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Danimarka’da ile birlikte tüm
Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan
Avrupa Parlamentosu seçimlerinde
Türkiye karşıtları başarı elde ettiler.
Danimarka’dan seçilecek 13 üye
arasından seçilen 5 parlamenter seçim
kampanyaları boyunca katıldıkları
tartışmalarda Türkiye karşıtı tutum
sergilemeleriyle tanınıyorlar.

Düğün,Nişan, Kına Gecesi, Doğum
Günleri ve her türlü eğlenceniz için
bizi arayınız
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HABER udkommer
næste gang den 14. august 2009.
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Haziran ayı başında yapılan AP
seçimlerinde elde edilen sonuçlar
korku ve endişe yarattı.
Seçimlerde Sosyal Demokratlar
hezimete uğrarlarken, Avrupa
Parlamentosuna ırkçılar ve yabancı
düşmanları doluştu. Sağduyulu
politikacılar ile göçmenler arasında
büyük endişe gözlenmeye başladı.

Haberle ilgil haber ve yorumlar sayfa 6, 7 ve 11’de

Din portal til det tyrkiske
samfund i Danmark

Tüm Epilasyonlarda
(permanent hårfjerning)
%60 indirim.

haber
ha
Tyrkisksprogede
gratis
DANSK
månedsavis

www.haber.dk

haber@haber.dk

● 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

2

HABER

haber

Haziran/Juni 2009

TRAFİK CANAVARI TÜRK’E SINIRDIŞI. Danimarka’da, alkollü araba kullanarak iki kişinin ölümüne neden olan 19
yaşında Cüneyt Yorulmaz adlı bir Türk’e hapis cezasının yanısıra sınırdışı edilme kararı verildi. Geçtiğimiz Mart ayında
Nyköbing Falster bölgesinde arabasıyla giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek karşıdan gelen bir arabaya çarpan
Türk genci 2 kişinin ölümüne sebebiyet vermişti. Kaza sonrası alkol muayenesi yapılan Türk gencin alkollü olduğu tespit
edilince cezaevine konmuştu. Holbaek Mahkemesi, 1.5 yıl hapis cezasına çarptırdığı 19 yaşındaki Cüneyt Yorulmaz’ın
10 yıl süreyle Danimarka’ya girmeme koşuluyla cezası bittiğinde sınırdışı edilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, Türk
gencin 8 yıl süreyle araba kullanmasını yasaklayarak ehliyetine el koydu. Trafik kazasında ölüme sebebiyet veren alkollü
sürücüye sınırdışı kararı verilmesinin bir ilk olduğu öğrenildi. Türk genci, sınırdışı edilme kararını temyiz etti.

TRAFİK SUÇUNDAN
İLK SINIRDIŞI KARARI
BİR TÜRK’E VERİLDİ

HABER
Göçmen oyuna güvenilir mi?

Y

oğun ve önemli bir ayı geride bıraktık. Bu ay
bizler için önemliydi, zira bizleri de çok yakından ilgilendiren ve ilgilendirecek olan bir Avrupa
Parlamentosu seçimleri bu ay yapıldı.
Seçimlerde bizlerle aynı topraklardan gelen Hüseyin
Araç da adaydı ve bir çoğumuz her ne kadar tüm olanaklarımızla onu seçtirmeye çalıştıysak da pek başarılı olduğumuz söylenemez.
Hüseyin Araç’ın seçim kampanyası bir çok noktayı gün
yüzüne çıkarması bakımından önemlidir.
Öncelikle demokrasiyi ne kadar özümsediğimizi göstermesi açısından dikkatimizi çeken bir örneği sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Kendisinin de hazır bulunduğu bir çok ortamda aramızdan bazıları çıkıp “Benim size 10, 20, 30 oyum var” diyebilmiştir. Bunu söyleyen bir kişi de değildir. Benzer açıklamaları bir çok kişiden duyduk. Hatta bazı örgütlenmeleri
temsil eden kişilerin de biz sana destek vereceğiz dedikleri
de kulağımıza geldi.
Bu ne demektir? Ben bazı kişilerin oylarının nasıl olacağını belirleyeceğim demektir. Bu da bizim demokrasiyi
ne kadar önemsediğimizi kavradığımızı gösteriyor. Bunu
söyleyen kişiler belki bunu iyi niyetle söylemiş olabilirler,
ancak sonuç ortada. Türkiye kökenlileri düşünürsek 19 bin
oy verme hakkı olan kişiden çıka çıka 7 bine yakın oy çıkmıştır.
Bu neyi göstermektedir? Artık etnik temele dayalı seçim
kampanyası işe yaramıyor. Yani ben göçmenim, göçmenler bana oy verse seçilirim demek yetmiyor. Belki belediye seçimlerinde bu mümkün olabilir, ancak genel seçimlerde ve AB seçimlerinde Danimarkalı seçmene de hitap
edecek şeyler söylemek gerekiyor.
Bu seçim sonuçları Avrupa genelinde yayılmakta olan
tehlikeli bir eğilimin, o korkunç ırkçı canavarın dişlerini
göstermeye başladığını göstermesi açısından da bizler için
önemli olmuştur.
Artık bu ülke siyasetine daha fazla etki etmek, tartışmaya
daha fazla oranda katılmak ve yayılan ırkçılığı durdurmak
için hepimize görev düşmektedir...
Önümüzdeki ay gazetemiz yaz tatili yayınlanmayacaktır.
Ağustos ayında yeniden sizlerle birlikte olabilmek umuduyla hepinize sevdiklerinizle birlikte güzel bir yaz tatili
diliyoruz.
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Tegning: Lise Özer

İSLAM DEVRİMİ ÇATIRDIYOR MU? İran’da yapılan seçimlerde Mahmud Ahmedinejad’ın oyların yüzde 63’ünü alarak galip çıkması
yoğun protestolara neden oldu. Seçimlerde hile yapıldığını öne süren özellikle gençlerden oluşan yoğun kalablaıklar caddelere döküldü.
İki milyon kişinin katıldığı öne sürülen gösteriler düzenlenirken, çıkan olaylarda devrim muhafizlarının açtığı ateş sonucu 8 kişi hayatını
kaybetti. Uluslararası gözlemciler gösterilerin devam edeceğini ve protestoların artan şekilde devam etmesi durumunda İran’da İslam
cumhuriyetinin çökebileceğini öne sürüyorlar. Bir rejim değişikliği durumunda devrik İran şahının oğlu Rıza Pehlevi’nin İran’a dönerek
ülkenin başına geçeceği öne sürülüyor.
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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.
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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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Bir astronotun düşündürdükleri…
Cengiz Kahraman

A

ndreas Mogensen adındaki 32 yaşındaki genç bir Danimarkalı astronot dünya genelinde 8413 aday arasından Avrupa Uzay Dairesi’ne seçilen 6
astronottan biri oldu.
Genç astronot alacağı uzun bir eğitimin ardından evrenimiz hakkında
önemli bilgilerle bilim dünyasına ışık
tutacak bir ekipte yeralacak.
Danimarkalı genç astronotun Avrupa
Uzay Dairesi’ne seçilmesi beni aslında
hiç şaşırtmadı.
Bir çok alanda başarılar elde eden Danimarka’nın bu alanda da başarı elde
edeceğini tahmin etmek ve bu başaranın sırrını anlamak hiç de o kadar zor
değil.
Yılda 3 milyon kişinin tiyatroya gittiği, 10 milyonun üzerinde insanın müzeleri ziyaret ettiği, 13-14 milyon sinema
biletinin satıldığı, ortalama 30 milyon

kitabın satıldığı, 3-4 milyon insanın bu
iletişim çağında hala yazılı basını takip
ettiği bir ülkede neden bir astronot yetişmesin ki!
Dünyanın önde gelen atom fiziksi Niels Bohr’u, elektro magnetizmi bulun
Hans Cristian Örsted gibi bilimcileri
yetiştiren Danimarka tabii ki uzay bilimine de katkı sağlayacak.
Evet, Danimarka’nın bir çok alanda
başarılar elde etmesi beni şaşırtmıyor
demiştim.
Çünkü geriye dönüp baktığımızda Danimarka’nın bilimden, sanata, edebiyattan, siyasete, spora kadar bir çok
uluslararası başarılara imza attığını görüyoruz.
Oscar’da, Cannes Film Festivalinde,
Berlin’de ve dünyanın önde gelen film
festivallerinde Danimarkalıların ödüller
aldığını gördük. Dünya sinema endüst-

risi Hollywood’da Danimarkalı yönetmenlerin, oyuncuların filmler çektiğine
tanık olduk.
Lars Von Trier gibi bir Danimarkalı yönetmen dünya basınının karşısına
geçip dünyada en iyi yönetmen benim
diyebilecek cesareti veya ukalalığı kendinde görebiliyor.
Sporda elde ettikleri başarılar da öylesine. Fizik gücüne değil, zeka gücüne
bağlı spor dallarında, olimpiyat oyunlarında, turnuvalarda madalyaları toplayan Danimarkalılar, futbol, hentbol
gibi bir çok kolektif sporda da başarılara imza atıyor.
70 milyonluk Türkiye’nin başbakanının direnmesine rağmen NATO genel
sekreterliğine bir Danimarkalının getirilmesi sağlanabiliyor.
5.5 milyonluk küçücük İskandinavya
ülkesi Danimarka tarih üstüne tarih

yazıyor, uluslararası alanda başarıdan
başarıya koşuyor.
Danimarkalıların bütün bu başarılarının temelinde birbirlerine teşvik ve
destek yatmaktadır. Başarılı olanı, başarabilecek olanı herkes elbirliği ile sonuna kadar destekler, Şarklılar gibi
kösteklemez, bu da bize ip cambazının
nasıl seyredildiği arasındaki farkı hatırlatır.
Cambaz seyretmenin iki farklı açısı işte bu olsa gerek. Şarklılar cambaz
ipte yürürken ha düştü, düşecek derlerken, Batılılar ha geçti, geçecek diyorlar.
Bilim dünyasına ışık tutan insanlardan tutunda, yaşamın her alanında insanlığa hizmet verecek insanlar yetiştiren Danimarka, yetiştirdiği bu insanlarla ne kadar gurur duysa, ne kadar
övünse azdır. İyi yazlar.
cengiz.kahraman@haber.dk

Wilders iyice çıldırdı
Hz. Muhammed’e barbar dedi. Kur’an’ın yasaklanmasını istedi. “Camiler kapatılsın yeni camiler yapılmasın” dedi, Müslümanlara ait özel okulları faşist kurumlar olarak niteledi.

G

eçtiğimiz yıl hazırladığı “Fitne”
filmiyle gündeme
gelen İslam düşmanı Hollandalı politikacı
Geert Wilders Kopenhag’da
yaptığı konuşmada tehlikeli
provokasyonlara girişti.
Danimarka’da “Basın Özgürlüğü Derneği” (Trykkefrihedsselskabet) tarafından
düzenlenen ve Danimarka
Parlamentosu salonlarında
yapılan bir konferansta konuşan Wilders’i Danimarkalı
bakanlar ve parti genel başkanları ile bazı milletvekilleri de dinlediler.
Çok sıkı güvenlik önlemleri altında Kopenhag’a gelen
Wilders’e Kopenhag’da bulunduğu süre içinde de ge-

niş bir bir koruma şemsiyesi
uygulandı.
Wilders konuşmasında provokasyonlardan geri kalmadı
ve Hz. Muhammed’i barbar
olarak nitelendirdi, İslam
dinini totaliter bir ideoloji
olarak tanımlayan Wilders
Avrupalı politikacıları İslamiyet”e izin vermekle ve
“yaklaşan tehlikeyi” görmemekle suçladı ve Avrupalı liderleri “kalın kafalı” olarak
niteledi.
Avrupa ülkelerindeki camilerin kapatılmasını ve yeni
cami yapılmasına yasak getirilmesini isteyen Wilders,
Kuran-ı Kerim’in basılıp
yayınlanmasının yasaklanmasını da istedi.
Müslümanlara ait özel

okulları faşist kurumlar
olarak adlandıran Wilders
bu okulların da derhal kapatılması gerektiğini söyledi.
Wilders ayrıca suç işleyen
Müslüman göçmenlerin AB
vatandaşlıklarının ellerinden alınıp sınır dışı edilmelerini istedi.
İslamiyet”in var olduğu her
yerde kan aktığını söyleyen
Wilders, Avrupa sosyal Demokratlarını “Şeriat Sosyalistleri” olarak adlandırdı
ve bu partileri İslamiyete
Avrupa’da izin vererek teslimiyetçi bir tavır sergilediklerini söyledi.
Geçtiğimiz hafta yapılan
Avrupa parlamentosu seçimlerinde büyük bir başarı elde
ederek Hollanda’nın ikinci

büyük partisi konumuna
gelen “Özgürlük Partisi” genel başkanı Geert Wilders,
iki yıl sonra başbakan olacağını ileri sürerek kendisi ile
görüşmeyi reddeden Danimarka başbakanı Lars Lökke Rasmussen’e atfen, “Şimdi benimle görüşmüyor, ama
ben başbakan olunca, o da o
zaman halen başbakanlık ya-

parsa elimi sıkmak zorunda
kalacak” dedi.
Konuşmasını bazı istatistiksel verilerle de süsleyen
Wilders, 10 İngiliz Müslümandan 4’ünün kişinin şeriat istediğini, Hollandalı
Müslümanların yarısının 11
eylül’de düzenlenen terör
saldırılarını desteklediğini, ve her üç Fransız Müs-

lümandan birinin intihar
bombacılarını kınamaya yanaşmadığını söyledi.
Wilders
konuşmasında
ayrıca kendisine sınır kapılarını açan Danimarka’ya
teşekkür ederek, geçtiğimiz
aylarda İngiltere’ye girmesine izin verilmemesini
eleştirdi.

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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Annem - babam neden Danimarka’ya gelmediler?
Sadi Tekelioğlu

S

orunun cevabını hemen vereyim. 21
yıldır yaşadığım Danimarka’da annem babam beni ziyaret etmediler. Bunun bir tek nedeni var. O da dünyanın
en onur kırıcı uygulamalarından biri
olarak gördüğüm vize çilesine o yaşlı insanları maruz bırakmamak inatçılığı. Kendimce bir protesto. Annem ve
babam beni ömürleri yeterse Danimarka’ya vizesiz girebilecekleri gün geldiğinde ziyaret edecekler. Onlara “Buraya gelmeniz için vize almanız gerekli,
bunun için de 14 çeşit belge ile birlikte
İstanbul ya da Ankara’ya gitmeniz, Danimarka temsilciliklerinde vizeye başvurmanız gerekiyor” demeyi kendime
yediremiyorum.
Yukarıdaki paragraf geçtiğimiz günlerde katıldığım ve AB-Türkiye ilişkilerinin tartışıldığı bir panelde bana sorulan bir soruya verdiğim cevaptır.
Türk basınında bu günlerde “Avrupa
Birliği ülkelerine vize kalktı, kalkıyor”
başlıklı haberler okuyoruz. Başlıkları
görünce seviniyoruz, başlığın altındaki
yazıyı okuyunca ise Avrupalıların göz
boyamacı, iki yüzlü açıklamalarını görüp şüpheye düşüyoruz. Acaba bizi kafaya mı alıyorlar diyerek.
1980’li yılların başından itibaren suya

atılan bir taşın halkaları gibi tüm Avrupa ülkelerinde yayılan “Türklere vize
uygulama” sporu aradan geçen yıllar
içinde inanılmaz sayıda vatandaşımızı mağdur etti, maddi ve manevi zarara yol açtı. Türk olan eşini dostunu bile
kendi ülkesine davet etmek isteyen AB
vatandaşlarına kendi ülke yetkilileri
“dostunuzu o kadar seviyorsanız gidin
onu memleketinde ziyaret edin” tavsiyesinde bulundular,bulunmaya devam
ediyorlar.
Halbuki vize uyguladıkları halkın ülkesi AB’ye üye olmak üzere müzakerelere başlamış. Yasalarını kurallarını AB
müktesebatına uydurmaya söz vermiş,
bunun için reform süreci başlatmış.
Ara başlıkta “vize bize müstehak” dedik, Çünki vizeden mağdur olan bizler
yalnızız. Hakkımızı savunacak kimse
yok.
1963 yılında imzalanan Ankara anlaşması ve ardından imzalanan katma
protokol uyarınca Avrupa Birliği ülkelerinin Türklere vize uygulama hakkı
bulunmuyor. Bunu gündeme getirmek
için son bir kaç yıl içinde bir kaç Türkün bireysel olarak Avrupa Adalet divanına başvurması yeterli oldu.
Zaman zaman Avrupa ülkelerine Türk

siyasetçileri çeşitli heyetler halinde gelirler, vatandaşlarımızın büyük bir heyecanla katıldığı dert dinleme toplantısı yaparlar. Bu toplantıların bir çoğuna
ben de katıldım. Bu toplantılara dinleyicilerin karşısına geçen siyasetçilerimiz, “aman ha mutlaka çocuklarınızı
okutun” cümlesiyle özetlenebilecek saatler süren konuşma yaparlar ve sorunları Ankara’ya ileteceğiz diyerek masadan kalkarlar. Nedense yıllardır süren bu toplantıların ardından bir Allahın kulu siyasetçimiz kalkıp da şu vize
sorununu gündeme getireyim demez.
Halbuki bu sorun hem 70 milyonluk
Türk halkı hem de Avrupa’da yaşayan
3,5 milyon vatandaşımızın en büyük sorunudur.

rum. Hani mahalle arasında oynanan
futbol maçlarında oyuna katılımı sonuca etki etmeyecek olan çocuklar vardır
ya, işte onların fasülyeden oynaması
gibi oynayan bir üye olacağımızdan korkuyorum. Yani AB üyesi bir Türkiye,
ama vatandaşları AB’nin ruhunu oluşturan serbest dolaşımdan men edilmiş
bir üye. AB ile üyelik görüşmeleri yürüten büyüklerimize buradan sesleniyorum. “Mister, devam edeceksek şu vizeyi kaldırın” deyin lütfen.
Bu arada Türkiye’deki Danimarka büyükelçisi sayın Jesper Vahr’a de sesleniyorum. Eminim ülkemizde gayrimenkul alan 7 bin civarında Danimarka
vatandaşının, ülkeme tatile gelen 200
bin Danimarkalı tatilcinin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine yaptıklaFasülyeden AB üyesi
rı katkıdan dolayı memnuniyet duyduAB ile üyelik müzakereleri yürüten ül- ğunuzu ve bunu bulunduğunuz çeşitli
keme, kıravatını bağlamasını bilmeortamlarda da dile getirdiğinizi kesin
yen Avrupalı politikacıların, “Şunu yap, olarak bilmesem de tahmin ediyorum.
bunu yerine getir, yoksa bizim aramız
Ama ne olur ülkenizin çalıştığınız ülke
katılamazsın” dediklerini duydukça ve
vatandaşlarına da vize uyguladığını
annemle babamın Danimarka’ya gelhem de en katı kurallarla vize uygulamek için vize almak zorunda oldukları- dığını da sözlerinizin sonuna ekleyin
nı da düşününce “Acaba biz AB’ye üye
lütfen. Ya da bu konuda siz de bir şey
olursak ‘fasülyeden üye’ mi olacağız”
yapın.
sadi.tekelioglu@haber.dk
diye düşünmekten kendimi alamıyo-

Avrupa’da ırkçılık temize çıkıyor
Haziran ayı başında yapılan AB seçimlerinde elde edilen sonuçlar korku ve endişe yarattı. Seçimlerde Sosyal Demokratlar hezimete uğrarlarken, Avrupa Parlamentosuna ırkçılar ve yabancı düşmanları doluştu. Sağduyulu politikacılar ile göçmenler arasında büyük endişe gözlenmeye başladı.

