
A
vrupa Adalet Divanı, AB 
üyesi vatandaşların Da-
nimarka’nın uyguladığı 
aile birleşimi yasarını 

temelinden dinamitledi.  2001 
yılından bu yana katı bir şekilde 
uygulanmakta olan 24 yaş sınırı, 
bağlılık şartı ve benzer kurallar-
la Danimarka dışından evlenilen 
eşin Danimarka’ya yerleşmesi 
engellenirken yeni kararla bu 
şartlar devre dışı bırakılıyor.

Avrupa Adalet Divanı’nın aldığı 

kararla Danimarka vatandaşla-
rı Birlik üyesi ülkeler dışından 
evlendikleri eşlerini artık Dani-
marka’ya getirebilecekler. Hatta 
ülkeye giriş izni için bile oturma 
izninin ön şart olarak aranma-
ması gerektiği karara bağlandı.

Sığınmacı olarak İrlanda’da 
bulunan ve aile birleşimi başvu-
ruları reddedilerek oturma izni 
verilmeyen dört  Afrika ülkesi 
vatandaşının açtığı davayla ilgili 
olarak verilen kararda Avrupa 

Birliğine yerleşmek isteyen ki-
şilerden öncelikli olarak oturma 
iznine sahip olmaları gerektiği 
şartının yasal olmadığına hük-
medildi. Yasal olarak AB ül-
kelerinde oturan herkesin AB 
dışından ülke vatandaşları ile 
evlenmeleri durumunda eşlerini 
bir AB ülkesine getirebilecekleri 
kaydedildi.

Danimarka bugüne kadar yap-
tığı uygulamalarda başka bir AB 
ülkesinde oturma iznine sahip 

olmayı Danimarka’da verilecek 
oturma izni için şart olarak ko-
şuyordu.
Avrupa Adalet divanı kararı en 
çok Danimarka Halk partisi’ni 
sinirlendirdi. Parti hükümete ve-
rebilecekleri desteği geri çekme 
tehdidinde bulunurken, AB’ye 
ateş püskürdü ve  AB kuralları-
nın Danimarka’nın uygulamak 
istediği kuralların üzerinde ol-
maması gerektiğini açıkladı.

Avukat
Farhad NikMaram

Tlf: 3391 3020
Fax: 3391 3021

advokatnikmaram@yahoo.dk
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Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

ALANYA
Başlayan fi yatlarla direk İstanbul’a uçak

595,-

ALANYADaha fazla bilgi için bizi 
mutlaka arayın ANTALYA

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 
12 Eylül 2008’de yayınlanacaktır.
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Konu ile ilgili haber ve yorumlar  2, 4, 6, 12 ve 13. sayfalarda
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Geçtiğimiz ay Yabancılar Müdürlüğü’nün aile 
birleşimi başvurusunda bulunanlara yanlış ve 
eksik bilgi verdiğinin ortaya çıkması ve Avru-
pa Adalet Divanı’nın aldığı bir karar eşi 
yabancı olanları sevince boğdu. Özellikle 
Adalet Divanı’nın kararından sonra 24 yaş 
sınırı, bağlılık şartı (tilknytningskrav) 28 yaş 
sınırı, konut, maaş şartı gibi Danimarka’ya 
özgü kurallar tarihe karışacak. Hukukçular 
aile birleşimi konusunda mağdur durumda 
olan Danimarka vatandaşı yabancıların 
derhal Yabancılar Müdürlüğü’ne 
başvurmaları çağrısında bulundular. 

Aile birleşimi yasası çatırdıyor 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

Tlf: 36 305 306

DÜĞÜN SALONLARI

Düğün,Nişan, 
Kına Gecesi, Doğum Günleri 

ve her türlü eğlenceniz için bizi 
arayınız.

DÜĞÜN SALONLARI
MOSAİK

www.mosaiksalon.dk

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

İşyerleri için sınırsız abonelik ve cihaz: 
3800,- DKK

D-SMART 
İskandinavya 

Servisi
Avrupa maçları artık D-SMART’ta. 

Daha geniş bilgi için
+45 25 54 40 82’yi arayın
Sınırsız abonelik ve cihaz: 

1590,- DKK

Sosyal Demokratlar da panikte
Avrupa Adalet Divanı’nın, Danimar-
ka’nın uyguladığı aile birleşimi kural-
larını devre dışı bırakan kararına bir 
tepki de Sosyal Demokrat Parti genel 
başkanı Helle Thorning Schmidt’ten 
geldi. Schmidt Danimarka’nın kural-
larının devamından yana olduğunu ve 
24 yaş sınırı ile bağlılık şartı kuralını 
desteklediğini belirtti.
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Morten Østergaard, 

Geçtiğimiz yaz 
ayları bo-

yunca neredey-
se her gün, hükümetin Dani-
marka vatandaşların haklarını 
nasıl gasp ettiğinin anlatıldığı 
hikayeye yeni bölümler eklen-
di. Bahsettiğimiz hikaye öyle 
bir skandal boyutuna ulaşmış 
ki, hiçbir Avrupa ülkesi vatan-
daşlarına böyle bir uygulamayı 
reva görmüyor.

BU aynı zamanda bilinçli ve 
uzun süreli olarak hüküme-
tin, hiç yollarından sapmadan 
Uyum Bakanlarının, yasal hak-
larına dayalı olarak yabancı 
uyruklu eşlerini Danimarka’ya 
getirmek isteyen vatandaşları 
bilinçli olarak yanlış bilgilen-

dirmesinin hikayesidir.
HÜKÜMET Danimarkalıla-

rın AB kurallarından doğan 
haklarını kullanmalarını iste-
memektedir. Aile birleşimi baş-
vurularının sonuçlandırılma-
ması, kamuoyuna açıklanma-
yan uygulamalar, hükümetin 
AB kurallarını yanlış yorumla-
ması ve son olarak da yabancı-
larla evli Danimarkalılara ek-
sik bilgi verilmesi, halka gere-
ken bilgilerin verilmemesi ve 
haklarını kullanamamaları so-
nucunu doğurmuştur.

BUNUN SONUCU olarak 
bazı öğrenciler sahip olabile-
cekleri olanaklardan mahrum 
bırakılmış, diğerleri de ailele-
rinden ve dostlarından uzak-
laşmak zorunda kalarak başka 
ülkelerde taşınmışlardır.

TÜM bunlar yürürlükteki 
yasalara ve benim burada al-
tını çizeceğim gerçeklere ay-
kırı olarak gerçekleştirilmiş-
tir.Danimarka vatandaşlarının 
AB kurallarından yararlanma 
hakları vardır. Avrupa Ada-
let Divanının son verdiği karar 
değildir bağlayıcı olan, zira İs-
veç’te iş bulup oraya yerleşen-
lerden İsveç, aile birleşimi hak-
kı tanımak için yabancı uyruk-
lu eşlerin yasal oturma iznine 
sahip olmalar şartı aramamış-
tır. AB aile birleşimi kuralla-
rından yararlanabilmek için 
aranan şart sadece başka bir 
Avrupa Birliği ülkesinde kal-
mış olmak ve o ülkede çalışmış 
olmaktır

BU OLAY göstermiştir ki, 
Danimarka Halk Partisi insan-

lık dışı politikası hükümetin 
elini kolunu bağlamıştır. Bu 
olay partimiz Radikale Vens-
tre’nin daha farklı, daha etki-
li, daha anlamlı bir yabancılar 
politikasını savunduğunu gös-
termiştir.

BİZ ANLAŞMALI ve zorla ev-
lilikleri engelleyici, uyumu ko-
laylaştırıp güçlendirici, doğru 
bilgilendirme yoluyla ve hızlı 
işlemlerle vatandaşlarının hak-
larını güvence altına alan, ül-
kemizde ve Avrupa’daki kural-
larla uyumlu bir politikayı sa-
vunuyoruz. Halen hükümetin 
güttüğü politika bu alanların 
hiçbirine olumlu bir katkıda 
bulunmamaktadır.

(Morten Østergaard, Radikale 
Venstre Milletvekili, Yabancılar 
politikası sözcüsü)

Danimarka’da 2001 yılından beri çok sert bir 
şekilde uygulanan aile birleşimi kurallarında 

Danimarka’nın hem haksız olduğu ortaya çıktı, 
hem de ülkede yaşayan vatandaşların haklarını 
gizleyerek ve yanlış bilgiler vererek halkı aldattı-
ğı belirlendi, belgelendi. 

Danimarka Uyum Bakanlığı ve Yabancılar Mü-
dürlüğü’nün aile birleşimi başvurularında bulu-
nan bir çok kişinin onarılması güç sosyal travma-
lar yaşamasına ve başka yerlere taşınmak zorun-
da kalarak büyük maddi zararlara girmesine yol 
açtığı mahkeme kararlarıyla ortaya çıktı.

HABER gazetesini yayınlamaya başladığımız 
2002 yılından beri bu ülkede İnsan Hakları Ev-
rensel Beyannamesi kapsamında bulunan “Aile 
kurma ve ailesi ile birlikte yaşama” hakkını kısıt-
layan kurallarla mücadele ettik.

Elimize ulaşan belge ve bilgilerle ayrımcılık 
yapıldığını dile getirmeye çalıştık. Bu dönemde 
yani özellikle 2001 yılından beri yeni evlenen bir 
çok çiftin daha birlikte yaşamaya başlamadan 
umutsuzluğa kapılarak boşandığını, genç aile re-
isi erkeklerin, annelerin eşlerinden ayrılıp Tür-
kiye’ye gitmeye zorlandıklarını, bir çok çocuğun 
annesiz ya da babasız büyüdüğünü sizlere anlat-
maya çalıştık. Bunları yaparken amacımız sizle-
rin tepkili bir sosyal grup olmanız gerektiğini an-
latmaktı.

SONUNDA BİZİM HAKLI OLDUĞUMUZ OR-
TAYA ÇIKTI. Bu dönemde bazı dernek, özel 
okul ve siyasetçiler bu sorunlar yokmuş gibi dav-
ranarak, sizlere başka bir dünya göstermeye ça-
lıştı. Sanki HABER gazetesini yayınlayan bizler 
uyumsuz, gerilime davetiye çıkaran bir yayın po-
litikası izliyormuşuz havası yaratmaya çalıştılar.

Danimarka’da yabancılar yasası diye kamuo-
yuna yutturulan kural ve genelgelerin aslında 
Türkleri ve ikincil olarak da Müslümanları Dani-
marka’dan uzak tutmak için hazırlanmış sinsi ve 
hınzırca bir plan olduğu iyice su yüzüne çıktı.

Bu ayrımcı, insanlık düşmanı yasa ve kuralla-
rın mimarları bakanlara Kütahya çinileri, Türk 
halıları hediye eden Türk derneklerinin yetkili-
lerinin kulakları çınlasın. Yarattıkları diyalog ve 
hoşgörü ortamıyla sizlerin en doğal insan hakla-
rınızı gasp edenleri ödüllendirdiler. 

Foya meydana çıktı
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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

GÜVENLİK KURALINA UYULMUYOR. Havaalanlarındaki güvenlik kontrolleri yolcuların uçağa ulaşımını gecik-
tiriyor. Kopenhag Kastrup Havaalanı yetkililerinden yapılan açıklamada, havaalanlarındaki güvenlik önlemlerinde hala 
sorunların yaşandığı ve yolcuların büyük çoğunluğunun hala güvenlik kurallarına uymadığı bildirildi. Avrupa Birliği terör 
yasaları kapsamında iki yıl önce çıkarılan yasaya göre Yolcuların beraberlerinde uçağa alabildikleri el bagajlarında şam-
puan, pet şişe su, alkollü içki ve benzeri sıvı içecekleri geçirmesi yasak olmasına rağmen bir çok yolcu bu yasağa bilgi-
sizlikten dolayı uymuyor, Bu da havaalanlarında işlemlerin uzun sürmesine ve yolcuların uçağa ulaşımını geciktiriyor. 

UÇAK YOLCULARI 
GÜVENLIK ÖNLEMLERINE 
ALIŞAMADI  

Tegning: Lise Özer

İMKANIİMKANIİMKANI

BEDAVA 
BEDAVA 

İŞİTME CİHAZI*BEDAVA Bir haftada 

HAVALEYE GEREK YOK - KENDİ KULAK DOKTORUMUZ VAR

Örneğin:

Bemafon NEO

İşitme cihazı fi yatı:    7.760,-

Devlet yardımı:          5.830,-

»Danmark« 

sağlık sigortası:         1.000,-

İndirim:                
          930,-

Sizin ödeceyeceğiniz:       0,-

Bizi arayın, sıra beklemeden 

işitme cihazı sahibi olun. 

Türkçe hizmet veriyoruz, siz 

gelemiyorsanız, biz geliyoruz.

Yaşam kalitesini yükseltin

39 40 10 50
Ndr. Frihavnsgade 49 - 2100 København Ø

4 YIL GARANTİLİ VE ÜCRETSİZ AYARLAMA-BAKIM SERVİSİ

������
�������������

����������
������

������������

� ����������
��������

�������

����������
�����������

��� �����
��

�� ����������
����������

����������

� �������
�����

� ���������
�

���

��������
���������

�����

� ���������
�����������

�����

� ����������
���������

���

����������������

������
������

�����������
�������

�������
��������

����

���������������

���������
������

�������
�������

������
�����

���������
������

�������
�������

������
�����

�����������

������
������������

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

www.audiovox.dk

Danimarka vatandaşlığına 
geçişte düşüş yaşanıyor. 

Liberal-Muhafazakar sağ hü-
kümetin yabancılar yasasında 
sertleşmeye gitmesinin ardın-
dan Danimarka vatandaşlığına 
geçişte büyük düşüş yaşandığı 
bildirildi. 

Danimarka İstatistik Kuru-
mu’nun verilerine göre, geç-
tiğimiz yıl üç bin 648 yaban-
cı Danimarka vatandaşlığına 
geçerken, bu rakamın daha 
önceki yıl iki katı olduğu ve 
2000 yılında dört katı olduğu 
belirtildi. 

Vatandaşlığa geçişte düşü-
şün nedeni olarak ise, geçtiği-
miz yıl yapılan seçim nedeniyle 
yılda iki kez değerlendirmeye 
alınan vatandaşlık görüşmele-
rinin sadece bir kez yapılması 
gösterildi. Bir başka neden ola-
rak da, sertleştirilen vatandaş-
lık kuralları gösterildi. 

Vatandaşlık 
değiştirenler azaldı

Hükümet yurttaşların hakkını gaspetti Parlamento’dan
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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. 

Avrupa Adalet Divanı geçtiğimiz ay, 
Danimarka’nın 2001 yılından bu 

yana izlediği sert yabancılar politikası-
nın tersi yönde bir karar verdi. 
Divanın aldığı bu karara göre Avrupa 

Birliği (AB) dışından bir ülke vatanda-
şı ile evlenen bir Danimarka vatandaşı, 
herhangi bir AB ülkesinde birkaç haf-
ta çalışması durumunda aile birleşimi 
yoluyla eşini o ülkeye getirip sonra da 
işgücünün serbest dolaşım hakkından 
yararlanarak eşiyle birlikte Danimar-
ka’ya yerleşebilecek.
Buna göre Danimarka’nın aile birle-

şimi kurallarını Avrupa Adalet Diva-
nı’nın aldığı karar doğrultusunda de-
ğiştirmesi gerekiyor. Ama Danimarka 
bu karara uyar mı, uymaz mı bunu za-
man gösterecek.
Danimarkalı yetkililer yıllarca, AB dı-

şından bir ülke vatandaşı ile aile birle-
şimi gerçekleştirmek isteyen Danimar-
ka vatandaşlarına bu haklarını verme-
diler. Gerek Yabancılar Servisi, gerekse 
Uyum Bakanlığı AB kurallarını uygu-
lamama ve vatandaşları eksik ve yanlış 
bilgi verme suçlaması ile karşı karşıya 
kalsalar da, Danimarka bu karara uy-
mama konusunda ısrarlı görünüyor.

Her ne kadar başbakan Anders Fogh 
Rasmussen divanın kararlarına saygı 
göstermeli dese de, yabancılar yasasın-
da bir değişikliğe gitmeyi göze alamı-
yor. Sosyal Demokratlar da uygulama-
da bir değişikliğe gidilmesine karşılar 
ve hükümete açık destek veriyorlar. 
Danimarka’daki bu büyük skandalı 

sadece Sosyal Demokratlar değil, bazı 
diğer siyasi partiler de destekliyor ve 
Avrupa Adalet Divanı’nın aldığı bu ka-
rarın siyasi karar olduğunu savunuyor-
lar. İşgücünün AB ülkelerinde serbest 
dolaşım ilkelerinin Avrupa parlamento-
sunda siyasetçilerin aldığı bir ilke kara-
rı olduğunu ve divanın da bu doğrultu-
da siyasi bir karar verdiğini öne sürü-
yorlar. AB hukukunun siyasi yönde bir 
karar vermesinin AB’ye uyumu zorlaş-
tırdığını, ulusal devletlerin kendi iç de-
mokrasilerinin işleyişini hiçe saydığını, 
AB’nin Danimarka’nın içişlerine fazla 
burnunu soktuğunu iddia ediyorlar.
Eğer hükümet divanın aldığı karara 

uymaya karar verirse ne olur, uymaz-
sa ne olur?
En başta şunu belirtelim, bu karar 

yabancılarla evli Danimarka vatandaş-
larını memnun edecek. Ama olur da bu 

karar uygulanmaya konulursa, haliha-
zırda AB’ye fazla sıcak bakmayan Da-
nimarka halkı AB’den daha da uzak-
laşacak. Bu da hükümeti ve başbakanı 
oldukça zor durumda bırakacak. Çün-
kü kamuoyu yoklamaları halkın da bu 
karara karşı olduğunu gösteriyor. 
Danimarka’nın önünde halkoylama-

sına sunulmayı bekleyen ortak para 
birliği, savunma, polis ve hukuksal iş-
birliği vs. gibi ayrıcalıklarla ilgili bir 
referandum var. Başbakan bu referan-
dumun sonbaharda yapılmasını isti-
yor, ancak bu karar AB karşıtlarının 
ve Danimarka Halk Partisi’nin elini 
güçlendirecek. Norveç’te AB halkoyla-
masından sonra yabancı karşıtı Frems-
kridtsparti (İlerleme Partisi) o kadar 
güçlü hale geldi ki, bugün Norveç’in 
en büyük partisi oldu. Eğer Danimar-
ka Avrupa Adalet Divanı’nın bu kara-
rını uygulamaya başlarsa Danimarka 
Halk Partisi hükümete verdiği desteği 
çekecektir, bu da hükümetin düşmesi 
anlamına da gelebilir, başbakan bunu 
ne kadar göze alır, bilemiyoruz. Bir de, 
Danimarka Halk Partisi Norveç’teki 
gibi Danimarka’nın en büyük partisi 
olabilir, bu da Danimarka için çok ağır 

sonuçlar doğurabilir.  
Eğer Danimarka, kendi iç hukuk dü-

zenlemesi nedeniyle Adalet Divanı’nın 
kararlarını uygulamama kararı alırsa, 
zaten ayrıcalıklardan dolayı yalnız kal-
dığı AB içinde daha da yalnızlığa itile-
cektir. 
İşsizliğin yüzde 1,5’lara düştüğü Da-

nimarka’da ekonominin büyümesinin 
önündeki en büyük engel olarak işgücü 
açığı gösteriliyor. Uluslararası ekono-
mik kriz, giderek yükselen petrol fiyat-
ları, yüksek faizler, Euro’nun ABD do-
ları karşısında değer kazanması da dik-
kate alındığında ekonominin canlan-
ması için yabancı işgücüne ihtiyacı var, 
ama Danimarka Halk Partisi ülke sınır 
kapılarını yabancılara açmayı düşün-
müyor. Danimarka’nın puanının sürek-
li düştüğü OECD raporları da göz önü-
ne alındığında refah sisteminin koru-
nabilmesi için Danimarka’nın nasıl bir 
karar alacağı merakla bekleniyor. 
Bu karar ile birlikte madalyonun iki 

yüzünü görebileceğimiz bir döneme gir-
dik ve bu karar uzun süre tartışılacağa 
benziyor. 

cengiz.kahraman@haber.dk

Cengiz Kahraman

Madalyonun iki yüzü

Sosyal Demokrat Parti Ge-
nel başkanı Helle Thorning 
Schmidt de Danimarka 

Halk Partisi gibi Danimarka’nın 
Avrupa Adalet Divanı’nın aldığı 
karara uymaması gerektiğini 
belirtti. 

