder, veloursæder, splitbagsæde, 4 airbags, 
abs, servo, esp, indfarvede kofangere, tonede ruder, 1 ejer, service ok, står 
som fabriks ny.

Kr. 214.900,-VW Passat 1,9 TDi 130 Comfortline 6g

Diesel, ÅRGANG: 1999, 159.000 km. Nysynet, alu., c.lås, startspærre, 
el-ruder, cd/radio, bagagerumsdækken, veloursæder, splitbagsæde, 
db.airbag, abs, servo, indfarvede kofangere, tagræling, tonede ruder, 
service ok, træk, økonomisk vogn, pæn og velh.

VW Polo 1,7 SDi st.car Kr. 74.900,-

Varevogn, ÅRGANG: 2007, 20.000 km. 6 gear, 19” alufælge, vinterhjul, 
fjernb. c.lås, fartpilot, kørecomputer, startspærre, varme i forrude, udv. temp. 
måler, regnsensor, sædevarme, el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio, multi-
funktionsrat, håndfrit til mobil, armlæn, chrom spejle, chrom instrumentering, 
kopholder, sportssæder, lygtevasker, tågelygter, xenonlys, 4 airbags, abs, 
esp, servo, hvide blink, indfarvede kofangere, sænket, tagræling, tonede 
ruder, mørktonede ruder i bag, 1 ejer, ikke ryger, service ok.

Seat Altea 2,0 TDi 170 FR Kr. 167.920 + moms

D
animarka’da 
yüksek öğretim 
kurumlarında ha-
len okuyan veya 

mezun olmuş Müslüman 
öğrenciler bir dernek kura-
rak bir araya geldiler. 

DMS (Danmarks Muslims-
ke Studerende) adı altında 
kurulan dernek, Kopen-
hag’ın Vesterbro semtinde 
düzenlenen kuruluş resep-
siyonunda 100’ün üzerinde 
davetliye tanıtıldı. 

Kopenhag Üniversitesi, 
Tıp Fakültesi son sınıf öğ-
rencisi olan dernek başkanı 
Aynur Güzel, Hz. Muham-
med’in “İlim Çin’de dahi 
olsa gidip alınız” dediği 
hatırlatarak, kendilerinin 
Müslüman öğrenciler olarak 
bilgiye ve içinde yaşanılan 
topluma olumlu katkıya 
verdikleri değerleri göster-
mek amacıyla bir araya gel-
diklerini söyledi. 

Derneklerinin her türlü 
etnik kökenden Müslüman 
öğrenciye açık olduğunu 
belirten Güzel. kurdukla-
rı derneğin hizmet etmek 
istediği üç hedef kitlesi ol-
duğunu, bunların ilkokul 
öğrencileri, lise öğrencileri 
ve üniversite ve yükseko-
kul öğrencileri olduğunu 
söyledi.

Dernek yöneticileri, ilko-
kul öğrencilerine yönelik 
olarak ders yardımı ve lise, 
dengi okul eğitimlerinde 
branş seçimi konularında 

yardımcı olacaklarını, lise 
ve dengi okul öğrencilerine 
de aynı şekilde yüksek eğiti-
me devam etme konusunda 
branş seçiminde yardımcı 
olacaklarını söylediler. 

Açılış resepsiyonuna, 
DMGT başkan yardımcı-
sı ve Selam Okulu öğret-
menlerinden Nuri Ünlü ve 
Enhedlisten (Birlik Listesi) 
milletvekili adaylarından 
Asmaa Abdoulhamid’in de 
katılmaları dikkat çekti. 

(Haber)

Danimarka Müslüman Öğrenciler 
Derneği kuruldu
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Kendi işiniz mi var yoksa iş kurmak üzere misiniz?

İşte size sunduğumuz 5 avantaj
Size özel hizmet
Cazip sigorta olanakları
DANA-Net aracılığıyla ücretsiz danışmanlık, hukuk, satış vb.
Diğer iş sahipleri ile ilişki olanakları
İşinizi geliştirme amaçlı etkinliklere katılma olanakları

Bize aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz

eak-design.com 

 Atila Kahraman
Arkitekt/bygningskonstruktør

     eak@comxnet.dk              www.eak-design.comTel :2127 5146 

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

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

Zevkinize göre tasarım

Uniq design med den personlige smag
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Statsprøvet tolk og oversætter 
T.C. Kopenhag Büyükelçiliği’nde ve 

Danimarka’daki bütün resmi 
makamlarda kullanacağınız her türlü 
belge ve evrakın resmi çevirisi yapılır. 

Yeminli Tercüman ve 
Mütercim

Orhan DOĞRU

İşyeri adresi: 
Tolkeservice Danmark ApS, 

Glostrup Torv 4, st.th  2600 Glostrup 
Privat: 

Kærlunden 36 
2660 Brøndby Strand 

Danmark 

Tel.: 2840 8596 
www.orhan.dk

PAMUKKALE’DE SATILIK 
ARSA, BAHÇE ve EV

Glostrup’ta kuaför salonunda 
çalışacak Danimarka’da 

kuaförlük eğitimi almış, 20-30 
yaşlarında kuaför aranıyor.

Müracaat: 
20 22 72 04

ELEMAN ARANIYOR

DİDİM’DE ARSA

Müracaat:
hckahraman@gmail.com ya da 

Tlf. + 45 21 27 17 44 (Kopenhag)
ya da +90-242- 34 46 492 (Antalya)

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

Kopenhag`da yaya 
caddesinde bulunan

restoranımızda çalışacak 
tecrübeli aşçılar ve garsonlar 

aranıyor.

Tecrübeli aşçı ve 
garsonlar aranıyor

Müracaat: 
26 85 05 04

Denizli, Pamukkale yolu 
üzerinde ve Pamukkale’ye 

yaklaşık 2 km uzaklıkta, 
benzin istasyonu karşısında 
1308 m2 arsa satılıktır. Yine 
Pamukkale yolu üzerinde 

bulunan Küçükdere köyünde 
2 katlı bir ev ile içinde her 

türlü meyva ağacı ile zeytin 
ağaçları bulunan 2 dönümlük 
bahçe de satılıktır. Her üçünü 

almak almak isteyenlere 
fi yatta kolaylık sağlanacaktır. 

Kopenhag`ın Nörrebro 
semtinde cirosu yüksek 

pizza bar satılıktır.
Müracaat: 

27 85 19 80

SATILIK PİZZA BAR

NORDRE FASANVEJ 186 B. 1. SAL
2200 KBH. N          TLF: 28 69 65 99

TÜRKÜ EVİTÜRKÜ EVİTÜRKÜ EVİ

Türküsevenlerin buluşma yeri

TÜRKÜ EVİTÜRKÜ EVİTÜRKÜ EVİ
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80 kişilik salonumuzda doğum günü partileriniz ve her türlü özel 
eğlenceleriniz için hizmetinizdeyiz.

31 MAYIS akşamı saat 19’dan sabah 05’e 
kadar birbirinden değerli sanatçılar ve DJ ÖZCAN 

eşliğinde Türkçe disco ile yemekli 
SÜPER BAHAR EĞLENCESİ

AİLELER için özel BAHAR EĞLENCESİ

HÜSEYİN ÖZCAN

YOL TV Baran Show’un 
sunucusu 

MEHMET ALİ BARAN

(Ailesiz gelenler kesinlikle giremez)

Giriş ücreti: 100,- kr. 
12 yaş altındaki çocuklar ücretsiz 

Yemek ve içecekler 
salonumuzda satınalınabilir.

Her Cuma ve Cumartesi 
akşamları saat 21.00’den 

itibaren Türkçe, Kürtçe  türkü, 
özgün ve fantazi müzik ağırlıklı 
ortamımızda sizlerle birlikteyiz

Kopenhag şehir merkezinde siz 
müzikseverler ve türkü dostları 

için buluşma mekanımızda 
sizleri ağırlamaktan büyük 

gurur duyacağız
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12 ay faizsiz 40.000’a Kron’a 
kadar kredi

Kalite insana verilen değerdir

GMT Møbler olarak edindiğimiz tecrübe ve üstün hizmet anlayışını yeni bir isimle yeni adresimizde devam 
ettiriyoruz. İsim ve adres değişikliği nedeniyle uyguladığımız indirimler Mart ayı sonuna kadar geçerlidir. 

Vallensbækvej 19, 
2605 Brøndby

 
Tlf: 4353 8939

Faks: 4358 8938
www.modenamobelhus.dk
info@modenamobelhus.dk

(Shell petrol bitişiği)

Buse çocuk yatağı 90x190
Fİyatı: 1.698,-

2 kapaklı gardrop
Fiyatı: 2.498,- 

Bilgisayar masası
Fiyatı: 1.498,-

Diana deri koltuk takımı 3+2+1
Fiyatı: 22.998,-

Dora yatak takımı 160x200  (döşek hariç) 
Fiyatı: 16.498,-

İvriz yatak odası takımı 160x200 med 
4 kapaklı gardrop 
Fiyatı: 13.998,-

Neva kumaş koltuk takımı 3+2+1
Fiyatı: 14.998,-

Resty çekyat 
Fiyatı: 3.998,-

Rally yatak 90x190. 
Fiyatı: 2.998,- 

2 kapaklı gardrop  
Fiyatı: 2.498,-

Bilgisayar masası 
Fiyatı: 1.498,-

Santos deri koltuk takımı 3+2+1 
Fiyatı: 16,998,-

Siesta çekyatlı kumaş koltuk takımı 3+2+1 
Fiyatı: 9.998,-
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Özel olarak hazırlanmış olan bu dört sayfalık AIDS-HIV eki 
Cross-Over ve Haber gazetesi işbirliğince gerçekleştirildi. 

HABER Cross-Over işbirliği
Andy Grysbaek

O 
bir eşcinsel ve bir 
mülteci. Yaşamında 
onun başkalarına 
anlatmaya cesaret 
bile edemeyeceği çok 

şeyler olmuş, ta ki AIDS Fonu 
sayesinde bir psikologla konuşma 
imkanı ortaya çıkıncaya kadar. 
“AIDS Fonu çalışanlarından So-
veig ile AİDS Fonuna çok min-

nettarım.. Ne olur bunu yaz” 
diyor, niçin ve nasıl korkularını 
yenip en gizemli sırlarının açığa 
çıkmasını riske sokarak benimle 
konuşmayı kabul ettiğini söyler-
ken.

Büyük bir sır taşıyor

Onunla bir kafede karşılaşıyo-
ruz. Ve onun bana anlattıkları-
nı da anonim olarak yazacağıma 
söz veriyorum. Sormamam gere-
ken şeyler olduğunu, sorarsam 
bilmem gerekenden daha fazla 
şeyler öğreneceğimi biliyorum. 
Gözümde çok büyük bir sırrı 
olan bir insan canlanıyor. 10 yıl 
kadar önce Danimarka’ya gelmiş. 
Gelmesinden kısa bir süre sonra 
hastalanmış. Bu kadar ağır has-
talanmasından ters giden bir şey-
ler olduğunu anlamış. Zira bu ka-
dar hasta olmamış daha önce hiç. 
Yaptırdığı HIV testi de ne olum-
lu ne olumsuz bir sonuç vermiş. 
HIV testinin belirli bir sonucunu 
alabilmesi için bir ay daha bekle-
mesi gerekmiş.

“Hayatımda geçirdiğim ne kötü 
günlerdi. Çok kötü bir şeyler ola-
cağını biliyordum, ama testlerde 
bir şey görülmüyordu. Sonunda 
cevabı alınca şoke oldum. Hiç bir 
şey hissetmiyordum. Neredeyse 
duygularım donmuş gibiydi” di-
yor.

Geriye altı-yedi 
yılın kalmış..
Ne zaman bulaştığını bilmiyor, 
ama Danimarka’ya geldikten he-
men sonra olmalı. Bir gece eğlen-
mek için şehre çıktığında bir er-
kekle karşılaşıyor. O gece olmuş 
olmalı. Danimarka’ya gelmeden 
bir kaç ay önce yaptırdığı testtin 
sonucunun olumsuz olduğunu bi-
liyor zira. Hastanedeki danışman 
kendisine 6-7 yıl ömrü kaldığını 

söylüyor. Bunları duymak çok zo-
runa gidiyor. Eve gidince devamlı 
ağlıyor. Etrafında bir çok kişi ol-
masına rağmen kimseye içinden 
geçenleri anlatamıyor.

İlk kez sessizliğini bozuyor

5-6 ay geçtikten sonra sessizliğini 
bozuyor- ve sevgilisine açılıyor. 
Nasıl söyleyeceğini bilemediği 
için uzun süre geçiyor. Sevgilisi-
ni kaybetmekten korkuyor. Ne 
yapacağını bilmediği için sevgili-
sinden ayrılmaya karar veriyor. 
Sevgilisi de bunu kabullenmekte 
zorlanıyor. Onun da alışması ge-
rekiyor. Bir ay boyunca sevgilisi 
ona kızdığı için konuşmamışlar. 
Tekrar bir araya geliyorlar ve 
tekrar sevgili hayatı yaşamaya 
başlıyorlar. 2004 yılının ekim 
ayında ikinci kez sessizliğini bo-
zuyor.

HIV Danmark danışmanların-
dan Solveig Roth ile karşılaşıyor. 
4-5 kez konuşmak üzere bir ara-
ya geliyorlar. Ve daha önce his-
setmediği bir rahatlık hissetmeye 
başlıyor. Solveig dikkatle dinliyor 
ve onu anlıyor. “Çok memnun 
oldum. Bir danışmanın da öte-
sinde bana yardımcı oluyor. Ona 
sorunlarımdan bahsettikten be-
nim bir psikologla görüşmemin 
yararlı olacağını söylüyor.” diye 
konuşuyor.