A

vrupa Parlamentosu seçimlerinde
özellikle Doğu Avrupa ülkeleri ile
Danimarka, Hollanda ve
İngiltere’de ırkçı ve yabancı
düşmanı politikalarıyla tanınan partilerin yaptığı oy
patlaması Avrupa genelinde
endişeye neden oldu.
Endişe duyanlar iki gruba
yarılıyorlar. Birinci grupta yabancılar bulunuyor.
Kendilerini açıkça ırkçı ve
yabancı düşmanı olarak adlandıran partilere gösterilen
yoğun seçmen desteği Avrupa ülkelerinde yaşayan bir
çok yabancıyı gelecekleri konusunda endişeye sürükledi.

Hollanda da başkanlığını
İslam karşıtı “Fitne” filmiyle tanına Geert Wilders’in
yaptığı Özgürlük Partisi 4
milletvekili seçtirerek Avrupa Parlamentosuna girmesi kadar ülkesinde ulaştığı
yüzde 14,5 oy oranıyla Hollanda’nın ikinci büyük partisi haline gelmesiyle de dikkatleri bir kez daha üzerine
çekti. Bu seçim galibiyetinin
ardında hızını alamayan
Wilders Kopenhag’da Danimarka parlamentosunda
yaptığı bir konuşmada Hz.
Muhammed’i barbar olarak
nitelendirdi, Müslümanlara
ait özel okulların kapatılmasını istedi. Camilerin de

kapatılmasını isteyen Wilders Kur!an-ı Kerim’in Avrupa’da yasaklanmasını da
istedi.
Avrupa Parlamentosu seçimleri sonunda yabancı
düşmanı ve ırkçı partilerin
elde ettiği seçim sonuçları
Avrupa Birliği hayran ve
yanlılarını da endişeye sürükledi. Zira bu kadar çok
yabancı düşmanı ve yerel
politikalar savunan liste ve
politikacının başarılı olması
önümüzdeki dönemde parlamentonun çalışmalarına
gölge düşürebilecek ve parlamentonun zor durumdaki
imajının düzeltilmesi çabalarını güçleştirebilecek

Advokat Kadir Erdo�mu�

eak-design.com

Hestetorvet 7, 1. 4000 Roskilde
Tlf.: 29 72 39 98  Fax: 46 32 00 81
Vindingevej 7 C
Mail: kadir@erdogmus.dk

Zevkinize göre mimarı tasarım
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DK - 4000 Roskilde
Tlf.: +45 29 72 39 98 - Fax: 46 35 31 61
Mail: kadir@erdogmus.dk

Avukata gitti�inizde geç kalmõ� olmayõn
Her konuda
hukuki
sorularõnõz
için arayabilirsiniz.
Avukata
gittiğinizde
geç
kalmış olmayın,
her türlü hukuki
sorunlarınız için arayabilirsiniz.

Uniq design med den personlige smag

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

Arkitekt/bygningskonstruktør

Tel :2127 5146
ak@eak-design.com

www.eak-design.com
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Danimarka’da Türkiye
karşıtları bayram etti

SATDISCOUNT

Danimarka’da ile birlikte tüm Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Türkiye karşıtları
başarı elde ettiler. Danimarka’dan seçilecek 13 üye arasından seçilen 5 parlamenter seçim kampanyaları boyunca katıldıkları tartışmalarda Türkiye karşıtı tutum sergilemeleriyle
tanınıyorlar.

www.satdiscount.dk

BAZAR ELEKTRONIK

Yeni adresimizde sadece uydu anteni değil,
elektrik ve elektronik denince akla gelen her
türlü irili ufaklı ürün çeşidimizle hizmetinizdeyiz.
Ara kabloları, kablolu, kablosuz kulaklıklar,
anten ve data kabloları, telsizli sabit telefonlar,
hoparlörler, şarj aletleri ve daha bir çok ürün en
ucuz fiyatlarla bizde.

D-SMART
İskandinavya Servisi

lamentosu
seçimlerine
katılan Hüseyin Araç ise
kazanamadı. 4 üyelik kazanan Sosyal Demokrat Parti’de Araç’ın seçilememesi
Türkler arasında üzüntü
yarattı. 7 binin üzerinde oy
almasına rağmen parlamentoya girebilmek için yeterli
oyu alamayan Araç’ın kazanamamasında partisinin de

ka vatandaşı olan 19 bin vatandaşımızın da seçimlerde
ya oylarını kullanmadıkları
ya da Araç’a oy vermedikleri gösterilen gerekçeler arasında bulunuyor.

İsveç’te korsanlar partisi bir üye seçtirdi

Geçtiğimiz aylarda haklarında açılan davada mah-

oy kaybetmesi gösterilirken,
Araç’ın seçim kampanyalarında Türkiye’nin AB’ye
alınması fikrini sürekli dile
getirmesinin bazı Danimarkalı çevreler tarafından sıcak karşılanmamasının da
yattığı öğrenildi.
Araç kazanamadı…
Sosyal Demokrat Parti Danimarka’da oy kullanlistelerinden Avrupa Par- ma hakkına sahip Danimar-

1.595,-

1.398 Kr.

TAVU
SATD KÇU
ISCO
UNT
- 47 cm

-

Türkiye ve Avrupa haritalı, 3 boyut
görüntülü Navigatörlerimiz gelmiştir.
Film oynatma özelliği olan Bluetooth
telefon bağlantılı Navigatörlerimiz
gelmiştir.
Navigatörlerimiz oyun, film, mp3
oynatma ve çalma özelliklerine sahiptir.
4 İnch : 1.200 Kr., 5 İnch : 1.600 Kr
7 İnch: 2.200 Kr.

Messerschmidt 300
bine yakın oy aldı

Danimarka’da hükümete
dışarıdan destek veren Danimarka Halk partisi’nin
liste başı adayı Morten
Messerschmidt beklenmeyecek sayıda kişisel oy alarak büyük bir çıkış gerçekleştirdi.

İŞTE, EN YENİ TEKNOLOJİ
HARİKASI!

Sınırsız abonelik ve cihaz: 1590,- DKK
İşyerleri için abonelik ve cihaz: 3800,- DKK
Avrupa maçları artık D-SMART’ta.
Daha geniş bilgi için bizi arayın
İsveç ve Norveç’e posta ile gönderilir.

- 24 cm-

M

uhafazakar
Halk
partisi
liste başı adayı,
eski başbakan
yardımcısı ve maliye Bakanı Bendt Bendtsen seçim
kampanyasının başlangıcını ”Türkiye AB’ye üye olmamalı, imtiyazlı ortaklıkla
yetinmeli” sloganıyla açmıştı. Liste N’den (AB’ye karşı Halk hareketi) seçimlere
katılan Sören Söndergaard, Türkiye’nin imtiyazlı
ortaklıkla bile yetinmemesi gerektiğini, Türkiye’nin
AB’de yeri olamayacağı
sloganını öne çıkarırken
Sosyalist Halk partisi adayı Margarethe Auken, “Türkiye’yi bir askeri diktatörlük olarak nitelendirmişti.
Seçim kampanyasının ana
sloganı olarak Türkiye’yi
seçen Danimarka Halk partisi de iki adayını seçtirerek
Danimarka’nın üçüncü partisi olma ünvanını korudu.

Tüm kartları okuyabilen, çoklu dil
seçeneği olan, full HDMI çıkışlı
internet üzerinden
radyolara bağlanan ve her türlü güncelleme yapalabilen,
videoporttan YouTube ve diğer linklere bağlanabilme özelliğine sahip
olabilen en son receiverler gelmiştir.

ÇANAKTA YENİLİK
24x47 cm
büyüklüğündeki 4
köşe çanak anten 70
cm’lik çanağın işlevini
görüyor ve tüm Türk
kanallarını çekiyor.
95,-

TitaniumLNB 0,2 db (Singel)
250,TitaniumLNB 0,2 db (2 çıkışlı)
395,TitaniumLNB 0,2 db (4 çıkışlı)

Komple Çanak Seti

Tüm FRE Türk ve Avrupa
kanallarını çekebilen komple
çanat seti
KAMPANYA
FİYATI
1.098,- kr.

kum olan Pirate bay adlı
dosya paylaşım sitesi yetkililerince kurulan ve internette dosya paylaşımının
serbest olmasını savunan
“Korsanlar partisi” yüzde
7 oy alarak Avrupa Parlamentosuna bir üye seçtirmeyi başardı

7

Her türlü cep telefonlarının
orijinalliği ve garantisi
bozulmadan sim kiliti açılır.
Özellikle iPhone ve Diamond
telefonlarının sim kiliti çılır.

Güvenlik
kameraları
satış ve montajı
Istedgade 44 kld. 1650 København V
Tlf. : 3581 5999 - 5188 8675
Haftanın her günü saat: 10.00 - 18.00 arası açıktır
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göçmen
Turizm sezonu öncesi tuhaf uyarı Çalışan
kadın sayısı artıyor

T

urizm sezon başlar
başlamaz
Türkiye’ye yönelik karlama kampanyası da başladı. Tur
operatörlerinden yapılan
ve Türkiye’nin Danimarkalı tat,ilcilerin tercih sıralamasında bir numaraya yükseldiğini gösteren
araştırma ile aynı gün BT
gazetesinde tuhaf bir uyarı
haberi yayınlandı.
Danimarka’nın Ankara
büyükelçiliğinden Sören
Jacobsen’in ifadelerine dayandırılarak verilen habere

göre son üç yılda dört Danimarkalı turistin tecavüze
uğradığı, üç kadına tecavüz
girişiminde bulunulduğu
belirtilerek Danimarkalı
kadın turistlerin dikkatli
olması isteniyor.
Danimarka Resmi yayın
kuruluşu DR’nin internet
sayfasında aynı haber Danimarkalı tatilcilere uyarı
başlığıyla verilirken, Norveç’in Ankara büyükelçisinin de uyarılarda bulunulduğu belirtildi. Norveç’in
Ankara büyükelçisi Cecilie
Landsverk son yıllarda 20

Norveçli kadının Türkiye’de tecavüze uğradığını
söyledi.
Tyrkiet Eksperten Genel
Müdürü Gündüz Doğusoy,
haberi zamanlama ve içerik
açısından tuhaf bulduğunu
belirterek ”Danimarka’dan
Türkiye’ye tatile giden turistlerin yarısından fazlasını biz götürüyoruz. Bugüne
kadar bir kez bile böyle bir
olayla karşılaşmadık. Madem istatistiki bilgi yayınlıyorlar, İspanya, İtalya ve
Yunanistan’daki tecavüz
rakamlarını da açıklasın-

lar. Zira bu rakamlar açıklanırsa herkes şoke olacaktır” dedi.
Tyrkiet Eksperten satış
müdürü Dennis Jensen
de BT’ye yaptığı açıklamada, kendilerinin tatilcileri
uyarmak gibi bir görevi
olmadığını belirterek, bu
tür konuların yetkililerin
çalışma alanında bulunduğunu söyledi.
Tyrkiet Eksperten acentası her yıl yaklaşık 110
bin turisti Türkiye’ye taşıyor.

DANİMARKALI KADIN TURİSTLER UYARILDI

D

animarka’da göçmen
kadınlar genel olarak en zor iş bulanlar grubuna giriyor. Ancak
Kopenhag Belediye’sinin
araştırmalarında, iş ve eğitim alanında göçmen kadınların oranının yüzde 50’den
60’a kadar artış gösterdiği
tespit edildi.
Belediyenin istihdam ve
uyumdan sorumlu Sosyal
Demokrat Partili başkanı
Jakob Hougard bu artışın
iki nedenden kaynaklandığını dile getirdi.
Hougaard, göçmen kadınlara daha fazla iş bulmak
için çabaladıklarını ve göçmen kadınların artık sadece
evde oturup, çocuk bakmak
yerine, alışkanlıklarından
vazgeçip çalışmaya hazır
olduklarını söyledi.
Hougaard ikinci bir neden
olarak da, Danimarka toplumuna uyum sağlayabilmek
için öncelikle kendine, daha
sonra ailesine destek olmak
için iş sahibi olmanın önemli olduğunu dile getirdi.
Göçmen kadınlarının iş
piyasasına
girmelerinin
gelecek nesiller için önemli
bir gelişme olduğunu vurgulayan Jacob Hougaard,
“Şuanda Danimarkalıların
yüzde 80’lik oranı iş piyasasında ve aynı zamanda
bu sayının 60’dan fazlasını göçmenler oluşturuyor.

Kriz ortamında, her şeye
rağmen bu önemli bir gelişmedir” dedi.

Göçmenler işlerinde
daha iyiler
ÖTE YANDAN Danimarka
İşadamları Derneği, Dansk
Industri’nin(DI) yaptığı bir
araştırmaya göre, göçmenler Danimarkalılara göre
işlerine daha sıkı sarılıyorlar.
Araştırmaya göre, Danimarkalılar arasındaki
işsizlik oranı geçen yıl haziran ayından, bu yılın şubat ayına kadar yüzde 40,3
arttı. Bu oran göçmenlerde
ise sadece yüzde 6,8 artış
gösterdi.
DI danışmanlarından Pernille Kiær, genel olarak, bu
artışın yüksek olduğunu,
bunun olumlu yanını görmemiz gerektiğini söyledi.
Bu oranlardan göçmenlerin, Danimarkalılara göre
işlerine daha bağlı olduklarını görebileceğimizi dile
getirdi. En çok etkilenen
sektörlerin arasında inşaat
sektörü olduğunu, göçmenlerin inşaat sektöründe
büyük oranda temsil edilmediklerini söyledi. Servis
sektöründe çalışan bir çok
göçmenin de işsizlikten fazla etkilenmediği bildirildi.
(Haber)

“Byens hyggeligste café’’

Öğrencilere %15 indirim !

Brunch, klasik salatalar, aparatif yemekler,
nachos, omletler, burgerler, sandviçler, makarna
çeşitleri, sıcak yemekler, et ve balık yemekleri,
dondurma çeşitleri, kumpir, sıcak ve soğuk içecekler
ve daha neler neler...
Kaliteli servisimiz ve güler yüzlü personelimizle sizlere
hizmet vermekten gurur duyarız

Jagtvej 139
2200 København N
Tlf. 35 83 05 85

60 kişilik oturma yerimiz vardır.
Rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Açılış saatleri:Haftada 7 gün Saat:10-22
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AVRUPA PARLAMENTOSU SEÇİMİMLERİ 7 HAZİRAN’DA

Yoğun ilginize teşekkür ederiz. Az sayıda dairemiz kalmıştır.

299.000 kron’dan başlayan peşin fiyatlarla

Cep: + 90 533 3552033

Tel: + 90 242 3116333
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Göçü durdurdu, 24 yaş sınırı Türk uzmandan yararlı bir çalışma
G
evlilikleri durdurmadı

2

001 yılında halen işbaşında bulunan hükümet
tarafından genç kızları
zorla evliliklerden koruyacak
yalanıyla uygulamaya konulan
24 yaş sınırının Danimarka’ya
aile birleşimi yoluyla gelen kişileri durdurmaktan başka bir işe
yaramadığı ortaya çıktı.
İstatistikler, aile birleşimi
yoluyla Danimarka’ya yerleşen kişi sayısının 24 yaş sınırı
yüzünden hissedilir derecede
azaldığını gösterirken sosyal
danışmanların yaptığı açıklamalar ise 24 yaş sınırının genç
göçmenlerin kendi ülkelerinden

biriyle evlenmelerini engellemediği yönünde.
Her ne kadar Rockwool Fonu
tarafından yapılan bir araştırmada 18-23 yaş grubu gençlerin
evliliklerinde azalma görülse de
sosyal danışmanlar, bu istatistiki bilgilerin yanıltıcı olduğunu,
zira bir çok gencin kendi ülkelerinden biriyle evlendiklerini ve
bu evliliklerin Danimarka’da
kayıt altında bulunmadığını
belirtiyorlar.
Kopenhag, Aarhus, Odense,
Höje Taastrup ve Bröndby’de
görevli ev hemşireleri ve sosyal danışmanlar gittikçe artan

sayıda çocuk sahibi genç anne
ile karşılaştıklarını ve bunların
eşlerinin yurtdışında olduğunu
söylüyorlar.
Genç yaşta evlenen özellikle
genç kızların eşleri yılın 6 ayını Danimarka’da turist olarak
geçiriyor. Bu tür evlilikleri genellikle ekonomik olanakları
kısıtlı ailelerin gerçekleştirdiğini söyleyen sosyal danışmanlar
bazı evliliklerin imam nikahı yoluyla gerçekleştiğini, Danimarka’da kayıtlara geçmediğini ve
24 yaş sınırının bu tür evlilikleri
engellemediğini belirtiyorlar.

DİREK KONYA seferlerimiz 21.10.2009’a kadar
devam etmektedir.
DİREK ANKARA 18.08.2009 tarihine kadar devam etmektedir.

