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’Getto’da oturana
aile birleşimi yok
ARALIK AYINDA
DANİMARKA’DA
SİNEMALARDA
Gazeteniz HABER’in
gelecek sayısı 26 Kasım 2010’da
yayınlanacaktır.
HABER udkommer
næste gang den 26. Nov. 2010.

Son aylarda aniden ghetto diye
adlandırılmaya başlayan toplu konut
bloklarında yaşayan göçmenlere aile
Devamı sayfa 8’de
birleşimi hakkı yasaklanıyor.

SATDISCOUNT

İnternet üzerinden yayın yapan Türk TV
kanalları satışı başladı.
D-SMART
İskandinavya Servisi

Istedgade 44, kld.
1650 København V
www.satdiscount.dk

Tlf: 3581 5999 - 5188 8675

DANİMARKA’DAKİ TÜRKLERİN TÜRKİYE’DEKİ MAL VARLIKLARI MERCEK ALTINA ALINIYOR

Danimarka Türklerin peşinde
Danimarka hükümeti sosyal yardım ve
emeklilik maaşına ek yardım alan Türklerin
peşine düştü. Danimarkalı yetkililer, Türklerin,
Türkiye’deki mal varlıklarını, sahip oldukları
gayri menkulleri ve ne kadar uzun süre
kaldıklarını araştıracak Türkçe bilen kişilerin de
yakın zamanda iş başı yapacaklarını bildirdiler.
Devamı sayfa 15’te
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ROYAL

DÜĞÜN SALONU

DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA GECESİ,
DOĞUMGÜNLERİ İÇİN HİZMETİNİZDEYİZ.

Tlf: 32 111 555
www.royalsalon.dk

İMALATTAN HALKA
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FAVORİ BAKLAVACI
KOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİ

Frederiksborgvej 10 - 2400 KBH NV
Tlf: 3582 0030 Mobil: 4081 5050

H

ISSN: 9771602-985002

Tellio Mini ile 34 ülkeye sabit telefonları sınırsız arayın
Arama ücreti yok

Ayda sadece 139 kr.
Epilasyonda
(permanent hårfjerning)
ilk 100 müşterimize
BEDAVA Dudak üstü seansı
veriyoruz bu ay.
“Kampanyamız sadece yeni
müşterilerimiz için geçerlidir”

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

Waves Shopping Center
Over Bølgen 2A, 2 sal
2670 Greve/Hundige

Tidsbestilling på telefon 43 69 69 89

klinik@b-beauty.dk
www.b-beauty.dk
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eak-design.com
Uniq design med den personlige smag

Zevkinize göre mimarı tasarım
Her türlü konut ve işyeri iç/dış mimari proje,
Uygulama, dekorasyon projeleri, danışmanlık
ve yapı izni için hizmetinizdeyiz.

Müslüman düşmanı ırkçılar
orduyu tercih ediyor
Afganistan’da görev yapan bazı Danimarkalı askerlerin aşırı sağcı
örgütlere üye oldukları ortaya çıktı.

Büyük ölçekli projelerden, mimari uygulama
projelerine kadar, her türlü çalışma en ince
ayrıntısına kadar hazırlanıp sizlere sunulmaktadır.

Mimar Atila Kahraman

Arkitekt/Bygningskonstruktør

Tel :2127 5146

ak@eak-design.com

www.eak-design.com
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HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE
BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE
REKLAM VERMEK İÇİN

HABER
haber@haber.dk
mail adresine yazınız
ya da 21 27 17 44’ü
arayınız

Coco

SKRÆDDERI

TERZİ DİKİŞ ATÖLYESİ

En modern makinalar ve
profesyonel personelimizle her türlü
giysi tamiratı, genişletme, daraltma
işlerinde hizmetinizdeyiz.
Dev gelinlik ve gece kıyafetleri
kolleksiyonlarımızı mutlaka görün.
Hayalinizdeki elbiseyi dikiyoruz.
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Foto: Arşiv

nformation Yayınevi (Information Forlag) tarafından
geçtiğimiz günlerde Danimarka’da piyasaya çıkan ’Forklædt som nazist’ (Nazi Kılığında) adlı kitapta, dünyanın farklı
bölgelerine gönderilen Danimarkalı
askerlerin bir kısmının Danimarka’da aşırı sağcı Nazi örgütlere üye
oldukları belirtildi.

için askere yazılmaları nadir bir durum değil ve son bir kaç yılda Afganistan, Irak ve Kosova’ya aşırı sağcı
ve ırkçı örgütlerden en az yedi kişi
gönderildi.
Danimarka savunmasında ciddi bir
sorun olduğunu ifade eden Redox
sözcüsü Jonas Jensen, ”aşırı sağcı
gruplarda askere gitmek sembolik
bir statü olarak görülüyor” dedi.
Yine Redox’a göre, Ağustos ayında
Savaşmak için askere yazılıyorlar Danimarka’nın “ISAF 10-hold” adlı
ekibini devralan ve şuanda AfganisDanimarka’daki aşırı sağcıların ettan’da görev yapmakta olan tanınkinliklerini araştıran Redox isimli
araştırma grubunun bilgilerine göre mış aşırı sağcı bir asker ve sözü edilen askerin White Pride isimli Nazi
de, aşırı sağcıların savaşa gitmek

örgütüne 2006 yılından bu yana üye.

Savunma Bakanı kınadı

Savunma Bakanı Gitte Lillelund
Bech, Information’a yazmış olduğu
mailde ”her türlü ırkçı ve ayrımcı
uygulamayı kınadığını” ifade etti.

Facebook’ta grupları var

Geçtiğimiz yıl da, Ekstra Bladet gazetesi, Müslümanlara yardım etmek
için gönderilen en az sekiz Danimarkalı askerin, sosyal iletişim sitesi Facebook’ta Müslüman karşıtı bir gruba üye olduğunun haberini yapmıştı.

Advokat Kadir Erdoğmuş
Vindingevej 7 C
DK - 4000 Roskilde
Tlf.: +45 29 72 39 98 - Fax: 46 35 31 61
Mail: kadir@erdogmus.dk
Avukata gittiğinizde geç kalmış olmayın, her türlü hukuki
sorunlarınız için arayabilirsiniz.
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Danimarka’nın varoşları: ‘Gettolar’
Cengiz Kahraman

D

animarka’da son haftalarda bir
getto tartışması aldı başını gidiyor.
Gerek hükümet kanadı gerekse muhalefet, Danimarka’nın bu kanayan yarasını durdurma konusunda aslında birbirlerinden pek farklı düşünmüyor.
Her iki taraf da getto adı verilen toplu konut bloklarında sorunların normal
yollardan çözüleceğine inanmıyor ve
çözüm arayışları kelimenin tam anlamıyla akıllara zarar veriyor.
Her iki taraf da bu bölgelerdeki sorunların daha fazla polis ve daha sert
önlemler alınmasıyla çözüleceğini savunuyor.
Danimarka Halk Partisi’nin de baskısıyla hükümet, bu bloklarda yaşayan
göçmenlerin aile birleşiminin tamamen
engellenmesinden, bloklarda yaşayan
göçmenlerin çocuklarına akşam saat
sekizden sonra sokağa çıkma yasağı konulmasından tutun da, suç işleyen göçmenlerin ve sorunlu ailelerin bloklardan atılmalarına ya da ülkelerine geri

dönmeleri için ikna edilmelerine ve bu
blokların yıkılmasına kadar bir sürü
önlem önerileri getiriyor. Blokların yıkılması için bütçeden yarım milyar
kron para bile ayrılmış.
Ya peki, ana muhalefet partisi Sosyal
Demokratlar ile Sosyalist Halk Partisi’nin çözüm önerilerine ne demeli?
Onlar da, bu bölgelerde daha fazla polis, yani 24 saat devriye gezen özel getto polisi, daha fazla disiplin ve daha
sıkı bir denetim istiyorlar. Al vurunu
vur öbürüne…
Her iki taraf da bu bölgelerdeki güvensizlik ve suç ortamından rahatsızlık
duyuyor. Ama her iki tarafın da polisiye çözüm arayışı içinde olması açıkçası
ürkütüyor insanı. Bu bölgelerde yaşayanlar çoktan gözden çıkarılmışlar. Getirilen bütün öneriler sanki birer seçim
yatırımı gibi.
Tabii ki, bu bölgelerin önemli bir kısmında büyük sorunlar yaşanmakta.
Buralara itfaiye aracı, ambulans sade-

ce polis korumasıyla girebiliyor. Huzur,
disiplin ve düzen isteyen okullarda bazı
göçmen ailelerinin çocukları sorunlar
yaratıyor. Çocuk yuvaları, konteynerler, çöp kutuları, araçlar ateşe veriliyor. Sokaklarda şiddet, suç, kavga kol
geziyor. Çok kültürlülük yerine bir paralel toplum yaşam biçimi sürüyor.
Bir gazetenin itfaiye teşkilatının verilerine dayanarak yayınladığı bir habere göre, bu yılın ilk sekiz ayında ülke
genelindeki en büyük dokuz gettoda
150’ye yakın yangın meydana gelmiş.
Başta Kopenhag’daki Tingbjerg, Mjölneparken, Taastrup’daki Taastrupgaard, Odense’deki Vollsmose ve Aarhus’ta Gallerupparken olmak üzere
ülke genelinde 30’a yakın bölgenin bu
durumda olduğu hükümet tarafından
da deşifre edilmiş.
Buralarda göçmenlik adına büyük bir
kargaşa yaşanıyor. Kendi kültürlerine daha sonra da diğer kültürlere yabancılaşmış, toplumsal değer yargıları,

normları kaybolmuş etnik gruplar halinde yaşayan bir çok eğitimsiz, vasıfsız, işsiz insan yaşıyor buralarda.
Kısacası Danimarka’nın artık hiç mi
hiç ihtiyaç duymadığı, ama oy avcısı
politikacıların, antropologların, sosyologların göçmen tartışmalarında, konferanslarında malzeme kaynakları yaşıyor buralarda.
Ne üzücüdür ki, sorunların sanki bugün ortaya çıkmış gibi tartışılması düşündürüyor insanı.
Bir köy, bir kasaba nüfusu kadar insan barındıran bu beton yığınlarında
tabii ki büyük sorunlar yaşanıyor. O
kadar parayı bu blokları yıkmak ya da
polisiye önlem almak için harcamak yerine gerçek çözüm üretmeye harcansa
durum farklı olabilir. Aksi takdirde sorunlar başka yerlerde yaşanmaya devam edecektir.
cengiz.kahraman@haber.dk

Araç Parlamentoya döndü
Danimarka’nın ilk Türk kökenli milletvekili olan Sosyal Demokrat
Partili Hüseyin Araç 26 Ekim’de parlamentoya geri döndü.

D

animarka’nın
Türk kökenli
ilk milletvekili Hüseyin
Araç parlamentoya geri
döndü. 26 Ekim 2010
gününde “yedek” olarak
görev yapmaya başlayan
Hüseyin Araç Sosyal Demokrat Parti milletvekili Kirsten Brosböll’ün
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doğum iznine ayrılması
nedeniyle seçimlere kadar olan dönemde milletvekili olarak görev
yapacak.
2007 kasım ayında yapılan seçimde Doğu Jutland büyük seçim bölgesinden (Östjyllands
Storkreds) katılan, ancak yeterli sayıda oy ala-
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mayarak seçilemeyen
Hüseyin Araç dördüncü
sırada yer almıştı. Aynı
seçim bölgesinden seçilen Svend Auken’in hayatını kaybetmesi üzerine Maja Pedersen adlı
yedek aday parlamentoya girince, yeni boşalan
milletvekiliğine de aynı
seçim bölgesinden Hüse-

yin Araç getirildi.
Hüseyin Araç 2011 yılında yapılacak genel
seçimlerde de adaylığını
koyacağını açıkladı, ancak Araç’ın hangi seçim
bölgesinden seçimlere
katılacağı henüz kesinlik kazanmadı.
(Haber)
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Bir gencin velisi olmak her zaman kolay olmayabilir
Bir gencin velisi misiniz ve Danimarka toplumunda çocuk
yetiştirmenin zor olduğunu mu düşünüyorsunuz?
Öyleyse LOKK’un VELİ TELEFONU velilerimize ücretsiz
ve anonim olarak 70 27 03 66 numaralı telefonumuzdan
danışmanlık hizmeti sunuyoruz.
Çağrınız profesyonel bir danışmanımız tarafından
cevaplandırılıp, size tavsiye ve rehberlik sunacaktır.
Danışmanımız, size somut cevap ve fikir verebilecektir.
Ayrıca danışmanız size başka uzmanlara sevk edebilecektir.
VELİ TELEFONU hafta içi saat 09:00 ile 15:00 arası, ayrıca
çarşamba günleri de 20:00 ile 22:00 arası açıktır.
Danışmanlık hizmetimiz Danca verilir, fakat ücretsiz olarak
telefonla tercüman imkânı da sunuyoruz. Danışmanın
ve tercümanın mesleki gizlilik sorumluluğu olduğunu da
hatırlamak isteriz.
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Advokatf. Hacı Önal
ve birlikte çalıştığı uzman ekip
her türlü hukuki sorununuzun
çözümü için hizmetinizde.
Adresse: Vestergade 14 -16, 1. DK-1456 København K
Tlf.: 33 12 18 10 - 28 96 19 74
Fax: 33 12 18 00
E-mail: info@lawmsp.dk
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DANİMARKALILAR
BAŞKALARINA KARŞI
DUYARSIZ

Ekim/Oktober 2010

DANİMARKA HALKI YARDIMLAŞMADA SINIFTA KALDI. Uluslararası araştırma kurumu ’World Values Survey Association’ tarafından Avrupa genelinde yapılan bir araştırmaya göre, Avrupa ülkeleri arasında en az
yardımsever ülkenin Danimarka olduğunu ortaya çıktı. Danimarkalıların,
tanımadıkları insanlar ya da halklar konusunda Avrupa halkları arasında
en duyarsız ve duygusuz olduğu ortaya koyan araştırma, gönüllü çalışma,
dayanışma ve yardımlaşma konularında da Danimarkalıların en gerilerde
olduğunu gösterdi.
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BAŞAK SARAY DÜĞÜN SALONLARI

İşte farkınız.... ÇocukLarınızı okutun
Sadi Tekelioğlu

Y

azının başlığını ister Danimarka’nın Türkiye’den farkı, ister
Türkiye’nin Danimarka’dan farkı
diye okuyabilirsiniz. Kendinizi nereye daha çok bağlı hissettiğinize
bağlı.
Önce size ajanslardan bir haber:
Cumartesiyi pazara bağlayan gece
Meksika’da okul gezisi kapsamında
bulunan bir grup Danimarkalı öğrencinin bulunduğu diskoteğe baskın düzenlendi.
Meksika mafyası tarafından gerçekleştirildiği bildirilen baskın esnasında çıkan arbedede ömğrencilerin
kredi kartları, cep telefonları ve paraları çalınırken Danimarkalı üç öğrenci hafif yaralandı. Öğrencilerin
ailelerine yardım için okulda bir bilgilendirme toplantısı yapıldı ve öğrencilere psikolojik kriz yardımı vermek üzere bir ekip Danimarka’dan

yola çıktı.
Yukarıdaki haberi radyo haber
bültenlerinde duyunca ve gazetelerde okuyunca aklıma Avrupa’da yaşayan 3,5 milyon vatandaşımız geliverdi. Hafif yaralanan üç öğrenci
ve bir diskotek baskınına görgü şahidi olan diğer öğrencilerin yaşadığı
“travma”dan zarar görmemeleri için
psikolojik yardım ekibi gönderiyor
Danimarka.
Avrupa’da 3,5 milyon Türk yaşıyor. Bugüne kadar Türkiye’de gelmiş geçmiş ve hala işbaşındaki hükümetin, bırakın travmatik durumlarda psikolıjik yardımda bulunmayı, evlerinde cayır cayır yakılırken
bile 1-2 günlük göstermelik ziyaretten başka bir bu insanlara sunabileceği bir şey görülmemiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde
kurulan çeşitli komisyonlar zaman

zaman gelirler, vatandaşlarımızla
Avrupa’nın çeşitli kentlerinde “vatandaş toplantıları” yaparlar. Bu vatandaş toplantılarının alt başlığı ise
“dert dinleme” toplantılarıdır. Burada vatandaşlarımız büyük bir heyecanla dertlerini dile getirirler. Ve bu
dertleri dinleyenler de notlar alırlar.
Ankara’ya dönünce gereğini yapacaklardır. 1960’lı yılların ortalarından beri bu böyle devam eder gider.
Bu vatandaş toplantılarında Ankara’dan gelen heyetlerin bir emri iletilir Avrupa’da yaşayan Türklere
“Aman çocuklarınızı okutun”
Oysa Ankara’dan gelen bu vekillerin vatandaşları sabahtan akşama
kadar medyada linç edilir, sokak ortasında sopayla dövülerek öldürülür, geçmişte olduğıu gibi evinde cayır cayır yakılır. Ankara’dan gelen
heyetin Avrupalı Türklerden bir is-

teği vardır “Çocuğunuzu okutun”
Adı sanı bilinmeyen Afrika ülkelerinde seçim yapılacağı zaman gazetelerde o ülkelerin dilinde seçimlere
katılıp nerede oy kullanacakları ilan
edilir. Afrika ülkeleri vatandaşları büyükelçiliklerinde gider oylarını
kullanırlar. Bizim vatandaşlarımız
ise uçaklara doluşarak kendilerine “Çocuğunuzu okutun” demekten
başka sunacak bir şeyi olmayan insanları seçmeye giderler. Ve bunu
büyük bir özveriyle yaparlar.
Hiçbir ülkeye nasip olmayacak, çalışkan ve oldukça etkin 3,5 milyonluk bir nüfusu kullanmasını bilmeyen 75 milyonluk dev bir Türkiye ve
hafif yaralanan üç öğrencisine psikolojik kriz yardımı gönderen Danimarka.
İşte farkınız, işte farkımız...
sadi.tekelioglu@haber.dk

