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www.haber.dk Gizemli toplantılarda neler
konuşuluyor?

HABER
Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

SAYI/NR. 46 YIL/ÅRGANG 8

ARALIK/DECEMBER 2008

FİYATI/PRİS 5 kr.

Başbakan Rasmussen’in, dünyanın
önde gelen iş, basın-yayın, siyaset
alanlarını etkileyen isimlerin katıldığı sırlarla dolu Bilderberg toplantılarında neler konuşulduğunu
açıklaması istendi. Sayfa 10

AB’DEN
DANİMARKA’YA
RET
Avrupa Birliği vatandaşlarının aile birleşiminin zorlaştırılması için Avrupa’nın
ortak kurallar geliştirmesi konusunda Danimarka Halk Partisi’nin hükümetle
yaptığı anlaşma Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından sıcak karşılanmadı.

Sayfa 7

Gazeteniz HABER’in gelecek sayısı
16 Ocak 2009’da yayınlanacaktır.

Yoğurtta
bile
domuz
var

Danimarka süpermarketlerinde pazarlanan çok sayıda
yiyecekte domuz ürünleri
kullanıldığı ortaya çıktı.
Sayfa 8

ROYAL

DÜĞÜN SALONU

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

Tlf: 32 111 555
www.royalsalon.dk

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

D-SMART
İskandinavya
Servisi

Danimarka’da sünnet yasaklansın sesleri

Liselerde Arapça ve Türkçe dersleri

Danimarka Ahlak Konseyi ve Çocuk
Konseyi, 15 yaşından küçük erkek
çocuklarının sünnet edilmelerinin
doğuştan kadın-erkek eşitliğine
aykırı bir davranış olduğunu
öne sürerek yasaklanmasını istedi.

Ringsted’de bulunan EUC
Ticaret Lisesi ve Teknik
Lise önümüzdeki öğretim
yılından itibaren Arapça ve
Türkçe’yi yabancı dil olarak öğrencilerine sunacak.

Sayfa 4

Avukat
Farhad NikMaram

Købmagergade 31
1150 København K

UEFA ve Avrupa
maçları artık
D-SMART’ta.
Sınırsız abonelik ve cihaz:
1590,- DKK
www.satdiscount.dk

Tlf: 5188 8675 - 6030 3587

Sayfa 21

H

ISSN: 9771602-985002

Tlf: 3391 3020
Fax: 3391 3021

advokatnikmaram@yahoo.dk
Epilasyonda
(permanent hårfjerning)
ilk 5 seans için yapılan
peşin ödemelerde
%50 indirim.

595,Başlayan fiyatlarla direk İstanbul’a uçak
Daha fazla bilgi için bizi
mutlaka arayın

ANTALYA
ALANYA
ALANYA
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● Permanent Hårfjerning
(Kalıcı Epilasyon)
● Ansigtsbehandling
(Cilt bakımı)
● Manikür/Pedikür

Hundige Center 2A, 2 sal
Tidsbestilling på telefon 43 69 69 89
klinik@b-beauty.dk www.b-beauty.dk
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26 Aralık’tan itibaren
Aarhus’ta Øst for Paradis sinemasında
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OECD’YE GÖRE
DANİMARKA’DA
İŞSİZLİK ARTACAK

Aralık/December 2008

OECD RAPORU ENDİŞE VERİYOR. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) yayınladığı son rapora göre, yaşanan mali krizin bütün dünya ülkelerini etkilemeye devam edeceği gibi
Danimarka'yı da etkileyeceği ve önümüzdeki iki yıl boyunca işsizlik artacağı yorumu yapıldı. OECD’ye
göre Danimarka’daki işsizlik oranı önümüzdeki yıl yüzde 4 oranında artacak ve 2010 yılına gelindiğinde
yüzde 4.5 oranında artacak. Danimarka’da şu anda işsizlik oranı yüzde 3.5 civarında.

HABER Sosyal sahtekarlara karşı savaş
24 yaş hala prim yapıyor Sosyal yardım

D

animarka icadı, dünya hukuk tarihine
geçecek olan 24 yaş sınırı ve bağlılık şartı kuralları hala prim yapıyor.
2001 yılında işbaşına gelen Danimarka hükümetinin icatlarından olan bu iki kural yürürlüğe girdiği 2001 yılında zorla evlilikleri
engelleyecek denmişti. O zamanlarda bu iddia üzerinden çok sayıda politikacı kendine
kariyer yaptı. Halbuki 24 yaş sınırı kuralının
tek amacı vardı: o da Danimarka’nın kapılarını yabancılara kapatmak.
Aradan geçen yıllarda yani bu kuralın en
haşin bir şekilde uygulandığı zamanda bir
çok kişi mağdur oldu, ancak o dönemde başlangıçta olduğu gibi bir çok politikacı ve siyasi parti de bu kuralı tartışmaya devam ederek prim yaptı.
Geçtiğimiz Temmuz ayı sonunda Avrupa
Adalet Divanı’nın aldığı bir karar bu kuralı
devre dışı bırakırken, 24 yaş sınırının da mezar taşı dikilmiş oldu. Bu kural Danimarka
yabancılar yasasında hala var ve Danimarka
devleti bu kuralı uygulamaya çalışıyor. Ancak uygulanmak istendiği kişi mahkemeye
giderse bu kuralın işe yaramadığı ortaya çıkıyor.
Dedik ya bu kural hala prim yapıyor diye,
şimdi o konuya gelelim. Geçtiğimiz günlerde
eski Enhedslisten (Birlik Listesi) milletvekili Pernille Rosenkrantz-Theill parti değiştirdi
ve Sosyal Demokrat Parti’ye üye oldu. Partinin siyasi sözcüsü de 24 yaş sınırına karşı
olan yeni üyeye yaptığı çağrıda 24 yaş sınırına olan muhalefetini bırakmasını önerdi.
Yoksa partiden milletvekili seçilmek gibi hayallere kapılmasındı.
Sosyal Demokratlar hala bu kuralın savunuculuğunu yaparak, seçmenleri ”aptal” yerine koyuyorlar. İşlemeyen bir kuralı savunsanız ne olacak, destekleseniz ne olacak. Değil mi? Ama maksat üzüm yemek değil, bağcı
dövmek. Prim ve siyasi kariyer yapmak.
Bakalım 24 yaş sınırı yerine göçmenlerle
halkı korkutmak için öcü olarak kullanılmak
üzere neyi piyasaya sürecekler.
Tüm okurlarımıza mutlu bir 2009 diliyoruz.

alırken haksız
yere kazanç elde
edenlere karşı
belediyeler
mücadele başlattı.

B

elediyeler,
işsizlik
kasalarından işsizlik
parası (dagpenge) ya
da sosyal yardım alırken aynı anda başka yerler-

den haksız kazanç elde edenlere karşı mücadele başlatma
kararı aldı.
Refah Bakanlığı tarafından
belediyelere gönderilen bir genelgede, belediyelerin devletten para alırken haksız yere
kazanç elde eden sosyal sahtekarlara karşı mücadele etmesi istendi. Genelgeye göre
belediyeler tarafından oluşturulan özel bir denetleme timi
sınırları içerisindeki işyerlerine denetimler yaparak kaçak
çalışanları tespit edecek.
Çalışma Müdürlüğü rakamla-

rına göre, ülkedeki 98 belediyeden 56’sında geçtiğimiz yıl sosyal sahtekarlık yapanlar hakkında hiç bir işlem yapılmadığı
ortaya çıktı. Refah Bakanı Karen Jespersen, ”Bugüne kadar
belediyeler sosyal sahtekarlıkla mücadele etselerdi, bu sorun
bu kadar büyümezdi. Ama belediyeler mücadeleye başladıklarında ne kadar paranın
havaya uçtuğunu kendileri de
göreceklerdir” dedi.
Sosyal sahtekarlığın en çok
yapıldığı belediyelerin başında ise Fyn adasındaki Svend-

(Haber)

Yabancıların gözü açıldı Türklerde bunama riski daha fazla
Geçtiğimiz Temmuz ayında
Avrupa Adalet Divanı’nın aldığı
karardan sonra yabancı eşleriyle
aile birleşimi yapan Danimarka
vatandaşlarının sayısında büyük
artış yaşandığı gözlendi.

S

ert yabancılar
yasasından dolayı Danimarka’ya
aile birleşimi yoluyla
eşlerini getiremeyen
Danimarka vatandaşları, artık Avrupa Adalet
Divanı’nın kararından
sonra yabancı eşleriyle
Danimarka’ya yerleşebiliyorlar.
Hatırlanacağı üzere,
Avrupa Adalet Divanı geçtiğimiz Temmuz
ayında, başka bir AB
ülkesinde bir süre yaşayan AB vatandaşlarının birlik ülkelerinde
yabancı eşleriyle yerleşmelerinde sakınca
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olmadığı yönünde bir
karar almış ve her ne
kadar Danimarka bu
karara tepki gösterse
de uyacağını açıklamıştı.
Danimarka’da yabancılar yasası kapsamındaki aile birleşimi
kuralları sertleştirildiğinden bu yana son
altı yıl içinde sadece
319 çift Avrupa Birliği’nde haklarını arayarak aile birleşimi yapabilmişken, geçtiğimiz
Temmuz ayından bu
yana 77 çifte aile birleşimi hakkı tanındı.

(Haber)

Danimarka’da yaşayan birinci kuşak yaşlı Türkler arasında bunama (Demens) hastalığına
yakalanma oranı Danimarkalı yaşıtlarına oranla
iki kat daha fazla.

D

animarka’da
yapılan
bir araştırma
Türklerin Danimarkalılara
oranla bunama
(Demens) hastalığına yakalanma oranlarının
iki kat daha
fazla olduğunu
gösteriyor. Yaşlı
psikiyatri merkezi başhekimi Majken Christensen tarafından İshöj kasabasında 65 yaşın üzerinde 98 Türk
erkek üzerinde yapılan araştırma sonunda Türkler arasında
bunama hastalığının
yüzde 13,3 oranında
görüldüğü, aynı hasta-
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HABER tüm Danimarka genelinde ücretsiz olarak yayınlanmaktadır.
Gazetemizden kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir, ancak yazı, ilan ve görsel
malzemeler izinsiz kullanılamaz. Yayınlanan ilan ve reklamların içeriğinden
gazetemiz sorumlu değildir.
Avisen udkommer gratis en gang om måneden i hele Danmark. Artikler i Haber må
gerne citeres, når blot det sker inden for citatreglerne, når det sker med tydelig angivelse af Haber som kilde samt dato. Erhvervmæssig affotografering af Habers tekst,
billeder og andre illustrationer samt annoncer er ikke tilladt. Haber kan ikke drages
til ansvar for indhold i annoncer og reklamer.

lukları yaşadıklarını ve kan
dolaşımındaki
bozukluğun bir
çok organın çalışma düzenini
bozduğunu ve
bunlar arasında
beynin de bulunduğunu söyledi.
Kristensen, bu
oranın devamlı
lığın Danimarkalıların olmayacağını, üçüncü
sadece yüzde 7’sinde
kuşak Türklerin bu
görüldüğü ortaya çıktı. tür yaşam stili hastaMajken Kristensen,
lıklarına sahip olmayabirinci kuşak Türk
caklarını, zira burada
göçmenlerin kalori de- yaşamalarından dolayı
ğeri fazla yiyecekleri
sağlıklı beslenme ve
fazla miktarda tüketsporun öneminin bimelerinden ve spor
lincinde olduklarını
yapmamalarından
söyledi.
(Haber)
dolayı dolaşım bozuk-
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Balcı İş Merkezi, NO: 8, Kat: 4, D: 11, Antalya
Tlf: +90 242 243 00 90

borg belediyesi geliyor. 2007
yılında belediye yetkilileri sosyal yardım alan her 10 kişiden
birinin paralarına sosyal sahtekarlık yaptıkları gerekçesiyle
el koydu. Sosyal sahtekarlığın
ortaya çıkmasıyla belediye yılda 4-5 milyon kron tasarruf
etmiş oldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, belediyelerin sosyal
sahtekarlıkları ortaya çıkarmasıyla yılda yaklaşık yarım
milyar kron tasarruf edeceği
bildirildi.
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- Horlama uyku düzenini bozar.
- Horlama tansiyonu yükseltir.
- Horlamaya asonor® ile kolayca son verin.
- Eczaneler, Matas ve Helsam ma�azalarında
bulunur.
- Daha geniş bilgi için: www.asonor.dk
- Etkisi belgelenmiştir.
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Ortadoğu Barış Orkestrası
ve Çocuk Korosu Shani
Noel’in barış mesajını öne çıkaran konsere sizi bekliyoruz
Gamle Scene, 16 Aralık Saat: 20.00
Gamle Scene sahnesinde, soğuk kış
günlerinde içinizi ısıtacak bir konsere
sizleri bekliyoruz. İsrail’den
çocuk korosu Shani ve Ortadoğu
barış Orkestrası sizlerle birlikte
olmak için Kopenhag’da.
Ortadoğu Barış Orkestrası, Doğu
Avrupa ezgileri, Yahudi ve Arap
müziklerinin karışımından oluşan
muhteşem repertuarı ile
tanınmaktadır. Ortadoğu Barış
Orkestrası Müzikleri sınırları
tanımaz bir şekilde neşe saçmaktadır.
Gamle Scene’de düzenlenecek konserde
Ortadoğu Barış Orkestrası ile birlikte
Yahudi ve Filistinli çocuklardan oluşan
ortak proje Shani Çocuk Korosu da
sizlerle birlikte olacaktır.

Bilet fiyatları: 160 Dkr.
Bilet rezervasyonları için www.billetnet.dk veya
www.kglteater.dk adreslerini ziyaret edebilir
veya 3369 6969 numaralı telefonu arayabilirsiniz.
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Kriz gelince veya gelirse…
Cengiz Kahraman

Y

aklaşık bir yıl önce ABD’deki
Mortgage piyasalarında başlayan
kriz diğer alanlara ve sektörlere yayılınca, küresel anlamda birbirine bağlı
bir çok banka, fabrika ve işyeri krize
teslim oldu. Tüm dünya endişe ile krizin daha da yaygınlaşmasını beklemeye başladı.
Siyasi geleceklerini ekonomik istikrara bağlı gören bazı ülke liderleri de
halklarına krizin kendilerini etkilemeyeceğini, teğet geçeceğini söylemeyi
tercih ettiler.
Ancak siyasilerin aksine ekonomi uzmanları krizin etkisini tahmin edilemeyecek boyutlarda arttıracağını ve
2009 yılının korkunç sonuçlara gebe
olduğunu öne sürüyorlar.
Benzer bir öngörü Danimarka’da da
dile getirilmeye başlandı. Kriz Danimarka’da da yayılacak. Hali hazırda

emlak piyasasında satışlar tamamen
durmuş durumda. Ve bundan sonra
bazı finans şirketleri ve bankalar ile
çok sayıda işçi çalıştıran fabrikalar kepenk indirecekler.
Her ne kadar hükümet krizin yaygınlaşması durumunda piyasaya 15
milyar kron pompalayacağını belirterek bir çözüm için çalıştığı ve hazırlıklı olduğu mesajını verse de, ekonomik
kriz olgusu çoklukla psikolojik etkenlerden de beslendiği için krizin boyutu
öngörülenden çok daha büyük olabilir
ve şimdiden alınan tedbir işe yaramayabilir.
Bunların gerçekleşmesi durumunda
işsizliğin de 1990’lı yılların sonundaki
endişe verici boyutlara ulaşacağı öngörülüyor.
İşsizliğin artması demek ilk etapta
iş piyasası ile bağları pamuk ipliğine

bağlı, kalifiye olmayan elemanların
olumsuz etkilenmesi anlamına gelecek. Hali hazırda işsizliği aşağıda tutan nedenlerden biri de, hükümetin
iş bulma konusunda zorluk çekeceği
tahmin edilen kesimlere yönelik olarak uygulamakta olduğu bazı programlar olmasıdır.
Sosyal yardımla geçinmek yerine
bazı kesimlerin aldıkları ödenekler
karşılığında bir hizmette bulunması için bazı yeni iş olanakları yaratıldı. Flex Job adı verilen bu uygulama
kapsamında çalışan kişilerin maaşlarının bazı durumlarda tamamı ya da
bir kısmı da devlet tarafından ödenmektedir.
İşte bu gruplar olası bir kriz durumunda en çok zarar görecek olan
gruplardır.
Halen Danimarka’da Doğu Avrupa

ülkelerinden gelmiş binlerce göçmen
işçi bulunuyor. Krizin Danimarka’yı
vurması durumunda öncelikli olarak
Doğu Avrupalı göçmen işçilerin işlerini kaybedeceği belirtiliyor, aynı anda
veya bunun sonrasında tabii ki sizin
de kolaylıkla tahmin edebileceğiniz
gibi sıra Danimarka’da AB dışından
gelen göçmenlere gelecek. Yani Türklere, Araplara, Pakistanlılara vs. Doğu
Avrupalı göçmenler kalıp iş aramak
isterlerse ellerinde onlara mesleki beceri sağlayan diploma olması ve onların kalifiye olmaları onların işlerini
kolaylaştıracaktır. Ancak diğer grup
göçmenlerin böyle bir olanakları bulunmadığı için belki de krizden en çok
da Danimarka’nın 3. ülkelerden gelen
göçmenleri zarar göreceklerdir.
İyi bayramlar ve mutlu yıllar.
cengiz.kahraman@haber.dk

Danimarka’da sünnet yasaklansın sesleri
Danimarka Ahlak Konseyi ve Çocuk Konseyi 15 yaşından küçük erkek çocuklarının sünnet edilmelerinin
yasaklanmasını istedi.

Ç

ocuk Konseyi Başkanı Charlotte Guldberg, “Kız çocuklarının sünnet edilmeleri
yasa ile yasaklanmışken erkek çocuklarının doğar doğmaz sünnet
edilmeleri kabul edilemez. Daha
doğuştan kadın erkek eşitliğine
aykırı bir davranış sergiliyoruz”
diyerek 15 yaşın altındaki çocukların sünnet edilmelerinin yasaklanmasını istedi.
Guldberg 15 yaşına ulaşan çocukların sünnet olup olmayacaklarına
kendilerinin karar vermelerine olanak sağlamak gerektiğini söyledi.
Ahlak Konseyi başkanı Peder Agger ise, konsey olarak ortak bir tavır belirlemediklerini, ancak erkek
çocukların sünnet olup olmayacaklarına karar verebilecekleri bir zamana kadar beklemenin uygun bir

davranış olacağını söyledi.
Agger, 15 yaşına gelinceye kadar
erkek çocuklarda kalıcı iz bırakan
cerrahi müdahalenin ahlaka aykırı olduğunu söyledi. Agger tuhaf
bir benzetme yaparak Hristiyan
çocukların da vaftiz esasında tüm
bedenlerinin kutsal suya batırma
işleminden vazgeçildiğini söyledi
ve, “Musevi ve Müslümanlar da
sünnet geleneğini değiştirerek
çağımıza uygun hale getirebilirler” dedi.
Danimarka’da sünnetin 15 yaş
altındaki çocuklara yasaklanmasını isteyen çevreler ABD’de son
yıllarda uygulanmaya başlayan
sembolik sünnet uygulamasını örnek gösteriyorlar. ABD’de erkek
çocuklar doğar doğmaz cinsel organa batırılan bir iğne ile bir mik-

tar kan akması sağlanıyor ve bu da
sünnet olarak kabul ediliyor.
Kopenhag Üniversitesi Kamu
hukuku profesörlerinden Kirsten
Ketscher, Musevilik ve İslam 3000
yıl önce Hz. İbrahim ile tanrı arasında varılan sözleşmeyi gerekçe
göstererek kendilerini muaf sayamazlar ve çocukların bedenlerinde
kalıcı iz bırakma hakkına da sahip değildirler” diyerek sünnetin
yasaklanmasını isteyen çevrelere
destek verdi.
Sünneti savunmak ise bugüne kadar ülkede yaşayan Müslümanlara
karşı çok sert tutumuyla tanınan
Danimarka Halk Partisi milletvekillerinden Jesper Langballe’den
geldi. Langballe, “Kız çocuklarının
sünnet edilmeleri erkek çocuklarının sünnetini birbirine karıştırma-

mak lazım. Kız çocuklarını cinsel- rine karar veriliyorsa, dini konuliklerini kaybediyorlar neredeyse. larda da çocuklar için karar alaBu ise dini bir uygulamadır’ dedi. bilirler dedi. Pedersen, “O zaman
Hıristiyanların da çocuklarının
vaftiz edilmelerinin yasaklanmaVaftizi de yasaklayın
İslamiyeti seçen ve imamlık yapan sı gerekir” dedi. Sünnetin yasakAbdul Vahit Pedersen ise Anne ba- lanmasını isteyen Çocuk Konseyi
baların sadece din söz konusu ol- ve Ahlak Konseyinin herhangi bir
duğunda değil, başka bir çok alan- yaptırım gücü bulunmuyor, ancak
da ve durumda çocukları üzerinde siyasilere tavsiyelerde bulunabilikara verme yetkisine sahip olduk- yorlar.
(Haber)
larını, nasıl onların ne giyecekle-