(Haber)

ünümüzde sosyal çalışma bilgi ve becer,i gerektiren alan
açısından en fazla unsura sahip bir çalışma alanı bilinir. Birey
ile ülkedeki sosyal sistem arasıda
bağ kurmak bireyi sosyal yasalar ve
uygulamalar içinde topluma yararlı,
üretken biri haline getirmek bazı durumlarda gerçekten büyük zorlukların yaşanabileceği bir alandır.
Danimarka’yı örnek alacak olursak
ülkede yaşayan göçmenler sosyal sistem, okul sistemi, iş piyasası, psikolojik ve pedagojik sistemle karşılaştıklarında bazı durumlarda gerçekten güçlüklerle karşılaşabilirler.
Bu güçlüklerin aşılması için en
önemli ve gerekli şey bilgidir. Bilgi
deyince hem bireyin sosyal sistem
hakkında bilgisi hem de bireye yardım edecek onun sosyal sistem içinde var olabilen biri haline gelmesini
sağlayacak personelin bilgisidir. Personel tabii kis istem hakkında tam
donanımlı olup gerekli her bilgiye sahiptir. Ancak birey sistem karşılaşmasının başarıya ulaşabilmesi için
bireyin tanınması, bireyin davranış
biçimleri ve davranışına neden olan
sosyal ve kültürel nedenlerin bilinmesi gerekmektedir.
İşte bu birey - sosyal sistem karşılaşmasının başarıya ulaşmasına
katkıda bulunabilecek bir kitap
bugünlerde kitapçıların raflarında
yerini buldu.
Uzun yıllar sosyal pedagojik alanda başarılı çalışmaların altına imza
atmış bulunan vatandaşlarımızdan
Ahmet Demir, kendisi gibi uzman bir
sosyal çalışan olan Hanne Merete Pedersen’le birlikte ”Hjertet paa rette
sted” adında kültürler arası sosyal

çalışmalar ışık tutabilecek bir kitap
yayınladı. Sosyal danışmanlar, sosyal
pedagoglar, eğitmenler, öğretmenler
tarafından ilgiyle okunacağına emin
olduğumuz kitap bu meslek uzmanlarının dışında sıradan vatandaşların da faydalanabileceği derin bilgiler içeriyor.
Sosyal Politisk forlag adlı yayınevi
tarafından yayınlanan 120 sayfalık
kitapta birey-sistem karşılaşmasında yaşanabilecek sorunların ele
alındığı 6 ayrı kriz durumu ele alınıyor. Okul-aile işbirliği, boşanma
durumlarında arabuluculuk, rolünü
ve yerini bulmaya çalışan baba, din
nedeniyle yaşanan izole olma gibi durumlar tasvir ediliyor ve bu durumlarda nasıl yol izlenmesi gerektiği
dile getiriliyor.
(Haber)
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Dünyada neler oluyor?
Twitter, Facebook, Myspace’e girin ve izleyin

Yıldız Akdoğan

S

haber

iyaset, parlamento tatile girdi, siyasi tartışmalar sona erdi, ancak bu
benim de yaz tatiline girdiğim anlamına gelmiyor.
Yaz aylarına İskandinavya’da “hıyar
zamanı” adı verilir. Siyasetçiler ve diğer önemli kamu çalışanları önemli bir
şey söylemedikleri için medya da tuhaf,
lüzumsuz konularla başlıkları ele öne
çıkarır. İşte bunlardan bıktıysanız kendi gündeminizi belirleyebilirsiniz. İnternetin faziletlerinden olan Facebook,
Twitter, Myspace gibi sitelerde dünyada neler olup bittiğini dile getiren;
önemli, önemsiz insanların yazdıklarıyla Dünya gündemini izleyebilirsiniz.
Bu arada gazetelerin de tamamen boşaldığını söylemeyelim. Onlar da sayfalarında son günlerin önemli konularına
yer vermeye devam ediyorlar.
Avrupa Parlamentosu seçimlerini geride bıraktık ve Danimarka’da Morten
Messerschmidt 280 binin üzerinde oy
alarak şaşkınlık yarattı. Aynı şekilde
onun kardeş partisinden Geert Wilders
Hollanda’da oy patlaması yaptı ve ikinci büyük parti oldu. Umarız bu partilerin söylemleri Avrupa parlamentosunun çalışmalarına damgasını vurmaz,
zira AB Parlamentosunu dar kafalı
milliyetçi anlayıştan çok önemli görevler bekliyor önümüzdeki aylar ve yıllarda.

Özellikle İran’da genel seçimlerin
yapıldığı, İsrail-Filistin ilişkilerinde
önemli adımların atıldığı ve Obama’nın
Müslüman dünyasına hitaben konuşmasını yaptığı bugünlerde bu anlarda
meydana gelecek gelişmeler AB’yi de
yakından ilgilendirecek ve seçim kazanan aşırı sağcılarından gündemlerinden daha ciddi sorunları ortaya çıkaracaktır.
Burada kendisinden icraat beklenen
politikacıların yanı sıra sizlerden de
hareket beklenmektedir. Sizler de tartışmalara aktif olarak katılarak aynı
fikirde olmadığınız politikacıları ve siyasi partileri etkileme yolunu deneyebilirsiniz
İran’da yapılan seçimler ülke gençliğinin daha az diktatörlük, daha fazla
özgürlük ve demokrasi istemesini göstermesi bakımından önemli ve ilginçtir. Aynı şekilde yeni göreve gelen İsrail başbakanı Netanyahu’nun iki devletli bir çözümü düşünebileceklerini söylemesi hem bölge için hem de Filistin
halkı için önemlidir.
Yukarıda ele aldığımız bu konularda yeterince bilgi sahibi, olamadığınızı
düşünüyorsanız, yukarıda adını verdiğim çeşitli sosyal paylaşım siteleri ve
bloglarda sıradan insanların bu konular hakkında neler düşündüklerini, neler yaptıklarını okuyabilir, izleyebilir,

Dünyadaki olaylar hakkında farklı açılardan yaklaşım ve yorumlara ulaşabilirsiniz.
Tabii ki bu tür sayfalara girince okuduklarınıza biraz şüphe ile yaklaşmanız gerekmektedir, zira bunlar yanlı ve
belli bir mesajı olan kişiler tarafından
yazılmış şeylerdir, ancak belli bir bölgede olup bitenler konusunda fikir verebilir. Örneğin İran gençliği bugünlerde ne düşünüyor, ne bekliyor bunu dakika dakika “canlı” olarak yapılan aktarımlardan öğrenebilirsiniz.
Bu tür sosyal paylaşım ortamları hem
siyasi hem de sosyal tartışmalarda kullanılabilecek malzeme vermesi açısından verimlidir. Hem insanlara fikir vermesi, hem de insanları harekete
geçirmesi açısından bu siteler aslında
önemli bir görev yerine getirmektedirler.
Bazı sosyal ve siyasi sorunların çözümü için politikacıları beklemeye gerek
yoktur. Bazı durumlarda birey kendisi
harekete geçer ve bazı şeyleri değiştirebilir, ya da politikacıları harekete geçirebilir.Örneğin şehir meydanında bir
gösteri düzenlenebilir facebook bağlantıları sayesinde
Hepinize güzel bir yaz tatili diliyorum.
yildiz.akdogan@haber.dk

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

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
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Çocuklar da
intihar girişiminde
bulunuyor
Danimarka’da yılda yaklaşık
450 çocuk intihar girişiminde
bulunuyor.

Ü

lkedeki hastanelerin çocuk bölümlerinden edinilen rakamlara göre,
Danimarka’da yaşları 10 ile 15 arasında
değişen yaklaşık 450 çocuk intihar girişiminde bulunuyor.
Odense intihar girişiminde bulunanlar
kliniğinin çocuk ve gençlik bölümü başkanı çocuk psikoloğu Kim Juul Larsen,
rakamları korkunç ve şaşırtıcı olarak
değerlendirerek, intihar girişiminde bulunan 15 yaş altındaki çocukların büyük
bir kısmının kızlar olduğunu ve hap içerek intihar girişiminde bulunmalarının
ürkütücü olduğunu belirtti.
Araştırmalara göre, çocuklar arasındaki ölümle sonuçlanan intihar girişimleri
düşük ve yılda sadece bir kaç kez yaşanıyor.
Hastanelerden taburcu edilen çocukların takibinin yapılmasının şart olduğunu
vurgulayan Kim Juul Larsen, ”bazı belediyeler bunu yapıyor, ama her belediye
bunu yapmıyor. Taburcu edilen ve ruhsal
sorunları olan çocukların akıbetleri araştırılmıyor ve bazı çocuklar tekrar intihar
girişiminde bulunuyor” dedi.
Sorunun çözülmesi için siyasetçilere de büyük görevler düştüğünü ifade
eden Larsen, çocukların hastanelerden
taburcu edildikten sonra da tedavilerinin
devam ettirilmesi için bölgesel yönetimlerin üzerlerine düşen sorumlulukları
yapmalarını istedi.
(Haber)

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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Danimarka uzaya ilk astronotunu gönderecek

Norveç’te dinleme skandalı

Avrupa Uzay Dairesi’ne (ESA) seçilen 6 astronottan biri de
32 yaşındaki Danimarkalı astronot Andreas Mogensen oldu.
Doktorasını 2007 yılının ekim
ayında Austin’deki Teksas Üniversitesi’nde Havacılık Endistrüsi ve
Mühendislik üzerine yapan Mogensen, Danimarka’da da rüzgar enerjisi sistemleri üzerine Danimarka’nın
önde gelen rüzgar enerjisi üreten
yel değirmeni firması Vestas’ta çalışmıştı.

Astronotlar ne yapacaklar?

3

2 yaşındaki Danimarkalı astronot Andreas Mogensen, Avrupa Uzay Dairesi’ne (ESA)
seçilen 6 astronottan biri ve Danimarka’nın uzaya göndereceği ilk
astronotu oldu.
ESA’ya seçilmekten büyük onur
ve gurur duyduğunu belirten Danimarkalı astronot Andreas Mogensen,
“Çocukluğumdan beri astronot olmayı hayal ediyordum. Düşlerim gerçek
oldu” dedi.
32 yaşındaki genç astronot, 8.413

aday arasından seçilmenin hiç de kolay olmadığını, özellikle son aylarda
başvurusuna yanıt beklerken saçlarının kırlaşmaya başladığını söyledi.
1976 yılında doğan Danimarkalı
astronot Andreas Mogensen halen
İngilere’de Surrey Üniversitesi’nde
Surrey Uzay Merkezi’nden araştırmacı olarak çalışıyor. Mogensen
üniversitede navigasyon, Ay’a ve
Mars gezenine iniş yeri belirleme
ve denetleme alanlarında çalışmalar yapıyor.

Mogensen diğer 5 ESA astronotu
birlikte uzaya gönderilmeden önce
ESA’da eğitime alınacak. Eğitimin birkaç yıl süreceği bildiriliyor.
ESA’ya Mogensen ile birlikte 2 İtalyan (Birisi kadın), 1 Fransız, 1 İngiliz
ve 1 Alman astronot seçildi.
Avrupa Uzay Dairesi ESA’da görev yapacak olan 6 astronot, yönetim, uçuş ve uzayda her türlü görevi
yapabilecek düzeye getirilecek. Astronotlar eğitimlerini Almanya’nın
Köln kentindeki Astronot Merkezinde alacaklar.
Eğitim sürelerini tamamlayan astronotlar özellikle uzun uzay yolculuğu yapmakla beraber Uluslararası
Uzay Üssünde (ISS) görev alacaklar
ve evrenin yapısı hakkında bilgiler
toplayacaklar. ESA’ya seçilen astronotlar Amerikan Uzaycılık Dairesi
NASA ve İtalyan Uzaycılık Dairesi
ASI ile de birlikte çalışacak.
ESA ilk astronot ekibini 1992 yılında seçmişti.
(Haber)

Norveç başbakanı Jens Stoltenberg

N

orveç başbakanı Jens
Stoltenberg’in e-posta
yazışmalarının askeri
istihbarat (FOST) tarafından
izlendiği iddiaları ülkede ortalığı karıştırdı.
Olay Norvec tv kanalı TV2
tarafından ortaya çıkarıldı.
TV2’nin yayınının ardından,
Norveç Savunma Bakanı
Anne Grethe Ström Erichsen, polise başvurarak, Askeri istihbarat yetkililerinin
başbakanlığın da kullandığı
iletişim kanallarını izleyip
izlemediğini araştırmasını
istedi. Polis askeri istihbarakt yetkililerinin kullandığı
bilgisayarlarda incelemelerini
sürdürüyor.
Başbakanlığa bağlı 17 ayrı
departmanda çalışan persone-

lin ziyaret ettikleri web sitelerinin izlendiği doğrulanırken,
başbakanın e-posta yazışmalarının izlenip izlenmediği
araştırılıyor. Olayın ortaya
çıkmasına ise başbakanlık
personelinden bazılarının
izlendikleri şüphesini şeflerine dile getirmeleri olarak
gösteriliyor.
Başbakan Stoltenberg soruşturmanın devam ettiğini
belirterek net bir açıklama
yapmaktan kaçınırken, “Askeri İstihbarat yetkililerinin
nerelerde izleme yapabileceklerinin sınırları yasalarla çizilmiştir bunun dışına
çıkamazlar” dedi. Başbakan
soruşturma sonucunu beklemek gerektiğini söyledi.
(Haber)

MOSAİK DÜĞÜN SALONLARI

Yepyeni dekorasyonumuz ile hizmetinizdeyiz
Düğün, nişan, kına gecesi, sünnet, doğum günü ve
dernek eğlenceleriniz için hizmetinizdeyiz. Bizim cazip
fiyatlarımızı duymadan karar ermeyin. En mutlu
günlerinizde uzun yıllara dayanan tecrübemiz,
titiz kadromuz, hoşgörülü ve güleryüzlü hizmetimizle
konuklarınızı ağırlayalım.

Tesettür düğünleri için de
bizi arayınız
İslami kurallara göre düğünlerini gerçekleştirmek isteyen
müşterilerimize, aynı düğün için, kadın ve erkeklerin ayrı
ayrı oturabilecekleri iki ayrı salonumuzu cazip
fiyatlarla tahsis edebiliriz.
Salonlarımızda yapılacak düğünlerin kına
geceleri için (pazartesi-perşembe günleri arası) salon
kirası almıyoruz.
Tüm yasal izinlere sahip 650 ve 550 kişilik iki ayrı
salonumuzda, sınırsız otopark olanaklarımızla
konuklarınızı en iyi şekilde bizde ağırlayabilirsiniz.
Salonlarımızda mescit bulunmaktadır.

İNTERNETTE CANLI YAYIN
Dünyanın her yerinden
akrabalarınız ve
dostlarınız düğününüzü,
eğlencenizi, canlı izlesin.
Bu hizmet fiyatlarımız
dahildir.

Siz konuklarınızı davet edin, gerisini bize bırakın.
İster herşey dahil fiyatlarımızla eğlencenizi biz düzenleyelim, isterseniz istekleriniz doğrultusunda »Gelin & Damat«
masasını, değişik renlerdeki masa ve sandalye örtülerini
ve eğlencelerinizi birlikte hazırlayalım.

Haydnsvej 2 • 2450 København SV • Tlf: 36 305 306 • www.mosaiksalon.dk
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Vize rezaleti sona mı eriyor?
Türk vatandaşlarının AB üyesi ülkelerde iş kurmasına
olanak tanıyan Ankara Anlaşması çerçevesinde Türkiye’den yapılan başvurulardan ilk kez olumlu bir sonuç
alındı ve Güler Kaşmaz adlı Türk vatandaşına İstanbul’daki Başkonsolosluk tarafından bir yıl süreyle İngiltere’de oturma ve çalışma izni verildi.

M

erkezi Londra’da bulunan,
İstanbul’da da şubesi aracılığıyla faaliyet gösteren bir
avukatlık firmasının müvekkili olan Güler Kaşmaz’ın uzun süre yaşadığı İngiltere’den sınır dışı edildikten
sonra, İstanbul’dan avukatları Muhammed Abdülkuddüs ve Başarat Ali aracılığıyla İngiliz Başkonsolosluğuna yaptığı
başvuru, Konsolosluk tarafından öncelikle
‘’yatırımcı vizesi başvurusu’’ kategorisine
sokularak reddedildi.
Ülkede yatırım yapmak isteyen ve Ankara Anlaşması’nın tarafı olmayan ülkelerin
vatandaşlarına uygulanan 200 bin sterlinlik yatırım kaynağı gösterme zorunluluğunu ret gerekçesi olarak kullanmaya çalışan
İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosluğu
aleyhinde Kaşmaz ve avukatları tarafından İngiltere’de açılan davanın yargıcı,
Başkonsolosluk görevlilerinin yanlış bir
değerlendirme yaptıkları ve hukuk dışı
karar aldıkları sonucuna vardı.
Kaşmaz’ın hakim tarafından İngiltere’nin İstanbul’daki Başkonsolosluğuna
değerlendirilmek üzere geri gönderilen
başvurusu bu kez görevliler tarafından
Ankara Anlaşması çerçevesinde değerlendirildi ve Gülay Kaşmaz’a bir yıllık İngil-

ortadan kalkacak’’ dedi.
Başarat Ali, bu arada, iki ayrı müvekkillerinin de İngiltere’ye yasal vizeyle, ancak
çalışma izni olmadan girdikten sonra bu
ülkede iş kurup, fatura kesip vergi ödediklerini kanıtladıkları halde oturum hakkından yoksun bırakıldıklarına dikkati çekti.
Ali, bu kişiler için de Yüksek Mahkeme
nezdinde itirazda bulunduklarını, yasal
vizeyle ancak öğrenci ya da turist olarak
İngiltere’ye gelen Türk vatandaşlarının,
İngiltere’den Ankara Anlaşması çerçevesinde yaptıkları başvuruların da vaka
bazında ele alınıp, gerçekçi olanlarının
kabul edilmesi için mücadele verdiklerini
ifade etti.
Hakan Camuz da Türkiye’de son dönemde ‘’vizesiz Avrupa kapısı açılıyor’’ türünden bazı haberlerin çıktığına dikkati çekerken, son aylarda yaşanan gelişmelerin
her birinin son derece önemli kazanımlar
olduğunu, ancak bunun ‘’vizesiz Avrupa
kapısı açıldı’’ şeklinde içi boş iddialara
konu edilmesinin yanlış olduğunu ifade
etti.
Türk vatandaşlarının tümünün Avrupa’ya vizesiz gelmesinin şimdilik bir
ütopya olduğunu belirten Camuz, kazanılan davaların Ankara Anlaşması çerçe-
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SABİT
TELEFONLARI
BEDAVA ARAYIN!

DANİMARKA, İSKANDİNAVYA, ALMANYA,
ABD, İNGİLTERE ve 11 ülkeye daha

+ 7 saate kadar TÜRKİYE ve 148 ülke daha
Tellio Plenty ile ayda

Türkiye ücretleri:

SADECE 124 kr.
Ø Abonelik süre şartı yok
Ø Arama ücreti yok
Ø� Kolay
�
kurulum
Ø Bedava ekstra hizmetler

Sabit telefonu arama
ilk 250 dakika bedava
sonrası dakikası 0.25 kr

Cep telefonu arama
Dakikası 2.62 kr.
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tere vizesi verildi.
Ailesine ait kebapçı dükkanının işletmesine katkıda bulunmak üzere bir yıllık
vizesini alan Kaşmaz’ın davasının önemli
bir ilki oluşturduğuna dikkati çeken avukatlık firmasının ortaklarından Hakan
Camuz, müvekkilleri Güler Kaşmaz’ın
halen Türkiye’de bulunduğunu, bir yıllık vizesinin dolmasından sonra İngiltere
İçişleri Bakanlığına başvurarak bu kez üç
yıllık vize alacağını, bu sürenin bitiminde
de sürekli oturma ve çalışma iznine hak
kazanacağını belirtti.
Halen 8 müvekkiliyle ilgili İstanbul’dan
Ankara Anlaşması çerçevesinde yaptıkları başvurular hakkında Yüksek Mahkemeden İngiliz hükümetinin hatalı tutumunu açıkça kınayan bir karar aldırtma girişimlerinin sürdüğünü hatırlatan Başarat
Ali, ‘’Yüksek Mahkeme yargıcının İngiliz
hükümetinin maksatlı, siyasi ve hukuka
aykırı tutumunu kınamasını sağlamak ve
böylece bütün Türk vatandaşları için bir
içtihat oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu olursa
İngiltere’nin İstanbul’daki Başkonsolosluğunun her bir Türk vatandaşının başvurusunu keyfi gerekçelerle reddetme lüksü

vesinde AB ülkelerine gelip oturma ve iş
kurmayı isteyen kişilerin önünü açtığını,
ancak Avrupa kapılarının açıldığı gibi iddialı yargılara varmak için yeterli olmadığını söyledi.
Camuz, ‘’Bu mücadeleyi yaparken amacımız, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin
altına imza koyduğu anlaşmaların verdiği
hakların sağlıklı biçimde Türk vatandaşları tarafından kullanımının sağlanmasıdır’’ dedi.
Bu arada, Güler Kaşmaz davasıyla bir
hukuk zaferine imza atan avukatlık bürosunun ortakları Muhammed Abdülkuddüs,
Başarat Ali ve Hakan Camuz’un önümüzdeki hafta İstanbul’da Devlet Bakanı ve
Başmüzakereci Egemen Bağış ile biraraya
gelerek kazanılan dava ve yürütülen diğer
davalarla ilgili kendisine bilgi verecekleri
öğrenildi.
Camuz, ‘’Sayın Bakanın yürüttüğü AB’ye
üyelik müzakerelerinde Ankara Anlaşması
temel unsurlardan ve önemli hukuki dayanaklardan birini oluşturuyor. Bu ndenle
kendisine gelişmeleri aktarmamız büyük
önem taşıyor’’ dedi.