Mutluluğunuza ortak oluyoruz

AÇILDI

İSKANDİNAVYA’NIN EN BÜYÜK
DÜĞÜN SALONU

Kursuscenter Sjælland çeşitli kurs hizmetleri sunuyor
► Aile birleşimi yapmak isteyenler için Göç testi
(1 Ekim 2010 tarihli yasaya göre)
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Aktion Fairplay sizin bölgenizdeki pizza büfeleri ve
restoranları ziyaret edecektir. Biz gelmeden önce
hesaplarınızı ve belgelerinizi hazır bulundurun.
Belki size de geliriz, görüşmek üzere.
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��������������������������������������

► Vatandaşlık testi ve kursları
Danimarka vatandaşlığını almak için Danimarka toplum
bilgisi, Danimarka kültürü ve tarihini bildiğinizi
belgelemeniz gerekmektedir.
► Dil kursları

Başvurular için www.kcsj.nu internet sitemize giriniz
Daha geniş bilgi almak için:

KURSUSCENTER SJÆLLAND

Sadık Yıldız: +45 2562 8128 - Cihan Cengiz: +45 5066 7323
Ashif Ashiq: +45 4094 1251

Stensmosevej 24P, 1.sal
2620 Albertslund

Ofis tlf: 32 13 31 28
Mobil: 25 62 81 28

Toplam 1800 kişilik kapasiteli yepyeni salonlarımızda
en güzel gününüzde hizmetinizdeyiz

Rezervasyonlarınızı şimdiden yaptırın
Göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz.
Güveninize layık olmaya çalışıyoruz

Hayatınızın en mutlu gününde siz ve değerli misafirlerinizi lüks
salonlarımızda, tecrübeli kadromuzla ağırlamaktan büyük onur duyacağız.
Düğün, nişan, kına
ve benzeri büyük
toplantılarınıza 2000
kişiye kadar yemek
servisimiz vardır.

Kına gecelerinizi
cazip fiyatlarla
hafta içinde
salonumuzda
yapabilirsiniz

Bådehavnsgade 57 - 2450 København SV - Tlf: +45 5859 6380 - +45 2721 6380
+45 Faks: +45 5859 6381 - info@saray.dk - www.saray.dk
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’Getto’da oturana aile birleşimi yok
Son aylarda aniden ghetto adlandırılmaya başlayan toplu konut bloklarında yaşayan
göçmenlere aile birleşimi hakkı yasaklanıyor.

Sadi Tekelioğlu

B

undan böyle toplu
konut bloklarında
yaşayan ve üçüncü
dünya ülkeleri ile
Müslüman ülkelerden gelen
göçmenler Danimarka dışından evlendikleri eşlerini ülkeye getiremeyecekler.
Yeni uygulamaya Avrupa
Birliği ile üyelik müzakereleri yürütmekte olan Türkiye de dahil.

Hükümet tarafından yaz
aylarında hazırlanan ve
Ekim ayı sonunda kamuoyuna açıklanan 32 maddelik ghetto eylem planında
yer alan bu tuhaf önerinin
toplu konut bloklarında
yaşayan nüfusun “sosyal
yapısında denge getirmeyi”
amaçladığı belitiliyor.

halefet partisi Sosyal Demokratlar ve Sosyalist Halk
Partisi tarafından da olumlu karşılandı. Yaz ayları boyunca medyada devam eden
kampanya ile özellikle Odense’deki Vollsmose, Aarhus’ta
bulunan Gellerup Parken ve
başkent Kopenhag yakınlarındaki Taastrupgaard adlı
toplu konut blokları DaniAyrımcılığa hükümetten marka’da yaşanan tüm sosyal sorunların kaynağı gibi
kılıf
Hükümetin önerisi ana mu- gösterilmiş, hatta bazı du-

SATDISCOUNT
BAZAR ELEKTRONİK
www.satdiscount.dk
İNANILMAZ UCUZLUK!!!

İskandinavya

Servisi

MAXİ paket
Üstelik CAM
Modül hediye

Sadece 1.698,- kr.
Uydu alıcınız ne olursa olsun,
değiştirmeden D-SMART CAM modülü kolayca
takın, D-SMART keyfini yaşamaya başlayın

KOMPLE ÇANAK SETİ

Tüm FRE Türk ve
Avrupa kanallarını
çekebilen komple
çanak seti

Sadece uydu anteni değil, elektrik
ve elektronik denince akla gelen MP3, MP4,
Laptop şarj aleti gibi her türlü irili ufaklı ürün
çeşidimizle hizmetinizdeyiz. Ara kabloları,
kablolu, kablosuz kulaklıklar, anten ve data
kabloları ve daha bir çok ürün
en ucuz fiyatlarla bizde.

- 24 cm

Sadece 1.098,- kr.

zülemez sorunları da bera- ğu şüpheli bir sosyal sorunu
berinde getireceği uyarısın- çözmek değil, istihdam yada bulunmuşlardı.
ratmak gibi bir amaç güdüldüğü öne sürüldü.
Ghetto adı verilen bloklarİstihdam yaratmak için
da yaşayan bir çok kişi ise
göçmenler kurban
sorun olarak gösterilmekediliyor
Medyadaki
kampanyada ten bıktıklarını belirterek,
ghetto adı verilen sosyal “Bu bloklarda sorun varsa
konutların yıkılması da bunlar polisiye ve pedagojik
gündeme geldi. Binaların yöntemlerle çözülür, binalayıkılmasının sorunu çözme- rı yıkarak değil” dediler.
yeceği belirtilirken, yıkım
sadi.tekelioglu@haber.dk
kararının ardında, var oldu-

İşte planın içerdiği maddeler

UEFA AVRUPA LİGİ
maçları sadece
D-SMART’TA

D- SMART

rumlarda bu bloklarda Danimarka hukuk sistemine
paralel bir hukuk ve adalet
sistemi işlemekte olduğu iddiaları yer almıştı.
Eğitimciler ve uzmanlar
toplu konut bloklarını ghetto olarak adlandırmakla
aslında Danimarka’da var
olan ayrımcılığa kıılıf hazırlandığını öne sürmüşler
ve binlerce kişinin bir arada
yaşadığı yerleri sorun olarak
göstermenin uzun vadede çö-

HABER ANALİZ

Güvenlik
kameraları
satış ve montaj

TAVUKÇU
SATDISCOUNT
- 47 cm -

ÇANAKTA YENİLİK!
24x24 cm büyüklüğündeki
4 köşe çanak anten 70 cm’lik
çanağın işlevini görüyor ve tüm
Türk kanallarını çekiyor.

Istedgade kld.44 - 1560 København V
Tlf: 3581 5999 - 5188 8675

Haftanın her günü
saat 10.00-18.00
arası açıktır.

Hükümetin Ekim ayı sonunda kamuoyuna açıkladığı “Getto Stratejisi” adlı paket
vatandaşlarımızın da yoğun olarak yaşadıkları
Aarhus’taki Gellerup Parken, Odense’de bulunan Vollsmose ve Kopenhag yakınlarındaki Taastrupgaard bloklarının da bulunduğu 17 ayrı

belediyede bulunan 29 toplu konut bloklarında
günlük yaşamı kökünden değiştirecek.
Strateji paketinin en önemli maddelerinden
biri ise adı geçen toplu konut bloklarında
yaşayanlara aile birleşimi hakkını tamamen
yasaklayacak olması.

1. Getto belediyeleri ile stratejik işbirliği
2. Gettolar yıkılacak
3. Gettoların cazibesi artırılacak
4. Getto binaları yenileştirme ve tamirata tabi tutulacak
5. Sosyal yatırımlara hız verilecek
6. Gettolarda mültecilere daire verilmeyecek
7. Gettolarda 3. Dünya ülkelerinden gelen
yabancılara daire verilmeyecek
8. Aile birleşimi başvurularında uygulanan konut
şartı uygulaması daha da sertleştirilecek. Gettoda
oturanların aile birleşimi şansı azaltılacak
9. Çalışan ve kazancı yüksek olan ailelere getto
dairelerine başvuruda öncelik sağlanacak
10. İşsizlere ve erken emeklilere gettolardan
daire verilmeyecek
11. Gettolarda cezaevinden çıkanlara daire verilmeyecek
12. Konut şirketleri blok sakinleri arasında sosyal
oranı gözetme yetkisine sahip olacak
13. Toplu konut bloklarının özel şirketlere
satılmasının önü açılacak
14. Bloklardaki şartlara uymayan kiracı aileler dairelerden atılacak
15. Gettolaşmanın önüne geçmek için konut şirketleri konut ve kiracı kanunlarına uymak zorunda kalmayacaklar
16. Bazı blok sakinlerinin başka bir adrese
taşınmasını isteyen belediyelere kiracılara
taşınma yardımı vermesi için kaynak sağlanacak
17. Göçmen ailelere çocuklarını yuva ve kreşe
kaydettirme zorunluluğu getirilecek
18. Belediyeler çocuklarına bakmakta zorluk çeken aileleri tespit edip, yardım önerisinde bulunacak
19. Getto bölgelerinde tam gün ders
uygulamasına geçilecek. Çocuklar ve gençler tam
gün okula gidecekler

20. Okul mahalle bölgeleri yeniden düzenlenecek. Belediyeler istediği öğrenciyi istediği okula
gönderebilecek.
21. Müslümanlar ve diğer göçmen gruplar tarafından oluşturulan özel okullardaki
öğrencilerin Danca bilgileri kontrol edilecek, bu
okullara yönelik kontroller arttırılacak
22. Okullara göçmen kotası getirilecek, belediyeler bazı öğrencileri okullarından alıp diğer okullara gönderme hakkına sahip olacaklar
23. Meslek okullarının sahip oldukları staj yeri
ödeneklerinde öncelik getto bölgelerinde bulunan meslek okullarına verilecek. Bu okulların
ödenekleri arttırılacak.
24. Getto bölgelerinde iş ve işçi bulma ofisleri
açılacak
25. İşsizlik parası ve sosyal yardım alma hakkına
sahip olmak için gerekli olan ve 2 yıl için geçerli
olan 450 saat çalışmış olma zorunluluğu 1 yıl için
225 saate düşürülüyor. İşsizlerin sosyalk yardıma
hak kazanabilmek için iki yıl değil bir yıllık
çalışmış olmaları gözönünde bulundurulacak.
26. Belediyelerin kira yardımı ve çocuk parasında
kesintiye gitme hakları arttırılıyor
27. Getto bölgelerinbde polisiye önlemler vebu
bölgelerde görev yapan polis sayısı arttırılacak
28. Şiddet olaylarına karışan göçmen gençlerin
davaları hızla görülecek ve anında ceza infazına
gidilecek
29. Sosyal yardım ve erken emeklilik alan kişilerin
başvuruları ve dönem içindeki hareketleri daha
sık ve kapsamlı bir kontrole tabi tutulacak
30. Getto bölgelerine gözetleme kameraları
yerleştirilecek
31. Sabıka kayıtlarında 18 yaşından altındaki
çocukların ilk suçu yer almayacak
32. Suçu önlemeye yönelik çalışmalara hız verilecek
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LØKKE WİKİLEAKS
İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
İSTİYOR

Üzeyir Tireli

D

animarka’da bir dizi yatılı okul var.
Her yatılı okul kendine bir uzmanlık
alanı seçmiş. Bazıları yabancı dil odaklı
olduğundan, yabancı dillerde yoğun ders
veriyor. Bazı okullar spor odaklı. Bu yüzden spor ağırlıklı dersler veriliyor, antremanlar yapılıyor. Yine bazıları müzik
ağırlıklı olduğundan müzik eğitimine
ağırlık veriliyor. Hemen hemen her alanda uzmanlaşmış bir yatılı okulu bulmak
mümkün.
Yatılı okullara son zamanlarda çok büyük rağbet var. Danimarkalı anne-babalar ve gençler bu okulları genellikle iki
nedenden dolayı seçiyor. Birincisi çocuğun olgunlaşmasına, kendi ayakları üstünde durmasına katkıda bulunduğundan. İkincisi çocuğun ilgi duyduğu bir
alanda, örneğin müzik, bir yıl boyunca
yoğun bir biçimde uğraşarak, kendini geliştirme fırsatı verdiğinden.
Yatılı okullara genellikle bir yıllığına
gidiliyor. İlk okulun 9. veya 10. uncu sınıfını bitirdikten sonra gidilen bir yer.
Ayrıca bu okullara para ödeniyor. Fiyatlar okullara göre değişiyor ama ortalama yılda kırk bin kron civarında bir para
ödeniyor. Bunun karşılığında çocuğun

Ekim/Oktober
Mayıs/Maj 2010

Başbakan Lars Løkke Rasmussen, internet sitesi WikiLeaks’in yayına koyduğu bilgilerle ilgili,
Savunma Bakanı Gitte Lillelund Bech’in bir açıklama yapacağını bildirdi. Lars Løkke Rasmussen,
”Hükümet, yöneltilen suçlamaları çok ciddiye alıyor” dedi. Başbakan Likke Rasmussen, ”İddialarla ilgili yorum yapabilmek için yeterli bilgiye sahip değilim. Ancak çok ciddi iddialarla karşı karşıyayız, bu durumda yapabileceğimiz en doğru şey konuya açıklık getirmek olur ki, biz de böyle
bir girişimde bulunmayı düşünüyoruz. Şimdilik ise, Savunma Bakanı’ndan gelecek açıklamayı
beklemekten başka birşey elimizden gelmez” dedi. Lars Løkke Rasmussen ayrıca, Danimarka’nın
yurt dışındaki katkısının, Cenevre anlaşması çerçevesinde gerçekleştiğini de belirtti.