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

§

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

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

A

şırı uçlarda yer alan ideolojik örgütlerin en çok ihtiyacını
duydukları şey kurulu düzen temsilcilerinden herhangi bir şekilde
kabul görmektir.
Terör örgütleri ve aşırı ideolojilere şiddete ve silaha başvurdukları
için ve bu yolun da sonunun olmadığını bildikleri için kitle desteği
gerekir. Kitle desteğini sağlayamayan örgütler ise mücadele ettikleri devletin üst düzey yetkilileri ile
masaya oturmak isterler.
Bu bir kez gerçekleşince de bu
toplantıyı dayanak göstererek kendilerine taraftar toplamaya çalışırlar.
Yani kendileri ile karşı karşıya gelen devlet adamı, artık o karanlık

güçler için temiz kağıdı gibidir.
Son yıllarda artan tarikatlar da
aynı yöntemi kullanmaktadırlar.
Hangi amaca hizmet ettikleri belli olmayan bu örgütler aralarına
ünlü sporcuları, film yıldızlarını,
siyasetçileri alarak aslında cebindeki parasına göz koyduğu kişileri
etkilemek için, ”Bakın, bizi kimler
destekleyip benimsiyor” diyebilmek
için ünlü kişilerle birliktelik sergilerler.
Son aylarda Danimarka hükümeti
de ülkede artan radikal eğilimlerin
etkinlik ihtimaline karşı harekete
geçmek istediğini açıkladı ve gençlerin radikal akımlara kapılmasını
engellemek için, demokrasiyi ortadan kaldırmak isteyen radikal din-

ci gruplarla diyaloğa girdi.
Bu dialogda kimin ne dediğini merak ediyoruz. Bilmek istiyoruz. Ancak şimdi bilmediğimiz ama kolaylıkla tahmin edebileceğimiz başka
bir gelişmeye danimarka hükümeti çanak tutmaktadır: O da bakanı
ile istihbarat servisi şefi ile bu aşırı dincilerin karşısına çıkmaları, o
grupların taraftar toplamaktaki çalışmalarına katkıda bulunacaktır.
Son yıllarda değişen terör yasaları
nedeniyle internet ortamında chat
yaparken bile başı belaya girebiliyorken insanların veya içinde bomba sözcüğü geçen şakalar yapmak
bile yasaklanmışken, ”Ben radikal
dinciyim, gerekirse şiddet kullanarak demokrasiyi ortadan kaldıra-

cağım” diyen insanları bırakın gözaltına almayı, onlarla aynı masada oturup konuşmak ne demektir?
Hangi amaca hizmet etmektedir.
Demokrasiyi ortadan kaldırmak
için şiddet uygulamak suçtur ve diğer suç ve suçlulara yapılacak muameleye tabi tutulmalıdır.
Biraz önce söyledik. Onların taraftar toplamasında iyi bir referans
olmaktan öteye gidemeyecektir hükümet ve istihbarat servisi çalışanları.
”Bizden korkmayın. Bakın Danimarka hükümetinin bakanı bile bizimle masaya oturuyor” diyen bir
adama kim inanmaz ki…
sadi.tekelioglu@haber.dk

EKONOMİK GELİŞMENİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL 24 YAŞ KURALI

’’Hükümet 24 yaş sınırını kaldırmalı”
Hükümete yakınlığı ile bilinen liberal düşünce kuruluşu CEPOS, yabancılar yasasının en sert
maddelerinden biri olan 24 yaş sınırının kaldırılmasını istedi.

D

animarka’da Liberal parti Venstre’nin politikalarını belirlemesinde etkin
bir kuruluş olan Düşünce Kuruluşu CEPOS, 24 yaş sınırının ekonomik gelişmenin önüne
engeller çıkardığını bildirdi.
Danimarka’nın çok sert yabancılar yasası ve aile birleşimi kuralları nedeniyle küresel gelişmeye
ayak uyduramadığını ve bu yüzden yüksek eğitim almış kişiler
için Danimarka’yı cazip olmaktan
çıkardığını belirten CEPOS, Danimarka’nın önünde iki seçenek
bulunduğunu belirtti.
Bu seçeneklerden birinin Avrupa Birliği’nden ayrılıp, Danimarka
Halk Partisi’nin istediği yönde bir
yabancılar politikası uygulayarak
Danimarka’nın kapılarını dış dünyaya kapatmak olduğu belirtiliyor.
Diğer seçeneğin ise 24 yaş sınırının da kaldırıldığı, daha serbest bir
göç politikası sayesinde Danimar-

ka’nın ihtiyaç duyduğu,
teyen refah göçmenleri bir
yüksek eğitim almış genç
kaba koyduğunu, bu durukişileri ülkeye çekmek olmu çözebilmek için ise Daduğu belirtiliyor.
nimarka’nın sosyal yardım
Birinci seçeneğin ihtikasasını aile birleşimi yamal dışı olduğunu öne
pan kişilere tamamen kasüren CEPOS araştırma
patarak ülkenin göçmensorumlularından Geert
ler için cazip bir merkez
Laier Christensen, “Geriolmaktan çıkarılabileceğiye sadece ikinci seçenek
ni öngörüyor.
kalıyor. Ülkeye gelenlere
Geert Laier Christençalışma şartı getirir ve
sen, “Üniversite eğitimini
sosyal yardımı yasaklarsak
almış biri ile sadece ekoDanimarka’ya çalışmadan
nomik nedenlerden dolageçinmek isteyenlerin gelyı Danimarka’da yaşayan
mesine engel koymuş olubiriyle evlenip ülkeye gelruz. Böyle bir durumda 24
mek isteyene aynı işlem
yaş kuralını uygulamak
yapılıyor. Uyum politikaanlamsız olur” görüşlerimız çok iyi olmadığı için
ne yerverdi.
sorunu çözmek yerine 24
Danimarka’nın
refah
yaş kuralını getirerek kasistemini gözden geçirmepılarımızı herkese kapattık
si ve değişen uluslararası
rının yüksek eğitim almış kişilerle,
ve böylece başarısızlığımışartlara uydurması gerektiğini be- eşini bu ülkeye getirmek isteyen ve zı örtmeye çalıştık” açıklamasında
lirten CEPOS raporu, 24 yaş sını- refah sisteminden faydalanmak is- bulundu.

Kurban Bayramınız kutlu olsun

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.

Bu sayede yüksek eğitimli kişiler
için Danimarka’ya gelmenin yerleşip çalışmanın kolay olacağını
savunan CEPOS Danimarka’nın
yüksek eğitim almış kişi eksikliği hissetmeyeceğini ve ekonomik
büyümeyi devam ettirebileceğini
savunuyor.
24 yaş sınırının kaldırılmasını
öneren CEPOS Danimarka’daki
sosyal yardımlardan faydalanabilmek için 8 yıllık gerekli sürenin
7 yılını Danimarka’da geçirmek
şartı araması gerektiğini öneriyor. Danimarka’nın göçmenler ve
etnik Danimarkalılar için ayrı ayrı
kurallar uygulayamayacağının da
bilincinde olan CEPOS bu kuralın
tüm Danimarka halkını kapsaması
gerektiğini öne sürüyor.
CEPOS 10 Mart 2005 tarihinde
liberal sağ görüşlü işadamı ve akademisyenler tarafından kuruldu.
(Haber)

COCO SKRÆDDERI
Al slags reperationer,
tøjforandringer og
isætning af lynlåse
udføres hurtigt
og grundigt.
Finsensvej 143 2000 Frederiksberg
Tlf: 3871 0062 Mobil: 2023 2521
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DANİMARKA HALK PARTİSİ’Nİ TATMİN ETMEK İÇİN AB’YE BAŞVURAN HÜKÜMETE AB KOMİSYONU’NDAN OLUMSUZ YANIT GELDİ

Danimarka AB’den yüz bulamadı
Avrupa Birliği vatandaşlarının aile birleşiminin zorlaştırılması için Avrupa’nın ortak kurallar
geliştirmesi konusunda Danimarka Halk Partisi’nin hükümetle yaptığı anlaşma Avrupa Birliği (AB)
Komisyonu tarafından sıcak karşılanmadı.

H

aftalık Mandag Morgen
dergisinin ele geçirdiği
AB Komisyonu raporuna göre, AB vatandaşlarının aile birleşimini zorlaştırmak
için AB’nin ortak bir politika izlemesi konusunda girişimde bulunan Danimarka hükümetine AB
Komisyonu olumsuz yanıt verdi.
Avrupa Adalet Divanı’nın geçtiğimiz Temmuz ayında aldığı
karardan sonra Danimarka Halk
Partisi’ni tatmin etmek için hükümet, bu partiye AB’nin aile birleşimi kurallarının sertleştirilmesi yönünde çalışma yapacağı sözü
vermişti. Danimarka Halk Partisi
ile yaptıkları anlaşmanın içeriğini
AB Komisyonuna ileten hükümet
komisyon tarafından çok soğuk bir
tavırla karşılaştı.
Bundan iki ay kadar önce Danimarka Halk Partisi ile Avrupa
Adalet Divanı’nın kararlarına
uyulması konusunda uzlaşmaya
varan hükümet, ancak Danimarka’ya yerleşecek çiftlere yeni şart- AB Komisyonu yayınladığı bir ralar getirmişler ve AB’nin de aynı porda, aile birleşimi kuralının Dayolu takip etmesi için AB nezdinde nimarka’nın isteği doğrultusunda
girişimde bulunmuşlardı.
değiştirilmesine gerek duyulma-

Metock kararına uyulmalı

Hatırlanacağı üzere, sığınmacı
olarak İrlanda’da bulunan ve aile
birleşimi başvuruları reddedilerek oturma izni verilmeyen dört
Afrika ülkesi vatandaşı geçtiğimiz
Temmuz ayında Avrupa Adalet
Divanı’nda dava açmıştı. Metock
kararı adı verilen divan kararında
Avrupa Birliğine yerleşmek isteyen
kişilerden öncelikli olarak oturma
iznine sahip olmaları gerektiği şartının yasal olmadığına hükmedilmişti. Yasal olarak AB ülkelerinde bulunan herkesin AB dışından
ülke vatandaşları ile evlenmeleri
durumunda eşlerini bir AB ülkesine getirebilecekleri kaydedilmişti.
2001 yılından bu yana Danimarka’nın yasal olmayan yollardan ve
AB kurallarını halktan gizleyerek
binlerce kişinin oturma izni almasını engellediği ve bir çok yeni
kurulan yuvanın da bozulmasına
neden olduğu geçtiğimiz aylarda ortaya çıkarılmıştı. Danimardığını belirtti. Komisyon ayrıca, olduğunu tamamen belgelemesi ka’nın uygulamaları nedeniyle
Danimarka’ya yerleşecek çiftlerin şartının da sınırının belirlenmesi de binin üzerinde çift Malmö’ye
yerleşmişti.
başka bir AB ülkesinde yasal ola- gerektiğini bildirdi.
(Haber)
rak bir dönem oturmuş ve çalışmış

D-SMART
İskandinavya
Servisi

ÜRÜNLERİMİZ 24 AY GARANTİLİDİR
Sınırsız abonelik ve cihaz: 1590,- DKK
İşyerleri için abonelik ve cihaz: 3800,- DKK
Avrupa maçları artık D-SMART’ta.
Daha geniş bilgi için+45 51 88 86 75’i arayın
İsveç ve Norveç’e posta ile gönderilir.

Komple Çanak Seti

Tüm FRE Türk ve Avrupa
kanallarını çekebilen komple
çanat seti
KAMPANYA
FİYATI

1.098,- kr.

- 24 cm-

D-SMART İskandinavya Servisi

9
5
1

,
0

TAVU
SATD KÇU
ISCO
UNT
- 47 cm

-

ÇANAKTA YENİLİK
24x47 cm büyüklüğündeki 4 köşe
çanak anten 70 cm’lik çanağın
işlevini görüyor ve tüm Türk
kanallarını çekiyor.

Kopenhag: Ole Jørgensensgade 3-5 kld.
2200 København N

Tlf: 60303587
Cep: 51888675
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Yoğurtta bile domuz var!
Danimarka süpermarketlerinde pazarlanan çok sayıda yiyecekte domuz ürünleri kullanıldığı ortaya çıktı. Dini
nedenlerle helal ibareli yiyecek tüketmeye özen gösteren Müslüman tüketiciler ile vejeteryanların bundan
böyle süpermarketlerden alışveriş yaparken dikkatli davranmaları gerekiyor.

D

ini nedenlerle helal
ibareli yiyecek tüketmeye özen gösteren Müslüman
ve vejeteryan tüketicilerin
Danimarka süpermarketlerden alışveriş yaparken
dikkatli davranmaları gerekiyor. Danimarka süpermarketlerinde pazarlanan
çok sayıda yiyecekte domuz
ürünleri kullanıldığı ortaya
çıktı.
Geçtiğimiz ay 24 Timer gazetesi tarafından yayınlanan
bir yazıda sadece domuz eti muzdan üretilen ürünlerden kerleme ve süt ürünlerinde
yememekle domuz ve do- kurtulunamayacağı, zira şe- de koruyucu katkı maddesi
olarak domuz ürünleri kullanıldığı belirlendi.
Danimarka sağlık kurallarına göre hayvanlardan
üretilen koruyucu katkı
maddelerinin özel olarak
belirlenmesi gerekmediğinden tüketicilerin dikkatli
olmaları gerekiyor. Koruyucu katkı maddelerinden
34 tanesinin domuz ürünü
olabileceği belirtiliyor.
Emülgatör, jelatin ve bazı
katkı maddelerinin domuzdan üretildiğinin belirtildiği
yazıda buğday ekmeğinden

hangi ürünlerde domuz eti
ya da domuzdan elde edilen
koruyucu katkı maddesi bulunduğunu Gıda Müdürlüğü’nün www.fvst.dk adlı
internet sitesinden öğrenebileceklerini kaydetti

DOGRUREJSER

�

çikolataya, şekerlemeden hazır salatalara kadar çok sayıda üründe domuzdan mahsül koruyucu katkı maddesi
kullanıldığı kaydediliyor.
Süpermarketlerde satılan
ürünlerde muhteva kısmında yer alan ve neredeyse
okunamayacak kadar küçük harflerle basılmış olan
kısımda “E” harfı ve üç
basamaklı bir sayı ile belirtilen bazı katkı maddelerinin tüketiciler tarafından
incelenmediği belirtiliyor.
Buna göre E471, E472, E472e, E481, E492 gibi katkı
madelerine sahip olan yiye-

(Haber)

cekler domuz içeriyor.
Konuyla ilgili bir açıklama
yapan Gıda Bakanı Eva Kjer
Hansen, Gıda Denetleme
Müdürlüğü’nün domuz eti
yemeyenler için bir broşür
hazırladığını ve bu buroşürde hangi gıda ürünlerinde
domuz eti ya da domuz ürünü, koruyucu katkı maddesinin bulunduğu bilgilerinin
yeraldığını söyledi.
Hansen, marketlerde satılan ürünlerde muhteva
kısmında ürün hakkında
tüm bilgilerin yazılması
genelgesi yayınladıklarını
ve domuz eti yemeyenlerin

DOGRUREJSER

�
Her ay çıkan yeni
kampanya fiyatı
için bizi arayınız

DOGRUREJSER
HİZMETTE SINIR TANIMIYOR!
Seyahatin doğru adresi!

Süpermarketlerde satılan
ürünlerin muhteva
(indhold) kısmında
yeralan maddelerden bu
listedekiler domuzdan
üretilmiş olabilir.
E 304, E 422, E 431,
E 432, E 433, E 434,
E 435, E 436 , E 445,
E 470a, E 470b, E 471,
E 472a, E 472b, E 472c,
E 472d, E 472e, E 472f ,
E 473, E 474, E 475,
E 476, E 477, E 479b,
E 481,E 482, E 483,
E 491, E 492, E 493,
E 494, E 495, E 570,
E 1518

Biletlerinizi erken
alın, ucuza alın.
En ucuz fiyatlar
bizde

PEGASUS HAVA YOLLARI DANİMARKA YETKİLİ TEMSİLCİSİ
PEGASUS HAVAYOLLARI
ile haftada 4 gün İSTANBUL - ANKARA
İstanbul : 750 dkr’dan başlayan fiyatlar (tek yön)
İZMİR KAYSERİ - GAZİANTEP
Ankara - İzmir- Kayseri- Adana- Gaziantep
ADANA ANTALYA.
Diyarbakır : 1.090 dan başlayan fiyatlar (tek yön)
Türkiye’nin 15 noktasına
bağlantılı uçuşlar

DOGRUREJSER

TÜRK HAVAYOLLARI
ile hergün İSTANBUL
ve aktarmalı Türkiye’nin
diğer noktalarına uçuşlar

Şimdiden
hayırlı yolculuklar dileriz
Ücretsiz olarak Konya/Ankara/
Antalya’da teslim edilir ve alınır.

TÜRKİYE’DE ABER OTO KİRALAMA

Özel/düğün günlerinizde
limousine ile hizmet verilir.

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

www.dogrurejser.dk
Bagerstræde 2
1617København

Diğer noktalar için bizi aşağıdaki telefon numaralarından arayabilirsiniz.

DOĞRU REJSER
Mobil: 40 56 65 40

Tlf: 33 24 70 40 - 33 24 42 62 Fax: 33 24 19 22
Dogru@dogrurejser.dk www.dogrurejser.dk
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auto entrum
AutoMester
Greve

2000 m2 büyüklüğ
ündeki
galerimiz ve tamirh
anemizde
her türlü araç alım
,
satım, tamir ve bak
ım
servislerimizle
hizmetinizdeyiz.

MAXUS marka otomobil ve ticari araç bayisi

Yeni araçlarınızı ana bayiye
götürmenize gerek yok.
Aracınızın garantisi
galerimizde de geçerlidir.

Çok araçlı ticari firmalara
bakım ve tüm tamir
hizmetlerinin en hızlı biçimde
yapıldığı ücretsiz abone
paketi sunuyoruz.

Uluslararası Türk tır
şoförleri
için gecelik dinlenme
odalarımız
bulunmaktadır.

Alüminyum kamyonet kasaları ve lift tamiri yapılır

Her türlü yeni, kullanılmış araç alınır, satılır. Tamir ve bakımı yapılır
Taksilerin
bakım ve
servisleri de
yapılır.

Muayene hazırlığı (syn)
► Tamirat
► Bakım
► Sigorta hasarları
►

Tamir
esnasında
bedava ödünç
araç veriyoruz

C

auto entrum
Greve

Tlf: 43 61 00 80

Ventrupparken 10
2670 Greve
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BAŞBAKAN RASMUSSEN’İN GİZEMLİ BİLDERBERG TOPLANTILARINDA NELER KONUŞULDUĞUNU AÇIKLAMASINI İSTENDİ

Gizemli toplantılarda neler konuşuluyor
Neler konuşulduğu bir sır gibi saklanan ve dünyanın önde gelen iş, basın-yayın, siyaset alanlarını etkileyen isimlerin katıldığı Bilderberg toplantılarına 2003 yılında katılan başbakan Anders Fogh Rasmussen’dan
toplantının içeriğini açıklaması istendi.

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.

B

irlik Listesi parlamento grubu
başkan yardımcısı
Per Clausen, Başbakan Anders Fogh Rasmussen’in halkın paralarıyla 2003 yılında katıldığı
Bilderberg toplantısında
neler konuşulduğunu ve
toplantı tutanaklarını kamuoyuna açıklamasını istedi.
Ancak başbakan Rasmussen, toplantıda neler
konuştuklarını açıklamayacağını belirtti ve toplantı
tutanağının da başbakanlıkta olmadığını bildirdi.

tının yapıldığı Bilderberg
otelinden almış.
Dünyanın yönetimi ve
küreselleşme konusunda her yıl farklı ülkelerde
yapılan toplantılar, son
derece gizli koşullarda
ve özel ortamlarda yapılır. Katılanlar bu konuda
hiçbir bilgi vermezler ve
“Spotlight” isimli bir dergileri de vardır.
Polonyalı sosyolog Dr. Joseph Hieronim Retinger,
Bilderberg’in babası olarak biliniyor. Bilderberg’in
kuruluşunda, CIA’in çok
önemli katkısı olduğu söylenmektedir.
Örneğin Vikipedia TürkPeki, nedir bu
çe’de
aşağıdaki tanım yaBilderberg toplantıları?
pılmaktadır:
Bilderberg toplantıları
“Hedefi; Yeni Dünya Dükonusunda çok az şey bizeni
ve ABD -İngiltere hâliniyor. İş, basın-yayın, sikimiyetini ve emperyalizyaset alanlarını etkileyen
mi tüm dünyaya yaymakdaha önce davet edilmiş
yaklaşık 130 kişinin katıl- tır. Her yıl yapılan çok gizli ortamdaki toplantıları;
dığı yıllık, resmi olmayan
hem CIA, hem de o ülkebir toplantı olan Bilderberg toplantıları, ilk olarak nin istihbarat örgütü kont1954 yılında Hollanda’nın rol eder. Türkiye’de son
50 yıldır başa geçen ünlü
Oosterbeek kentinde yapılmış ve ismini ilk toplan- politikacıların çoğunluğu

Bilderberg üyesidir, halen
bu gizli Bilderberg üyeleri
ülke yönetiminde rol almaktadırlar. Türkiye’deki
toplantılar şu ana dek 1820 Eylül 1959’da Yeşilköy, 25-27 Nisan 1975’te
Çeşme’de Hotel Altın Yunus’ta yapılmıştır.
2007 toplantısı G-8 zirvesine paralel olarak mayıs-2007’de İstanbul’da
yapılmıştır”
Kesin olmamakla
birlikte Bilderberg
hakkında yazanlar ortak olarak
şu amaçları belirtiyorlar: NATO’yu
BM’nin resmi ordusu olarak kurmak.
Dünya üzerinde doğrudan bir BM vergisi
koymak, küresel silah
kontrolü, gelecek saldırıların önlenmesi
için ABD’nin serbest ticaret

bölgelerini satmasını sağlamak, Euro’yu Avrupa’da,
doları dünyada geçerli ortak para birimi yapmak,
terörizmle savaşı sömürerek global dünyada kendi
kontrollerini kârlarını da
koruyarak artırmak...
(Haber)

TYRKIET REJSER
PEGASUS HAVA YOLLARI DANİMARKA YETKİLİ TEMSİLCİSİ
Pegasus Hava Yolları’nın haftada tarifeli 4 seferi ile İstanbul.
Ankara, Kayseri, İzmir, Samsun, Antalya, Adana, Gaziantep,
Diyarbakır ve bağlantılı 15 ayrı noktaya uçuş.