HEMEN ARAYIN
TLF: 46 92 22 22

Kampanya Plenty aboneliğine bağlıdır, hali hazırdaki müşterileri kapsamaz ve 1 Ağustos 2009
tarihine kadar geçerlidir. Kampanyayı Haber’de gördüğünüzü belirtmeyi unutmayın.
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İMALATTAN HALKA
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KOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİ
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Yaş ve kuru pastalar,
keşkül, sütlaç, baklava,
kadayıf, sarıburma, revani,
tulumba tatlısı ve daha
nice tatlı börek, pohça,
sandviç çeşitleri.

Nişan, düğün vb. her türlü toplantı
ve özel günlere tatlı ve börek
servisi de yapıyoruz.

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

Serbest meslek sahibi misiniz ya da olmayı düşünüyor musunuz?

Size sağlayacağı faydalar
• Kişisel hizmet
• Ayda 40.000 krona kadar DANA ek sigorta
• DANA-Net üzerinden hukuksal, satış vb. alanlarda
bedava danışmanlık
• Diğer serbest meslek sahipleri ile sosyal birliktelik
• Gelişim programlarına katılım

Frederiksborgvej 10 2400 KBH NV
Tlf: 3583 3329

Mobil: 4081 5050

Dansk Elite Smiley System (DESS)
BİZE DANIŞMADAN ADIM ATMAYIN !

Bize ulaşabileceğiniz adresler:
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AUTORISERET OG GODKENDT FØDEVAREKONSULENT I FØDEVARESTYRELSEN

►Næringsbasekursus (Ruhsat Kursu)
Kurs süresi:
Sadık Yıldız,
Ayda bir kez, (3 gün)
Gıda Uzmanı
Fiyatı: 6.250,- kr. (moms dahil)
► Hygiejnekursus (Hijyen Kursu)
Kurs süresi:
Ayda iki kez (3 gün)
Fiyatı: 1.500,- kr. (moms hariç),
Tercüman istenirse: 500,- kr

Cep tlf: 25 62 81 28

YENİ

İşyeri sağlık ve gıda danışmanlığı: Yıllık 3000 + moms
Yeni sağlık kurallarına göre bir gıda danışmanı ile çalışmak gerekiyor.

► Egenkontrol (Sağlık Dosyası) ve Arbejdspladsvurdering, APV/

Arbejdstilsyn (Çalışma Dosyası)

Küçük işyerleri için fiyatı: 5.000,- kr (Moms hariç)
Büyük işyerleri için fiyatı: 7.500,- 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)
Roholmsvej 15 • 2620 Albertslund
Mobil: 25 62 81 28
E-mail: sy@abcc.dk • www.abcc.dk
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Kopenhag’da
Türk pastanesi
A
rtık Kopenhag’da da
muhallebi, sütlaç,
keşkül, yaş pasta,
baklava, kadayif ve benzeri
Türk tatlılarını yiyebileceğiz. Kopenhag’ın Nörrebro
semtinde Türkiye’dekilere
benzer ürün çeşidiyle hizmete giren Cafe Türkiye’de

İstenmeyen kıllardan
kurtulmak mı istiyorsunuz?
Hemen bizi arayın yoksa hiç bir
zaman kurtulamazsınız.

yok yok.
Uzun yıllardır Favorit
Baklava adlı işyerinde baklava üretimiyle vatandaşlarımız arasında tanınan
Selahattin Mersinli taraSosyal Demokrat Partili Türk kökenli bayan milletvekili Yıldız
fından açılan kafeterya’da Akdoğan da Selahattin Mersinli ve eşini kutladı. -Foto: HABER
poğaça, yaş pasta, baklava
ve telkadayıfı çeşitleri ile çeşitli Türk tatlıları bulu- Hafta sonu yapılan açılış
nuyor.
resepsiyonuna çok sayıda
“Bugüne kadar bir çok vatandaşımız katılırken sabayramda, düğünde, ni- dece Türklerden değil, diğer
şanda ve özel yemeklerde uluslardan da müşterilerin
baklavalarımla vatandaşla- olması dikkat çekti.
rımızın ağzını tatlandırdım. Danimarka ParlamentosuŞimdi sıra Türkiye’mizin na seçilen ilk Türk kökensembolü olan pastane li bayan milletvekili Yıldız
kültürünü Danimarka’ya Akdoğan da Selahattin Mergetirmeye geldi” şeklinde sinli’yi kutladı ve “Hem bir
konuşan Selahattin Mer- başarılı bir işadamı hem
sinli, “Dışarıya da servisi- de kültürümüzün yaşayıp
miz vardır. Tıpkı baklava gelişmesi katkıda bulunan
ve pasta satışı olduğu gibi duyarlı bir vatandaş olmamüşterilerimiz ürünleri- nızdan dolayı sizi kutluyomizin ister burada tadını rum” dedi.
çıkarsın, isterlerse evlerine Cafe Türkiye, Frederiksborggade 10, 2200 Kbh. N
götürsünler” dedi.

Romatizma hastalığına dikkat çektiler

haber 15

Kopenhag’da Karnaval çılgınlığı

IPL lazer tedavisiyle Epilasyon (permanent hårfjerning)
yaptırın, istenmeyen kıllardan kurtulun.

Haziran ayı
indirimi:
2 seansta
%20
indirim
yapıyoruz

4 haftada 4 kilo verin!
Fazla kilolarınızdan kurtulmanın kolay
olmadığını biliyor musunuz?

Tei sistemimizi hemen
deneyin ve tedavinin
%100 sonuç verdiğini
görün
Bu tedavi; göbek sarkması, kalın baldırlı, kırışık tenli erkek ve
kadınlar, ayrıca doğum sonrası ve pütürlü ciltlerden kurtulmak
isteyen ve yazın plaja hazırlık yapanlar için mükemmeldir.

Sırt ağrısı, ayaklarda üşüme ve sinir uçları
iltihabı alanlarında da tedavi
olanakları da sunuyoruz

Star Beauty
S K Ø N H E D S K L I N I K

Hemen arayın radnevu alın

5039 3970
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Fotoğrafçı

Katrine Illerup

www.servicefotograf.dk
Düğün, nişan, portre ve her türlü
fotoğrafçılık ihtiyacınızda
hizmetinizdeyiz

Foto: Katrine Illerup, www.servicefotograf.dk

R

omatizmalılar/Kireçlenme Derneği (Gigtforening) tarafından romatizma hastalığı ve kireçlenmeye dikkat
çekmek için düzenlenen bir etkinliğe katılan Türk
asıllı Sosyal Demokrat Partili bayan milletvekili Yıldız Akdoğan, Danimarkalı sinema oyuncusu Lars Mikkelsen ve komedyen Gordon Kennedy Kopenhag Belediye Meydanında
(Raadhuspladsen) bir gösteri yaptı. Romatizma hastalarının
çektikleri zorlukları anlatabilmek için özel olarak hazırlanan
bir kostüm giyen Akdoğan ve Mikkelsen etkinlikte romatizma hastalarının yaşadıkları zorlukları canlandırmaya çalıştı.
Danimarka’da 200 binin üzerinde, dünyada da 180 milyonun
üzerinde insan romatizma hastası bulunuyor.

Tlf: 26 63 93 63

H

Foto: Katrine Illerup, www.servicefotograf.dk

aziran ayı başında başkent Kopenhag’da düzenlenen Kopenhag karnavalı renkli görüntülere
sahne oldu. Kültürler arası yakınlaşmayı hedefleyen
karnavalda dünyanın çeşitli yöresinden gelen insanların uyum içinde yaşaması kutlandı. Karnavalda genç
kızların Kopenhag caddelerinde yaptıkları Latin Amerikan ve Afrika dansları büyük beğeni topladı.

Mide ve Bağırsak Cerrahı Operatör Dr. Orhan
Bulut özel hasta kabulüne başlamıştır.

ARRESØDAL PRIVATHOSPITAL (ÖZEL HASTANE)

Arayın, randevu alın.

Tlf: 47 78 19 00

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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Evet!
Hepimiz

deseydik
Danimarka’da uyum
çok daha iyi olurdu

HABER

Haziran/Juni 2009

Hayır demek erken yaşta öğrenilir.
Daha yürümeye başlarken hayır demenin bize bir çok kolaylık sağladığını fark ederiz. Şimdi olduğu gibi
o zaman da sorumluluk almak, faal
olmak, belki de istemediğimiz bir
şeyi yapmak ya da Allah korusun,
yeni bir şeyler öğrenmek başımızı
bir çok dertten kurtarır.

çok iş tutan ele evet. Daha fazla refaha evet.

İş yerlerinde uyumdan söz ederken
de bu geçerlidir. Birden bire dert ve
sorunlarla karşılaşıveriyoruz. Peki,
evet demek hayır demekle aynı ise
göçmenlerin topluma uyumu için
önümüze çıkacak bir çok fırsata niçin hayır diyelim.

Belki siz şimdi bu kadar büyük bir
sorunu çözmek için bu sayı çok az
diye düşünüyor olabilirsiniz. İşte
tam bu noktada size ihtiyacımız
var. Belki rehber olarak eğitim sahibi olmasanız da Uyuma evet diyerek rehber gibi davranabilirsiniz.

Uyuma evet. Kültürel çeşitliliğe
evet. Hoşgörüye evet. Sorunlara
meydan okumaya evet.Yeni bir şekilde düşünmeye evet. Gelecekte bir

Biz HK olarak uyumun kendi zorlaştırdığımızdan daha zor olduğunu
düşünmüyoruz. Tek ulus, tek kültür
olduğumuz günleri özlemek yerine

Biz HK olarak uyuma evet diyoruz.
Bu yüzden Uyum Bakanlığı ile işbirliği içinde işyerlerinde göçmenlerin
mesleki ve kültürel uyumunu sağlamak için çalışacak 73 HK çalışanını
rehber (mentor) olarak eğittik.

haber

daha iyi bir Danimarka için katkıda
bulunabilecek çok kültüre sahip tek
ulus olduğumuza sevinelim.
Biz HK olarak uyumun başarıya
ulaşması için menüde bazı değişiklikler yapmak gerektiğine inanıyoruz. Bu da demektir ki, artık isim,
ten rengi ve yemek paketinden
başka şeyler üzerine yoğunlaşmamız gerekiyor, uyumun getireceği
avantajlara yoğunlaşmamız gerekiyor. Evet, bu avantalar o kadar
çok ki.
HK’nin www.endelaflosningen.dk
sitesinde bazı HK üyelerinin kendi
işyerlerinden nasıl fark yarattığını
görebilir sizin ve işyerinizin de Danimarka’da uyuma katkıda bulunabileceğinizi sağlayacak esin kaynağına ulaşabilirsiniz.

Hepimiz çözümün bir parçasıyız
Saygılarımızla HK
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Teşekkürler…
Danimarka’da, Almanya’da, Türkiye’de,
Belçika’da, Hollanda’da ve dünyanın çeanimarka’da Avşitli ülkelerinde yeni dostlar edindim,
rupa Parlamentoeski dostlukları pekiştirdim.
su seçimleri sona erdi.
Burada Danimarka’da Türkçe yayın yaÖnce bana güvenen,
pan Haber ve diğer tüm basın kuruluşdestek veren, çaba gösteren, bu dava
larına özellikle teşekkür etmek istiyobenim de davam deyip, güç birliği yarum. Daha ilk günde davaya sahip çıkpan ve bana oy veren herkese çok teşek- tılar, bazen büyük fedakarlık yaparak,
kür ederim.
tüm yetki ve olanaklarını kullanarak,
Seçimde 7 bine yakın tercihli oy alarak buradaki yabancı toplumu temsil etmek
yedek listeye girmeyi başardım, bu heisteyen bana destek verdiler, dostluk ve
pimizin başarısı. Gönül isterdi ki, daha dayanışma gösterdiler. Bu arkadaşlara
iyi bir sonuç alarak yolumuza daha gü- minnettarım ve bu iyiliklerini unutmavenle devam etseydim.
yacağım.
Seçim çalışmalarım sırasında çok değer- Karşımızdaki rakiplerin çok büyük pali, gayretli ve sorumlu insanlarla, sivil
ralar harcadığını, daha büyük basın kutoplum örgütü temsilcileri ile karşılaşruluşlarından ve işverenlerden, senditım.
kalardan, bankalardan destek aldıklarıHüseyin Araç

D

Kopenhag’da Türkçe
anadili eğitimi

K

openhag Belediyesi bütün iki dilli öğrencilere anadili eğitimi sunmaktadır.
Ancak Kopenhag Belediyesinde oturan aileler ya bu eğitimin varlığından habersiz ya
da duyarsızlardır. Anadili eğitimine devam
eden öğrenci sayısına baktığımızda velilerin
ilgisizliğinden söz etmeden geçemiyoruz.
Anadili insanın kendi kimliğini tanımlar.
Kuşaklar arası ilişkiyi sürekli kılar. Bir çocuğun dedesiyle aynı dili konuşamamasındaki
sıkıntıyı düşünebilir misiniz? Bu gün çocuklarımız bu sıkıntıyı evlerinde hem yaşıyor
hem de çevresindekilere yaşatıyorlar. Çocuk
annesine seslenirken ”mor” diyor, diyor ama
anne dünyanın o en güzel sözündeki hazı
alabiliyor mu?
Çocuklar sıkıntının başka bir boyutunu da
okullarda yaşıyorlar. Kendi dillerinde yeterli olmadıkları için Danca’yı da öğrenmekte
zorluk çekiyorlar. Bu da öğrenmeyi zorlaştırıyor. Çocuklarımız mutlaka Danca’yı öğrenecekler, hatta bu ülkede yaşadıkları sürede
bir Danimarkalı kadar Danca’yı iyi ve de güzel konuşacaklar. Ancak bu Türkçe’yi öğrenmeyecekler anlamına gelmemeli.
Kopenhag Belediyesinin sunduğu isteğe
bağlı olan Türkçe eğitiminden bu anlamda
çocuklarımız faydalanmalıdır. Veliler çocuklarını Türkçe eğitime kayıt ettirerek öğrenmelerini sağlamalıdırlar.
Hemen her mahallede birkaç okulda Türkçe dersleri 1.- 5. sınıflara verilmektedir ve
paralı değildir. Danimarka Halk Okullarının
6.-9. sınıflarına giden öğrenciler için bu
eğitim paralı olarak verilmektedir. Bu ücret
1 çocuk için yıllık 1600 kr.olup, kardeşler
için 400 kr. indirim yapılmaktadır. Ancak
adı geçen öğrenciler “Gençlik Okullarında’’
anadilini ücretsiz olarak öğrenebilirler.
Veliler anadiline kayıt formlarını çocuklarının okullarından temin edebilirler. Doldurulan formlar okul kanalıyla yada aşağıdaki adrese doğrudan gönderilerek öğrencinin
kaydı yapılmış olur.
Çocuklarımızı iki ayağı üzerine sağlam basabilen birer kişi olarak yetiştirmek istiyorsak, onlara iyi eğitim vermek zorundayız.
Eğitimde başarının yolu da okuduğunu anlamak, düşünmek ve sorgulayabilmekten geçer. Anadili insana bu yetileri kazandırır.

Integration og Mangfoldighed, B&U-forvaltningen,
Gydenløvesgade 15,2.sal, 1502 København V.

(Vahit Bekar
Türkçe Anadil Öğretmeni)

nı biliyordum. Eğer sadece paralar belirleyici olsaydı, karınca ile fillerin savaşı gibi bir şey olurdu.
Ben her şeye rağmen halkıma güvendim, her zaman olduğu gibi onların acılarını, neşelerini, sorunlarını, sıkıntılarını paylaştım ve paylaşmaya da devam
edeceğim.
Seçimden önce ne söylediysem, şimdi de
aynısını söylüyorum, bizler siyasette, ticarette, bilimde daha iyi yerlere gelmeliyiz. Yaşadığımız toplumda etkili ve yetkili makamlara gelmeliyiz.
Birbirimizle yüzde yüz aynı görüşte
veya fikirde olmamıza gerek yok, ayrı
yönlerimizi değil, ayni yönlerimizi öne
çıkarmalıyız. Şahsi sorunlarımızın yanısıra, toplumdaki ortak sorunlarımız
üzerinde durmalıyız. Sorunları çözmek

için, katılımcı olmalıyız.
Dağıtan değil birleştiren, öldüren değil
yaşatan, sadece tüketen değil üreten,
sadece yönetilen değil yöneten, köstek
değil destek olanlar olmalıyız.
Ben geldiğim yerlere dişimle tırnağımla mücadele ederek ve sizin gibi güzel
insanların desteği ile geldim ve sadece
kendimi değil, toplumumu, gelecek kuşakları da düşünerek hareket ettim.
Şimdiye kadar özel hayatımda, tercümanlığımda, siyasette hiç kimseye ayrım yapmadım, yapmayacağım da. Doğrudan, haklıdan, mazlumdan, güçsüzden yana olacağım.
Her ırka, her inanca, her görüşe, her
cinsiyete saygı gösterdim ve göstermeye
devam edeceğim.
Hoşça, dostça kalın