Avrupa Adalet Divanı Dani-
marka’nın uyguladığı ve aile 
birleşimini engelleyen kuralları 
devre dışı bırakan bir karar al-
mış, bugüne kadar aile birleşimi 
başvurularına ret cevabı alanla-

ra Danimarka kapıları yeniden 
açılmıştı.

Schmidt, başbakan Anders 
Fogh Rasmussen’in soruna der-
hal bir çözüm bularak 24 yaş sı-
nırı ve bağlılık şartı kurallarının 
devam etmesini sağlaması gerek-
tiğini kaydetti. 

Schmidt, Danimarka’da uygula-
nacak olan kurallara Danimarka 
parlamentosunun karar vermesi 
gerektiğini dile getirerek aile 
birleşimi engellenirse Danimar-

ka’da uyumun daha da kolayla-
şacağını öne sürüyor.

Sosyal Demokrat Parti genel 
başkanı Schmidt partisinin web 
sitesinde yer alan yazısında 24 
yaş sınırı ve bağlılık şartı kural-
larının zorla evlilikleri engelledi-
ğini, aile birleşimi yoluyla gelen 
göçmen sayısının yüksek olması-
nın uyumu geciktirdiğini ve güç-
leştirdiğini kaydetti.

Schmidt, iktidar partisi Vens-
tre’nin yaz toplantısında Anders 

Fogh Rasmussen’in Avrupa Ada-
let Divanı kararı ile ilgili olarak 
yaptığı açıklamasını eleştirdi. 

Helle Thorning Schmidt, başba-
kanın “Bu karar yabancılar yasa-
sında çok küçük bir köşeden iba-
rettir” demesini eleştiriyor ve adı 
geçen karar nedeniyle Danimar-
ka’nın yabancılar yasasının sal-
lantıda olduğunu, Anders Fogh 
Rasmussen’in Danimarka halkı-
nı yanlış yönlendirdiğini ve olayı 
banalize ettiğini belirtiyor.

Sosyal Demokratlar da panikte
Avrupa Adalet Divanı’nın, Danimarka’nın uyguladığı aile birleşimi kurallarını devre 
dışı bırakan kararına bir tepki de Sosyal Demokrat Parti genel başkanı Helle Thorning 
Schmidt’ten geldi. Schmidt Danimarka’nın kurallarının devamından yana olduğunu ve 
24 yaş sınırı ile bağlılık şartı kuralını desteklediğini belirtti.
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Avrupa Adalet Divanı geçtiğimiz ay so-
nunda Danimarka’nın uyguladığı aile 

birleşimi kurallarının geçersiz olduğu an-
lamına gelebilecek bir karar aldı. 
24 yaş sınırı ve bağlılık şartı bu kurallar 

arasında özellikle dikkat çeken ve aile bir-
leşimi başvurularında ret cevabı verilme-
sine dayanak sağlayan maddelerdi. 
Bu kuralların ortaya çıktığı dönemde 

politikacılar bizlere özellikle Pakistanlı 
ve Türkiyeli göçmenler arasında yaygın 
olduğunu söyledikleri zorla evlilikleri en-
gelleyeceğiz yalanını söylemişlerdi.
Oysa, amaç belliydi. Ortadoğu’dan göç-

men gelmesini engellemek. Politikacılar 
bu kuralları yasal hale getirirlerken nere-

den geldiği belli olmayan bir çok göçmen 
kadını da malzeme olarak kullandılar.
Zamanında nasıl geldiyse bu ülkeye gel-

miş olan, sonradan bu ülkenin sunduğu 
sosyal ve ekonomik olanaklardan daha iyi 
yararlanabilmek için eşinden boşanan, ar-
dından da TV ekranlarında salya sümük 
ağlayarak zorla evlendirildiğini, sonunda 
travmatik durumlar yaşayarak evlilikten 
kurtulduğunu anlatan göçmen kadınlar 
gördük. Bazıları da kendilerine iş çık-
sın diye zorla evlilikleri engellemek için 
gençlere danışmanlık yapacak dernekler 
kurup çeşitli bakanlıklardan milyonlar-
ca kron kaynak aldılar almaya da devam 
ediyorlar. 

Sonradan yapılan incelemelerde bu der-
neklerin kendilerine verilen paraları baş-
ka amaçlar için kullandıkları ortaya çık-
tı. Kendi derneklerini iş yağıyor gösterip 
kaynak almaya devam edebilmek için ken-
dilerine şişirme başvurular icat ettikleri 
ortaya çıktı.
Bu dönemde bir de “Uyum için çalışıyo-

ruz” diye ortaya çıkan bazı Türk dernek-
leri bu yasa ve kuralların mimarları po-
litikacılara yalakalık yapabilmek için on-
lara ülkemizin el sanatlarından örnekleri 
hediye olarak sundular.
Kocasından bıkıp özgür bir hayat yaşa-

mak isteyen ve boşanan bazı kadınların 
kendi vicdan azaplarının üstesinden ge-

lebilmek için “zorla evlendirildik, dayak 
yedik” diye sağda solda demeç vermeleri 
eylemleri inanılmaz sayıda ailenin düze-
nini bozan yasaların çıkmasına neden ol-
muştur. Bir çok genç kadın, erkek eşinden 
ayrı yaşamak zoprunda kalmış, bir çok 
çocuk da annesiz ya da babasız büyüme-
ye zorlanmıştır.
Avrupa Adalet Divanının aldığı karar-

dan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmaya-
caktır.
Arık deniz bitti. Herkesin yalanı ortaya 

çıktı. Yasal dayanağı olmayan hukukta 
yeri bulunmayan kuralların sonu geldi.

sadi.tekelioglu@haber.dk

Sadi Tekelioğlu
Zorla evlilik gazı

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. 

Vücudunuzdaki 
istenmeyen kıl ve 

tüylerden bıktınız mı?

Purelaser, özellikle siyah 
renkli kıl ve tüyler için özel 

olarak hazırlanmış 3. kuşak 
yeni cihazlar ile sizleri 

istenmeyen kıl ve tüylerden 
kurtarsın

Randevu için hemen bizi arayın

Daha fazla bilgi için web sayfamızı da 
ziyaret edebilirsiniz

www.purelaser.dk

Vester Farimagsgade 3, 1 sal 
1620 Kbh V  

Tlf: 2590 3030

Yanak/Şakak
DKr. 300.-

Üst dudak
DKr. 300.- Koltuk altı

DKr. 400.-

Kırışıklıklara karşı 
okjizenli gerdirme

DKr. 1.200.-
Tüm yüz

DKr. 600.-
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GÖÇMEN KADINLAR İÇİN
Yardım-rehberlik-daha iyi Danca-öğretim-eğitim ve iş piyasası 

hakkında rehberlik-okuma odası-toplantı-Danimarkalı 
kadınlarla grup çalışmaları 

Katılım ücretsizdir, katkıda bulunmak isteyenlere kapımız açıktır
Kayıt için 33 32 18 24 No’lu telefonu arayınız

Avukat Synnøve Falk-Rønne

A
vrupa Adalet Divanı’nın 
aldığı iki karar Danimar-
ka aile birleşimi kuralla-
rını köşeye sıkıştırdı ve 

yurtdışından eşlere oturma izni 
almak artık daha da kolaylaştı. 
Bunun için tek şart Danimarka 
vatandaşı olmak ve Avrupa Birliği 
serbest dolaşım kurallarından ya-
rarlanarak başvuruda bulunmak.

Danimarka yabancılar yasası
24 yaş sınırı, bağlılık şartı (tilkn-
ytningskrav), aile bakım şartı, ko-
nut şartı ve 58.000 Kron’luk ban-
ka garantisi yurtdışından evleni-
len eşin Danimarka’ya getirilmesi 
için istenen ancak aile birleşimini 
de imkansız kılan şartlardır. Ab 
serbest dolaşım ilkesinden yarar-
lanarak aile birleşimi başvurusu 
yapıldığında Danimarka’nın öne 
sürdüğü şartlar geçersiz kalmak-
tadır.

AB kuralları
AB işbirliğinin en temel ilkelerin-
den biri birlik üyesi ülke vatandaş-
larının serbest dolaşım hakkıdır. 

Bu ilke AB üyesi ülke vatandaş-
ları, vatandaşı olmadıkları diğer 
AB ülkelerinde oturabilirler anla-
mına gelmektedir. Okumak veya 
çalışmak için başka bir AB ülke-
sine taşınan birlik üyesi ülke va-
tandaşları, gidecekleri ülke hangi 
şartları öne sürerse sürsün eşlerini 
de yanlarında götürebilme hakkına 
sahiptirler. Bu durumda AB kural-
ları ulusal kural ve uygulamaların 
önüne geçmektedir. Gidilecek ül-
kenin beraberinde götürülen eşe 
oturma ve çalışma izni vermeme-

si serbest dolaşım ilkesinin ruhuna 
aykırı olarak kabul edilmektedir.

Serbest dolaşım ilkesi birlik üyesi 
ülke vatandaşlarının kendi ülkele-
rine dönüşlerinde de geçerli olmak-

tadır. Geri dönüş amacı okumak ve 
çalışmak olmak zorunda değildir. 
Bu kural emekliler için de geçer-
lidir.

Danimarka bugüne kadar aile 
birleşimi başvurularında Dani-
marka’ya getirilmek istenen eşlin 
başka bir AB ülkesinde yasal otur-
ma ve çalışma iznine sahip olması 
şartını öne sürmüştür. Ancak geç-
tiğimiz Temmuz ayının sonunda 
Avrupa Adalet Divanı, sığınma 
başvurusu reddedilmiş kişilere de 
serbest dolaşım kuralları yerine 

getirilmişse, oturma izni verilme-
si yönünde bir karar almıştır. Aynı 
karar AB ülkesinde hiç oturmamış 
olan ve Schengen vizesi alamaya-
cak durumda olan eşler için de 

geçerlidir.
Bir çok politikacı Avrupa Adalet 

Divanı kararlarını Danimarka’nın 
uyguladığı kuralları sollamakta 
olduğu tanımlaması yapmıştır. 
Bu bir ölçüde doğrudur da. Bir 
kişi iş aramıyorsa, çalışmıyorsa, 
okumuyorsa veya taşınmıyorsa 
AB kurallarını yerine getirmiyor 
demektir. Tabii ki böyle bir du-
rumda Danimarka AB kurallarını 
uygulamaz. Ancak bu karar pra-
tiğe dönüştürülünce AB kuralları 
işlemeye başlar

Çocukların aile birleşimi
Yaz aylarında şiddetlenen aile 
birleşimi tartışmaları eşlerin aile 
birleşimini ele alıyordu. Ancak 
Avrupa Adalet Divanı’nın aldığı 
kararlar çocukların aile birleşimi 
için de geçerli olacaktır. Bugüne 
kadar çocukların, Danimarka’ya 
uyum sağlayamayacakları gerekçe 
gösterilerek aile birleşimi zahmetli 
bir hale sokulmuştu. Bu konuda 
yetkililerin gereğinden fazla sert 
yorumu geçerli olmuştu.

Adalet Divanı kararlarının so-
nuçları

Danimarka AB hukuku kural-

ların uymak ve Adalet Divanı 
kararlarını uygulamakla yüküm-
lüdür ve bu da Danimarkalı yet-
kililerin uygulamada değişikliğe 
gitmeler anlamına gelmektedir. 
Uyum Bakanlığı bugünlerde Av-
rupa Adalet Divanı kararlarını 
inceleyip yorumlamaktadır ve en 
kısa zamanda bu konuda bir açık-
lama yapacaklardır. Bunun ne za-
man gerçekleşeceği ise belli değil-
dir. Ancak bakanlık açıklaması ne 
zaman gelirse gelsin Danimarka 
halen geçerli olan AB kurallarını 
uygulamak zorundadır.

haber@haber.dk

Aile birleşimi kurallarının temeline bomba
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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.

15
90

,-

B
undan önce Ko-
penhag Beledi-
ye Başkanı Ritt 
Bjerregaard’a da 

başvuruda bulunan işyeri 
sahipleri, Doğu Avrupalı 
çetelerin caddeyi neredeyse 
tamamen ele geçirdiklerini, 
gürültülü ve tehditkar ta-
vırlarıyla turistleri korkut-
tuğunu ve butik çalışanla-
rını tehdit ederek caddede 
güvensiz bir ortam yarat-
tıklarını öne sürerek poli-
sin üçkağıt oynanmasını ve 
oyunlara da oyuncu olarak 
katılmasını engellemelerini 
istedi.

272 işyeri sahibi ortak 
bir dilekçe kalem aldılar ve 
Adalet Bakanının üçkağıt 
oynatanları ve oynayanları 
yasaklamasını istediler.

Ströget’in yan caddelerin-
den Larsbjörnstraede’de 
işyeri bulunan 47 esnaf da 
ayrıca bir başvuruda bulu-
narak Adalet Bakanının ey-
leme geçmesini istediler.

Batı Avrupa ülkelerindeki 
büyük şehirlerin yaya ve 
alışveriş caddelerinde ben-
zer oyun oynatanlara karşı 
Almanya’da da girişimde 

bulunulmuş ve turistlere 
yönelik olarak bir uyarı 
broşürü hazırlanmıştı.

Benzer bir broşürün Ko-
penhag’da da hazırlandığı 
belirtilirken bunun yeterli 
olmayacağı, sorunun tek 
çözümünün bir yasaklama 

olabileceği belirtiliyor.
Doğu Avrupalı erkekler-

den oluşan çeteler, küçük 
bir halı üzerinde bir kibrit 
kutusunun altına sakladık-
ları küçük bir kağıt parçası-
nın bulunması esasına göre 
oyun onatıyorlar. Kendi ele-

manlarına bilerek kazandır-
dıklarını gösteren çete ele-
manları turistleri özellikle 
tuzaklarına düşürmeye ça-
lışıyorlar.

(Haber)

Kopenhag esnafı isyan etti
Kopenhag’daki yaya ve alışveriş caddesi Ströget’teki işyeri 
sahipleri cadde üzerinde oyun oynatan üçkağıtçıların engel-
lenmesi için Adalet bakanına yazılı başvuruda bulundular.

CADDE ORTASINDA KUMAR. Batı Avrupa ülkelerinin çoğunda olduğu gibi Danimarka’daki şehirle-
rin yaya ve alışveriş caddelerinde de tezgah kuran Doğu Avrupalı çeteler tehdit yoluyla korku ve dehşet 
saçıyorlar. -Foto: Haber

   İşyerleri için sınırsız abonelik ve cihaz: 3800,- DKK

D-SMART İskandinavya Servisi

İsveç ve Norveç’e posta ile gönderilir.

Avrupa maçları artık D-SMART’ta. 
Daha geniş bilgi için+45 25 54 40 82’yi arayın

Sınırsız abonelik ve cihaz: 1590,- DKK

ANWARS HUDPLEJEKLINIK

İstenmeyen kıl ve tüylerden sizi kur-
tarmak için sadece çeşitli enzimler 
kullanıyoruz. 

Lazere ve pahalı tedavilere elveda !

Sonuçların beklentilerinizin de ötes-
inde olduğunu göreceksiniz.

Cildinizi yenilemenin yanında 
yumuşacık bir tene sahip olacaksınız.

Adres:
Langelandsvej 53 (Sidevej til Godthåbsvej)

2000 FREDERIKSBERG

TLF: 38 10 98 38
MOBIL: 41 44 11 36

ANWARS CİLT BAKIM KLİNİĞİ

İstenmeyen kıl ve tüylerden sizi 
sonsuza dek kurtarmak için sadece

enzimler kullanıyoruz. 

Her renkte ve türde saçlar için 
zararsız, etkili ve ucuz doğal ürünler 

kullanıyoruz. 

Lazere ve pahalı 
tedavilere elveda!

Sonuçların beklentilerinizin de 
ötesinde olduğunu göreceksiniz.

Adres:
Langelandsvej 53 (Sidevej til Godthåbsvej)

2000 FREDERIKSBERG

TLF: 38 10 98 38
MOBIL: 41 44 11 36

BAYAN VE ERKEKLER İÇİN YENİLİKLER
Lazersiz kalıcı garan�li epilasyon
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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 konuklarınızı davet edin, gerisini bize bırakın. 
İster herşey dahil fiyatlarımızla eğlencenizi biz 

düzenleyelim, isterseniz sizin istekleriniz 
doğrultusunda »Gelin & Damat« masasını, değişik 

renlerdeki masa ve sandalye örtülerini 
ve 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

SUÇLU GENÇLERE 
VERİLEN HAPİS 
CEZASI ARTIRILACAK

AĞIR SUÇLARDA CEZA İNDİRİMİ YOK. Parlamentodaki büyük çoğunluk 15-18 yaş 
arası ağır suç işleyen gençlere verilen hapis cezasının azami ceza olan 8 yılın daha da üzerine 
çıkarılmasını istiyor. Metroexpress gazetesinde yeralan habere göre, Danimarka Halk Parti-
si, Sosyal Demokratlar, Muhafazakar Halk Partisi ve Yeni İttifak partileri cinayet ve benzeri 
ağır suçlardan hüküm giymiş 15-18 yaş arasındaki gençlere verilen hapis cezasının 8 yıldan 
daha fazla verilmesi konusunda görüş birliğine vardılar. Şimdiki yasalara göre Danimarka’da 
verilen en ağır ceza 8 yıl ve18 yaş altındakiler yaştan dolayı ceza indirimi alıyorlardı. 

A
arhus’un Gellerup 
semtinde bulunan 
Gellerup Kilise-
si’ndeki ayinler ve 

diğer dini toplantılar esna-
sında iki Müslüman kökenli 
güvenlik görevlisinin çalış-
ması bazı siyasilerin tepki-
sini çekti.

Göçmenlerin yoğun ola-
rak yaşadıkları Gellerup 
semtinde şiddet, tahrip, 
kavga eksik olmuyor. Bu 
durum bölgedeki kilisenin 
çalışmalarına da yansıyor. 
Son aylarda kilisede ayin 
esnasında taşlı saldırıların 
olması, dışarıda özellikle 
kiliseye gelenleri taciz edil-

mesi ve ayini sabote etmek 
için gürültü yapılması ki-
lise yönetiminin güvenlik 
şirketlerinden iki eleman 
istemesine yol açtı.