Sürekli değişen
kampanya
fiyatlarımız için
bizi arayın

Tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramını kutlarız.
Rasim Avcı
TYRKIET REJSER
Vester Farimagsgade 4 st. 1606 KBH V.
Tel : 3332 3074 - 3332 3076 - Fax : 3332 3019
Web: www.tyrkiet-rejser.dk - Mail : info@tyrkiet-rejser.dk

Yaz biletlerinizi
Ocak ayından
itibaren
alabilirsiniz.
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Yabancılar yasasının altına bir bomba da Türk Profesörden
1973 yılından beri Danimarka Yabancılar yasasında yapılan sertleştirmeler Türk vatandaşlarını bağlamıyor. 1963
Ankara Anlaşması hükümleri uyarınca, Danimarka’nın AB’ye üye olduğu tarihte geçerli olan yabancılar yasası 24
yaş sınırı, bağlılık, şartı, konut şartı gibi konularda Türk vatandaşlarına muafiyet sağlıyor’. Prof. Dr. Harun Gümrükçü’ye göre Danimarka’nın Türklerden turist vizesi isteme hakkı bile bulunmuyor. Anadili hakkını da güvence
altına alıyor.

1

973 yılından beri Danimarka Yabancılar yasasında yapılan sertleştirmeler Türk vatandaşlarını bağlamıyor. 1963
Ankara Anlaşması hükümleri
uyarınca, Danimarka’nın AB’ye
üye olduğu tarihte geçerli olan
yabancılar yasası 24 yaş sınırı,
bağlılık, şartı, konut şartı gibi konularda Türk vatandaşlarına muafiyet sağlıyor. Anadili hakkını da
güvence altına alıyor.
Gümrükçü Österbro’daki Park
Bio’da yapılan toplantıda çok
çarpıcı bir saptamada bulunarak
Danimarka Yabancılar yasasının,
1 Ocak 1973 tarihindeki haliyle
Türkler için geçerli olduğunu söyledi. Gümrükçü “1 Ocak 1973 tarihi Danimarka’nın AB üyeliğinin
başlangıç tarihidir ve bu tarihten
itibaren 1963 Ankara Anlaşması
uyarınca Danimarka Yabancılar
yasası o gün içerdiği hak ve görevler açısından Türkler için geçerlidir” dedi.
1963 yılında Türkiye ile Avrupa
Topluluğu (AB) arasında imzalananan Ankara anlaşması ve katma protokol konularında uzman
olan Profesör Harun Gümrükçü

Kopenhag’da vatandaşlarımızla
bir araya geldi.
Gümrükçü o tarihten bu yana
Danimarka Yabancılar Yasasında
bir çok değişiklikler yapıldığını, ancak Ankara Anlaşması hükümleri
gereğince yapılan değişikliklerde
Danimarka’da yaşayan Türklerin
sahip oldukları hakların ellerinden
alınamayacağı, varsa sağlanan
yeni hakların Türklere verileceğini vurguladı.
1973 yılında Danimarka’nın
Türklere vize uygulamadığını,
aile birleşimi kurallarında 24 yaş sınırı, bağlılık
şartı, konut şartı, bakım için gerekli ekonomik gelir şartı,
teminat mektubu
gibi şartlar öne sürmediğini hatırlatan
Gümrükçü, Danimarka’da yaşayan
Türklerin bir araya
gelerek bu konuyu
gündeme getirmeleri
halinde, kendileri
içi-

n Danimarka yabancılar yasasının
1973 yılındaki haliyle uygulanmasını sağlayabileceklerini belirtti.
Prof. Dr. Harun Gümrükçü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının
bu hakları Avrupa Adalet Divanı’na başvurmaları halinde davayı
kazanacaklarını vurguladı. Ancak
Gümrükçü, diğer Avrupa ülkelerindeki tecrübelerinden de yola
çıkarak, bu tür davaları yürütebilecek avukatların Avrupa Birliği iç
hukukunu çok iyi bilmeleri gerektiğini ve bir çok avukatın sadece
o ülkedeki yabancılar
yasasından yola çıkarak davalara baktığı
için vatandaşlarımızın bu haklarını bilmediklerini
belirtti.
Harun Gümrükçü, Aarhus
Anadolu Türk
Kültür derneği
ve Haber gazetesinin girişimleri ve
Scanway/Tyrkiet
Eksper-

İstanbul Ticaret Odası’ndan bencil davranış
Türkiye’deki iş dünyası Avrupa
ile ilişkilerini sıcak tutmak için zaman zaman kendi başına görüşmeler yaparak Avrupa Birliği ülkelerinin bu anlaşmayı yok saymasının
yolunu açtıklarını söyleyen Gümrükçü, “Örneğin İstanbul Ticaret
Odası yaptığı bir temasta sadece
kendi üyelerinin vize almalarının
kolaylaştırılması talebinde bulunmuş, Avrupalılara neredeyse tüm
Türk işadamlarına vize verilmesi
gerektiği konusundaki talepten
kendilerini düşünerek geri adım
atmıştı. Bu bencilce birr davra“Ben de dava açıyorum”
Harun Gümrükçü kendisinin bi- nıştır” dedi.
reysel olarak da bu hukuk mücadelesinin içinde olduğunu belirte- Türkiye boyun eğiyor
rek, ”Bundan bir kaç yıl önce ben- Son yıllarda iktidara gelen Türk
den vize için tahsil ettikleri vize hükümetleri de AB ile ilişkilerücretini geri almak için İngiltere de iç siyasette reklam malzemesi
aleyhine tazminat davası açaca- yapmak için ilişkileri sıcak tutar
ğım” dedi.
görünmek istediğini ve kapalı kaGümrükçü, şu ana kadar Avrupa pılar ardında Avrupalıların ‘bu
Adalet divanında 46 dava açıldığını anlaşmadan doğan haklarımızı
ve bu davaların vatandaşlarımızın görmezden gelip gündeme getirlehine sonuçlandığını, en son ola- meyin’ şeklindeki isteklerine borak da İngiltere’de iki Türk’ün aç- yun eğdiğini söyledi.
tığı bir davada haklı bulundukları
(Haber)
ortaya çıktığını söyledi.
ten’in katkılarıyla Aarhus ve Kopenhag’da iki vatandaş toplantısına katıldı. Gümrükçü 1963 Ankara Anlaşması’ndan doğan hakların
gündeme gelmemesine neden olarak halkın bilgi eksikliği ve ilgisizliğini gösterdi.
Gümrükçü ayrıca, Türk avuktlarının bu anlaşmanın içeriği hakkında bilgili olmadıklarını, çok
sayıda vatandaşımızın bir araya
gelerek ve bu konuda bilgilenmiş
avukatların da girişimde bulunarak uygulamayı değiştirebileceklerini söyledi.

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

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

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
Yeni sitemizi mutlaka ziyaret ediniz

www.royalsalon.dk

Adres:
Rugkærgårdsvej 60, 2630 Taastrup
Telefon: 32 111 555
ERDAL: 4026 8998
ANSER: 3022 7876
TARIQ: 2097 3718

DÜĞÜN SALONU

İstek halinde salonumuz kadın ve erkeklerin
ayrı ayrı oturacağı şekilde de düzenlenebilir.
Masa örtüleri, sandalye kılıfları için 3 ayrı renk
seçme imkanı sunuyoruz. Düğünlere
Limuzin kiralamanızda da yardımcı oluyoruz.

Fiyatlarımıza masa
dekorasyonları,
düğün sonrası
temizlik, meyve
dekorasyonları,
Düğün pastası
dekorasyonları
da dahildir.
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Mantar için
doktora değil
eczacıya
gidin

D

Nørrebro’da ikinci kliniğimizde de hizmetinizdeyiz.
Gormsgade 25, 2200 KBH N
Tlf: 28 67 78 69

animarka’da
halkın en küçük
rahatsızlıklarda
bile doktra başvurduklarını, oysa eczanelere yapılacak başvurularda da küçük rahatsızlıkların çözümünün bulunabileceği belirtiliyor.
Doktora yapılan başvurularda hem doktorun
hem hastanın zamanının alındığı ve doktor
ziyaretlerinin de ülke
ekonomisi açısından ağır
bir yük oluşturduğu ifade

Açılış indirimi
Takma Kirpik: 600 DKK

Danimarka’nın en iyi manikürcüsü mü olmayı hayal ediyorsunuz?
Manikür tekniğinde dünyanın önde gelen
markalarından biri olan Professionails şimdi
Danimarka’da. Professionails Danmark, hali
hazırda bir eğitim alıyorsanız çok ucuz bir
fiyata manikürcülük eğitimi veriyor.
Hali hazırda manikür teknisyeni iseniz,
aldığınız eğitimi bedava bu alana taşıma
olanağı kursundan siz de yararlanabilirsiniz.

Professionails firmasının sayısız uzmanlık
alanlarından biri ya da bir kaçı ile kendi
uzmanlığınızı birleştirin.

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

Daha geniş bilgiyi 33 23 80 18 numaralı
telefondan veya
www.professionails.net internet
sitemiziden alabilirsiniz.

Ipl lazer

Tırnak

Makyaj

Just Beauty lazer yöntemiyle sizi istenmeyen kıl ve tüylerden
kurtarır. Bakım seansları eğitimli uzmanlarca gerçekleştirilmektedir.

Bikini ve bacaklar :
Üstdudak

:

Yüz ve Koltukaltı :
Yüz ve Bikini

:

Koltukaltı

:

2100 DKK
125 DKK
850 DKK
1100 DKK
300 DKK

Adres: Østbanegade 17,’ 1tv, 2100
KBH Ø, Lige ved Østerport St.
Aalborg – Horsens – Haderslev – København Ø – Dragør’de kurs merkezlerimiz vardır.

PLASTİK CERRAHİ KLİNİĞİ
���

���

ÖNGÖRÜŞME (VİZİTE) 500 DKR’LİK ÜCRETE TABİDİR

Aralık ve Ocak aylarında
yağ aldırmada büyük
����� indirimler. �����

ESK
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FİYAT:

.000
�������������������
�������������������
A
c
e
ÖNCE
SONRA
l
e
edin!
������������
������������
Resimlerdeki kişiye yağ aldırma ve
karın ameliyatı
��������������
������uygulanmıştır.
��������
KLİĞİNİĞİMİZDE
SUNDUĞUMUZ
HİZMETLER:
������������������
������������������
���������������
���������������
• Göğüs küçültme
•
Alın gerdirme
• Göğüs dikleştirme
���������������
���������������
•
Yüz gerdirme
•
Göğüs
büyütme
•
Göz
kapağı
ameliyatı
���������������������
���������������������
• karın ameliyatları
• Burun düzeltme
������������
������������
• Lazerli cilt bakımı (Peeling)
• Yağ aldırma
�����������������
�����������������
Kliniğimizde
tüm
��������������
��������������
operasyonlar plastik
�����������������
���������������
cerrahi mütehassısı Dr. Hayee��Tareen
tarafından gerçekleştirilmektedir

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

�����������������
�����������������

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

Simi Raja: Tlf. 50 24 99 93 / 28 67 78 69

HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE
BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM
VERMEK İÇİN

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

Vücudunuzdaki ve yüzünüzdeki
istenmeyen kıl ve tüylerden bıktınız mı?
IPL tedavilerinden bir sonuç alamadınız mı?
IPL tedavisinde en yeni teknolojiyi bizde deneyin

Açılış indirimi
Yüz
Kr. 300,Danimarka’nın önde gelen cilt doktoru ile çalışıyoruz
Bir lüks yüz bakımı ile kendinizi şımartın
Green Peel
5 günde yeni bir cilte kavuşturuyor
Super Beauty Deluxe
C vitaminne dayalı ve cildinizi gerer
Eye Lift
kırışıklıkları azaltıyor ve gözaltı morlukları yokediyor

Randevu için hemen
3314 3030 ya da 2590 3030’u arayın
Vester Farimagsgade 3, 2.sal - 1606 Kbh. V

ediliyor.
Örneğin ayak mantarı
için eczaneye yapılacak
bir başvuru eczacıların
bu konuda bilgili olmalar
sayesinde bir melhemle
çözüm sunabiliyor.
Ayak mantarı için doktora başvurmanın ise
mantarın yayılması ya da
iltihaplanma durumunda
gündeme gelebilecek bir
çözüm olduğu belirtiliyor. Danimarka’da halkın
yüzde 11’inin ayak mantarı rahatsızlığından şikayet
ettiği belirtiliyor.
Günümüzde Danimarka’da doktor sıkıntısı
yaşandığını belirten uzmanlar, benzer küçük
rahasızlıklar konusunda
eczacıların çözüm önerebileceklerini bildriyorlar.

Ayak mantarı nedir?

Ayak parmakları arasında
başgösteren mantar bulaşıcı bir cilt hastalığıdır.
Ayak parmakları arasındaki nemli ve sıcak
bölgeye saldırıya geçen
bir mantar türünden
kaynaklanmaktadır.
Ayak mantarı belirtisi
ise kaşınma, acı ve sızıdır. Ayrıca ciltte kızarıklık ve çatlamalar da ayak
mantarı habercisidir.
Ayak mantarı tedavi
edilmezse tüm ayağa yayılır ve sonunda tırnakları da etkileyebilir. Tırnaklar kurur, kalınlaşır
ve sararır.
Ayak mantarı tırnaklara bulaşması durumunda
tırnakların çatlamasına
da neden olabilir. Ayak
mantarı sprey, hap, krem
ve melhem yoluyla tedavi
edilebilir.
Bu ilaçar ise doktora
başvuru gerektirmeden
eczacı ıle apuılacak bir
göerüşme sonunda edinilebilir.
(Haber)
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Arslan
Yürekli
Kardeşler

10., 14., 16., 18., 20., 22., 27., 29. Ocak ve 10., 14. Şubat 2009

Tüm ailenizle birlikte operada muhteşem bir gün geçirin
Arslan Yürekli Kardeşler (Brødrene Løvehjerte), Astrid Lindgren’in
sürükleyici klasik masalının iki kahramanı Jonathan ve Tvebak
kardeşlerin Zalim Tengil’le olan mücadelelerini anlatır.
Kraliyet Tiyatrosu’na hiç gelmediniz mi?

Arslan Yürekli Kardeşler (Brødrene Løvehjerte) sizin için iyi bir başlangıç olabilir.
Gösteri 7 yaşından büyük herkese hitap etmektedir.
Dil Danca olup altyazılar da Danca’dır.

��������� Yetişkin: 90 – 696 kr. | Çocuklar: 50 – 244 kr.

Daha fazla bilgi ve bilet rezervasyonları için:

����������������
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“10-off.dk” Bir tıklama uzağınızda…
Danimarka’da kurulan yeni bir firma, ekonomik krize
rağmen tüm işyeri sahiplerine internette bedava alışveriş sitesi, tüketicilere de bir tıklama ile ekstra ücret
ödemeden istedikleri bir çok şeyi satınalabilecekleri
büyük bir hizmet sunuyor.

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

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

Gulvafslibning
Olie-Lud-Lakbehandling
■ Aşınmış parke yüzeylerinin zımpara
ile silinmesi,
■ Dolgu verniği ve cila sürülerek
parkelerinizin yenilenmesi,
■ İsteğinize bağlı parke bakım ürünleri.
Ayrıca merdiven ve ahşap tezgahların
bakımlarını yaparak ev ve işyerlerinizin
daha güzel hale gelmesini sağlıyoruz.

K

üresel ekonomik
krizin yaşandığı,
ciroların düştüğü,
iflasların giderek
arttığı ve zor günler yaşandığı bugünlerde www.10off.dk adında bir alışveriş
sitesi kuran bir firma, iş
dünyasının ve tüketicilerin
yardımına koşuyor.
Danimarka’nın
internetteki en ucuz alışveriş
portalı olmayı hedefleyen
10-off.dk işyeri sahiplerinin hiçbir ücret ödemeden
ürünlerini internet üzerinden pazarlamalarına,
tüketicilerin de daha ucuza satınalmalarına olanak
sağlıyor.
Danimarka’da hali hazırda benzeri siteler bulunmakta, ancak bu aracı
siteler aracılığıyla satış
yapmak isteyen firmalar,
bu sitelere belirli bir ücret
ödemek zorundalar, firmalar da bu aracı sitelere
ödedikleri tutarı da tabii ki
tüketiciden alıyorlar.
Aracı bir alışveriş sitesi
olmadıklarını açıklayan 10off.dk yetkilileri ise ürünle-

rini sitelerinde pazarlamak
isteyen firmalara bedava
üyelik verdiklerini belirtiyorlar. Bunun da firmaların ürünlerini daha ucuza
satmalarını, tüketicilerin
de daha ucuza satınalmalarını sağlayacağını ifade
ediyorlar.
Sitenin kullanımı ise çok
basit. Örneğin bir pizza siparişi mi vermek istiyorsunuz, oturduğunuz bölgedeki bir pizzacıyı ya da bir restoranı bu sitede rahatlıkla
bulabilecek ve ödemenizi
internet üzerinden yapabileceksiniz. Tüketiciler
bu siteden sadece yemek
siparişi değil, daha bir çok
hizmeti de alabilecekler.
Üreticiler, toptancılar,
marketler, tüketiciler için
bir platform olan bu site,
bütün bu kuruluşları bir
çatı altında toplamayı ve
alıcı ile satıcı arasındaki
iletişimin daha basit hale
getirilmesine olanak sağlıyor.
10-off.dk Danimarka’da
böyle bir alışveriş sitesinin eksikliğini çeken 4 gi-

rişimci tarafından kuruldu
ve bu girişimciler arasında
restoranlara et üretimi ve
pazarlaması yapan bir Türk
fabrikatör ile yine Türkiye
kökenli bir avukat bulunuyor. Diğer iki girişimciden
biri dijital tabela firması
sahibi, diğeri ise bilgisayar
malzemesi üreten bir firmanın sahibi.
10-off sitesinin kurucu
dört ortaktan biri olan
Palle Hansen, ” Birkaç
kasa yiyecek ya da bir parti kot pantalon satabilmek
için normalde ne kadar çok
enerji harcayacağınızı tahmin edebiliyor musunuz;
telefon edeceksiniz, indirimler olduğunu tüketiciye
anlatabilmek broşürler bastırtacaksınız, bu da tabii ki
masraf yaratacak ve bu
masrafı sonunda tüketici
karşılayacak” diyor.
Daha geniş bilgi www.10off.dk web sitesinden ya
da 70 27 24 68 numaralı
telefondan alınabilir.
(Haber)

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

eak-design.com
Uniq design med den personlige smag

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

Atila Kahraman

Arkitekt/bygningskonstruktør
Tel :2127 5146

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

HABER

Aralık/December 2008

haber 15

Avrupa’ya yeni bir ülke katıldı
Danimarka’ya bağlı olan özerk Grönland bölgesi, İskoçya benzeri bir “yarı-bağımsızlık” için referanduma gitti. 57 bin nüfuslu Grönland’da halkın yüzde 75’i bağımsızlıktan
yana oy kullandı. Resmi dili Danca olan Grönland’ın bundan böyle resmi dili Grönlandca olacak. Yasama ve hukuki işleri Danimarka’dan devralacak olan Grönland, madenler
ve petrol kaynaklarının kontrolünü de üstlenecek.