Dövene elsiz, sövene dilsiz DEVLET BABA
Arzu Yılmaz

S

ırtımı dayadım mı devlete, yatarım yan gele gele.. Rahat edeyim
de gerisi nafile..
“Yok be aslanım! Kendine bir kaç
yerde iş ayarla. Bir de siyah buldun mu işi, paraya para demezsin…
Vergiden de yırtarsın. Bir kaç sene
sonra da yengeyi ve çocukları da getirir, rahata kavuşursun” gibi benzer cümleleri hala yaşamakta olduğumuz hacmi küçük, işi büyük ülke
Danimarka’da hepiniz duymuşsunuzdur.
Peki gayet safiyane duygu ve düşüncelerle bulundukları ülkeden bazısı istemeyerek, bazısı gönüllü gelip
de aradığını bulamayan Asyalıların
bedava diye çamaşırhanede halı yıkadıklarını duydunuz mu, gördünüz
mü?
Belediyeyle yapılan anlaşmalara ne
demeli? Yıllarca süren ve sözüm ona
bir türlü öğrenilemeyen dil ve bu
dili öğrenmek için kurslar, sonra göz
problemim, bel ağrım, sol bacağım,
sağ kolum deyip de sosyal fobiye kadar işi dayandıranlara ne demeli?
Düğünlerde yüzlerce insanın yanında en rüküş haliyle halayın başını
çekip, devletin adamının yanında şizofren ayaklarına yatanlar… Aaahh
aaah daha neler ve neler…
Dinleyin, dahası var.
Kendi evini yakmalar, bodrumunda
çıkan sembolik yangınlarda yanan
ev eşyaları, beyaz eşya, bisikletler,
motosikletler, mutfak araç gereçleri (nasıl sığdıysa onca eşya) ve hatta
şahsi değerli takılara kadar yanan
eşyalar!
Hadi canım sende DEMEDİĞİNİZİ

hisseder gibiyim. Demezsiniz, zira
tanıdık bu kronik vakalar az bulunan cinsten değiller..
Danimarka’ya ilk gelenler anlatıyorlar ”buralar böyle değildi, öyle
rahattı ki, bu kadar incelemezdi belediye. Su, elektrik bile parasızdı”
diyorlar. Hatta 3. çocuğu olduktan
sonra belediyeden gelmişler babama,
vatandaş olur musun? diye sormuşlar da kabul etmemiş babam... Şimdilerde sadece hikayesi kaldı bu olayın da. Her devletin de bir sabrı var
değil mi!
Bugünler de bolca ”Ah şu devlet
yok mu devlet. Ne diye çektiriyorsa
bana, off ya şu faizden bıktım. Banka parayı verdi de faizi çok almasa,
vergiyi de söküyor, işsizlik paramı
da kesmiş. Elveda bol dumanlı, çok
kazançlı parahane günlerim, elveda
dedikodu maşalarım, ve elveda altın günlerim.. Ah şu devlet yok mu
devlet.. Hem işsizim diye maaş bağlar hem de altımdaki arabayı, memleketteki evi sorar. Etrafımdaki deli
gibi devletin angaryasını çeken onca
işli güçlü insan dururken ne diye tepeme çıkar” gibi sözleri duyar olduk.
Lisan-ı hal ile tanıdık gelirken bu
satırlar, beynimde fırtınalar kopuyor. Otur be kardeşim otur yerinde.
aman bir yerin incinmesin.. 35`lik
ihtiyarlar! emekli olurken, indirim
sıralarında 3 yerine 9 alacağım kavgası devam ederken nasıl dindirilebilir beyinlerdeki fırtınalar? Ve içimden ”otur yerinde, sakın kalkma. Senin ne işine okul, eğitim, öğretim,
gazete, dergi, kitap, kalem, iki çift
akıllıca laf ve emek teriyle kazanılan
nafaka.. sen otur yerinde kardeşim.
Otur da devleti suçla, arkasından iş

yap nasıl olsa alışkın VURANA ELSİZ SÖVENE DİLSİZ devlet baba…”
demek gelirken zor tutuyorum kendimi. Bakın bu tutmuş halim.
Tekrar bir kere daha sabırla, tüm
Asyalılara seslenemesem de Türkiye’den gelen siz değerli okuyuculara
kalemim yettikçe derim ki, ”geçmişte yapıldı bir hata, iyi niyetler yeteri
kadar suiistimal edildi. 3 verildi 10
istendi, kanun ve yasalar zaten hoş
görülmedi. İşimize hangisi gelirse o
yapıldı, boşandı görünmeler, yalancı
hastalıklar, yalanlar, dolanlar daha
neler neler… her ne kadar gelinen
ülkenin ya da kişilerin yaşadıkları
şahsi olayların etkisi de olsa yine de
olmaz ki tüm bir milleti ayaklar altına alıp PİS YABANCILAR DEDİRTMEK… Her ne kadar zor da olsa
tüm bir millet adına örmek olunmalı, kanun ve yasalara Danimarka da
bulunduğumuz sürece uyulmalı, çocuklarımıza da öğretilmeli ve sevdirilmeli yaşamakta olduğumuz ülke..
Yoksa ben de tüm yaşananlardan
sonra ”haklısın Danimarka örnek
olunamadı sana. Ya geleneksel dindarlık ya tamamıyla cahillik gösterildi sana” derim. Tabi hakkın seninde
”Kendin ettin kendin buldun. Örnek
olmak yerine köstek oldun..simdi al
bakalım hediyem olsun sana zorlaştırılan yabancılar yasası” demek.
Ammaaa unutmamak lazım ki açtı
mı ağzını devletin babası kapatmak
zordur. Sonra gelir kemerini öyle sıkar ki, vergili maaştan musluktaki
akan sınırlanmış suya kadar normal
değil geç emeklilikler gelir ardı ardına...
Eee hep sövene dilsiz, vurana elsiz
mi olacak devlet baba..

haber
www.haber.dk
Sesiniz,
Gözünüz,
Haber’e ulaşmak için
Kulağınız haber@haber.dk
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SP ödeneğine dikkat
SP adı verilen ve bugünlerde birçok kişiye devlet emeklilik kasası ATP
tarafından gönderilen çeklerdeki parayı çekerken dikkatli davranmak
gerekiyor, zira bu işten en çok kazançlı çıkacak olan devlet.

1

998-2002 yılları arasında ücretli olarak
çalışanlardan kesilen ”Özel emeklilik
primleri” geri ödenmeye
başladı. Ödeme yapılırken
vergi de peşin olarak kesileceği için bir çok kişi
kendilerine
gönderilen
mektupta yazan meblağ ile
gerçekte ödenecek meblağ
arasındaki farkı görünce
şaşıracaklar.
İlk 15 bin kronluk kısım
için yüzde 35 vergi kesilirken geri kalan meblağın
yüzde 50’si devlete vergi
olarak ödenecek. Böylece

örneğin 20 bin kron SP
ödeneği almaya hak kazanan çalışanlar paralarını
çekmeyi tercih etmeleri durumunda 7.750 kron vergi
ödemek durumunda kalacaklar. 20 bin kronluk çek

Çalışanlar
düşük
ücrete
çalışmaya
razılar
İşlerini kaybetmekten korkan çalışanlar ücretlerinde feragatta bulunmaya
hazır durumdalar.

K

üresel mali ve ekonomik krizin Danimarka’da da kendisini hissettirmeye başlamasının ardından işlerini kaybetme korkusu yaşayan ücretli çalışanların yarısının maaşlarında
feragatta (düşük maaşa çalışmaya razı olmak/alacağından
vazgeçmek) bulunmaya hazır
oldukları ortaya çıktı.
Berlingske Tidende gazetesi
için Gallup tarafından yapılan bir araştırmaya göre, işlerini kaybetmek istemeyen
çalışanların yüzde 49’u, gerekirse maaşlarında feragatta
bulunmaya hazır oldukları
söylediler.
Danimarka’da bir çok büyük işyeri de küresel mali ve
ekonomik krizi gerekçe göstererek çalışanlardan feragatta
bulunmalarını, aksi taktirde
işten çıkarılacakları tehdidinde bulundu. Danimarka’nın
önde gelen et üreticisi Danish
Crown’ın çalışanlarından ücretlerinde yüzde 20 daha düşük maaşa çalışmalarını istediği öğrenildi ve çalışanların
da düşük ücrete çalışmaya
razı oldukları bildirildi.
Ancak çalışma piyasası uzmanları ve sendikalar çalışanların ücretlerini düşürerek
krizin önüne geçilemeyeceğini
belirttiler.

(Haber)

12.250 kron net ödemeye
dönüşürken ele geçen para
ile yapılacak harcamaların
da yüzde 25’i KDV (moms)
olarak ödenecği düşünülürse bu uygulamadan en kazançlı devlet çıkıyor.

ATP tarafından gönderilen mektuplarda çalışanlara tekabül eden SP ödeneğini almak için 31 Aralık
tarihinden önce bildirimde
bulunmak gerekiyor. Ele
geçecek olan miktarda uluslararası borsalarda ödeme
yapılacağı günün değerleri
üzerinden hesaplanacağı
için miktar hesaplanandan
düşük ya da yüksek olabilecek.
2.9 milyon ücretliden
1998-2002 yılları arasında
kesilen ”özel emeklilik primi yaklaşık 40 milyar kron
tutarında.

Onlar engel tanımıyor

A

arhus şehrinde siyaset yapan Öktem-Şimşek çifti partilerinin aday
gösterme oylamalarında büyük
başarı gösterdiler.
Mayıs ayı sonunda Aarhus Belediye
Meclisi ve Midtjylland bölge meclisi
(Regionsraad) aday belirleme seçimlerinde Bünyamin Şimşek 3. sırada aday
olurken Aarhus bölgesinde parti listelerinde ilk kez ilk üçe girmeyi başaran
siyasetçi oldu.
Halen Aarhus Belediye Meclisi üyeliği
de yapmakta olan Bünyamin Şimşek
aynı zamanda partisinin Aarhus bölgesinden milletvekili adayı.
Ayrıca aday belirleme seçimleri sonunda Bünyamin Şimşek’in eşi Fatma Yeliz
Öktem, bölge meclisi aday seçimlerinde
ikinci sırayı alarak büyük bir başarının

D

D

Yaza hazır mısınız?

Tüm yüz ve koltuk altı
epilasyon
10 Temmuz tarihine kadar

sadece 550 kr.

Bizden daha ucuzu yok!
Her türlü seanslarda fiyat
garantisi sunuyoruz
♥ Göz altı ve çevresi kırışıklarından kurtulun
♥ Dolgun dudaklara sahip olun
♥ İstenmeyen kıl ve tüylerden kurtulun
Epilasyon tedavisinde
IPL laser teknolojisi
kullanıyoruz.
17 yıllık tecrübemizle bir
çok kadını güzelleştirdik.
Bize gelin siz de yaz
aylarında plajda göz
kamaştırın !

Depılex

Skønhedsklinik

Vesterbrogade 69
(lige indenfor Føtex)

1620 København V
Tlf.: 2936 7569
altına imza attı.
Fatma Yeliz Öktem de eşi Bünyamin
Şimşek gibi Venstre partisi listelerinden
milletvekili seçimlerine katılıyor. Öktem
Odense’de seçimlere katılarak milletvekili olmaya çalışacak.
(Haber)

için onlardan daha az vergi alınması öneriliyor.
Özellikle devlet daireleri
ve belediyelerde göçmenlerin işe alınması için uygun
ortamlar bulunduğu belirtilen öneriler paketinde
devletin işsiz göçmenleri
işe alarak hem istihdam
yaratabileceği, hem sağlık ve sosyal alanda bazı
harcamalardan tasarruf
edeceği belirtiliyor. Uzun
vadede ihtiyaç duyulacak
işgücünün de her zaman
hazır olacağı anlamına ge-

len öneriler ilk etapta Vergi Bakanı Kristian Jensen
tarafından sıcak karşılanmadı. Bakan Jensen önerilen uygulamanın pozitif
ayrımcılık olacağını ve Danimarka’da iş dünyasında
bu tür bir temayülün bulunmadığını söyledi.
Göçmenlerden daha az
vergi alınarak iş piyasasına kazandırılma önlemleri çeşitli dönemlerde bazı
uzmanlar tarafından da
önerilmiş ancak sıcak
karşılanmamıştı.

Kraliyete kadın-erkek eşitliği geldi
animarka halkı, kraliyet ailesinin tahta
geçecek en büyük çocuğunda cinsiyet farkı gözetilmemesini öngören yasa
tasarısını referandumla
onayladı.
Danimarka halkı, kraliyet ailesinin tahta geçecek
en büyük çocuğunda cinsiyet farkı gözetilmemesini
öngören yasa tasarısına
7 Haziran Pazar günü
"evet" dedi.
Danimarka hükümetinin anayasada yapmak

Skønhedsklinik

www.depilex.dk

Göçmenlerden daha az vergi alınsın

animarka’da yaşayan göçmenlerin iş
piyasasına kazandırılmasını sağlayacak ilginç bir yöntem politikacılara sunuldu. Çok sayıda,
özellikle kadın, göçmenin
işsiz olduğu ve bu kişilerin bazı özel ekonomik
önlemlerle iş piyasasına
kazandırılmasında toplumun kazanımları olacağı
belirtildi.
Yönteme göre işsiz göçmenlerin iş piyasasına
katılımlarını özendirmek

Depılex

istediği, kraliyet ailesinin
tahta geçecek en büyük
çocuğunda cinsiyet farkı
gözetilmemesi yönündeki
değişiklik halkın oyuna
sunuldu.
Katılımın gibi düşük olduğu, ancak değişiklik için
yeterli sayıya ulaşılan oylamada, daha önce yapılan
tahminlerin aksine, halkın
yüzde 78’i yasa değişikliği
yönünde oy kullandı.
Bu arada ülkedeki cumhuriyetçi kanat krallığın
kaldırılması için hareke-

te geçti.
Hükümet tarafından
hazırlanan tasarı, kraliyet ailesinin ilk çocuklarının cinsiyetine bakılmaksızın tahta geçmesini
öngörüyor.
Danimarka Kraliçesi II.
Margrethe, babası Kral
IX. Frederik 1972 yılında öldüğünde, kralın erkek çocuğu olmadığı için
o zaman iktidarın aldığı
kararla Danimarka kraliçesi olmuş ve babasının
yerine geçmişti.

Türkiye ve Danimarka'da yeni
iş kurma olanağı
Danimarka ve Türkiye'de iyi ve geniş bağlantıları olan
kişiler arıyoruz.
Çok az bir sermaye ile büyük potansiyele sahip kendi
firmanızı kurun ve işinizi yurtdışındaki bağlantılarınızla
geliştirin.
Kriz dönemlerinde bile büyüme potansiyeline sahip
güvenli bir piyasadan söz ediyoruz.
Kısa bir eğitimden sonra hedefe yönelik çalışarak iyi
para kazanacaksınız ve grubunuzu motive edecek ve
destekleyeceksiniz.
Eğitim aşamasında kullanılmak üzere konuşup
anlayabilecek düzeyde İngiliz ya da Danca bilmeniz
gerekiyor.
Özgeçmişinizi özetleyen bir mektubu
tyrkiskmulighed@gmail.com mail adresine
gönderin, en kısa zamanda sizi arayalım.

Bilgisayar sorunlarınızı çözüyoruz
Bilgisayarınızın hastalığı mı var?
Sürekli kendiliğinden kapanıyor mu?
Ekrana anlamsız mesajlar mı geliyor?
Bilgisayarınız ilk aldığınız gün gibi hızlı değil mi?

Günlük bilgisayar kullanımında yaşadığınız bazı sorunların
çözümüne yardımcı olabiliriz.
Siz bana bilgisayarınızda yaşadığınız günlük sorunları söyleyin,
ben çözümüne yardımcı olayım.

Ne tür sorunlar olabilir?
- Virus temizleme
- Program yükleme
- Hızlandırılmış temel bilgisayar kursu
- Ev ve işyerlerine bilgisayar ağı kurmak
- Bilgisayaranızın hızını ve kapasitesini artırmak
- Evinizdeki kablosuz internet bağlantısı güvenli mi?
- Bilgisayarla ilgili diğer benzeri sorunlar
Bana telefon ve mail adresiyle ulaşabilirsiniz

İmdat Kıran Telefon: 50 39 15 27 e-posta: bilgisayar@imdat.dk
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Şirketlerde profesyonel yönetim
Avukat Erbil Kaya

Yyönetim biçimlerini kendileri belirleasalara göre Limited şirketler (ApS)

yebilirken, anonim şirketlerde (A/S) yönetim kurulu olma zorunluluğu vardır.
Profesyonel bir yönetim işletmenin
her gün, uzun vadeli ve stratejik olarak
nasıl hareket edeceğini güvence altına
alabilir ve işletmenin büyümesini sağlayabilir.
Yönetim kurulu gündemine bir konu
alıp, şirket sahibini ve yönetimi gündeme uyma konusunda zorlayabilir ve bir
hareket planı hazırlayıp planın gerçekleşip gerçekleşmediğini takip eder.
Bir şirket, ister işe alınan bir genel
müdür tarafından, ister şirket hissedarları arasından seçilen bir kişi tarafın-

dan yönetilsin, profesyonel bir yönetim
kurulu genel müdürün işini kolaylaştırmada aktif rol oynayabilir.
Yönetim kurulunun görevi şirket yönetiminin üst düzeydeki görevini üstlenirken, genel müdür günlük şirketin
günlük yönetim işlerine bakar.
Profesyonel yönetim kurulu üyesi
önemli bir görev üstlenebilir ve şirkete
yeni kazanç olanakları sağlamakla birlikte finans kuruluşları ve müşterilerle
ilişkilerde güvenin armasına katkı sağlar. Yönetime ya da şirket sahibine hedef ve stratejiler konusunda danışmanlık yapabilir.
Bir şirket hangi şirket biçimi olursa olsun, sürekli müşterilerinin ve rakiple-

rinin etkisi altında kalabilir. Böyle durumlarda birikimli bir yönetim kurulu
büyük işe yarar.
İyi bir yönetim kurulu şirketin durumu hakkında objektif olmalı ve gelişme
olanakları araştırmalıdır. Ayrıca, şirket
sahibi ya da sahiplerini beklentiler ve
yönetim ile yönetim kurulunun rolü konusunda bilgilendirilmelidir.
Şirket sahibi de yönetim kurulu üyelerinin kararlarına saygı duyup, kulak
vermeli ve kendi görüşlerini, argümentasyonlarını yönetim kuruluna anlatabilmelidir.
İyi bir yönetim kurulu, kulak veren,
analiz edebilen, mesleki birikimleri ve
becerileri olan, düşüncelerini korkma-

dan söyleyebilen doğru üyelerden oluşmalıdır.
Şirket dışından katılan bir yönetim kurulu üyesi, şirkete ekstra katkıda bulunabilmeli ve bir çok alanda tecrübesi
ve bilgisi olan bir bilgi bankası gibi davranmalıdır. Şirket sahiplerine güzel fikirler verebilmeli ve zor durumların altından da kalkabilecek güçte olmalıdır.
Şirketiniz ile ilgili olarak profesyonel
yönetim ve yönetimde avukatın rolü
hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız 24 78 78 60 numaralı telefondan
veya aşağıdaki mail adresinden bana
ulaşabilirsiniz.
erbil.kaya@haber.dk

Akupunktur ile sigaradan kurtulun
kararını aldıktan sonra akupunkturu niye yaptırayım demeyin; çünkü istatistiklere göre
igaranın artık
sadece kendi iradesiyle sigarabedeniniz için
yı bırakabilen kişi sayısı her 20
büyük bir yük oldu- kişiden 1 kişidir. Demek ki geğunu farkettiniz ve bırakmak
riye kalan 19 kişinin veya her
mı istiyorsunuz. O zaman size
100 kişiden 95¬inin yardımcı
en iyi yardımcı tedavi yöntemi
tedaviye ihtiyacı var.
kesinlikle akupunkturdur. Yap- Sigarayı bıraktıktan sonra vümanız gereken tek şey sigaracuttaki ilk iyileşme 20 dakika
yı bırakmaya karar vermektir. sonra tansiyon ve nabzın norBu hayatınızda alabileceğiniz
mal seviyeye gelmesiyle baslar.
en büyük kararlardan biridir.
İnsanlarda serotonin ve endorBu kararı aldıktan sonra, aku- fin adı verilen iki madde varpunktur size sigarayı bırakma- dır. Bunlar beyinde bulunur ve
da büyük kolaylık sağlayacakrahatlık, hoşluk, keyif ve hutır.
zur gibi duygular ile ilgilidirler.
Ben bırakamam veya bırakma
Normalde insanlar kahkaha
Mustafa Ceran,
Alternatif tıp uzmanı

S

atınca, mutlu bir haber alınca
ya da güzel bir tatlı yiyince, bir
yeriniz acıyınca serotonin ve
endorfin düzeyi yükselir. Ancak
sigara içenlerde serotonin ve
endorfin salgılama işini sigara
üstlendiğinden vücut otonomisini kaybetmiştir. Hani keyiflenince de, dertlenince de sigara
içilir ya, işte açıklaması budur.
Sigarayı bırakanlarda ilk hafta
beyin serotonin salgılama işini
gerçekleştiremediğinden vücut
oldukça zor anlar yaşar. Beyin
ancak 72 saat sonra eski görevini yapmaya başlar. Bu 72 saatlik süre içinde, hastanın bezginlik belirtileri önlenirse, sigarayı
bırakması çok kolaylaşır. Aku-

punktur ile tedavi, kişinin sigara içmemekten dolayı oluşabilecek şikayetleri ortadan kaldırır.
Böylece sigara içmemeye karar
vermiş olan kişi, bunu hiç zorlanmadan başarır; çünkü akupunktur tedavisi beyni yeniden
sigaraya gerek duymadan serotonin ve endorfin salgılaması
için uyarır ve bundan sonra da
beyin eski otonomisini kazanır.
Akupunktur ile sigara bırakma seansları 3 gün üst üste 30
dakikalık süre içinde yapılır.
Böylece 72 saatlik en zor geçen
dönemde vücut kontrol altındadır. Daha sonra hastanın bağımlılık derecesiyle ilgili ek seanslar yapılabilir, ama genellik-

le buna gerek kalmaz. Tedavi
süresince tek bir sigara bile içilmemesi ve nikotin preparatlari kullanılmaması gerekir. Aksi
halde başladığımız noktaya geri
döneriz.
Unutmayınız ki beyniniz nasıl sizi sigaraya alıştırmışsa
aynı beyin sizi tekrar sigaradan
uzak tutabilir. Yeter ki uzun
seneler içinde vücudunuza verilen zararı görün ve tüm kararlığınızla bu düşmandan akupunktur ile rahatça kurtulma
imkanından faydalanın.
Akupunktur ile sigara bırakmada yüzde 90-95 gibi yüksek bir
basari oranı vardır.
info@akuzomas.dk

Avukat Erbil Kaya
Her türlü hukuksal sorunlarınız için
hizmetinizdeyiz.
Hukusal danışmanlık ve
yardım için arayabilirsiniz.