Jyllands Posten gazee-
sinde yer alan habere göre 
ayinler esnasında görev ya-
pan kişiler özellikle Müs-
lüman kökenli olmasına 
özen gösterildi. Bundan üç 
yıl önce kilisede görev yap-
maya başlayan iki güvenlik 
görevlisi maaşlarının bir 
kısmını belediyeden alır-
larken kilise bu görevlilere 
saat ücreti olarak 20 Kron 
ödüyor.

Kilisedeki ayinlerin gü-

venliğinin sağlanmasının 
iki Müslüman çalışana ve-
rilmesi Danimarka Halk 
Partisi milletvekillerinden 
Jesper Langballe tarafın-
dan “Müslümanlara haraç” 
olarak nitelendirildi. Jesper 
Langballe kilise etrafında 
ayinler esnasında herhangi 
bir güvenlik sorunu yaşa-
nıyorsa bunun çözümünün 
polis tarafından alınacak 

önlemler olduğunu söyledi 
ve Danimarka’da Hıristiyan 
ayinlerin güvenliğinin özel 
şirketler tarafından değil 
polis tarafından sağlanma-
sı gerektiğini söyledi.

Kilisenin rahibi Niels Hvi-
id, bölgede bazı sosyal so-
runların yaşandığını, özel 
güvenlikçi kullanmalarının 
nedeninin din çatışması ol-
madığını söyledi.

Kiliesin özel güvenlikçi 
kullanmalarına neden ola-
rak; 2004 yılında Noel ayi-
ni esnasında kilisenin he-
men dışında havai fişekler 
patlatılmas, bir rahibenin 
kiliseye giderken saldırıya 
uğraması ve ayine gelen 
cemaat üyelerinin arabala-
rına yönelik tahrip eylemle-
ri gösteriliyor.

(Haber)

Kiliseyi Müslümanlar koruyor
Aarhus’un Gellerup semtinde 
bulunan kilisenin güvenliğini iki 
müslüman kökenli güvenlik 
görevlisinin sağlaması tepkilere 
yolaçtı.

HARAÇ TEPKİSİ. Danimarka 
Halk Partisi’nin rahip kökenli millet-
vekillerinden Jesper Langballe Gelle-
rup kilisesinin Müslüman güvenlikçi 
kullanması uygulamasını haraç olarak 
nitelendirdi. Langballe, Kilise Bakanı 
Birthe Rönn Hornbech’in müdahele 
ederek güvenliğin polislere devredil-
mesini sağlamasını istedi. Langballe 
ayrıca, »Çin mafyasının bombalama 
tehditleriyle haraç toplamasına ben-
zeyen bir uygulama ile karşı karşıya 
kaldığımız düşüncesi ortaya çıkabilir» 
diye konuştu. Gellerup Kilisesi’nin 
bulunduğu bölgedeki toplu konut 
bloklarında yaşayanların çoğunlu-
ğu Müslüman Arap göçmenlerden 
oluşuyor. 
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MÜJDE !!!
Müşterilerinizin damak tadına uygun et ürünlerini üretim ve pazarlamasında 

başarılı olan Ana Food markası, önümüzdeki dönemde ürün yelpazesini 
genişleterek sizlere sunmaktan gurur duyar. 

Daha geniş bilgi için:
www.anafood.eu

 Tlf.: 38 10 92 82   Faks: 38 10 73 43

TÜM TOPTANCI VE SÜPERMARKETLERDEN ISRARLA İSTEYİN

DANİMARKA’DA YENİ BİR MARKA DOĞDU

Helal Dana Peperoni1/2 pişmiş tavuk 
375 gr. ve 425 gr.
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Ipl lazer Tırnak Makyaj
Just Beauty lazer yöntemiyle sizi istenmeyen kıl ve tüylerden 
kurtarır. Bakım seansları eğitimli uzmanlarca gerçekleştirilmektedir. 

Açılış kampanyası

Üstdudak :

Çenealtı :

Yüz :

Koltukaltı : 350 DKK, Normal fiyat 1100 DKK

650 DKK, Normal fiyat 1100 DKK

200 DKK

190 DKK

Adres: Østbanegade 17,’ 1tv, 2100
KBH Ø, Lige ved Østerport St. 

Simi Raja Tlf: 50 24 99 93

D
animarka’da ya-
şayan Türklerin 
büyük çoğunlu-
ğunun tatillerini 

Türkiye’de geçirdikleri, 
ancak tatilcilerin geldikleri 
köylerini ziyaret etmedikle-
ri ya da bu ziyaretlerini çok 
kısa tuttukları öğrenildi.

Bundan birkaç yıl öncesin-
de Danimarka’da yaşayan 
Türklerin İspanya, İtalya, 
Yunanistan gibi ülkeleri 
tatilleri için tercih edecek-
leri öngörülürken, bu tam 
olarak gerçekleşmedi ve va-
tandaşlarımızın tatil deyin-
ce öncelikli tercihi Türkiye 
olmaya devam ediyor. 

Türkiye’ye tur ve bilet 
satan Danimarka’daki se-

yahat acentaları ve tur 
operatörlerinden aldığımız 
bilgilere göre, Danimar-
ka’da yaşayan Türklerin 
gittikçe artan oranda ken-
di ülkelerini tercih ettikleri 
açıklandı. 

İzin değil, tatil 
yapıyoruz
Geçtiğimiz yıllarda, vatan-
daşlarımız Türkiye’den 
geldikleri köy ve kasabala-
rı ziyaret ederek tüm tatil-
lerini burada geçirirlerken, 
artık bu ziyaretlerin süresi 
kısa tutulmaya ve Akdeniz 
ve Ege bölgesindeki tatil 
yörelerinde tatillerinin bü-
yük bir kısmının geçirildiği 
öğrenildi. 

Tatil dönüşü gazetemize 
konuşan bazı genç vatan-
daşlarımız kendi ülkelerini 
tercih etmelerinin nedenle-
rinin başında, “Biz burada 
yaşadığımız için kendi in-
sanımız ve kültürümüzden 
uzaktayız. Bir boşluk ve ek-
sik hissediyoruz. Bu yüzden 
birkaç hafta da olsa Türkçe 
duymak, Türk müzikleriyle 
eğlenmek, Türk yemekleri-
ni yemek bizim için ülke-
mizi tabii ki çekici kılıyor” 
dediler.

Gençlerimiz, önümüzde-
ki yıllarda da Türkiye’nin 
onların tatil tercihinde 
birinci sırada yeralacağını 
kaydettiler. 

(Haber)

Türklerin tatil alışkanlıkları 
değişmedi: Tercih Türkiye 
Danimarka’da Türk göçmenler arasında kuşak 
değişiyor, ancak tatildeki tercih değişmiyor. 

• Alın gerdirme
• Yüz gerdirme
• Göz kapağı ameliyatı
• Burun düzeltme
• Yağ aldırma

•  Göğüs küçültme
•  Göğüs dikleştirme
•  Göğüs büyütme
•  karın ameliyatları
•  Lazerli cilt bakımı (Peeling)

Kliniğimizde tüm 
operasyonlar plastik 

cerrahi mütehassısı Dr. Hayee Tareen 
tarafından gerçekleştirilmektedir

KLİĞİNİĞİMİZDE SUNDUĞUMUZ HİZMETLER:

ÖNCE SONRA ÖNCE SONRA

GÖĞÜS KÜÇÜLTME KARIN AMELİYATI
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PLASTİK CERRAHİ KLİNİĞİ
ÖNGÖRÜŞME (VİZİTE) 500 DKR’LİK ÜCRETE TABİDİR

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

HABERHABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE 

BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM 

VERMEK İÇİN 

haber@haber.dk
mail adresine yazınız 

ya da
3024 5538’i arayınız
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Ishøj Belediyesindeki 
Türkçe anadili eğiti-
mi yeni öğretim yılı-

na 1 Eylül’de  başlıyor. 
Eğitim geçen yıl olduğu 
gibi bu yıl da Gildbros-
kolen ve Strandgaardsko-
len’de iki farklı okulda 
kendisine ait sınıf loka-
linde normal Danca eği-
timinden sonra haftada 4 
saat olarak veriliyor.  

Geçen yıl 6 sınıfta yak-
laşık 100 öğrenci eğitime 
devam ederken bu yıl öğ-
renci sayısında  büyük 
bir artış oldu. Özellikle 
birinci sınıfa gidecek öğ-
rencilerin sayısı toplam 
öğrencilerin sayısının 
yarısına ulaştı.

Türkçe Anadili öğret-
meni Mustafa Kemal 
Demir, bu yıl 7 sınıfta 2 
birinci, 2 ikinci, 2 üçün-
cü ve 1 dördüncü sınıf 
olmak üzere 125 öğren-

cinin Anadili eğitimine 
başlayacağını belirtti. 

Demir, ilginin bu kadar 
fazla olma nedenlerinden 
birinin bu yıl büyük bir 
coşkuyla kutlanan 23 
Nisan Ulusal Egemen-
lik ve Çocuk Bayramı 
şenliğinin olabileceğini 
gösterdi. 

Paralı olan Ishoj’daki 
anadili eğitimine aileler 
haftalık 4 saatlik ders 
için ayda 240 kron ödü-
yorlar. Demir, Türkçe 
anadili eğitimine sadece 
İshoj’daki öğrencilerin 
değil, diğer komşu bele-
diyelerde oturan öğrenci-
lerin de katılabileceğini, 
bu konuda detaylı bilgi 
için İshoj Belediyesi Eği-
tim Dairesine veya ken-
disine  21 29 25 59 no’lu 
telefondan ulaşılabilecek-
lerini bildirdi.

(Haber)

HABER

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.
Doğumgünü ve benzeri küçük eğlenceleriniz 
için 100 kişilik yeni ikinci bir salonumuzla da 

hizmetinizdeyiz

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
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Türkçe anadili eğitimine büyük ilgi
İshöj Belediyesi tarafından ilköğretim okullarında 
paralı olarak verilen Türkçe anadili eğitimine 
büyük ilgi olduğu ve bu yıl öğrenci sayısında 
büyük artış olduğu, özellikle birinci sınıfa gide-
cek öğrencilerin sayısının toplam öğrencilerin 
sayısının yarısına ulaştığı bildirildi.



       Ağustos/August 2008haber12   Ağustos/August 2008 13   haberHABER

Sadi Tekelioğlu

D
animarka yabancılar 
yasası yaz boyun-
ca özellikle ülkede 
yaşayan yabancılar 
için en önemli gün-

dem maddesi oldu. Berlingske 
Tidende gazetesinin, Yabancılar 
müdürlüğünün skandal boyutun-
da yanlış ve eksik bilgilendirme 
yaptığını ortaya çıkarmasının ar-
dından Avrupa Adalet divanının 
aldığı bir karar tartışmayı iyice 
alevlendirdi.

Berlingske Tidende gazetesi ya-
bancılar müdürlüğünün, aile bir-
leşimi için başvuruda bulunan ve 
AB üyesi ülke vatandaşı olmayan 
eşlerini Danimarka’ya getirmek 
isteyen kişilere yürürlükte olan 
AB yasaları konusunda bilgi ver-
mediği bazı durumlarda ise Ab 
yasalarından bahsetmeyip yanlış 
yorumlarla eksik bilgi verdiğini 
ortaya çıkardı.

2001 yılında sertleştirilen aile 
birleşimi kuralları nedeniyle eş-
lerini Danimarka’ya getiremeyen 
Danimarka vatandaşları çözümü 
Malmö’ye taşınmakta bulmuş-
lardı. Malmö’de ne kadar süre 
yaşamak gerektiği konusunda 
bir türlü net cevap alamayan Da-
nimarka vatandaşları bir çoğu 
da ekonomik zorluklar nedeniyle 
mağdur olmuşlar tüm aile yaşam-
ları altüst olmuştu ve hala da ol-
maya devam ediyor.

Yanlış ve eksik bilgilendirme
Yabancılar müdürlüğü bugüne 
kadar başka bir AB ülkesinde 15 
gün çalışmış olmanın Danimar-
ka’ya dönüş yapmak için yeterli 
olacağını başvuranlara bildirme-
mişti. Bazı durumlarda ise böy-
le olanağın, yani Avrupa Birliği 
serbest dolaşım kurallarının var-
lığından da başvuruda bulunanla-
ra hiç bahsetmemişti.

Yabancılar müdürlüğüne yö-
neltilen suçlamalar bununla da 
sınırlı kalmıyor. Yabancılar mü-
dürlüğünün bazı başvuru dos-
yalarını hiç açmadan ret cevabı 
verdiği, özellikle bu başvuruların 
Türkler tarafından yapılmış baş-
vurular olduğu Ombudsman hans 
Gammeltoft hansen’in çalışmala-
rı sonucunda ortaya çıktı.

İddialara göre Türkiye kökenli-
lerin yaptığı aile birleşimi başvu-
rularına yasal dayanak olmaksı-
zın “zorla evlilik, anlaşmalı evli-
lik, yeğen kuzen evlilikler” dam-
gası vurulup bireysel değerlendir-
me yapılmadan otomatik olarak 
ret cevabı verildiği ortaya çıktı.

Siyasetçiler konuşmadı
Bu skandal haberleri gazete say-
faları ve TV haber bültenlerinde 
ilk haber olurken ne Uyum Baka-
nı Birthe Rönn Hornbech’ten ne 
de tatilde olan başbakan Anders 
Fogh Rasmussen’den herhangi 
bir açıklama gelmedi.

Bu skandal gündemi doldurma-
ya devam ederken Danimarka 
yabancılar yasasının temeline 
bomba olarak adlandırılabilecek 
bir karar da Avrupa Adalet di-
vanı’ndan geldi. “Metoch kararı” 
adı verilen bir dava kararında 

Avrupa Adalet Divanı, AB üye-
si vatandaşların Danimarka’nın 
uyguladığı aile birleşimi yasarı-
nı temelinden dinamitledi.  2001 
yılından bu yana katı bir şekilde 
uygulanmakta olan 24 yaş sınırı, 
bağlılık şartı ve benzer kurallar-
la Danimarka dışından evlenilen 
eşin Danimarka’ya yerleşmesi en-
gellenirken yeni kararla bu şart-
lar devre dışı bırakılıyor.

Avrupa Adalet Divanı’nın aldığı 
kararla Danimarka vatandaşla-
rı Birlik üyesi ülkeler dışından 
evlendikleri eşlerini artık Dani-
marka’ya getirebilecekler. Hatta 
ülkeye giriş izni için bile oturma 
izninin ön şart olarak aranmama-
sı gerektiği karara bağlandı.

Sığınmacı olarak İrlanda’da bu-
lunan ve aile birleşimi başvurula-
rı reddedilerek oturma izni veril-
meyen dört  Afrika ülkesi vatan-
daşının açtığı davayla ilgili olarak 
verilen kararda Avrupa Birliğine 
yerleşmek isteyen kişilerden ön-

celikli olarak oturma iznine sahip 
olmaları gerektiği şartının yasal 
olmadığına hükmedildi. Yasal 
olarak AB ülkelerinde oturan 
herkesin AB dışından ülke vatan-
daşları ile evlenmeleri durumun-
da eşlerini bir AB ülkesine getire-

bilecekleri kaydedildi.
Danimarka bugüne kadar yap-

tığı uygulamalarda başka bir AB 
ülkesinde oturma iznine sahip 
olmayı Danimarka’da verilecek 
oturma izni için şart olarak ko-
şuyordu.

2001 yılından bu yana Danimar-
ka’nın yasal olmayan yollardan 
ve AB kurallarını halktan gizle-
yerek binlerce kişinin  oturma 
izni almasını engellediği ve bir 
çok yeni kurulan yuvanın da bo-
zulmasına neden olduğu geçtiği-
miz aylarda ortaya çıkarılmıştı. 
Danimarka’nın uygulamaları 
nedeniyle de binin üzerinde çift 
Malmö’ye yerleşmişlerdi.

2001 yılında yapılan seçimlerle 
göreve başlayan işbaşındaki hü-
kümet ilk iş olarak yabancılar 
yasasına el atmış zorla evlilikleri 
engelleme bahanesiyle 24 yaş sı-
nırı ve bağlılık şartı kurallarını 
yürürlüğe koymuştu. Özellikle 
hali hazırda Danimarka’da yaşa-
makta olan göçmen gruplarının 
aile birleşimi hakkından yarar-
lanmalarını engellemek için ayrı-
ca, 58 bin kronluk banka garanti-
si şartı, 28 yaş sınırı, konut şartı 
ve bakım şartı gibi aynı anda ye-
rine getirilmesi imkansız kural-
ları yürürlüğe koymuştu. Bu ku-
rallar yetmiyormuş gibi aile birle-
şimi yoluyla Danimarka’ya gelen 
kişilerin çocuklarının aile birleşi-
mi hakkından yararlanmaları da 
engellenmek istenmişti.

AB Danimarka’nın kapılarını 

açıyor
Danimarka hükümeti bugünler-

de çok sayıda hukukçuyu Avrupa 
Adalet divanının aldığı kararı in-
celemekle görevlendirdi. AB ser-
best dolaşım kurallarının geçerli 
olduğunu söyleyen hükümet üye-
leri yaptıkları açıklamalarla kafa 
karıştırmaya devam ediyorlar. 
Bir yandan Ab kurallarına uyma-
manın söz konusu olamayacağını 
AB serbest dolaşım kurallarına 
Danimarka’nın uyacağını söy-
lerlerken aynı zamanda AB ku-
rallarının Danimarka’nın ulusal 
kurallarının üzerinde olmadığını 
söylüyorlar.

Hükümet zor durumda
Avrupa Adalet divanı kararı en 
çok Danimarka Halk partisi’ni 
sinirlendirdi. Parti hükümete ve-
rebilecekleri desteği geri çekme 
tehdidinde bulunurken, AB’ye 
ateş püskürdü ve  AB kuralları-
nın Danimarka’nın uygulamak 
istediği kuralların üzerinde olma-
ması gerektiğini açıkladı.

Halk da AB’ye tepkili
Danimarka halkının da Avrupa 
Adalet Divanı kararına tepkili ol-
duğu ortaya çıktı. Bazı kamuoyu 
araştırmaları, Danimarka halkı-
nın sert aile birleşimi kuralların-
dan yana olduğunu ve Danimar-
ka’nın Ab kurallarını uygulama-
masını destekleyecekleri yönünde 
görüş bildirdiler.

Şimdi ne olacak
Hükümetin açıklamalarından an-
laşıldığı üzere AB serbest dolaşım 
kuralları değişmediği sürece veya 
değişinceye kadar yürürlükteki 
kurallar Danimarka’da da uy-
gulanacak.  Bir Ab ülkesinde 15 
gün çalışmış olmak veya orada 
yasal izinle okuyor olmak, eş AB 
üyesi ülkeden olmasa bile eşini 
Danimarka’ya getirmek için ye-
terli olacak. Oturma izni başvu-
rularına 24 yaş sınırı ve bağlılık 
şartı gibi nedenlerle ret cevabı 
almış olanlar başka bir Ab ülke-
sinde en az 15 gün çalıştıklarını 
belgelerlerse Danimarka’ya eşleri 
dönüş yapabilecekler ve eşlerine 
oturma izni alabilecekler.

sadi.tekelioglu@haber.dk

Geçtiğimiz ay Yabancılar Müdürlüğü’nün aile birleşimi başvurusunda bulunanlara yanlış ve eksik bilgi verdi-
ğinin ortaya çıkması ve Avrupa Adalet Divanı’nın aldığı bir karar eşi yabancı olanları sevince boğdu. Özellikle 
Adalet Divanı’nın kararından sonra 24 yaş sınırı, bağlılık şartı (tilknytningskrav) 28 yaş sınırı, konut, maaş şartı 
gibi Danimarka’ya özgü kurallar tarihe karışacak. Hukukçular aile birleşimi konusunda mağdur durumda olan 
Danimarka vatandaşı yabancıların derhal Yabancılar Müdürlüğü’ne başvurmaları çağrısında bulundular. 