D

animarka’ya bağlı
özerk bölge olan
57 bin nüfuslu
Grönland’da bağımsızlık yolunda önemli
bir adım atıldı ve özerklik
sınırlarının genişletilmesi
için referandum yapıldı.
Halkın dörtte üçünün yarı
bağımsızlığa ‘evet’ dediği
ada resmi dil Grönlandça
olacak.
Grönland bundan böyle
madenler ile petrol kaynaklarının kontrolünü kendisi
üstlenecek, adalet ve hukuki işler dahil 32 alanın
sorumluluğunu Danimarka’dan devralacak.
Ancak bütün bunlara karşın, ada yine Danimarka’ya
bağlı kalacak. Adada Danimarka para birimi geçerli
olacak, Danimarka Kraliçesi yine devlet başkanı

kukta diğer halklarla eşit
olarak kabul edileceklerini
belirtti.

sayılacak. Dış politika ve
savunma konuları da Danimarka’nın elinde kalmaya
devam edecek.

Ülkedeki sorunlar sömürgeciliğin mirası

Maden ve petrol zengini
olma yolunda

Danimarka’dan gelen yılda
ortalama 540,6 milyon dolar
para yardımı gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 30’unu
oluşturan Grönland, ekonomisini balıkçılık ve turizme
dayandırıyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle son yıllarda buz tabakaları incelen Grönland’da,
geleneksel yaşamı tehdit
eden bu küresel gelişme, olmayı bekleyen Grönland,
petrol çıkarılmasını da ko- Danimarka ile petrol gelirilaylaştırmış durumda.
ni yüzde 50 paylaşma konusundaysa anlaştı. Grönland
Petrol gelirinin yarısı
özerk başkanı Hans EnokDanimarka’nın
sen, Grönlandlıların bunMaden ve petrol zengini dan böyle uluslararası hu-

Adadaki alkolizm, uyuşturucu, yüksek intihar oranı gibi
sosyal sorunların varlığını
dile getiren Enoksen, “bu
sorunlar, sömürgecilik mirasının bir parçası” dedi.
Bu konuda birşeyler yapılması gerektiğine dikkat çeken Enoksen, ancak iyi aileler ve gençler olduğunun da
unutulmamasını istedi.
1775’te Danimarka’nın sömürgesi olan buzlar ülkesi
Grönland 1953’e kadar bu
statüde kaldı, 1979’a kadar eyalet oldu, 1979’da ise
özerk yönetime kavuştu.

RESTORAN, BÜFE ve PİZZERİALARA YENİ BİR HİZMET !
Internet üzerinden kredi kart ödemeli yemek
sipariş sisteminizi kuruyoruz.
Müşterilerinize aracı sitelere komisyon ödemeden
doğrudan hizmet vermek ister misiniz?
Müşterileriniz internet üzerinden siparişini yapıp
ödemelerini yapsınlar.
Ödemeler hiç bir kuruş kesilmeden doğrudan
hesabınıza girsin. Ayrıca müşterilerinize bir tıklama
ileme menü kartı gönderebilir ve kampanyalarınızdan
haber edebilirsiniz.

openhag’da yaşayan
binlerce Türk diyanet
işleri tarafından Danimarka’da hizmete açılan ilk
cami olan Kocatepe camii’nin kiraladığı büyük bir
spor salonunda bayram
namazını eda etti. Spor
salonunu tamamen dolduran binlerce Türk Kocatepe Camii imamı Mustafa

Yüce’nin vaazını dinledi.
Vaazında kurban bayramının önemine ve dinimizdeki yerine değinen Yüce
“Sünnete uygun kesimde
hayvan haklarının ihlali
gibi bir durumun söz konusu olmadığını” belirtti.
Kurban bayramı dolayısıyla yılda bir kez de olsa
fakir insanların evlerine

et gidiyor diyen Mustafa
Yüce Bayramlarda çocukların sevindirilmesi gerektiğini ifade etti. Cemaati:
“Bayramların içini boşaltıp
sıradan tatil günlerine çevirmeyelim” diyerek uyaran Yüce “Bayramlarımız
dini ve milli kimliğimizdir.
Çocuklarımıza bayramlarımızı iyice anlatalım ve onla-

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

DANA serbest meslek sahiplerinin işsizlik kasasıdır. Danışmanlık, kurs ve diğer kampanyalarımızla sizlere hizmet için daima
hazırız.
61 55 15 42 numarayı arayarak
veya pgu@dana-akasse.dk adresine e-posta yazarak Peter Gulbæk’le ilişkiye geçin, DANA’nın
sizler için işsizlik sigortasının da
ötesinde ne gibi anlamı olduğu
konusunda daha fazla bilgi edinin

(Haber)

rı başkalarının bayramlarına özenmekten koruyalım”
dedi.
Kocatepe camiinin bayan
cemaatine yönelik çalışmalarından da bahseden
Mustafa Yüce camide bayan cemaate yönelik bayramlaşma düzenlendiğini
belirtti..
(Haber)

DRDATA.DK

Doğan Kartal (Bilgisayar Sistem Müh.)
Roholmsvej 15 - 2620 Albertslund
Tlf: 27 14 84 64
dogan@drdata.dk www.drdata.dk

Kopenhag’da Kurban Bayramı Namazı
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10 yıllık tecrübemizle her
türlü internet sitesi
kuruyor, tamir ve
programlama işlerinizi yapıyoruz.
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SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE
BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM
VERMEK İÇİN

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

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

Doğayı odanıza taşıyın

Mağazamızda her zaman uygun
fiyatlarla çeşit çeşit, rengarenk,
taptaze gül ve çiçek çeşitleri bulunur

Sevdiğinize bugün bir
çiçek aldınız mı?

Sevdiklerinize çiçek vermek için
her zaman bir gerekçeniz vardır

Sevdiklerinizi mutlu edin,
yaşamınızı çiçeklendirin

Blomstershoppen

PINAR Lygteskov Blomster

Fisketorvet
1560 København V
Tlf: 33 36 28 00

Østerbrogade 62
2100 København Ø
Tlf: 35 38 23 90

Blomstertorvet
Vesterbrogade 61
1620 København V
Tlf: 33 79 40 24
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Yeni bir yeni yıla doğru…
Yıldız Akdoğan, Sosyal Demokrat Partili milletvekili

D

eğerli okurlarım, 2008 yılının son
ayında tekrar birlikteyiz ve yine
koca bir yıl geçirdik beraber. Bildiğiniz
gibi 2008 yılına yeni seçilmiş parlamenter olarak adım attım ve şimdi koca bir
yıldan sonra neler yaşadığımı sizlerle
paylaşmak istiyorum.
Aslında 2008 yılı benim için her anlamda çok tecrübeli bir yıl oldu. Meclis
binası içinde geçerli olan yazılı kuralların ve normların yanı sıra yazılı olmayan kuralları, normları ve değerleri de
öğrenmiş oldum.
Örneğin her zaman karşıdaki kişiye,
bu ister bir parlamenter, ister o binada
çalışan bir görevli olsun, tecrübesinden
dolayı saygılı olmanın ne kadar önem
taşıdığını öğrendim. Hani derler ya, ne
kadar bilirsen bil yine de bir bilene sor.
Bu benim için çok önemli bir söz. Çünkü her gün yeni şeyler öğreniyoruz.
Siyasi anlamda da hem kişisel açıda
hem de muhalefete dahil olma açısından çok verimli bir yıl oldu. Şimdi sizlere hangi yasalar hakkında farklılık yap-

tım veya yapmaya çalıştım deyip, uzun
bir liste yaparak sizleri yormayacağım.
Ama bir kaç konuya da değinmeden
edemeyeceğim.
Aslında önemli olan sadece somut elde
edilen şeyler değil, yabancı kökenli bir
parlamenter olarak benim için sembolik konular da çok önemli. Örneğin şu
an mecliste dört yabancı kökenli parlamenteriz ve hepimiz kendi alanlarımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama
daha da önemlisi burada var olmamızla
genel Danimarka halkının yabancılara
bakış veya düşüncelerini etkileyebiliyoruz.
Benim diğer parlamenterler gibi ABkonusunu çok detaylı bilmem veya bir
bakana kürsüde soru sormam sadece
benim için verimli değil, benim sembolik anlamda “temsil” ettiğim grup için
de olumlu bir şey.
Özellikle söz konusu kadınlarımız
olunca çok somut ve tek yönlü bilgi ya
da önyargı bulunmakta. Örneğin halen
zavallı ezilen veya zorunlu evliliklere

mağdur kalan kişiler olarak algılanıyor
kadınlarımız. Maalesef medyada bu bakışı değiştirmek yönünde hiç çaba sarf
etmiyor. Aksine sadece o tabloyu çizmekle meşgul. Fakat sizde benim kadar biliyorsunuz, çok güçlü ve çok başarılı kadınlarımız ve genç kızlarımız
var. Ama nedense bunlar hakkında çok
fazla yazılıp çizilmiyor, çünkü bu bazı
kişilerin işine gelmiyor. Onun için benim bu bir yıl içindeki çabalarımdan
bir tanesi, yeni kadın portreleri çizmek
idi. Ve bildiğim tüm kadın gruplarını/
derneklerini belirli aralıklarla meclise davet edip onlara hem Meclisi göstermek hem de onlarla sohbet etmek
oldu. Tabii ki bunun yanı sıra meclisteki meslektaşlarıma bu çok aktif kadınları ve bu şekilde farklı resimler göstermekti.
Karışık etnik kökenli (Somali, Türk,
Kürt, Arap ve Pakistan) kadın gruplara
meclisi gezdirirken bir kaç Danimarka
Halk Partisi meslektaşlarımla karsılaştım. Bu tarz farklı vatandaşlarla karsı-

laşmaları benim için çok önemli. Özellikle sembolik anlamda rolü çok önemli.
Aynı zamanda o kadınların orada bulunmaları bazen var olan önyargıları da
yıkabiliyor. Ayrıca meclisteki meslektaşlarıma bu şekilde toplumuzun sadece Andersen ve Jensen’den oluşmadıklarını, aynı zamanda başka vatandaşlardan da oluştuklarını bir şekilde göstermiş oluyorum.
Tabii bunların yanı sıra genel kurallar ve kanunlarla de bol bol zaman harcıyorum, fakat teknik konularla sizleri
yormak istemem. Yinede bu konulara
ilgisi olan vatandaşlara buradaki çağrım, web siteme www.akdogan.dk girip
belirli konuları okumaları veya haber
bültenime(nyhedsbrev) abone olmalarını tavsiye ederim.
Herkesin geçmiş Bayramını ve şimdiden yeni yılını kutlar, sağlık, huzur ve
barış dolu bir yıl dilerim. 2009 yenilikler yılı olacağa benziyor.

yildiz.akdogan@haber.dk

Temiz bir Danimarka için bize de görev düşüyor
yüzünden kirlenme tehlikesiyle karşı karşıya ve özel ekonomimiz açısından baktığımızda otomobil sahibi olmak gerçekten
enellikler bizler ne vere- ağır bir ekonomik yükü de beraberinde gebileceğimizi değil de bize tiriyor.
ne verileceğini göz önünde
Biz özel araçlardan alınan vergilerin dübulundururuz. Aynı zamanda şürülmesinden yanayız-hatta tamamen
içinde yaşadığımız dünyamızı kaldırılmasını istiyoruz. Bunun yerine kabizden sonra gelecek olan ku- tettiğimiz kilometre başına veya üzerinde
şaklara da aynen bize bırakıl- seyrettiğimiz yollar için vergi ödenmesi gedığı gibi bırakmak zorunluluğumuz vardır. rektiğini düşünüyoruz. Otomobil vergileHata belki de bazı düzenlemeler yaparak
rinin düşürülmesi sonucunda çevreyi kirbize bırakıldığından daha temiz daha yaleten eski otomobillerden kurtulacağımızı
şanılası bir halde bırakmamız gerekmekve hibrit adı verilen ve iki ayrı kaynaktan
tedir. Araçlardan alınan vergileri- olmaksı- enerji sağlayan araçların daha cazip hale
zın araç kullanırsak neler olabileceğini dü- geleceğini düşünüyoruz.
şündünüz mü hiç?
Bu şekilde çevreye saygılı araçlar kullaYapılan araştırmalar gösteriyor ki araç
nıyor olacak, ve roadpricing yöntemine gevergilerinin yüksek olması halkın otomoçişle de ne kadar kilometre katettiğimizi
billere olan ilgisini azaltmıyor. Otomobilve her ay ne kadar ödeyeceğimizi de göreler ve onlara sahip olmak pahalı, ancak
bileceğiz.
yine de gerekli. Günlük yaşamımızda otoDüşünceli otomobil kullanımın da ekonomobillere bağlıyız, ama yine de belli bir
mik getirileri olması gerekmektedir. Tativicdan azabı duyuyoruz otomobil kullandı- le gittiğimiz dönem için veya herhangi bir
ğımız için. Dünyamız fosil yakıt kullanımı nedenle otomobilimizi kullanmadığımız zaFatma Öktem, Bünyamin
Şimşek

G

manlar için vergi ödemeyeceğiz. Sadece şehir içinde ve trafiğin yoğun olduğu saatlerde rölantide arabayı tuttuğumuz için veya
trafik kuyruğuna takıldığımız için vergi
ödeyeceğiz.
Hiç şüphe yok ki bunlar gerçekleşirse direksiyon başına geçmeden önce düşüneceğiz. Danimarkalı otomobil sahipleri ne çevre katili ne de toplu ulaşım düşmanıdırlar.
Sadece günlük yaşamlarının tıkırında gitmesini istemektedirler. İdeoloji iyidir, ama
realizm daha iyidir.
Bir çok otomobil sahibi abrasını günde
sadece birkaç kilometre katetmek için kullanmaktadır. Artık bundan böyle günlük
yaşamımızı planlamak, otomobil kullanmanın gerekli olup olmadığını düşünme zamanı gelmiştir. Kim bilir belki bisikletleri
ortaya çıkarmamız gerekecektir.
Vizyon basittir: ortak sorumluluk ve
daha düşük fatura
Sadece kullandığınız kadarı için kullandığınız zaman ödeyin. Bunun için dini tartışmalar benzeri bir tartışmaya girmeye de
gerek yoktur. Bu yöntem sayesinde çevre-

yi koruyucu alternatiflere olan yöneliş de
artacaktır. Çevre konusunu düşünmek cazip hale gelince halk da düşünmeye başlayacaktır.
Rüzgar enerjisi ve alternatif yakıt hükümetin üzerinde odaklandığı konulardır.
Rüzgardan elde edilen enerji depolanamaz.
Günümüzde henüz elektrikle çalışan otomobiller yaygınlaşmadığı için çevreyi koruma konusunda daha titiz davranmalı
günümüzdeki olanaklar içinde neler yapabileceğimizi düşünmeliyiz. Bu tartışmalar
otomobillere karşı olup olmamak sorunu
değildir. Sadece çevreyi dikkate almak ve
sorumluluk tartışmasıdır
Roadpricing, yani katedilen kilometre kadar ücret ve vergi ödemek Karbondioksit
yayılmasını engelleyecek, paradan tasarruf
sağlayacak,i toplu ulaşım araçlarının kullanımını arttıracaktır.
Kullandığımız kadarı için ödemek. Herhalde en mantıklısı budur.
(Aarhus ve Odense’den Liberal Parti
milletvekili adayları)

1001 GECE DÜĞÜN SALONLARI
İşte olanaklarımız:
750 kişilik salon (500+250), salon kirası, masa
dekorasyonları,
çiçek ve mumlar da dahil olmak üzere servis,
toparlama, bulaşık ve temizlik, meşrubat
(Cola, Fanta, Su), davet boyunca sınırsız miktarda kahve,
çay. 200 kişinin üzerindeki rezervasyonlarınızda kişi
başına cazip fiyatlarımız için bizi arayınız.

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

ORIENT SELSKABSLOKALER
1001 NAT
www.orientselskaber.dk

TÜRK DÜĞÜN MENÜSÜ

Menü 1:
Adana/Kavurma veya Çoban kavurma,
Pilav, Cacık, Salata, Ekmek, Baklava.
Tüm davet boyunca istediğiniz kadar meşrubat,
sıcak-soğuk içecekler, salon kirasi ve masa
dekorasyonları fiyata dahildir.
Menü 1+ Video çekimi, çiçek ve mumla masa
dekorasyonu,Türk ve Kürt müzikleri, çerez.

Menü 3: Lüks Paket
Menü 1, 2 + Sığır-tavuk fileto,
lüks fileto ve çeşitli mezeler. Masa
dekorasyonları sizin zevk ve
isteğinize göre yapılır.

PARK YERİ SORUNU YOKTUR
HØJE GLADSAXE CENTER
GLADSAXEVEJ
HØJE GLADSAXE TORV 2
2860 SØBORG
TLF: 3966 6560 - 3122 5222
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kids’

HABER

rooms

haber

Artık çocuklarınızın odasını Çilek çocuk mobilya’dan döşeyin
Açılış nedeni
ile kısa süreli
%20’ye varan
indirimlerden
yararlanın

Ranzalı yatak
(döşek hariç)

Sadece
yatak

Normal fiyatı: 3,399,- kr.

Normal fiyatı: 1.499- kr.

İndirimli fiyat:

İndirimli fiyat:

2.799.- kr.
1.198.- kr.
0-24 yaş arası belirli yaş grularına özel, güvenli, fonksiyonel ve ekonomik tasasrımlar.
Mağazamıza gelin, bebek, çocuk ve gençlik odalarımızı gördükten sonra karar verin

Sadece
Yatak

Yatak ve yatak
takımı

Normal fiyatı: 3,599- kr.

Normal fiyatı: 3,499- kr.

İndirimli fiyat:

2,799- kr.

kids’

40 bin krona kadar faizsiz kredi

İndirimli fiyat:

2.799.- kr.

rooms

Glostrup Storcenter Butik nr. 29 Ved Torvet
Tlf: 43 44 40 44 www.cilek.eu
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Bir okuyucumuzdan
gelen soru
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Kopenhag Kocatepe Camiinde
kadınlara konferans

Bedriye Zelal Kanat

”

Bizim zamanımızda, bırakın bilgisayarı, teknolojiyi, elektronik aletleri dogru dürüst okul ve ögretmen bile
yoktu. Hiçbirimiz geç okuma yazma öğrendik diye psikoloğa gönderilmedik.
Okulumuz bizi gezilere götürmezdi, ögretmenimizden dayak bile yerdik, bu
kadar sorunumuz yoktu. Bunların hiçbiri bu zamanda olmamasına rağmen
çocuklarımız ve okullarımız sorunlarla
dolu, sizce sebebi nedir?”
Cevabı bir yazıyla verebilmesi çok güç
bir soru, çünkü yaşadığımız sorunların
o kadar çok farklı sebepleri varki. Herşeyden önce ”Bizim” dediğimiz zaman
hangi zaman? 70¬li yıllar, 80`li yıllar,
90¬yıllar? Çünkü her üç zamanda birbirinden oldukça farklı zamanlar. Ancak genel olarak ele alırsak ”eskiden”
olmayan bir çok sey bugün fazlasıyla var ve ”yokluk” icerisinde sorunsuz
veya az sorunlu yetişebilen o kadar çok
insan varken, neden ”varlık” içerisinde
bu kadar sorunla boğuşuyoruz? Tam
tersi olması gerekmez miydi?
Herşeyden önce bizim eskiden dediğimiz zamanda kendi insanımız, dilimiz,
dinimiz ve kültürümüz içerisinde yaşıyorduk. Belki fakir/zengin ayrımı vardı,
fakat yabancı/ yabancı olmayan ayrımı
yoktu. Senin kültürün veya benim kültürüm diye bir olgu yoktu hiç kimsede.
Çünkü herkes bilirdi ki, Ramazan veya
Kurban Bayramı geldiğinde yapılması
gereken şeyler vardı, okullarımız toplu tatile girerdi veya ulusal bayramlar-

da yapılan faaliyetlere kimse ”Aaa buda
nerden çıktı?” demezdi, çünkü herkes
birlikte hareket ederdi ve herkeste neyin ne olduğunun farkındaydı.
Günümüzde bizler Türkiye’deki gibi
sadece Kürtler/Türkler olarak yaşamıyoruz Danimarka’da. Danimarkalıların
yanısıra Arabı, Acemi, Pakistanlısı, Japonu, Afrikalısı vs vs çok çeşitli ülkelerden gelen insanlarla birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla bir kültür sentezi içerisindeyiz ve bu yumakta hepimiz bir şekilde bir yer edinmeye çalışıyoruz.
Yaşadığımız ülkenin eğitim sistemi
kendi sistemimizden oldukça farklı ve
bu farklılıklardan dolayı çesitli konularda zorlanmaktayız birer veli olarak.
Gerek dil, gerek din, gerek örf ve adet
ve gerekse kültür bábında hepimizin
pratikte ve zihniyette zorlandığı konular olmuştur ve olmayada devam edecektir.
Özellikle eğitim sistemindeki bakış
açılarımız çok farklı. Temelden ”okul”
kavramından çıkardığımız anlam çok
farklı. Eğitim ve ögretimin farklı oldugu bu ülkede, eğer bizler de kendimizi
bilinçlendiremediysek, ve bu bilinci çocuklarımızada aşılayamadıysak sorun
ve sorunlar yaşamamak elde degildir.
Fakat hiç bir şey için geç kalınmış sayılmaz.
Bir sonraki yazımda bu sorunlara detaylı bir şekilde girmek istiyorum. Hepinizin Kurban Bayramı kutlu olsun.