AIDS Fonuna 
başvuru olanağı
Solveig kendisine 
AIDS fonuna bir 
burs için başvu-
ruda bulunabile-
ceğini söylüyor. 
Kendisi gibi HIV 
taşıyıcısı olan ve 
kaynakları sınırlı olan kişiler için 
fonun yardımcı olduğunu söylü-
yor. AIDS fonu ona 5 bin kron 

hasta bursu veriyor ve o bu pa-
rayı psikolog yardımı almak için 
kullanıyor.

“Hayatımda kimseye anlatma-
dığım çok şeyler oldu. Psikolog 
hayatımda anlatmakta en çok 
güçlük çektiğim şeyleri dile ge-
tirmemde yardımcı oldu. Faydası 
olduğunu düşünüyorum. Başarılı 
bir psikologdu ve onunla konuş-
mak beni çok rahatlattı. Defte-
rimi kapatıp kalemimi masaya 
bırakıyorum. Röportajın bitti-
ğini anlatmak istiyorum. Geniş 
bir gülümseme yayılıyor yüzüne. 
O yoluna ben yoluma giderken 
onun kendisine yapılan yardım-
dan ne kadar minnettar olduğu-
nu yazmaya söz veriyorum. 

AIDS fonu her yıl hasta yardımı olarak 
2 milyon Kron dağıtıyor.
Hasta yardımı iki grupta toplanıyor. 
Biri yetişkinler, diğeri de çocuklar 
için.
Yetişkinler iki en fazla 5 bin kron al-
mak için müracaatta bulunabiliyorlar 
ve bu yardım iki kez verilebiliyor.
HIV taşıyıcısı çocuklar da 18 yaşına 
gelinceye kadar her yıl 4 bin kron yar-
dım için başvuruda bulunabilirler.
Prensip olarak herkese verilebilen bu 
yardımlar yalnız ekonomik olanakları 
sınırlı, iş veya sağlık durumu yardım 
almayı gerektiren kişilere verilir.
Yardım alma şartlarına uyan kişiler  
başvuruda bul unmalarından bir kaç 
gün sonra yardımı alabilirler.

AIDS fonuna minnettar
2006 yılı Sonbahar aylarında HABER gazetesi 

ve Etnik azınlıklar arasında da AIDS/HIV ya-
yılımının önlenmesi için AIDS Fonu tarafın-

dan hazırlanan proje CROSS-OVER arasında işbir-
liği gerçekleştirildi. Bu işbirliğinin sonuçlarını HA-
BER gazetesinin 19 Ocak’ta yayınlanan sayısında 
yer alan tema eki ve www.haber.dk sitesinde görebi-
lirsiniz.
Cross-over geçtiğimiz Ekim ayında Haber gazetesi 

ile ilişkiye geçince HABER yetkilileri büyük ilgi gös-
terdiler
İşbirliği ile ilgili olarak Haber gazetesi genel yayın 

yönetmeni Cengiz Kahraman şunları söyledi, ”Ha-
ber diğer Danimarka gazetelerin ulaşamadığı yerle-
re ve kitlelere ulaşıyor. Gazete olarak hayatın hem 
iyi hem kötü yönlerini ele almak durumundayız. 
HIV ve AIDS hepimizi herhangi bir şekilde tehdit 
eden bir hastalıktır. AIDS etnik köken, din tanımaz. 
Danimarka’da yaşayan Türkiye kökenli göçmenler 
de diğer insanlar kadar sağlık hizmetlerinden yarar-
lanma ve bilgilenme hakkına sahipler”. 
Cross-Over 2003 yılından beri çalışmalarına devam 

etmekte. Projenin çıkış noktası ise Danimarka’da 
yaşayan göçmenlerin cinsel yolla bulaşan hastalık-
lar ve gebelikten korunma yolları konusunda bilgi-
lendirmektir. Cross-Over çalışma alanı içinde bulu-
nan konularda devamlı ve sağlıklı bir bilgilendirme-
yi sağlayabilmek için bir çok değişik etnik grup ve 
azınlık dernekleri ile işbirliği içindedir. Danimar-
ka’daki Türkiye kökenli göçmenlere ulaşmak için de 
HABER gazeesi ile işbirliği yapmak bu yüzden isa-
betli olmuştur.
Kampanyanın genel kapsamı halihazırda Cross-

Over tarafından belirlenmişti. Bu kampanyanın for-
munu belirleyebilmek için ise HABER tarafından 
Türkiye kökenli kadın ve erkeklerden oluşan bir ile-
tişim grubu oluşturuldu.
Proje sorumlusu Mirka Mozer, ”İletişim grubu çok 

önemlidir. Grup HABER okurlarını temsilen seçil-
miş bir kesittir ve ekte yer alan yazı başlıklarının ne 
derece gerekli olduğu konusunda en iyi garantidir.” 
diye konuşuyor.
Ocak ayı boyunca devam edecek kampanya boyun-

ca HIV/AIDS konusudnaki çalışmaları ile tanınan 
bir başhekim, aşkı için yalan ve sırlarla dolu bir ya-
şam sürmek zorunda kalan bir bir genç, onlara olan 
sevgisi ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri gereğine olan 
inancı nedeniyle çocukları ile cinsel konularda bilgi-
lendirici konuşmalar yapmanın zorluklarını çok iyi 
bilen bir anne ile HIV testi yaptırmış olan bir Türk 
gencinin anlattıkları ve nihayet HIV/AIDS konusun-
daki bilgilerinizi sınayabileceğiniz bir toto kuponu 
ile karşılaşacaksınız. 
Nihayet size de söz hakkı tanıyoruz. www.haber.dk 

sitesindeki modülleri kullanarak HIV/AIDS hakkın-
da en soru sorabilir. Düşüncelerinizi yazabilirsiniz.
Umarız kampanyamıza aktif olarak katılırsınız.

haber

C
insel hastalıklar 
genellikle cinsel 
ilişki yoluyla bula-
şan hastalıklardır. 

Cinsel hastalıklara bakteri-
ler, virüsler, mantarlar ve 
parasitler neden olurlar. 
Danimarka’daki en yaygın 
cinsel hastalıklar, klamy-
dia, herpes ve cinsel organ-
larda siğilce ve kabacıklar 
oluşmasıdır.

Cinsel hastalıklardan 
korunmak için prezerva-
tif kullanmak gereklidir. 
Prezervatif cinsel hasta-
lıklardan korunmanın tek 
yoludur. Doğum kontrol 
hapları, spiral ve femidom 
(bayan prezervatifi- Pessar) 
hamileliklere karşı koruma 
yöntemleridir, ancak cinsel 
hastalıkların bulaşmasını 
engelleyemezler. Herpes, 
cinsel organlarda siğil 
oluşması ve bel soğukluğu 
gibi hastalıklara karşı da 
prezervatifler yüzde 100 
koruma sağlamazlar. Bu 
hastalıkların ortaya çıktığı 
durumlarda cinsel ilişki-
den ve temastan kaçınmak 
en doğru yoldur.

Cinsel hastalıklarda ku-
luçka dönemi (Bulaşma 
gerçekleştikten, hastalığın 
ortaya çıkmasına kadar 

geçen dönem) 2 gün ile 2 
yıl arasında değişebilir. 
Bu yüzde uzunca bir süre 
farkında olmadan hastalık 
bulaştırabiliriz.

Hiçbir belirtiye rastlama-
dan da cinsel hastalık sahibi 
olabiliriz, böylelikle farkın-
da olmadan bir çok kişiye 
de hastalık bulaştırabiliriz. 
Aşağıdaki satırlarda bazı 
cinsel hastalıkların belirti-
leri, tedavi yöntemleri, ve 
korunma yolları hakkında 
bilgiler edinebilirsiniz.

Ayrıca bilgi almak için 
hangi kurum ve kuruluş-
lara başvurabileceğinizi 
de burada görebilirsiniz. 
Herhangi bir konuda şüp-
he içine düşerseniz kendi 
doktorunuza veya cinsel 
hastalıklar kliniğine de 
başvurabilirsiniz. Cinsel 
hastalıkların çoğunun te-
davisi vardır ve ne kadar 
çabuk harekete geçilirse o 
kadar iyi olur, zira genel-
likle kontrol süresi bulaşma 
anından sonra 10-14 günlük 
bir süre gerektirebilir.

Klamydia
Cinsel ilişki yoluyla veya 
anneden çocuğa doğum 
yoluyla geçer. Kadınlar-
da belirtisi küçük tuvalet 

yapılırken akıntı ve acıma 
hissedilmesi, erkeklerde 
ise penisten sarımsı akıntı 
ve peniste sızıdır. Klamy-
dia tedavisi mümkün ve 
gereklidir. Klamydia’nın 
zamanında tedavi edilmesi 
önemlidir.Tedavi edilme-
mesi durumunda kadın-
larda doğurganlığı engel-
leyebilir. Bu hastalık ilaçla 
tedavi edilir.

Kondylom (Cinsel 
organlarda siğil)
Cinsel ilişki yoluyla ve an-
neden çocuğa doğum yo-
luyla bulaşır. Belirtileri ise 
cinsel organlar çevresinde 
siğillerdir. Kadınlarda bu 
siğiller cinsel organ dudak-
larında, girişinde ve rahim 
girişinde görülür. Erkekler-
de cinsel organ üzerinde, 
sünnetsiz erkeklerde ön 
deride ve sidik torbası ağ-
zında görülür. Kondylomlar 
hem erkeklerde hem kadın-
larda anüs çevresinde veya 
içinde görülür. Bu siğillerin 
bir defa ortayı çıkmasından 
sonra yeni,den ortaya çıka-
bilir. Siğiller ilaç sürme, 
dondurma veya küçük bir 
ameliyat sayesinde alınır. 
Bu siğillerden kurtulun-
masa bile hastalık belirti 

aşamasında olduğundan 
bulaştırma riski azalır. 
Bazı durumlarda siğillere 
karşı aşılanmak da işe ya-
rayabilir.

HERPES 
Herpes cinsel ilişki yoluy-
la, öpüşmekle veya anne-
den çocuğa doğum yoluyla 
geçer. Belirtileri yaraya dö-
nüşen torbacıklar, lenf bez-
lerinde şişmeler, hastalığın 
görüldüğü bölgelerde acı ve 
ağrılar ve nezle benzeri be-
lirtilerdir. Bir kere Herpes 
hastalığına yakalananlar 
bir kez daha yakalanabi-
lirler, ancak bunun tekrar 
ortaya çıkıp çıkmayacağı 
veya ne kadar sıklıkla çıka-
cağı kişiden kişiye değişir. 
Herpes enfeksiyonu asla 
iyileşmez, yani bu virüsten 
kurtulmak imkansızdır. An-
cak ilaçla tedavisi mümkün-
dür ve tekrar ortaya çıktığı 
durumlarda da daha hafif 
görülür.

GONORÉ
BEL SOĞUKLUĞU
Cinsel ilişki yoluyla ve an-
neden bebeğe doğumla bu-
laşır.Bel soğukluğu çok ha-
fif belirtilerle veya bazen 
de hiç belirtisiz seyreden 
bir hastalıktır. Erkeklerde 
ve kadınlarda küçük tuva-
letin yapıldığı esnada akıntı 
ve sızılar şeklinde kendini 
gösterir. Bel soğukluğu, te-
davi edilmemesi durumun-
da kadınlarda kısırlığa ne-
den olabilir. Tedavi ilaçla 
yapılır.

SYFILIS
FRENGİ

Frengi, cinsel ilişki, öpüş-
me ve anneden çocuğa 
doğum yoluyla geçen bir 
hastalıktır. Hastalığın üç 
evresi vardır. 1. Evrede ya-
ralar oluşur, 2. evrede nezle 
benzeri belirtiler görülür ve 
3. evre sinir sistemi, kalp ve 
beyinde hasarlara yol açan 
ciddi bir evredir. Bunun 
sonucunda bunama hasta-
lığı ortaya çıkabilir. Frengi 
günümüzde nadir görülen 
bir hastalıktır., ancak te-
davi edilmemesi durumun-
da ciddi sonuçlar doğurur. 
Hastalığın geçirilmesinden 
yıllarca sonra bile ciltte, ke-
miklerde, beyin ve damar-
larda hasar ortaya çıkabilir. 
Frengi ilaçla tedavi edilir.

HEPATİT
KARACİĞER İLTİHABİ
Karaciğer iltihabının üç 
türü vardır.
Hepatit A: az bulaşıcı-
dır, parmakla cinsel ilişki 
yoluyla, kan yoluyla veya 
dışkı yoluyla bulaşır.

Hepatit B: Çok az bulaşıcı-
dır, cinsel ilişki yoluyla, kan 
yoluyla ve anneden çocuğa 
doğumla geçer.
Hepatit C:  Çok az bula-
şıcıdır, kan yoluyla veya 
anneden çocuğa doğumla 
geçer. Yeni Hepatit C teş-
hisi konulan kişilerde bu 
hastalığın belirtilerinin gö-
rülmesi çok nadirdir.

Belirtiler nezle belirtile-
rine benzer, bulantı, mide 
ağrıları ve sarılık. Hepatit 
A ve B türlerine karşı aşı 
ile korunulabilir, ancak bu 
hastalığın her üç türünün 
tedavisi zahmetlidir ve 

bazı durumlarda kronik-
leşebilir.

HIV (Human Immune-
deficiency Virus)
HIV; Kan, sperm, cinsel or-
gan akıntısı veya anneden 
çocuğa doğum yoluyla veya 
anne sütü yoluyla geçer. 
Vücudun bağışıklık özelliği-
ne saldırır ve diğer enfeksi-
yonlara karşı mücadelesini 
ortadan kaldırır. HVI bulaş-
masının ani belirtileri özel-
likle lenf bezlerinde şişme, 
döküntü ve nezle benzeri 
belirtilerdir. Bu belirtiler 
bulaşma anından sonraki 
1-4 hafta içinde ortaya çı-
kar ve 1-4 hafta sürer. An-
cak HVI bulaşan kişilerin 
sadece yüzde 50’sinde ani 
belirtiler ortaya çıkar. HIV 
bulaşmasından sonra tedavi 
uygulanmazsa vücudun ba-
ğışıklık sistemi zarar görür 
ve AİDS hastalığı ortaya 
çıkar. AİDS (Acquired Im-
muno-Deficiency Syndro-
me) Kazanılmış bağışıklığın 
ortadan kalkması hastalığı 
anlamına gelir ve kronik ve 
ölümcül bir hastalıktır.