AB aile birleşimini kolaylaştırdı 

İSVEÇ MODELİ. Danimarka’da yabancı eşine oturma izni alamayan bir çok kişi eş-
leriyle birlikte Malmö’de yaşamak zorunda kalmış, bu yüzden Malmö ve Kopenhag 
arasındaki aşk trafiği de hızlanmıştı. Malmö’yaşamak zorunda kalan binin üzerinde çift 
olduğu bildiriliyor. Avrupa Adalet Divanı’nın aldığı kararla bu çiftlere geri dönüş yolu 
açılmış bulunuyor.

BAŞVURUNUZU YENİLEYİN. 
Danimarka’daki hukuçular eşleri 
için oturma izni başvuruları red-
dedilmiş olan kişilerin kendilerine 
başvurmalarını veya oturma izni 
başvurularını AB serbest dolaşım 
kurallarını dayanak göstererek 
yenilemelerini istediler.

TOKAT GİBİ KARAR.  Danimarka’nın kapılarını AB dışından kişilere kapatmak için ve zorla evlilikleri engellemek bahanesiyle icat 
edilen 24 yaş sınırı ve bağlılık şartı gibi kuralların tarihe karışması bekleniyor. Adalet Divanı aldığı bir kararla Birlik üyesi vatandaşların 
kendi ülkelerine dönüşte eşlerini de yanlarında getirebilecekleri yönünde bir karar aldı.
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Diğer noktalar için bizi aşağıdaki telefon numaralarından arayabilirsiniz.

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 

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            

TÜRK HAVAYOLLARI , AVUSTURYA ve LUFTHANSA ve AVUSTURYA HAVAYOLLARI 
ile hergün Antalya, Dalaman, Milas direk uçuşları için bizi arayın.

PEGASUS HAVAYOLLARI ile haftada 4 günlük uçuşlarla hizmetinizdeyiz.
Kış tarifemiz satışa açılmıştır.

HİZMETTE SINIR TANIMIYOR!

Biletlerinizi erken alın, ucuza alın

Seyit Ahmet Özkan

Avrupa Birliği (AB) 
bilirkişileri yorum-

larında, AB Komisyonu 
tarafından bu yıl sonunda açıklan-
ması beklenen raporda, Danimarka 
yabancılar yasası suya düşebilir di-
yorlar. Danimarka hükümeti ve Ya-
bancılar Servisi’nin yine skandalla-
rı ile karşı karşıyayız. 
Hükümetin zoraki evlilikleri ba-

hane ederek 2001 yılında çıkardığı 
yasa yüzünden ömrünü bu ülkede 
çalışmakla geçirmiş birinci kuşak 
insanlarımızın Danimarka vatanda-
şı olan evlatları severek evlendikle-
ri eşleriyle yaşamlarını İsveç’te çok 
zor şartlar altında sürdürmeye ma-
ruz bırakıldılar. Bu gençler zoraki 
evlendirilselerdi İsveç’te ve diğer 
Avrupa ülkelerinde çok zor ekono-
mik ve sosyal şartlar altında yaşa-
mayı seçmezlerdi sanırım. 
Danimarka gençlerimize aile birle-

şimini hakkını vermezken, Avrupa 
Adalet Divanı, eğitim yapan ve ken-
di ekmeğini kazanan insanların aile 
birleşimi yapma hakkını olduğunu 
söylüyor. Adalet Divanı’nın bu ka-
rarı neden insanlardan saklandı, 
neden genç çiftler mağdur edildi an-
laşılır gibi değil. 
İsveç’e yerleşmek zorunda kalan 

gençlerin çoğu orada işsiz ve iş bu-
lamıyor. Ne gariptir ki, Danimarka 
da çalışacak eleman bulamıyor. 

Adalet Divanı’nın verdiği bu ka-
rar o kadar basit olmasına rağmen 
Yabancılar Servisi hukukçuları ek-
sik ve yanlış bilgi verdiler. Dani-
marka’da devlet makamlarının va-
tandaşlarını doğru bilgilendirme 
zorunluluğu yasayla belirtilmiştir 
ve bu herkese geçerli olan yasal bir 
haktır.   
Bundan önceki Uyum Bakanı Rik-

ke Hvilshöj’un parlamento kürsü-
sünde Aralık 2006 yılında yaptığı 
bir konuşmayı hatırlayalım. Bakan 
Hvilshöj, AB yasalarının Danimar-
ka yabancılar yasası ile uyuştuğunu 
ve bir sorun olmadığını söylemişti. 
Şimdiki Uyum Bakanı Birthe Rönn 
Hornbech de Adalet Divanı’nın al-
dığı kararı yorumlamaktan kaçını-
yor. 
Bundan sonra ne olacağını bile-

miyoruz, ama bilinen şudur; o da, 
ortada mağdur durumda olan genç 
çiftler vardır. Bu çiftler itiraz hak-
larını hemen kullanmalıdırlar diye 
düşünüyorum. Bu itiraz makamla-
rını bulmak o kadar zor bir iş değil. 
Danimarka’da herhangi bir maka-
mı işiniz ile ilgili itirazda bulunmak 
istiyorsanız bu makamlar itiraz 
edeceğiniz makamı da size bildir-
mek zorundalar. Unutmayın, Dani-
marka dünyada itiraz makamları-
nın en çok olduğu ülkelerin başında 
geliyor. 

(Seyit Ahmet Özkan, İshöj 
Belediye Başkan Yardımcısı)

Yabancılar Yasası sallantıda Sizden gelenler

O
mbudsman kurumu-
nun yapısı ve işleyişi 
hakkında göçmenle-
rin fazla bilgili olma-

dıkları biliniyor. 
Yayınlanan broşürde nasıl 

başvuruda bulunulabileceği, 
Ombudsman’in çalışma alanla-
rı, yaptırım gücü gibi başlıklar 
altında bilgiler yer alıyor.

Ombudsman kurumu 
nedir?
Ombudsman, sözcük anlamı 
olarak “yeniden öneren” anla-
mına gelmektedir. Danca olan 
bu sözcük Danimarka dilinden 
Dünya literatürüne geçmiş iki 
sözcükten biridir. Ombudsman 
kurumu dünyanın her dilinde 
aynı sözcükle adlandırılır.

Ombudsman yurttaşların 
resmi kurumlar ile olan ilişki-
lerinde ortaya çıkan usulsüz-
lüklerin araştırılıp yasaların 
uygulamasında herhangi bir 
yanlışlık ya da vatandaş aley-
hine herhangi bir hata sözko-
nusu olup olmadığını belirler. 
bunu inceleyip uygulamadaki 
yanlışlığa dikkat çeker. Om-
budsman bir yargı kurumu 
değildir. Parlamento tarafın-
dan atanan ombudsman Parla-
mentonun çalışmaları hakkın-
da veya mahkemelerin aldığı 
kararlar konusunda araştırma 
yapmaz.

“Meclis Ombudsmanı” adıy-
la yayınlanan broşürü edin-
mek isteyen dernekler veya 
özel kişiler www.ombuds-
man.dk adresine girerek 
oradaki iletişim bilgilerinden 

broşürün adreslerine postayla 
gönderilmesini sağlayabilirler, 
ayrıca post@ombudsman.dk 
adresine e-postayla başvuru-
da bulunabilirler. 33 13 25 12 
numaralı telefondan da broşür 
istenebilir.

(Haber)

Parlamento Ombudsman’i Hans Gammeltoft Hansen, 
Ombudsman kurumunun yapısı ve işleyişi hakkında bilgi 
vermek amacıyla Türkçe ve Urdu (Pakistan) dilinde broşür 
yayınladı.

Ombudsman Türkçe broşür yayınladı

Ombudsman Hans 
Gammeltoft Hansen
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Uzun bir tatilden sonra tekrar 
birlikte olmak yeni beklentileri 

de beraberinde getirmektedir. Uma-
rım bütün çocuklarımız ve aynı za-
manda velilerimiz güzel ve neşeli bir 
tatil geçirmişlerdir.  
Hepimizin bildiği üzere okulları-

mız ağustosun ikinci ve bazı beledi-
yelerde ise ilk haftasında açılmakta-
dır. Kimi öğrencimiz bir üst sınıfa 
geçmenin heyecanıyla okula başlı-
yordur, kimi öğrencilerimiz ise daha 
yeni okula başlamanın verdiği bir 
heyecanla çeşitli sorular barındırı-
yordur küçücük beyinlerinde. Aynı 
şekilde bu heyecan velilerimiz içinde 
geçerlidir. Kimilerimiz daha önce-
ki çocuklarımızdan edindiğimiz tec-
rübeyle hareket ediyor, kimimiz ise 
daha ilk çocuklarının ilkokula başla-
yışını heyecanla bekliyordur. Benim-

de bu yazımda değinmek istediğim 
konu yeni velilerimiz. 
Okula başlayış ailenin yaşamın-

da çocuğun konuşması, yürüme-
si gibi önemli bir aşamadır. Okula 
başlama çocuk yönünden belli bir 
zekâ ve duygusal gelişimi tamam-
lamış olmayı gerektirir. 6 yaşını bi-
tirdiği halde zekâsı yeterli olan bir 
çocuk ruhsal bakımdan evden ayrı-
labilme olgunluğunu göstermeyebi-
lir. Özellikle oyun ve arkadaşlıktan 
uzak tutulmuş, dışarı çıkarılmamış 
çocuklar için evden ayrılış ürkütü-
cüdür. Fakat burada gerek velilere 
gerekse öğretmenlere düşen görev; 
çocuklarımıza bağımsız birer küçük 
birey olmayı öğretmektir. Unutma-
yalım ki; çok küçük yaştan itibaren 
bağımsız ve sorumluluk taşıyan bir 
birey olarak çocuğumuzu okula gön-

derdiğimizde ileride daha başarılı 
bir bireyin zeminini hazırlamış olu-
ruz. Okulların açıldığı ilk günlerde, 
her sınıfta birkaç anneyi sıralarda 
çocukları ile birlikte otururken gör-
mek olağandır. Okula korku ile gi-
den ve hep evi düşünen bir çocuğun 
kendini okuma ve öğrenmeye ver-
mesi kolay olmaz. Ayrıca yaşıtları 
içine karışması, birlikte oynaması ve 
arkadaşlık kurması güç olur. Oku-
la uyumu ve başarısı bir anlamda 
anne-babanın yetiştirmedeki başa-
rısının bir ölçüsüdür. Tabi bu arada 
anaokuluna gitmiş olan çocuklarının 
bu konuda daha az zorlanacakları 
ve daha tecrübeli oldukları göz ardı 
edilemez. 
Kendi ülkemiz dışında başka bir 

ülkede yaşadığımız için haliyle bu-
lunduğumuz ülkenin eğitim siste-

mi de farklıdır. Bu nedenle okulun 
velilerden beklentisi ve aynı şekilde 
velilerinde okuldan beklentisi çok 
farklı olabilir. Bunun önümüzdeki 
sezonda problem olmaması için veli-
lerimizin okul başlangıcında beklen-
tilerini ve dileklerini dile getirmeleri 
ve aynı zamanda okulun da onlar-
dan beklentilerini öğrenmelilerdir. 
Bugün iki dilli çocuklarımızın git-
mekte olduğu hemen her okulda ter-
cüman imkânı da sağlanmaktadır. 
Dolayısıyla yapmamız gereken tek 
şey; ne beklediğimizi açık bir şekil-
de belirtip, beklenilene de cevap ver-
mektir. 
Unutmayalım ki; çocuğumuzu tes-

lim ettiğimiz eğitim kurumuyla gü-
zel bir iletişim birçok sorunu da ra-
hatlıkla çözebilir. 

bzelal.kanat@haber.dk

Tatil bitti
Bedriye Zelal Kanat

HALK OYLAMASI 
RAFA 
KALDIRILIYOR

REFERANDUM İPTAL. Başbakan Anders Fogh Rasmussen, Avrupa Birliği Lizbon 
anlaşmasını İrlanda’nın ‘Hayır’ demesinin ardından Danimarka’da sonbaharda hal-
koyuna sunmayı düşünmediklerini söyledi. Ancak Rasmussen, AB içinde savunma, 
ekonomi, askeri ve hukuk ile ortak para birimi gibi alanlarda Danimarka’yı dışarıda 
tutan ayrıcalıkların kaldırılması için sonbaharda referanduma gitmeyi hala iste-
diklerini söyledi. Başbakan’ın Lizbon anlaşması hakkındaki açıklamasına Sosyal 
Demokrat Parti de ”Doğru bir karar” diyerek destek verdi.   
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İrfan Kurtulmuş

E
nerjı ve Tabi 
Kaynaklar Baka-
nı Hilmi Güler, 
Danimarka İklim 

ve  Enerji Bakanı Connie 
Hedegaard’ın davetlisi ola-
rak geldiği Kopenhag’da 
önemli temaslarda bulun-
du.

Önceki gün iki bakanın 
görüşmesinin ardından 
dün Türkiye ile Danimarka 
arasında enerji konusunda 
işbirliği yapılması mutaba-
kat zaptı imzalandı.

Enerji Bakanı Hilmi Gü-
ler ve Danimarka İklim 
ve Enerji Bakanı Connie 
Hedegaard’ın imzaladığı 
mutabakat zaptı, rüzgar 
enerjisi, tarımsal ve hayva-
ni atıkların enerjiye dönüş-
mesi (biyomes) ve enerji ve-
rimliliği konusunda işbirli-
ğini içeriyor. 

Mutabakat zaptı çerçeve-
sinde, sonbaharda Danimar-
ka’dan bir heyet Türkiye’ye 
gidecek ve hangi konuların 
öncelikli olarak ele alınacağı 
kararlaştıracak. 

Danimarka makamları, 
enerji konusunda Türki-
ye’den gelenlere seminer 
verecek ve Türk ve Dani-
markalı işadamlarının or-
tak çalışmalar için gerekli 
alt yapılar hazırlanacak. 

Mutabakat zaptında ay-
rıca, yenilenebilir enerjiye 
geçmek isteyen Türkiye’ye 
Danimarka tecrübelerini 
aktarırken, bu konuda çı-
karılacak kanunların çerçe-
vesinin belirlenmesi ve ve-
rilecek teşvikler konusunda 
yardımcı olacak. 

Türkiye büyük bir pazar

Danimarka İklim ve Enerji 
Bakanı Connie Hedegaard, 
Türkiye’nin Danimarka’nın 
tecrübeli olduğu rüzgar 
enerjisi ve biyogaz alanla-
rında yatırım yapmak is-
tediğine işaret ederek, bu 
konuda kazan–kazan poli-
tikasıyla ortak işbirliğine 
gideceklerini söyledi. 

Bakan Hedegaard, Tür-

kiye’nin rüzgar enerjisi 
ve biyogaz alanlarında ya-
tırım yapmak için parası 
ve planının bulunduğunu, 
Danimarka’da ise bu işi iyi 
yapan firmaların olduğunu 
belirtti. 

Türkiye’nin büyük bir pa-
zar olduğuna dikkat çeken 
Connie Hedegaard, ‘asıl 
mutlu olduğum ise Türk 
hükümetinin 2020 yılına 
kadar kullanılan enerjinin 
yüzde 20’sini yenilenebilir 
enerjiden yapacak olması-
dır’ diye konuştu.

Danimarka enerjide 
önde gelen ülke 

Enerji ve Tabi Kaynaklar 
Bakanı Hilmi Güler, Dani-
marka’nın rüzgar enerjisi 
başta olmak üzere yenile-
nebilir enerji ve enerji ve-
rimliliğinde çok başarılı bir 
ülke olduğuna işaret ederek, 
Türkiye’nin yenilenebilir 
enerji konusunda atılım ya-
pan bir ülke olmasından do-
layı bu görüşmelerin önemli 
olduğunu söyledi. 

Tesislerde incelemelerde 
bulunduğunu ve Danimar-
kalı bakanla Türkiye’de 

yapılacak yatırımları gö-
rüştüklerini belirten Ba-
kan Güler, ‘Danimarkalı 
meslektaşıyla görüşmesin-
de, rüzgar enerji tribünle-
rinin Türkiye’de yapılması, 
tarımsal atıklardan elde 
edilen yenilenebilir enerji 
biyogaz ve enerji verimliliği 
konularını ele aldıklarını’ 
belirtti. 

Dünya rüzgar tribünün 
yüzde 40’ını Danimarka 
üretiyor

Enerji Bakanı Hilmi Güler 
ayrıca, Danimarka’nın Türk 
enerji sektöründe aktif ola-
rak görüleceğine değinerek, 
‘Danimarka’nın Türkiye’nin 
önemli bir partneri olacağı-
nı söyledi.

Dünya rüzgâr tribününün 
yüzde 40’ını Danimarka’nın 
ürettiğini kaydeden Hilmi 
Güler, Enerji verimliliği 
konusunda ise Danimar-
ka’nın Japonya ve Alman-
ya ile birlikte ilk 3’te yer 
aldığını kaydetti.

Güler ayrıca, Türkiye’nin 
de enerji verimliliğine bü-
yük önem verdiğine ve bunu 
bir yatırım çeşidi olarak gör-

düğünü ifade etti.
Enerji ve Tabi Kaynaklar 

Bakanı Hilmi Güler bera-
berindeki heyetle Avedöre 
semtinde bulunan Dong 
Energi’ye ait santralde in-
celemelerde bulundu. 

Santralin, mazot, doğal 
gaz, kömür, odun ve anız-
lardan enerji üretmesinin 
büyük bir teknolojik başarı 
olduğunu ifade eden Bakan 
Hilmi Güler, santralin çev-
reye zarar vermeden büyük 
bir üretim gerçekleştirdiğini 
söyledi. 

Daha sonra ise Kopenhag 
limanı açıklarında bulunan 
rüzgar enerjisi tarlalarını 
yakından gören Bakan Hil-
mi Güler ve beraberindeki 
heyete Danimarka İklim ve 
Enerji Bakanlığı bürokratla-
rı brifing verdi. 

Bakan Güler, Türkiye’nin 
Bandırma ve İzmir açıkla-
rında rüzgar enerji tarla-
ları kurulması konusunda  
çalışmalar yaptığını ve Da-
nimarka’nın bu sahadaki 
tecrübelerinden faydalan-
mak istediklerini sözlerine 
ekledi.

irfan.kurtlumus@haber.dk

HABER

 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
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DANA serbest meslek sahipleri-
nin işsizlik kasasıdır. Danışman-
lık, kurs ve diğer kampanyaları-
mızla sizlere hizmet için daima 
hazırız. 
61 55 15 42 numarayı arayarak 
veya pgu@dana-akasse.dk adre-
sine e-posta yazarak Peter Gul-
bæk’le ilişkiye geçin, DANA’nın 
sizler için işsizlik sigortasının da 
ötesinde ne gibi anlamı olduğu 
konusunda daha fazla bilgi edinin

İŞLERİNİZ İYİ GİDERKEN DE
SİZİ MEMNUN EDECEK BİR
İŞSİZLİK KASASI

İŞLERİNİZ İYİ GİDERKEN DE
SİZİ MEMNUN EDECEK BİR
İŞSİZLİK KASASI
İŞLERİNİZ İYİ GİDERKEN DE 
SİZİ MEMNUN EDECEK BİR 
İŞSİZLİK KASASI

İŞLERİNİZ İYİ GİDERKEN DE 
SİZİ MEMNUN EDECEK BİR 
İŞSİZLİK KASASI

0 øre’ye arayın

Türkiye’yi dakikası 0 øre’ye arayın

Türkiye, Danimarka, İsveç, İngiltere, 
Almanya, Norveç, Hollanda, İspanya, 
Fransa, Belçika, ABD ve 35 ülkeyi 

Ayda 139,- kr. 
Başlangıç ücreti 1,- kr. 

www.onfone.dk adresini 
ziyaret edin ya da 69101010 
numaralı telefondan arayın. 
Siz de GoWorld sahibi olun

GAZETEMİZİN GELECEK SAYISI 12 EYLÜL 
TARİHİNDE YAYINLANACAKTIR.