bzelal.kanat@haber.dk

B

aşkent Kopenhag’da
bulunan Kocatepe Camiinde kadın ve genç
kızlara, kadın vaize Şaziye
Çimen tarafından eğitim
ve emanet kavramı adlı bir
konferans verildi.
Diyanet İşler Başkanlığı tarafından başkent Kopenhag’a yakın Türklerin
yoğunlukta olarak yaşadığı İshöj semtinde bulunan
İshöj Camiine 4.5 ay önce
vaize olarak atanan Şaziye
Çimen, kadınlara annelik,
evlat yetiştirme gibi sorumlulukları içeren yapıcı bir
konuşma yaptı.
Vaize Şaziye Çimen, Kopenhag Kocatepe Camiinde
kadınlara verdiği konferansta genel olarak Kuran’dan
10 ayet üzerinde yoğunlaştı.
Kadınlara dini yönden ema-

net kavramını anlatan Çimen, annelik sorumluluğu,
evlat yetiştirme, Allah’a,
insanlara ve eşlere karşı sorumluluklara vurgu yaptı.
Evlat yetiştirmede temel
noktanın eğitim olduğunun
altını çizen vaize Şaziye
Çimen, annelere çocuklarını okutmaları konusunda büyük görev düştüğünü
söyledi.
Özellikle zorla evliliklere
karşı anneleri uyaran vaize Çimen, burada ailelerin
daha duyarlı davranması ve
çocuklarını zorlamamaları
gerektiğini belirtti.

tim merkezinde 3 yıl master yaptı.
Milli Eğitim Bakanlığında
ilk ve lise okullarda 5 yıl boyunca din dersi öğretmenliği yapan Şaziye Çimen, 2002
yılında Diyanet İşler Başkanlığı bünyesine geçti.
Çimen, 2005 yılında İstanbul’da görev bölgesi Avcılar
olmak üzere vaizelik görevine getirildi.
Diyanet İşler Başkanlığı
tarafından Danimarka’ya
kadrolu olarak 4 yıllığına
atanan vaize Şaziye Çimen,
görev yaptığı İshöj Camiinin yanısıra özellikle Sjaelland adasında Türklerin
Şaziye Çimen kimdir? bulunduğu çeşitli bölgelere
Şaziye Çimen İstanbul haftada bir giderek kadın
Marmara İlahiyat Fakül- ve genç kızlara konferans
tesini 1997 yılında bitirdi. veriyor.
(Haber)
Diyanete bağlı Haseki Eği-

www.10-off.dk

www.10-off.dk

Danimarka’nın internetteki
en ucuz alışveriş portalı

Bir tıklama uzaklıkta
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İşyeri sahipleri DİKKAT !
İşyerinizi hiç bir ücret ödemeden bu siteye kaydedin,
ürününüzü internet üzerinden bedava pazarlayın.
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Siz hala internetten alışveriş yapmaya
başlamadınız mı?
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Bir tıklama ile alışverişinizi internetten
yapın!
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Danimarka’da Türk mamüllerini satan en büyük market

Türkiye’nin
tadı size
çok yakın

Nørrebro Bazar ApS

Türkiye’nin
tadı size
çok yakın

Evinizin tüm gıda ihtiyacını en ucuz fiyata karşılayabileceğiniz tek adres
Tüm dost ve müşterilerimizin Kurban Bayramını kutlarız
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Yağlı, az yağlı
Türk beyaz ve
kaşar peyniri
ile sade,
kaymaklı
yoğurt
çeşitleri

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

BAKTAT
ürünleri
Danimarka
bayisi

Tüm sebze ve
meyvelerimiz
Türkiye’den
ithal
edilmektedir.

Hergün saat 08.00-20.00 arası açığız

Nørrebro
Bazar Ap

S
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Genanağımnizde
ol erişi k
alışvkolaylı

Dana, tavuk ve
hindi etlerinden
üretilen kaliteli
ve ucuz Türk
sucuk, salam
ve pastırma
çeşitleri
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Fuglebakkevej 94
2000 Frederiksberg
Tlf: 38 32 18 20
Daha fazla bilgi için: www.kglteater.dk
Fax: 36 45 18 56
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Krizdeyiz...!
Selçuk Kahraman

E

konomik kriz hakkında herkes, hatta
bilen de bilmeyen de konuştu. Karar
verdim ve ben de kendimce bu globalleşen
ekonomik krizimiz hakkında birkaç fikrimi paylaşmak istiyorum sizlerle.
İlk olarak benim için kriz somut bir obje
değil. Kriz denen dört harflik şey, artık o
neyse, anlatıldığı gibi değil. Gören bilen
yok. Sadece rakamlarla alakalı bir durum.
Standartları nedir, kaçtan yukarıya çıkarsa kriz normal kriz olur, kaçtan aşağı
olursa anormal kriz olur?
Kriz kelimesini bu genelleşen serüvende
ilk hangi değerli büyüğümüz telaffuz etmiştir, hangi büyüğümüz, “ben görmedim
bize bir şey olmaz” demiştir, kriz vurucu
bir tim midir, kimleri vurur, kimlere mut-

Hüseyin Duygu

B

arack Obama’nın ABD başkanlığını kazanmasının hemen ertesi
gününde 15 yaşlarında bir Danimarkalı öğrencim büroma büyük bir sevinçle girerek şöyle haykırdı: ‘Hüseyin duydun mu, duydun mu? Obama
kazandı, yaşasın Obama kazandı.’ Ve
bu öğrencim bana büyük bir coşkuyla
sarıldı. Sevincimiz ortaktı!
Evet, ABD diyalogdan, barıştan
yana ve içimizde umut ateşi yakan
bir başkan seçti. Obama büyük bir
olasılıkla yalnızca ABD’nin çıkarlarını düşünecektir, ama olsun, o milyonlarca insana moral kaynağı oldu, milyonlarca insanın içinde umut çiçeği
tohumları ekti.
Son yıllarda yerküremiz tehlike ve
korku içinde yaşanılan bir yere çevrildi. Yaşadığımız ülke Danimarka da
savaşlara katılıyor. Danimarka askerleri bile neden savaştıklarını anlayamıyorlar. Okul çocukları çocuk olarak değil, geleceğin askerleri, uluslararası arenada düşmanlık teorilerini
uygulayacak olanlar olarak yetiştirilmek isteniyor.
Bir dönemler dünyanın en iyi ilkokul sistemine sahip olan Danimarka,
bugün gelinen noktada ilkokul temel
anlayışının içini boşaltan bürokratik yasalarla okulları işletmeye çalışıyor. Öğretmenler gelişen, düşünen ve
kendinle barışık bireyler yetiştirmek
yerine, test ve sınav sistemini uygulaması gereken işçiler olarak görülüyor. İki dilli öğrenciler asimilasyon
anlayışıyla tek dilli yapılmak isteniyor. Bizi gütmek (yönetmek) isteyen
yetkililer bu politikaya realizm diyorlar. Kimileri ise gaddarlığın ta kendisi diyorlar.
Bu politikanın ana gıdası korkudur.
Korkutarak emellerine ulaşmak istiyorlar. Danimarka’nın kültürü elden
gidiyor deyip, Müslüman kökenlileri
günah keçisi gibi göstermek istiyorlar. Bugün çocuklar sağlıklı gelişen
birey olmak yerine, daha küçük yaştan kendine benzemeyen insanlara
şüpheyle bakan bireyler olarak yetiştirilmek isteniyor.
2001 yılında iktidara gelen Anders
Fogh Rasmussen ve Bendt Bend-

luluk verir?
Bu soruların cevaplarını bilebilmek,
standartlarını zorlamayan bir vatandaş
için çok zor. Zaten bu belirtilen standartların üzerinde olan bireylerimiz krizle muhakkak küçük bir yerde tanışmışlardır.
Kriz sanki gizli bir örgüt ya da mafya adı
gibi. Onu tanıyan ve krizin derdinden anlayanlar genel olarak onun gazabına uğramış, bizim gibi tanımayanlar da o ne kaçtan aşağı olmaz der gibi bakış atmışlardır.
Eline parasını zamanında alamayanlar krizin kurbanı olmuş, işler kesatlaşınca krizi bahane etmiş, adam işsiz güçsüz
bankadan kredi istemiş, banka kredi vermemiş, soranlara, banka da krizdeymiş
diyor.

Güzel günler
göreceğiz...
tsen gaddarca bir politika uygulamaya başladılar. İlk uygulamaları ise
zorunlu anadili eğitimini kaldırmak
oldu. Başbakana göre artık modası
geçmiş hümanist partiler olan Sosyal
Demokratlar, Sosyalist parti, Radikal Sol Parti ve Hıristiyan Halk partisi zorunlu anadili eğitiminin kaldırılmasına destek vermediler. Ama bu
sağ hükümet Danimarka Halk Partisi’nin desteğini alarak, iki dilli çocukların haftada bir iki saat aldıkları
anadili eğitimimi okullardan kaldırdı.
Anadili eğitimini kaldırma politikası,
Türkçe, Arapça, Urduca gibi dillere
Danimarka’da yer yok anlamına geliyordu.
Yukarıda saydığım dilleri konuşanlara da saygısızlık Danimarka’da giderek arttı. Anders Fogh Rasmussen
Hükümeti Meclis’te de kimi politikacıların Müslüman kökenli insanlara karşı onur kırıcı konuşma yapmalarına olanak sağladı ve saygısızlığı
nerdeyse gelenekleştirdi. Örnek mi
istiyorsunuz? Danimarka Halk Partisi’nin Meclisteki üyelerinin hepsi sistemli bir şekilde Meclis kürsüsünde
yabancıları aşağılayan konuşmalar
yaptılar, yapıyorlar.
Anders Fogh ve George W. Bush iktidara geldiklerinden beri yerkürede
düşmanca ve korku içinde yaşamak
sanki normal bir yaşam oldu. Bu iki
yöneticinin ideolojisi daha çok silah,
daha çok terörist üretti. Çocuklara
çocuk gibi davranacak bir eğitim sistemini bu tür siyasi düşüncelerden
beklemek, bence saflıktır.
Güven içinde yaşayacağımız günlere kavuşmak hayal değil. Bu dünyada uygarca bir yaşam biçimi kurmak
için kolları sıvamanın zamanı geldi.
Demokrasi, özgürlük, eşitlik gibi ideallerin peşinden gitmemiz gerekiyor.
Ne demişti Nazım Hikmet?
‘
İnanın, güzel günler göreceğiz çocuklar
Güneşli günler göreceğiz
Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar
Işıklı maviliklere süreceğiz
Çocuklar inanın, inanın çocuklar
Güzel günler göreceğiz, güneşli günler
Motorları maviliklere süreceğiz...........’

huseyin.duygu@haber.dk

Tamam her şey iyi de nerede bu paralar?
Sonuçta birileri öyle ya da böyle para kazanıyor ve harcıyor, hatta krize rağmen
harcama yapmaya devam ediyor. Mesela
saçlar uzayınca berbere hala gidiliyor. On
beş günde bir olmasa bile, ayda bir gidiliyor. Sakal tıraşı için hala her gün berbere
gidenler var. Karın açıkınca markete gidiliyor, arabaya biniliyor, benzin alınıyor.
Giysi alınıyor ve bankalara insanlar para
yatırmaya devam ediyor.
Yani diyeceğim, ben benzin almak için
benzin istasyonunda kuyruk bekliyorum,
eline her an sıcak para geçen benzinci bile
“kriz var abi, işler kötü” diyor. Gören de
adamdan borç istediğimi sanacak. Artık
önüne gelen, etkilenen de, etkilenmeyen

de kriz diyor.
500 milyan dolar dış açıklı ülkemizin büyükleriyse başka telden çalıyorlar, inciler
döktürüyorlar: “Moralimizi ve motivasyonumuzu bozmamalıyız”, “ABD’de Lehman
Brothers Yatırım Bankası battı, ama Allah’a şükür bizim ekmeğimiz, etimiz var”,
“İnanıyorum ki inşallah kriz bizi teğet geçecek ve biz bunu en az zayiatla atlatacağız” .
Sofistike bir yaklaşımla zevk almayı da
öğretiyor bize kriz yaşamı. Mutluluğa motive oluyoruz. Çok yönlü krizimiz yakında
enerji içeceği modunda gezerse şaşırmayalım. İyi bayramlar.
selcuk.kahraman@haber.dk

Dünyanın sonu mu geliyor?

B

u aralar beni cidden bir "Son mu yak- çekiliyor. Ve son kullanma tarihi, kolaşıyor" paranoyası sardı. Nedeni
nunun geçtiği 2012. Yani bir yıl sonra,
Hollywood...
2013'te, DVD'leri, VCD'leri çöp olacak.
İnsanoğlunu her zaman bir sonraki olaKimse alıp izlemez çünkü. Yapımcı olsacağa hazırlayandır Hollywood. İzlediğiniz nız "mantıklı" bir gerekçeniz yoksa bu
filmlerden örneklerle gidince ne demek is- filme para yatırır mıydınız? Çok kıllantediğimi daha iyi anlatacağım umarım...
dım ağalar, çok.
E.T.: Steven Spielberg'in bir gün aklına
Dünyanın Durduğu Gün, 12 Aralık
"dahiyane bir fikir" geldi! Dünyaya inen
2008: Hadi buradan yak. Başrollerde Keiyi sevimli bir uzaylı... Onun bir çocukanu Reeves. Film 12 Aralık'ta vizyona gila kurduğu dostluğu hepimize "Uzaylılar riyor. 1951'de çekilen aynı isimli filmin
var ve bir gün gelecekler" fikrini
yeni versiyonu. Uzaylılar geliyor
aşılamadı mı?
KONUK YAZAR v.s... Tırs, tırs, tırs...
Mars Attack: Takvimler
Haybeye mi "Türkiye AB'ye
1990ları gösterdiğinde Mars'a se2014'te mi 2016'da mı girer taryahat ya da Marslıların gezegetışmaları yapıyoruz" acaba...
nimize geliş filmleri furyası başNot: Bu arada Mel Gibson'un
ladı. Aaa, sonra bir gördük ki
filmi sonrası bir kesimde artan
2000'lerde bizim robotlar Kızıl
"Maya takvimine göre 2012 sonGezegen'e inmiş de kayalar aramuş" geyiğine hiç girmedim farsında gezip fotoları gönderiyor
Emre ERGÜL kındaysanız...
bize... Meğer biz Mars filmleri izlerken NASA robotu çoktan salmış uzaMUSTAFA
ya...
azla bir şey yazmayacağım. İşin suyu
Star Wars: Hatırlatalım. Çocukluğumuzçıktı. Herkes yazıp çizdi, izlemiş kada izlediğimiz üç Star Wars serisi, aslında dar olmuşsunuzdur. Bir arkadaşım "Oğluserinin 4-5-6'ncı filmleriydi. Son 10 yılda
mu götürdüm. Rezil oldum. Sigaralı, içkiçekilen üç film ise 1-2-3'tü. Niye? Çünkü
ci, yalnız adam imajını nasıl silecem kafaGeorge Lucas senaryolarını yapımcılara
sından" cümlesi kurdu. Bir diğeri "Abdurgötürdüğünde 1-2-3 için "Bu teknolojiyle
rahim Tunçak gerçekten oğlu mu" diye
çekilemez" cevabı vermişti. Ama tam red- kapıma dayandı. Birisi de "Tarihi bilmem.
detmediler. Ve garip bir şekilde 4-5-6'yı
Ama benim bile bilmediğim bir şey yoktu
çektiler. Azcık garip değil mi...
filmde" dedi.
Daha onlarcası sayılabilir. İsterseniz gerisini size bırakalım. Hatırlayın bakalım
Ben üç şeye taktım kafayı.
diğer dönemin "müthiş vizyonlu" filmleri- 1) Bir yönetmen (yönetmense eğer) nasıl
ni. Bu kısa giriş sonrası beni "son"la ilgili "İçkici göstermişsin" eleştirilerine "Valgeren 3 filme geleceğim...
lahi filmi kısınca böyle oldu. Uzun versiMatrix serisi: Big Bang'i araştırdıklarını yonunda daha iyisi olacak" der Allah aşsöyleyerek yüzyılın araştırmasını başlakına?
tan İsviçre'deki CERN bilim merkezinin
2) Can Dündar bir sabah "Hadi ben Atadirektörüne bir gazeteci şu soruyu sordu: türk'ü insani yönleriyle anlatan bir film
"800 milyar dolarlık desteği siz yalnızca
yapayım" mı diye uyandı? Yoksa birileri
Big Bang için mi kullanıyorsunuz?" CeTürk halkının Atatürk'ü artık insani olavap: "Yalnızca o değil. O biraz medyaya
rak tartışması gerektiğine mi karar veryansıyan oldu. Asıl, boyutlar arası geçidi? Dündar'ı buna teşvik eden, "Yürü ya
şi, 11'nci boyuta ulaşmayı v.s." Gazeteci
kulum" diyen kim ola ki...
anlamadı: "11'nci boyut ne demek? Nasıl 3) Abdurrahim Tunçak... Bu konu "debir şey?" Cevap Hollywoodvariydi: "Aslın- rin." Hatta "çok derin." Derinlik sarhoşda biliyorsunuz. Matrix filmlerini hatırla- luğu yaratırlar adamda. Yalnızca gazeteci
yın. Beyaz bir boşluk. Neo bir elini atıyor, Murat Bardakçı'nın "Teke Tek"te Fatih
yüzlerce silah geliyor, diğerini atıyor, cep- Altaylı'ya söylediklerine kulak verelim:
hanesi..." Kıllandım ağalar!.
"Fikriye Hanım'la Tunçak'ın ilişkisine
Ben Efsane'yim: Will Smith başroldeybakmak lazım. Bu kadar söyleyeceğim."
di. Film 2012'de geçiyor. 3 yıl önce yani
Bir 10 yıl sonra birileri "Hadi sıra Tun2009'da kanseri tedavi etmesi gereken bir çak'ı tartışmakta" diye yönetmene el vevirüs sayesinde kurtulan Neville adlı asrir mi acep?
keri kimyager dünyadaki son adam olaİyi günler. Aman üşütmeyin efenim.
ergul.e@gmail.com
caktı... Düz bakalım olaya. Film 2007'de
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Ringsted’de Liselerde Arapça
ve Türkçe dersleri başlıyor
Ringsted’de bulunan EUC Ticaret Lisesi ve Teknik
Lise önümüzdeki öğretim yılından itibaren Arapça ve
Türkçe’yi yabancı dil olarak öğrencilerine sunacak.

K

apsamı gittikçe
genişleyen küreselleşme Danimarka firmalarının Arapça ve
Türkçe bilen elemana olan
ihtiyacını da arttırdı.
20078 yılının Ocak-Mayıs

Yukarıda adı geçen firmaların yenilikçi, vizyoner
ve öne çıkan personel anlayışı ile dikkat çektikleri
belirtiliyor. B işyerlerinin
hepsi de Arapça ve Türkçe
bilgileri belgelenmiş kalifiye eleman ihtiyacı içinde

Helsinghoff, ringsted Belediyesi uyum kurulu üyesi Mahmoud Elawad, tim
koordinatörü Finn Boesen
ve Ticaret Lisesi ve Teknik
Lise eğitim bölüm sorumlusu Anita Justesen ilk toplantılarını yaptılar.

ayı döneminde Danimarka
ile Türkiye arasında gerçekleşen ithalat-ihracat
hacmi 2007 yılının aynı dönemine göre yüzde 71 artış
gösterdi. Türk piyasasında
iş yapan öde gelen Danimarka firmaları arasında
Maersk ve H. Lundbeck
A/S bulunuyor.
Danimarka’nın Ortadoğu
ülkeleri ile yaptığı ticarette de önemli artış gözlenirken bölgedeki Birleşik
Arap emirliklerinin Danimarka’nın işbirliği yaptığı
ülkeler arasında ikinci sıraya yükseldiği bildiriliyor.
Ortadoğu piyasasında iş
yapan Danimarkalı firmalar arasında ise Radiometer
Medical, H. Lundbeck A/S
ve Arla Food bulunuyor.

oldukları konusunda görüş birliği içindeler.Bu tür
elemanların alım satım görevlisi veya satış sorumlusu
olarak görev yapabilecekleri bildiriliyor.
Danimarka Dışişleri Bakanlığı da Danimarka’nın
dış temsilciliklerinde ataşe olarak görevlendirilmek
üzere eğiteceği elemanların arasında da Arapça ve
Türkçe’ye hakim gençler
aradığını bildiriyor.
Bu bilgiler ışığında çalışmalar yapmak üzere anadil öğretmeni Faruk Çeliker, etkinlik koordinatörü
Maher Khatib, Anadili öğretmeni Atef Muhammed,
öğretmen Abdullah Abdullatif, Göçmen öğrenciler eğitim sorumlusu Ulla

Toplantının ardından bir
açıklama yapan Anita Justesen Arapça ve Türkçe
derslerinin A-seviyesinde
verileceğini söyledi 2009
yılında her dil grubu için
15’er öğrenci alınacağını
belirtti. Justesen kendi
okullarının Danimarka’da
bu dilleri öğrencilerine
ders olarak sunan ilk ve
tek okul olduğunu söyledi
ve bu girişimin devamlı ve
başarılı olabilmesi geniş bir
ilişkiler ağı kurmanın önemine işaret etti.
Daha fazla bilgi için, Anita Justesen ile aj@eucr.dk
adresinden e-posta yoluyla iletişim kurulabilir veya
5768 2403 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Bulaşığı makinada yıkayın sudan tasarruf edin
Danimarka’da herkes bulaşığını makinada yıkarsa yılda Danimarka’nın iki aylık su ihtiyacı tasarruf yoluyla elde edilecek.