Gençler için yatılı okullar açılsın
yemesi ve yatması okula ait olup aynı zamanda seçilen bir alanda yoğun ders veriliyor. Yatılı okul otel veya herhangi bir
tatil merkezi değil. Bu yüzden
çocuklar yemek yapımında, temizlikte,
iş planlamasında vs. nöbetleşe görevler
alıyorlar.
Yatılı okullara neredeyse hiç etnik azınlıklardan çocuklar gitmiyor. Bunun bir
kaç nedeni olabilir. Birincisi zaten geliri düşük olan anne-babalar kırk bin kron
gibi ekstra bir para ödemek istemiyor
olabilir. İkincisi etnik azınlıktan gelen
çocuklar için cazip konular ve seçenekler
olmayabilir. Ayrıca bu konuda bilgi sahibi de olunmayabilir.
Herşeye rağmen Türk çocuklarının (ve
diğer etnik grupların) gidebileceği ve
onları ilgilendiren bir konuya odaklanmış yatılı bir okul, gençler üzerinde çok
önemli rol oynayacaktır.
Türkiye’de eğitim görenler bilir. Bizim
eğitim sisteminde yatılı okullar vardır.
Öğrenci yurtları, dershaneler, kız ve erkek liseleri, özel üniversiteler vardır. Eğitim sisteminin bu parçaları genç kuşaklar üzerinde çok büyük rol oynamıştır.
Belki uluslararası planda yeterli uzman

adam üretemedi, ama gençlerin kimliklerinin pekişmesinde çok önemli rol oynadı. Özellikle yurtlar ve yatılı okullar güzel arkadaşlıkların kurulduğu yerlerdir.
Yurttan kaçma zevkini tattırır insana.
Bazen sabah yapılan yemeklerin akşama verilmesi, bazen yemeğe yetişemeyip
aç kalmak, kendinden küçüklere iş yaptırmak, insanların sık sık gülümseyerek
hatırladığı tatlı anılarıdır. Patetes soyulan da, aşık olunan da yerler yine bu mekanlardır. Aileden uzak kalınan, ’memleketten’ gönderilecek cep harçlığının
dört gözle beklenildiği yerler aynı şekilde
yurtlar ve yatılı okullardır.
Yurt ve yatılı okulların bir dizi eksiği
ve yanlışı vardır. Ama yukarıda belirtmeye çalıştığım gibi bu mekanların olumlu
yönleri de vardır. Oradan öğreneceklerimiz de vardır. Bunların başında hiç şüphesiz bu yurt ve yatılı okulların kimlik
gelişmesine olumlu katkısı geliyor. Bu da
Danimarka’da yetişen gençlerin mahrum
kaldığı tecrübeler. Bu yüzden Danimaka’da gençlerin gidebileceği yatılı okullar
olmalı.
Danimarka’da etnik gruplar dağınık bir
biçimde yaşıyor. Dolayısıyla arkadaşlık

ve dostluk çevreleri kısıtlı oluyor. Yatılı
okullarda Danimarka’nın her şehrinden
gelen çocuklar uzun vadeli sıkı arkadaşlık ilişkileri kuracaktır. Onların kimliklerinin tespitinde çok önemli bir dönem
olacktır bu okullar.
Ayrıca yatılı okullarda gençler palaşmayı, ortaklaşa iş yapmayı, sorumluluk
almayı öğrenecektir. Arkaşlarına yemek
yapacak, yapmazsa arkadaşları aç kalacak. Bu büyük bir sorumluluk duygusudur.
Doğal olarak yatılı okul kendisine bir
odak noktası, bir uzmanlık alanı seçmeli.
Bu Türk dili ve kültürü olabilir. Bu konularda dersler verilir, uzmanlar davet
edilir. Türkiye’nin değişik bölgelerine geziler düzenlenebilir.
Böyle bir girişim – yeni yatılı bir okul
açmaktan sa - var olan yatılı okulların
bünyesinde de gerçekleşebilir. Herhangi
bir yatılı okulda, diğer odak noktalarının
yanısıra, bir Türk dili ve kültürü bülümü oluşturulabilir. Ama asıl önemli olan
yatılı okulların önemini kavramış annebaba ve gençleri bulmak.
tireli@haber.dk
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KRİZ KONUT KREDİLERİNİ ETKİLEDİ. Kriz dolayısıyla Danimarka’da konut kredilerinde de gözle göSABİT
FAİZLİ
rülür bir değişim söz konusu. Daha revaçta olan değişken faizli konut kredisinin yerine yüzde dört oranındaki
Danimarka yeni bir karikatür
krizinin eşiğinden döndü
sabit faizli konut kredisi vatandaşlara daha cazip gelmeye başladı. Uzmanlar, kredi kullanıcılarının hemen
hemen hepsinin değişken faizli konut kredisini tercih ettiğini, fakat yaşanan küresel kriz ve Yunanistan’da
KONUT
olaylarla
bağlantılı
olarak sabit faizli
konut kredisine
yönelimin arttığını belirtiyorlar.
Bulunduğumuz
Danimarka ile İslam dünyasının arasının açılmasınagelişen
neden
olan
karikatür
krizinin
mimarlarından
Danimarkalı
döneme
kadar
Realkredit
Danmark
bankası,
sadece
300
milyon
kron
değerinde
30
yıllık
sabit
faizli konut
KREDİSİNE
HÜCUM!
verirken, bundan
çoğu bankanın buZorbalığı”
sisteme geçiş yapacağının
sinyallerini verdi.
gazeteci
Flemming
Rose’nin geçtiğimiz ay sonundakredileri
piyasaya
çıkansonra”Sessizliğin
(Tavshedens

Tyranni) adlı kitabı sanıldığı gibi ikinci bir karikatür kriz yaratmadı.

B
B

undan beş yıl önce Hz.
kaybetmiş, Ortadoğu ülkelerinde- Flemming Rose kendi gazetesine
Muhammed karikaki bazı Danimarka büyükelçilikleri verdiği bir röportajda ise Kur’an
ateşe verilmiş ve Müslüman ülke- yakma olayları konusuna da değintürlerini yayınlayan
lerde Danimarka mallarına boykot miş ve Kur’an yakma özgürlüğünü
Jyllands-Posten gazetesinin kültür editörü
uygulanmıştı.
savunmuştu. Rose, Norveç’te bir
Yıldız Akdoğan
Flemming Rose, geçtiğimiz ay
eylemcinin Tevrat’ı yaktığını ve
da özensiz davranmakla suçlanabilir, de partisinin puan
kaybetmesine,
hem birliğini güçleştirecek,
AB’nin genişleugünlerde
çok kötü bir
sonunda
piyasaya Avrupa
çıkan kitabında
buna tepki göstermeyen
İngiltere,
Rose:
’Provokasyon
Müslüman
ülkelerdeBu
olayların
çıkABD
ve
Danimarka
hükümetlerini
hatta Claus Hjort Frederiksen’in dedi- de krizin ve dolayısıyla
Alman
ekonokriz yaşıyor.
kriz Yunanismesini
güçleştirecek
ve
geciktirecekyapmıyorum’
masına
olan karikatürlere
Amacının provokasyon
tan’daneden
başgösteren
ve neredeyse ülği gibi “onların sorumsuzluğu” da di- misinin kötüye gitmesine
neden oldu.yapmak
tir. ve ikiyüzlü davranmakla suçlamıştı.
yine
yer
verdi.
yeni
bir
karikatür
krizi
yaratmak
keyi iflasa götürecek krizle başladı.
yebiliriz, ancak üye ülkelerin devreye
AB liderleri niçin herhangi bir gerÖzellikle AB adayı Türkiye’nin (Haber)
duRose’nin kitabı Danimarka hüküolmadığınıiçin
belirten
ginlik
ve
savaşı
önlemek
kendi
rumu
güçleşmiştir.
Türkiye’nin
hızla
Kriz
Euro
ve
AB
çevresinde
başgösgirmekte
gecikmeleri,
yavaş
davranmetini de harekete geçirdi. Daha
teren
güvensizlik nedeniyle
Portekiz
maları veya ağırdan alınan dayanışkurdukları kurumların çalışmaları ko- artan nüfusu ve din, Türkiye’nin üyeönce
karikatürlerinin
yayınlanmanusunda vurdumduymaz davranıyor- liğine şüpheyle yaklaşanlar bu şüpve İspanya’ya
da sıçradı.
sının
ardından İslam
ülkeleriTüm
bü- bunlar macı tavrı da unutmamalıyız.
yükelçileri
ile görüşmeyi
reddedenve genellar?
helerine ekonomi başlığını ekleyecekEuro kullanılmaya başlandığı günolurken Almanya
ve Fransa
vededünyadaki
imajı
oldukça sarsıde Avrupa
Birliği’nin
durumun cid- den beri zor günler geçirildi ama
Nazizmin yıkılmasının 65. yılını ya- lerdir. Özellikle komşu ülke Yunanislan
Danimarka
hükümeti,
bu kez ve ağır AB’nin sergilediği dayanışmacı tutudiyetini
anlamakta
gecikmeleri
şadığımız bu günlerde AB liderlerinin, tan’daki ekonomik durum Türkiye
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Daha dayanışmacı bir AB, lütfen
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ÖNEMLİ NOT:
YAZ 2011 TARİFELERİMİZ UYGUN
FİYATLARLA SATIŞA SUNULMUŞTUR.
Kampanya fiyatları için bizi arayınız.

ROYAL

SELSKABSLOKALE
PEGASUS HAVA YOLLARI
İLE 3.11. 2010 tarihinden
itibaren haftada 3 gece ve
2 gündüz KOPENHAG - İSTANBUL
ve İstanbul’dan Türkiye’nin her
yerine bağlantılı seferlerimiz ile
hizmetinizdeyiz
TÜRK HAVA YOLLARI ile hergün
Türkiye’nin tüm uçuş noktalarına...

www.royalsalon.dk

Telefon: 32 111 555

DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA
GECESİ, DOĞUMGÜNLERİ İÇİN
HİZMETİNİZDEYİZ.

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

DÜĞÜN SALONU
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.

Masa örtüleri, sandalye kılıfları için 6 ayrı renk
seçme imkanı sunuyoruz. Düğünlere
Limuzin kiralamanızda da yardımcı oluyoruz.

Biletinizi erken alın ucuz alın
Dogru Rejser er medlem af Rejsegarantifonden Nr. 2205

Dünyanın her yerinden
akrabalarınız ve dostlarınız
düğününüzü interne
aracılığıyla canlı izleyebilsin.

25%

Rabat! Rabat! Rabat!

25%

Rabat på standardprisen på alle nye bookinger.
Gælder for alle nye fester med mere end 500
deltagere til afholdelse i perioden Jan/Feb/Marts-2010

Kaliteli Türk yemekleri
profesyonel Türk
aşçılar tarafından
yapılmaktadır.

Rugkærgårdsvej 60, 2630 Taastrup - Erdal: 4026 8998 / 2284 6207
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Kopenhag havaalanı
çıplak taramaya geçiyor
İnsan vücüdünu çıplak gösterdiği için tartışma konusu olan X-Ray
tarama cihazları – Çıplak Tarama Cihazı, Kopenhag havaalanında
da deneme amacıyla Ekim ayı sonunda uygulanmaya başlanacak.

A

Zevkinize
ve ölçünüze
göre sadece
size özel
dikim

BD, İngiltere, Hollanda, Fransa’dan
sonra Danimarka’nın başkenti
Kopenhag’daki Kaastrup
havaalanında da güvenlik
önlemlerinin artırılması
için Ekim ayı sonundan
itibaren deneme amacıyla
”çıplak tarama cihazı” kullanımına başlanacak.
Cihaz, patlayıcı ya da silah taşıyıp taşımadıklarını
belirlemek amacıyla yolcuların çıplak görüntülerini
çekiyor.
Diğer cihazlar sadece kolay saklanılabilen metal ve
uyuşturucu maddeler için
alarm verirken bu cihaz
vücuda elektro manyetik
dalga yaya-ak vücudun 3
boyutlu ve tamamen çıplak görünmesini sağlıyor
böylece deri altına saklanabilen maddeler de bulunabiliyor.

CİNSEL ORGANLAR
BİLE GÖRÜNÜYOR

Ancak cihazın yaptığı tam
vücut taramalarının sonunda, gögüslere takılmış
silikonların, vücut pier-

cing’lerinin ve yolcuların
cinsel organlarının net bir
siyah-beyaz görüntüsünün
de ortaya çıkması tartışmalara yol açıyor.

GÖRÜNTÜ OTOMATİK
OLARAK SİLİNİYOR

Kişi geçtikten sonra otomatik olarak silinen görüntüye sadece bir güvenlik görevlisi bakabiliyor. Havaalanı yetkilisi “görüntüler
erotik ya da pornografik
değil ve saklanamıyorlar
ya da bir şekilde çalınamıyorlar” diyor.
Bu arada insan vücudunu

3 boyutlu ve çıplak olarak
gösteren yeni x-ışını cihazlarının özel hayatın sınırlarını geçeceği ve uygulamanın insan haklarına aykırı
olduğu tartışmaları da devam ediyor.
İnsan vücudunu çıplak
gösteren çıplak tarama cihazlarının havaalanlarında
kullanımına geçiş, El-Kaide
üyesi Nijeryalı bir kişinin
vücuduna sarılmış bomba
ile bir Amerikan uçağına
binerken yakalanmasından
sonra Avrupa Birliği’nde
gündeme gelmişti.
(Haber)

Tapuyu göster, eşini getir
Ev sahibi olanların aile
birleşiminde kayrılması yönünde
yasa tasarısı üzerinde çalışılıyor.

U

Dev gelinlik ve
gece kıyafetleri
kolleksiyonlarımızı
mutlaka görün.
Hayalinizdeki
elbiseyi dikiyoruz.

yum Bakanı Birthe Rönn Hornbech ev sahibi olan kişilerin aile
birleşimi başvurularında kayırılmasını öngören bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığını açıkladı.
Berlingske Tidende gazetesine bir maille bu planını açıklayan Birthe Rönn
Hornbech, kirada oturanların aile birleşimi başvurularında daha az şansa sahip
olacaklarını ve ev sahibi olmanın aile
birleşimi başvurularında değerlendirme
yapılırken artı puan olarak görüleceğini
söyledi.
Bakanın açıklamasında bahsettiği puan
sisteminin, halen sabit oturma ve çalışma izni başvurularında kullanılan puan
sistemine benzer bir sistemin aile birle-

şimi başvurularında da uygulanacağının
sinyalini verdi.
Bakanın açıklaması muhalefet partileri
ve koalisyon ortağı Muhafazakar Halk
Partisi tarafından soğuk karşılandı. Muhafazakar Halk Partisi, uyum politikaları sözcüsü Naser Khader, “Kirada oturan kişilerin aile birleşimi için kalifiye
olarak görülmemelerini anlayamıyorum”
derken, Sosyal Demokrat Parti sözcüsü
Henrik Damm Kristensen bakanın önerisini Stalinist bir yaklaşım olarak değerlendirdi ve “liberal bir parti sözcüsüne yakışmıyor” dedi.

Başbakanın sevmediği görüntüleri sildiler

D

animarka’da da bir
medya-hükümet
krizi çıktı. TV2 televizyon kanalı müdürünün,
Başbakan Lars
Lökke Rasmussen’in
kızgın ve
sinirli
olduğu
bir
gö-

rüntüyü televizyonun arşivlerinden silmesi büyük
tartışma konusu oldu.
Kanal çalışanları müdür
Mikkel Hartz’ı konuyla
ilgili inandırıcı bir açıklama yapması için toplantıya çağırdı. Mikkel Hartz
ise ekrana getirilmeyen
Başbakan Rasmussen
sinirli gösteren çekimin
ham olarak internete
düşmesinden endişe
ettiği için sildiğini
söyledi.
Ancak
Hartz,

daha sonra yaptığı açıklamada, Başbakan’ı sinirli
gösteren çekimi silmesinden pişmanlık duyduğunu
söyledi.
Görüntülerin Rasmussen’in isteği üzerine silindiği iddiaları muhalefetin
de tepkisini çekti. Sosyalist
Halk Partisi ve Radikaller,
Başbakan’dan açıklama istedi. Rasmussen, görüntülerde sağlık sistemi ile ilgili
bir soruya sinirlenerek bağırmaya başlıyor.
(Haber)
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WEDDING PALACE
DÜĞÜN SALONU

Danimarka’da güzel bir düğün salonu
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Mayıs/maj 20102010

GELİN ARABANIZI
SÜSLEMEK
BİZİM İŞİMİZ
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Gelin arabanızın
arabanızın güzelliğinin
güzelliğinin
Gelin
önemli önemli
olduğunu
düşünüyorsaolduğunu
nız, Çiçek
mağazamıza
uğrayıp
düşünüyorsanız,
Çiçek
nasıl
mağazamıza
uğrayıp nasıl
bir
süsleme
istediğininizi
bir süsleme istediğininizi
belirtmeniz yeterlidir.
yeterlidir.
belirtmeniz
Hemen bizi
bizi arayın.
arayın.
Hemen
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♥ 1100 kişilik salonu
♥ 350 araçlık otoparkı
♥ Türkiye ortamını aratmayacak
salon ortasında fiskiyeli
mermer havuzda ışık gösterileri
♥ Doğal ağaçlarla süslü salon
♥ Türk ve Kürt düğünleri için
menüler ve paket çözümler
Kişi başına 98 Kron’dan
başlayan fiyatlarla paket paket
çözümler. Paket çözümlerimiz
içinde 20.10.2010-31.12.2010
tarihleri arasında evlenecek
çift için lüks otellerin birinde
konaklama dahildir.

10 Haziran’a
kadar uçun. peşinde
Danimarka
Türklerin
1898 Kron’dan (Vergi dahil) başlayan fiyatlarla 6 ay süreli

Danimarka’daki Türklerin Türkiye’deki mal varlıkları mercek altına alınıyor

D

bilet kampanyamızdan yararlanın.

animarka hükümeti sosyal yardım ve
emeklilik maaşına ek yardım alan
Türklerin peşine düştü.
Jyllands-Posten gazetesinde kapak manşetinden ‘Yurt
dışında sosyal yolsuzluk avı’
başlığıyla verilen haberde, Danimarka hükümetinin Türkiye ve İspanya’da ülke lisanını bilen kişileri işe alarak sosyal yolsuzluk yapanları tespit
edeceği belirtildi.
Danimarka’da yaşayan
Türklerin, Türkiye’deki
mal varlıklarını, sahip oldukları gayri menkulleri ve
ne kadar uzun süre kaldıklarını araştıracak olan Türkçe
bilen kişilerin yakın zamanda
iş başı yapacakları bildirildi.