HABER

Enerjide Türkiye-Danimarka işbirliği 
mutabakat zaptı imzalandı
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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.

”
Yarış otosu ve bir villaya 
kendini sattı” alt başlığıyla 
verilen bir skandal haberin-
de Danimarka Prensi Joac-
him’in Türk işadamının hiz-

metine girdiği bildiriliyor.
Alanya’da bulunan Gold City 

Turizm kompleksi sahibi Kerim 
Aydoğan adlı işadamının geçtiği-
miz günlerde ikinci kez evlenen 
Danimarka Prensi Joachim’e 300 
bin Euro değerinde bir villa he-
diye ettiği ve bunun karşılığında 
önümüzdeki 4 yıl boyunca prensin 
Gold city için tanıtım ve reklam 
yapmayı kabul ettiği ortaya çıktı. 
Sponsor anlaşmasının kutlamak 
için verilen davette de Danimar-
ka’nın önde gelen 40 zengin ailesi-
ne Gold City tanıtımının yapıldığı 
belirtildi. 

Bulvar gazetelerinden Ekstra 
Bladet’in kapaktan verdiği ve üç 
sayfada işlediği haber ayrıca ga-
zetenin başyazısına da konu oldu.

Team Cortina Racing adlı ralli 
takımının da liderliğini yapan Jo-
achim’in ralli takımı için sponsor 
olan Kerim Aydoğan, Alanya’da 
bulunan Gold City adlı turizm 
kompleksinin de sahibi. Aydo-
ğan’ın prense hediye ettiği villanın 
yanı sıra bir de yarış otosu verdiği 
ve oto ile ralli takımı elemanları-
nın giysilerinde Gold city logosu-
nun bulunacağı belirtildi.

Kerim Aydoğan Danimarka Pren-
si Joachim ile yaptığı sponsorluk 
anlaşması ters yönde de işliyor. 

Aydoğan’ın sahibi bulunduğu 
Gold City’nin Joachim’in şatosu-
nun bulunduğu Almanya sınırı 
yakınındaki Tönder kasabasının 
yerel hentbol takımının da spon-
soru olduğu bildiriliyor.

Ekstra Bladet’in iddialarına göre 
sponsorluk anlaşması yoluyla Ke-
rim Aydoğan Danimarkalı zengin 
ailelere penthouse daire ve villa 
pazarlıyor. 

Sarayın kaynağı kesilsin
Gazete haberi dün yayınlanan 
sayısında başyazıda da ele aldı 
ve Danimarkalı vergi mükellefle-
rinin vergileriyle kendilerine her 
yıl 200 milyon kronluk bir ödenek 
tahsis edildiği belirtilerek, bu tür 
hediye kabul etmelerinin ve “tat-
sız, onursuz” sponsorlukların kra-
liyet ailesinin sonunu getirebilece-
ği kaydedildi. Gazete ayrıca, Dani-

marka Kraliyet ailesine sağlanan 
kaynağın kaldırılmasını ve ailesi 
üyelerinin de sıradan insanlar gibi 
yaşamaları gerektiğini yazdı.

’Otomobil hediye ettim’
Türk medyasına açıklama yapan 
Aydoğan, otomobil yarışçıcı olan 
Prens Joachim’le sponsorluk an-
laşması yaptıklarını, karşılığın-
da BMW marka özel yapım bir 

otomobili hediye ettiklerini ifade 
etti. Daha önce prensin otomobi-
linin üstünde bazı bankalarla şir-
ketlerin reklamlarının yer aldığını 
anlatan Aydoğan, şunları söyledi: 
“Zaten olan reklamların yerine 
artık prensin otomobilinde sadece 
‘Goldcity’ reklamı olacak. Yine ralli 
takımının giysilerinde de Goldcity 
logosu bulunacak. Anlaşmamız 
4 yıl geçerli. Bir Türk şirketinin 
bunu yapması bence gurur verici. 
Danimarka basınının haberlerine 
anlam veremiyorum. Bizim açı-
mızdan reklam oluyor ama pren-
sin üzülmesini istemeyiz.” 

(Haber)

Prensin Türk sponsoru sorun oldu
Kraliyet ailesinin skandallarına alışık olmayan Danimarka halkı Prens Joachim’in bir Türk işadamı ile 
yaptığı sponsorluk anlaşması haberiyle sarsıldı. 

Alanya’daki Gold City 
tatil kompleksi

İşte! Prens Joachim’e hediye 
edilen yarış arabası

Vatan gazetesi köşe yazarlarından 
Necati Doğru geçtiğimiz 6 Ağus-
tos’ta yayınladığı köşe yazısında 
Prens Joachim’e sponsor olan Gold 
City Turizm kompleksi sahibi Ke-
rim Aydoğan’ın tarikatlarla yakın 
ilişkisi olduğunu iddia etti. İddia, 
geçtiğimiz günlerde Konya’nın bir 
köyünde kaçak bir Kur’an Kursu 
binasında meydana gelen gaz pat-
laması ve 18 genç kızın ölümü üze-
rine yazılan köşe yazısında dile ge-
tirildi. Doğru, Gold City’nin kaçak 
olarak inşa edildiği söylentilerinin 
bulunduğunu ve Gold City’nin “Sü-
leymancılar” olarak bilinen tarika-
tın kurucusu Süleyman Hilmi Tu-
nahan’ın torunlarına ait olduğunu 
iddia etti. 

Bir ciddi iddia daha
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Velkommen til 

Welcome to 

‘ya hoşgeldiniz

2Mbit/s Telia Bredbånd

de første 3 måneder
1kr.

Efter 3 måneder er pris pr. måned:

189 kr./måned for 2 Mbit/s

I alt vil prisen for 6 måneder være 568 kr.
*Kampagnen er gældende I en begrænset periode

Kom ind i butikken og opret dit bredbånd lige nu!

6 måneders binding.
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Danimarka’da düzen-
lenen çok kültürlü 
film festivali Sa-

laam.dk 30 Ağusto günü 
ülkenin ikinci büyük şeh-
ri Aarhus’ta start alıyor. 
Aarhus’ta başlayacak Sala-
am.dk film festivali kervanı 
Danimarka sinemalarında 
görmeye alışık olmadığınız 
filmlerden seçkiler sunarak 
multikültürel toplum ve sa-
nat ve filmin kültürlerarası 
diyalogda oynayacağı rolü 
öne çıkarmayı hedefliyor.

Bu yıl 5. kez düzenlenen 
Salaam.dk okullara da özel 
gösterimler düzenleyerek 
öğrenciler arasında kültür-

lerarası diyalog anlayışının 
yeşermesine, gelişmesine 
katkıda bulunmayı hedef-
liyor.

Aarhus’tan yola çıkacak 
ola Salaam.dk film kervanı 
Grenå, Århus, Fredericia, 
Odense, Svendborg, Vols-
mose, Ålborg, Frederiks-
havn şehirlerini ziyaret 
ettikten sonra son durağı 
Kopenhag’da filmseverlerin 
karşısına çıkacak.

Salaam.dk’nın bu yılki 
programında geçtiğimiz yıl 
yapılan ve büyük ilgi gören 
Fighter, Gaa med Fred Ja-
mil, Persepolis gibi filmler 
bulunuyor.

Danimarka genelinde 8 
ayrı şehirde film gösterile-
ri yapacak olan Salaam.dk 
festivalinde yer alan diğer 
filmler ve hangi şehirde 
hangi gün ve saatte, hangi 
filmlerin gösterildiğini öğ-
renmek için festivalin resmi 
web sitesi www.salaam.dk 
adresinde programı indire-
bilir, filmler hakkında bilgi 
edinebilirsiniz. Ayrıca film 
gösterimleriyle bağlantılı 
olarak düzenlenecek olan 
tartışma, sohbet vb. gibi di-
ğer etkinlikler hakkında da 
bilgiye ulaşabilirsiniz.

(Haber)

HABER

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

H U K U K  BÜ R O S U
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Industriparken 34-36, 2750 Ballerup, tlf. 4497 6170 
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www.uddcenter.dk
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HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE 

BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM 

VERMEK İÇİN 

haber@haber.dk
mail adresine yazınız 

ya da
3024 5538’i arayınız

HABER

22 89 86 00 numaralı telefondan eğitim bölümü 
şefi  Lis Dalgaard ile veya 44 47 61 70 numaralı 
telefondan sekreter Janni Elvekjær ile görüşün.

EN A-KASSE, DU OGSÅ HAR 
GLÆDE AF, NÅR DET GÅR 
GODT FOR DIN VIRKSOMHED

DANA er de selvstændiges 
A-kasse. Vi står altid parat 
med rådgivning, kurser og 
tilbud. Kontakt Peter 
Gulbæk på tlf. 61 55 15 42 
eller pgu@dana-akasse.dk 
og få mere at vide om, 
hvorfor DANA er meget 
mere end en forsikring.

HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE 

BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM 

VERMEK İÇİN 

haber@haber.dk
mail adresine yazınız 

ya da
3024 5538’i arayınız

GÜÇLÜ FİLMLER. Sala-
am.dk festivalinin bu yılki 
programında geçtiğimiz 
ilkbaharda gösterime giren 
“Yolun açık olsun Cemil” 
(Gaa med fred Jamil) fi lmi 
de bulunuyor. Danimar-
ka’daki Arap göçmenleri 
arasındaki yaşamın anlatıldı-
ğı fi lmde aşk, ceza, intikam, 
suç ve sorumluluk kavram-
ları çok etkileyici, sert bir an-
latımla dile getiriliyor. -Foto: 
Christian Geisnæs.

Salaam.dk 5. kez izleyici 
karşısına çıkıyor
AYŞE DE PROGRAMDA. 
Geçtiğimiz Aralık ayında göste-
rime giren ve eleştirmenlerden 
tam not alan “Figfter” da Sala-
am.dk festivali programında 
yer alıyor. Filmde Kopenhag’da 
Lisede okuyan ve yaşam tarzı 
olarak seçtiği Kun Fu ile aile-
si ve içinde bulunduğu sosyal 
çevresini dengelemeye çalışan 
Ayşe’nin (Semra Turan) hikayesi 
anlatılıyor. Film Berlin Film Fes-
tivali yarışmalı programında da 
yer almıştı.
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AÇIKHAVADA 
OPERA
Fælledparken 16. Ağustos Saat: 18
Skamlingsbanken 17. Ağustos Saat: 15

Piknik sepetinizi hazırlayın, açıkhavada 
önümüzdeki opera sezonundan seçmelerin 
seslendirilecği opera konserine gelin

Giriş ücretsizdir

Katılımcılar:
Kongelige Opera solistleri, Kongelige 

Opera Korosu ve Kongelige Kapel 
müzisyenleri   

Daha fazla bilgi için: www.kglteater.dk
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Yaz aylarının en yoğun oldu-
ğu dönemlerde, turizmcilerin 

“yüksek sezon” diyerek nitelendir-
diği ayların içinde bulunuyoruz. 
Buraya kadar her şey güzel. En 
azından bu sezon turizm kötü, tu-
rist yok, fiyatlar ucuz vb. gibi ta-
birler duymadık şimdiye kadar. 
Herkes bir şeylerden memnun. 
Ama ben, sanki turizmcilerimizin 
günü kurtarıyormuş gibi bir du-
rumun içinde olduklarını düşünü-
yorum. 
Örneğin, artık Akdeniz bölgesi-

nin tamamı Rus turistlerin haki-
miyetinde. Herkes Rusça konuşu-
yor, sektördeki firmalar, işletme-
ler isimlerini Rusça isimlerle de-
ğiştiriyor. Çalışanların çoğu Rus 
vatandaşı, büyük turistik işletme-
lerin sahibi Rus kökenli işadam-
ları, yani her şey onlar için hazır-
lanıyor. 
Hatırlayın! Bundan 6 – 7 sene 

önce herkes İngilizce, Almanca ve 
İskandinavya dillerini öğreneyim 
diye uğraşırdı. Şimdi her şey de-
ğişti. 
Bir diğer noktadan bakarsak, 

hala Avrupalı turistler gelmeye 
devam ediyor, ama Rus turistlerin 
bulunduğu bölge ve otelleri tercih 
etmiyor, seçmiyorlar Avrupalı tu-
ristler. 
İstatistiki bilgiler bize Avrupa-

lı turist sayısının hızla düşmekte 
olduğunu gösteriyor. Bir Rus fur-
yasıdır gidiyor. Ama nereye kadar 
kimse bunu bilmiyor. Bu ülke-
ye yıllardır Avrupalılar, İskandi-
navlar ve diğer milletler Ruslara 
oranla daha ağırlıkta gelmişler ve 
bu turizm yapılanması bunların 
sayesinde yapılmıştı. Avrupalı tu-
ristleri biraz küstürdüğümüzü ve 
Rus müşterilere bu işin kaymağı-
nı yedirdiğimizi düşünüyorum.    

selcuk.kahraman@haber.dk

Nereye Kadar
Selçuk Kahraman

Biz böyle değildik. Bu haller bize ya-
kışmıyor. Tarihimize bakıyoruz, yüz 

ağartıcı örneklerle dolu. Köyümüze ve 
köylümüze bakıyoruz, her türlü tavrıyla 
içimizi açıyor, yüreğimizi ısıtıyor. Ama öy-
lesine kötülükler ve küçüklükler de yine 
bizden çıkıyor ki, şaşmamak elde değil. 
“Biz böyle değildik,” diye feryat etmemek 
elde değil. 

Ve hemen herkes kabul eder ki, bu hal-
ler bize yakışmıyor.

Ne demek istediğimi biraz açayım mı? 
Avrupa’da çalışan, Avrupa’da oturan “gur-
betçi kardeş” imiz  Türkiye’de tatilde.. Ta-
tili geçirecek yer olarak köyünüzü, kasa-
banızı seçtiyseniz yaşadınız demektir. Ba-
şınız rahat, gözünüz, kulağınız rahat iyi 
tatiller dileyelim.

Ancak, şu satırların yazarı gibi tatilini-
zi Avupalı turistlerin çokça görüldüğü yö-
relerden birinde geçirmek zorundaysa-
nız vay halinize, vay halinize.. Ara sıra da 
olsa çıktığınız deniz kenarında rahatınız 
yok, demektir. Dolmuşta huzurunuz her 
an kaçabilecektir. Lokantada, otelde, taksi 
durağında ve alış veriş yerlerinde, çarşıda 
pazarda sıkıntıya düşebileceksiniz.

Efendim, nerede bir çift turist varsa, 
orada bir kandırmaca, yutturmaca, uyut-
maca yaşanıyor. Bir ara kuşkuya düştüm. 
Acaba ben mi abartıyorum. Yanlış mı be-
lirliyorum. Dolmuşun içinde ortada fol 
yok yumurta yok iken orta yaşlı bir kişi 
başlayıverdi dert yanmaya.

“Eyvah!” dedim. “Gördüklerim doğruy-
muş. Ben abartmıyormuşum.”

Adamcağız otuz yıldır Fransa’daymış. 
Yüreği öylesine yangın ki, az sonra tut-

şuverecek sandım. Kooperatife yazılmış. 
Belli aralıklarla beş yüz bin Frank para 
yollamış, sadece on beş bini kooperatif ka-
yıtlarında görünüyormuş. Geri kalan para 
buharlaşmış. 

Anlattığına göre, Avrupalılara konut sa-
tan kimi madrabazlar dolandırıcılığı öy-
lesine boyutlara taşımışlar ki, akıllara 
zarar. Dağ başında bir binanın fotoğrafı 
önüne deniz fotoğrafı yerleştirip beş para 
etmez yeri milyon liralara satıyorlarmış. 

Avrupalı gelip de yeri görünce saçını ba-
şını yoluyormuş. En dürüst satıcılar bile 
bütün işlemler bittikten sonra Türk ma-
kamlarını suçlayarak, tapuda pürüz çıka-
rılmış, elektrik su bağlanmasında sorun 
yaşanmış gibi gösterip müşteriden fazla-
dan para alıyorlarmış. 

Şöyle bir genelleme yapabilir miyiz, bi-
lemiyorum. “Türkiye’de vicdan yoksunu 
kimi odaklar var, eline geçen yabancıyı so-
yuyor. Eline geçen yabancıya her anlamda 
etmediği kötülüğü bırakmıyor. Bundan da 
ülkemiz ve insanımız zarar görüyor.”

Düşünün bir kere.. Turist kız gece yarı-
sı bardan çıkmış. Kimileri hemen cevabı 
yapıştırır, “Gece yarısı barda ne işi var-
mış?” Aptalca bir yaklaşımdır bu. Turistin 
ne zaman nereye gideceğini sen belirleye-
mezsin ki. Ancak onun gittiği her yerde 
güvenliğini sen koruyacaksın. Korumaz-
san savaş çıkmaz.. Ama bu kez de Turist 
gelmez. 

Evet, diyordum ki, turist kız bardan çık-
mış. Oteline doğru yürürken motosikletli 
bir genç yaklaşıyor ve isterse onu oteline 
kadar götürebileceğini öneriyor. Turist kı-
zın kafasında ne var? “Türkler yardımse-

verdir, Türkler dürüsttür. Türk demek 
namus timsali demektir.”

Motosiklete biniyor. Ve ormanda başına 
gelen pişmiş tavuğun başına gelmiyor. 

Neden sonra anlaşılıyor ki, bu motosik-
letli canavar bu canavarlığı meslek edin-
miş. 

Peki, bu gidiş nereyedir? Sinyaller şim-
diden verilmeye başlandı. Türkiye büyük 
çapta bir gayret ile önlemini almazsa, ya-
kın gelecekte tabanca zoruyla bile ülkeye 
turist getirmekte zorlanacaktır. İlgililer! 
Yetkililer! Hemen harekete geçmek ge-
rek.. Terör ille dağdan gelmiyor, bunu far-
ketmek gerek. Yoksa ne olacağını ben bu-
radan söyleyebilirim:

Yoksa, Avrupalılar şimdi ucundan kula-
ğından başlattıkları ve adına da “Her şey 
dahil” dedikleri yöntemi yaygınlaştıracak-
lar. Büyük otelleri ve tatil köylerini de bir 
yandan satın alıyorlar. Otel ve tatil köyü 
değilse, oturacakları konutları satın alı-
yorlar. Kimi yörelerde okul kuracak, ga-
zete çıkaracak younluğa şimdiden ulaştı-
lar bile. 

Ülkeye “Her şey dahil” yöntemiyle gele-
cekler. Otelin, ya da tatil köyünün kapı-
sından dışarı çıkmadan tatillerini geçire-
cekler. Ya da kendi konutlarında ne kadar 
domates ve salatalık yerlerse o kadarının 
parasını Türkiye’de bırakarak Türkiye’yi 
kullanacaklar. 