Hammerensgade 1, 2.sal
DK - 1267 København K
Tlf: (+45) 7020 7047 Fax: (+45) 7020 7145
Mobil: (+45) 2478 7860 ek@kirkadvokater.dk
www.kirkadvokater.dk
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HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE
BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM
VERMEK İÇİN

haber@haber.dk
mail adresine yazınız
ya da
3024 5538’i arayınız
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Yerel yöneticiler iklim değişikliğini tartıştı
BM Yerel Yönetim İklim Değişikliği Liderlik Zirvesi için Kopenhag’da bir
araya gelen belediye başkanları çevresel sorunlara çözümler aradılar.
şıyoruz. Örneğin, ileriki zamanlarda
Haliç’te turistlik amaçlı olarak kullanılacak tekneleri, hidrojen ile çalışır
bir hale getireceğiz. Dünyanın ileriki
yıllarda artık hidrojen enerjisi kullanmaya başlayacağına inanıyorum”
dedi.

Aysu MOLA

B

aşbakan
Lars Løkke
Rasmussen,
2-4 Haziran
tarihleri arasında
yapılan “Yerel Yönetim İklim Değişikliği Liderlik Zirvesi” kapsamında
1 Haziran’da Bella Center’da açılış
konuşmasını yaptı.
Küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin ele alındığı zirvede, Başbakan
Rasmussen bu zirvenin önemine değindi ve “bu iklim değişikliği zirvesinin, COP15, yani Birleşmiş Milletler
Aralık 2009 klima konferansı, öncesi
çok önemli bir ön hazırlık olarak görüyorum, yerel ve bölgesel yetkililer
bu konferansta sonucu belirleyecek
kararlar alabilirler. Bu zirve güncel
konuları tartışıp, en iyi bir şekilde
pratiğe dönmek için iyi bir fırsat sunuyor” dedi.
4 gün boyunca süren zirvede, Afganistan’dan Çin’e kadar bir çok farklı
ülkeden konuşmacı ve bakanlar yer
aldılar. Türkiye’den de 10 kişilik bir
heyet katıldı. Alternatif enerjiden,
orman yangınlarına, hidrojen enerjisinden iklim değişikliğinin sağlığa
karşı etkilerine kadar bir çok konu
tartışıldı ve liderler tarafından çözümler arandı.

Başkan Topbaş, Kopenhag’da ilk
toplantısının ardından HABER’E
konuştu

derlik Zirvesi” programı kapsamında
Kopenhag’a gelen İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı, Kadir Topbaş
aynı zamanda UCLG, yani Birleşmiş
Milletler ve Yerel Yönetimler teşkilatı Yönetim Kurulu toplantısında da
eşbaşkan olarak, UCLG adına da bir
konuşma yaptı.
Konuşmasında küresel ısınma ve çevre konularına değinen Topbaş, yerel
yönetimler olarak ortak önlemler
alınmasının şart olduğuna değindi
ve belediye olarak önemli adımlar
attıklarını dile getirdi.

“Çevresel yatırımlara devam Haliç’in tekneleri Hidrojen ile
çalışacak!”

Topbas, çevreci yatırımlar yapmaya
devam edeceklerini söyledi ve ekledi
“şehirler ve yerel yönetimler olarak,
Topbaş Kopenhag’da İklim
önlemlerin ortak bir şekilde alınması
Zirvesinde oturumu yönetti
gerektiğine inanıyorum, bizde beledi“Yerel Yönetim İklim Değişikliği Li- ye olarak geniş çaplı bir şekilde çalı-

İklim değişikliği için çevresel çözümlerin arandığı Kopenhag’daki zirvede,
Topbaş ilk toplantısı olan Birleşmiş
Kentler ve Yerel Yönetimler Toplantısından çıkar çıkmaz ilk açıklamasını Haber’e yaptı. “Çevreyle ve
global ısınmayla alakalı yoğun bir
gündemimiz var. Dünyanın değişik
yerlerinden gelen başkanlarla ve
eş başkanlarla toplantı yapıyoruz.
Özellikle bu belediye başkanları kapsamında da yaptığımız bir toplantı.
Eşbaşkanı olduğum bu kuruluşta, bilgileri paylaşmak konusunda oldukça
önemli olduğuna inanıyorum. Bizim
için kentlerde uygulayacağımız kararların birbirimize aktarılması çok
önemli. Kentlerimize ve insanlarımıza daha iyi bir hizmet verebilmemiz
için çabalıyoruz. Birleşmiş Kentler
ve yerel yönetimler birliğinin 6 ayda
bir yaptığı bu toplantının gündeminde
küresel ısınma, cevre konularını daha
cok ele alıyoruz” dedi.
Zirvede kapanış konuşmasını da yapan Topbaş, 4 haziran günü Kopenhag’dan ayrıldı.
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Baskı-Matbaa işleriniz mi var?
Sizi zengin edemeyiz, ama matbaa/
baskı harcamalarınızdan büyük tasarruf
etmenizi sağlayabiliriz.
Menu kartı, fiyat listesi, işyeriniz için broşür mü
bastırmak istiyorsunuz? Fiyatlarımızı duymadan
karar vermeyin. 2Print en uygun fiyata baskı
işlerinizi yapıyor.

İşte fiyatlarımız. MOMS dahil. Karar sizin!
2500 adet. fiyat listesi/menü kartı

����������

5000 adet. fiyat listesi/menü kartı

����������

1000 adet. fiyat listesi/menü kartı
Çift taraflı 4 renk

���������

Çift taraflı ve katlamalı 4 renk

Çift taraflı ve katlamalı 4 renk

Roll-up banner
����
taşınabilir reklam
panosu, 4 renk baskı
ve çantasıyla beraber

������

Restoran, pizzabar, seyahat
acentası ve hertürlü işyerinde en
uygun tanıtım aracı. Hemen dikkat
çeker.
Hemen arayın,
sorununuzu çözelim

�������������

5039 3980
���������������������������������

El ilanları, broşür, afiş, mektup kağıdı, zarf, yol
tabelası, logolu tükenmez kalem- baskılı tişört

Liderlerin çözüm arayışına Türk gençler de ortak oldu
Aysu MOLA

B

aşkent Kopenhag’da
2-4 Haziran tarihleri
arasında gerçekleşen
İklim Değişikliği liderler
zirvesi kapsamında görev
alan Türk asıllı üniversiteli gençler liderlerin çözüm
arayışına ortak oldular.
Danimarka tarafından
görevlendirilen üniversiteli Türk arkadaşlarımızdan
Hülya Kayacı, Dilan Kızıl
zirvenin ardından Haber’e
yaptıkları açıklamada, “Bu
tür konferanslarda ve etkinliklerde Danimarkalılarla
birlikte görev almanın ne
kadar önemli olduğunu
görüyoruz. Bugün burada
da gördüğümüz gibi, Danimarkalılarla birlikte ortak

projelerde yer almanın
ne kadar faydalı olduğunu görmüş olduk.
Sonuçta Danimarka
toplumunun bir parçası olduğumuzu, birlikte
yaşamayı öğrenmemiz
gerektiğini unutmamalıyız” dediler.

Kayacı: “Artık
sadece Türk
dernekleriyle
olmuyor!”

4 günlük yorucu bir
maratonun ardından, organizasyon tarafından sertifikalarını alan Kayacı ve Kızıl böyle bir organizasyonda
yer aldıkları için mutluluklarını dile getirdiler.
Halen Kopenhag Üniversi-

tesi’nde örgenci olan Hülya
Kayacı, ”özellikle 2. ve 3.
Nesil Türkler olarak artık
kendimizi sosyal etkinliklerde Danimarkalılarla birlikte çalışarak kanıtlayabileceğimize inanıyorum.
Sadece Türk derneklerin-

de bulunarak bu iş
yürümez. Kendi içimizde yaptığımız etkinliklerin yanısıra,
Danimarkalılarla yapacağımız ortak projelerle sesimizi daha
iyi duyuracağımıza
inanıyorum. Türk
gençlerinin daha duyarlı olacağına inanıyorum. Umarım,
diğer organizasyonlarda daha çok Türk
arkadaşımız katılım
gösterir. Sesimizi
geniş çaplı duyurmak istiyorsak, böylesi güzel, çevreci, sosyal etkinliklerde
yer alarak, konferanslarda
verilen kararlara ne kadar
duyarlı olduğumuzu göstermeliyiz” dedi.

eak-design.com

Tel
:2127
Tel :2127
5146

5146

Restoran, hotel, motel, ve diğer tüm
işyerlerinin personel üniforması, masa
örtüsü vb. benzeri tekstil yıkama işleri
için hizmetinizdeyiz.
Kirlileri adresinizden alıp, temizleri yine
adresinize teslim ediyoruz..
Bizi arayın, temizlik endişesinden
kurtulun.
Karat Dampvaskeri
Islandsvej 1, 4681 Herfølge
Tlf: 5616 0007 - Fax: 56160047
www.karatdampvaskeri.dk
e-posta: kundeservice@karatdampvaskeri.dk

Zevkinize göre mimarı tasarım

Uniq design med den personlige smag

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

Yarı yolda kalmazsınız

Mimar Atila Kahraman

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

ak@eak-design.com

www.eak-design.com

Arkitekt/bygningskonstruktør
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KANSERİ MİKROMOLEKÜLLERLE YENECEGİZ...

Kansere karşı yeni bir umut!

Hüseyin Duygu

Temmuz İçin Yaralı Semah

P

ir Sulatan Abdal etkinlikleri için Sivas’a giden
37 aydınımız, yazarımız, şairimiz ve semahçılarımız 2 Temmuz 1993 günü Sivas Madımak Oteli’nde tutuşturulan gericilik ateşiyle yakılmıştı. 37
can yakılarak katledilmişti. 2 Temmuz günü Sivas
sarsılmıştı, insan olan insanlar acıya boğulmuştu.
Bu dayanılmaz acılar için pek çok şey söylendi, yazıldı. Daha da söylenecek, yazılacak. Nasıl unuturuz bu insanlık suçunu?
Türk – Danimarka şiir akşamlarından da tanıdığınız şairimiz Kemal Özer, Sivas Katliamı ile ilgili
şiirlerini 15 yılda tamamladı ve bu şiirler geçen yıl
Yordam Yayınları tarafından kitap olarak yayımlandı.
Antalya Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl on
üçüncüsü gerçekleştirilen Altın Portakal Şiir
Ödülü Kemal Özer’in ‘Temmuz İçin Yaralı Semah’
adlı eserine verildi.
Kemal Özer’in ödüle ‘İlk kitabı (1959) bugüne,
toplumsal hayatımızdaki kırılmaları ıskalamadan,
şiirimizdeki değişimlere kayıtsız kalmadan, kendi
şiirini sürekli yenileyerek diri tutan ve ötekinin sesine kulak veren bir şair olması’ dolayısıyla layık
görüldüğü bildirildi.
Kemal Özer, 2 Temmuz 1993 Sivas yangınında ‘yaşanan’lara şiirle bakıyor. Yangının yol açtığı
ölümleri, ölümlerin yol açtığı duyguları, tepkileri,
acıları, dramları görünür kılmayı amaçlayan ‘Temmuz İçin Yaralı Semah’ şiirleri, bu tanıklığın tutanağı olduğu kadar, ‘yolun sona erdiği yerde yeniden
yola çıkan’ı da içinde barındırıyor. Suçun üstüne
gitmeye yönelen bir yürüyüşle döne döne, tıpkı semah gibi.

D

animarkalı bilimciler kanserle mücadelede önemli
bir tedavi yöntemi geliştirdi. Danimarka’nın ikinci büyük kenti
Aarhus’ta bulunan Skejby
hastanesi araştırmacıları
kanser hücrelerini 48 saat
içinde yokedecek bir mikromolekül keşfettiler.
Danimarkalı
bilimciler
kanser tedavisinde çığır
açacak bir buluş gerçekleştirdiler. RNA 129 adlı mikromolekülün şırıngayla kanser
hücrelerine aktarılması durumunda bu hücrelerin 24
ile 48 saat içinde yok olduğu tespit edildi.
Bugünlerde saygın tıp dergilerinden Molecular Cancer
Research dergisinde kamuoyuna açıklanacak olan araştırma sonuçlarına göre yeni
keşfedilen ve araştırmacıların RNA129 adını verdikleri mikromolekül kanserli
hücrelere şırıngayla kanser
hücrelerine aktarılması durumunda 24 ile 48 saat içinde kanserli hücreleri yok
ediyor.
Kopenhag Üniversitesi’nde
araştırmacı olarak görev ya-

pan Aslı Silahtaroğlu adlı
Türk kadın profesörle çalışmalar da yapan Skejby Üniversite Hastanesi proföserlerinden Torben Örntoft, özellikle uzun yıllardır bilinen
mikro moleküller etrafında
bulunan bir mikromolekül
tabaka üzerinde araştırma
yaptıklarını söyledi.
Torben Röntoft, bilinen
moleküller çevresinde bulunan bazı molekülleri incelerken bir mikromolekül
dikkatlerini çektiğini belir-

terek, bu mikro molekülün
kanserli hücrelere zerkedilmesi durumunda en geç 48
saat içinde kanserli hücrelerin öldüğünü söyledi.
Bundan 10 yıl öncesine kadar bu moleküllerin varlığının bilinmediğini söyleyen
Torben Röntoft, ”Artık bir
çok ülkede kanser araştırmacıları bu olasılık üzerine
yoğunlaşmış durumdalar”
dedi.
Çağımızın vebası kanser
hastalığının beklinin kırıl-

ması için çok önemli bir
adım olarak nitelendiği yeni
yöntemi önümüzdeki günlerde bazı Japon araştırmacılarla kalın bağırsak kanserinin
tedavisi için deneyeceklerini açıkladı. Danimarkalı
araştırmacıların elde ettiği
sonuçların geçtiğimiz günlerde ABD ve İngiltere’deki
çeşitli sempozyumlarda da
tartışıldığı bildiriliyor.
(Haber)

Tıp dünyasından bir müjdeli haber daha

Artık Ne Semahları Ne Çocukları
Seyredebilirim Diyen Babanın
Şiiri.

Danimarkalı bir doktor kalp krizlerinin engellenmesinde çığır açabilecek
bir keşfin altına imza attı.

Ayaklar ayakları çoğaltırdı onlar döndükçe
eller ellerde açılıp kapanırdı
soluklar kanatlanıp uçardı göğüslerden
deyişler deyişlere değdikçe hızlanırdı
biçilenler doğrulurdu biçildikleri yerden

ia Kamstrup adındaki Danimarkalı bayan doktor, Kopenhag Üniversitesi ve Kopenhag’daki Herlev hastanesinde görevli üç meslektaşı ile
birlikte 40 bin Danimarkalı
üzerinde yaptığı araştırma
sonunda Kalp krizine kanda bulunan Lipoprotein(A)
miktarının neden olduğunu ve bu miktarın da kalıtımsal olarak belirlendiğini

Tanımak demekti semah dönmeler
tanımak demekti ayaklar altında
döne döne sınandığını dünyanın
savurmak demekti tohumda uyananı
rüzgarda bekleyeni başaklarda devşirmek

Daha neler öğrenecekti kimbilir
semah dönen bu çocuklardan bu yürek
birer kırlangıçtılar ilkyazın habercisi
her biri bir yolculuk olacaktı gökyüzü denizinde
kurtulup çıksalardı yalazın öksesinden
(Kemal Özer)

Kemal Özer’in şiir konusundaki düşüncesinden
bir alıntıyı da sizlerle paylaşmak istiyorum:
‘Bir yüzleşme günündeyiz yine. Yine şiire bakıyoruz. Yine şiir ne işe yarar diyenlerle göz göze gelerek. Sesimizde yankılanan yine öncelikli bir soru:
Hangi niteliklerle yüz yüze getirir bizi şiir?
Sayabiliriz o niteliklerden birkaçını hemen. Yaratıcı eyleme merak, dönüşü olmayana cesaret, sıradana açılan savaş, emeğe gösterilen saygı, duyarlılığa tanınan özgürlük, tasarlananı genişleten
ufuk...
Şöyle diyebiliriz örneğin:
‘Çin Seddi bittiği akşam duvarcılar nereye gittiler?’ diye soran meraktır şiir. Kralı çıplak gördüğünde korkağın söylemediği cesur sözdür. Sıradanın yavanlığına başkaldıran çeşitlilik, emeği hor
görene indirilen tokattır. Duyarlılığı sınırlı tutanın
karşısına yeni bir dil ile, tasarlananı güdük bırakanın karşısına yeni bir dünya ile çıkandır...’
Yazımızı Pir Sultan Abdal’ın iki dizesiyle noktalayalım:
‘Şu illerin taşı hiç bana değmez
ille dostun gülü yaralar beni

huseyin.duygu@haber.dk

P

ispatladı.
Her üç Danimarkalıdan
birinin kalp krizi riskiyle
karşı karşıya olduğunu da
ispatlayan Kamstrup bu
oranın Dünya geneli için de
geçerli olduğunu bildirdi.
Sadece sağlıksız beslenme
ve hareketsizlik nedeniyle
kap krizinin ortaya çıktığı
inancını da kökünden sarsacak olan araştırma kalp krizinin genetik nedenleri oldu-

ğunu gösteriyor. Kamstrup,
yapılacak küçük bir kan testi
kandaki lipoprotein miktarını belirliyor ve kişinin risk
grubu içinde bulunup bulunmadığını gösteriyor.