HIV/AİDS’e karşı bir teda-
vi bulunmamaktadır, ancak 
HIV virüsünün vücutta ya-
yılmasını engelleyen ilaçlı 
tedavi yöntemi mevcuttur. 
Ancak her ne kadar ilaçla 
tedavi mümkünse de bu te-
davinin ne kadar süre ret-
kili olduğu henüz ortaya çı-
karılamamıştır. Tahminler 
20 yıl öngörmektedir. HVI 
ve AIDS tedavi edilmezse 
bu virüsü kapıp hastalığa 
yakalananlar 10 yıl yaşa-
maktadırlar.

Bu sayfa HABER & cross-over işbirliğince hazırlanmıştır

Cinsel hastalıklar
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O 
bir eşcinsel ve bir 
mülteci. Yaşamında 
onun başkalarına 
anlatmaya cesaret 
bile edemeyeceği çok 

şeyler olmuş, ta ki AIDS Fonu 
sayesinde bir psikologla konuşma 
imkanı ortaya çıkıncaya kadar. 
“AIDS Fonu çalışanlarından So-
veig ile AİDS Fonuna çok min-

nettarım.. Ne olur bunu yaz” 
diyor, niçin ve nasıl korkularını 
yenip en gizemli sırlarının açığa 
çıkmasını riske sokarak benimle 
konuşmayı kabul ettiğini söyler-
ken.

Büyük bir sır taşıyor

Onunla bir kafede karşılaşıyo-
ruz. Ve onun bana anlattıkları-
nı da anonim olarak yazacağıma 
söz veriyorum. Sormamam gere-
ken şeyler olduğunu, sorarsam 
bilmem gerekenden daha fazla 
şeyler öğreneceğimi biliyorum. 
Gözümde çok büyük bir sırrı 
olan bir insan canlanıyor. 10 yıl 
kadar önce Danimarka’ya gelmiş. 
Gelmesinden kısa bir süre sonra 
hastalanmış. Bu kadar ağır has-
talanmasından ters giden bir şey-
ler olduğunu anlamış. Zira bu ka-
dar hasta olmamış daha önce hiç. 
Yaptırdığı HIV testi de ne olum-
lu ne olumsuz bir sonuç vermiş. 
HIV testinin belirli bir sonucunu 
alabilmesi için bir ay daha bekle-
mesi gerekmiş.

“Hayatımda geçirdiğim ne kötü 
günlerdi. Çok kötü bir şeyler ola-
cağını biliyordum, ama testlerde 
bir şey görülmüyordu. Sonunda 
cevabı alınca şoke oldum. Hiç bir 
şey hissetmiyordum. Neredeyse 
duygularım donmuş gibiydi” di-
yor.

Geriye altı-yedi 
yılın kalmış..
Ne zaman bulaştığını bilmiyor, 
ama Danimarka’ya geldikten he-
men sonra olmalı. Bir gece eğlen-
mek için şehre çıktığında bir er-
kekle karşılaşıyor. O gece olmuş 
olmalı. Danimarka’ya gelmeden 
bir kaç ay önce yaptırdığı testtin 
sonucunun olumsuz olduğunu bi-
liyor zira. Hastanedeki danışman 
kendisine 6-7 yıl ömrü kaldığını 

söylüyor. Bunları duymak çok zo-
runa gidiyor. Eve gidince devamlı 
ağlıyor. Etrafında bir çok kişi ol-
masına rağmen kimseye içinden 
geçenleri anlatamıyor.

İlk kez sessizliğini bozuyor

5-6 ay geçtikten sonra sessizliğini 
bozuyor- ve sevgilisine açılıyor. 
Nasıl söyleyeceğini bilemediği 
için uzun süre geçiyor. Sevgilisi-
ni kaybetmekten korkuyor. Ne 
yapacağını bilmediği için sevgili-
sinden ayrılmaya karar veriyor. 
Sevgilisi de bunu kabullenmekte 
zorlanıyor. Onun da alışması ge-
rekiyor. Bir ay boyunca sevgilisi 
ona kızdığı için konuşmamışlar. 
Tekrar bir araya geliyorlar ve 
tekrar sevgili hayatı yaşamaya 
başlıyorlar. 2004 yılının ekim 
ayında ikinci kez sessizliğini bo-
zuyor.

HIV Danmark danışmanların-
dan Solveig Roth ile karşılaşıyor. 
4-5 kez konuşmak üzere bir ara-
ya geliyorlar. Ve daha önce his-
setmediği bir rahatlık hissetmeye 
başlıyor. Solveig dikkatle dinliyor 
ve onu anlıyor. “Çok memnun 
oldum. Bir danışmanın da öte-
sinde bana yardımcı oluyor. Ona 
sorunlarımdan bahsettikten be-
nim bir psikologla görüşmemin 
yararlı olacağını söylüyor.” diye 
konuşuyor.

AIDS Fonuna 
başvuru olanağı
Solveig kendisine 
AIDS fonuna bir 
burs için başvu-
ruda bulunabile-
ceğini söylüyor. 
Kendisi gibi HIV 
taşıyıcısı olan ve 
kaynakları sınırlı olan kişiler için 
fonun yardımcı olduğunu söylü-
yor. AIDS fonu ona 5 bin kron 

hasta bursu veriyor ve o bu pa-
rayı psikolog yardımı almak için 
kullanıyor.

“Hayatımda kimseye anlatma-
dığım çok şeyler oldu. Psikolog 
hayatımda anlatmakta en çok 
güçlük çektiğim şeyleri dile ge-
tirmemde yardımcı oldu. Faydası 
olduğunu düşünüyorum. Başarılı 
bir psikologdu ve onunla konuş-
mak beni çok rahatlattı. Defte-
rimi kapatıp kalemimi masaya 
bırakıyorum. Röportajın bitti-
ğini anlatmak istiyorum. Geniş 
bir gülümseme yayılıyor yüzüne. 
O yoluna ben yoluma giderken 
onun kendisine yapılan yardım-
dan ne kadar minnettar olduğu-
nu yazmaya söz veriyorum. 

AIDS fonu her yıl hasta yardımı olarak 
2 milyon Kron dağıtıyor.
Hasta yardımı iki grupta toplanıyor. 
Biri yetişkinler, diğeri de çocuklar 
için.
Yetişkinler iki en fazla 5 bin kron al-
mak için müracaatta bulunabiliyorlar 
ve bu yardım iki kez verilebiliyor.
HIV taşıyıcısı çocuklar da 18 yaşına 
gelinceye kadar her yıl 4 bin kron yar-
dım için başvuruda bulunabilirler.
Prensip olarak herkese verilebilen bu 
yardımlar yalnız ekonomik olanakları 
sınırlı, iş veya sağlık durumu yardım 
almayı gerektiren kişilere verilir.
Yardım alma şartlarına uyan kişiler  
başvuruda bul unmalarından bir kaç 
gün sonra yardımı alabilirler.

AIDS fonuna minnettar
2006 yılı Sonbahar aylarında HABER gazetesi 

ve Etnik azınlıklar arasında da AIDS/HIV ya-
yılımının önlenmesi için AIDS Fonu tarafın-

dan hazırlanan proje CROSS-OVER arasında işbir-
liği gerçekleştirildi. Bu işbirliğinin sonuçlarını HA-
BER gazetesinin 19 Ocak’ta yayınlanan sayısında 
yer alan tema eki ve www.haber.dk sitesinde görebi-
lirsiniz.
Cross-over geçtiğimiz Ekim ayında Haber gazetesi 

ile ilişkiye geçince HABER yetkilileri büyük ilgi gös-
terdiler
İşbirliği ile ilgili olarak Haber gazetesi genel yayın 

yönetmeni Cengiz Kahraman şunları söyledi, ”Ha-
ber diğer Danimarka gazetelerin ulaşamadığı yerle-
re ve kitlelere ulaşıyor. Gazete olarak hayatın hem 
iyi hem kötü yönlerini ele almak durumundayız. 
HIV ve AIDS hepimizi herhangi bir şekilde tehdit 
eden bir hastalıktır. AIDS etnik köken, din tanımaz. 
Danimarka’da yaşayan Türkiye kökenli göçmenler 
de diğer insanlar kadar sağlık hizmetlerinden yarar-
lanma ve bilgilenme hakkına sahipler”. 
Cross-Over 2003 yılından beri çalışmalarına devam 

etmekte. Projenin çıkış noktası ise Danimarka’da 
yaşayan göçmenlerin cinsel yolla bulaşan hastalık-
lar ve gebelikten korunma yolları konusunda bilgi-
lendirmektir. Cross-Over çalışma alanı içinde bulu-
nan konularda devamlı ve sağlıklı bir bilgilendirme-
yi sağlayabilmek için bir çok değişik etnik grup ve 
azınlık dernekleri ile işbirliği içindedir. Danimar-
ka’daki Türkiye kökenli göçmenlere ulaşmak için de 
HABER gazeesi ile işbirliği yapmak bu yüzden isa-
betli olmuştur.
Kampanyanın genel kapsamı halihazırda Cross-

Over tarafından belirlenmişti. Bu kampanyanın for-
munu belirleyebilmek için ise HABER tarafından 
Türkiye kökenli kadın ve erkeklerden oluşan bir ile-
tişim grubu oluşturuldu.
Proje sorumlusu Mirka Mozer, ”İletişim grubu çok 

önemlidir. Grup HABER okurlarını temsilen seçil-
miş bir kesittir ve ekte yer alan yazı başlıklarının ne 
derece gerekli olduğu konusunda en iyi garantidir.” 
diye konuşuyor.
Ocak ayı boyunca devam edecek kampanya boyun-

ca HIV/AIDS konusudnaki çalışmaları ile tanınan 
bir başhekim, aşkı için yalan ve sırlarla dolu bir ya-
şam sürmek zorunda kalan bir bir genç, onlara olan 
sevgisi ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri gereğine olan 
inancı nedeniyle çocukları ile cinsel konularda bilgi-
lendirici konuşmalar yapmanın zorluklarını çok iyi 
bilen bir anne ile HIV testi yaptırmış olan bir Türk 
gencinin anlattıkları ve nihayet HIV/AIDS konusun-
daki bilgilerinizi sınayabileceğiniz bir toto kuponu 
ile karşılaşacaksınız. 
Nihayet size de söz hakkı tanıyoruz. www.haber.dk 

sitesindeki modülleri kullanarak HIV/AIDS hakkın-
da en soru sorabilir. Düşüncelerinizi yazabilirsiniz.
Umarız kampanyamıza aktif olarak katılırsınız.

haber

AIDS-LINIEN
Skindergade 27, 1159 København K, mandag 
- fredag kl. 9-23, lørdag og søndag, tlf. 33 91 11 
19
Personlig rådgivning efter aftale
www.AIDS-linien.dk

CENTER FOR SEX OG SUNDHED
Jernbanegade 1 2. sal, 5000 Odense
Personlig rådgivning: mandag kl. 14-21 og ons-
dag kl. 10-16 eller efter aftale, tlf. 6314 2814
Telefonrådgivning: mandag - fredag kl. 9-22,
lørdag og søndag kl. 16-22, tlf. 6314 2814
Mail: info@sexogsundhed.dk

HIV-DANMARK
Øst: Skindergade 44, 1159 København K, 
mandag - fredag kl. 9-15, tlf. 33 32 58 60
www.hiv-danmark.dk
Sønderjylland og Fyn: Jernbanegade 16, 2. sal, 
5000 Odense C, mandag - fredag kl. 10-14, tlf. 
70 22 58 68 eller mandag ml. 10-14, tlf. 66 12 
59 00
Vest og nord: Kannikegade 18, 8000 Århus C, 
mandag - torsdag kl. 9.30-14.30 tlf. 7022 5868

LYSTHUSET
Center for seksuel sundhed
Kannikegade 18, 8000 Århus C
Kontorets åbningstid: man-tors kl.9-15.
Kondomeriet: tirs-tors kl.14-17. 
Tlf:7027 5005 E-mail:lysthus@ag.aaa.dk

SEX OG SAMFUND
Rosenørns Allé 14 st., 1134 Kbh. V.
Præventions- og rådgivningsklinikken
åbent: mandag, tirsdag og torsdag, kl. 16-19
Bestil tid: mandag, tirsdag og torsdag kl. 15-16
Tlf. 33 13 91 13

SEX-LINIEN FOR UNGE - SEX OG SAMFUND
Alle hverdage ml. 15-17
Tlf. 70 20 22 66

CROSS-OVER
Lille Kirkestræde 3, 1072 Kbh. K
Personlig og telefonrådgivning på dansk, engelsk 
og tyrkisk; mandag - fredag kl. 12-17, tlf. 3631 
0808
Hotline på kiswahili, fransk, engelsk, tyrkisk og 
dansk tirsdag kl. 18-20, tlf. 3631 0707

Cinsel Hastalık Klinikleri:
BISPEBJERG HOSPITAL
Venereaklinikken, Bispebjerg Bakke 23, 2400 
København N
Mandag - fredag kl. 12-13 telefon 3531 3188

SEX OG SAMFUND
Rosenørns Allé 14 st., 1134 Kbh. V.
Præventions- og rådgivningsklinikken
åbent: mandag, tirsdag og torsdag, kl. 16-19
Bestil tid: mandag, tirsdag og torsdag kl. 15-16
Tlf. 33 13 91 13

Kişisel olarak veya telefonla bilgi 
alabileceğiniz makamlar:
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Bjarne Rasmussen

C
insellik insanın 
yaşamı boyunca 
dönemden döneme 
değişen anlamlar 

kazanır, cinsellik toplumsa 
şartlara bağlı olarak zama-
na ve yere göre de farklı 
şekillerde anlaşılır ve kabul 
edilir. Bu yüzden cinselliğin 
biyolojik, sosyal, kültürel, 
duygusal, tarihi ve siya-
si kökleri bulunmaktadır. 
Cinsellik bireyin beraberin-
de getirdiği kültür ve içinde 
bulunduğu

çevrenin şartları doğrultu-
sunda öneme sahip olur ve 
ifade edilir.
Okul
Danimarka’da 1970 yılından 
beri ilkokullarda zorunlu 
cinsel eğitim verilir. Cinsel 
eğitim sağlık eğitiminin bir 
parçasıdır. Cinsel eğitimin 
sağlık eğitminin bir parçası 
olmasının nedeni, cinselliğin 
bireyin sağlığına ve yaşam 
kalitesine yaptığı olumlu 
veya olumsuz etkiler nede-
niyledir.