Biz de ekonomimize katkısı ne olduğuna 
bakmadan Türkiyeye şu kadar turist gel-
diğiyle övüneceğiz. Herkese iyi övünmeler 
dilerim..

haber@haber.dk

Bu Hal Bize Yakışmıyor
Zeynel Kozanoğlu

Buket Pedersen

D
animarka’ya geleli 
tam 11 ay oldu. Eğer 
siz de benim duru-
mumda ve 20’li yaş-

larda ülke değiştirdiyseniz, 
muhtemelen  anlatacaklarım 
çok tanıdık gelecektir. Dediğim 
gibi, benim Danimarka hika-
yem Eylül’de başladı. Danimar-
ka vatandaşı birisiyle evlenip 
buraya yerleştim. 

Hayatım boyunca hep cesur 
birisi olmuşumdur, tek başına 
hareket etmekten hiç çekinme-
dim, üstüne üstlük yeni yerler 
görmeyi yeni insanlar tanımaya 
bayılırım, yani Danimarka’ya 
yerleşmeyi düşünmeden kabul 
ettim. 

İlk başlarda hakikaten her şey 
çok heyecanlıydı, Türkiye’den 
alışık olduğumuz hareketli ya-
şam yok, en büyük şehri Ko-
penhag bile kasaba havasında, 
itiş-kakış olmadan sokaklarda 
yürüyebiliyorsunuz ya da oto-
büsün zamanında geleceğini 
bildiğiniz için adam akıllı plan 
yapabiliyorsunuz. Zaten park-

ları, bahçeleri, şehirleşmeyi ağ-
zınız açık izliyorsunuz. Sonra 
dünyanın çeşitli ülkelerinden 
arkadaşlarım oldu, kültürel 
dünya turuna çıkmıştım sanki. 

Henüz bir işte çalışmadığım 
için eşim ve ailesinden başka 
çok fazla Danimarkalılarla iliş-
kim olmadı, bu yüzden çak faz-
la bir şey söylemem mümkün 
değil. ama gözlemlediğim kada-
rıyla günlük hayatta kültürle-
rine ve yaşam tarzlarına saygılı 
olduğunuz sürece herhangi bir 
ayrımcılıkla karşılaşmıyorsu-
nuz. İş yaşamında ise yabancı 
olarak kendinizi kabul ettirmek 
için sanırım kendi vatandaşla-
rından daha çok çalışmak gere-
kiyor.

Yani her şey çok güzeldi, taa 
ki kış gelene kadar. Herkes için 
farklıdır tabii, ama benim için 
Danimarka’daki yaşamın en 
zor kısımlarından biri de kışı 
ve karanlık puslu havası. De-
yim yerindeyse kış uykusuna 
yatmıştım. Öğleden sonra saat 
üçte hava kararıyor gece dokuz 
olduğunda da sanki gece yarıla-
rına kadar oturmuşum gibi yor-

gun düşüp uyuyordum. İnsan-
ların neden kışın depresyona 
girdiğini şimdi çok iyi anlıyo-
rum. Ben de mi depresyona gir-
miştim yoksa artık gördüğüm 
o güzelliklere gözüm mü alıştı 
ve çirkinlikleri de mi fark etme-
ye başladım yoksa yalnızlığım 
mı tak etti tam tanımlayamı-
yorum, ama çok zor bir kış ayı 
geçirdim. 

Geri dönüp dönmemeyi bile 
düşünmüştüm. Ailemi, arka-

daşlarımı, müziği, yemekleri en 
önemlisi de anadilimi konuşa-
bilmeyi özlüyordum. 

Her ne kadar yabancı memle-
ketlerden arkadaşınız olsa da, 
ayni dili konuşmayınca hep bir 
şeyler eksik kalıyor, o zaman 
fark ettim ki, eğer memleket 
değiştirecekseniz ya arkadaşı-
nızı, ailenizi yanınızda getiririn 
ya da çocukken gelin. Yoksa 
hep bir şeyler yarım kalacak.

Danimarka kışları hiç mi hiç çekilmiyor

haber@haber.dkwww.haber.dk
Haber’e ulaşmak için

Sesiniz, Gözünüz, 
Kulağınızhahaber

Reklam ve ilanlarınız  için
HABER gazetesini seçin

www.haber.dk  
haber@haber.dk

Servis elemanı aranıyor
Gladsaxe’de bir restoranda 

çalışacak servis elemanı aranıyor.
Müracaat: 22 115813 - 39673219
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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

Tüm Müslüman aleminin Mübarek Ramazan ayı kutlu olsun
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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. 
İMALATTAN HALKA

««««« Hafta içi : 08.00-19.00 
Cumartesi-Pazar günleri 10.00 -18.00

AÇILIŞ SAATLERİ:

Tlf: 3583 3329 - 26 50 34 46

Frederiksborgvej 4, ST. TV
2400  KBH NV

HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE 

BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM 

VERMEK İÇİN 

haber@haber.dk
mail adresine yazınız 

ya da
3024 5538’i arayınız

HABER

Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

www.haber.dk

D
ünya çapında pet-
rol talebi ve fiyat-
larının artması, 
petrol arayanla-

rın dikkatini küresel ısın-
mayla buzları eriyip daha 
erişilebilir bir bölge haline 
gelen Kuzey Buz Denizi’ne 
çekti. Bölge’deki petrol kay-
naklarıyla ilgili ilk araştır-
mayı hazırlayan ABD Jeo-
lojik Araştırma Ajansı, bu 
araştırma sonucunda Ku-
zey Buz Denizi’nin altında 
dünyanın üç yıllık ihtiyacını 
karşılayacak 90 milyar varil 
petrol ve 47.289 kilometre-
küp doğalgaz olduğunu tah-
min ediyor. Bu da dünyada 
keşfedilmemiş petrolün 
yüzde 13’ü, keşfedilmemiş 
doğalgazın yüzde 30’u ve 
keşfedilmemiş doğalgazın 
yüzde 20’si anlamına ge-

liyor. Ajansın yöneticisi 
Mark Myers, araştırmayla 
ilgili “Gelecekteki petrol 
kullanımı ve tehlike altın-
daki türlerin korunması 
hakkında karar vermeden 
önce oradaki deniz yatağın-
da neyin yattığını bilmemiz 
lâzım” dedi ve ekledi: “Böy-
le bir varsayımdan, küresel 
toplumun bu zor kararları 
verebilmesi için bu araştır-
madan elde ettiğimiz bilgi-
leri dünyadaki bütün insan-
larla paylaşıyoruz.”

Türlerin sonu gelir

Kuzey Buz Denizi’nde petrol 
araştırmaları yapılmaması 
gerektiğini savunan Clean 
Air Watch Başkanı Frank 
O’Donnel ise şöyle konuş-
tu: “Küresel ısınmadan tek 

etkilenecekler kutup ayıla-
rı değil. Bu bölgenin petrol 
için elverişli hale geldiğini 
düşünebilirsiniz ama bede-
li bazı canlıların sonu olur. 
Sanayileşirlerse, milyonlar-
ca yıldır saf kalan bölge bir 
anda Houston’a dönüşür.”
Enerji şirketleri ise şimdi-
den bölgede 400’den fazla 
petrol yatağı keşfetti. Ya-
taklarda 40 milyar varil 
petrol, 3114 kilometreküp 
doğalgaz ve 8.5 milyar va-
ril sıvı doğalgaz bulunuyor.
Dünyanın petrol ihtiyacı-
nı üç yıl karşılayabilecek 
bölgede hakimiyet kurmak 
için Rusya, Kanada, Norveç, 
ABD ve Danimarka birbi-
riyle yarışırken Rusya’nın 
Buz Denizi tabanına geçen 
yıl bayrak dikmesi gerilimi 
artırmıştı. 

Kuzey Buz Denizi’ndeki buzların erimesiyle pe-
trol arayan ABD, Rusya, Norveç ve Danimarka 
petrol rezervleri için gözlerini artık daha kolay 
erişilebilen bu bölgeye dikti.

Buz Denizi’nin altında 90 milyar varil petrol olduğu tahmin ediliyor

Dünyanın yıllık 120 
milyon hektolitrelik 
kapasitesiyle beşin-

ci büyük bira üreticisi olan 
en büyük bira üreticilerin-
den Danimarkalı Carlsberg 
Breweries, Türkiye bira pa-
zarında yüzde 15 payı olan 
Türk Tuborg’taki yüzde 
95.6 ve iştiraki Bimpaş’taki 
yüzde 0.67 oranında hisse-
lerini İsrail’in ‘Meşrubat 
Kralı’ Moshe Wertheim’in 
hakim ortak olduğu CBC 
Group’un (Central Bottling 
Group) şirketi Israel Beer 

Breweries’e faiz-
ler dahil borçlar 
düşülmek üzere 
80 milyon dolar 
bedelle sattı.

Böylelikle, 1967 
yılında İzmir’de 
Yaşar Grubu’na 
Tuborg’un üre-
tim hakkını ve-
rerek Türkiye 
pazarına giren 
Carlsberg 41 yıl 
sonra Türkiye’yi 
terk etmiş oldu. 

Coca Cola’yı da 
şişeliyor
Wertheim, yıllar 
önce adımını attığı 
CBC Group’u 2001 
yılında kurucu-
sundan satın aldı. 
Wertheim ülkesin-
de Coca Cola İsrail 
olarak da bilinen 
CBC’ bünyesinde 
Coca Cola’nın ya-
nısıra, Tuborg ve 
Carlsberg’in de şi-
şelemesini ve dağı-
tımını da yapıyor.

Türk Tuborg İsrail’e satıldı 
Carlsberg Türk Tuborg’un yüzde 95.6 oranındaki 
hissesini 80 milyon dolara İsrail’in ‘Meşrubat Kralı’ 
olarak tanınan Moshe Wertheim’ın İsrail’de bira ve 
Coca Cola üreten şirketine sattı.

Küresel ısınma onlara yarıyor
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0 øre’ye arayın

Türkiye’yi dakikası 0 øre’ye arayın

Türkiye, Danimarka, İsveç, İngiltere, 
Almanya, Norveç, Hollanda, İspanya, 
Fransa, Belçika, ABD ve 35 ülkeyi 

Ayda 139,- kr. 
Başlangıç ücreti 1,- kr. 

www.onfone.dk adresini 
ziyaret edin ya da 69101010 
numaralı telefondan arayın. 
Siz de GoWorld sahibi olun
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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

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.

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 fiyatı: 3.000,- kr (Moms hariç)
Büyük işyerleri için fiyatı: 5.000,- kr (Moms hariç)
Toptancılar için fiyatı:  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. 

T
ürkiye’nin beyaz 
eşya devleri ara-
sında yer alan Ves-
tel, Kuzey Avrupa 

ülkeleri ve Rusya’da yüksek 
bilinirliğe sahip Danimarka-
lı Vestfrost markasını satın 
aldı. Vestel bu operasyonla 
soğutucular alanında aktif 
olan Vestfrost markasını 
diğer beyaz eşya ürünlerine 
ve Avrupa pazarının tümüne 
yayarak bu markayı dünya-
nın en önemli beyaz eşya 
markaları arasına sokmayı 
hedefliyor.

‘FIRSATI DEĞERLENDİR-
DİK’
Satın alma ile ilgili karşılıklı 
anlaşma gereği fiyat açıkla-
mayacaklarını bildiren Zorlu 
Grubu Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ahmet Zorlu, “Vestfrost 
ile zaten 2-3 yıldır çalışıyor-
duk. Vestel’in önüne gelen 
fırsatları değerlendireceğin-
den kimsenin kuşkusu olma-
sın” diye konuştu. 

Vestel İcra Kurul Üyesi 
Turan Erdoğan da, Vest-
frost’un ev tipi buzdolap-
larının üretiminin 2006’da 
bu yana Vestel tarafından 
yapıldığını anımsatarak, 
“Biz sadece markayı aldık, 
Danimarka’daki şirket ti-
cari buzdolaplarını, kola, 
bira soğutucularını üretme-
ye devam edecek. Amacımız 
AB pazarında, Rusya’da çok 
iyi bilinen bu marka ile bü-
yümek” dedi. 

Bu arada şirket tarafından 
satın alma ile ilgili yapılan 
açıklamada Avrupa’nın en 
büyük TV üreticisi konu-
munda bulunan Vestel’in 
bundan sonra buzdolabı, 
çamaşır makinesi, bulaşık 
makinesi, klima ve pişiri-
cilerden oluşan beyaz eşya 
ürün portföyünü Vestfrost 
markası ile de Avrupa paza-
rına sunulacağı bildirildi.

1963’te Danimarka’da 
kurulan Vestfrost 2006’da 
ev tipi beyaz eşya alanında 
Vestel ile stratejik ortaklık 
için adım attı. Ev tipi beyaz 
eşya alanında Vestfrost mar-

kasını Vestel’e satan firma, 
satınalmanın ardından ope-
rasyonlarına sadece ticari 
soğutucular alanında de-
vam edecek. 

Vestel bir süre önce de be-
yaz eşya sektöründe 19 mil-
yar dolarlık cirosu ile dünya 
lideri olan ABD’li Whirlpool 
ile eşit hissedarlık esasına 
dayalı olarak yüzde 50-50 
ortaklıkla bir şirket kur-
mak üzere anlaşmaya imza 
atmıştı. 

* Vestfrost 1963 yılında kurul-
du.
* Buzdolabı ve derin dondurucu 
üretiyor.
* 1998’de AB’nin ilk çevre dostu 
buzdolabı üreticisi unvanını aldı.
* 2000 yılında 10 milyonuncu 
soğutucu üretildi.
* 2006’da Vestel ile stratejik or-
taklık anlaşması imzalandı.
* 2007’de ev ve iş çözümleri ola-
rak iki bölüme ayrıldı.
* Şirketin 2007 cirosu 190 mil-
yon dolar
* 2008, Vestfrost’un isim hakkı 
Vestel tarafından satın alındı. 

Vestel, »Batı’yı donduran” 
markayı satın aldı
Vestel, Kuzey Avrupa ve Rusya’da yüksek bilinirliğe 
sahip olan Danimarkalı Vestfrost markasını satın aldı. 
Vestfrost ile sadece soğutucu değil diğer elektronik 
eşyalarda da üretim yapılacak.. 

Fyn adasında düzen-
lenen partisinin yaz 
grup toplantısı sonra-

sı yaptığı basın toplantısında 
işgücü açığının Danimarka 
ekonomisi önündeki en bü-
yük engel olduğunu belirten 
Başbakan Anders Fogh Ras-
mussen, hükümetin öncelik-
li hedefleri arasında işgücü 

açığını kapatma olduğunu 
ve yabancı işgücüne ihtiyaç 
olduğunu söyledi. 

Danimarka iş ve işçi dün-
yası temsilcileri ile bu ay 
içerisinde bir araya gelmeyi 
planladıklarını belirten Ras-
mussen işsizlik süresinin de 
kısaltılmasını görüşecekleri-
ni bildirdi. 

Hükümetin önümüzde-
ki yıl başlarında eşit ücret 
konusunu da ele alacağını 
belirten Rasmussen, Ücret 
Reform Komisyonu’ndan 
erkek ve kadın çalışanlar 
arasındaki ücret farklılığını 
araştırmalarını isteyecekle-
rini ifade etti.  

(Haber)

İşgücü açığı ekonomik büyümeyi engelliyor
Başbakan Anders Fogh Rasmussen, Danimarka ekono-
misinin büyümesi önündeki en büyük engel olarak iş-
gücü açığını gösterdi. 
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Center Oriental Tæpper
GÜMÜŞSUYU

Hundigevej 79. 2, 
2670 Greve  

Tlf & Faks: 43 698 090  
Mobil:40 293 121

Sizlere 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
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

Açılış saatleri: 
Pazartesi-Cuma: Saat 10.00-18.00

Cumartesi: Saat 10.00-16.00
Pazar günleri kapalıyız.

Pırlanta serisi kalite halılarımız gelmiştir. 
Mağazamıza gelin çeşitlerimizi 

mutlaka görün

Destan serisi kalite 
halılarımız gelmiştir. 
Mağazamıza gelin 

çeşitlerimizi 
mutlaka görün »

»» Klasik desenli yünlü halı çeşitlerimizi 
mutlaka görünüz
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H
z. Muhammed 
karikatürlerin-
den sonraki en 
büyük tartış-

mayı yaratması beklenen 
“Jewel of Medina” (Medine 
Mücevheri) nin yayınlan-
ması ertelendi.

Amerikalı gazeteci 
Sherry Jones’un yazdığı 
romanın Ağustos ayı or-
talarında piyasada olacağı 
daha önceden duyurul-
muştu. Random House 
yayınevi tarafından yapı-
lan açıklamada romanın 

yayının süresiz olarak er-
telendiği bildirildi.

İnternet ortamında dile 
getirilen bazı iddialarda 
erteleme kararına gerek-
çe olarak romanın içeri-
ğine yönelik endişe verici 
eleştirilerin gösterildiği 
belirtiliyor.

İddialara göre romanı 
incelemek üzere okuyan 
ve yayınevine görüşlerini 
bildiren bazı din adamları 
ve akademisyenlerin, bu 
haliyle yayınlanması du-
rumunda romanın, 2006 
yılında yayınlanan Hz. 
Muhammed karikatürle-
rinin yarattığı tepkiden 
daha fazlasını çekeceğini 
öne sürdüler ve roma-
nın ardından bazı şiddet 
olaylarının da gerçekle-
şebileceği uyarısında bu-
lundular.

Erteleme olayının ar-
dından yine internet or-
tamında ifade özgürlüğü-
nün sınırları tartışılmaya 
başlandı.Sherry Jones ta-
rafından yazılan romanda 
Hz. Muhammed ve karısı 
Aişe’nin evliliği ile ilgili 
sınır tanımayan ve nere-
deyse pornografik olarak 
adlandırılabilecek detaylar 
yer aldığı bildiriliyor.

(Haber)

Yeni bir yayın krizi yolda
Hz. Muhammed’in evliliği hakkında yazılan bir ro-
man İslam dünyasını yine ayağa kaldıracak. Roma-
nın yayını şimdilik süresiz olara ertelendi. 2006 yı-
lında Hz. Muhammed karikatürlerinin yayınlanma-
sı 100’ün üzerinde kişinin ölümüne yol açan pro-
testolara ve şiddet eylemlerine neden olmuştu.