Türk yetkililer izin verdi

DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA
GECESİ, DOĞUM GÜNLERİ VE
HER TÜRLÜ EĞLENCENİZDE
HİZMETİNİZDEYİZ.

Türkiye’deki Danimarka
büyükelçisine göre, Türk makamların söz konusu Danimarka adına Türkleri kontrol
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Dansk Elite Smiley Godkendt fødevarerrådgiver hos fødevarestyrrelsen

Çiçek çeşitleri, güller,
Çiçek çeşitleri,
güller,
buketler
ve tüllerle
gelin
buketler
ve tüllerle
gelin arabaarabanızı
süslüyoruz.
nızıçiçekleri,
süslüyoruz.
Gelin
gelin
Gelin
çiçekleri,
gelin
buketleri
yapıyoruz
buketleri yapıyoruz

DANSK ELITE SMILEY’ İN SUNDUĞU HİZMETLER
Restoran, kiosk, kasap ya da toptancı gibi gıda üzerine işyeri açmak
istiyorsanız aşağıdaki şartları yerine getirmenizde yardımcı oluyoruz.

FØDEVARELOVEN (GIDA YASASI)
► Hygiejnekursus (Hijyen kursu)
► Fødevarerådgivning (Gıda danışmanlığı)
► Egenkontrol (Sağlık dosyası)
► Godkendelse/Ny etablering (Kommune + Fødevareregion)
(Yeni işyeri açma izni)

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

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

haber 15
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edecek kişilerin Türkiye’de bu
tür operasyon yapmalarına
müsaade edeceği
ifade edildi.

bilme hakkına sahip olurken
daha uzun süre kalmaları durumunda bağlı bulundukları
belediyelere haber vermeleri
gerekiyor.

Hollanda ve
Norveç modeli

Ayrıca, uzun
süre Türkiye’de kalan
sürekli sosyal yardım alan ve
emekli Türklerin havalimanlarında geliş gidişlerinde vergi dairesi ve polis işbirliğiyle
daha sıkı kontrol altında tutulacağı vurgulandı.
Bu uygulamaya neden olarak, Türklerin ve diğer göçmen

grupların
kendi ülkelerinde gayri menkullerinden aldıkları
kiraların Danimarka
vergi makamlarına ve
sosyal dairelere kazanç olarak bildirmediklerinin medyada yer alması gösterildi.
Danimarka’da 1 Temmuz
2010’da yürürlüğe giren yasaya göre, ülkede yasal olarak ikamet eden emekliler
yurt dışında ancak 2 ay kala-

Kopenhag Kastrup havalimanında, son aylarda
özellikle Türk uçaklarına
karşı yapılan aramalarda
işsiz, sosyal yardım alan ve
emekli bazı yolcuların üzerinde yüksek miktarda para
bulunmuştu.
Danimarka Çalışma Bakanı İnger Stöjberg, erken ve
yaş emeklilerin uzun süre
yurt dışında kalarak haksız
yardım aldıkları örneklerin
olduğunu ve Hollanda ile
Norveç’in yaptığı gibi kontrolörler uygulamasını şimdi
de Danimarka’nın hayata geçireceğini söyledi.
(Haber)

Irkçılar Türkiye’ye karşı birleşti
Aralarında Danimarka Halk Partisi’nin Avrupa Parlamentosu milletvekili Morten Messerschmidt’in de bulunduğu Avrupalı aşırı sağcı partiler, Viyana’da
yaptıkları toplantıda Türkiye’nin AB üyeliğine karşı ortak direniş kararı aldı.

A

vusturya’nın başkenti
Viyana’daki toplantıya ev sahipliği yapan
Avusturya
Özgürlükçüler
Partisi (FPÖ) lideri Heinz
Christian Strache, Avrupa
Birliğinin (AB) alacağı hatalı kararlara karşı daha etkili
tepki göstermek üzere işbirliği kararı aldıklarını ifade
etti.
Strache, “Bu işbirliğinin ilk
projesinin Türkiye’nin üyeliğine karşı AB genelinde halk
oylaması yapılması olacağını”
söyledi.
Geçen yıl Aralık ayında yürürlüğe giren Lizbon Antlaş-

ması’na göre, AB üyesi ülkelerden bir milyon yurttaşın
yeni bir yasa talebinde bulunabileceğini belirten Strache,
antlaşmada AB üyesi ülke sa-

yısının belirsiz olduğunu bildirdi.
Strache, Türkiye’nin birliğe
tam üyeliğine karşı olduklarını belirterek, “Avrupalı ol-

Doğayı odanıza taşıyın

mayan ülkelerin birliğe üye
olmasının AB’nin sonu olacağını” ileri sürdü.
FPÖ’nün ev sahipliği yaptığı toplantıya İtalyan Kuzey
Ligi (Lega Nord) partisinden
Fiorello Provera, Danimarka Halk Partisi’nden Morten Messerschmidt, Belçika
Vlaams-Bleang
partisinin
kurucusu Filip Dewinter ile
partinin lideri Bruno Valkeniers, Slovakya eski devlet
sekreteri ve Nasyonal Parti
üyesi August Lang ile İsveç
Demokrat parti temsilcisi
Kent Ekeroth’un katıldıkları
bildirildi.

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

NÆRINGSBASE (RUHSAT İZNİ)

► Ansøgning om næringsbase/alkoholbevilling

(Ruhsat kursu ve içki satışı başvurusu)

20.12.2010 - 31.12.2010 tarihleri arasında
rezervasyonlarınız için boş tarihler mevcuttur.

Daha fazla bilgi için

WEDDING PALACE

Gydevang 39-41
Tlf: 30 64 27 79
3450 Allerød
30 91 50 21
info@weddingpalace.dk - www.weddingpalace.dk

► Næringsbasekurser/rpøve (Ruhsat izni ve testi)

ARBEJDSMILJØ
► Udarbejdelse af APV (İşyerleri için çalışma dosyası)
► Arbejdsmiljørådgivning (İşyeri çevresi danışmanlığı)

Sadık Yıldız: +45 2562 8128 - Cihan Cengiz: +45 5066 7323

Stensmosevej 24P, 1.sal
2620 Albertslund

Email:sy@de-smiley.dk

Ofis tlf: 32 13 31 28
Mobil: 25 62 81 28
Web: www.de-smiley.dk

Sevdiğinize bugün bir
çiçek aldınız mı?

Blomstershoppen
Fisketorvet
1560 København V
Tlf: 33 36 28 00

Sevdiklerinize çiçek vermek için
her zaman bir gerekçeniz vardır

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

Sevdiklerinizi mutlu edin,
yaşamınızı çiçeklendirin

Blomstertorvet
Vesterbrogade 61
1620 København V
Tlf: 33 79 40 24
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nin THY’den farklı olmayacağını sayısındaki düşüş nedeniyle küçül- Şimşek ayrıca Anadolu Jet uçakifade eden THY Kopenhag müdürü meye gittiği, hatta kapanmak, iflas larında da halihazırda THY persoŞimşek, “Vatandaşlarımı- etmek zorunda kaldığı bir dönem- neli olarak görev yapan çalışanla20İbrahim
haber
rın bulunacağını söyledi.
18 haber
“Her ne kadar uçuşlarımız Kopenhag’dan ilk ayakta sadece Ankara ve İstanbul’a olsa da, Türkiye’deki diğer destinasyonlara da
fazla beklemeden aktarma yapılarak uçulabilecek” diyen İbrahim
Şimşek görevde bulunduğu süre
içinde THY’nin büyümesini sağlaİMALATTAN HALKA
manın yanı sıra vatandaşlarımıza
verilen hizmet kalitesinin arttığıTATLI
YAŞ PASTA
nı görmekten büyük mululuk duyBÖREK
SERVİSİMİZ
duğunu söyledi ve bu başarıların
Kopenhag Bürosunda çalışan tüm
ÇEŞİTLERİ
BAŞLAMIŞTIR
personel için de gurur vesilesi olDoğum
Yaş ve kuru
duğunu belirtti.

HABER

FAVORI BAKLAVA

KOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİ

İsveçli göçmen avcısı dehşet saçıyor

pastalar, keşkül,
sütlaç, baklava
çeşitleri, kadayıf,
sarıburma, revani, tulumba tatlısı
ve daha nice
tatlı börek,
pohça, sandviç
çeşitleri.

Bayramda ağzınız tatlansın

Bayram tatlıları siparişlerini alıyoruz
Açılış saatleri:
Hergün saat: 08.00-22.00

Uçuşlarda ayrıca ücretsiz olarak
sandviç, kek, su ve çay servis yapılacağı bildirildi.
Anadolujet’in Kopenhag’dan uçmaya başlamasıyla yer sıkıntısının ortadan kalkacağını belirten
THY Kopenhag müdürü Şimşek,
‘Anadolujet ile makul bir fiyata vatandaşlarımızı taşıyacağız. Bizim
biletlerimiz pahalı değil, ancak
vatandaşlarımız biletlerini almayı
son günlere bırakınca otomatikman pahalıya uçuyorlar’ dedi.
Şimşek ayrıca, önümüzdeki yıl

Konya ve Kayseri uçuşlarının da
başlatılacağını ve vatandaşların
bu yılın sonunda Konya ve Kayseri biletlerinin ucuza alabileceklerini söyledi.
Geçtiğimiz yıl Kopenhag’dan 173
bin yolcu taşıdıklarını belirten
THY Kopenhag müdürü İbrahim
Şimşek, bu yılki hedeflerinin 250
bini aşmak olduğunu söyledi.

İsveç’in güneyindeki Malmö kentinde kimliği belirlenemeyen bir
keskin nişancı dehşet saçıyor

«««««

günleri, misafir
toplantıları,
nişan, düğün ve
özel günlere yaş
pasta,
her türlü tatlı,
börek servisi
yapıyoruz.

Nisan/April 2010
Ekim/Oktober 2010

(Haber)

THY YOLCULARINA İYİ HABER
Türk Hava Yolları yeniliklerine devam
ediyor. Bugüne kadar bilet rezervasyon
sistemlerindeki farklılık nedeniyle dünyadaki hiç bir havalimanında otomatik check-in makinalarında yeralmayan
Türk Hava Yolları, bundan böyle ilk
kez Kopenhag’da bu uygulamaya başlıyor. Elektronik bilet uygulamasının
başlamasından sonra yolculara rezervasyon esnasında verilen bir kod ile yolcular uçuş kartlarını bu makinalardan
alabiliyorlardı. Ancak THY uyguladığı
farklı bilet rezervasyon sistemi ile bu
uygulamının dışındaydı. Bundan böysveç polisi, “göçmen kenti”
yıplara karışıyor. Polisin, kentte
taşınmak
istediklerini
le THY bölgeden
yolcuları da
uçuş kartlarını
bu
olarak bilinen Malmö’de son oturan göçmenlerin can güvenlibelirtiyor.
makinelerden alabilecekler.
bir yıl içinde yaşanan 50 siği korkusu yaşamalarına neden
lahlı saldırı olayının arkaolan keskin nişancıyı yakalamak ‘Gece tek başına dışarı
sında tek bir zanlının olduğuna
için operasyonlarını sürdürdüğü, çıkarken dikkat’
inanıyor. Hedef seçilen kişilerin
ancak henüz bu konuda bir sonuç
tamamının göçmen kökenli olma- alınamadığı bildirildi.
Emniyet yetkilisi J-B Cederholm,
sı da, kentte yaşayan göçmenleri
İsveç Emniyet Genel Müdürlügece tek başına dışarı çıkacak
endişelendiriyor.
ğü ise Malmö’de yaşanan silahözellikle göçmen kökenli vatanPolisvrupa’daki
yetkililerinin
ise medyaya
lı saldırı olaylarını aydınlatmak
daşların
»tehlikeli
kişilere«
karşı
Türkkatılmış
oldu. Ama
herşeyden
doyurucu
açıklamakan
yapmamaları
için özel eğitimli 50 polisin görev- dikkatli
konusunda
uyaçe medyanın
önce olmaları
çok sayıda
meslektaşıhalkınkaybı
endişesini
lendirildiği ve çalışmalarını sürrıdamız
bulunurken,
halkın
olabiledevamdaha
edi- da
işsiz kaldı.
Avrupa’da
arttırıyor.
dürdüklerini açıkladı.
cekTürkçe
yeni silahlı
karşı
yor.
Avrupa’da 1972
medyasaldırılara
için gazetecilik
Son birbuyıldır
salİsveç polisinin, keskin nişandikkatli
olmasını
ve hemen
polise
yılından
yanadüzenlenen
yayın
yaparak
yaşamını
sürdürebidırılarda
kullanılan
mermilerde
cının hedefinde kentte yaşayan
haber
istendi.
len vermesini
gazetecilerin
sayısı daha
yapan
Milliyet
gazetebalistik
inceleme sonugöçmen kökenlilerin bulunduğuMalmö’deki
saldırıları
da azalmış silahlı
durumda.
Bugün
siyapılan
ve Fanatik
gazetesi,
cunda, olaylarda
aynı8 silahın kul- nu açıklaması, Malmö’de yaşayan yapan
kişi ya
da kişilerin
eninde
Avrupa
baskılarını
işlerini
yitiren
meslektaşlalanıldığı
tespit
edildi. itibaren Avrupa’da
göçmenleriyayınına
daha dason
endişelendirsonunda
yakalanacağını
belirten
Mayıs
2010
tarihinden
vermesi rımız
arasında
Avrupa Türk
GaKimliği henüz
belirlenemeyen
di. Malmö’de
oturan
ve keskin
Cederholm,
»zanlının
Avrupa’daki
baskılarını
sona er- büyük
acı. Burada
yıllarca
gece- zeteciler
Birliği
(ATGB)mutlaka
üyesi ve
dirme
aldı.özellikle gece oto- sini
gündüzüne
katan
arkadaşlaalıyor. Böylece
keskinkararı
nişancı,
nişancının
hedef
seçtiği
bölgeler- kurucuları
arkasındadabiryer
iz bırakacağını«
Avrupa’da
yaklaşık
40 yıldır,
aniden
işsiz kalmaları
büs
duraklarında
bekleyenler
ile rımızın
deki otobüs
duraklarına
yakınve ATGB’nin
söyledi. ve Avrupa’daki Türk
Avrupa’ya
özgüyaözel
sayfalarıyla
artık
Avrupa
taksiye binen
da inenleri
he- okuyucularımızın
yerlerde oturanların
çoğu
gece gazetecilerin örgütlenme, örgütle(Haber-MALMÖ)
mahrum
kalmaları
da ağır bir
yayınlanan
ve Türkiye’de
def alarak Milliyet
ateş ettikten
sonra ka- Milliyet’ten
dışarı çıkmaya
korktuklarını
ve rini geliştirme çabaları
ilk çıktığı günden beri, yaklaşık 15 üzüntümüzü bir kat daha artırı- darbe almış bulunuyor.
yıldır Avrupa’da da yayınlanan Fa- yor. Milliyet Kopenhag temsilcisi İşini yitiren meslektaşlarımıznatik gazeteleri Avrupa baskılarını olarak Danimarka’daki ve İskandi- la, üyelerimizle dayanışma içinde
sona erdirdi.
navya ülkelerindeki haberleri her olmak, bu dayanışmanın sözde
Gazetenin kapanmasına gerekçe zaman olduğu gibi Türkiye’deki kalmaması için çaba göstermek
elmuth nedenler
Nyborg gösteriNyborg,okurlarımıza
Ortadoğu’dailetmeye
bu dınlardan
daha ATGB’nin
akıllı ve deme
gelen Müslüman
görevidir,
kuruluş
olarak ekonomik
devam edeadlı
profesöre
ortalamanın
tartışması
ceğiz.”86’ya
dedi düş- zeki oldukları, ateistlerin
lirken, yaklaşık
25 çalışan muhaamacıdır... göçmenler
Bu arada elbette
yıllaSahra Türk
çölünün
inananlardan
akıllı kapsamında
IQ konusugoreişsiz
uygar
bir tüğünü, Avrupa
bir ve editör
kalacak.
Gazeteciler
Cemiye- daha
rın gazetecilerini
işsiz bırakabilen,
ülkede
iş- göneyindeki
nu gündeme
getirdiğini
oldukları
gibi tartışmaya
MilliyetDemokrasinin
Gazetesi Kopenhag
tem- ti başkanıbölgelerGürsal Köksal
da yaptığı
yıllardır yayınlanan
gazetelerin
yabelirrtiyor
ve Danimarleyebilmesi
IQ seviye- yaptığı
açık iddialar
getir- son
de ise ortalama
IQ’nun
silcisi
İrfaniçinKurtulmuş
açıklamada,
Avrupa’daki
Türkçe dile
yınlarına
verebilen kararlar
da
si 90’ın üzerinde
bireyler
mişti.
ka’yı, dedi.
Demokrasiyi koru70’in altında
kaldığını
açıklamada,
Milliyet
ailesi olarak
medyanın
kan kaybını
sürdürdü- sorgulanmalıdır”
gerekiyor.
belirtiyor.
mak istiyorsa,
Afrika’dan
çok
üzgün olduklarını söyledi.
ğünü söyleyerek, “BuJyllands-Posten
kararla son İkigazegazetenin
yayın hayatının
Tuhaf yıllarda
çıkışlarıkapatılan,
ile tanı- yayın
tesinde
yer alanson
habere
Etnik
Danimarkalıve Ortadoğu’dan
göçmen
hayatına
bulmasıyla
Doğan medyaya
38
yıl boyunca
Avrupa’daki
Nyborg,
ların IQ sesi
ortalamasının
professor
bundan sınırlanan
bir göre Helmuth
kabul
etmemesi
yolunda
son verilen,
Türkçe ait
Avrupa’da
sadece
Hürriyet
gaTürklerin
olduklarını nan
ifade
98 olduğunu
süre önce
erkeklerin
ka- iki
İsveç
seçimlerinde
günkaldı.uyarıyor.
eden
Kurtulmuş,belirten
“Bir gazetenin
medya
organlarına
gazete
daha zetesi