Cinsel hastalıklar ve ha-
milelikten korunma yolları 
hakkında bilgi sahibi olmak 
yeterli değildir. Bilginin ey-
leme dökülmesi gerekmekte-
dir. Kişinin bedeni ve hasta-
lıkların bulaşma ve yayılma 

yolları hakkında bilgi sahibi 
olmasının yanı sıra sosyal 
bilinç dediğimiz şeye de 
ihtiyaç vardır, yani gençler 
diğer gençlerin nasıl düşün-
düklerini de bilmek zorun-
dadırlar.

Bu yüzden öğretmenin 
amacı sadece klinik bilgi 
vermek olmayıp, aynı za-
manda gençlerin yaşıtları-
nın ne düşündükleri, nasıl 
düşündükleri, tutumlarının 
ve yaptıklarının ne olduğu 
konusunda sosyal bilgiler 
de vermektir. Bu yapılırken 
gençlerin diğer gençlerin 

yaptıklarını ve düşündük-
lerini kopyalarını sağlamak 
değil, bu konuda kendi öz-
gün düşünce ve tavırlarının 
oluşturmalarında yardımcı 
olmak amaçlanmaktadır. 
Okullarda verilen cinsel eği-
tim gençleri ve çocukları sex 
yapmaya teşvik etmek ama-
cıyla verilmemektedir.
Anne babalar
Bu alanda okullarda verilen 
eğitimin anne babalar ta-
rafından da desteklenmesi 
önemlidir. Bu demek değil-
dir ki, anne babalar kendi 
cinselliklerini çocuklarına 

sergilemeliler, tam aksine. 
Çocuklar, anne babalarının 
cinsel yaşamlarını bilmek 
istemezler. Ama anne baba-
lar bu konuda bilinçlenme 
ihtiyacının doğal olduğunı 
ve bilgi verilecek yerlere 
başvurmanın sakıncası ol-
madığını çocuklarına söyle-
melidirler.

Kamuya açık alan cinsel 
mesajlarla doludur. Genç 
veya çocuk gözüyle bu sin-
yalleri seçmek zor olabilir, 
ancak yanlarında bir yetişki-
nin yorumlarının olduğunu 
bilirlerse neyin kurgu, neyin 

gerçek olduğunu daha kolay 
ayırt edebilirler.

Yasak  ve gizli olan şeyler 
genellikle çekicidir de, genç-
ler ve çocuklar bunları keş-
fetmeyi severler. Çocuklar 
bu bilgi araştırmasını gizli 
yaparlarsa düzeyli ve sağ-
lıklı olmayan bilgilere ulaş-
ma riskleri vardır, örneğin 
internette, zira buradaki bil-
gileri değerlendirme olanağı 
bulunmamaktadır.

Çocukların sağlıklı bilgi-
lenmeleri açısından anne 
babalar bu bilgi kaynakları 
hakkında çocukları aydınlat-
malıdırlar, böylece sosyal ve 
bireysel ahlaki  sınırları da 
belirlemiş olurlar. Başka bir 
olanak ise çocukların öğret-
menlerine bu konuyu ele al-
maları ricasında bulunmak 
olabilir.
Araştırmalar
Anne babaların çocukların 
cinsel eğitimine katkıları 
veya bunun eksikliği ko-
nusunda bir çok araştırma 
yapılmıştır. Genel eğilim 
anne babaların cinsel eği-
timi okullara veya arkadaş 
çevresine devrettiğine işaret 
ettiği şeklindedir.

Anne babaların cinsel 
konuları tartışmayı red-
detmediği ailelerden gelen 
çocukların diğer çocuklara 
oranla daha geniş bilgiye 

sahip oldukları bilinmekte. 
Bu gruptaki çocuklar ve 
gençler kendi eşleriyle daha 
iyi diyalog kurabilmekte, 
her türlü azınlıklara karşı 
daha hoşgörülü olabilmekte 
ve eşleri ile olan ilişkilerine 
daha fazla güven duymak-
tadırlar.

Çocukların aileden cinsel 
eğitim aldıkları için erken 
yaşta cinsel ilişki kurdukla-
rını gösteren hiçbir araştır-
ma bulunmamaktadır. Daha 
sonraları daha sağlıklı ve 
tatmin edici bir cinsel yaşa-
ma sahip olanların da cinsel-
likten utanmayan gruptan 
oldukları bilinmektedir.

İyi bir cinsel eğitim bilgi, 
karşılıklılık, kendi değer ve 
duygularıyla hesaplaşmanın 
birleşmesi sonucu ortaya çı-
kar. Bu aynı zamanda davra-
nışların temeli, saygı göster-
me, hoşgörü, yaşam sevinci 
ile sosyal ve bireysel ahlakı 
konularda tavır almayı da 
beraberinde getirir.

Sağlık fiziksel, psikolojık 
ve sosyal etkenlere bağlıdır. 
Hepimiz çocuklarımızı tabii 
ki çok seviyoruz ve çocuk-
larımızın hayatta kaşılaşa-
cakların riskli durumların 
üstesinden gelebilmeleri 
için her şeyi yapmaya da 
hazırız. Cinsel alanda da bu 
geçerlidir.

Çocuklarla cinselliği konuşmanın önemi

Çocuklar, sürekli kamuya açık alanlarda cinsel mesaj içerikli reklam, ilan vs. karşılaşıyorlar. Bu da onların 
yetişkinlik hayatını olumsuz etkileyebilecek düşüncelere kapılmalarına neden olabilir. Bu yüzden uzmanlar 
anne-babaların çocuklarıyla cinsellik konularında konuşmalarını öneriyorlar.  
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Özel olarak hazırlanmış olan bu dört sayfalık AIDS-HIV eki 
Cross-Over ve Haber gazetesi işbirliğince gerçekleştirildi. 

HABER Cross-Over işbirliği
Andy Grysbaek

O 
bir eşcinsel ve bir 
mülteci. Yaşamında 
onun başkalarına 
anlatmaya cesaret 
bile edemeyeceği çok 

şeyler olmuş, ta ki AIDS Fonu 
sayesinde bir psikologla konuşma 
imkanı ortaya çıkıncaya kadar. 
“AIDS Fonu çalışanlarından So-
veig ile AİDS Fonuna çok min-

nettarım.. Ne olur bunu yaz” 
diyor, niçin ve nasıl korkularını 
yenip en gizemli sırlarının açığa 
çıkmasını riske sokarak benimle 
konuşmayı kabul ettiğini söyler-
ken.

Büyük bir sır taşıyor

Onunla bir kafede karşılaşıyo-
ruz. Ve onun bana anlattıkları-
nı da anonim olarak yazacağıma 
söz veriyorum. Sormamam gere-
ken şeyler olduğunu, sorarsam 
bilmem gerekenden daha fazla 
şeyler öğreneceğimi biliyorum. 
Gözümde çok büyük bir sırrı 
olan bir insan canlanıyor. 10 yıl 
kadar önce Danimarka’ya gelmiş. 
Gelmesinden kısa bir süre sonra 
hastalanmış. Bu kadar ağır has-
talanmasından ters giden bir şey-
ler olduğunu anlamış. Zira bu ka-
dar hasta olmamış daha önce hiç. 
Yaptırdığı HIV testi de ne olum-
lu ne olumsuz bir sonuç vermiş. 
HIV testinin belirli bir sonucunu 
alabilmesi için bir ay daha bekle-
mesi gerekmiş.

“Hayatımda geçirdiğim ne kötü 
günlerdi. Çok kötü bir şeyler ola-
cağını biliyordum, ama testlerde 
bir şey görülmüyordu. Sonunda 
cevabı alınca şoke oldum. Hiç bir 
şey hissetmiyordum. Neredeyse 
duygularım donmuş gibiydi” di-
yor.

Geriye altı-yedi 
yılın kalmış..
Ne zaman bulaştığını bilmiyor, 
ama Danimarka’ya geldikten he-
men sonra olmalı. Bir gece eğlen-
mek için şehre çıktığında bir er-
kekle karşılaşıyor. O gece olmuş 
olmalı. Danimarka’ya gelmeden 
bir kaç ay önce yaptırdığı testtin 
sonucunun olumsuz olduğunu bi-
liyor zira. Hastanedeki danışman 
kendisine 6-7 yıl ömrü kaldığını 

söylüyor. Bunları duymak çok zo-
runa gidiyor. Eve gidince devamlı 
ağlıyor. Etrafında bir çok kişi ol-
masına rağmen kimseye içinden 
geçenleri anlatamıyor.

İlk kez sessizliğini bozuyor

5-6 ay geçtikten sonra sessizliğini 
bozuyor- ve sevgilisine açılıyor. 
Nasıl söyleyeceğini bilemediği 
için uzun süre geçiyor. Sevgilisi-
ni kaybetmekten korkuyor. Ne 
yapacağını bilmediği için sevgili-
sinden ayrılmaya karar veriyor. 
Sevgilisi de bunu kabullenmekte 
zorlanıyor. Onun da alışması ge-
rekiyor. Bir ay boyunca sevgilisi 
ona kızdığı için konuşmamışlar. 
Tekrar bir araya geliyorlar ve 
tekrar sevgili hayatı yaşamaya 
başlıyorlar. 2004 yılının ekim 
ayında ikinci kez sessizliğini bo-
zuyor.

HIV Danmark danışmanların-
dan Solveig Roth ile karşılaşıyor. 
4-5 kez konuşmak üzere bir ara-
ya geliyorlar. Ve daha önce his-
setmediği bir rahatlık hissetmeye 
başlıyor. Solveig dikkatle dinliyor 
ve onu anlıyor. “Çok memnun 
oldum. Bir danışmanın da öte-
sinde bana yardımcı oluyor. Ona 
sorunlarımdan bahsettikten be-
nim bir psikologla görüşmemin 
yararlı olacağını söylüyor.” diye 
konuşuyor.

AIDS Fonuna 
başvuru olanağı
Solveig kendisine 
AIDS fonuna bir 
burs için başvu-
ruda bulunabile-
ceğini söylüyor. 
Kendisi gibi HIV 
taşıyıcısı olan ve 
kaynakları sınırlı olan kişiler için 
fonun yardımcı olduğunu söylü-
yor. AIDS fonu ona 5 bin kron 

hasta bursu veriyor ve o bu pa-
rayı psikolog yardımı almak için 
kullanıyor.

“Hayatımda kimseye anlatma-
dığım çok şeyler oldu. Psikolog 
hayatımda anlatmakta en çok 
güçlük çektiğim şeyleri dile ge-
tirmemde yardımcı oldu. Faydası 
olduğunu düşünüyorum. Başarılı 
bir psikologdu ve onunla konuş-
mak beni çok rahatlattı. Defte-
rimi kapatıp kalemimi masaya 
bırakıyorum. Röportajın bitti-
ğini anlatmak istiyorum. Geniş 
bir gülümseme yayılıyor yüzüne. 
O yoluna ben yoluma giderken 
onun kendisine yapılan yardım-
dan ne kadar minnettar olduğu-
nu yazmaya söz veriyorum. 

AIDS fonu her yıl hasta yardımı olarak 
2 milyon Kron dağıtıyor.
Hasta yardımı iki grupta toplanıyor. 
Biri yetişkinler, diğeri de çocuklar 
için.
Yetişkinler iki en fazla 5 bin kron al-
mak için müracaatta bulunabiliyorlar 
ve bu yardım iki kez verilebiliyor.
HIV taşıyıcısı çocuklar da 18 yaşına 
gelinceye kadar her yıl 4 bin kron yar-
dım için başvuruda bulunabilirler.
Prensip olarak herkese verilebilen bu 
yardımlar yalnız ekonomik olanakları 
sınırlı, iş veya sağlık durumu yardım 
almayı gerektiren kişilere verilir.
Yardım alma şartlarına uyan kişiler  
başvuruda bul unmalarından bir kaç 
gün sonra yardımı alabilirler.