BU ROMAN İSLAM DÜNYASINI AYAĞA KALDIRACAK

On bir ayın sultanı olarak kabul edi-
len mübarek Ramazan yeryüzün-

deki bütün Müslümanların manevi bir 
iklime yelken açtığı kutsal bir zaman 
dilimidir. 
Ramazan ayına kutsiyet kazandırıp, 

onu diğer aylara göre daha anlamlı ve 
değerli kılan faktörler nelerdir? Yer-
yüzündeki bütün müslümanlar niçin 
bu aya özel bir önem vererek büyük 
bir heyecan ve özlemle onun gelmesini 
beklemektedir?
Bu ayın niçin önemli olduğu sorusu-

nun cevabını hem Kur’an-ı Kerim, hem 
de Hz. Muhammed’in (s.a.s.) açıklama-
larında buluyoruz. 
Ramazan ayının önemini Yüce Allah 

(c.c.) Kur’an ı Kerim’de da şöyle açıkla-
maktadır: 
“Ramazan ayı, insanlara yol gösteri-

ci, doğrunun ve doğruyu yanlıştan ayır-
manın açık delilleri olarak kendisinde 
Kur’ân’ın indirildiği aydır. Sizden her 
kim bu ayda bulunursa oruç tutsun”.1
Bu Ayeti Kerime’den anlaşıldığına 

göre geçerli herhangi bir özrü olmayan 
Müslümanların Ramazan Ayında oruç 

tutmaları farzdır. Bu nedenle Ramazan 
ayının öneminin bilincinde olan Müslü-
man gündüzleri oruç tutarak, geceleri 
de ibadet ederek değerlendirirmekte-
dirler. 
Kur’an ı Kerim’in Bakara Suresinde 

Ramazan ayında oruç tutmanın farz ol-
duğunu bildiren diğer ayetler de şun-
lardır. 
“Ey iman edenler! Sizden öncekilere 

olduğu gibi, size de oruç tutmak farz 
kılınmıştır; umulur ki bu sayede tak-
vaya erersiniz. Oruç sayılı günlerdedir. 
İçinizden hasta veya yolculukta olanlar 
(tutamadıkları gönler sayısınca) başka 
günlerde tutarlar. (İhtiyarlık veya teda-
vi umudu kalmamış hastalık gibi sü-
rekli bir mazereti olup ta) oruç tutma-
ya güçleri yetmeyenler, ise bir fakir do-
yumluğu fidye verirler. Daha fazlasını 
veren, kendine daha fazla iyilik etmiş 
olur, fakat yinede, eğer bilirseniz, oruç 
tutmanız sizin için daha hayırlıdır”.2 
Yukarıdaki ayetlerden anlaşıldığına 

göre oruç tutmak daha önceki topluluk-
lara da farz kılınmıştır. 
Kur’an ı Kerimdeki bu ayetlere para-

lel olarak bir çok hadisi şerif te Rama-
zan ayının önemini vurgulamaktadır. 
Sevgili Peygamberimiz bir Ramazan 

ayı öncesinde yaptığı konuşmasında bu 
ayın önemi hakkında daha ayrıntılı bil-
gi vermektedir:
“Ey insanlar! Büyük ve mübarek bir 

ayın (Ramazan’ın) gölgesi üzerinize 
düşmüş bulunmaktadır. Bu ay içerisin-
de, bin aydan daha hayırlı olan ”Kadir 
Gecesi” vardır. Bu ayda Allah, gündüz-
leri oruç tutmanız  farz kıldı, ben de bu 
ayın gecelerinde teravih namazını size 
sünnet kıldım. Bu ayda gönüllü ola-
rak bir iyilik yapan, başka zamanlarda 
bir farzı yerine getirmiş gibi sevap ka-
zanır. Bu ayda bir farzı yerine getiren 
kimse de, başka aylarda yetmiş farzı 
yerine getirmiş gibi karşılık bulur. Ra-
mazan sabır ayıdır, sabrın ve yardım-
laşmanın ödülü ise cennettir. Ramazan 
bolluk ve bereket ayıdır, mü’minin rız-
kının çoğaldığı bir aydır. Kim bu ayda 
bir oruçluya iftar verirse, onun bu dav-
ranışı günahlarının bağışlanmasına, 
cehennemden kurtuluşuna ve iftar ver-
diği kimsenin tuttuğu orucun sevabın-

dan pay almasına vesile olur. Oruç tu-
tan kimsenin sevabından da bir şey ek-
silmez.”3 buyurmuşlardır.
Ramazan ayı yoksulların, kimsesizle-

rin, akraba, arkadaş ve komşuların da-
vet edildiği iftar sofraları, cami ve mes-
citlerde büyük bir içtenlikle cemaat ha-
linde kılınan “Teravih Namazları” ve 
“Kur’an-ı Kerim tilavetleri” insanımızın 
kollektif hayatında derin izler bırak-
maktadır. 
Özetle Ramazan ayı bireysel dindar-

lığın, toplumsal huzurun, sosyal daya-
nışma ve kaynaşmanın yoğun olarak 
yaşandığı bir bolluk ve bereket mevsi-
midir. 
Eylül ayının başında karşılayacağımız 

mübarek Ramazan Ayınızı canı gönül-
den tebrik eder, bu ayın ruh ve dünya-
nızı aydınlatarak toplumumuza, İslam 
Dünyasına ve bütün insanlığa huzur ve 
mutluluklar getirmesini Cenabı Allah 
niyaz ediyorum.
(Dipnot)
1 Bakara Suresi, 2/185. 
2 Bakara Suresi 2/183-184
3 Mişkâtü’l-Mesâbih, Hadis no: 1965

kuyucuoglu@gmail.com   

Ramazan ayını karşılarken
Dr. İsa Kuyucuoğlu, Din Sosyoloğu

DİNİ SOHBET

Bu sayımızda yeni ve ge-
lişmekte olan OnFone 
firmasını ziyaret ettik. 

aylık sabit ücretle Türkiye’ye 
BEDAVA telefon görüşme 
olanağı  sunan OnFone genel 
müdürü Morten Strunge On-
Fone’un çalışma yöntemleri 
ve özellikle yurtdışı telefon 
görüşmelerinde sundukları 
çözüm olanakları konusunda 
bize bilgiler verdi.

OnFone 2006 yılından beri 
yurtdışı aramaları yapan kişi-
lere ucuz telefon görüşmele-
ri sağlıyor. OnFone’un güçlü 
sermaye yapısı firmanın dev-
malı olarak yenilikçi ürün ve 
hizmet sunmasını sağlıyor

OnFone hakkında bize bil-
giler veren Morten Strun-
ge, ”OnFone piyasada kalıcı 
olmak için geldi. Maalesef 
ucuz iletişim sözü vererek 
piyasaya giren çok sayıda te-
lefon şirketleri ile karşılaştık 
ve karşılaşmaya devam edi-
yoruz. Bu şirketler kısa bir 
zaman sonra kapanıyorlar ve 
müşterilerini ücretleri önce-
den ödenmiş ama artık hiçbir 
işe yaramayan kontör kartla-
rıyla başbaşa bırakıp ortadan 
kayboluyorlar. Buna karşılık 
Onfone piyasadaki alternatif-
lerinde daha ucuza ve güvenli 
bir çözüm sunuyor. Biz dürüst 
i,ş yapıyoruz ve müşterilerimi-
ze de güvenli ucuz ürünler su-
nuyoruz ki, bizim müşterimiz 
olarak kalmaya devam etsin-
ler” diyor

OnFone çözümü:
OnFone’un sunduğu çözüm 

ise çok basit. Küçük bir baş-

langıç kutusu elektriğe ve in-
ternete bağlanıyor ve hemen 
sabit telefondan, ardından 
internetten bedava telefon 
görüşmeleri yapılııyor. Ar-
tık ucuz telefon görüşmeleri 
sunduğunu belirten ”calling 
cards” veya pahalı cep abo-
neliklerine gerek kalmıyor. 
Sabit ev telefonundan arama 
yapabiliyorsunuz.

OnFone 

yurtdışı-
na ucuz telefon 

görüşmesi gerçekleştirme-
ye olanak sağlayan iki tür 
abonelik sunuyor. Bunlardan 
biri Go World. GoWorld  yurt-
dışına sabit ücret ve sınırsız 
arama yapmak isteyenler 
için ideal bir çözüm. Yurtdı-
şını fazla aramayanlar ama 
yine de telefon görüşmelerini 
çok ucuz  fiyata gerçekleştir-
mek isteyenler için ise çözüm 
GoChitchat. 

GoChitchat aboneliği  ucuz 
dakika ücreti karşılığında 
telefon görüşmelerine ola-
nak sağlıyor. Yurtdışını fazla 
aramayanlar için uygun bir 
çözüm GoChitChat.

GoWorld                                                                                             
Abonelik ücreti aylık 139 
Kron. Türkiye’nin yanı sıra 
40 ayrı ülkeye bedava telefon 
görüşmesine olanak sağlıyor 
GoWorld. GoWorld Danimar-

ka’daki sabit telefonlara da sı-
nırsız arama olanağı sağladığı 
için cazip bir çözüm.

GoChitChat          
Bu üründe ise abonelik ücreti 
aylık 25 Dkr.. Bu abonelikte 
Türkiye’ye yapılacak tele-
fon görüşmelerinin dakikası 
22 Öre. Bu abonelikte tüm 
yurtdışı armaalaının ücreti 
çok cazip ve piyasada bulu-
nan bazı diğer firmalardan 
daha ucuz.
Kalitesi oldukça yüksek On-
Fone’da müşteri hizmetle-
ri de her soruya doyurucu 

cevqap verebilmeleri açısın-
dan oldukça tatmin edici.
OnFone genel müdürü Mor-
ten Strunge, “Ben 3 yıl İn-
giltere’de yaşadım, ailemle 
ve dostlarımla yaptığım te-
lefon görüşme ücretlerinin 
ne kadar pahalı olabileceğini 
bu yüzden çok iyi biliyorum. 
Bizim ürünlerimizin avantajı 
aylık 139 Kron sabit ücretle 
yurtdışına istediğiniz kadar 
telefon görüşmesi yapmanıza 
olanak sağlamasıdır. Bu yüz-
den kabus gibi bir telefon fa-
turası endişesinden ssizi kur-
tarıyor.” diye konuşuyor.
OnFone hizmetlerin-

den yararlanabilmek için 
www.onfone.dk sitesini ziya-
ret etmek veya 69 10 10 10 
numarasını aramak yeterli. 
OnFone bugünlerde katılım 
cüretinin sadece 1 Kron olan 
bir kampanya yürüyor. Kam-
panya ücretine OnFone müş-
terisi olarak kayıt yaptırmak 
için her şey dahil.

En ucuz telefon görüşmesi nerede?
Telefon piyasası içinden çıkılamayacak kadar çok sayıda kam-
panyalarla ve firmalarla dolu. Hangi şirketin, hangi aboneliğin 
seçimi sıklıkça çok zor olabiliyor. Bundan böyle sizlere cep ve 
sabit telefon iletişiminde yardımı olabilecek bilgiler vereceğiz.
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Halvmåne og Hagekors ( 
Kızılay ve Gamalı Haç) 

kitabı, dünyanın en büyük 
“huzursuzluk ve uzlaşmaz-
lık “ notalarından biri olan 
Filistin’de bugün halen var 
olan tarihi koşulları oluştu-
ran unsurlar analiz ediliyor. 
Kitap, ayrıca okuyucusunu 
tarihin yakın geçmişine, 
özellikle de Hitler Alman-
ya’sı dönemi tarihine geri 
götürüyor ve Nazi Alman-

ya’sının Müslüman-Arap 
dünyası ile ilişkilerini, her 
iki tarafın da nefret ettik-
leri Yahudiler açısından ir-
deliyor.

Nazi Almanya’sı 1941’de 
Araplarla işbirliği içinde  
Kuzey Afrika’yı işgal hare-
katına başladığında hedef 
İngilizleri Afrika’dan  at-
mak ve Yahudilerin ”Balfo-
ur” deklarasyonu ile kendi-
lerine yer olarak gösterilen 
Filistin bölgesine yerleşme-
lerini önlemekti.

1942 yılı yazında Avru-
pa’da başlatılan Yahudile-
rin gaz odalarında yakıl-
ması programı, Filistin’deki 
Yahudileri de kapsayacak 
şekilde genişletilecek ve bu 

Arap işbirliğiyle gerçekleş-
tirilecekti. Ancak bu durum 
Alman birliklerinin Mısır’da 
uğradıkları bir yenilgi sonu-
cu gerçekleşmedi. Buna rağ-
men Nazi Almanya’sı Orta 
Doğu’daki bu hedefinden 
vazgeçmedi ve bazı milliyet-
çi işbirlikçi Araplar ile çalış-
malarını sürdürdü.

Bugüne kadar 1933-1945 
yılları arasında Nazi Al-
manya’sı ile Araplar arasın-
daki işbirliği ve gelişmeleri 
irdeleyen toplu bir araştırma 
henüz yapılmamış. Nitekim 
bu kitap bu konuda ki Al-
man tarihçisi Klaus-Mic-
hael Mallmann ve Martin 
Cüppers’in, İkinci Dünya 
Savaşı’nın çok az bilinen, 

savaş öncesi ve savaş son-
rasında Nazi Almanya’sı ve 
üst düzeydeki  Arap liderler 
arasındaki ilişkileri yan-
sıtan belgelere dayanıyor. 
Yahudilerin yok edilmeleri 
konusundaki çalışmalarda 
başrolü oynayan Arap lider 
olarak Kudüs Büyük Müftü-
sü Amin El Hüseyin gösteri-
liyor. Müftü Amin El Hüse-
yin’in, Nazilerin ”Nihai Çö-
züm” uygulayıcıları Himm-
ler ve Eichmann ile yakın 
ilişkileri belgelenerek orta-
ya konuluyor ve Müftü’nün 
”Yahudilerin Avrupa’dan ve 
Filistin’den silinmeleri” pla-
nında oynadığı büyük rolü 
olduğu belirtilen belgelerle 
anlatılıyor.

Orta Doğu’da ve Kuzey Af-
rika’da, gönüllü Arapların 
da katılımlarıyla Nazi Al-
manya’sının ofisleri açılmış 
ve askeri birlikler oluşturul-
muş, Hitler yoğun bir propa-
ganda ile kutsallaştırılmış, 
bunun da ötesinde Hitler 
ile Peygamber Muhammed 
arasında benzerlikler ku-
rulmuş, Hitler, Filistin’de, 
İran’da ve diğer Orta Doğu 
ülkelerinde kurtarıcı olarak 
gösterilmişti.

Halvmåne og Hagekors: 
Kızılay ve Gamalı Haç kita-
bı, Nazi Almanya’sı ve bazı 
Arap eliti arasındaki ilişkile-
ri, gelişmeleri, Alman, İngi-
liz ve Arap kaynaklarından 
sağlam belgelere dayanarak 

yazılmış ilk kitap olduğu 
için ” sansasyonel ve sarsıcı 
” bir kitap olarak değerlen-
diriliyor.

HABER

Tarihe bir dönüm noktası olarak 
geçen 11 Eylül 2001’den bu 

yana en çok konuşulan, tüm  dün-
yada siyasetlere damgasını vuran 
”El Kaide”  örgütünü daha yakın-
dan tanımak mı istiyorsunuz? O 
zaman hiç kuşkusuz AL-QAIDA-
Vejen til 11. september: EL 
Kaide. 11 Eylüle götüren yol 
kitabını okumanız gerekir. Ame-
rikan gazeteci-yazar Lawrence 
Wright’ın ödül (Pulitzer Ödülü) 
kazanan bu kitabı El Kaide örgü-
tünün oluşumunu ve bu oluşumu 
hazırlayan etkenleri, gelişmeleri ve 
olayları birbirleriyle ilintili olarak 
anlatıyor.

Kitabın önyazısında “İsrail-Filis-
tin sorunu, Sovyetler’in Afganis-
tan işgali, Mısır Devlet Başkanı 
Anwar Sadat’ı suikastla öldürül-
mesi, Beyrut’ta Amerikan asker-
lerinin bombalanması, 1993’te 
World Trade Center’e gerçekleşti-

rilen ilk bombalı saldırı, Mısır’da 
turistik tarihi Luxor’da turistlerin 
katledilmesi, Afrika’da Tanzanya 
ve Kenya Amerikan Büyükelçi-
likleri’nin bombalanmaları, Ye-
men’de Aden Limanı’nda USS 
Cole Amerikan savaş gemisinin 
bombalanması olayları dünya ba-
sınında çok geniş yer almış, ancak 
bu olayların sonunun nereye va-
rabileceğini çok az kişinin dışında 
hiç kimse görememişti” diye vur-
gulanıyor. Bu nedenle  AL-QA-
IDA-Vejen til 11. september: 
EL Kaide. 11 Eylüle götüren 
yol kitabının, bu olayları birbirine 
bağlaması ve şiddete dayalı İslamcı 
hareketin doğuşu ve gelişmesi ko-
nusunu toplam bir tablo şeklinde 
sunduğu için bu konudaki diğer 
kitaplardan farklılık gösterdiği 
belirtiliyor.

Kitabın yazarı gazeteci Lawrence 
Wright, 11 Eylül olayından sonra 5 

yıl tüm dünyayı dolaşarak 600’den 
fazla kaynakla görüşmüş, şimdiye 
kadar bilinmeyen gün ışığına çık-
mamış belgeleri ele geçirerek bu 
kitabını ortaya koymuş.

Yazar kitabında 1920’lere kadar 
geriye giderek İslamcı hareketleri 
irdeliyor ve El Kaide’nin tohum-
larının daha 1948 Kasım ayında  
Mısırlı koyu İslamcı yazar ve pe-
dagog, Müslüman Kardeşliği Ce-
maati üyesi Sayyid Kutb tarafın-
dan atıldığını vurguluyor. Kitap, o 
zaman Kral Faruk’un hükmettiği 
Mısır’da, başta Kral ve çevresi 
olmak üzere üst tabakanın batılı 
sefahat, halkın ise sefil yaşam bi-
çimini, Nasır’ın bu duruma isyan 
ederek darbeyle yönetimi ele geçir-
mesini ve toplumsal gelişmelerin 
El Kaide’nin oluşmasında oynadığı 
rolü ayrıntılarıyla anlatıyor.

Sayyid Kutb’un, 1954’te, Nasır’a 
suikast suçuyla hapse atılmasın-
dan sonra hapishanede yazdığı 
gizlice dışarıya kaçırılan ”Temel 
Taş” adlı Marksizm ve batı kültürü 
aleyhtarı, İslam’ın ilk ortaya çık-
tığı şekliyle yeniden kurulmasının 

yolunu gösteren bu kitabı büyük 
bir ciddiyetle okuyanlardan biri 
de Suudi Arabistanlı Osama bin 
Laden’dir. Bu felsefeden hareket 
eden Osama bin Laden nitekim 
1988’de El Kaide örgütünü Afga-
nistan’da kuruyor.

Kitapta olaylar zinciri irdelenir-
ken en çok 4 kişi 4 ayrı koldan iz-
leniyor. Bunlardan biri doğal ola-
rak Osama bin Laden diğeri Mısırlı 
doktor ve ideolog, İslami Cihat ör-
gütü lideri Ayman el-Zawahiri.

Diğer iki kişi ise Osama bin La-
den avcıları Suudi Arabistan Gizli 
Haber Alma Servisi Şefi Turki al-
Faisal ve Amerikan FBI ajanı John 
O’Neill. Kaderin cilvesi o ki, FBI 
ajanı John O’Neill, FBI’den ayrıl-
dıktan sonra 11 Eylül olayında Gü-
venlik Şefi olduğu İkiz Kulelerin 
yıkıntıları altında kalarak ölüyor. 
Bu da kitap içinde başlı başına bir 
serüven.

Gazeteci -Yazar Lawrence Wright. People’sPress Yayın Evi. 500 sayfa. 349.- kr.

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

Sayın okuyucularımız, bu sayımızda da oldukça ilgi çekici bazı kitapların tanıtımını yapıyoruz.

AL-QAIDA-Vejen til 11. september/EL Kaide. 11 Eylül’e götüren yol 

HALVMÅNE og HAGEKORS/Hilal ve Gamalı Haç
Yazarlar Stuttgart 
Üniversitesi’nde tarihçi 
Klaus-Michael Mallmann 
ve Martin Cüppers. 
Informationsforlag Yayın 
Evi. 310 sayfa. 298.- kr.