Tedavi hazır

Araştırmacılar, kanında tehlike arzedecek miktarda Lipoprotein bulunan kişilerin
kriz geçirmesini önlemek
için hali hazırda bu miktarı

düşürmeye yarayan Nikotin
asidi adlı preparat kullanılbileceğini belirttiler. Bazı yan
etkileri olan bu preparatın
lipoprotein miktarını sıfıra
indirmediğini ancak, yüzde
30-40 oranında azaltabildiğine dikkat çeken uzmanlar
önümüzdeki yıllarda bu preparatın yan etkilerini daha
da azaltacak araştırmalara
gerek olduğunu söylediler.
(Haber)

Kalp hastası göçmen çoğalıyor

K

alp hastası erkek
göçmen sayısı giderek artıyor. Özellikle
Türkiye, Pakistan ve Balkanlardan gelen erkek göçmenler arasında kalp hastası
sayısının Danimarkalı erkeklere oranla daha yüksek olduğu ortaya çıktı.
Glostrup Hastanesi Sağlık
araştırma merkezi tarafından yapılan bir araştırma,
Türk, Pakistanlı ve Eski
Yugoslavyalı erkekler arasında kalp hastalığının Danimarkalı erkeklere oranla
daha yaygın olduğunu ortaya koydu.
Araştırma sorumlusu Dr.
Nana Folmann Hempler,
kalp hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılan erkeklerin
yüzde 80’inin göçmen kökenli olduğunu belirterek, kalp

hastalığının sosyal boyutunun da olduğunu ve yaşam
biçimi ile doktorla kurulan
iletişimin bu hastalığın önlenmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Göçmen erkekler arasında
giderek artan kalp hastalığının azaltılması için bir
girişimde bulunulması gerektiğine dikkat çeken Dr.
Hempler, göçmen hastala-

rın kalp hastalığını önleme
ve kolestrolü düşürme açısından önemli olan ilaçları
gerektiği gibi kullanmadıklarını bildirdi.
(Haber)

Nørrebro Bazar ApS
HABER
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BAKTAT
ürünleri
Danimarka
bayisi
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Taze,
ucuz ve
kaliteli

Evinizin tüm gıda ihtiyacını en ucuz fiyata karşılayabileceğiniz tek adres
Danimarka’da Türk mamüllerini satan en büyük market

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

Türkiye’nin
tadı size
çok yakın
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Yağlı, az yağlı Türk beyaz
ve kaşar peyniri ile sade,
kaymaklı yoğurt çeşitleri
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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

Hafta içinde yapacağınız
alışverişlerinizde bazı ürünlerde
indirimlerimiz vardır. Hafta içinde
uğrayın indirimli kampanya
fiyatlarından yararlanın

BAKTAT
ürünleri
Danimarka
bayisi

Danimarka’da Türk mamüllerini satan en büyük market
ız
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Nørrebro
Bazar Ap

S

Hergün
saat 08.00-20.00 arası açığız

Fuglebakkevej 94
2000 Frederiksberg
Tlf: 38 32 18 20
Fax: 36 45 18 56
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LAURIDS - ROMAN
Danimarka kökenli bir yeniçerinin öyküsü. Yazar Jørgen
Grimstrup – LYSIAS Yayın Evi. 328 sayfa. 248.-kr.

V

iborg Katedrali’nde öğretim
görevlisi Jørgen Grimstrup
yazdığı bu romanında, Osmanlı
İmparatorluğu döneminde devşirtilerek Yeniçeri yapılan Danimarka kökenli Laurids’in öyküsünü anlatıyor. Roman, yaşanmış
gerçeklerden yola çıkılarak kaleme alınmış.
Olay 1600’lü yıllarda geçiyor.
17 yaşındaki Danimarkalı Laurids İzlanda’da Vestmanns
Adası’nda (İzlanda’nın 14 km.

güney-batısında küçük bir ada)
bir Hıristiyan Ruhban okulunda
(din temeline dayalı eğitim veren bir okul) öğrenciyken, 1627
yılında Osmanlı deniz korsanları adaya saldırıyor. Bu korsanlar kaçırdıkları insanları esir
pazarlarında satan korsanlar.
Laurids, saldırıdan sağ kurtulan
diğer İzlandalılar ile birlikte korsanlar tarafından Cezayir’e esir
pazarına götürülüyor.
Daha sonra esir hayatı yaşayan Laurids’in yaşamı önce taş
kırma ocaklarında çok ağır ve
acılı geçiyor. Burada bulunan
diğer esirlerin, esir yaşamaktan
kurtulmak için dinlerini bırakıp
Müslüman olduklarını gözlemliyor. Laurids de aynı şeyi yapmayı düşünüyor. Esir yaşamaktan
kurtulmanın, daha ileride de
kaçmanın ve Danimarka’ya geri
dönebilmenin tek çıkış yolunu
Müslümanlığa geçmekte gören
Laurids bu umutla Müslümanlığa geçiyor.
Evet, bu roman ‘Yeniçeri’
kavramına bir de Danimarkalı gözüyle bakışın ne olduğunu
anlatıyor.

DEN ANDEN VIRKELIGHED/Diğer Gerçek
Danimarka’da uyum, düşünceler ve rakamlar:TARTIŞMA KİTABI. Yazar Hans Lassen. Informations Forlag Yayın Evi. 218
sayfa. 199.- kr.

D

animarka medyasında Danimarka’ya göçlerden söz edilirken çeteler, kriminal olaylar,
kökten dincilik, başörtü, gettolar
ve diğer konular bir sorunlar tablosu olarak çiziliyor ve göçmenlerin, genel olarak sadece topluma
ağır yük oluşturan unsurlar oldukları izlenimi veriliyor. Ancak,
DEN ANDEN VİRKELİGHED:
Diğer Gerçek kitabının yazarı
Hans Lassen’in bir başka iddiası
var: Hans Lassen, ”- Göçmenler
konusunun diğer bir gerçeği daha
var: Göçmenlerin uyumu (entegrasyonu) Danimarka’da çok başarılı olmuştur.” teziyle ortaya
çıkıyor ve uyumun başarılı olduğu görüşünü istatistiki bilgilerle
kanıtlamaya çalışıyor.
Hans Lassen, işletme ve uyum
konusunda uzun yıllar danışmanlık yapan, bu konularda sık sık
kamuoyunda tartışmalara katılan bir kişi. Uzun yıllar büyük
küçük çok çeşitli iş yerlerinde,
yuvalarda ve kreşlerde uyum
konusunda ayrıntılı araştırmalar, incelemeler yapmış. Çıkardığı sonuçlar kendisi için de şaşırtıcı: Danimarkalı politikacılar
yıllardır uyum sorununu tartışırken, çözüm yolları ararlarken,
göçmenlerin ve mültecilerin
kendileri Danimarka toplumu

içinde oldukça rahat bir yaşam
sürdürüyorlar.
Hans Lassen bu durumu uyumun başarılı bir şekilde gerçekleştiği şeklinde yorumluyor ve “İşte başarı avuçlarımızın içinde.
Ancak bunu hiç kimse görmek
istemiyor.” diyor.
Kısacası “DEN ANDEN VİRKELİGHED: Diğer Gerçek“
kitabı başarılı uyumun hikayesi.
Kitapta bu tezi pekiştiren bir çok
istatistik rakamların ve tabloların yanısıra uyumun başarılı somut örnekleri de yer alıyor.

HABER

SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE BULUŞTURUR
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SKRIFTEN I MIN PANDE: Alın Yazım
Lindhardt og Ringhof Yayın
Evi. 320 sayfa. 299,95 kr.

Y

azar Nafisa Haji’nin ”Alın Yazım” romanı, değişik ve özgürce bir yaşam özlemi içindeki gazeteci Saira’nın öyküsünü anlatıyor.
Bu öykü aslında, sülalesi Hindistan ile Pakistan kökenli ve Müslüman olan Saira’nın, terkettiği bu
miras ile gençliğini geçirdiği, yetiştiği Amerikan yaşamı arasındaki
çatışmaların bir öyküsü.
Romanın yazarı Nafisa Haji,
1947’de Hindistan ile Pakistan’ın
iki ayrı devlet olarak birbirinden
ayrılmasından, daha doğrusu Pakistan’ın Hindistan’dan ayrılmasından sonra Amerika Birleşik
Devletleri’ne göçen Müslüman
bir ailenin kızıdır. Nafisa Haji,
Amerika’da doğup büyümüş,
gençliğini burada geçirmiştir.
İşte Nafisa Haji bu romanını bu
özgeçmişinin, yani Hint-Pakistan
ve Müslüman özgeçmişi ile Amerikan yaşam biçimi, etkisiyle yaz-

mış. Kökü başka bir ülke yaşadığı
yer başka bir ülke.
Biraz da romanın içeriğine değinelim:
Romanın kahramanı Saira,
bir aile düğününe katılmak için
Amerika’dan Pakistan’a Karachi’ye gidiyor. Burada uzaktan
yakından aile fertleriyle biraraya
geliyor. Herkes Saira’ya aile içinde yaşanan, aile bireyleri arasında
ayrılıklar yaratan bir çok skandalları, gizli tutulan olayları, ilişkileri
anlatıyor. Saira bütün bu duyduklarından, kendisine bir sırmış gibi
söylenenlerden çok etkileniyor. Bu
durum, Saira’nın kendi kendini
anlamasında ve gelecekte yaşayacağı yaşam biçimini yeniden belirlemesinde önemli rol oynuyor.
Saira Amerika’da yaşayan ailesinin karakeçisi yada asi kızı.
Annesinin kendisine sürekli olarak yaptığı geleneklerine uyması,
bir Pakistanlı ile evlenerek aile
kurması ve inançlara uygun bir
yaşam sürdürmesi telkinlerine,

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

isteklerine karşı çıkıyor. Kız kardeşi ise kendine tamamen değişik
bir yaşam biçimini seçiyor. Kız
kardeş, aile geleneklerine uygun
bir evlilik yaparak genç bir yaşta
ailesini kuruyor. Saira bunun yerine gazetecilik eğitimi alıyor ve
dünyadaki savaş bölgelerine giderek muhabirlik yapıyor. Buralardan haberler geçiyor. Ancak Saira,
içini yakan bir durumla karşılaşıyor ve bunu tüm vücunda hissediyor. Artık Hint-Pakistan kökeniyle bu sırrını korumak ve yaşamını
sürdürmek zorundadır. Hiç bir şey
ak yada kara değil. Herşeyin bir
diyeti var.
”Alın Yazım” romanı, insanları
hatalarıyla, özlemleriyle ve güçlü affedici yönleriyle anlatmaya
çalışan hem sıcak hem trajik bir
öykü.
Daha kitap yayınlanmadan 12 ülkeye satılan Yazar Nafisa Haji’nin
”Alın Yazım” romanı hiç kuşkusuz
okuyucularımızın da ilgisini çekecektir.

ET DELT FOLK/BÖLÜNMÜŞ HALK
1983-2008 Danimarka
Yabancılar Politikası. Yazar
tarihçi Morten Uhrskov
Jensen. LYSIAS Yayın Evi.
612 sayfa. 248.- kr.

N

asıl oldu da homojen bir
halkı olan küçük ülke Danimarka çok kısa bir süre içinde
yarım milyona yaklaşan sayıda
ve tamamen farlı kültürlerden
ve dinlerden insanı kabul etti?
Tarihçi Morten Uhrskov Jensen,
”ET DELT FOLK/BÖLÜNMÜŞ
HALK - 1983-2008 Danimarka
Yabancılar Politikası” adlı bu kitabında bunun nasıl oluştuğunu
ve nedenlerini irdeliyor. Ve hemen belirtmek gerekir ki, kitabın
yazarı Morten Uhrskov Jensen bu
irdelemelerini konuya ilişkin varolan somut verileri temel alarak,
yani resmi sayısal verileri, konuya
ilişkin yapılmış siyasal çalışmaları
vs.,yapıyor, ancak bunu yaparken
tarafsız bir tarihçi bilim adamlığının yanısıra, Danimarka’ya,
Danimarka toplum yapısının
kendine özgü özelliklerini tehdit

edebilecek boyutlarda, yani aşırı
sayıda yabancı alınmış olduğu şeklindeki kendi görüşlerini de yansıtacak şekilde konuyu irdeliyor.
Ama buna rağmen, 1983 yılından
buyana yabancılar (göçmenler ve
mülteciler) konularına ilişkin neler olmuşsa, neler konuşulmuşsa
hepsini kaynak/belge göstererek
okuyucusuna sunuyor.
Kitapta, tüm belgeleriyle Danimarka Meclisi Folketinget’ten
tüm basına, rahiplerden başpiskoposlara, bakanlara, milletvekillerine, yerel politikacılara, yazarlara, sanatçılara, gazetecilere,
başyazarlara, köşe yazarlarına,
profesörlere, öğretmenlere, hukukçulara, hahamlara, imamlara,
sosyal danışmanlara, sendikacılara, insan hakları uzmanlarına ve
daha pek çok kişiye kadar herkesin yabancılar konusundaki taraflı yada tarafsız tüm çekişmeleri,
tartışmaları, neler söyledikleri
yer alıyor. Ve belki de en önemlisi, 1980’li yıllarda Mültecilere
Yardım Örgütü (Flygtningehjælp)
Başkanı ve şimdiki Ombudsmand

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

Hans Gammeltoft-Hansen’in Danimarka sınırlarını ciddi olarak
açan 1983’te kabul edilen Yabancılar Yasası’nın çıkarılmasında oynadığı önemli rol anlatılıyor.
Özetleyecek olursak Danimarka’da yabancılar yasasının nasıl
oluştuğu ve bugünkü şeklini de
nasıl aldığı 10 ayrı bölümde ayrıntılarıyla irdeleniyor.
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(Aile ve gençlik danışmanı, konferans
konuşmacısı, eğitimci ve sosyal danışman)
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ACİLEN SATILIK
PAMUKKALE’DE SATILIK ARSA, BAHÇE ve EV
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ANDELSLEJLIGHED
Denizli, Pamukkale yolu üzerinde ve Pamukkale’ye yaklaşık 2 km uzaklıkta, benzin istasyonu
������������������
Sorø şehri merkezinde 2 katlı 103 m2
karşısında 1308 m2 arsa satılıktır. Yine Pamukkale yolu üzerinde bulunan Küçükdere köyünde
büyüklüğündeki andelslejlighed daire
�����������������
içinde her türlü meyva ağacı ile zeytin ağaçları bulunan 2 dönümlük bahçe de satılıktır.
Her
acilen satılıktır.
�������������������

ikisini de almak almak isteyenlere fiyatta kolaylık sağlanacaktır.

Hazırlayan: Muttalip Abat

Fiyatı: 325.000 DKK

Müracaat:Tlf: 30 13 42 42

- Topluma uyum sağlamakta güçlük çeken gençler
- Zorla evlilikler
- Farklı kültürlerden evlilikler
- Şiddet kurbanı olan kadınlar ve kızlar

DİDİM’DE ARSA
Didim’de 300 m2 tapulu
ve parselli arsamız
satılıktır.
Müracaat: Tlf: 2292 7512

www.club-alaturca.dk

Reklam ve ilanlarınız için
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DİN VE TOPLUM

İnsan Hakları nedir?
Dr. İsa Kuyucuoğlu

İ

nsan Hakları özetle insanın ırk, renk,
cinsiyet, dil, din siyasal tercih, ekonomik durum v.b. konularda ayrım yapılmadan bütün haklardan eşit olarak yararlanması demektir.1
Tarihin ilk çağlarından itibaren insan
hakları olgusu değişik toplumlarda farklı boyutlar kazanarak günümüze kadar
gelmiştir.
“İnsan Hakları” konusundaki gelişmeleri M.Ö. 400. yüzyıla dayandıranlar olduğu gibi, 1776 Amerikan Bağımsızlık
Savaşları, Batı Avrupa’da ortaya çıkan
Aydınlanma Hareketleri ve 1789 Fransız İhtilali ile ilişkilendirenler de vardır. Ayrıca Avrupalıların Amerika Kıtasındaki Kızılderililere ve sömürge döneminde Afrika’nın yerli halkına karşı
yaptıkları - insan onuruna yakışmayan
- uygulamalar (köleleştirme) insanlık tarihinde asla unutulmayacak olan insan
hakları ihlalleridir.
Çağdaş anlamda İnsan Haklarının bir

değer olarak sistemleştirilip yaygınlaştırılması II. Dünya Savaşından sonra gerçekleştirilebilmiştir. Günümüzde insan
hakları deyince Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından 10
Aralık 1948 tarihinde Paris’te yapılan
oturumunda kabul edilen ve 30 maddeden oluşan “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” akla gelmektedir2.
Tarihte ve II. Dünya Savaşından sonra
yaşanan trajik olaylardan sonra ulusların bireysel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusundaki çabaları Birleşmiş Milletlerin Evrensel İnsan
Hakları Bildirgesi’ni ilan etmesinde belirleyici olmuştur.
Bu bildirgeden sonra insan hakları konusunda tüm dünyada bir bilinçlenme
süreci yaşanmış ve bildirge bir çok kesim tarafından 20. yüzyılın en önemli
olayı şeklinde nitelenmiştir. Gününüzde insan hakları çok farklı anlam ve içerik kazanarak yasaların etik boyutları-

nı belirleyen temel bir kriter haline gelmiştir.
İnsan Hakları Bildirgesinde evrensellik, bireysellik ve eşitlik ilkeleri en
önemli ortak nitelikler olarak tezahür
etmektedir. Bu nitelemelere göre insanın hakları belli bir zaman, yer veya
grupla ile sınırlandırılamayacağı gibi,
insanın doğuşuyla kazandığı bir haktır.
İnsan Hakları özellikle egemen ve
mutlak siyasi bir gücün, bir veya birkaç
kişinin oluşturduğu bir yürütme organınca, denetimsizce yürütüldüğü diktatörlüklerde veya kargaşa ve düzensizliği
önleyecek bir devlet otoritesinin bulunmadığı toplumlarda sıkça ihlal edilmektedir.
Sevgili peygamberimiz H.z. Muhammed’in (s.a.v) bundan yüzyıllar önce
(MS. 632 yılında) İslam’ın evrensel değerlerini özetlediği Veda (ayrılış) Hutbesi bu bağlamda önemli ilkeler içermektedir. Veda hutbesinde H.z. Muhammed

24 yaş kuralı ana etken değil
Ahmet Demir

Y

abancılar yasası kapsamındaki 24 yaş kuralını
2002 yılında sağ koalisyon
hükümeti yürürlüğe koydu.
Rockwool Fondens araştırma biriminin
3 Haziran tarihli raporunda, bu kuralın
genç yaşta evlilik yapan göçmenler üzerinde etkisi olduğunu yazdı.
Raporu okumadım, ama medyadaki referanslara dayanarak, 24 yaş yasasının
genç göçmenler ve erken yaşta evliliklerin üzerinde temel bir etkisi olduğuna
da emin değilim. Göçmen gruplarından
edindiğim tecrübelerime göre, aşağıda
sıraladığım ilişkilerin genç göçmenlerin
eş seçme ve evlilik önemli rolleri olduğuna inanıyorum.