İ

Milliyet Avrupa’ya veda etti

A

IQ’su düşük göçmenler Demokrasi için tehdit

H

Tlf: 3583 3329- 3582 0030
Mobil: 4081 5050
Pastane
Baklavacı
Frederiksborgvej 10
2400 KBH NV

Frederiksborgvej 10
2400 KBH NV

Uniq design med den personlige smag

Mimar Atila Kahraman
Arkitekt/Bygningskonstruktør

Zevkinize göre mimarı tasarım
Her türlü konut ve işyeri iç/dış mimari proje, Uygulama,
dekorasyon projeleri, danışmanlık
ve yapı izni için hizmetinizdeyiz.
Büyük ölçekli projelerden, mimari uygulama
projelerine kadar, her türlü çalışma en ince
ayrıntısına kadar hazırlanıp sizlere sunulmaktadır.
Bolig & Kontor byggeri, Totalrådgivning
og Renovering, Design og Indretning
Til / -ombygning, Skitsering, Visualisering, Projektering

Bernhard Bangs Alle 31, st.tv
2000 Frederiksberg
Tel :2127 5146

Tel :2127 5146

ak@eak-design.com

www.eak-design.com
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75.000 Kronun
altında bir yatırımla
kendi işinizi
kurma olanağı

Ehliyetinizi kaybedebilirsiniz Danimarka şirketlerine kredi yok!

E

ylül ayı sonunda
yürürlüğe giren
yeni trafik uygulamalarına göre hız
sınırını aşan sürücüler ehliyetlerini kaybetme tehlikesiyle kaybetmek tehlikesiyle
karşı karşıya kalacaklar.
Bundan böyle hız sınırının
50 olduğu yollarda 100 km.
Hızla giden sürücüler radara ya da polis memuruna
yakalanma durumunda ehliyetlerini tedbirsiz olarak
kaybedecekler. Uygulamanın yürürlüğe girmesiyle

birlikte hız kontrolleri de
yoğunlaştırılacak.
Yol çalışması yapılan yerlerde de 50 km. olarak değiştirtirilen süret sınırını yüzde
yüz ihlalle aşılarak 100 km
hızla seyrederken yakalanan
sürücülerin ehliyetleri de ellerinden alınacak.
Trafikte kesilen cezaların
ve verilen ceza puanlarının
en yaygın nedenini aşırı hız
yapan sürücülere verilen cezalar oluşturuyor.

Danimarka’da 2009 yılından
bu yana verilen trafik
68.703 trafik cezasının
dağılımı şöyle:

Aşırı hız:

54.772

Trafik ışık ihlali:

4.748

Yanlış şeritte seyir:

3.766

Hatalı sollama:

1.127

Yol vermeme:

1.245

Güvenlik teçhizatında
eksiklik:

2.445

Diğer:

102

(Haber)

Blomsterkvist
www.blomsterkvist.dk Tlf: 39 29 45 50

Düğün hazırlıklarına dair herşey şimdi
BLOMSTERKVİST’te

Rengarenk çiçek ve gül çeşitleri, düğün ve nişan davetiyeleri, nikah
şekerleri, gelin arabası çiçekleri, masa dekorasyonları bulunur

♥ Gelin çiçekleri ve buketler

D

animarka’da hükümetin bu yılbaşında
başlattığı ekonomiyi
düzlüğe çıkarma planının
işlemediği, ülke gündemine
düşen yeni bir haberle daha
da ayyuka çıktı.
Geçmiş senelerde istediği
bankadan yüksek meblağlarda kredi yardımı alan ve
ekonomik WWW
sorunlarını geçici
olarak bertaraf eden şirketler artık bunu da alamamaya

başladı.
Başta Danimarka şirketleri
olmak üzere, İsveç ve Norveç
şirketleri bankalara yaptıkları kredi başvurularından
red cevabı alıyorlar. Bu da
çok sayıda Danimarka şirketinin daha fazla ekonomik
sorun yaşamasına ya da iflas
etmesine neden oluyor.
Kredilerle ilgili değerlendirmeler yapan Solidiet
adlı şirketin yakın zamanda

gerçekleştirdiği araştırma
da, Danimarkalı şirketlerin
küresel finansal kriz karşısında ne kadar güçsüz kaldıklarını bir kez daha gözler
önüne serdi.
Yapılan araştırmaya göre,
bu üç İskandinav ülkesi
arasında en çok Danimarka
şirketleri banka kredi almakta zorlanıyor ya da hiç
alamıyor.
(Haber)

haber 21

İŞTE FIRSAT!!!

75.000 Kronun altında bir yatırımla kendi işinizi kurun

► Seyyar döner/kebap büfesi

VI SØRGER FOR ALT GODKENDELSER
BKS Partner Scandinavian AB
► Tüm izinleri biz alıyoruz
SÅ DU ER KØRER KLAR FRA DAG 1
Malmø/Sverige
Belirlenen rotalar üzerinde istediğiniz yerde durma imkanı
DU FÅR TILLADELSE TIL AT HOLDE►PÅ3 FORSKELLIGE PLADSER PÅ AFTALTE
TIDSPUNKTER
► Müşteri
beklemeyin. Müşterinin olduğu yere gidin.
İsveç göç yasalarına göre,15 Mart
2009 tarihinden itibaren aşçı, fırıncı,
kasap ve benzeri vasıflı elemanların
İsveç’e getirilmesine izin veriliyor ve
4 ay içerisinde çalışma ve oturma
iznine veriliyor.

BKS PARTNER’in sizlere sunduğu hizmetler:
Oturma izni:

♥ Nikah şekeri çeşitleri

► 15 Mart 2009 tarihli yasaya göre oturma izni başvurusu
► Konut bulma
► Danimarka’dan İsveç’e oturma izni başvurusu
► İsveç’ten Danimarka’ya oturma izni başvurusu
► İsveç’te oturup Danimarka’da çalışma izni alma

HEMEN ARAYIN, İŞİNİZİ KURUN!

kousunda bürokratik işlemler

♥ Düğün, nişan, sünnet davetiye çeşitleri

Kurslar:

► Hijyen kursu (Hygiejnekursus)
► Ruhsat kursu (Næringsbasekursus)

Yeni İşyeri açma:

► İsveç’te gıda üzerine işyeri izni alma
► Belediyeden izin alma

♥ Gelin arabası
çiçeği

www.bkspartner.com

Østerbrogade 163 v/Svanemøllen St. 2100 København Ø
Tlf.: 39 29 45 50

TERZİ DİKİŞ ATÖLYESİ
Her türlü giysi tamiratı, genişletme,
daraltma işlerinde hizmetinizdeyiz.

Coco

Rosenørns Alle 11’ Frederiksberg
Tlf: 20 23 25 21 / 33 31 31 37

Ofis:
+45 32 13 31 28
Sadık Yıldız : +45 25 62 81 28 (Dansk)
+46 7026 99715 (Svensk)
Ashif Ashiq: +45 40 94 12 51 (Urdu)

ÖLÇÜNÜZE GÖRE ÖZEL DİKİM
Dev gelinlik ve gece kıyafetleri
kolleksiyonlarımızı mutlaka görün.
Hayalinizdeki elbiseyi dikiyoruz.

info@happy-kebab.dk - Tlf: 33 12 14 53
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DF dur durak bilmiyor!
Hükümete dışarıdan destek veren aşırı sağcı Danimarka Halk
Partisi’nden akılları durduracak bir teklif daha.

Ekim/Oktober 2010

Türkiye-Danimarka
İletişim Platformu (TDN)
sizleri bekliyor

ANADOLU CITY MARKED
HABER

haber

Marketimizde damak tadınıza uygun, ucuz, her türlü gıda maddelerini bulabilirsiniz

G

eçtiğimiz son iki yılda Danimarka’da yaşayan göçmenlerin hayatlarını kabusa dönüştüren kanunların altına imzasını atan parti, şimdi de yeni gelen
göçmenlerin sosyal yardımlardan
faydalanabilmelerinin önünü kesecek bir yasa tasarısı hazırlığında.
Tasarıya göre, bir göçmenin Danimarka’daki sosyal yardımlardan
yararlanabilmesi için öncelikle yedi
yıl boyunca vergi ödemesi gerekiyor. Tasarı, yakın zamanda gerçekleştirilecek bütçe tasarısı görüşmeleri ile bağlantılı olarak hükümetin
masasına konacak.
Danimarka Halk Partisi’nin mali
konulardaki sözcüsü Kristian Thulesen Dahl, ‘kamusal harcamaların
daha istikrarlı yapılabilmesi açısından böyle bir uygulamanın gerekli
olduğunu düşünüyoruz’ şeklinde
konuştu.
Danimarka Halk Partisi, tasarıda
öne sürdüğü şartın, AB dışından
gelen göçmenler için geçerli olacağını belirtti. Danimarka’ya çalışmak için gelenlerin durumuna da
açıklık getiren Dahl, bu kişilerini
işverenlerin sağlamış olduğu özel
sigortadan yararlanması gerekti-

T

ğine dikkat çekti. Bu tasarının yürürlüğe girmesi durumunda parti,
nitelikli iş gücünü ülkeye çekmenin imkan dahilinde olduğu düşüncesinde.
Kristian Thulesen sözlerine şöyle
devam etti; ‘Ülkeye kabul edilenlerin sosyal yardımlardan faydalanmadan önce, topluma katkıda bulunmaları belirleyici bir unsurdur.
Bunu da refah sistemi çerçevesindeki yardımlardan faydalanmadan
önce Danimarka’da yedi yıl boyunca vergi ödeme şartıyla garantiye

alabiliriz.’

Bu tasarı hükümeti de memnun
edecek!
Sözcü, hükümetin Danimarka
Halk Partisi’nin sunduğu yasa tasarısındaki şartları reddedeceğine
inanmıyor. Thulesen Dahl’a göre,
hükümet de 2011 yılı bütçe tasarısının en kısa zamanda onaylanmasını ve Danimarka ekonomisindeki
bariz sorunlara çözüm bulunmasını istiyor.

Türkler Danimarka’ya akıllı ev getiriyor

K

alesinterflex, Kaleseramik tarafından, uzman
bir ekip tarafından uzun
araştırma ve geliştirme
çalışmaları sonuncunda ortaya çıkarılmış en son ve yeni bir teknoloji kullanılarak üretilen ve seramik
branşında yeni bir dönem açan bir
malzeme.
Kalesinterflex iç ve dış mekanlarda, zemin ve duvarda, banyo, mutfak gibi ıslak ve rutubetin olduğu
ortamlarda uygulamadaki kolaylığı
ve çabukluğu açısından bir son dönem malzemesi. Kalesinterflex setramiğin ebadı alışıla gelmiş normal
standarttaki fayanslardan farklı
olarak 1000mm x 3000mm ve 3
mm kalınlığında ve oldukça esnek
bu ölçüler ve esneklik ( fleksibilite)
uygulanacak alanlardaki işçiliğin

sinterflex fayanstan üretilen paneller ile yapılan dünyanın ilk ve tek
seramik evi de modern görünüsü,
tasarımdaki kolaylığı, enerji tasarrufu, yalıtımı ve çevre dostu olması
ile inşaat ve yapı sektöründe çığır
açacak bir proje.
Ev kendi enerjisini kendisi ürettiği gibi hiçbir bakım istemiyor yıllar
sonra bile ilk günkü görünüm ve
cazibesini
koruyor. Projenin ilk nukolaylığı ve zaman tasarrufu açısınmune
ve
tanıtım
evi şubat ayında
dan malzemenin tercihini on plana
Danimarka’da
olacak
ve projenin
çıkarıyor.
distrubitörlüğünü
Danimarka
ve
Fayansın sertlik derecesinin yüksekliğinden dolayı hiçbir şekilde çi- tüm İskandinavya’da Kale Nordic
zilemiyor, hiçbir doğal şarttan etki- Aps’den Okan Omay yapacak.
Proje Danimarka’ya geldiğinde inlenmiyor ve 100 yıl sonra bile aynı
şaat
sektöründe yeni bir sayfa açarenk canlılığını hem iç hem de dış
cak
nitelikte
ve boyutta.
mekanda koruyabiliyor. Hiçbir şeProje ile ilgili detaylı bilgiyi
kilde tadilat ve bakım istemiyor.
www.kalenordic.dk web adresinden
Bu çok üstün standarttaki Kaleedinebilirsiniz.

DN nedir, niçin kurulmuştur, faaliyetleri
ve hedefleri nelerdir,
kimlerden oluşmaktadır?
TDN “Turkish Danish Network, yani “Türkiye Danimarka İletişim Platformu”
yaklaşık 3 yıl önce Türkiye
Cumhuriyeti Kopenhag Büyükelçiliği’nin tavsiyeleri
üzerine Danimarka’daki
Türkiye kökenli gençleri biraraya toplayıp, kendi kültürlerini unutmamaları, Danimarka toplumu içerisinde
kendilerini yalnız hissetmemeleri, birlikte bir çok aktivite ve projeler gerçekleştirebilmelerine imkan sağlamak amacıyla kurulmuş,
herhangi bir politik veya
dini grupla bağı bulunmayan bağımsız bir dernektir.
Derneğimizin bir diğer hedefi de Türkiye kökenliler
ile Danimarkalılar arasındaki diyaloğun daha iyi bir
noktaya gelmesini sağlamak
ve Danimarka toplumunun
bir kesiminde yabancılara
karşı bulunan nedenli veya
nedensiz negatif önyargiyi
gerçeklestireceğimiz güzel
ve ses getirecek etkinliklerle
engelleyip Danimarka’daki
sosyal ve kültürel hayata
pozitif bir renk katabilmektir. Derneğimiz Danimarka
toplumunda kendisine daha
güçlü bir yer edinebilmek ve
aktif rol oynayabilmek için
Danimarka’daki diğer dernekler, bakanlıklar ve özel
sektör kuruluşları ile kendini kanıtlamış Türk ve Danimarka şirketleriyle de yakın

bir işbirligi içindedir.
Geçtiğimiz yıl güçlü bir yönetim kurulu oluşturularak
derneğimiz son bir yılda Danimarka’da daha aktif bir
hale gelmiş, bu çerçevede bu
yılki 23 Nisan kutlamalarında büyük sorumluluklar
üstlenerek Türkiye’den tanınmış sanatçı Atilla Taş’ın
bu organizasyonda sahne
almasını sağlamıştır. Ayrıca
kutlamalarda sahne ve salon düzeni ile değişik gösteri
ve şovların hazırlanmasına
yardımcı olarak beğeni toplamıştır.
Dernek üyelerimiz kış aylarında salonda, yaz sezonu
ise çim sahada (bayan-erkek) karışık futbol oynamak
için her hafta biraraya gelmektedir. Derneğimiz son
bir yılda hızla büyüyerek
üye sayısını arttırmıştır. Bu
sayıyı daha yukarılara çekebilmek amacıyla, Türkiye’deki bazı şehirlere toplu
geziler, tanınmış sanatçılarla konserler ve derneğimiz
bünyesinde bir spor kulübü
kurmak gibi projeleri gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu nedenle hangi mesleki veya etnik gruptan olursa
olsun, derneğin temel tüzüğünü benimseyip destekleyebilecek tüm arkadaşlarımızı
derneğimize üye olmaya davet ediyoruz. Unutmayalım
ki birlikten kuvvet doğar.
Derneğimiz hakkında daha
fazla bilgi edinmek istiyorsaniz lütfen sitemizi ziyaret
ediniz: www.tdnetwork.dk

1001GECE DÜĞÜN
SALONLARI
www.tusindogennat.dk
Yeni ve modern düğün salonlarımızla hizmetinizdeyiz

Düğün, nişan, kına gecesi, doğum günleri, Noel yemekleri, yılbaşı eğlenceleri ve her türlü özel eğlencelerinizde her türlü
ihtiyaca cevap verebilecek kapasiteye sahip salonlarımız vardır.
Herlev istasyonuna yakın olan ve hiç bir ulaşım sorunu yaşamadan gelebileceğiniz salonlarımızda balkonlarımız bulunmaktadır.
Ayrıca,başka bir yerde yapacağınız eğlence ve toplantılara da yemek servisi yapıyoruz.
Büyük ve küçük salonlarımız ve
geniş otoparkımız ile birlikte
her türlü olanaklarınızı sunuyoruz.
Her türlü kültürel, ulusal ihtiyaçlara cevap
verebilecek menü, dekorasyon, müzik
hizmetleri de sunmaktayız

Lyskær 13A
2730 Herlev

Danca hizmet için: Tlf: 4484 0507
Türkçe hizmet için: Müslüm cep: 2677 5433

Farsça hizmet için: Said cep: 3122 5222
Urduca hizmet için: Şimon cep: 4054 9534

Türkiye’nin tadı, lezzeti bu adreste

2 Kasım Salı günü hizmetinizdeyiz
Muffins

Ay çöreği
Croissants

Un

Makarna

Efepaşa
Sucuk

®®®® ®
2 Paket
15 Kr.