AIDS fonuna minnettar
2006 yılı Sonbahar aylarında HABER gazetesi 

ve Etnik azınlıklar arasında da AIDS/HIV ya-
yılımının önlenmesi için AIDS Fonu tarafın-

dan hazırlanan proje CROSS-OVER arasında işbir-
liği gerçekleştirildi. Bu işbirliğinin sonuçlarını HA-
BER gazetesinin 19 Ocak’ta yayınlanan sayısında 
yer alan tema eki ve www.haber.dk sitesinde görebi-
lirsiniz.
Cross-over geçtiğimiz Ekim ayında Haber gazetesi 

ile ilişkiye geçince HABER yetkilileri büyük ilgi gös-
terdiler
İşbirliği ile ilgili olarak Haber gazetesi genel yayın 

yönetmeni Cengiz Kahraman şunları söyledi, ”Ha-
ber diğer Danimarka gazetelerin ulaşamadığı yerle-
re ve kitlelere ulaşıyor. Gazete olarak hayatın hem 
iyi hem kötü yönlerini ele almak durumundayız. 
HIV ve AIDS hepimizi herhangi bir şekilde tehdit 
eden bir hastalıktır. AIDS etnik köken, din tanımaz. 
Danimarka’da yaşayan Türkiye kökenli göçmenler 
de diğer insanlar kadar sağlık hizmetlerinden yarar-
lanma ve bilgilenme hakkına sahipler”. 
Cross-Over 2003 yılından beri çalışmalarına devam 

etmekte. Projenin çıkış noktası ise Danimarka’da 
yaşayan göçmenlerin cinsel yolla bulaşan hastalık-
lar ve gebelikten korunma yolları konusunda bilgi-
lendirmektir. Cross-Over çalışma alanı içinde bulu-
nan konularda devamlı ve sağlıklı bir bilgilendirme-
yi sağlayabilmek için bir çok değişik etnik grup ve 
azınlık dernekleri ile işbirliği içindedir. Danimar-
ka’daki Türkiye kökenli göçmenlere ulaşmak için de 
HABER gazeesi ile işbirliği yapmak bu yüzden isa-
betli olmuştur.
Kampanyanın genel kapsamı halihazırda Cross-

Over tarafından belirlenmişti. Bu kampanyanın for-
munu belirleyebilmek için ise HABER tarafından 
Türkiye kökenli kadın ve erkeklerden oluşan bir ile-
tişim grubu oluşturuldu.
Proje sorumlusu Mirka Mozer, ”İletişim grubu çok 

önemlidir. Grup HABER okurlarını temsilen seçil-
miş bir kesittir ve ekte yer alan yazı başlıklarının ne 
derece gerekli olduğu konusunda en iyi garantidir.” 
diye konuşuyor.
Ocak ayı boyunca devam edecek kampanya boyun-

ca HIV/AIDS konusudnaki çalışmaları ile tanınan 
bir başhekim, aşkı için yalan ve sırlarla dolu bir ya-
şam sürmek zorunda kalan bir bir genç, onlara olan 
sevgisi ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri gereğine olan 
inancı nedeniyle çocukları ile cinsel konularda bilgi-
lendirici konuşmalar yapmanın zorluklarını çok iyi 
bilen bir anne ile HIV testi yaptırmış olan bir Türk 
gencinin anlattıkları ve nihayet HIV/AIDS konusun-
daki bilgilerinizi sınayabileceğiniz bir toto kuponu 
ile karşılaşacaksınız. 
Nihayet size de söz hakkı tanıyoruz. www.haber.dk 

sitesindeki modülleri kullanarak HIV/AIDS hakkın-
da en soru sorabilir. Düşüncelerinizi yazabilirsiniz.
Umarız kampanyamıza aktif olarak katılırsınız.

haber
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Özel olarak hazırlanmış olan bu dört sayfalık AIDS-HIV eki 
Cross-Over ve Haber gazetesi işbirliğince gerçekleştirildi. 

HABER Cross-Over işbirliği
Andy Grysbaek

O 
bir eşcinsel ve bir 
mülteci. Yaşamında 
onun başkalarına 
anlatmaya cesaret 
bile edemeyeceği çok 

şeyler olmuş, ta ki AIDS Fonu 
sayesinde bir psikologla konuşma 
imkanı ortaya çıkıncaya kadar. 
“AIDS Fonu çalışanlarından So-
veig ile AİDS Fonuna çok min-

nettarım.. Ne olur bunu yaz” 
diyor, niçin ve nasıl korkularını 
yenip en gizemli sırlarının açığa 
çıkmasını riske sokarak benimle 
konuşmayı kabul ettiğini söyler-
ken.

Büyük bir sır taşıyor

Onunla bir kafede karşılaşıyo-
ruz. Ve onun bana anlattıkları-
nı da anonim olarak yazacağıma 
söz veriyorum. Sormamam gere-
ken şeyler olduğunu, sorarsam 
bilmem gerekenden daha fazla 
şeyler öğreneceğimi biliyorum. 
Gözümde çok büyük bir sırrı 
olan bir insan canlanıyor. 10 yıl 
kadar önce Danimarka’ya gelmiş. 
Gelmesinden kısa bir süre sonra 
hastalanmış. Bu kadar ağır has-
talanmasından ters giden bir şey-
ler olduğunu anlamış. Zira bu ka-
dar hasta olmamış daha önce hiç. 
Yaptırdığı HIV testi de ne olum-
lu ne olumsuz bir sonuç vermiş. 
HIV testinin belirli bir sonucunu 
alabilmesi için bir ay daha bekle-
mesi gerekmiş.

“Hayatımda geçirdiğim ne kötü 
günlerdi. Çok kötü bir şeyler ola-
cağını biliyordum, ama testlerde 
bir şey görülmüyordu. Sonunda 
cevabı alınca şoke oldum. Hiç bir 
şey hissetmiyordum. Neredeyse 
duygularım donmuş gibiydi” di-
yor.

Geriye altı-yedi 
yılın kalmış..
Ne zaman bulaştığını bilmiyor, 
ama Danimarka’ya geldikten he-
men sonra olmalı. Bir gece eğlen-
mek için şehre çıktığında bir er-
kekle karşılaşıyor. O gece olmuş 
olmalı. Danimarka’ya gelmeden 
bir kaç ay önce yaptırdığı testtin 
sonucunun olumsuz olduğunu bi-
liyor zira. Hastanedeki danışman 
kendisine 6-7 yıl ömrü kaldığını 

söylüyor. Bunları duymak çok zo-
runa gidiyor. Eve gidince devamlı 
ağlıyor. Etrafında bir çok kişi ol-
masına rağmen kimseye içinden 
geçenleri anlatamıyor.

İlk kez sessizliğini bozuyor

5-6 ay geçtikten sonra sessizliğini 
bozuyor- ve sevgilisine açılıyor. 
Nasıl söyleyeceğini bilemediği 
için uzun süre geçiyor. Sevgilisi-
ni kaybetmekten korkuyor. Ne 
yapacağını bilmediği için sevgili-
sinden ayrılmaya karar veriyor. 
Sevgilisi de bunu kabullenmekte 
zorlanıyor. Onun da alışması ge-
rekiyor. Bir ay boyunca sevgilisi 
ona kızdığı için konuşmamışlar. 
Tekrar bir araya geliyorlar ve 
tekrar sevgili hayatı yaşamaya 
başlıyorlar. 2004 yılının ekim 
ayında ikinci kez sessizliğini bo-
zuyor.

HIV Danmark danışmanların-
dan Solveig Roth ile karşılaşıyor. 
4-5 kez konuşmak üzere bir ara-
ya geliyorlar. Ve daha önce his-
setmediği bir rahatlık hissetmeye 
başlıyor. Solveig dikkatle dinliyor 
ve onu anlıyor. “Çok memnun 
oldum. Bir danışmanın da öte-
sinde bana yardımcı oluyor. Ona 
sorunlarımdan bahsettikten be-
nim bir psikologla görüşmemin 
yararlı olacağını söylüyor.” diye 
konuşuyor.

AIDS Fonuna 
başvuru olanağı
Solveig kendisine 
AIDS fonuna bir 
burs için başvu-
ruda bulunabile-
ceğini söylüyor. 
Kendisi gibi HIV 
taşıyıcısı olan ve 
kaynakları sınırlı olan kişiler için 
fonun yardımcı olduğunu söylü-
yor. AIDS fonu ona 5 bin kron 

hasta bursu veriyor ve o bu pa-
rayı psikolog yardımı almak için 
kullanıyor.

“Hayatımda kimseye anlatma-
dığım çok şeyler oldu. Psikolog 
hayatımda anlatmakta en çok 
güçlük çektiğim şeyleri dile ge-
tirmemde yardımcı oldu. Faydası 
olduğunu düşünüyorum. Başarılı 
bir psikologdu ve onunla konuş-
mak beni çok rahatlattı. Defte-
rimi kapatıp kalemimi masaya 
bırakıyorum. Röportajın bitti-
ğini anlatmak istiyorum. Geniş 
bir gülümseme yayılıyor yüzüne. 
O yoluna ben yoluma giderken 
onun kendisine yapılan yardım-
dan ne kadar minnettar olduğu-
nu yazmaya söz veriyorum. 

AIDS fonu her yıl hasta yardımı olarak 
2 milyon Kron dağıtıyor.
Hasta yardımı iki grupta toplanıyor. 
Biri yetişkinler, diğeri de çocuklar 
için.
Yetişkinler iki en fazla 5 bin kron al-
mak için müracaatta bulunabiliyorlar 
ve bu yardım iki kez verilebiliyor.
HIV taşıyıcısı çocuklar da 18 yaşına 
gelinceye kadar her yıl 4 bin kron yar-
dım için başvuruda bulunabilirler.
Prensip olarak herkese verilebilen bu 
yardımlar yalnız ekonomik olanakları 
sınırlı, iş veya sağlık durumu yardım 
almayı gerektiren kişilere verilir.
Yardım alma şartlarına uyan kişiler  
başvuruda bul unmalarından bir kaç 
gün sonra yardımı alabilirler.

AIDS fonuna minnettar
2006 yılı Sonbahar aylarında HABER gazetesi 

ve Etnik azınlıklar arasında da AIDS/HIV ya-
yılımının önlenmesi için AIDS Fonu tarafın-

dan hazırlanan proje CROSS-OVER arasında işbir-
liği gerçekleştirildi. Bu işbirliğinin sonuçlarını HA-
BER gazetesinin 19 Ocak’ta yayınlanan sayısında 
yer alan tema eki ve www.haber.dk sitesinde görebi-
lirsiniz.
Cross-over geçtiğimiz Ekim ayında Haber gazetesi 

ile ilişkiye geçince HABER yetkilileri büyük ilgi gös-
terdiler
İşbirliği ile ilgili olarak Haber gazetesi genel yayın 

yönetmeni Cengiz Kahraman şunları söyledi, ”Ha-
ber diğer Danimarka gazetelerin ulaşamadığı yerle-
re ve kitlelere ulaşıyor. Gazete olarak hayatın hem 
iyi hem kötü yönlerini ele almak durumundayız. 
HIV ve AIDS hepimizi herhangi bir şekilde tehdit 
eden bir hastalıktır. AIDS etnik köken, din tanımaz. 
Danimarka’da yaşayan Türkiye kökenli göçmenler 
de diğer insanlar kadar sağlık hizmetlerinden yarar-
lanma ve bilgilenme hakkına sahipler”. 
Cross-Over 2003 yılından beri çalışmalarına devam 

etmekte. Projenin çıkış noktası ise Danimarka’da 
yaşayan göçmenlerin cinsel yolla bulaşan hastalık-
lar ve gebelikten korunma yolları konusunda bilgi-
lendirmektir. Cross-Over çalışma alanı içinde bulu-
nan konularda devamlı ve sağlıklı bir bilgilendirme-
yi sağlayabilmek için bir çok değişik etnik grup ve 
azınlık dernekleri ile işbirliği içindedir. Danimar-
ka’daki Türkiye kökenli göçmenlere ulaşmak için de 
HABER gazeesi ile işbirliği yapmak bu yüzden isa-
betli olmuştur.
Kampanyanın genel kapsamı halihazırda Cross-

Over tarafından belirlenmişti. Bu kampanyanın for-
munu belirleyebilmek için ise HABER tarafından 
Türkiye kökenli kadın ve erkeklerden oluşan bir ile-
tişim grubu oluşturuldu.
Proje sorumlusu Mirka Mozer, ”İletişim grubu çok 

önemlidir. Grup HABER okurlarını temsilen seçil-
miş bir kesittir ve ekte yer alan yazı başlıklarının ne 
derece gerekli olduğu konusunda en iyi garantidir.” 
diye konuşuyor.
Ocak ayı boyunca devam edecek kampanya boyun-

ca HIV/AIDS konusudnaki çalışmaları ile tanınan 
bir başhekim, aşkı için yalan ve sırlarla dolu bir ya-
şam sürmek zorunda kalan bir bir genç, onlara olan 
sevgisi ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri gereğine olan 
inancı nedeniyle çocukları ile cinsel konularda bilgi-
lendirici konuşmalar yapmanın zorluklarını çok iyi 
bilen bir anne ile HIV testi yaptırmış olan bir Türk 
gencinin anlattıkları ve nihayet HIV/AIDS konusun-
daki bilgilerinizi sınayabileceğiniz bir toto kuponu 
ile karşılaşacaksınız. 
Nihayet size de söz hakkı tanıyoruz. www.haber.dk 

sitesindeki modülleri kullanarak HIV/AIDS hakkın-
da en soru sorabilir. Düşüncelerinizi yazabilirsiniz.
Umarız kampanyamıza aktif olarak katılırsınız.

haber
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Gulvafslibning 
Olie-Lud-Lakbehandling

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

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

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

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. 

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

İMALATTAN HALKA
««««« Hafta içi : 08.00-19.00 

Cumartesi-Pazar günleri 10.00 -18.00

AÇILIŞ SAATLERİ:

Frederiksborgvej 4, ST. TV
2400  KBH NV

HABER

AHS DÆK

OTO LASTiKLERi 
ROT BALANS AYARI  
JANT, AKÜ, EGZOZ

KAPORTA TAMiRATI 
FREN TAMiR VE AYARI

YILLARIN TECRÜBESİYLE TÅSTRUP’TA 
GÜVENLİ HİZMET VE CAZİP FİYATLARIMIZLA 

OTONUZLA İLGİLİ HER KONUDA 
HİZMETİNİZDEYİZ

DANİMARKA’NIN EN BÜYÜK TÜRK LASTİK VE OTO SERVİSİ
AHS DÆKSERVICE

ROSKILDEVEJ 376
2630 TÅSTRUP
TLF: 4352 0022

FAX: 4352 3022  E-POSTA: ahs@get2net.dk

350
0,- K

ron’dan 

başla
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950,- Kron’dan 
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T Æ P P E R  &  M Ø B L E R
www.esmatex.com • email@esmatex.com

Gl. Køgelandevej 135, 1.sal • 2500 Valby • Tlf: 36 44 59 29 • faks: 36 44 59 27
Açılış saatleri: Pazartesi-Perşembe: 10.00-18.00 • Cuma:10.00-19.00 • Cumartesi: 10.00 - 16.00

Privatlån SparvestIkano FinansFaizsiz kredi olanakları

SALMA YATAK TAKIMI:  Yatak160x200 cm. iki gece masası, aynalı 
makyaj masası ve 4 kapaklı dolap. Döşek ve somya dahil değil. 