D

animarka’da herkes bulaşığını
makinada yıkarsa yılda Danimarka’nın iki aylık su ihtiyacının tasarruf yoluyla elde edileceği ortaya çıktı.
Yapılan bir araştırma elle bulaşık yıkamanın, bulaşık makinası kullanımından daha fazla su gerektirdiğini ortaya
koyuyor.
Danimarka’da 2000 kişi arasında yapılan
bir araştırma halkın yarınının elle bulaşık
yıkamada daha fazla su ve enerji tasarrufu
yapıldığına inandığını ortaya çıkardı.
Günümüzde üretilen bulaşık makinaların bir yıkamada 10-14 litre su kullandık-

larını ortaya koyuyor.
Elle yapılan yıkamada ise bu sayının dört
katı fazla miktarda su kullanıldığı belirtiliyor. Bu sonuçlar, Bonn Üniversitesi profesörlerinden Rainer Stamminger’in yaptığı
bir araştırmada elde edilmiş.
Danimarka’da yapılan araştırmada ise
Danimarka halkının bulaşık yıkarken
çevre duyarlılığını gözönünde bulundurduğuna işaret ediyor. Bu yüzden aralştırmayı gerçekleştirenler çevre duyarlılığının
bir st düzeye çıkarılması için elde bulaşık
yıkamaya veda edilmesi gerektiği düşüncesindeler.
Yapılan araştırma her ne kadar çevre duyarlılığı gözönünde bulundurulsa da bulaşıkların makinaya yerleştirilmeden önce
durulandığını ve bunun da su tüketimini
arttırdığını gösteriyor.
Danimarka’da bulaşık makinası kullananların yüzde 70’i tabak ve bardakları
makinaya koymadan önce suya tutuyorlar.
Bu yöntemle bulaşık makinası kullanmanın dört kişilik bir ailede fazladan 9 litre
su kullanımı ortaya çıkardığı belirtiliyor.
(Haber)
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wedding palace

dÜgÜn
˘ salonu
Yeni sahipleri ile
Wedding Palace
düğün Salonu
Kopenhag’ın en yeni
ve en güzel düğün
salonu olarak 1100
kişilik kapasitesi ile
ve 350 araçlık bedava park yeri ile
hizmetinize
girmiştir.

Yeni Düğün Salonu

Aralık ayı için boş tarihlerimiz
- Lüks ortamda İtalyan dizaynı
vardır.
- Fıskiyeli havuz
- Çocuklar için oyun odası
2009 İÇİN REZERVASYONUNUZU
- Mescit
ŞİMDİDEN YAPTIRABİLİRSİNİZ
- Gelin-damat için VIP odası
- Wedding Palace Türk ve Kürt
0CAK 2009’DAN ÖNCE
düğünleri ve diğer eğlenceleri
REZERVASYONUNUZU
için herşey dahil paket çözüm
YAPTIRIN CAZİP FİYAT
önerisi sunuyor.
UYGULAMAMIZDAN
- Menü ve diğer ihityaçlarınız da
YARARLANIN
sizin isteiğinize göre belirlenir.

wedding palace

Gydevang 39-41
3450 Alleröd

Tlf: 3064 2779
Tlf: 6012 5332
Tlf: 3091 5021

e-posta: info@weddingpalace.dk - web: www.weddingpalace.dk
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Bu orkestra ve koro
barışa hizmet ediyor

“Cumhuriyet Fazilettir”
Zeynel Kozanoğlu

C

umhuriyet’in hemen öncesine,
sadece dört beş yıl öncesine şöyle bir göz atalım. Türkiye Devleti Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkmış, Mondros mütarekesi’ni imzalamış, bunun ardı sıra Sevr Anlaşması de imzalamış ve bir başka deyişle
kendi hayatından vazgeçmiş idi.
Bu arada tarih konusu da bilgimizi
tazeleyelim.Bir devlet savaşa girer.
Savaş sona ermeye yüz tutunca “mütareke” imzalanır. Bu “terkleşme”
demektir. Biz Türkçe’de “Silah bırakışması” diyoruz. Bunun ardı sıra
ille de bir “Muahede” imzalanmak
zorunluluğu vardır. Bu da “Ahitleşme” demek oluyor. “sözleşme, anlaşma, antlaşma” demek oluyor. “Barış
Antlaşması” da diyoruz.
Osmanlı İmparatorluğu diye andığımız Türkiye Devleti bütün bu evreleri geçirmiş. Böylece de resmen
ve fiilen varlığı sona ermiş bir devlet
haline gelmiş idi. Hatırlayınız, Yavuz Sultan Selim Kahire’ye giriyor,
devlet sona eriyor. Sultanımız efendimiz Budapeşte’ye giriyor, devlet
sona eriyor. Sultanımız Viyana’ya giremiyor, devlet sona ermiyor.
Eeee, yabancı güçler İstanbul’a girince Türkiye devleti sona ermiyor
mu? Elbette sona erdi. Ancak, bizim
kendi devletimiz olduğu için dilimiz
varmıyor, gönlümüz buna yatmıyor.
Yoksa gerçek bu. Gerçeğin bu olduğunu nereden anlıyoruz?
Türkiye’nin Meclisi toplantı halindeyken işgal güçleri gelip meclisi
basıyor, milletvekillerinden kimilerini toplayıp Malta’ya sürüyor. Türkiye’nin bir generali gemi ile Karadeniz’de bir şehre gidecektir. İşgal
güçlerinden bunun için izin alınıyor.
Buna benzer yüzlerce örnek.. Türkiye devletinin çıkardığı kanun uyarınca şuradan şuraya aktarılan halka
kötü davrandı diye kendi Kaymakam

Mehmet Kemal beyini ipe çekiyor.
Devletin başındaki padişahımız, İslam’ın peygamberinin postunda oturan efendimiz, dinimizi yerin dibine
batırmak kararıyla başkentimizi işgal eden düşmana sığınmak gibi bir
ciğersizliği gösteriyor. Oysa o padişahın epey ötelerdeki dedesi Yıldırım
Beyazıt orduları dağıldığı halde kaçmayı aklından geçirmemişti. O sülaleden böyle biri daha çıkmamıştı.
İşte bütün bunları bildikten sonra Mustafa Kemal hareketinin önemi daha görkemli biçimde ortaya çıkıyor. Kurtuluş savaşımızla biz yıkılmış olan devletimizin yerine yeni
bir devlet kurabilmek için, elimizden
alınmış olan vatanımızı düşman elinden kurtardık.
Kimileri, o günlerin koşullarını irdelemeden, yeterince bilgi sahibi olmadan “Osmanlı devleti zaten Cumhuriyete gidecekti,” gibi yaveler yumurtluyorlar ama, bilmiyorlar ki,
Osmanlı Devleti diye bir devlet ortadan kalkmıştı. Türkiye’nin içindeki
en etkin güçler bile “İngiliz Mandasını mı kabul edelim, Amerikan boyunduruğuna mı girelim,” arayışına
girmişlerdi.
O günün Anadolu’sunu bir göz
önüne getiriniz. O günün koşullarında Samsun’dan yola çıkan bir General, pek çok kimsenin kurtuluş yolunda umudu yok iken, nabız yokluyor. Kâzım Karabekir Paşa başta
olmak üzere kimi komutanların kurtuluş kavgasına gönüllü olduklarını
belirleyince kolları sıvamakla kalmıyor, kurtuluş kavgasına ulusu çağırıyor.
Bu girişim “mütareke” hükümlerinin yok sayılması sonucunu getiriyor. Mondros çöpe gidiyor. Barış
Antlaşması “Sevr” ise yırtılıp atılıyor. Yerine “Mudanya” geçiyor, “Lozan” geçiyor. Birincisi mütareke,

ikincisi barış antlaşması.
Cumhuriyet’e bizi götüren koşullara bakacak olursak, bu koşulların
hiç biri Cumhuriyete elverişli değil.
Kaynaklardan örnek vereyim. 26 Nisan 1920 günü BMM de Padişaha
bağlılık telgrafı çekilmesi kabul edilir. Bu arada konuşmalar arasında
şu söz öne gelir:
Bir milletvekili- Anadolu’da kötü
kötü söylentiler dolaşıyor. Guya biz
cumhuriyet ilan edecekmişiz de..
Guya Gazi Mustafa Kemal Paşa
cumhurbaşkanı olacakmış da...”
Yerinden bu konuşmaya karışan
bir Milletvekili İsmail Fazıl Paşa..
General Ali Fuat Cebesoy’un babası.
Yerinden sesleniyor: “Bunlar nabemehal, nabemehal..” Bir çeşit “Olacak şey değil,” demek oluyor ve paşa
isyan ediyor. O günden sadece bir
hafta sonra TBMM hükümeti kurulmuştur ve bu cumhuriyet kurulacağı yolunda laf edilmesine bile tahammülü olmayan İsmail Fazil Paşa
Nafia Vekilidir. Arkadaşlar, bu bir
mucize değilse nedir? Bu mucizeyi
oluşturan biri var. O birini tarih boyunca başımıza tac etsek ona karşı
borcumuzu ödeyemeyiz. Mustafa Kemal Atatürk’ten söz ediyorum.
Gözü olanlar görüyor, kulağı olanlar işitiyor. Televizyonlara bir bakıverin. Bütün Ortadoğu ve doğu ülkelerinden, Afrika ülkelerinden görüntüler izliyoruz. İnsanların üst başlarına bakınız Afganistan’da halkın
haline bakınız. Sokaklarda, kadının
haline bakınız.
Bir de Türkiye’mizde insanımızın
çiçek gibi görüntüsünü hatırlayınız.
İşte bu nedenle dediler ki, “Cumhuriyet fazilettir.”
İşte bu nedenle biz ona “Atatürk”
dedik. “Türklerin atası.”
Nur içinde yatsın.
haber@haber.dk

www.digiturk.dk

Kopenhag’da bulunan Kraliyet Tiyatrosu sahneleri önümüzdeki günlerde
ilginç bir konsere ev sahipliği yapacak. Ortadoğu’da barış ve diyaloğun
kurulup geliştirilmesi ve barışa hizmet edebilmek için Danimarkalı müzisyen Henrik Goldschmidt’in bir araya getirdiği Barış Orkestrası bir çocuk
korosu ile birlikte konser verecek.

1

6 Kasım günü Gamle Scene sahnesinde gerçekleştirilecek konser öncesi Henrik Goldschmidt girişimi ile ilgili HABER’e bilgiler
verdi.
Ortadoğu Barış orkestrasını kendisinin kurduğunu
söyleyen Goldschmidt, orkestrada Hıristiyan Musevi
ve Müslüman müzisyenler bulunduğunu söyledi.
Orkestranın repertuarını oluşturan şarkıların da
Doğu Avrupa Yahudi ezgileri Arap ve Ortadoğu ezgilerinden oluştuğunu belirten Henrik Goldschmidt,
Ortadoğu’da barış çalışmalarında diyaloğu kesmeye
çalışan bir çok kesim bulunurken kendisinin bu girişimlerle diyaloğu arttırıp bir barış ortamı yaratmaya
çalıştığını söyledi.
İsrail sınırları içinde Gazze ve Batı Şeria dışında da 1,4 milyon Müslüman’ın yaşadığını söyleyen
Goldschmidt orkestranın kuruluş aşamasında Arap
müzisyenlerin gruba katılmakta tereddütlü davrandıklarını ancak müziğin ortak dilinin bu tereddüt
ve endişeleri ortadan kaldırdığını söyledi.
Müslüman Filistinli müzisyenlere İsraillilerle çalışmayın, o Siyonist bir projedir denildiğini, Yahudi
müzisyenlere de kendi çevrelerinden “Araplarla çalışmayın onlara güvenilmez” denildiğini ve bu korkular yüzünden orkestranın kuruluş aşamasında

Henrik Goldschmidt

SAT- EXPRESS

Teknisyen:
Mehmet Yılmaz
www.digiturk.dk
www.sat-express.dk
info@sat-express.dk
msn:sat-express@hotmail.com
Tlf: +45 40 27 89 89

SAT- EXPRESS

www.sat-express.dk
6 Ay Spor
paketi +
70 Kanal

12 ay Spor
paketi +
70 kanal

1.290,- kr. 2.310,- kr.

zorluklar yaşadıklarını belirtti.
Orkestra’da ABD, Mısır, Suriye ve Filistin’den
yahudi ve Müslüman, Hıristiyan müzisyenler bulunuyor.
Middle East Peace Orchestra (Ortadoğu Barış
Orkestrası) adıyla dünyanın bir çok ülkesinde
konserler verdiklerini ve çok sıcak karşılandıklarını belirten Goldschmidt İstanbul Kültür ve Sanat
Festivali’nden de davet aldıklarını önümüzdeki yılki
festivalde İstanbul’da sahne almayı beklediklerini
söyledi.
Ortadoğu Barış Orkestrasının 16 aralık günü vereceği konserde ayrıca Shani Çocuk Korosu da sahne
alacak. Yahudi ve Müslüman çocuklardan oluşan
koronun elemanları Kopenhag ziyareti sırasında
Danimarkalı ailelerin evlerinde kalacaklar.
(Haber)

Aralık/December 2008

GÜMÜŞSUYU

HABER

haber 23

Center Oriental Tæpper
10 yıllık tecrübemiz ve kaliteli ürünlerimizle hizmetinizdeyiz

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

Destan ve
Pırlanta
serisi kalite halı
çeşitlerimizi, klasik
desenli yünlü halı
çeşitlerimizi
mağazamıza
gelip mutlaka
görünüz

Hundigevej 79. 2, 2670 Greve
Tlf & Faks: 43 698 090
Mobil:40 293 121
Hun

dig

Evlere taşıma servisimiz vardır

eve

j

Gå
dsv
ej

Açılış saatleri:
Pazartesi-Cuma: Saat 10.00-18.00
Cumartesi: Saat 10.00-16.00
Pazar günleri kapalıyız.

M
ot
or
ve
jE
40
/E
47

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için 180 m2’den
850 m2’lik yeni adresimize taşındık.

Hundige
Station
S
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Hükümet para
pompalayacak

İMALATTAN HALKA

«««««

Tüm dünyayı saran mali kriz Danimarka’da da ciddi biçimde hissedilmesi halinde hükümet devreye
girecek ve piyasaya para pompalayacak.

A
Nişan, düğün vb. her türlü toplantı
ve özel günlere sandviç çeşitleri ile hakiki
Türk baklavası, kadayıf, tulumba tatlısı,
tatlı çeşitleri ve kuru pasta verilir.
Toplantılarınıza börek servisi de yapıyoruz.

AÇILIŞ SAATLERİ:

Frederiksborgvej 4, ST. TV
2400 KBH NV

Hafta içi : 08.00-19.00

Cumartesi-Pazar günleri: 10.00 -18.00

Tlf: 3583 3329
4081 5050

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

Cep tlf: 25 62 81 28

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

Tüm dost ve müşterilerimizin
Kurban Bayramı
ve yeni yılını kutlu olsun

► 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.

Sadık Yıldız, Gıda Üretim Kontrol Uzmanı (Mühendis)
Skovbovej 41 • 4632 Bjærverskov
Mobil: 25 62 81 28 / 31 26 00 80
E-mail: sy@abcc.dk • www.abcc.dk

HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE BULUŞTURUR
HABER’E İLAN VE REKLAM
VERMEK İÇİN

HABER

haber@haber.dk
www.haber.dk mail adresine
yazınız ya da
30 24 55 38’i arayınız

BD’de başlayan ve
tüm dünyayı saran
mali kriz İskandinavya ülkelerinde
de hissedilmeye başladı.
Krizde en büyük zararı İzlanda’nın görmesinin ardından İsveç ve Danimarka da
önlemleri artırmaya başladı. Başbakan Anders Fogh
Rasmussen, mali krizin
Danimarka’da etkilerinin
görülmesi halinde hükümetin soruna el koymaya
hazır olduğunu belirtti.
Hükümetin durumu çok
ciddiye aldığını vurgulayan
başbakan Rasmussen, “Gelişmeleri yakından takip
ediyoruz. Ama bir şeyin altını çizmek istiyorum. Danimarka bir çok ülkeye oranla
ekonomik olarak çok iyi durumda. Borcumuz yok denecek kadar az. İşsizliği azalttık. Kamu giderleri denetim
altında” diye konuştu.
Krizin diğer ülkelerde
olduğu gibi Danimarka’da
hissedilmeyeceğini umduklarını belirten Rasmussen,
aksi taktirde hükümetin
devreye gireceğini ve halkın
zorluklarla karşılaşmaması
için her şeyi yapmaya hazır
olduklarını belirtti.
Rasmussen, “Hükümetimiz önümüzdeki yıl, halkımıza vergi kolaylığı yoluyla
verilmek üzere 15 milyar
kron para ayırdı. Bu teşvik
ihtiyacı zaten yapılacaktı.
Ama daha fazla bir girişimde bulunmamız gerekiyorsa, ona da hazırız” dedi.
Başbakan Rasmussen, öncelikli olarak Danimarka’da
faizlerin düşürülmesi ve diğer Avrupa Birliği ülkeleri
ile aynı düzeye çekilmesi
gerektiğini vurgulayarak,
aksi taktirde krizin daha
fazla uzayabileceğinden
endişe duyduklarını söyledi.
Rasmussen, ”Piyasaya para
pompalayacağız, ama gereğinden fazla para pompalarsak, faizlerin artması riziko-

su ile karşı karşıya kalabiliriz. Hali hazırda faizler
diğer AB ülkelerine oranla
yüksek. Yüksek faiz politikası, işsizliği artırır. Bu da
konut sahiplerini ve bir çok
kişiyi etkiler” dedi.

“Başbakan krizin ciddiyetinin farkında değil”
Hükümetin önlem paketi muhalefetin tepkilerine
neden oldu. Ana muhalefet
partisi Sosyal Demokrat
Ekonomi eski Bakanı Mo-

gens Lykketoft başbakanı
krizin ciddiyetini kavrayamamakla eleştirdi.
Lykketoft, “Başbakan hükümetin piyasaya 15 milyar
kron para pompalayacağını
ve faizlerin düşürülmesini
gerektiğini söylüyor. Hükümet öncelikli olarak belediyelerin önündeki bazı yatırım engellerini kaldırması
gerekiyor. İnşaat sektörü
krizden etkilen sektörün
başında geliyor ve bu kış
işsizlik yine artmaya başlayacak. Bunlar için acil
önlemler alınmalı. Vergi
kolaylığı getirmek önlem
olamaz. Halk işsiz kalmaktan korkuyor ve emeklilik
paraları hisselerin değer
kaybetmesiyle değer yitiriyor. Vergi kolaylığı nede-

niyle eline daha fazla para
geçen kişi bu parayı harcamayıp tasarrufa yönelecek.Bu da vergi kolaylığının
işe yaramayacağı sonucunu
çıkarır” dedi.

Merkez Bankası faizleri
düşürdü
Bu arada, Danimarka Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası uyarıları doğrultusunda faizleri düşürme kararı aldı. Buna göre
faizler yüzde 0.75 aşağıya

çekilerek yüzde 4.25’e düşürüldü.

Bankalar mevduat
sahiplerini uyarsın
Danimarka
Tüketiciler
Kurumu faizlerde değişikliğe gidilmesi halinde
bankaların bunu mevduat
sahiplerine mail ya da posta yoluyla bildirmelerini
teklifine hükümetten destek geldi. Ekonomi Bakanı
Lene Espersen, bankaların
faiz oranlarında artırma ya
da düşürme gibi değişikliğe
gitmeleri durumunda bunu
müşterilerine bildirmesi gerektiğini belirtti.
(Haber)

İsveç ekonomisi geri viteste

D

animarka’nın en
büyük ihracatını
gerçekleştirdiği İsveç’te de ekonomi olumsuz yönde gelişiyor ve bu
gelişmenin Danimarka
ihracatını da etkileyeceği
tahmin ediliyor.
İsveç Merkez Bankası raporlarına göre ülke ekonomik küçülmeye doğru gidiyor. Raporlara göre, İsveç
ekonomisi bu yılın son üç

ayında yüzde 0.1 bir gelişme kaydetti, bu da ekonomide olumsuz bir gelişme
olarak algılandı. Ekonomide küçülmenin tüketimi azaltacağından endişe
duyan İsveçli ekonomistler, bunun da ekonomiyi
daha da zora sokacağını
belirttiler.
Öte yandan, İsveç Merkez Bankası da ekonomik
krizin büyümeden önlen-

mesi için faizleri düşürmeye başladı ve faizleri
yarı yarıya düşürdü. Hatırlanacağı üzere İsveç en
son 1994 yılında yaşanan
ekonomik krizden sonra
faizleri düşürmüştü. İsveç
Merkez Bankası yetkilileri,
üretimin düşmesinin ve işsizliğin artmasının önüne
geçebilmek için faizlerin
düşürülmesinin zorunlu
olduğunu kaydettiler.