Zeytinyağı

1Paket
10 Kr.
2 Paket
20 Kr.

1 Kasa
45 Kr.

5 Paket
20 Kr.
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Portakal suyu

1 Paket
48 Kr.

Komas
Bulgur

Komas
İnce bulgur

Bal

®® ®®
1 litrelik
5 şişe
100 Kr.

5 X 1 litre

20 Kr.

1 Kavanoz
11 Kr.

2 Paket
15 Kr.

İndirimli açılış kampanya ürünlerinin tamamını görmek için mutlaka marketimize uğrayın

Anadolu City Marked
Nörrebrogade 216
2200 KBH N
Açılış nedeniyle uyguladığımız kampanya fiyatlarından mutlaka
faydalanınız. Açılış kampanyamızdaki ürünlerimiz stoklarla sınırlıdır
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Zeynel Kozanoğlu

Bedriye Zelal Kanat

Anne ve babaların çocuklar
üzerindeki tutumları

E

beveynlerimizin çocuklar üzerindeki tutumları değişik kategorilere ayrılabilir. Bu
yazımda toplumumuzda çok fazla belirgin olmayan ama aslında içten içe çok sık karşılaştığımız şiddetli reddedici anne ve baba tutumundan bahsetmek istiyorum.
Reddetme, bir anlamda çocuğun bedensel ve
ruhsal gereksinmelerini karşılamayı aksatacak
kadar çocuğa karşı düşmanca duygular beslenilmesidir. Şiddetli reddedici tutumu olan ailelerde çocuğa şefkat, sevgi, sıcaklık verilmez.
Bazen sadece anne, bazen de sadece baba çocuğu reddeder. Ama genelde aile içinde çocuğa
soğuk davranılır ve devamlı her yaptığı eleştirilir. Çocuğun iyi yönleri değil de devamlı kötü
yönleri su yüzüne çıkarılır. Her türlü angarya
bu çocuğa yıkılır. Bazen diğer çocuklar da bu
muameleden nasiplerini alırlar. Ama genel de
günah keçisi olarak bir çocuk seçilir. Aile sıcak, sosyal ve güven verici havadan kesinlikle
yoksundur. Aile içi yaşam gerilim ve kavgalarla doludur. Veya aslında içten içe sevgi besleyip bulunduğu hayat şartlarından ötürü bunu
çocuğa yansıtamamaktadır.
Yukarıda sayılan bu anne baba davranışlarının çok farklı sebepleri vardır. Çocuk evlilik dışı, istenmeyen bir bebek olabilir. Henüz
anne-baba bir çocuklarının olmalarına kendilerini, madden ve manen hazır hissetmiyor
olabilirler. Çocukta bedensel ve ruhsal açıdan
bir engel veya özür olabilir. Anne-baba hayal
kırıklığı ve suçluluk hissediyor ve suçu direk
çocuğa yüklüyor olabilirler. Anne ya da baba
çocuğa aşırı düşkünlük gösterip eşini ihmal
ediyor olabilir. İhmal edildiğini düşünen eş çocuğu kendisine rakip olarak görebilir. Çocuğu
kıskanabilir. Bu nedenle çocuğa karşı düşmanca davranabilir. Ayrıca çalışan bir anneyse çocuk bir müddet annenin çalışmasına engel olacak ve ilerlemesini durduracaktır. Bu nedenle
de annenin çocuğu kabullenmesi güçleşecektir. Bazen de çocuğun aile üyelerine benzemiyor olması veya anne babanın sevmediği bir
ferde benziyor olması veya anne ile babanın
kendi aralarındaki özel sorunları gibi daha bir
çok farklı sebep anne babanın çocuğu reddetmesi konusunda söylenebilir. Ama bunlar sadece bahanedir. Hiçbir bahane çocuğu reddetme konusunda kabul edilir olamaz.
Şiddetli reddedici aile ortamında yetişen çocuklar yardım duygusundan uzaktır. Psikopat
eğilimlidirler. Sinirli, agresif bir yapıları vardır. Duygusal kırgınlıkları sıklıkla yaşarlar.
Hayvanlara ve özellikle kendilerinden küçük
insanlara karşı düşmanca davranırlar. Sevgiye
en çok muhtaç olduğu zamanlar da reddedildiği, horlandığı için çocuğun ruhu derinden yara
alır. Şiddetli bir şok geçirebilir. Bu tür ailelerde yetişen çocuklar çeşitli psikolojik bozukluklara ve intihara yatkındırlar.
Çocuk kötü muameleye maruz kalmamak için
anne ve babaya karşı edilgen, uysal ve erdemli olmaktadır. Çünkü direnecek gücü yoktur.
Fakat içten içe anne babaya karşı düşmanlık
duyguları geliştirmektedir.
Çocuk korkaktır. Hayal kırıklığına uğramıştır. Çünkü çevresindeki diğer anne babaların
çocuklarına nasıl davrandıklarını görmektedir.
Hiçbir zaman kendisine ait bir güven duygusu
geliştiremeyecektir. Güven duygusunu oluşturacak ortamdan her zaman yoksun kalmıştır.
İleriki dönemlerde inatçılık, hırçınlık, uyumsuzluk, çete ele başlığı ve çetelere üye olma,
yasa dışı eylemlerde bulunma, depresyon ve
intihar eğilimleri görüle bilinir. Kendi dışındaki insanlarla yeterli iletişimi kuramadığı için
saldırganlığını kendisine yöneltmektedir. Şiddetli ve aşırı bastırılmış duygular nedeniyle
dengesiz bir kişilik sergilemektedirler.
Belki de okullarımızdaki çocuklarımıza biraz
derin bir bakış açısından baktığımızda yukarıdaki saydıklarımın boyut farkı esasıyla aslında
hayatımızdan çokta uzak olmadığını daha iyi
anlayacağız.
Bzkanat@hotmail.com

G

azeteci bir “yanlış” ı ortaya koyar.
İlgililer de bu yazıyı ille okur. Hemen harekete geçerek ya gazetecinin
“yanlış” bulduğunu yerinde bulur, ya da
o yanlışı hemen düzeltir. Aklın geçerli
olduğu ortamlarda bu böyle yürüyor.
Türkiye’de bu böyle yürümüyor. Türkiye’de nasıl yürüdüğünün fıkrası var.
Anlatayım mı?
Fıkra bu ya... Sarayın bahçesinde
uzakça bir köşede Padişahın oturup bir
süre dinleneceği tutmuş. Bir muhafızı
o yerin hemen yakınına nöbetçi olarak
dikmişler. Ve iki saat sonra o nöbetçiyi
yeni biriyle değiştirmişler.
Derken padişah oradan kalkmış, yeni
nöbet yerini listeden çıkarmayı akıl
eden çıkmamış. Padişah ölmüş gitmiş.
O yere nöbetçi dikilmesi kuralı devam
etmiş. Hatta derler ki, “Aradan yüzyıllar geçmiş, padişahın soluklandığı o
yere nöbetçi dikilmesi de devam etmiş.”
Bu fıkranın çeşitli versiyonları var.
Kimse burun kıvırmasın. Ne demek istediğime bakın. İşin özüne bakın, arkadaşlar.
ASIL KONU ŞU...
Şimdi bu pek uzun girişten sonra asıl
diyeceğime geliyorum.
Siz hiç Danimarka’da çalıştığınız halde Türkiye’de pasaport sürenizi uzattırmaya kalkıştınız mı? Bu soruya “Evet”
demiyorsanız, benim dile getireceğim
derdi anlamakta zorluk çekebilirsiniz..
Hani “Başa gelmeyince, anlaşılmıyor,”
derler ya tıpkı onun gibi..
Efendim, Danimarka’da çalışıyorsanız
ve Türkiye’de pasaportunuzun süresini
uzattırmak üzere polise başvurduysanız, size şöyle deniliyor: “Danimarka’da
işçi olduğunuza dair İş ve İşçi Bulma
Kurumu’ndan yazı getirin.”
İyi de, niye? Benim İş ve İşçi Bulma
Kurumu ile asla ilgim olmadı ki.. Hatta
hatta, günümüzde artık Türkiye’de bu
adla anılan bir devlet kurumu da yok.
Şimdi bu işin içinden nasıl çıkacağız?
Türkiye yeni pasaportlar hazırladı. Dağıtımına da başladı.

Ekim/Oktober 2010

Türkiye’ye sesleniyorum:
“Orada kimse var mı?”
Bu kez de yine deniliyor ki:
“Umuma mahsus pasaport başvurusu
için başvuru sahibinin durumuna göre
talep edilebilecek diğer belgeler” den
“YURT DIŞINDA İŞÇİ OLARAK ÇALIŞANLAR İLE BU KİŞİLERİN EŞ VE
ÇOCUKLARI BAŞVURACAKLAR İSE,
İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMUNDAN
BELGE..”
Bu ne demek oluyor?
DİYELİM Kİ...
Diyelim ki, Danimarka’da işçiyiz. Türkiye’de yeni çıkan pasaporttan edinmek
için başvurduk. Hatta, elimizdeki pasaportun süresi dolmak üzere imiş ve biz
bu süreyi uzattırmak için Türkiye’de
Türk polisine başvurduk.
Diyorlar ki, “Git İş ve İşçi Bulma Kurumu’ndan Danimarka’da işçi olduğuna
dair belge getir..” Ben bu sorunu yaşadım, arkadaşlar. İzmir’de bir ilçe Emniyet Müdürlüğü’nde bir bayan polis
bana böyle dediğinde ona anlattım ki,
Danimarka’da çalışan hiç bir işçinin İş
ve İşçi Bulma Kurumu ile asla ilgisi olmamıştır.
1960 lı yıllarda Avrupa ülkelerinden
kimileriyle anlaşmalar yapıldı. Onlar
Türkiye’den işçi aldılar. Bunlar arasında Danimarka yoktu. Danimarka’da çalışan bütün Türkler kendi kendilerine
bu ülkeyi buldular. Bu ülkede iş buldular.
Sonra çoluk çocuklarını yanlarına aldılar. Burada beş altı kişi iken elli altmış bin kişi, hatta belki de yetmiş bin
kişi haline geldiler. Bu insanların hiç
biri, hiç bir zaman İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun önünden bile geçmediler.
O bayan anlayışlıydı. Akıl sahibiydi. “Peki,” dedi. Bizim pasaportu işleme almak üzere idi ki, bir başka bayan
geldi. Ve bana “İş ve İşçi Bulma Kurumu’ndan belge getireceksin,” dedi. O
akıllı bayan güç durumda kalmasın diye
az önce onun belge istemekten vazgeçtiğini söyleyemedim. Bu yeni bayan “Nuh
dedi, Peygamber, demedi.”
Emniyet Müdürü’ne başımı vurdum.

Sonuç alamadım. “Haklı olabilirsiniz
ama, mevzuat böyle” dedi. Ondan sonra çektiğimiz sıkıntıları anlatmama gerek yok. Şimdi o olaydan bu yana yıllar
geçti, bakınız, benim devletim yine de
padişahın soluklandığı yere nöbetçi dikmeyi sürdürüyor. El insaf Türkiye’yi
elinde tutanlar!
OLMADI, OLAMADI..
Kendim için istiyorsam namerdim...
İnsanlarımız için istiyorum. Kopenhag’da Türkiye Büyükelçiliği içinde görevleri yan gelip yatmak olanlar! Size
sesleniyorum. Feryadıma kulak veriniz. Zaten yorgun, zaten yılgın, ülkesine candan bağlı ama, bunun karşılığını
asla alamamış insanımıza eziyet etmekten vazgeçiniz.
Bu yazımı okuyan bütün ilgililer ve de
yetkililer! Hatta Türkiye’nin sayın Kopenhag Büyükelçisi! Saygıdeğer efendim. Beni daha yakından tanımak için
çağırdığınızda “Bir isteğin var mı?” diye
sormuştunuz da, dişe dokunur bir şey
söyleyememiştim.
İşte şimdi söylüyorum. Şu İş ve İşçi
Bulma Kurumu’ndan belge getirme zulmünün durdurulmasını sağlayınız. Bu
konu milyonların konusu. Bunu biliniz.
Feryadıma burada son verirken yukarıya aldığım maddeyi kaleme alan devlet görevlisi kişiye sesleniyorum.
“Arkadaşım, sen mahallende on yıl
önce kapanmış simitçi fırınına çocuğunu yolluyor musun? Mahallede on yıl
önce kapanmış camiye Cuma namazı
kılmaya gidiyor musun? Yolluyorsan,
gidiyorsan “Senin aklın nerede?” diye
soran olmuyor mu?”
Şimdi bekleyelim bakalım, bu konuda bana “Yanlışın var,” diyecek biri çıkacak mı? Ya da “Arkadaş haklıymış,
bu yanlışı tez elden düzeltelim,” diyecek bir babayiğit koltuğunda kıpırdayacak mı?
Yoksa, “Eski tas eski hamam,” söylemi
yürüyüp gidecek mi?

nur halde gümrük kontrolüne takıldılar. Bu kişiler Kopenhag Havalimanı’ndan yurtdışına çıkarken yakalanölge mahkemesi
(Østre Landsret) 25 dılar. Bu karar bir üst mahkeme olan
Bölge Mahkemesine temyiz edildi.
ağustos 2010 tarihinde
Yerel mahkeme 1. kişi için cezabirçok kişiyi ilgilendiren
yı toplam meblağın %25’ine tekabül
bir konuda karar aldı.
Karar ülkeye giriş ve çıkışlarda ve ha- edecek şekilde 18.500 DKK olarak belirledi. Ikinci kişi için toplam meblavalimanlarındaki uluslararası transit geçişlerde kişinin üzerinde taşıdığı ğın % 50’sine tekabül edecek şekilde
395.000 DKK ve 3. kişi için toplam
nakit para hakkında. Gümrük yasasının(toldloven) ilgili maddesinde be- meblağın % 75’ine denk gelecek şekillirtilen sınırın aşılması ve aşılan mik- de 899.000 DKK olarak belirledi.Yerel
tarın gümrük yetkililerine bildirilme- mahkeme 2. ve 3. kişinin yasa ihlallerini ciddi derecede buldu.
mesi durumunda kesilecek cezaların
Bölge mahkemesi 1. kişinin cezasını
seviyesi verilen bu üç kararla belironayladı, 2. kişinin cezasını 197.000
lenmiş oldu.
DDK’ya düşürdü.Kesilen cezalar
Gümrük yasasına göre 10.000 euro
ve üzeri nakit meblağın gümrük yet- 10.000 euronun üzerindeki bildirimi
yapılmayan meblağın % 25’ini oluşkililerine bildirilmesi yükümlülüğü
var. Bu yükümlülüğü ihlal eden kim- turmakta. Bölge mahkemesi yerel
mahkemenin aksine 2. kişinin ihlalise para cezasına çarptırılır.
ni ciddi derecede bulmadı. 3. kişinin
Dava Kopenhag Yerel Mahkemecezası ise 449.000 DKK’ya düşürülsinde başladı. Mahkeme sözü edilen
yasaya aykırı davranan üç kişiyi suç- dü. Bu ceza 10.000 euronun üzerindeki meblağın % 25’ni ve bu miktarın
lu buldu. 1. kişi 20.000 euro, 2. kişi
% 50 artırılması süretiyle belirlenmiş
115.900 euro ve 3. kisi üzerlerinde
oldu. Bu ihlal ciddi bulunduğundan
700.000 DKK ve 120.000 USD bulu-

B

Taze,
ucuz ve
kaliteli

Nørrebro Bazar ApS
www.norrebrobazar.dk

haber 25

Türkiye’nin
tadı size
çok yakın

TÜRKİYE’NİN TADI BURADA
Evinizin tüm gıda
ihtiyacını en ucuz fiyata
karşılayabileceğiniz tek adres!
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BİZDEN
UCUZU
VAR MI?