Önceki fi yat: 8.999 kr.
Şimdiki fi yatı: 4.995,- kr.

Önceki fi yat: 16.999 kr.
Şimdiki fi yatı: 7.999,- kr.

RUBEN YATAK TAKIMI: Yatak160x200 cm, iki kommodin, aynalı 
makyaj masası ve 4 kapaklı dolap. Döşek ve somya dahil değil. 

Siteler 
koltuk takımı

3+2+1

Sedef 
koltuk takımı

 3+2+1 

Bize uğramadan evinizi döşemeyin!

4500 m2’lik mağazamız ve 2000 m2’lik depomuzda evinizin 
tüm mobilya ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz 

Dinarsu, Merinos, Padişah, Dünya Mega ve çeşitli ebad, renk ve 
desenlerdeki halılarımızı mutlaka görünüz

Porselen takımlar, ev tekstil ürünleri, çocuk ve genç odası mobilyalarımızı da görünüz.
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Danimarka spor yaşamında 
geleceğin umudu, üstün ye-

tenekli kimselerin uğradıkları 
çoğu kez hoş olmayan muamele-
ler, bu yeteneklere vurulan dar-
beler ve düş kırıklıkları, Olimpi-
yat oyunlarına katılmaya ilişkin 
organizasyon, spor gazetecileri 
ve medya, elit sporculara men-
tal yardım programları. Ayrıca 
büyük başarıların yada başarı-
sızlığa uğramanın anlamı, spor 
alanında ve dışında yaşam, aile-
den elit sporculara sınırsız destek. 
Evet, tüm bu ve bunlara ilişkin 
konulara, sadece Danimarka’da 
değil uluslararası turnuvalarda 
da madalyalar almış, bugün ise 
artık sporu bırakmış olan 10 elit 
sporcu ile yapılan uzun röportaj-
lara yer verilerek hazırlanan bu 
kitapta değiniliyor.

Her biri kendi 
spor alanında 
dünyaca isim 
yapmış bu spor-
cularla yapılan 
röportajların 
arkasından spor 
tarihçisi, spor 
profesörü, spor 
felsefecisi uz-
manların kaleme aldıkları elit 
sporun önemli taraflarını konu 
alan 6 teorik yazı yer alıyor.

Elitesportens Virkelighed: 
Elit Sporun Gerçekleri kitabı, 
bugünün Danimarka’sındaki elit 
sporun bir portresini çiziyor. Bu 
açıdan bu kitap, Danimarka’da 
spor felsefesini yapma çalışma-
larına öncülük yapan bir kitap 
olmak niteliği taşıyor.

Syddansk Üniversitesinde prof. 
Knud J.V. Jespersen başkan-

lığında oluşturulan ve herbiri ta-
rih, toplum ve sosyal bilimler gibi 
konularda blimcinin, filozofun ve 
uzmanın katıldığı 8 kişilik bir ku-
rul 9 ay süren çalışmaları sonucu 
Danimarka’nın demokrasi gelişim 
tarihini anlatan 100 sayfalık ”De-
mokratikonon - Demokrasi Rehbe-
ri” yapıtı ortaya koydu. Farklı gö-
rüşlerin sık sık karşı karşıya gel-
mesine rağmen ortak değerlerde 
uzlaşmaya varan kurul üyelerinin 
( ki bence demokrasinin güzel bir 
örneği) ortay koyduğu Demokrasi 
bazı eleştirilere rağmen genel bir 
kabul gördü. Bu kitabın eğitim 
kurumlarında ders kitabı olarak 
kullanılması da düşünülüyor.

Demokrasi Rehberi (Kılavu-
zu), Danimarka’da demokrasinin 
gelişim tarihini, demokrasinin ge-
lişme tarihi sürecinde rol oynayan 
bir dizi olayı, düşünce akımlarını 
ve düşünürleri örnek göstererek 

anlatmaya çalışıyor. 
Toplam 35 olay, 

düşünce ve kişiliğe 
yer verilen bu yapıt-
ta örneğin;

- Eşitlik düşün-
cesi, İngiltere’nin 
Magna Carta (1215) 
ve Haklar Bildir-
gesi (1689), Dani-
marka’nın 1241’de 
kabul edilen Jyske 
Lov (Jylland Yasası), 
1776’da vatandaşlık 
hakkının verilmesi, 
1770’li yıllarda ifade özgürlüğü, 
1500’ün ilk yarısında yaşanan din-
de reform hareketi (Martın Lut-
her), Danimarka’nın ilk Anayasa-
sı (1849), Tarım reformları, Kadın 
hareketleri, İkinci Dünya Savaşı 
yılları, Avrupa Birliği Sözleşmeleri 
ve İnsan Hakları Sözleşmesi, Ber-
lin Duvarı’nın yıkılışı gibi olaylara 
yer veriliyor. Ayrıca demokrasinin 
gelişmesine düşünceleriyle katkı-
da bulunan Spinoza, John Locke, 

Montesquıeu, 
Jean-Jack Rous-
seau, Grundtvig 
ve daha bir dizi 
filozof ve yazar 
Salman Rushdie 
de bu yapıtta yer 
alıyor.

Demokrasi Kı-
lavuzu (Rehbe-
ri), sadece 2000 
yılına kadar 
olan olaylara 
yer veriyor. Bu 
nedenle Muham-

med krizinin ve demokrasi konu-
sundaki tartışmaların bu yapıtta 
yer almaması bazı çevrelerde eleş-
tiriliyor.

Kurulda yer alan Esma Birdi’ye 
göre,  önemli olan dikkatlerin de-
mokrasi konusunda toplanması, 
yoğunlaşması ve kendisinın de 
temsil ettiği Danimarka toplu-
munun yeni vatandaşlarının de-
mokrasiyi yakından tanımaları, 
bilmeleridir. Haklı herhalde.

Demokratikanon: Demokrasi Rehberi. Hazırlayan Hükümetin Demokrasi Rehberi Kurulu ve 
Danimarka Eğitim Bakanlığı. Danimarka Eğitim Bakanlığı Yayını.

Yeni kitaplar... Yeni kitaplar... Yeni kitaplar... Hazırlayan: Muttalip Abat

İslam’da başörtü ve 
azınlıklara ilişkin 

konular, sömürgecilik 
sonrası dönemde uzun 
bir süredir ve özellikle 
İngilizce’nin resmi dil 
olduğu ülkelerde eğitim 
kurumlarında en çok 
üzerinde durulan ve bu 
konu üzerinde teorik 
edebiyat alanında en 
çok tezler geliştirilen bir 
konu oldu. Ancak son yıllarda bu 
çalışmalar bu sınırların dışına çık-
tı ve tüm dünyaya yayıldı. Bunun-
la da kalmadı ve bu konular şimdi 
edebiyat alanın da sınırlarını aştı 
ve tarih, kültürel çalışmalar, sa-
nat ve kültür tarihi ve antropolo-
ji bilimleri alanlarında da işlenen 
konular arasına girdi.
Postkolonialisme: Sömürgecilik 
Sonrası Tezleri kitabıyla, sömür-
gecilik sonrası dönemin en önemli 
teorik yazıları okuyucuya sunulu-

yor. Bu kitapla şimdi, 
sömürgecilik sonrası 
yazıların, teorilerin 
bazıları ilk kez Dan-
ca’ya çevrilmiş bulu-
nuyor.

Antolojide yer alan 
sömürgecilik sonra-
sına (post kolonya-
lizm) ait bu yazılar, 
teoriler genelde en 
eleştirel olanları. Ör-

neğin; Abdul Jan Mohammed ve 
David Lloyd’un ”Etnik kavramı-
na doğru”, Gayatri Chakravorty 
Spivak’ın ”Üç kadının yazısı”, 
Chandra Talpade Mohanty’nin 
”Batının bakışıyla ‘feminizim’ ve 
kadına baskı ” gibi.

Kitapta yer alan 10 teorik yazıyı, 
çeşitli üniversitelerden 10 profe-
sör kaleme almış. Kitap, felsefe 
ve mantık ile toplumsal konula-
ra ilgi duyanlar için çok dolgun 
bir kitap.

Postkolonialisme: Sömürgecilik Sonrası Tezleri- Antoloji. 
Derleyen Hans Hauge (Århus Üniversitesi öğretim görevlisi). 
Arhus Universitets Forlag. Yayın Evi. 300 sayfa. 198.- kr.

Den Danske Stamme: Danimar-
ka Halkı kitabı, Danimarka 

halkının nüfus yapısının tarihini, 
nüfus yapısının tarih içindeki ge-
lişmesini, değişimleri, başka bir 
deyişle nüfus yapısındaki hareket-
leri buzul çağdan alarak bu güne 
kadar geçen süre içindeki değişim-
lerin bir irdelemesini yapıyor.

Biz kimiz? Nüfusumuz ne kadar-
dı? Ortalama ne kadar yaşıyoruz? 
Tarih içinde Danimarka’ya ne ka-
dar yabancı geldi? Tarih içinde 
Danimarka’dan ne kadar insan 
mutluluğu bulabilmek için baş-
ka ülkelere göç etti? Yazar Hans 
Kornø Rasmussen, bu kitabıyla bu 
ve benzeri bir çok soruya açıklık 

getiriyor. Yazar kitabında, sadece 
nüfus hareketlerinin geçmişteki 
yapısını irdelemekle kalmıyor, 
Danimarka’nın bugünkü nüfus 
yapısının ”globalleşme” ışığında 
gelecekte nasıl bir yapı alacağı-
na ilişkin ön değerlendirmeler de 
yapıyor.

8 bölümden oluşan kitapta, bu-
zul çağdan ilk nüfus sayımının 
yapıldığı 1645’e kadar geçen süre 
içindeki ilk nüfus yapısı, 1645 ile 
salgın hastalıklar yü-
zünden büyük nüfus 
kaybına uğranılan 
1801 arasındaki nü-
fus yapısı, 1801’den 
1900’e kadar verilen 
ölümcül hastalıklar-
la mücadele, 1900-
1950 arasındaki nü-
fus patlaması, 1950-
2000 yıllarındaki nü-
fus azalması ve yeni 
göçler, 2000-2007 

yılları ve yaşlanan nüfus, son bir-
kaç yıldır yoğun tartışılan iş gücü 
yetersizliği anlatılıyor. 

Son 10-15 yıl içinde ”Danimar-
kalılık” kavramının çok tartışıl-
dığı gözönünde tutulduğunda 
Den Danske Stamme: Danimarka 
Halkı kitabı büyük önem taşıyor. 
Kitapta tarih boyunca nüfus ya-
pısındaki değişmelerin yanısıra 
toplumun yapısı hakkında bir 
çok bilginin de yer alması, kita-

ba, folkeskole denilen 
temel eğitim okulların-
da, liselerde ve yüksek 
eğitim kurumlarında 
ders kitabı olma niteli-
ği de veriyor. İstatistik 
bilgilerle dolu olan bu 
kitap ayrıca, konuyu 
derinlemesine bilme-
den göçmen ve mülteci 
konularında tartışmala-
ra katılanlar için de bir 
bilgi hazinesi.

Den Danske Stamme: Dani-
marka Halkı – Demografi/
Tarih. Yazar ekonomist Hans 
Kornø Rasmussen. Politikens 
Forlag Yayın Evi. 184 sayfa. 
199.- kr.

Elitesportens Virkelighed: Elit Sporun Gerçekleri. Derleyen 
filozof Steen Brock. Aarhus Universitetsforlag Yayın Evi. 329 
sayfa. 298.- kr.

Toplumu oluşturan en küçük birim 
olarak kabul edilen ve değişik za-

manlarda farklı biçimleri görülen “aile” 
evrensel bir kurumdur. Günlük hayatta 
hepimizin yaşadığı tecrübeler ve yapılan 
pedagojik araştırmalar çocuğun yetişip 
kişilik kazanmasında (sosyalizasyon sü-
recinde) en önemli kurumun aile oldu-
ğunu ortaya koymaktadır. 

İslam dini de aile kurumuna büyük 
önem vererek, ekonomik, psikolojik ve 
biyolojik olarak evlenmeye gücü yeten 
kimselerin evlenmelerini tavsiye etmiş-
tir. İnsanın erkek ve kadın olarak farklı 
cinslerde yaratılması ilahi bir irade so-
nucu gerçekleşmiştir. 

Bu konuda Cenab-ı Allah Kur’an-ı Ke-
rim’de: “Onlara ısınıp kaynaşasınız diye 
size kendi türünüzden eşler yaratıp ara-
nıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştir-
mesi de O’nun kanıtlarındandır. Doğ-
rusu bunda iyi düşünen kimseler için 
dersler vardır.1 Ayrıca; “Onlar (eşleri-
niz) size örtüdürler, siz de onlara örtü-

sünüz..”2 buyurarak, eşlerin birbirlerini 
seven ve tamamlayan bir bütün olduğu 
ve aile yuvasının sevgi ve saygı esasla-
rına dayanması gerektiği vurgulanmak-
tadır.

“Eş” (hayat arkadaşı) olma hissi ile bir-
birini seven iki insan evlilik yoluyla güç-
lü psikolojik ve biyolojik bağlarla birbiri-
ne bağlanmaktadır. Bu nedenle İslami-
yet’e göre, geçici olarak yapılan evlilik-
ler uygun görülmediği gibi, nikahsız bir-
liktelikler de tasvip edilmemiştir.

Evlilik iki insanın kendi özgür iradele-
riyle karar verdikleri dinî, hukukî, ahla-
kî ve sosyal yönleri olan bir akittir (an-
laşmadır). Nikâh kıyıldığı andan itiba-
ren dinen evlilik hayatı başlamış olmak-
ta ve eşler arasında bir takım hak ve so-
rumluluklar ortaya çıkmaktadır. 