HABER
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Danimarka’da
iflas dalgası
başladı
B

erlingske Tidende
gazetesine göre, bir
çok ticari mahkeme
ülkede bir iflas dalgası yaşandığını ve ödeme zorluğu
çeken firma sayısının giderek arttığını bildiriyor.
Özellikle başkent Kopenhag’daki mahkemelerin
haftada 80’e yakın iflas
davasına baktıkları ve sadece son bir ay içerisinde
büyüklü-küçüklü 200 firmanın iflas etmensinin
beklendiği ifade ediliyor.
İflas dalgasının halkın en
çok para harcadığı Noel
bayramı alışverişi öncesi
başlaması, Noel sonrası
hayatın normale dönmesiyle iflasların daha da artacağını gösteriyor.
Danimarka İstatistik Kurumu rakamlarına göre,
geçtiğimiz 2007 yılında
başkent Kopenhag’da yaklaşık 1000 firma iflas ederken bu yıl sadece haftada
80 firma iflas ediyor. Bu sektörü krizden en fazla
da son 30 yılın en büyük etkilenen sektör olarak
iflas dalgası olarak adlan- gösteriliyor.
(Haber)
dırılıyor. Özellikle inşaat
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Uyuma giden yol diyalogdan geçer
ca kullanılmasına, kökten dinci olmalarına olanak sağlıyor olabilir.
yum Bakanı
Özellikle 13-20 yaş arası gençlerin
Birthe Rönn
huzuru bozmasının ve kabul edileHornbech’in
meyecek suçlar işlemesinin nedengeçtiğimiz haftalarda
leri başında aidiyat sorunu yatıyor.
Müslüman gençlerin raMahkumlara cezaevinde geçirdikdikal dinci grupların eline düşmeFelaketler engellenebilir
leri dönemde yeni şeyler öğrenmemesi için getirdiği 40 öneriye LiBen, siyasetçilerin, istihbarat bilerine yasalar çerçevesinde olanak
beral partili Refah Bakanı Karen
rimlerinin ve daha bir çok kişinin
sağlanması durumunda, bu mahJespersen ile Liberal İttifak partisorunun çözümü için diyaloga baş- kumlar kendi ayakları üzerinde
si genel başkanı Naser Khader ve
vurmalarından yanayım. Diyalog
durabilecek ve nasıl bir yaşam isbazı siyasetçiler sert tepki gösterkurarak dini, radikal gruplar ve çe- tediklerine karar verebilecek birer
diler. Tepkilere neden olan önerişitli çevrelerle iletişim kurulabileyurttaş olabileceklerdir.
lerden biri, kökten dinci olan ya da ceğimize inanıyorum. Diyalog, teGençlerle yaptığım çalışmalardan
olma ihtimali olan Müslümanlarla nimizin rengine ve hangi inanca
yola çıkarak edindiğim tecrübelere
diyalog kurulmasıydı. Bir diğeri de sahip olduğumuza bakmadan, kül- göre, onların gelişmelerine olanak
hapishanelerde Kur’an kursu veril- türel ve dini farklılıklardaki görüş sağlandığı zaman gençler şiddete,
mesi önerisiydi.
ayrılığını şiddete başvurmadan, fe- aşırıya kaçan hareket ve tavırlar
Bu iki öneri büyük bir tartışmalakete sürüklemeden ortak sorum- içinde olmayacaklardır.
nın başlamasına neden oldu. Özel- lu yurttaş bilinci içinde çözmemizi
Karen Jespersen ve Naser Khader
likle Karen Jespersen ve Naser
sağlayacaktır. Diyalog aracılığıyla
bana göre sadece güç ve oy peşinKhader bu önerilere en sert tepaşırılığa yönelen gençlerin farkına deler. Maalesef diyaloga karşı çıkkileri verenlerin başında geliyor.
varılabileceğini ve birlikte hepimi- makla aşırı tutumlar aşılamaz. Bu
Tepkilerden, bu siyasetçilerin ileze için bir yaşam çerçevesi yarata- gruplar böylece daha da dışlanaride terörist ya da kökten dinci
bileceğimize inanıyorum.
cak, bu da toplumda biz ve ötekileolabileceklerini varsaydıkları için
ri yaratacaktır.
Müslümanlarla hiçbir biçimde diHapishanelerde Kur’an kurslaBir çok nedenden dolayı diyalogyaloga girmek istemedikleri anlarına evet
dan yanayım. Toplumun başka inşılıyor. Bakan Jespersen ve Naser
Cezaevlerinde cezalarını çeken
sanların da diyalog kurma hakkı
Khader’in endişeleri anlaşılır gibi
Müslüman kökenli mahkumlardan olduğunu kabul etmesi gerektiğine
değil. 15 yaşındaki ve daha yukarı- -genelleme yapmadan, bazılarının
inanıyorum. Diyalog radikalleşmeyi
daki yaşlardaki sorunlu gençler bir İslam dinini yüzeysel bilmeleri, bu ve aşırıcılığı azaltacaktır ve sosyal
çok nedenden dolayı hiç birimizin
mahkumların radikal dinci gruplar- uyuma götürecektir.
Ahmet Demir

U

onaylamayacağı kötü şeyler yapabilir, suç işleyebilirler. Örneğin terör
eylemi gibi aşırı tutumlar, o kişinin
kendine, çevresine, topluma zarar
verebilir ve bir felaket ortamı yaratabilir.
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Yeni kitaplar...

Yeni kitaplar...

Çok tartışılacak bir kitap Danca
yayımlandı.
MEDINAS JUVEL:
Medine’nin Cevheri (Tarihi
Roman. Yazar Sherry
Jones. Pressto Yayın Evi.
340 sayfa. 268.-kr.
merika’nın büyük yayın evi
A
Random House’un yayınlamaya cesaret edemediği, Hz.

Muhammed’in çocuk yaşta iken
zevcesi olan Aisha (Ayşe) ile ilgili
kitabını şimdi Danimarkalı Pressto Yayın Evi bastı ve 1 Aralık`ta
piyasaya çıkardı. Random House
yayın evi Amerikalı yazar Sherry
Jones’in bu kitabını önce çok iyi
bulmuş ve yayınlamaya karar
vermişti. Ancak daha sonra, kızgın ”Kökten dinci Müslümanların” tepkilerini çekmekten korkarak bu kitabı yayınlamaktan
vazgeçmişti. Random House’un
Medine’nin Cevheri kitabını yayınlamaktan caymasına, ”korkaklık” yüzünden sansür uyguluyor
diye çeşitli çevrelerden ağır eleştiriler de geldi. Medine’nin Cevheri kitabı şimdi, Danimarka’nın
yanısıra İspanya, Almanya ve İngiltere’de de yayımlanacak yada
yayımlanıyor.
Pressto Yayın Evi sahibi Bjarke Larsen, kitabın tanıtımını yaparken, kitabın çok iyi olduğunu,
kitabın Hz. Muhammed’i ve peygamberin yaşadığı dönemde yani
İslam’ın temellerinin atıldığı dönemi anlattığını belirtiyor.
Kitabın ağırlık noktası ise, başta Ebu Bekir’in kızı ve peygamberin eşi Aisha olmak üzere Hz.
Muhammed’in zevceleri ve aynı
kişi ile evli bu kadınlar arasındaki güç mücadeleri ile düşünceleri
belirtiyor.
Kitapta, Hz. Muhammed’in 53
yaşında iken evlendiği 9 yaşındaki Aisha en ön planda ve olaylar
Aisha’nın ağzından anlatılıyor.

SONAY- Tøre Cinayetleri (Belgesel). Gazeteci -Yazar Arne Schmidt
Møller. Sieste Yayın Evi.
175 sayfa. 198.- kr.
on zamanlarda DaniS
marka’da töre cinayetleri yine gündeme geldi ve

tartışmaları yapılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü son
ii yıl içinde töreler ve namus
gerekçeleriyle 200 kadar
kıza şiddet kullanıldığını,
evlenmeye zorlandıklarını
açıkladı.
Bu konudaki tartışmalar
ışığında Gazeteci.Yazar Arne
Schmidt Møller’in kaleme al-

Aisha’nın tarifi yapılırken ”güzel,
kıskanç, keskin dilli, güçlü, cesur,
düşüncelerini açıkça ve çekinmeden söyleyen, hem kendi hem de
diğer hemcinsi kadınların hakları
için mücadele veren” bir kişilik
olarak tanıtılıyor. Nitekim kitapta, İslam’ın temellerinin atıldığı
o yıllarda peygamberin eşi ve en
yakın kişisi olarak Aisha’nın İslami yaşam biçiminin oluşturulmasında çok önemli rol oynadığı
ve bu yaşam biçiminin bugün de
yüz milyonlarca Müslüman’ın
da yaşam biçimi olduğunun altı
çiziliyor.
Kitap bir tarih kitabı olmamasına (nitekim yazar Sherry Jones
da bunun altını çiziyor), bir çeşit
roman olmasına rağmen gerçek
olaylara ve gerçek kişilere dayanıyor. Yazar Sherry Jones doğal
olarak tarihe kendi yorumlarını
da katıyor, ancak Arap kaynaklarındaki somut bilgilere de sadık
kalıyor.
Kitap yada Aisha’nın romanı
Hz. Muhammed’in ölümüyle ve
arkasından gelen halifelik mücadelesinin patlak verdiği aşamada
noktalanıyor.

Yeni kitaplar...

VENTE BREVE, SYNGE,
HOLDE SIG VÅGEN: Mektup Beklemek, Şarkı Söylemek. Kendini Uyanık
Tutmak. Nazım Hikmet.
Çevirenler Murat Alpar ve
Erik Stinus. Tiderne Skifter.Yayın Evi. 118 sayfa.
225.- kr.

azım Hikmet’ten seçme şiirN
ler Murat Alpar ve Erik Stinus’un çalışmalarıyla Danca’ya

çevrilerek, Vente Breve, Synge,
Holde sig Vågen adlı kitapta yayımlandı.
Çeşitli dönemlerde siyasi ve
yaşadığı çağa göre muhafazakar/
tutucu çevrelerin yadırgadığı modern anlayışı nedenleriyle defalarca cezaevlerinde yatan, yaşamının
bir bölümünü çok sevdiği, hasretini çektiği vatanından uzakta Mos-

FRYGT & F ORNUFT:
Korku ve Sağduyu. Yazar
Hans Jørgen Bonninchsen.
People’sPress Yayın Evi.
276 sayfa. 249.- kr.
animarka Polis Gizli Haber
D
Alma Servisi PET eski Genel
Müdürü Hans Jørgen Bonninc-

hsen, terörle mücadele konusunda bir kitap yazdı. FRYGT & F
ORNUFT: Korku ve Sağduyu adlı
bu kitabın içeriği son aylarda kamuoyunda, politikacılar arasında
en çok tartışılan güncel konular
arasında yer aldı.
Kitapta; ”Biz Danimarkalılar
terörden korkmalı mıyız?”. ”Yoksa terörün habis olgusuna, diğer
modern olgular olan çevre kirlenmesi, yaşam biçiminin getirdiği
hastalıklar, iklimsel etkiler gibi
bir dizi konularda gösterdiğimiz
sağ duyulu bir yaklaşımda mı bulunmalıyız? ” teması işleniyor.
PET Genel Müdürlüğünden
emekli ve terör konularında uz-

dığı ve Sieste Yayın Evi’nin
yayımladığı ”SONAY” adlı
kitabı ilgi topladı.
SONAY kitabında 14 yaşındaki Iraklı Türkmen
kızın babası tarafından,
Danimarkalılaştığı,
törelere aykırı yaşadığı ve
ana.babanın tüm katı önlemlerine rağmen yola gelmediği, bir Danimarkalı kız
gibi yaşamaya devam ettiği,
ailenin namusunu lekelediği için hunharca öldürülmesi olayını ayrıntıları ile anlatıyor. Gazeteci.Yazar Arne
Schmidt Møller bu kitabı yazabilmek için, Sonay’ın tüm
çevresi ile, arkadaşlarıyla,

öğretmenleriyle, evden zorla uzaklaştırıldığında yanında kaldığı aile ile, Sonay’ın
anne-babasıyla röportajlar
yaptı. Sonay davasıyla ilgili
5.000 sayfadan fazla belgeyi
gözden geçirdi.
Kitaptan amaç, Danimarka toplumu içinde olmasına rağmen toplum dışında
paralel ikinci bir toplum
olarak yaşayan bu toplum
içinde (Müslüman toplumlardan söz ediliyor) ailelerin kızlarına namus ve
töreler için baskı ve şiddet
uyguladıklarına, Danimarka
halkının yanısıra yasa koyucuların ve yargı organlarının
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Hazırlayan: Muttalip Abat

kova’da geçiren Nazım Hikmet,
yazdığı bir çok şiir kitabıyla, destanlarıyla (manzum hikayeler), tiyatro eserleriyle, edebi deneme yazılarıyla ve 3 romanıyla çok dalda
geniş kapasiteli bir yazar olarak
kendini kanıtlamış bir kişilik.
Vente Breve, Synge, Holde
sig Vågen (Mektup Beklemek,
Şarkı Söylemek, Kendini Uyanık
Tutmak) kitabında yer verilen şiirler, şiirsel esinlenmelerini nasıl
birleştirdiğini gösteriyor ve bu açıdan önem taşıyor. Şiirler ayrıca
Nazım Hikmet’in çeşitli dönemlerdeki iç duygularını, şairlik ve
yazarlık alanlarındaki gelişmelerini okuyucunun da izleyebileceği
bir şekilde kronolojik bir sıralama
ile bu kitaba konmuş.
Bu kitapta yer alan şiirler
1974’te ”For sammen at pløje landet” (Forlaget Arena Yayın Evi)

ve 1982’de “Tre alen silkeklæde”
(Forlaget Vindrose Yayin Evi) adlı
kitaplarında yer alan siirlerden seçilerek yeniden tercüme edilmiş.
Kitap, Nazım Hikmet’in en ünlü
yapıtlarından olan ”Memleketimden İnsan Manzaraları” şiir kitabından alıntı ile noktalanıyor.

man Hans Jørgen Bonninchsen, bu alanda uzun yıllar
yapmış olduğu çalışmalarından
edindiği deneyimlerini FRYGT
& F ORNUFT: Korku ve Sağduyu adlı bu kitabında anlatıyor.
Hans Jørgen Bonninchsen terörle mücadele konusunda alınabilecek önlemler öneriyor ve
bu konuya yaklaşımın ne olması
gerektiği görüşünü dile getiriyor.
Kitabın hem olumlu m de olumsuz en çok tepki alan noktası;
Hans Jørgen Bonninchsen’in;
” Terörden korkulmalıdır. Ancak
duygusal davranmayıp sağduyu ile
hareket edilmelidir. Terörle mücade için gerektiğinde imamlarla
da diyalog kurulmalıdır” şeklinde
kısaca özetlenebilecek görüşü. Bu
görüş hala medyada ve kamuoyunda, siyasi partiler arasında tartışılıyor. Kimi çevreler böylesi sağ
duyulu bir yaklaşımı desteklerken
kimi çevreler ise “ imamların kendilerinin terörde parmakları var“
görüşünden hareket ederek böyle-

si bir diyalogun kabul edilemeyeceğini savunuyor.
Kitapta Avrupa’da” radikalleşme, terör olayları, bir teröristin
tanımı, terör korkusu senaryoları,
korku, nefret, intikam, terör tehditleri ve halk gibi ve benzeri bir
çok noktaya değiniliyor.

dikkatlerini çekmek.
Bu konuyla yakından ilgili
yayımlanan bir diğer kitap
da ”NÅR ÆREN ER PÅ
SPIL” yani, NAMUS TEHLİKEYE GİRİNCE adlı kitap. Yine Gazeteci -Yazar
Arne Schmidt Møller’in
hazırladığı, Siesta Yayın
Evi’nin SONAY kitabının
bir uzantısı olarak yayımladığı bu kitabın yazarları
ise polisten, avukatlardan,
belediyelerin sosyal idarelerinden, namus ve töreyle ilgili sorunlarda kızlarla (bazı
durumlarda ekek gençlerle)
aileleri arasında arabuluculuk yapan kurumlardan

uzmanlardan oluşan kimseler.
Bu kitap, namus ve töreye dayalı şiddet olaylarının
meydana gelmeden yada
böylesi bir durum meydana gelmiş ise bu olayların
daha da kızışmadan, okullarda, belediyelerde, poliste
ve daha bir çok diğer kurum
ve kuruluşlarda önceden
alınması gereken önlemleri sıralayan, bu kurum ve
kuruluşlarda çalışanlar için
hazırlanmış bir rehber kitap
niteliğinde.
122 sayfalık bu kitap/
rehberin fiyatı 149.- kr.

DANİMARKA-TÜRK ŞİİR AKŞAMI’NA DAVET
Danimarkalı şair Niels Hav ve gazetemiz yazarlarından, arkadaşımız Hüseyin Duygu, birlikte düzenleyecekleri şiir akşamına siz şiirseverleri davet ediyor.
Gecede ayrıca
Türk müziği de
vardır.

GİRİŞ ÜCRETSİZDİR

16 Ocak 2009 Cuma günü
Saat: 18.00
Valdemarsgade 16
1665 Kbh. V
(Københavns Sprogcenter)

Şiir Gecesine İstanbul’dan ozan Kemal Özer ve Efe Duyan da konuk
olurken, Danimarka’dan da ozanları; Niels Hav, Pia Taftrup,
Peter Poulsen, Murat Alpar ve Erik Stinus katılıyor.

Türk şairlerin giderleri Kunstrådets
Litteraturudvalg karşılamaktadır.
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Osman Pekerman güvencesiyle

BERDAN MARDİNİ
KONSERİ

Ayrıca Türkiye’den
sürpriz DJ ve sanatçılar

26 Aralık Cuma akşamı
Rødovre Viften
Rødovre Parkvej 130

KÜÇÜK
İBO

(Rødovre Center karşısı)

2610 Rødovre

BİLET FİYATLARI: 250 kr. + gebyr. KAPI: 300 kr.
Bilet satış noktaları
Konsere gelenlere bedava yemek.
FONA & www.billetlugen.dk
Kapılar saat 18.00’de açılıyor.
veya Osman Pekerman
Konser saat 19.00’da başlıyor ve
Tlf: 28 14 29 39
sabah 03.00’e kadar eğlence.

Daha geniş bilgi: www.osmanpekerman.com

2009 YILBASI
EGLENCESI
,

MOZAIK DÛGÛN SALONU`NDA
MOZAIK VE ANKARA RESTAURANT`IN
ORTAKLASA
DÛZENLEDIGI YILBASI
EGLENCESI
,
,

KONUK SURPRIZ SANATCILAR
,
GIRIS, YEMEKLI
12 YAS, ÛSTÛ
COCUKLAR
,
2
0
0
8

DANSÖZ

2
0
0
9

250 Kr.
100 Kr

REZERVASYON
36 30 53 06
51 94 64 60
29 33 18 88

,
,
ÔZEL CEKILISLERIMIZ

BILETI ( THY)
,
BILGISAYAR UCAK
MOBIL TELEFON
ALTIN KOLYE
PLAY STATION Kesinlikle sadece ailelere mahsustur
VE DAHA DEGISIK
HEDIYELER
,

G2 Frisør

HABER GAZETESI 5AILEYE
SINEMABILETI VERECEKTIR

tlf nr. 43451100
Shopping Center
Banegårdsvej 116A 2600 Glostrup

www.g2frisor.dk

KÖSK
RESTAURANT

KELHASAN IMPORT
Bekir Yasar
Amagerbrogade 107
2300 Kbh. S
Tlt: 3297 7341
Bil: 2712 4000

MB. Food

Ramazan Kaya

2
0
0
8

Teoman

2
0
0
9

GRUP NUPELDA

28
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Avrupalı Türklere yeni iş imkanları Türk berber serbest bırakılıyor
1960’larda Hollanda, Danimarka ve Almanya’ya iş ümidiyle
giden Türkler’in torunları yeni yüzyılın işkollarında çalışmak
üzere artık ‘memleketleri’ne geri dönüyor. Bunun son
örneği ise Hollanda’da kurulan Oxivo adlı şirket...