NØRREBRO
HELAL
KASAP

zeynelkozanoglu@gmail.com

Danimarka’ya giriş ve çıkışlarda nakit para
Hacı Önal, Avukat

Ekim/Oktober 2010

SÜPER UCUZLUK !!!

HUKUK KÖŞESİ

ceza % 50 arttırılmış oldu.
Bölge mahkemesi genel olarak suç
unsuru teşkil eden durumun 10.000
euronun üzerindeki meblağın ülkeye
giriş ve çıkışlarda yetkililere bildirilmemesi olduğunu böylelikle tescil etmiş oldu. Bildirim yükümlülüğü aynı
zamanda meşru olan parayı da kapsıyor. Başka bir deyişle kaynağı belli
olan paralar da bildirimi yapılmadığı
takdirde cezaya tabi.
Kaynağı şaibeli paralar bu mevcut
yasa kapsamına girmenin ötesinde diğer iligili yasalara göre de işlem görecektir. Bu durumda kişinin üzerindeki bütün nakit paraya el konulacağı
gibi kendisine para cezasının dışında
başka müeyyideler de uygulanabilir.
10.000 euronun üzerindeki nakit paranın gümrük ve vergi yetkililierine
bildirilmesinin temel amacı para aklamaya ve terorizmin finanse edilmesine engel olmak. Gümrük yasasındaki
bu kural aslında Avrupa Birliği kurallarına dayanmakta ve bu itibarla diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerde de
uygulanmakta.
onal.haci@gmail.com

Türkiye’den direk getirilen taze sebze ve meyveden, bakliyata, makarnaya, sabuna kadar evinizin
tüm gıda ihtiyacını en ucuz fiyatlarla temin edebileceğiniz marketimize mutlaka uğrayın.
Dana, tavuk ve hindi etlerinden üretilen kaliteli ve ucuz Türk sucuk, salam ve pastırma çeşitleri.
Yağlı, az yağlı Türk beyaz ve kaşar peyniri ile sade, kaymaklı yoğurt çeşitleri

Danimarka’da Türk mamüllerini satan en büyük market
ız
m
ı
k
par dir
Oto retsiz
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ark
top zla
o
ş
ı
i
Genanağımnizde
i
l
o eriş k
alışvkolaylı

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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İlk ödül “
Rowling’e
Harry Potter serilerinin
yazarı J.K. Rowling, ünlü
masalcı Hans Christian
Andersen adına verilen
ilk Edebiyat Ödülü’nün
sahibi oldu.

Harry Potter” serisinin
yazarı J.K. Rowling,
Danimarka’da bu yıl
verilmeye başlanan Hans
Christian Andersen Edebiyat Ödülü’nü aldı.
Rowling, ünlü Danimarkalı yazar Hans Christian Andersen’in doğduğu Odensa kentinde düzenlenen
törenle, 500 bin kronluk
Hans Christian Andersen
Edebiyat Ödülü’nü alan ilk
kişi oldu.
Ödülün, 1805 yılında doğan ve 1875’de ölen, yaşamı

boyunca 160 kadar masal ve
şiir yazan Andersen ile kıyaslanabilecek kişilere verildiği belirtildi. Rowling, ödül
töreninde yaptığı konuşmada, Andersen’in, “The Little
Mermaid” (Küçük Denizkızı) ve “The Ugly Duckling”
(Çirkin Ördek Yavrusu) gibi
klasiklere imza atarak, yok
edilemez, ebedi karakterler
yarattığını söyledi.
J.K. Rowling’in “Harry
Potter” serisinin yedi kitabı, çok sayıda dile çevrilerek, tüm dünyada 400

TERZİ DİKİŞ ATÖLYESİ
Her türlü giysi tamiratı, genişletme,
daraltma işlerinde hizmetinizdeyiz.

Ekim/Oktober 2010

milyonun üzerinde satarken, dizinin şimdiye kadar
çekilen filmleri de gişe rekorları kırdı.

Bir ödülü daha var

Hans Christian Andersen
Edebiyat Ödülü, paranın
yanısıra, Çirkin Ördek Yavrusu’nun bronz bir heykelciğini de içeriyor. Danimarka’da 1956’dan bu yana,
çocuk kitabı yazarlarına
verilen, daha çok bilinen
bir Hans Christian Andersen Ödülü de bulunuyor.

Coco

Odense Konser Salonunda düzenlenen bir törenle yazar
J.K. Rowling ödülünü Prenses Maria’nın elinden aldı.

ÖLÇÜNÜZE GÖRE ÖZEL DİKİM

Rosenørns Alle 11’ Frederiksberg
Tlf: 20 23 25 21 / 33 31 31 37

Dev gelinlik ve gece kıyafetleri
kolleksiyonlarımızı mutlaka görün.
Hayalinizdeki elbiseyi dikiyoruz.

Aurikular-Terapi ve Akupunktur
anne karnında ters duran bebeğin (fetus) şekline benzediğini düşünerek, yapmış olduğu
urikular terapi
sayısız bilimsel çalışmaları neFransız kulak
ticesi vücudumuzdaki her orakupunkturu olarak gan ve doku sisteminin kulakbilinmekle beraber Dünya Sağ- ta sürekli haberleştiği bir noklık Örgütü (WHO) tarafından
tasının olduğu sonucuna varbilimsel bir tedavi yöntemi ola- mıştır.
rak kabul edilmiştir.
Sağlıklı bir kişide kulağın hiçKulak ve vücut akupunktubir bölgesinde patolojik nokta
ru olarak uygulama şekilleri
bulunmaz. Kulaktaki akupunkvardır. 1950 yıllarında Frantur noktaları, özel dedeksiyon
sız fizyopatolog Dr.Paul NOGİ- (tarama) cihazları ile elektrikER, kulağın anatomik şeklinin sel prensipler içinde bulunur
Mustafa Ceran,
Alternatif tıp uzmanı

A

ve o noktanın elektriksel davranışına göre altın ya da gümüş iğne batırılır. Gerektiğinde iğne yerine; lazer, elektrik
akımı, ısı, manyetik akım uyaranları da verilebilir.
Örnek olarak şöyle açıklayalım: Eğer diziniz ağrıyorsa,
o zaman dizinizin kulaktaki
noktasının elektrisk frekansı
öbür noktalara göre farklı olur.
Çünkü orda bir sorun vardır.
Akupunktur uzmanları arasında en çok kullanılan tarama
cihazı Agiscop dt diye adlandı-

ARALIK AYINDA DANİMARKA’DA
SİNEMALARDA
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rılan bir alettir.Bu cihazın en
önemli tarafı hem noktayı bulup hemde tedavi etmesidir.
Akupunktur aracılığı ile vücudumuzda bulunan ve bizim
ilaçlarımız olan hormon, enzim,nöro-mediatör,nörotransmitter gibi çok değerli ve etkili olan maddeleri salgılatmış
oluruz.
Bu nedenle:
- İlaçsız
- Yan etkisiz
- Çogunlukla kalıcı,kökten çözücü bir tedavi sunulmuş olur.

YAŞAM
Dr.Paul Nogier in 1996 da ölmesinden sonra oğlu dr. Raphael Nogier aurikular terapi
yöntemini daha da geliştirmiş
ve dünyanın dört bir tarafında kurslar ve seminerler vermektedir.Bunların üçüne bizzat kendim de katılıp bu güzel
sistemin müthiş etkilerinden
faydalanma imkanı bulduğum
içinde kendimi şanslı hissedebilirim.
info@akuzomas.dk

OCAK AYINDA DANİMARKA’DA
SİNEMALARDA

Yeni eğlence
sezonuna biz
hazırız .
YA SİZ?
Siz de hazır
mısınız?
Kopenhag’da
eğlence
geceleri
başlıyor
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Bodrum Beyazı
Hüseyin Duygu

G

eçen hafta Bodrum’daydım. Aslın- ortaya çıktı.

da yıllardan beri merak edip durduğum Bodrum’a, neden bu kadar geç
gittiğimin geçerli bir yanıtı yok. Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir’in önce
sürgün, sonra da gönüllü olarak yaşadığı Bodrum’u ilk kez gördüm.
Gecenin sesi ve soluğunun kesildiği
saatlerde Bodrum sokaklarından arabayla geçerken dalgalar karşı kıyıda
hissediliyordu. Yaz sonunun getirdiği
atmosfere kapılıp sessiz ve sakin koy
kıyıları yazın geçirilen gürültülü ve patırtılı tatillere inat, mavilik ve dinlendiren sessizlik beni bekliyordu şimdi
Bodrum’da.
Bir arkadaşımın koy kıyısındaki iki
katlı evinde gecenin sessizliği içinde
mışıl mışıl uyuduktan sonra, günün ilk
ışıklarıyla uyanıp Bodrum’daki maviliği ve beyazlığı gördüm. Pırıl pırıl güneş ışınları altında mavinin en iyi tonlarından rengini almış deniz ve iki katlı
beyaz evler. Daha önce ‘Bodrum beyazı’ nı duymuştum, ama bu kadar çarpıcı ve etkileyici olabileceğini hiç düşünmemiştim. Bodrum’daki bütün koyları süsleyen evler hep iki katlı ve hepsi beyaz renkte. Ben Bodrum’un Güney’deki öteki tatil şehirleri gibi yüksek ve plansız yapılaşmaya kurban gittiğini sanıyordum. Önyargılı olduğum

Yeni kitaplar...

Halikarnas Balıklçısı Cevat Şakir’in
Bodrum’u daha ilk saatlerde sizi etkisi altına alıyor. Cevat Şakir’in burayı
neden sevdiğini ve sevdirdiğini şimdi
daha iyi anlıyorum. Bodrum’da telaşsızlık, biraz boş vermişlik, biraz iyimserlik ve yavaşlık size tatilde olduğunuzu anımsatıyor. Buradaki
bütün yollar
denize merhaba diyor.
Yolun sonunda mutlaka
bir koy kıyısı
ve düzenli bir
plaj ya da iskele var.
Toros Dağları eteklerindeki Bodrum ve
koyları yaz aylarının sevgilisi bir yermiş. Kimi Bodrumlular buraları yaz
aylarında genç bir kıza, kış aylarında
ise gündelik elbiseleri içindeki bir kadına benzetiyorlar. Buradaki sohbetler,
yaşanan aşklar insan olmanın bilincini
berraklaştırıp, yaşamı çiçeklendirmek
gerektiğini kasımpatıların beyazlığı ve
fesleğenlerin kokusuyla anımsatır.
Nerdeyse şimdilerde bütün Türki-

ye’de yağmur yağarken Bodrum’a düşen güneş ışınları konukların denize
girmesine Ekim ayının ortasında da
izin veriyordu. Bodrum yakınlarındaki Gündoğan Koyu’nda ben de denize
girdim ve saatlerce yüzdüm. Buradaki hotel ve benzeri yerler de iki katlı ve Bodrum Beyazı ile boyanmış. Kadığım plajın
Cafe’sindeki
bahçede mandarina ağaçlarından meyvemi kendim
topladım. Kıyıda kendi iskelesi olan iki
katlı çok iyi
görünümlü
bir hotel dikkatimi çekti.
İçeri girip otelin yöneticisi Yasemin Tutal’dan adının Gliss Hotel olduğunu öğrendiğim
bu yerle ilgili bilgi aldım. İki katlı bu
hotelin bütün odaları denize bakıyor.
Yılladır ben çok farklı yerlerde değişik
hotellerde kaldım, Gündoğan Koyu kıyısındaki bu hotelin insan sağlığına yönelik hizmet anlayışıyla çok farklı yer
olduğu kolayca anlaşılıyor. Seçilen mobilyalar, renkler ve sanat içerikli tablo-
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DOMMEDAG ALS – Als’de Kıyamet Günü
tından geri çekilerek Sønderborg yakınındaki Dybbøl’de
mevzilendi. Ancak Danimarka ordusu Prusya-Avusturya
saldırısına dayanamadı ve ağır
bir yenilgiye uğradı. Daha sonra Danimarka, Danimarka’nın
animarka’da 1853 yılında tarihten silinmesinin eşiğine
C C. Hall başbakanlığın- getiren en şiddetli darbeyi
daki hükümet, tarih boyunca
Danimarka’ya tam bağımlı
olmadan Danimarka Krallığı içinde yaşamını sürdüren
Holstein-Slesvig Dükalıkları’ndan Slesvig’i Danimarka’ya kayıtsız şartsız tam bağlamayı ön güren bir Anayasa
değişikliği yaptı. Danimarka
bu Anayasal değişiklikle 1852
yılı Londra sözleşmesini açıkça
çiğnedi. Bu durum, o yıllarda
zaten Danimarka’nın yapacağı
en ufak bir hatayı büyük bir
sabırla bekleyen o zamanki
Prusya Kırallığı için bulunmaz
bir fırsat oldu ve Büyük Almanya planının mimarı Prusya hükümet başkanı Bismarc
bu fırsatı anında değerlendirdi. Bismarc, Danimarka’daki
Anayasa değişikliğinin ertesi Als adasında aldı ve Kolding
günü, Avusturya Krallığını – Esbjerg arasındaki Kongeåen
da ikna ederek Danimarka’ya nehrinin güneyinde kalan tüm
karşı savaş ilan etti.
bölgeyi, yani Hamburg’a kadar
Çok büyük tarihi hatalar işle- olan tüm Holstein-Slesvig bölyen ve kendini üstesinden ge- gesini kaybetti.
lemeyeceği bir maceraya atan Danimarka’yı yok olmaDanimarka Krallığı, Prusya ve nın eşiğine getiren bu tarihi
Avusturya’nın çok üstün aske- olaylar dizisine ilişkin yazıri gücüne dayanamadı. Dani- lan iki kitaptan daha önce
marka için tarihi bir sembol bu sayfalarda söz etmiştik:
olan Dannevirke (Schleswig Slagtebænken Dybbøl (Tom
yakınlarında) savunma hat- Buk-Swienty) ve 1864 (Ja-

DOMMEDAG ALS – Als’de Kıyamet Günü, 29 Haziran 1864
(Belgesel Tarih). Gazeteci-Yazar Tom Buk-Swienty. Gyldendal Yayınevi. 496 sayfa. 270,
50/494.-kr. arasında.

D

kob Kidde Sauntved ve Jakob
Eberhard). Dommedag Als adlı
bu son kitap yazılıncaya kadar
Danimarka kamuoyu Dybbøl
yenilgisini Danimarka tarihinin dönüm noktası olarak
algılamaktaydı. Ancak, DOMMEDAG ALS – Als’de Kıyamet
Günü, 29 Haziran 1864 adlı bu
son belgesel şimdiye kadar sadece belirli çevrelerce bilinen
bazı çok önemli ve can alıcı belgeleri gün ışığına çıkardı. 1864
yılında Kral 9. Christian, Holsten ve Slesvigi kaybetmemek
için önce Londra ve daha sonra
Viyana Barış gürüşmelerinde
Prusya’ya, tüm Danimarka’nın Büyük Almanya’nın bir
eyeleti olmasını 3 kez israrla
önermişti. Ancak ileri görüşlü
bir devlet adamı olan Bismarc,
gelecekte Almanya’nın başına
bela olmaması için bu önerileri
reddetmişti.
Danimarka tarihinin bu dönemini bilmek, Danimarka’da
yaşamayı tercih etmiş olan biz
göçmenler için gerçekte oldukça önemli. Bu kitap yada kitaplar,özellikle de gymnasium
(Lise) ve üst düzey eğitimi görmekte olanlar için çok önemli
ve yararlı başvuru kaynağı.
Kitap 1,5 ay gibi kısa bir süre
önce yayımlanmasına rağmen
gördüğü büyük ilgi üzerine 3.
baskısı yapıldı.
Gerek Slagtebænken Dybbøl
gerekse Dommedag Als belgeselleri Danimarka Radyosu tarafından filme alınacak.