Kurulan aile yuvasının güven, huzur 
ve mutluluk içinde devam etmesi, hem 
fert ve hem de toplum açısından hayati 
önem taşır. Dinimiz ailede, bireyler ara-
sında zaman zaman ortaya çıkan bazı 

problemlerin sorumluluk, adalet, sevgi, 
saygı ve merhamet ilkeleri çerçevesinde 
çözüme kavuşturulmasını öngörür.

Evlilik ile amaçlanan sevgi, saygı, dün-
yevi ve manevi yararların ortadan kalk-
ması, şiddetli geçimsizlik sonucunda eş-
lerin artık bir arada yaşaması imkânsız 
hale gelmesi durumunda boşanmaları 
bireysel bir haktır. Fakat bu, bütün çö-
züm çareleri ve değişik alternatifler de-
nendikten sonra kullanılmasına izin ve-
rilen ve hoş karşılanmayan bir haktır. 
Bu konuda sevgili Peygamberimiz de 
“Allâh katında en sevimsiz helâl, boşan-
madır”3 buyurarak boşanmanın hoş ol-
mayan ve en son çare olarak düşünül-
mesi gereken bir davranış olduğunu ifa-
de etmişlerdir. 

Kur’ân-ı Kerim’de de, evliliğin devam 
ettirilmesi için fedâkarlıkta bulunul-
ması, hoşnutsuzluk ve geçimsizlik orta-
ya çıkması halinde tarafların problem-
lerini konuşarak (iletişimle) çözmeleri 
öğütlenmektedir. Eşlerin aralarındaki 

anlaşmazlıklar daha ileri safhaya ulaştı-
ğında ise ailelerinden seçilen hakemler/
arabulucular vasıtasıyla anlaşmazlığın 
giderilmesi yolu tavsiye edilmektedir. 

Eşlerin boşanması mutsuz bir evliliğe 
son vermek anlamına gelse bile gerçek-
te ailenin yıkımı demektir. Boşanma-
nın kaçınılmaz olduğu durumlarda bile 
çoğu kez boşanmayla sorunlar ortadan 
kalkmamakta boşanma, eşleri ekonomik 
ve psikolojik olarak sarsarak, sosyal ko-
numlarını olumsuz yönde etkilemekte-
dir.

Böylesi üzücü sonuçlar yaşamamak 
için eşlerin karşılıklı sevgi ve saygı duy-
gularıyla birbirlerini anlamaya çalışma-
ları önemlidir. Çünkü eşlerin birbirinin 
hoşuna gitmeyen bazı özellikleri bulun-
sa bile hoşlanacakları pek çok özellikle-
ri vardır. 

DİPNOT
1 Rum Suresi, 30/21)

2 Bakara Suresi, 2/187)
3 Ebû Dâvûd, Talâk, 3

kuyucuoglu@gmail.com   

Evlilik ve aile hayatı
Dr. İsa Kuyucuoğlu, Din Sosyoloğu

DİNİ SOHBET
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Center Oriental Tæpper
GÜMÜŞSUYU

Hundigevej 79. 2, 
2670 Greve  

Tlf & Faks: 43 698 090  
Mobil:40 293 121Sizlere daha iyi 

hizmet sunabilmek 
için 180 m2’den 
850 m2’lik yeni 

adresimize taşındık.

Evlere ücretsiz taşıma servisimiz vardır

Hundigevej

Hundige 
Station

S

Gå
ds

ve
jMoto

rve
j E

40
/E4

7

YENİ 
ADRESİMİZE 

TAŞINDIK

Her ebad, model ve renkte halılarımız mevcuttur. Koyunlu ve Gümüşsuyu halıları, korniş, yastık, 
minder, paspas, yer, masa muşambası ve daha bir çok ürünümüzü görmeden karar vermeyin

10 yıllık tecrübemiz ve kaliteli ürünlerimizle hizmetinizdeyiz

Metrekarede 1.000.000 düğüm
13 mm yükseklik, el dokuması
80x150 cm’den başlayıp 3x5 m ve 
4x4 m’ye kadar her ebadda halılar

Başlayan fiyatlarla

Başlayan fiyatlarla
Başlayan fiyatlarla

Metrekarede 940.000 düğüm
13 mm yükseklik, el dokuması
80x150 cm’den başlayıp 3x5 m ve 
4x4 m’ye kadar her ebadda halılar.

Değişik ebadda halılar:
400x700, 400x600, 400x500
350x700, 340x600, 350x500
300x500, 300x400, 300x300
300x200, 250x300 cm. Metrekarede 500.000 düğümlü, 

8 köşeli değişik ebadda halılar

Değişik ebad ve modellerdeki 
kaliteli halı çeşitlerimizi 

görmeden karar vermeyin!

Metrekarede 500.000 düğüm
Örneğin: 150x230 cm

Açılış saatleri: 
Pazartesi-Cuma: Saat 10.00-18.00, Cumartesi: Saat 10.00-16.00, 

Pazar günleri kapalıyız.



       Mayıs/Maj 2008haber36   Mayıs/Maj 2008 37   haberHABER SPOR

Kaleciler:
1- Volkan Demirel (Fenerbahçe)
2- Rüştü Reçber (Beşiktaş)
3- Tolga Zengin (Trabzonspor)

7 Haziran Grup A 18.00 İsviçre  -  Çek Cum
7 Haziran Grup A 20.45 Portekiz - Türkiye

8 Haziran Grup B 18.00 Avusturya – Hırvatistan
8 Haziran Grup B 20.45 Almanya – Polonya

9 Haziran  Grup C 18.00 Romanya – Fransa
9 Haziran  Grup C 20.45 Hollanda- İtalya

10 haziran Grup D       18.00 İspanya – Rusya
10 haziran Grup D       20.45 Yunanistan - İsveç

11 haziran Grup A       18.00 Çek Cum. - Portekiz
11 haziran Grup A       20.45 İsviçre - Türkiye

12 haziran Grup B       18.00 Hırvatistan - Almanya
12 haziran Grup B       20.45 Avusturya - Polonya

13 haziran Grup C       18.00 İtalya - Romanya
13 haziran Grup C       20.45 Hollanda - Fransa

14 haziran Grup D       18.00 İsveç - İspanya
14 haziran Grup D       20.45 Yunanistan - Rusya

15 haziran Grup A       20.45 İsviçre - Portekiz
15 haziran Grup A       20.45 Türkiye – Çek - Cum.

16 haziran Grup B       20.45 Polonya - Hırvatistan
16 haziran Grup B       20.45 Avusturya - Almanya

17 haziran Grup C       20.45 Hollanda - Romanya
17 haziran Grup C       20.45 Fransa  - İtalya

18 haziran Grup D       20.45 Yunanistan - İspanya
18 haziran Grup D       20.45 Rusya – İsveç

19 Haziran  Çeyrek final  20.45  A grubu  Birincisi – B grubu ikincisi (Maç no : 25)
20 Haziran  Çeyrek final  20.45  B grubu  Birincisi – A grubu ikincisi (Maç no : 26)

21 Haziran  Çeyrek final 20.45  C grubu  Birincisi  – D grubu ikincisi (Maç no : 27)
22 Haziran  Çeyrek final 20.45  D grubu  Birincisi  – C grubu ikincisi (Maç no : 28)

25 Haziran  Yarı final 20.45 25. maç galibi – 26. maç galibi (Maç no : 29)
26 Haziran  Yarı final 20.45 27. Maç galibi – 28. Maç galibi (Maç no : 30)

29 Haziran   Final   20.45 29. Maçın galibi – 30. maçın galibi 
VİYANA ERNST HAPPEL STADYUMU

AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI, 7-29 HAZİRAN 2008

MİLLİ TAKIM ADAY KADROSUAVRUPA ŞAMPİYONASI FİKSTÜRÜ

Savunma Oyuncuları:
4- Gökhan Gönül (Fenerbahçe)
5- Sabri Sarıoğlu (Galatasaray)
6- Gökhan Zan (Beşiktaş)
7- İbrahim Kaş (Beşiktaş)
8- Emre Aşık (Ankaraspor)
9- Emre Güngör (Galatasaray)
10- Hakan Kadir Balta (Galatasaray)
11- Uğur Boral (Fenerbahçe)

Orta Saha Oyuncuları
12- Mehmet Aurelio (Fenerbahçe)
13- Mehmet Topal (Galatasaray)
14- Emre Belözoğlu (Newcastle United)
15- Tümer Metin (Larissa)
16- Yıldıray Baştürk (Stuttgart)
17- Hamit Altıntop (Bayern Münih)
18- Ayhan Akman (Galatasaray)
19- Arda Turan (Galatasaray)
20- Tuncay Şanlı (Middlesbrough)
21- Kazım Kazım (Fenerbahçe)

Hücum Oyuncuları:
22- Gökdeniz Karadeniz (Rubin Kazan)
23- Nihat Kahveci (Villarreal)
24- Halil Altıntop (Schalke 04)
25- Semih Şentürk (Fenerbahçe)
26- Mevlüt Erdinç (Sochaux)

Çek Cum.

Portekiz

İsviçre

Türkiye

Avusturya

Hırvatistan

Almanya

Polonya

Fransa

İtalya

Hollanda

Romanya

Yunanistan

Rusya

İSpanya

İsveç

A GRUBU B GRUBU C GRUBU D GRUBU
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Galatasaray geçtiğimiz hafta sona eren Türkiye Turk-
cell Süper Ligi şampiyonluğunu kendi  futbol mabedi 

Ali Sami Yen’de Gençlerbirliği Oftaş’ı 2-0 yenerek 17. kez 
müzesine götürdü.
Sarı-Kırmızılıların bu yılki şampiyonluğunun anlamı ol-

dukça büyük.
Lig devam ederken yeni bir başkan, maddi sıkıntı, yaban-

cı yıldızların uzun süreli sakatlıkları, liglerin bitmesine 6 
hafta kala teknik direktörü görevi bırakan ve en yakın ta-
kipçisi ezeli rakibi Fenerbahçe’ye 6 puan fark atarak şam-
piyon olan bir Galatasaray’ı alkışlamaktan başka yapacak 
bir şey olmasa gerek..
G.Saray’ın bu şampiyonluğu Türkiye’de konuşulmalı. 

Her şeyin parayla olmadığı, takım ruhunun, bireysel fe-
dakarlıkların ortaya konduğu bu şampiyonluk mücadelesi 
tüm takımlara örnek olmalı..
Adnan Polat başkanlığında şampiyonluk ipini göğüsleyen 

G.Saray’ın Ali Sami Yen stadında yaptığı kutlamada saha 
içine getirdiği canlı aslan herkesi şaşırttı.
Ekran başında olan bizlerde şaşırdık. Bu bir güç gösterisi 

miydi, yoksa şampiyonluk sarhoşluğu mu? G.Saray gücü-
nü zaten sahada kükreyerek, şampiyonluğunu ilan ederek 
gösterdi.
Aslan’ın hayvanat bahçesindeki yerinde durması daha iyi 

olurdu desek yerinde olur.
Şimdi, G.Saray’ın önünde yapması gereken önemli işler 

var. Çok iyi bir teknik adam ve iyi transferlerle önümüz-
deki sezon hem Şampiyonlar Ligi hem de Türkiye Liginde 
daha güçlü bir  takım oluşturarak söz sahibi olması lazım.
Çünkü, G.Saray 2000 yılında Kopenhag’da kazandığı 

UEFA kupası ve hemen ardından Süper Kupa sonrası Av-
rupa’da başarıya susamış durumda.
Galatasaray’ın şampiyonluğu Türkiye ve yurt dışında ta-

raftarlarını büyük sevince boğarken, yakın takipçisi Fe-
nerbahçelileri üzdü. 
Sivasspor’un hakkını bir kez daha burada vermeden ge-

çemeyeceğim. Ligin son haftasına kadar G.Saray, F.Bahçe 
ve Beşiktaş’a  kök söktürdü.
Sivasspor teknik direktörü Bülent Uygun, kendi sahala-

rında G.Saray’a 5-3 yenildikleri maç sonrası yaptığı açık-
lamada, ‘Üç büyüklerin bir yabancı futbolcusunun aldığı 
para bizim takımın tamamına eşit. Biz onların aldığı fut-
bolcuların ancak 7-8 kat daha altında olan futbolcular ala-
biliyoruz’ sözleri Sivasspor’un hangi şartlarda bu mücade-
leyi verdiğinin en büyük kanıtıydı. 
Kendilerine İnter-Toto’da bol şanslar dilerken, önümüz-

deki sezon Türkiye Liginde yine üst sıralarda bulunmala-
rını temenni ediyorum.. 
Fenerbahçe ve Beşiktaş nerelerde yanlış yaptıklarını 

umarız iyice analiz edip hataları tekrarlamazlar. Trab-
zonspor boşa geçirdiği koskoca bir sezonun muhasebesini 
çok iyi yapar da seneye daha renkli bir lig seyretmemize 
katkısı olur.. Kayserispor yıldızlarını dağıtmazsa daha is-
tikrarlı olabilir.
Kocaeli ve Antalya tekrar Türkiye Turkcell Süper Ligine 

hoş geldiler.. Eskişehir, Bolu, Diyarbakır ve Sakarya’dan 
biri 3. takım olarak Süper Lige çıkma mücadelesi verecek-
ler. Onlara da başarılar. Sevinciyle, üzüntüsüyle, dediko-
dular, hatalarla koca bir sezon geride kaldı.

irfan.kurtulmus@haber.dk

Aslan kükredi

İrfan Kurtulmuş

T
ürkiye Turkcell Süper 
Ligi geçtiğimiz hafta 
Galatasaray’ın şampi-
yonluğuyla son buldu.

Herkes rahat bir ne-
fes alırken, bir kısım futbolcular di-
rekman Türk Milli takımın Antal-
ya kampına giderek 2008 Avrupa 
Futbol Şampiyonası hazırlık kam-
pında ter dökmeye devam ediyor.