K

üresel krizin en
fazla etkisini gösterdiği Avrupa’dan
eve dönüşü teşvik
eden Oxivo...
Çağrı merkezi hizmetleriyle Hollanda ve Almanya pazarına hitap eden Oxivo’nun
CEO’su Sezer Arslan, şirketi, hedeflerini ve Türkiye’ye
dönmek isteyen Hollandalı
Türklere sunacakları iş imkanlarını şöyle anlattı:

HİZMET SEKTÖRÜNE
YENİ BOYUT

“Başta Hollanda ve Almanya
olmak üzere Avrupa’nin pek
çok ülkesinden özellikle genç
kuşağın kendilerine yeni bir
yol çizmek üzere Türkiye’yi
tercih etmeleri, hizmet sektöründe Avrupa odaklı çalışan girişimciler için bir fırsat
oldu. Özellikle iletişim ve bi-

Oxivo’nun
CEO’su
Sezer
Arslan

lişim sektörlerinde yurtdışı
odaklı çalışan girişimciler yabancı dil bilmeleri sebebiyle
Türkiye’ye gelen bu genç iş
gücünü yeni teknoloji sektörlerinde istihdam ederek
hizmet sektörüne yepyeni
bir boyut getirdiler.”
“Şirketimiz Oxivo bu dönemde kurulan firmalar
arasında hizmet sektörüne,
özellikle Çağrı Merkezi ve
Yazılım boyutunda yenilik
getirmeyi hedefleyen kuruluşlardan birisi ve hizmet çeşitliliği ve çok boyutlu ürün

geliştirme yaklaşımıyla farklı bir kuruluş olarak göze
çarpmakta. 2007’nin başında kurulan Oxivo isminin
doğuşunda, üretimin temel
kaynağı olan insan kaynağı unsurunun ön planda
tutuldu.”
“Hedeflerimizdn
biri
de farklı hizmet anlayışı
ve butik çağrı merkezi hizmetiyle Türkiye’ye farklı
bir konsept getirmek ve
sektörün en iyi oyuncusu
olmak. Başta Hollanda ve
Almanya’da yaşayan Türk
gençlerinin Türkiye’ye gelmesi halinde, özellikle yazılım ve çağrı merkezi alanlarında kendileri için geniş bir
kariyer imkanları olacaktır.
Biz de yeni bir başlangıç için
onları İstanbul’a davet ediyor. Genç arkadaşları aramızda görmek istiyoruz.”

S

UUDİ Arabistan’da
‘Allah’a küfür ettiği’
iddiasıyla
yargılanıp hakkında idam cezası
verilen Hataylı berber 31
yaşındaki Sabri Boğday
affedildi.
Gazeteniz HABER de internet üzerinden başlattığı
imza
kampanyasında, Suudi yetkililerin
Sabri Boğday’a adil bir
yargılama süreci sağlamaları için, 608 imza
toplamıştı.
HABER’in girişimleri ile Uluslararası Af
örgütü Amnesty İnternational da Danimarka’da üyeleri arasında
olaya dikkat çekmiş ve
imza kampanyası başlatmışlardı.
SUUDİ Arabistan’da
‘Allah’a küfür ettiği’
iddiasıyla yargılanıp
hakkında idam cezası
verilen Hataylı berber 31
yaşındaki Sabri Boğday’ın
ailesi Türkiye’nin Riyad
Büyükelçiliği’nden gelen
“Oğlunuz serbest bırakı-

lacak” telefonuyla bayram
havası yaşıyor.
Suudi Arabistan’ın Cidde
kentinde berberlik yapan
Sabri Boğday, Mısırlı terzi komşusu ile bilinmeyen
bir nedenle tartışmasının
ardından, Mısırlı’nın olay
yerine gelen polislere, “Bu

adam Allah’a küfür etti”
sözüyle, tutuklanarak cezaevine konulmuştu.
20 aydır cezaevinde bulunan Boğday, bu süre içerisinde 9 kez duruşmaya

çıkarken, iftirayı attığı iddia edilen Mısırlı ise kaçarak kaybolmasına rağmen
Boğday hakkında idam cezası verildi.
Sabri Boğday’ın adil bir
yargılama sürecinden geçirildikten sonra hakkında
karar verilmesini sağlamak
için çeşitli kampanyalar başlatılmıştı.
Gazeteniz HABER
de internet üzerinden
başlattığı imza kampanyasında, Suudi yetkililerin Sabri Boğday’a
adil bir yargılama süreci sağlamaları için, 608
imza toplamıştı.
HABER’in girişimleri ile Uluslararası
Af Örgütü Amnesty
İnternational da Danimarka’da
üyeleri
arasında olaya dikkat
çekmiş ve imza kampanyası başlatmışlardı.
Gazetemizin kampanyasına
destek olan tüm okurlarımıza teşekkür ediyor Sabri
Boğday ve ailesine “Gözünüz aydın” diyoruz.

Tip 2 şeker hastalığına rağmen iyi ve uzun bir yaşam sürdürmek mümkündür
Günay Seven, Hemşire

T

ip 2 şeker hastalığı ilerledikçe vücutta bazı problemler ortaya çıkabilir. Bunlara komplikasyon diyoruz.
Komplikasyonlara yol açan en önemli etken, kandaki şeker ve kolestrol oranının
uzun sure yüksek olmasıdır. Tip 2 seker
hastalığında kandaki şeker oranının normal düzeyde tutulmasının yanısıra, kandaki yağların (kolesterol vb.) ve kan basıncının (tansiyon) da normal düzeylerde tutulmasının önemi büyüktür. Şeker
hastalığına bağlı komplikasyonlar (organ
hasarları) teşhis konmadan yıllar önce
bile sinsi olarak başlayabilir.
Bunları şöyle sayabiliriz: Vücudumuzdaki bütün damarlarda (büyük yada küçük) kireçlenme olabilir. Kalp krizi (yaklaşık yüzde 80 şeker hastası kalp krizinden ölmektedir) ve beyindeki damarlarda tıkanma (beyin kanaması) oluşabilir.
Körlüğe kadar gidebilecek görme bo-

zukluğu, böbrek bozuklukları,ayaklarda
duyu azalması, ayak yarası ve ilerleyen
durumlarda ayağın kesilmesi ve cinsel
problemler.
Eğer yüksek tansiyon varsa, sigara içiliyorsa komplikasyon tehlikesi daha da
artar.
O zaman ne yapmak lazım?
İlk yapılacak olan kan şekeri düzeyini
mümkün olduğu kadar normale yakın
tutmaktır.
Sabah kahvaltıdan önce yaklaşık 6.5
mmol/l, yemekten bir buçuk saat sonra yaklaşık 8 mmol/l altında olmalıdır.
Tabi ki biz insanız arada sırada yükselip
inmeler olacaktır. Yazıda bahsettiğimiz
durum genel olandır önemli olan her
gün olmamasıdır.
Sağlıklı beslenmek, spor, sigara içmemek, şişmansak zayıflamak.
Düzenli olarak yaklaşık 3 ayda bir kendi doktorumuza kontrole giderek uzun

Okullar ve sosyal kurumlarda
25 yıllık sosyal danışmanlık
tecrübelerimle özel yaşam ile
sosyal yaşamı dengelemekte güçlük
çeken gençlere, ailelere danışmanlık
ve arabuluculuk hizmeti veriyorum.

süreli kan sekeri, kolestrol ve tansiyon
ölçtürmek.
Yılda en az 1 defa göz doktoruna ve
ayak bakımına gitmek.
Doktorun verdiği ilaçları /insulini aksatmadan almak.
Kan şekeri düzgün olduğunda hatalığınızın iyi olduğunu düşünerek ilaçları
kesmemek, çünkü bu iyilik ilaçlardan ve
iyi alışkanlıklar kazandığınızdan dolayıdır. İlaçları ve sağlıklı yaşamayı bıraktığınız zaman hemen kan sekeriniz yükselecektir.
Bir sorun olduğunda doktora başvurmak.
Şeker hastalığının tedavisi diğer hastalıklar gibi belli bir süre sonunda bitmez,
bütün hayat boyunca sürer. Önemli olan
yaşam biçiminizin değiştirilmesidir. Yeni
ve sağlıklı alışkanlıklar edinmek çok
önemlidir ama en önemlisi bu alışkanlıkları ömür boyu sürdürmektir.
Bizim çok güzel bir deyimimiz vardır
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(Aile ve gençlik danışmanı, konferans
konuşmacısı, eğitimci ve sosyal danışman)

”kendi kendinin doktoru olmak” evet
önce ne yapacağını öğrenmek ve sonra
doktorla beraber gerekli olan tedaviyi
uygulamak.
Sağlıklı yasamak isin özü. Eğer ileriki
zamanlarda insuline başlamanız gerekirse bundan çekinmenize ve korkmanıza
gerek yok bu sadece sizin iyiliğiniz için
ve gerekli olandır. Insulin tedavisinin
yani sıra sağlıklı yaşam biçiminizde devam edilmelidir. Eğer insulin alıyorum
onun için istediğimi yerim diye düşünürseniz yanılırsınız ve kan şekerinizin düşmediğini görürsünüz.
Eğer yukarıda saydıklarımıza önem verip bunları günlük yaşantınızın doğal
bir parçası yaparsanız, şeker hastalığıyla birlikte iyi ve uzun bir yaşam sürdürmek mümkün olabilir.
Unutmayın! Yeni sağlıklı yaşam biçimi
ile tip 2 şeker hastalığı sizin yol arkadaşınız olacaktır.

ØSTERBRO’DA AYLIK KİRASI
UCUZ OLAN 5 ODALI SATILIK
ANDELSLEJLİGHED
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- Topluma uyum sağlamakta güçlük çeken gençler
- Zorla evlilikler
- Farklı kültürlerden evlilikler
- Şiddet kurbanı olan kadınlar ve kızlar

Sorø şehri

merkezinde
144 m2 büyüklüğünde, 5 odalı andelslejlighed
2 katlı 103 m2
daire satılıktır. Daire, geniş antre, iki büyük oda,
büyüklüğündeki
köşe salon, büyük yemek odası ve küçük bir
andelslejlighed
oda ile banyo, yemek yenebilecek büyüklükte
daire acilen satılıktır.
mutfaktan oluşmaktadır.
Fiyatı:
Dairenin bulunduğu apartmanın çocuk oyun
325.000 DKK
bahçesi, yazın yemek yenebilecek büyük
Müracaat:
bahçesi, ücretsiz çamaşırhanesi, çok ucuza
Tlf: 30 13 42 42
kablolu tv-internet ve telefon yayın sistemi vardır.
Faelledparken’a çok yakın olan daire Jagtvej’dadır. DİDİM’DE ARSA
Fiyatı: 2.595.000 krondur (Fiyatta pazarlık yapılır).
Didim’de 300 m2
Aylık gideri 4.500 krondur. Daha geniş bilgiyi
tapulu ve parselli
144andel@forum.dk adresine mail yazarak, ya
arsamız satılıktır.
da 28 75 34 04 no’lu telefondan alabilirsiniz.
Müracaat:
PAMUKKALE’DE SATILIK ARSA,
Tlf: 2292 7512

BAHÇE ve EV

��������

ACİLEN SATILIK

ANDELSLEJLIGHED

Denizli, Pamukkale yolu üzerinde ve
Pamukkale’ye yaklaşık 2 km uzaklıkta, benzin
istasyonu karşısında 1308 m2 arsa satılıktır.
Yine Pamukkale yolu üzerinde bulunan
Küçükdere köyünde 2 katlı bir ev ile içinde her
türlü meyva ağacı ile zeytin ağaçları bulunan 2
dönümlük bahçe de satılıktır. Her üçünü almak
almak isteyenlere fiyatta kolaylık sağlanacaktır.

Müracaat: hckahraman@gmail.com
ya da Tlf. + 45 21 27 17 44

Reklam ve
ilanlarınız için
HABER
gazetesini seçin
www.haber.dk
haber@haber.dk
www.club-alaturca.dk
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SPOR-YORUM
İrfan Kurtulmuş

Futbolumuza devamlılık lazım

B

UEFA yılın 11’ini seçiyor
oylamada bizden ve
tanıdık isimler var
U

EFA’nın resmi
web sitesi UEFA.com sitesinde
düzenlenen yılın onbiri
yarışmasında Türk futbol
adamlarının yanı sıra Türkiye liglerinde top koşturan ve görev yapan isimler
bulunuyor.
Bu yıl 8. kez düzenlenen
yarışma internet üzerinden futbolseverlerin oy verebilmeleri esasına dayanıyor. Oylama 12. Ocak’ta
sona erecek.
Bu yıl oylanabilecek
oyuncular arasında eski
Fenerbahçeli ve Milli takı-

mımızın başarılı oyuncusu
Mehmet Aurelio, Hamit
Altıntop ile Milli takım
teknik direktörü Fatih
Terim bulunuyor. Fatih
Terim’le birlikte yılın 11’i
yarışmasında antrenör
olarak İspanya’ya Avrupa kupasını kazandıran
ve halen Fenerbahçe’nin
teknik patronu olan Louis
Aragones de bulunuyor.
UEFA’nın resmi web sitesindeki oylamanın bulunduğu sayfada son yedi
yılın kazanan isimleri de
bulunuyor. 2002 yılında
yapılan oylamada en iyi

11’in kalecisi olarak Beşiktaş kalecisi ve Milli
takımımızın file bekçilerinden Rüştü Reçber yer
almıştı.
UEFA oylamasında en
fazla oyuncuyla
yer alan takım
Manchester
United ve Chelsea. Yılın 11’i
yarışmasında
Manchester
United’den 7,
Chelsea’dan 6
oyuncu bulunuyor. Oylama

listesinde yer alan oyuncuları veren kulüp sayısı ise
toplam 20.

(Haber)

u yılın son yazısında biraz nostalji yapalım..
2008 yılı yaz tatili futbol açısından Türk halkı
için, mutlu, heyecanlı, neşeli ve gurur verici geçti desek
yanlış yapmış olmayız.
İsviçre-Avusturya ev sahipliğinde yapılan 2008 Avrupa
Futbol Şampiyonasında, Türk Futbol Milli Takımı şampiyon İspanya’dan daha çok konuşuldu, alkışlandı.
Türkiye’nin, İsviçre, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyetleri maçlarında son dakikada, uzatma saniyelerinde attığı gollerle şampiyonada yoluna devam etmesi tüm Avrupa ile birlikte dünyada büyük yankı buldu.
Herkes bu başarıya ‘şans faktörü’ kılıfı takmaya kalktı ama, şans denen faktör olsa olsa kötü oynanan bir
maçta olabilirdi. 3 maç arka arkaya şans olduğunu söylemek sahada oynayan, alın teri akıtan futbolculara ve
onları hazırlayan teknik heyete karşı yapılan en büyük
haksızlık olur.
Almanya ile oynanan yarı final maçında mükemmel
oynamamıza rağmen uzatmada elenmemize rağmen
herkes bizi konuştu, bize övgü yağdırdı.
Türkiye, ülke olarak milyonlarca dolar verse bu kadar
güzel reklamını yaptıramazdı. Türk futbolunun Avrupa
Futbol Şampiyonasında elde ettiği 3. lük başarısının ardından kulüplerimiz Avrupa’da bocalamaya başladı.
G.Saray’ın elemedeki rakiplerine bakıldığında katılması gereken Şampiyonlar Ligine gidemeyip UEFA’ya
kalması(Gerçi şu anda iyi gidiyorlar), F.Bahçe’nin Şampiyonlar Liginde yoluna devam edememesi, Beşiktaş’ın
elenerek bu yıl Avrupa’da hiç olmaması.
Bu Türk futboluna özgü bir durum mudur nedir bilinmez, fakat bizim futbolumuzda ve futbolcumuzda halen bir ‘devamlılık’ eksikliği olduğu gözleniyor. Yani, biz
ülke olarak bir İspanya, bir İtalya, bir Almanya ve bir
İngiltere gibi ülkelerin devamlılığını gösteremiyoruz.
Şimdi diyeceksiniz ki, İngiltere Avrupa Futbol Şampiyonasında yoktu. Doğru.. Fakat İngiliz takımların devamlılıklarını yıllara yayıp bir bakın.
G.Saray 2000 yılında Türk futbol tarihinde bir UEFA
Kupasını kazanan ilk Türk takımı oldu. Peki, G.Saray o
tarihten beri şimdiye kadar Avrupa’da neler yaptı…?
Birde, G.Saray’ın 2000 yılı UEFA finalinde yendiği Arsenal kaç defa daha finale geldi? Bu farkı yakalamak lazım…
2002 yılında Dünya 3. olmuş Türkiye, 2004 Avrupa
Futbol Şampiyonası ve 2006 Dünya Kupasında yoktu.
Futbolda büyük ülke olmak, gerek ulusal takım gerekse
kulüp takımların devamlılık başarılarıyla orantılı..
Ara transfere dikkat
Daha önceki yazılarımızda kulüplerimizin yanlış transfer politikalarını eleştirmiştik. Şimdi, yeni yılla birlikte
ara transfer dönemi başlayacak. Takımlarından memnun olmayan, ligde kötü durumda olan kulüplerimiz
yine transfer piyasası kazanında terleyecek.
Şunu söylemek istiyoruz, belli menajerlerin allayıp
pulladığı futbolcuları izlemeden aldıkları sürece kulüplerimiz hep bu ızdırapı çekecek.
Kendi teknik heyetin izlemediği futbolcuyu alan kulüplerimiz paraları boşa sokağa döküp yine yeni transfer döneminde milyonları harcamak zorunda bırakılacak..
Bizden söylemesi. Yeni yılınız şimdiden kutlu olsun.

HAYDİ BİLGİSAYAR BAŞINA.
Her yıl düzenlenen ve bu yıl 12. kez
gerçekleştirilecek olan UEFA yılın 11’i
yarışmasında Türk futbol dünyasının
yakından tanıdığı ismler yer alıyor

irfan.kurtulmus@haber.dk
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haber Bulmaca
Avrupa’da

bir ülke
Örme iflleri

Dolmakalem
"Zeynep ..." 
(Yazar)

Dahi

Yap›m iflleri



Casus

K›s›rl›k,
verimsizlik



Takvimli
defter

Afla¤› do¤ru
gidifl

Bir ‹ngiliz
biras›





Zevk, gusto
Bir zeka 
oyunu



Azeri çalg›s›





Bir aktris

Bir anakara
ad›
Valide

‹zmir ilçesi

Meydan
Aç›kl›k

Bisturi
Lenf



Kayakta bir
inifl yar›fl›
Etkin



Eski
M›s›r’da
üretici güç
fiöhret



Kanal D’de
bir tart›flma
program›
Azrak





"... O¤ur"
(Müzik
sanatç›s›)
Mant›k



‹nak,
dogma
Kesici bir
araç



‹lham
Aktinyum
(Simge)

Hicap,
utanma
Hile

Yi¤it,
kahraman
Neodim
(Simge)

Bir
aktör
Saz›n en
kal›n teli

Güzel
kokulu olan
fley
Öpücük
Bir iflaret
s›fat›

Yemin
Sa¤l›kl›,
s›hhatli







Radyum
(Simge)
Deniz tafl›t›





Merhem
Eski bez
parças›,
paçavra

Tek nöbetçi
bulunan yer



"‹lhan ..."
(Yazar)
Olay




Taraf


Fas’›n plaka
imi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





Asetik
asidin tuzu
Tayin etmek

Telli bir halk
çalg›s›



Kapal›
karfl›t›
Yalanc›
safran

SOLDAN SAĞA
1) Gelip geçici , üstünkörü
2) Erkek kişi-Bir Roman
3) Bilgisiz cahil-Polonya halkından olan kimseRusça’da evet
4) Bir renk-asetik asit tuzu
5) Kendini hasta gibi gösterme
6) Vazedilmek durumu
7) İçinde yük taşınan aracın boş durumdaki
ağırlığı-Tersi bir oyun makinası
8) Beyaz-tersi geniş karşıtı
9) Madensel-emir kipinde itmek eylemi
10) Seciye karakter-bir çam türü
YUKARDAN AŞAĞIYA
1) Sanatçı
2) Kas-kiraya verilerek gelir getiren mülk
3) Müslüman olmayan evli kadın
4) Fakat lakin-aylak
5) Haykırma bağırma-anne
6) Yılın on iki de biri-Türk müziğinde bir
makam
7) Lale bahçesi
8) Sonu olmayan gelecek zaman-piyasa fiyatı
9) Güçlük korkulacak tehlikeli durum-uzaklık
anlatır
10) İngilizce içinde-posta sürücüsü



Bir
baflkas›na
ba¤›ml›l›¤›
olan

"Sezen ..."
(Müzik
sanatç›s›)
Yapma,
etme

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



‹liflkin, dair
‹sviçre’de
bir nehir
Uzaklaflma

Çizgi
Bozukluk,
yanl›fll›k,
eksiklik

Meflrubat
Gelir

Alamet,
niflan
Gökyüzü

Mecal









Radon
(Simge)

San›



A¤abey
Bir ilimiz

Birleflmifl
Milletler
(K›saca)

Yeni
Zelanda’n›n
plaka imi

‹sim
Tutu, ipotek

Satrançta
bir tafl
"... Kiremitçi"
(Yazar)

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.

Pele´s Møbler
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www.peles.dk

Pele’yi tanımayan zarardadır

BİZDEN UCUZU YOK! MAĞAZAMIZA UĞRAYIN, AYIN UCUZLUĞUNDAN SİZDEN YARARLANIN

Pele Mobilya’ya
gelin,
kesenize uygun
olarak yuvanızı
zevkinize
göre kurun
Koltuk masasında (Sofabord)
ayın şok ucuzluğu
Normal fiyatı: 2.499,- kr.

Şok fiyat:

999,- kr

Yorgan ve yastıklarımızda, yatak örtülerimizde
büyük ucuzluk. Çift kişilik Merinos yatak örtüsü:
Normal fiyatı: 299,- kr.

Şimdi

150,- kr.

Pizzapan: 100,- kr.

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

Evlere ücretsiz taşıma servisimiz vardır
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