Gençlerin kişilik gelişimleri
- Gençlerin eğitim durumları
- Gençlerin ailelerinden gelen ilişki anlayışları
- Gençlerin anavatanlarına bağlılıkları
- Gençlerin seçtiği sonuçlar ve sorumlulukları
Yani evliliğin gerçekleşmesine yasa karar vermiyor.
Ben yasanın insanların duygularını yönetebileceğinden de emin değilim. Eğer
20 ya da 24 yaşında evlenmek isterlerse,
bu bir insan hakkıdır ve bence, kişi ne
zaman evleneceğine kendi karar vermeli. Ne yasa, ne aile buna karar veremez.
Daha öncede belirttiğimiz gibi göçmen
kesiminin büyük kısmının ilişkilerinin
nedeni, göçmenlerin eşlerini kendilerinin seçmeleridir ve çoğunlukla bulunduğumuz ülkeden seçerler. Tanıdığım
çoğu aile ve genç, eş seçiminde karar
verdiren faktörleri açıklarken, ebeveynlerin anavatanda evlenmesi gereken bir
adayı gösterdiklerini vurgularlar. Ebeveynlerin tipik nedenleri ise bunda istikrarlı bir ilişki görmeleridir, yani boşanmanın olmaması ve gençlere ekono-

mik güvence gibi.
Bu ülkede doğan ya da büyüyen gençlerin tutumları ise bunun tersidir. Bu
gençler anne-babalarına, eş seçimlerinde kendi etkilerinin olmasını istediklerini sıkça vurgularlar. Bu gençler ebeveynlerine, seçimlerini duygularına göre
yapmak istediklerini ve anavatandakileri veya sosyal ve ekonomik durumlarını
düşünmek istemediklerini açıkça söylerler. Anavatandaki gençlerle akraba olsalar bile, çiftin kendi arasında büyük bir
kültür farkı olduğuna ve bunun boşanmaya kadar götürebilecek şiddetli çatışmalar yaratabileceğini, ayrıca hem gençlere hem de aileye büyük insani maliyetleri doğurabileceğini belirtirler.
Yaşlı neslin etkisi ve arzusuyla, gencin
erken yaşta anavatandan biriyle evlenmesi artık sadece hayali bir planda yer
alıyor. Gençler ebeveynlerin karışmasına şiddetle karşı çıkıyorlar. Tecrübelerim, gencin kimle ve ne zaman evleneceği konusunda yasanın önemli bir etkisi
olmadığını gösteriyor.
Gençler hayatlarında istikrara kavuşunca, örneğin eğitimle, iş veya konut
sahibi olunca evlenmeyi düşünüyorlar. Ülkemizde şuan çoğunlukla gençler
kendi milletinden eş seçseler de, gençlerin milletleri yerine duygularıyla yola
çıkarak eş seçmede artan bir eğilim görülüyor.
Gençlerin seçimleri aileleriyle aralarında çatışma yaratabilir, ama gözlemlerime göre, çoğunlukla gençlerin istedikleri oluyor. Aile ile gencin arasını farklı
ırkların evliliklerinin etkileyebileceğini
atlamak istemem, ama genel olarak bu
yönde gelişim pozitif ilerliyor.
Zaten eğitim ve iş sahibi olunca kolaylıkla insan 24 yaşını aşmış olabiliyor,
yani son olarak tekrarlamak isterim ki,
24 yaş yasası ikinci dereceden etkendir.
Gençlerin kendi seçimleri, gencin daha
erken ya da daha geç evlenmesinin ana
sebebidir.
ahmet@ahmetdemir.dk

insanın canının, malının, ve onurunun
kutsal (dokunulmaz) olduğunu vurguladıktan sonra, bütün insanların atasının
H.z. Adem olduğunu ve sonuçta her insanın eşitliğini ilan etmiştir.
Bu ilkeler büyük oranda Birleşmiş Milletlerin ilan ettiği İnsan Hakları Everensel Bildirgesi ilkeleri ile örtüşmektedir. H.z. Muhammed insan hakları
ilkelerini sadece teorik olarak değil, yaşadığı toplumda pratik olarak da uygulamıştır. İnsanı, varlıkların en değerlisi
olarak merkeze alan İslam Dini, İnsan
Hakları konusunda her insanın kabul
edeceği evrensel ilkeler getirmiştir.
Hepinizin mutlu bir yaz tatili geçirmenizi dilerim.
(Dipnot)
1
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi,
Madde 2
2
İNGİLİZCE: Universal Declaration of Human
Rights’ ya da kısaca UDHR
kuyucuoglu@gmail.com

Anne! Bunu ”byt” yapalım..!
Bedriye Zelal Kanat

H

er insan kendi dil repertuarını
değişik amaçlarla ve insanlarla iletişim kurmada kullanır. Başkalarıyla konuşurken dilimizi iletişim
kurduğumuz kişiyle olan bağa, iletişimin şekil ve şemasına göre ayarlarız. Örneğin annemizle veya kardeşimizle farklı, komşumuzla farklı konuşuruz. Ancak birden fazla dil konuşabilen insanlarda bu dil repertuarı biraz daha farklı bir şekil almakta, çünkü birden fazla konuşulabilen
diller genellikle diyalog içerisinde değişime uğramaktadır.
Belki otobüste, trende veya daha
farklı ortamlarda iki veya daha fazla dil konuşabilen insanların diyaloglarına şahit olmuşsunuzdur. Bir
cümlede birden fazla dilden kelimeler bulabilirsiniz. Danca dilinde buna
”ödünç alma” veya kod değişimi deniliyor. Yetişkinlerde görüldüğü gibi
en çokta çocuklarda rastlanıyor bu
kod değişimi. Bunun nedeni ise çocukların her iki dile henüz hakim
olamaması ve ”intersprog” dediğimiz,
çocuğun kendince bir ”yarı yol dili”
oluşturması. Örneğin: ”Anne ben
bunu byt yapmak istiyorum”, ”Nej,
ben pølse bestil yapacam”, ”Yarın biografa gideceğiz” ve bunun gibi daha
birçok örnek verilebilir.
Ana dilinden kelime ödünç alma
veya kod değişimi bazen de sadece
dile olan hakimiyetsizlikten değil de,
sosyal bakımdan ortak faktörlerin
olduğunu direk veya dolaylı yoldan
birbirlerine belirtmektir. Birbirleriyle aynı dili konuşan insanlar genellikle ”biz” kelimesini çok kullanırlar,
çünkü biz kelimesinde bir birliktelik
ve ortaklık söz konusudur. Sonuçta
bir Danimarkalı komşumuzla veya
Pakistanlı iş arkadaşımızla konuşurken biz diyebilmek için birçok ortak
noktanın bulunması gerekir. Dola-

yısıyla kendi dilimizden insanlarla
olan iletişimimizde sosyal ve kimlik
faktörlerde önemlidir. Dilimiz kimliğimizin aynasıdır. Yetişkinlerde bu
biraz daha normal karşılanırken çocuklarımıza öğrettiğimiz ana dilimiz
konusunda daha hassas ve bilinçli
davranmamız gerekir ki, çocuklarımız ana dillerine hakim olabilsinler.
Sizinde bildiğiniz gibi çocuklar yetişkinleri, özelliklede anne ve babalarını örnek alırlar. Biz onlara ne verebilirsek ileride de onu görür ve yaşarız. Herşeyden önce doğru düzgün
bilmediğimiz bir şeyi çocuğumuza
öğretmemiz ona yapılmış en büyük
kötülüklerden bir tanesidir. Eğer çocuklarımızın sakat bir dile sahip olmalarını istemiyorsak öncelikle kendi dilimizi konuşurken daha dikkatli
olmamız gerekir. Yukarıda da verdiğim örneklerdeki gibi sürekli, az
veya çok hakim olduğumuz başka bir
dilden ödünç alıp kullanırsak, çocuğumuzda bunu kendi diline aitmiş
gibi öğrenir ve devamlı olarak bu şekilde kullanır.
Çocuklar birden fazla dili aynı anda
öğrenmede ustadırlar ve sistematik
bir şekilde öğretildiği sürece istenilen dile çocuk çok rahatlıkla hakim
olabilir. Burada ebeveyne en büyük
görev düşüyor. Çocuğumuza ”gel is
alalım” dediğimizde, çocuğumuzun
hafızasına zaten dondurma kelimesinin is olduğunu yerleştirmiş oluyoruz ve çocuk bunu bu şekilde öğrendiği için konuşurken dondurma
deme gereği duymayacak, is kelimesini kullanacaktır.
e kitabi olarak ne de kulağa hiç
hoş gelmeyen bu bilinçsiz dil
kullanımımıza dikkat etmemiz gerekir, ki kendimiz gibi konuşan insanlar yetiştirmeyelim.

N

bzelal.kanat@haber.dk
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Rijkaard resmen Galatasaray’da

SPOR-YORUM

Hollandalı teknik direktör Frank Rijkaard, Galatasaray ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
kendisi için onur olduğunu
söyledi.
İmza töreninde konuşan
Frank Rijkaard, hem kulüp
başkanı Adnan Polat, hem
de yönetici Haldun Üstünel

bekliyorum’’ dedi.
Takımdaki oyuncularla
ilgili yöneltilen sorulara,
oyuncularla çalıştıktan sonra yorum yapmasının daha
doğru olacağını belirten

ile güzel sohbetleri olduğu- Rijkaard, Türkiye ile ilgili

nu belirterek, ’’İlk izlenimin kimseden görüş alıp almadıRIJKAARD: "GS’DE
ÇALIŞMAK BENİM İÇİN çok önemli olduğunu belirt- ğının sorulması üzerine de,
mek istiyorum. Dün ve bu- geçmişte Fenerbahçe’de çaONUR"
Galatasaray ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Hollandalı
teknik adam Frank Rijkaard, Galatasaray gibi büyük bir kulüpte çalışmanın

günkü görüşmelerimizin ardından burada çalışmaya karar verdim. Böyle büyük bir
kulüpte çalışmak benim için
bir onur. Yeni bir başlangıç

lışan Guus Hiddink’in daha
önceki görüşmelerinde Türkiye’de güzel zamanlar geçirdiğini kendisine ilettiğini
bildirdi.

Türkiye’ye geçmişte gelen
birçok önemli teknik direktörün başarılı olamadıkları
hatırlatılarak, kendisinin
böyle bir endişe taşıyıp taşımadığı sorulan Rijkaard,
’’O çalıştırıcıların başarısız sayılmaları, benim ulaşacağım noktayı daha değerli kılıyor.
Buranın bir futbol
ülkesi olduğunu biliyorum. O yüzden taraftarların havalimanındaki karşılamasına
da şaşırmadım. Böyle
bir ülkede mücadele
edecek olmak beni heyecanlandırıyor’’ yanıtını verdi.
Rijkaard, daha önce
çalıştığı takımların
da hep en iyiyi hedefleyen
ekipler olduğunu belirterek,
’’Galatasaray’da da hedefler
aynı. Biz, futbol olarak en
iyisini ortaya koymak istiyoruz. Taraftarlarımızın
futboldan zevk almasını istiyoruz’’ diye konuştu.

Galatasaray hayranlığının sınırı yok

D

animarka’nın önde
gelen, saygın Türk
işadamlarından Ramazan Bozkurt, eşi ve oğulları Galatasaray hayranlıklarını bu yıl da gösterdiler.
Kopenhag’ın Hellerup
semtinde bulunan evlerinin
cephesini Galatasaray logosu ile süsleyen aile geçtiğimiz yıllarda Galatasaray’ın
lig şampiyonluğunu elde
ettiği zamanlarda da bah-

çelerindeki bayrak direğine
Galatasaray bayrağı çekmişlerdi.
Ramazan Bozkurt logonun, futbolcu olan oğlu tarafından bahçıvanları ile
birlikte hazırlattırıldığını
öğrendiğini söyledi ve bir
sabah uyandığında evinin
Galatasaray armasıyla süslenmiş olduğunu görünce
heyecanlandığını anlattı.

(Haber)

Malmölü Türk kadınlarını FUTBOL merakı sardı
İsveç’in Malmö kentinde yaşayan Türk kadınlarını futbol oynama merakı sardı. Hafta
sonlarını futbol oynayarak geçiren kadınlarımız takımlarına “Şalvarspor” adını verdiler.
Aysu MOLA, Malmø

M

almö’deki
Türk
kadınlarını futbol
oynama
merakı
sardı. Onların meraki futbol oynamak. Penaltıdan
gol atmak!
İsveç’in Malmö şehrinde
yaşayan Türk ev hanımlarını futbol oynama merakı
saldı. Yaşları 25 ile 52 yaş
arası değişen 7-8 kişilik bu
grup kadın, hafta sonlarında
hem piknik yapıyorlar, hem
de futbol oynayarak stres
atıyorlar.
Fadime Teyze: “Salvarspor

rakip tanımayacak!”
Aralarında yasça en büyük
olan 52 yaşındaki Fadime
teyze, kimi zaman kalede
duruyor, kimi zaman sahada koşuyor.
HABER olarak çok merak
ettiğimiz için, Fadime tey-
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eşiktaş Türkcell Süper Lig ve Türkiye Kupasını
müzesine götürerek çifte mutluluk yaşadı.
Sivasspor sezon boyunca gösterdiği üstün performansıyla hak ettiği Şampiyonlar Ligi’ne gitti.
Trabzonspor, F.Bahçe ve G.Saray bu sezon istikrarsız ve inişli çıkışlı futbollarıyla yeni adı Avrupa Ligine katılmaya hak kazanırken, adalet de yerini bulmuş
oldu. Manisaspor, Diyarbakırspor ve Kasımpaşa Türkcell Süper Ligine hoş geldiler.
Beşiktaş’ın iki kupayla taçlandırdığı sükseli sezon sevinci uzun sürmedi. Mehmet Topuz ve Nihat Kahveci
transferlerini yüzüne gözüne bulaştıran ve sıfır çeken
Beşiktaş yönetimi taraftarını üzdüğü gibi, medyada
transfer krizi haberleri ile ön plana çıkarak siyah-beyazlıların haklı başarısını gölgede bıraktı.
Kulüplerimiz iç piyasada birbirlerine karşı çetin ceviz olurken, Avrupa’dan yapılacak yıldız transferinde
epey zorlanıyorlar. Örneğin, her transfer döneminde
olduğu gibi şimdi de medyada Ronaldinho, Eto, Deco,
Tevez gibi heyecan veren isimler geçiyor.
Ama nafile. Bu tür yıldızların Türkiye’ye gelmeleri
çok zor. Ancak Avrupa’da kendilerine iyi bir kulüp bulamayınca astronomik transfer ücreti karşılığında ülkemize geliyorlar.
Bakın, dünya devi Real Madrid’in başkanı Florentino Perez, tüm transfer piyasasını altüst ederek dudak
uçuklatan rakamla iki dünya yıldızını transfer etti.
Brezilyalı Kaka ve Portekizli Ronaldo’nun toplam
etiket fiyatı yaklaşık 1.5 milyar kron.
Bu rekor transfer UEFA ve FİFA’yı ayağa kaldırdı.
Real Madrid daha çok dudak uçuklatmaya devam edeceğe benziyor.
Futbol adına hadi hayırlısı...
Perez’in gerçekleştirdiği bu çok önemli ve tüm dünyayı ayağa kaldıran olağanüstü transferler şunu gösteriyor:
Artık, futbolun endüstrileştiğini ve forma aşkının
rafa kalktığını görüyoruz. Mehmet Topuz da ilk başlarda yaptığı “50 milyon verseler F.Bahçe’de oynamam” nağmeleri sonrası, profesyonelliği öne çıkararak
futbolun endüstriyel olduğunu sarı-lacivertli kulübe
attığı imzayla göstermedi mi..?
G.Saray, Frank Rijkaard’ı teknik direktörlük görevine getirmekle büyük iş yaptı. Bakalım nokta transferlerde de aynı başarıyı gösterecek mi?
F.Bahçe, bu sezon yaşadığı başarısızlık ve kötü tecrübeleri tekrar yaşamamak için transfere hızlı başladı.
Beşiktaş, camianın moralini düzeltmek için kesin büyük isim almak zorunda. Trabzonspor da teknik direktör konusunu yüzüne gözüne bulaştırarak kendini lüzumsuz sıkıntıya attı. Sivasspor, Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için oynayacağı ön elemeler öncesi kadrosuna kesin iyi takviye yapması lazım.
Sonuç olarak, F.Bahçe’nin 9 milyon EURO bonservis
ücreti ve bir kiralık oyuncu sözü verdiği Mehmet Topuz transferi sonrası Türkiye’nin büyük kulüpleri çılgın transferler yapmak zorunda kalmıştır.
Merak ediyorum, Türkiye’nin Florentino Perez’i
hangi kulübün başkanı olacak...!
İyi ve güzel yaz tatili dileklerimle, Temmuz ayında
dükkan kapalıdır...
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Transfer çılgınlığı

DLÆSNING

Nielsens Discount

��������������
�
�

zeye nereden geldi bu merak diye soruyoruz, sakayla
karışık su cevabı veriyor:
“Hafta sonları toplanıp arkadaş grubumuzla piknik
yapıyoruz, bunun yanı sıra
top oynamayı da sevdiğimiz
için futbol oynuyoruz” diyor

ve bu hızla gidersek sadece
kendi aramızda futbol oynamakla yetinmeyeceğiz,
takım bile kuracağız. İsmi
de hazır: Salvarspor, rakip
tanımayacağız, İskandinavya’nın tek Türk ev hanımları futbol takımı olarak tarihe bile geçeriz” diye latife
ediyor.
Önceleri sadece piknikle
başlayan hafta sonu keyiflerini, şu sıralar futbol oynayarak renklendiren İsveçli
Türk ev hanımları haftanın
yorgunluğunu futbol oynayarak ve de piknik yaparak
atıyorlar.

İrfan Kurtulmuş
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kşam saatlerinde
İstanbul’a gelen
Hollandalı teknik
adam,
ayağının
tozuyla Polat Renaissance
Otel’e geçerek, kendisini 2
yıllığına Galatasaray’a
bağlayan sözleşmeye
imza attı. Rijkaard’ın
imza törenine, kulüp
başkanı Adnan Polat
ile yönetim kurulu üyesi Haldun Üstünel de
katıldı. İmza töreninde
çok sayıda medya mensubu görev yaparken,
Rijkaard’ın yarın sabah
Amsterdam’a döneceği
ve birkaç gün sonra yeniden İstanbul’a geleceği bildirildi.
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BAŞAK SARAY DÜĞÜN SALONU

En güzel gününüzü
profesyoneller hazırlasın
Kalite
Saygı
Titizlik...

Bådehavnsgade 57 - 2450 København SV
Tlf: +45 5859 6380 - +45 2721 6380 - Faks: +45 5859 6381 info@saray.dk - www.saray.dk