Türkiye, tarihinde ilk kez 1996 
yılında İngiltere’de yapılan Avru-
pa Futbol Şampiyonasına katılmış, 
Danimarka, Portekiz ve Hırvatis-
tan’lı gruptan başarısız sonuçlar 
alarak şampiyonaya erken veda 
etmişti.

Bu muhteşem şölenden 14 yıl 
sonra Türkiye yine bir Avrupa 
Futbol Şampiyonası arenasında 
bu defa ev sahibi İsviçre, Portekiz 
ve Çek Cumhuriyetli gruptan final-
lere gidebilme şansını zorlamaya 
hazırlanıyor.

Ülke olarak artık başarısızlıklara 
tahammülümüz yok gibi. 

Gerek kulüpler, gerek milli ta-
kımlar gerekse bireysel bazda hep 
başarı ve başarılar bekliyoruz..,

Bu sporseverlerin, bir ülke insa-
nın doğal beklentisi olsa gerek.

Türkiye, İsviçre-Avusturya’nın 
ev sahipliğine ortak olduğu EURO 
2008’de ne yapar?

Bunun analizini yapmak biraz 
zor olabilir. 

Çünkü, şampiyonaya gelen tüm 
ülkeler kendi ligleri, Avrupa maç-
larının yorgunluğuyla mücadele 
edecek. 

Maçlarda, ülkelerin günlük form-
ları, takım organizasyonu, taktik 
ve önemli silahların gününde olma-
sı gibi faktörlerin etkileyici olacağı-
nı rahatlıkla söyleyebiliriz.

Türkiye, İsviçre, Çek Cumhuri-
yeti ve Portekiz grubundan çıka-
bilecek güce sahip kadrosu olan 
bir ülke. 

İspanya’da formunun zirvesinde 
olan bir Nihat Kahveci, futbola 
susamış bir Emre Belözoğlu, bek-
lenmedik anda oyunu değiştirebile-
cek bir Yıldıra Baştürk gibi Avrupa 
ekolünde söz sahibi futbolcuların 
yanında diğer tecrübeli yıldızlar-
la bu gruptan çıkması içten bile 
değil. 

Türkiye’yi Portekiz zorlar. Çek 
Cumhuriyeti Nedved’ in tekrar 
takıma geri dönmesi için yoğun 
çaba harcarken, en büyük silahı 
Rosicky’nin  ciddi sakatlığı nede-
niyle şampiyonada forma giyeme-
yecek olması Türkiye’nin işini ko-
laylaştırır. Koller ve Baros’un gün-
lük performansına bağlı Çekler hiç-
te kolay lokma değil ve futbolları 
bize ters geliyor. Bu nedenle hafife 
alınacak bir rakip diyemeyiz. Ama 

yenilmeyecek bir rakipte değil.
İsviçre, İstanbul’daki play-off ma-

çında yaşanan tatsız olaylar sonra-
sı ilk kez bu ülkeyle kendi memle-
ketinde karşı karşıya geleceğiz.

Bu karşılaşma belki de şampi-
yonanın en ilgi görecek tüm dik-
katlerin üzerinde oloacak bir maç 
olacak. Aynı zamanda Türkiye’nin 
bu ülke halkında oluşan kötü ima-
jını silme maçı olacağını söyleye-
biliriz. 

Seyircinin bize karşı olacağı bu 
çok önemli maçta çok sakin, tah-
riklere kapılmadan ciddi bir mü-
cadele verirsek İsviçre’yi  yener, 
Çek Cumhuriyetiyle oynayacağı-
mız gruptaki son maça daha ra-
hat çıkarız.

Avrupa Futbol Şampiyonası, Av-
rupa’nın en büyük ülkesi olmanın 
belirleneceği bir arena. Aynı za-
manda yıldızların doğacağı büyük 
bir futbol vitrini..

En büyük Avrupa kulüplerinin 
dikkatle izleyeceği bu şampiyona 
da birçok Türk futbolcusuna bu 
kulüplerin kapıları açılabilir..

Birçok Türk futbolcunun hayal-
lerini böyle büyük kulüpler süsle-
miyor mu? Yoksa Türkiye sınırla-
rı içinde kalmak onları tatmin mi 
ediyor?

İşte fırsat.. İşte Türkiye.. Büyük 
olduğunu tüm Avrupa’ya gösterme 
fırsatı önünde..

Türkiye Avrupa’da ne yapar?

SPOR-YORUM

İrfan Kurtulmuş

Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri için geri 
sayım başladı. Milli takımımız finallerin açılış 
günü olan 7 Haziran’da Portekiz ile karşılaşacak. 

Bütün dileğimiz, A millilerimizin finallerin kapanış gününde de 
sahaya çıkmasıdır. Futbol otoriteleri takımımız favori gösteriyor. 

NEFESİMİZİ TUTTUK, HAYDİ TÜRKİYE!
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YEŞİLÇAM’INLA GURUR DUY! EY EURO-TÜRK KARDEŞ....

Yıllar önceydi. Bir dizi röportaj 
için Hollanda-Lahey’e gitmiştim. 
Tabii, her basın gezisinde olduğu 

gibi bizi ağırlayanlar arasında bu ülke-
de yaşayan Türkler de yer alıyordu. Ye-
rel belediye meclislerinde siyaset sava-
şı verenlerden, Lahey’de yaşamın zor-
luklarından bahseden “Bakkal Amca”ya 
kadar birçok Türk bize yaşadığı ülkesi-
ni anlatıyordu. 

O görüşmelerden birinde bir Türk, 
aynı masada bulunduğumuz “önemli” bir 

Türk’ün yanına yaklaşıp avuç 
içinde sakladığı küçük paketi 
eline tutuşturuvermişti. Gaze-
teciyiz ya, merak ettik. İsmi la-
zım değil, Türkiye’de bile gişe 
yapmayan bir Türk filminin ka-
çak VCD’siydi. Yine ismi lazım 
değil, VCD’yi alan bu arkadaş 
“Emre bey, hiç sormayın. Türki-
ye’de izlenen her şeyi takip için 
ne yazık ki bu yola da başvuru-
yoruz” diye başını eğmişti bize karşı. 

Yıllar geçti… Ve Yeşilçam kabuğunu 

kırdı. Yalnızca Avrupalı Türkle-
ri değil, Avrupalıları da sinema 
kuyruklarına sokar oldu… Bun-
da birçok etken var: Yapımcıla-
rın Türk sinemasına yatırımları, 
sinema tekniğinin gelişmesi, iyi 
senaristlerin hak ettiği paraları 
almaya başlamaları v.s… 

Ve işte sonucu: Gişede Türk 
filmleri Hollywood’u sildi süpür-
dü… Bakın, Sabah gazetesin-

den Mehmet Çalışkan’ın ulaştığı rakam-
lar, bir zamanlar yerlerde sürünen Yeşil-

çam’ın Hollywood’a karşı gişedeki galibi-
yetini gösteriyor: Fark gün gibi ortada… 
Türkiye’de 2005’te 18 milyon bilet Türk 
filmleri için kesilirken, 2006’da bu rakam 
35 milyona fırladı. Her yıl ortalama 200 
yabancı filme karşılık 50 Türk filmi vizyo-
na giriyor. Yani bir Türk filmi 4 yabancı 
filmle gişede çarpışıyor. Sonuç: Hollywo-
od testisi gişe yolunda kırılıyor… Yeşil-
çam’ınla gurur duy “Euro-Türk” kardeş… 
Herkese iyi Yeşilçamlar efenim…

ergul.e@gmail.com

TÜRK FİLMLERİ 
1- KURTLAR VADİSİ IRAK: 4.256.567
2- G.O.R.A: 3.932.315
3- BABAM VE OĞLUM: 3.831.567
4- VİZONTELE: 3.263.639
5- RECEP İVEDİK: 3.045.339 Gösterimi Devam 
Ediyor) 
6- VİZONTELE TUUBA: 2.894.802
7- HABABAM SINIFI ASKERDE: 2.586.636
8- ORGANİZE İŞLER: 2.582.056
9- HABABAM SINIFI UÇ BUÇUK: 2.067.661
10- KABADAYI: 1.981.955
11- BEYAZ MELEK: 1.921.136
12- ASMALI KONAK: 1.774.769 
13 HOKKABAZ: 1.686.177
14 O SİMDİ ASKER: 1.657.051
15 HABABAM SINIFI MERHABA: 1.580.535
16- KOMSER ŞEKSPİR: 1.318.535
17- SINAV: 1.160.470
18- MASKELİ BEŞLER IRAK: 1.321.231
19- SON OSMANLI-YANDIM ALİ: 1.081.048
20- NEREDESİN FİRUZE: 1.064.162
21- DELİ YUREK: 1.052.907 

22- KELOĞLAN KARA PRENSE KARSI: 
997.238
23- MASKELİ BEŞLER KIBRIS: 958.857
24- HIRSIZ VAR: 934.612
25- GÖNÜL YARASI: 897.509
26- ÇILGIN DERSANE KAMPTA: 890.769
27- ABUZER KADAYIF: 862.951
28- OKUL: 836.450
29- ÇILGIN DERSANE: 783.120
30- MASKELİ BEŞLER İNTİKAM PEŞİNDE: 
778.395
31- HEMŞO: 751.153
32- SON: 737.006
33- GALLIPOLI: 676.938
34- RUS GELİN: 657.546
35- BÜYÜ: 650.345
36- HACİVAT KARAGÖZ NEDEN 
ÖLDÜRULDÜ: 646.274
37- EĞRETI GELİN: 637.850
38- DONDURMAM GAYMAK: 631. 734
39- DÖNGEL KARHANESİ: 622.980
40- KUTSAL DAMACANA: 622.909
41- MUTLULUK: 587. 376

42- DABBE: 539.381
43- DÜNYAYI KURTARAN ADAMIN OĞLU: 
451.260
44- BALALAYKA: 427.402
45- BEYNELMİLEL: 408.450
46- YEŞİL IŞIK: 401.599
47- 47- SANS KAPIYI KIRINCA: 382.593
48- KÜÇÜK KIYAMET: 382.917
49- GÖNDERİLMEMİŞ MEKTUPLAR: 371.245
50- AMERİKALILAR KARADENİZ’DE: 351. 587

YABANCI FİLMLER 
1- YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: 1.757.224
2- TRUVA: 1.692.458
3- MATRİX RELOADED: 1.470.316
4- YÜZÜKLERİN EFENDİSİ 2: 1.454. 312
5- YÜZÜKLERİN EFENDİSİ 3: 1.250. 159
6- HARRY POTTER: 1.172.740
7- HARRY POTTER 2: 1.110.555
8- DA VİNCİ’NİN ŞİFRESİ: 1.028.928
9- KARAYİP KORSANLARI ÖLÜ 
ADAMIN SANDIĞI: 1.005.052
10- AKIL OYUNLARI: 979.820

11- BUZ DEVRİ 2: 944.374
12- MATRİX REVOLUTIONS: 901.053
13- SON SAMURAY: 828.794
14- OCEAN’S ELEVEN: 799.407 
15- HARRY POTTER 4: 762.399
16- ÖRÜMCEK ADAM 2: 751.753
17- MUMYA DÖNÜYOR: 687.985
18- HARRY POTTER 3: 679.759
19- KADINLAR NE İSTER: 677.930
20- ŞREK 2: 660.323
21- YARINDAN SONRA: 653.848
22- CENNETİN KRALLIĞI: 649.977
23- İŞARETLER: 645.341
24- DÜNYALAR SAVAŞI: 643.009
25- ÖRÜMCEK ADAM: 629.818
26- AMAN TANRIM: 622.327
27- TUTKU: HZ. İSA’NIN ÇİLESİ: 609.781
28- HAYALET GEMİ: 607.463
29- SIKIYSA YAKALA: 606.286
30- PEARL HARBOR: 577.467
31- HALKA: 550.372
32- AZINLIK RAPORU: 526.339
33- ZOR BABA: 515.431

2000-2008 tarihleri arasında gösterime giren Türk filmleri ile yabancı filmlerin gişeleri şöyle gerçekleşti: 

KONUK YAZAR 

Emre ERGÜL

16 Mayıs’tan itibaren 
Kopenhag’da PARK BIO 

ve Aarhus’ta 
ØST FOR PARADIS 

sinemalarında

HABER GURURLA SUNAR
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Pele s̀ Møbler

Halıdan battaniyeye, yatak takımına, tencereden 
çaydanlığa bardağa, kristal takımlara kadar  uygun 
fi yatlarda her türlü ev eşyası, hediyelik eşyalar ve 

daha neler neler... 

www.peles.dk

Pele Mobilya’ya gelin, 
kesenize uygun olarak

yuvanızı zevkinize göre kurun

Pele’yi tanımayan zarardadır 

Pele´s Møbler
Industribuen 8 - 2635 Ishøj  

Tlf: 36 77 26 16 - Fax: 36 77 26 17 
Pele Yıldız 40 13 76 90

www.peles.dk - pele@peles.dk

KOLTUK VE YATAK TAKIMLARI, YEMEK MASALARI, 
HALILAR, GELİNLİK, GECE KIYAFETİ VE HEDİYELİK 

EŞYALARIMIZI GÖRMEDEN VE FİYATLARIMIZI DUYMADAN 
KARAR VERMEYİN

1.500,- kr.

AYIN KAMPANYASI. Normal fi yat: 4.600,- kr.,  Bizi izlemeye 
devam edin. Her ay bir ürünümüzü fabrika fi yatına satıyoruz.

KAMPANYA FİYATI
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Oba peyniri artik 
Danimarka’da
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Yetkili bayisi: Danka Foodservice A/S
Yakinda tüm Danimarka’da - marketinizden isteyin!!!

DANKA FOODSERVICES A/S • GREVE MAİN 9 2670 GREVE • AÇILIŞ SAATLERİ: PAZARTES-CUMA 7.00-16.00 • CUMARTESİ: 7.00-14.00 / PAZAR: 10.00-14.00

TLF: 4615 5296