Danimarka’da  azınlıklar, 
uyum ve göçler konularında 

bilgilendirme ağırlıklı olarak 
medya aracılığıyla yürütülür. 
Bunun sonucu olarak da 
halkın bu konulardaki bilgi-
leri, yazılı ve görsel medyadan 
duyduklarına, gördüklerine ve 
okuduklarına dayanır. DET ER 
ET YNDIGT LAND: Çok Hoş 
Bir Ülke kitabının yazarı Rikke 
Andreassen medyanın olaylara 
genelde tek yönlü yaklaştıklarını 
yaptığı araştırmalar, inceleme-
ler ve gözlemler sonucu ortaya 
koyuyor.

Malmö Üniversitesi Medya 
ve İletişim Bilimleri Bölümü 
öğretim görevlisi, medyanın 
etnik azınlıklara ilişkin verdiği 
haberlerin, yorumlarının, 
konuları ele alma biçiminin 
Danimarka halkında kendi 
kimliğini algılama ve Dani-
marka milliyetçiliği blincini 
etkilemekte bunun da ötesin-

de belirlemekte olduğu tezini 
savunuyor. Medyanın etnik 
azınlıkları belli bir biçimde 
sunması, bilerek yada farkında 
olmadan etnik azınlıklara ilişkin 
konularda belli bir tavır sergile-
mesi sonucu “bizler - onlar” du-
rumunun ortaya çıktığına işaret 
ediyor. Yazar bu durumun hatalı 
olduğunu, tarafsız bir yaklaşım 
olmadığını öne çıkarıyor ve 
medyaya eleştiriler yöneltiyor.

Özellikle 1990’lı ve 2000’li 
yıllarda Danimarka medyasında 
yer alan etnik azınlıklara il-
gili tüm haberleri, yazıları, 
yorumları, makaleleri ince-
leyerek DET ER ET YNDIGT 
LAND: Çok Hoş Bir Ülke 
adlı bu kitabını hazırlamış. 
Rikke Andreassen bu kitabında 
etnik azınlıklara ilişkin medy-
ada çıkan haberleri, yorumları 
ve diğer tüm yazıları ve 
programları ”ezilen ve baskı 
altındaki göçmen kadınlar”, 
”başörtü” ve ”seksüel saldırgan 
göçmen genci tipi” olmak üzere 
3 başlık altında toplayarak ir-
deliyor.

Yazar Rikke Andreassen. 
Tiderne Skifter Yayın Evi. 
292 sayfa. 249.- kr.

Prof. Jørgen Bæk Simonsen’in 
son kitabı İslam, Müslüman 

dünyasında kişisel inanç, kültür 
ve bir din olarak İslam’ın çok 
kapsamlı bir tanıtımı niteliğinde. 
Bu açıdan bakıldığında, bu kitap,  
Danimarka’daki din ve dine ilişkin 
konularda tartışmalara katılanla-
rın, neyi savunduklarını, neyi eleş-
tirdiklerini bilmeleri için okumala-
rı gerekli bir yapıt.

Kopenhag Üniversitesi Carsten 
Niebuhr Enstitüsü’nde  Prof. Jør-
gen Bæk Simonsen, İslam’ın tanı-
tımını yaparken, Hz. Muhammet’e 
inen ve daha sonra Kuran’da top-
lanan vahiylerden yola çıkıyor.

Kitapta, İslam’ın Sünniler ve 
Şiiler olarak görülen bölünmesi-
nin de nedenleri ve tarihi gelişimi 
anlatılıyor. Müslüman dünyasının 
nasıl oluştuğu, hangi temeller üze-
rine oturtulduğu, çeşitli ülkelerde, 
bu arada Türkiye’de, İslam’ın uy-
gulanış biçimleri konularında bil-
giler yeralıyor. 

İslam’ın Avrupa’nın sömürgeci 

güçleriyle karşılaşması, yeni ba-
ğımsız ulusların müslümanlık ge-
leneklerini kendi yapılarına ne şe-
kilde uyarladıkları izah ediliyor.

Prof. Jørgen Bæk Simonsen bu 
kitabıyla şu andaki güncel duru-
mu ele alıyor ve bu başlık altında 
İslam’ın siyasi ve ideolojik kulla-
nılışı konusuna açıklayıcı bilgiler 
getiriyor. Ayrıca, Müslümanlık ge-
leneğinin gelişmesini ve bugün çok 
sayıda Müslüman’ın yaşadığı batı 
dünyasına nasıl uyarlandığını irde-
liyor. Arap ve İslam Tarihi uzma-
nı yazar bu bağlamda, Müslüman 
aydınlar arasındaki Kuran’a yeni 
bir boyutla yaklaşma gerekliliği ve 
Kuran’ın verdiği mesajları anlama 
konularında ortaya atılan görüşle-
ri ve tartışmaları da sunuyor.

Kitapta, Afrika ve Güneydoğu 
Asya’daki  İslam Tarihi ve geliş-
meler de ayrı bir bölümde anla-
tılıyor. 

Bütün bunlar gözönünde tutul-
duğunda bu kitap, İslam’ı savun-
ma değil, bir bilimsel bilgilendirme 
kaynağı niteliğinde. Bu nedenle 
de, din konusunun çok karmaşık 
bir konu olduğu, kişilerin genelde 
konuya tek taraflı yaklaştıkları, 
bir çok yanlış anlaşılmaların ol-
duğu göz önünde tutulduğunda, 

bu kitap İslam’ın bir çok yönü-
ne ve ayrıntılarına ve nedenleri-
ne net açıklıklar getirdiğinden, 
İslam kimliğinin iyi anlaşılması 
açısından gerekli bir yapıt. 

Bu konuda okuyucularımıza 
ayrıca, İslam konusunda yazıl-
mış ve yayımlanmış ders kitabı 
olarak kullanılan birçok kitabın 
da piyasada mevcut olduğunu ha-
tırlatmak isteriz. Buna bir örnek; 
Gyldendal Yayın Evi’nin ”Dani-
marka’daki Dünya dinleri” eğitim 
dizisinde yer alan, Kate Østerga-
ard’un yazdığı, ”İslam” adlı ki-
tabı gösterebiliriz. 

Yazar prof. Jørgen Bæk 
Simonsen. Politikens Forlag 
Yayın Evi. 430 sayfa. 299.- kr.

İSLAM DET ER ET YNDIGT LAND/ Çok Hoş Bir Ülke
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BİZİMLE ÇALIŞAN KAZANIYOR
BİZİ OKUYAN BİLGİLENİYOR

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 fiyatlarla direk İstanbul’a uçak

595,-

ALANYA���������������������������
�������������� ANTALYA
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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

Sayfa 8

AYLIK HABER-YORUM GAZETESİ/DANSK-TYRKISK MÅNEDSAVIS

MAYIS/MAJ  2008SAYI/NR. 40 FİYATI/PRİS 5 kr.

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 fiyatlarla 
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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Stop det. 
Nu!
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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 
finalleri 7 Haziran günü başlıyor. Turnuvanın ilk günü 
ilk maçını Portekiz’e karşı oynayacak olan A Millileri-
miz, özellikle Avrupa klüplerinde oynayan oyuncuların  
form grafiğinin yüksek olması nedeniyle umut veriyor. 
Maç programını ve şampiyona ile ilgili yorum yazısını 
da İrfan Kurtulmuş’un kaleminden gazetemizin 36. ve 
37. sayfalarında bulabilirsiniz.  

www.alkhabar.dk
www.sinema.dk

www.turizmhaber.d
k www.haber.dk

İlk kez 2002 yılında yayın hayatına başlayan 
HABER gazetesi aradan geçen süre içinde 
sizlerden gördüğü ilgi ve destek sayesinde 
bugün Danimarka’da yaşayan vatandaşlarımızın 
vazgeçilmez bir ihtiyacı durumuna gelmeyi 
başardı.

HABER, düzenlediği sinema filmi gösterileriyle 
eğlence dünyasında da sizi Tük sineması ile 
buluştururken www.sinema.dk web gazetemizle 
sinema dünyasını daha yakından tanımanıza 
olanak sağlıyor. 

HABER son aylarda iki önemli yeniliğe daha 
imza attı. Danimarka’da hızla gelişen seyahat
sektörünün nabzını tutacak, izinci ve tatilcilere 
bilgi verecek bir web turizm portalı 
www.turizmhaber.dk yayına girdi.

Etnik medya alanında tek isim olmayı hedefleyen 
HABER grubu ayrıca Danimarka’da yaşayan Arap 
kökenli göçmenlere hitap eden Alkhabar 
gazetesini yayınlamaya başladı.

Hizmetlerimiz burada da son bulmayacak. 
Yeniliklerimiz önümüzdeki dönemde de 
devam edecek. Bizi izlemeye devam edin.

Bize ulaşmak için:
www.haber.dk  •  haber@haber.dk  •  Tlf: 3322 1166 - 3322 1766 • Fax: 3322 1170
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Türkiye 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasında büyük bir başarı 
elde ederek 3. oldu. Bu şampiyonada aslında finalin adı Türkiye-

İspanya olmalıydı...
Tüm olumsuzluklara, revire dönen sakatlıklara ve bireysel hatala-

ra rağmen Türk Milli Takımında yer alan futbolcuların tamamı tek-
nik patron Fatih Terim’in istek ve performansına ayak uydurama-
dı.. Milliler, Terim’in arzu, azim ve yüksek performansına ayak uy-
durmuş olsalardı bugün belki de Türk  ve Avrupa Futbol tarihinde 
2008 Avrupa Şampiyonu ‘TÜRKİYE’ diye yazacaktı. Olmadı.. Artık 
olmadılar, şansızlıklar mazeret sayılmıyor..Yine de karamsarlığı bı-
rakarak bir şeyin altını kalın çizgilerle çizmek lazım.. Türkiye mil-
yonlarca dolar para akıtsa böyle güzel ve bedava bir reklamı imkan-
sız yapamazdı.
Avrupa’nın tamamı demeyelim ama çoğunluğu şampiyona ilerle-

dikçe tam bir Türk taraftar fanatiği oldu desek abartmış olmayız..
Şampiyonada fırtına gibi esen Hollanda, Portekiz, Hırvatistan gibi 

favorilerin tek tek evlerine erken dönmesinin ardından yarı finalde 
Almanya’ya karşı turnuvanın en iyi ve akıllı futbolunu oynamamıza, 
herkese parmak ısırtmamıza rağmen final oynayamamız bir şansız-
lık değildi. 
Bu yapılan lüzumsuz hataların bir sonucuydu. Kötü olan bir Al-

manya finale gitti ama şampiyon olması asla hakkı değildi. Ve futbol 
bu kez adaletini göstererek hakkı olan ülke olan İspanya’yı şampi-
yon yaptı. Ole, Viva Espana diyerek darısı bizim başımıza diyelim...

Türk futbolunda yoğun dönem
Türk futbolu önümüzdeki hafta start alacak Türkcell Süper Ligi’yle 
birlikte yeni bir sezona merhaba diyecek. Futbolumuz açısından çok 
yoğun bir dönemde başlamış oldu. Şampiyonlar Ligi ve UEFA ele-
melerinde kulüp takımları aslan payından kapmak için mücadeleye 
bu hafta başladılar bile. Fenerbahçe daha önceki haftalarda ilk ele-
me imtihanını Macarların MTK Budapeşte takımına karşı başarıyla 
tamamladı. Darısı tüm takımlarımızın başına. Önümüzdeki hafta 19 
Ağustos Salı günü  Türkiye Futbol Federasyonu yeni başkanını be-
lirleyecek seçim yapılacak.
Kısa süre yaptığı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı  süresin-

de ortaya koyduğu yapıcı tutumu ve 2008 Avrupa Futbol Şampiyo-
nasında Türkiye’nin her gol atışında eşiyle birlikte tribünde yaptığı 
doğal sevinç gösterisiyle gönüllerde taht kura Hasan Doğan’ın ani 
ölümü Türk sporunda büyük üzüntü yarattı.
Kendisini burda rahmetle anıyor, yeni seçilecek federasyon başka-

nın sırtında daha şimdiden çok ağır taşınacak bir yükün olduğunu 
belirtmek istiyoruz. Umarız seçilecek yeni başkan o çok değerli eski 
başkanın çizdiği yoldan yoluna devam eder ve Türk futbolu yıllardır 
özlemini duyduğu düzlüğe çıkar. Tüm kulüplerin destek vereceği bir 
adayın seçilmesi en sağlıklı bir iş olsa gerek..
Önümüzdeki  Eylül ay’ı Türk Milli Takımı için 2010 Dünya Şampi-

yonası Eleme maçlarının başlama ayı. Federasyon başkanın belirlen-
mesinin ardından, teknik patron Fatih Terim’in devam edip etmeye-
ceği söylentileri var. Fatih hoca işini yarım bırakıp gitmez...
Ama yeni federasyon onunla devam etmek ister mi bunu da şimdi-

den kimse bilemez. Dere geçilirken at değiştirilir mi bilinmez...

Transferler yine sıkıntılı
Takımlarımızın bazıları yine bu sezon transferde geç kaldı. 
Özellikle Avrupa’da başarı kovalamak isteyen takımlarımız eleme 
maçları başlamadan transferlerini bitirememesi halen büyük sıkın-
tı.. Umarız, büyük takımlarımız eleme maçlarında bir sekteye uğra-
mazda, sonradan sezon boyunca ahlar vahlar çekilmez.. Bu transfer 
işini kulüplerimiz halen tam rayına oturtmayı beceremiyor galiba...!

irfan.kurtulmus@haber.dk

Kaçan Avrupa Şampiyonluğu

SPOR-YORUM

İrfan Kurtulmuş
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H
erhangi bir futbol-
cudan ötedir onlar... 
Sorumlulukları bu 
nedenle daha ağırdır. 

Bir takımın en önemli halkala-
rından biridir kaptanlar. Kimi za-
man yönetimle futbol takımı ara-
sındaki koordinasyonu sağlarlar 
kimi zaman da saha içinde teknik 
direktörün yardımcısıdırlar. 

Evet; 11 kişinin bir araya gele-
rek oluşturduğu futbol ekibinde 
pazubandı takanlar özel kişiler-
den seçilir. Örneğin tarihin toz-
lu sayfalarına baktığımızda hep 
saygı duyulan birer isim olarak 

kalacak kaptanlar hafızalarımız-
da. Fenerbahçe’de Cihat Arman, 
Galatasaray’da Turgay Şeren ve 
Gündüz Kılı, Beşiktaş’ta Hakkı 
Yeten’i farklı kılan neydi? Evet, 
bu saydığımız futbolcuların ortak 
noktası her yönüyle örnek birer 
kaptan ve kulüplerinin sembol 
isimleri olmasıydı. Şimdilerde ise 
Alex’ler, Delgado’lar, Song’lar, El 
Saka’lar kaptanlık pazubandını 
takıyor.

5 kaptan YURTDIŞINDAN
Geçtiğimiz ay Beşiktaş’ta terlik 
yüzünden iki kaptanın birbirine 
girmesi ve kadro dışı bırakılması 
bir hayli düşündürücüydü. Nasıl 
olurdu da takıma liderlik yapan 
iki önemli futbolcu sorumlu-

luklarını hiçe sayarak bütün 
takımın gözü önünde birbirine 
saldırırdı? 

Sonuç: İbrahim Üzülmez ve İb-
rahim Toraman kadro dışı. Bu 
kavga sonuçları itibariyle ağır 
bir fatura çıkardı Siyah - Beyaz-
lılara. İki İbrahim affedilmezken, 
belirlenen bonservis ücretleri 
karşılığında gözden çıkarıldılar. 
Yönetim teknik heyetin de görü-
şünü alarak Delgado ve Nobre’yi 
takımın kaptanı yaptı. 

Fenerbahçe ve Trabzonspor’dan 
sonra Türk futbolunun lokomo-
tiflerinden Beşiktaş da kaptanlık 
köşkünü yabancılara teslim etti. 
Kaptan olmanın kriterlerine uy-
gun bir seçim mi bu? 

Örneğin Delgado bütün takım-
la iyi ilişkiler içinde mi? Tango-
cu duruşu ve iletişimiyle takım 
içinde otoritesini sağlayabilir 
mi? Aslında Nobre - Delgado 
ikilisinin pazubandı koluna tak-
masıyla birlikte Turkcell Süper 
Lig’de takım kaptanı olan yaban-
cı futbolcuların sayısında da artış 
gözleniyor. 

F.Bahçe’de ‘Samba’ esintisi de-
vam ediyor. Alex De Souza’nın bu 
yükü kaldırabildiğini düşünüyo-
ruz. Oyuncularla kurduğu sıcak 
ilişki, saha içinde üstlendiği lider-
lik vasfı Brezilyalıya yakışıyor. 

Trabzonspor’da ise kaptanlık 
köşküne oturan isim bir Kame-
runlu. Bu sezona şampiyonluk 
parolasıyla ve iddiasıyla hazır-
lanan Trabzonspor’da Ersun 
Yanal, Rigobert Song’a özel bir 
görev verdi. 

Hüseyin’in her ne kadar birinci 
kaptan olduğu belirtilse de Song 
tecrübesiyle öne çıkıyor. Yine 
ülkemizde uzun yıllardır forma 
giyen El Saka, G.Birliği’nde kap-
tanlık yapıyor. 

(Kaynak: Cumhuriyet)

KAPTAN KÖŞKÜNDE 
YABANCILAR OTURUYOR

NOBRE (Beşiktaş)

ALEX (Fenerbahçe)

SONG (Trabzonspor)

DELGADO (Beşiktaş)

EL SAKA (G. BİRLİĞİ)

Turkcell Süperligde yabancı kaptan rüzgarı esiyor
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SUDOKU
Soldan sağa ve yukarıdan aşağı , 3X3’lük 
kutuları 1’den 9’a kadar olan rakamlarla, 
rakamları birer kez yazmak suretiyle 
dolduracaksınız. SUDOKU’nun sadece bir 
tek çözümü vardır. Kolay gelsin.

Bulmacahaber

SOLDAN SAĞA
1) Kamufl e etmek.
2) Bir erkek ismi-Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için 
yargı organlarına başvurma.
3) Meyvelerde çekirdekle deri arasındaki bölüm-Mizahi bir 
karakter adı.
4) Tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan 
olduğuna inanılan manevi varlık-Boru sesi.
5) Tersi kayıp-Adalet.
6) Bir ilimiz-Sodyum imi.
7) Kiraya verilerek gelir getiren mülk-Kırmızı.
8) Tersi kurçatovyum elementinin simgesi-Cet-Bir cetvel.
9) Bir bilgisayar terimi.
10) Şiir yazan kimse-Bir sayı.

YUKARDAN AŞAĞIYA
1) Bir kıta-Bir besin maddesi.
2) Bir göl-Pembe veya erguvan tonları ile karışık koyu 
kırmızı renkte, saydam bir korindon türü olan değerli taş.
3) Yüz metrekare değerinde yüzey ölçü birimi-Fas’ta bir 
kent.
4) Lale bahçesi-Radyum elementinin simgesi.
5) Bir binek hayvanı-birdenbire.
6) İlaç çare-Derinin gözeneklerinden sızan, kendine özgü 
bir kokusu olan, yapışkan, renksiz, tuzlu sıvı.
7) Nezir-Bir şeyin niteliklerini övme.
8) Bir yağış biçimi.
9) Yurt-Biricik.
10) Geniş bir alana kurulmuş, büyük ve gösterişli ev.

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

10
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Evlere ücretsiz taşıma servi- simiz vardır

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

Tüm dost ve 
müşterilerimizin 

Mübarek Ramazan ayı 
hayırlı olsun
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