Yeni kitaplar...

lar ve insan vücuduna yönelik sunulan
hizmet, burası bana insan sıcağını temel bir değer olarak kabul eden ve uygulayan bir hotel olduğunu hissettirdi.
Bu bölgede gidip görmediğim yer bir
Bodrum kalmıştı. Bu mevsimde her tarafta yer çok, sahillerde sıkışıklık yok,
hizmet veren personelde telaş yok, kısacası kafayı dinlemenin tam yeri Bodrum. Şimdi kış hazırlığı başlıyor buralarda. Mandarina ağaçları oldukça cömert bu yıl, geçen hafta yağan yağmurlar da zeytin üreticilerini sevindiriyor.
Bu sabah gene güneşle uyandım Gündoğan’daki arkadaşımın yazlığında
hem de karşı kıyıdaki yaşayanlarla.
Güneş gene Akdeniz’in gümüş rengini mavileştiriyor önce. Dalgalar kıyıya
vuruyor lodos esince. Rüzgara ayak uydurmuş bir o yana bir bu yana sallanan
karabiber ağacının altında, güneşin deniz üzerinde bıraktığı yansımaları ve
iki katlı evleri renklendiren ‘Bodrum
Beyazı’nı seyrediyorum. Bodrum’daki
yaşadığım birkaç gün bu izlenimleri bıraktı bende.
Sıkı dur Bodrum, gene geleceğim senin beyazını, mavini görmeye, Halikarnas Balıkçısı’nı ziyarete ve yaşamımı
çiçeklendirmeye geleceğim.
huseyin.duygu@haber.dk
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ANKARA PALAS

Nişan, kına, doğum günü ve her türlü özel eğlencelerinizde hizmetinizdeyiz

Açılış saatleri: 22.30-05.00
Her Cuma ve Cumartesi

ŞEBNEM

ORYANTAL
AGGİ

SEVDA

Adres: Vandtårnsvej 72, 1. Sal, 2860 Søborg
Resevation için telefon: 31 90 38 34 - 31 90 38 36 - 50 13 59 25

Hvad er historie: Tarih nedir?

Yazar Bernard Eric Jensen. Akademisk yazar ve kendi amacına uygun olarak
kullanır.
Forlag Yayınevi. 224 sayfa. 249.-kr.
İşte Tarihçi-Yazar Bernard Eric Jen(Eğitim kitabı)
sen bu kitabında, bugünün batı tolumTarih nedir?” diye sorulduğunda larında tarihin nasıl kullanılmakta olverilecek yanıt, geçmişte olan bite- duğunu geniş bir tanıtımla anlatıyor.
ni anlatmaktır diye düşünülür. Ancak, Kitap bu açıdan dikkat uyarıcı nitelikTarih Dersleri Öğretim görevlisi Ber- te. Bernard Eric Jensen anlatımında,
nard Eric Jensen, bu kavrama bir ye- bugünün Danimarkasında Danimarnilik katıyor: Tarih neye kullanılıyor- ka’nın yaşam ve toplum tarihi konusa tarih odur... Bernard Eric Jensen, sunda ağırlık verilen tarihi anlatım
bunun açıklamasını da şöyle yapıyor biçimlerini irdeliyor. Okuyucunun,
bu şekiller yada
kitabında: Bir kişi
formlar arasındaki
yada gurup geçmişte
farklılıkları görebilolan bir olguya ilgi
melerine yardımcı
gösterdiğinde bu ololabilmek için de,
guya ilişkin bilgileri
hem bilinen hem de
kullanırsa, o zaman
yeni yeni kavramlar
tarihle ilişki kurusunuyor.
luyor demektir. Bu
Akademisk Forlag
kriter, Hvad er hisyayınevinin
ders
torie: Tarih nedir?
kitabı olarak haKitabının ana çıkış
zırladığı bu kitap,
noktası. Bu anlamlise (gymnasium)
da bu kitap bir tarih
ve dengi okullar ile
kitabı değil. Tarihin
üniversite düzeyinnasıl kullanıldığını
de eğitim görenler
irdeleyen bir kitap.
ve eğitim verenler
İlginç.
için hazırlandı. AkaTarihçi Bernard
demisk Forlag yayıEric Jensen’in bu
nevi bu dizide ayrıkitapla sunduğu ana
ca; Dil nedir?, Hristezi; ”Tarih, biz insanların çok çeşitli ilişkiler arasındaki tiyanlık nedir?, İslam nedir?, Sosyoloji
bağlantıları ve bir çok amaca yönelik nedir?, Bilim teorisi nedir?, Psikoloji
olarak kullandığımız bir olgudur. Baş- nedir?, Matematik nedir?, Astronomi
ka bir deyişle, biz insanlar tarihi, işimi- nedir?, Biyoloji nedir?, Etik (ahlak) neze nasıl geliyorsa o şekilde kullanırız dir?, Vücut nedir? Doğa bilimi nedir?,
ve bu şekilde tarihe kendi istediğimiz Sosyal antropoloji nedir?, adlı eğitim
rengi veririz” şeklindeki bir tez. Kısa amaçlı kitaplar da yayımladı.
bir örnek; Türkiye kendi tarihini kendi Akademisk Forlag yayınevi şimdi
bakış açısıyla şekillendirir. Aynı şekil- de, Sosyal İş nedir?, Humaniora nede Danimarka kendi tarihini yazarken, dir?, Demokrasi nedir? adlı kitapların
olayları kendisi nasıl algıladıysa öyle hazırlıkları içinde.
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CROSS-OVER
Etnik azınlıklar için Hiv-checkpoint
Siz göçmen kökenlilere özel bir hizmettir.
İster kliniğimizde, ister sizin rahat edebileceğiniz bir yerde
Hiv testi yaptırabilir sonucunu bir saat içinde alabilir ayrıca danışmanlık
hizmetinden de yararlanabilirsiniz.
Hizmetimiz ücretsizdir anonim ve Danca, İngilizce ve Türkçe konuşan
profesyoneller tarafından verilmektedir.
Hergün Saat 12-14.00 arasında 3631 0808 numaralı telefonu arayarak randevu
alabilir ya da randevu almanıza gerek kalmadan 16.18.00 saatleri arasında
Cross-Over, Lille Kirkestræde 3,2 1072 Kbh. K
lige ved Højbro Plads ved Strøget (Illum)
adresine gelebilirsiniz
daha fazla bilgi için www.cross.over.dk
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Bilgiçlik
taslayan





‹çbükey,
konkav
Yaren

Ses yank›s›



Torunu olan
kad›n
Boru sesi

‹ddia, tez
El s›k›flma

Avuç içi
Yolculuk
Yar›fla
bafllama
çizgisi

Yatak
mahkumu
hasta







Havali
Bir tür
Telli bal›kç›l
mürekkepbal›¤›

Dalkavuk
Profesyonel
sporcu
kimli¤i

Kal›n ve
kaba kumafl

Bir ilimiz
fiaka







Anlak
Emme,
so¤urma

Mu¤la’n›n
bir ilçesi
Kayg›

Kuflatma,
çevirme



‹syankarl›k
D›fl karfl›t›




Küçük tekne
kaptan›

Ünlem

Kampana

Evcil bir
tür geyik
ad›

Galatasaray’da Frank Rickaard’dan
boşalan teknik direktörlük koltuğuna
ikinci kez oturan sarı-kırmızılıların
efsanevi oyuncusu Gheorghe Hagi,
takımda bir dizi değişikliklere gidiyor.

Mitolojik
kiriflli çalg›

Fikir,
düflünce

Hayati s›v›







alatasaray’ın
yeni hocası Romen çalıştırıcı
Gheorghe Hagi,
takımın fizik gücünü zayıf
buldu ve çift idman dönemi başlatıyor.
Futbolcuların antreman
dışında da Florya’da bulunmasını isteyen Cimbom’un hocası, ”Herkes
tam mesai yapacak” dedi.
Habertürk gazetesinin
haberine göre, tatlı-sert
açıklamalarda bulunan
ve eksiklikleri anlatan
Rumen teknik adam,
herşeyin Fenerbahçe derbisinde alınan sonuçla bitmediğini söyledi.
Hagi, ”Bir derbiyle olmaz. Her şey orada bitmedi. Bizim için lig asıl şimdi başlıyor. Önümüzdeki
rakipleri bir bir yakalayıp
geçmeliyiz” ifadelerini
kullandı ve futbolcuların
hoşuna gitmeyecek haberi verdi:
”Bundan böyle maçların
ertesi gününde izinlisiniz.
Ancak fizik gücünüz zayıf.
Bu eksikliği hafta içinde
çift antrenman yaparak
kapatacağız. Ayrıca idmanların dışında da herkes zamanını Florya’da
geçirecek. Herkes tam
mesai yapacak”.

sabah seansını daha çok
güç ve çabukluğu arttırıcı çalışmalara ayıracağı,
akşam idmanını ise tıpkı
eskisi gibi şimdiki adıyla
A2 takımı olan PAF takımıyla antrenman maçı
yaparak değerlendirmeyi
düşündüğü kaydedildi.

İDMANLAR HALKA
AÇILIYOR

İrfan Kurtulmuş

Türk futbolu nereye?

T

“NASIL İSTERSİN
HOCAM?”
Hagi’ye, “Antrenmanları
basına açalım mı, kapalı
mı çalışmak istersiniz?”
sorusunu soran idarecilere Hagi cevap olarak
eski teknik direktör Rijkaard’ın aksine, “Benim
için antrenmanların
açılmasında hiçbir
problem yok. Hatta
zaman zaman taraftarlarımızı da
görmek isteriz”
dediği öğrenildi. Teknik
adamın
bu
tavrı karşısında
yönetim de bugünkü antrenmanı basın mensuplarına akreditasyon sistemi
ile açma kararı aldı.

Teknik direktör Gheorghe
Hagi’nin göreve başlamasının meydana getirdiği
olumlu hava Florya’da
etkisini hissettirmeye devam ediyor. 2 yıldır sadece UEFA Kupası maçları
öncesinde 15’er dakikalık
zorunla antrenman çekimleri dışında, kapısına
neredeyse kilit vurulan
idmanlar bugünden itibaren haftada bir gün de ELANO, GIO’YA
olsa medyaya açıldı.
EMANET

PEKİ AMA NEDEN?

Rumen çalıştırıcının bu
kararı almasındaki en
büyük etkenin, takım üzerinde sinerji meydana getirmek olduğu öğrenildi.
Medya ile ilişkilerde yeni
bir dönemin de başlangıcı
için adım atılırken, aylardır tesislere sadece basın
toplantısı dışında uğrayaSABAH BAŞKA
mayan gazeteci ve teleAKŞAM BAŞKA
vizyoncuların da bu kararı büyük bir mutlulukla
Hagi’nin çarşamba günü karşıladıkları bildirildi.
yapılacak antrenmanların

Genç futbolcular Serkan
Kurtuluş ve Emre Çolak’a özel ilgi gösteren
Hagi, Fenerbahçe derbisinde sahaya sürdüğü
Brezilyalı yıldızı Elano’yu
yine 11’de oynatacak. Elano’nun gücünü arttırabilmesi için İtalyan kondisyoner Giovanni’nin özel
bir program hazırladığı ve
yıldız oyuncunun kondisyoner eşliğinde kuvvetini
arttırıcı antrenmanları da
ayrıca yapacağı bildirildi.
(Kaynak: Haberturk)

Konuk yazarımız kartal yetiştirecek

S

abah Gazetesi’nde Dış Haberler Müdürlüğü ve İnternet Proje Müdürlüğü görevinden
sonra ikinci bebeği için medyadan ayrı kalan Burcu Ergül, kariyerine yeni bir yön verdi.
Bir dönem gazetemiz HABER’de de konuk
yazar olarak sinema yazıları yazan Burcu Ergül ortağı Ayten Ertaş’la birlikte İstanbul Esenler’de Beşiktaş Spor Okulu açtı.
Esenler Belediye Başkanı ve Esenler Kaymakamı’nın katıldığı açılışın bir de sürpriz ismi
vardı:
Kartal’ın efsanevi golcüsü Pascal Nouma.
Haber gazetesø olarak Burcu Ergül’e yeni kariyerinde başarılar diliyoruz.
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ürk futbolunda son yıllarda gözle görülmeye
başlayan düşüş yavaş yavaş gün ışığına tüm
çıplaklığıyla çıkmaya başlıyor gibi...
G.Saray’ın 2000 yılında Türk futbol tarihinde kazandığı ilk UEFA Kupasının ardından Türk Futbol
Milli Takımın 2002 yılındaki Dünya üçüncülüğü
sonrası futbolumuzun düşüşte olduğunu görenler
gördü de görmek istemeyenler görmemeye devam
ediyor.
Milyonlarca EURO ve Dolarların transferler ve
yabancı teknik patronlara akıtıldığı Türk futbolunda gerek kulüpler gerekse milli takım bazında hala
tam bir istikrar yok. Milli Takımın başına, aldığı
astronomik ücret halen gizemliliğini koruyan Hollandalı ünlü futbol adamı Guus Hiddink’i getiriyorsunuz.
Yeni bir heyecan, yeni bir beklenti, yeni bir
umut… 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup
eleme maçların ilk ikisini galip gelerek çok iyi başlangıç yaptık. Fakat bu ay içinde oynadığımız iki
deplasman maçında Almanya ve Azerbaycan’a karşı sıfır çektik. Diyeceksiniz ki halen grupta ikinci
sıradayız.
Doğru..! Ama, grupta tek rakibimiz olan Almanya’ya yenilmeyi belki bir türlü içimize sindirmeyi kabul edebiliriz de…! Azerbaycan’a yenilerek 3
puan kaybetmeyi zor hazmederiz.
Türk futbolu, her zaman böyle iddiası olmayan
takımlara prim vererek onları şahlandırmıştır.
Bu huyumuzdan vazgeçmezsek ve bunun sonucu
olarak 2012 finalleri hayal olursa o zaman ah’lar
vah’lar boşa olur. Avrupa’ya daha başlamadan
veda eden F.Bahçe ve G. Saray’ı eleyen rakiplere
insan bakınca hayret etmekten kendini alamıyor.
Türk futbolunun lokomotifi olan büyük kulüplerimizin yaptığı milyonlarca EURO ve Dolar harcamaların verimi bu olmamalı.
Böyle olur ve devam ederse büyük ülke olmana
rağmen futbolda hala istikrarı yakalayamadığını
ortaya koymuş olursun. Bursaspor’a Şampiyonlar
Liginde söyleyecek bir sözümüz yok. Çünkü, yeşilbeyazlılar tarihlerinde ilk kez böyle çok önemli ve
görkemli bir ligde boy gösteriyor.
Tecrübesizlik en büyük faktör olmalı. Bu sezon
en iyi kadroya sahip olan Beşiktaş’ın Porto’ya farklı yenilmesi takımın Guti ve Quaresma’sız olamayacağını gösteriyor.
İyi de, büyük takımların yedekleri de büyük olmalı. Tıpkı, İtalya,İngiltere, İspanya gibi büyük
futbol ülkelerinde olduğu gibi. Biz Akdeniz ülkesiyiz ve dar canlıyız. Bu nedenle fazla başarısızlıklara tahammül edemeyiz…
Başarısızlıklar sonrası gerek kulüplerimiz gerekse
milli takımda sorumlu kişiler o zaman hesap vermek zorunda kalmazlar mı…?
Son oynanan Türkiye klasiği Fenerbahçe-Galatsaray derbisi yukarıda yazdığımız umutsuz tabloyu
ve futbolumuzun üzerindeki bulutları aslında biraz
dağıttı diyebiliriz. Futbol temposu ve kalitesi yüksek, çekişmeli ve gerilimsiz bir derbi izledik. En
azından bu derbi herşeyin sahada kalması gerektiğini göstermesi bakımından güzel oldu.
irfan.kurtulmus@haber.dk
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Soldan sağa ve
yukarıdan aşağı ,
3X3’lük kutuları
1’den 9’a kadar
olan rakamlarla,
rakamları birer kez
yazmak suretiyle
dolduracaksınız.
SUDOKU’nun sadece
bir tek çözümü vardır.
Kolay gelsin.





‘... Y›lmaz’
(Yönetmen)
Alt›n
(Simge)

SUDOKU





Yemek
yeme iste¤i
Seciye,
karakter

Tirsi bal›¤›
Dolayl›
anlat›m

Sanat
ö¤reticisi



Alt›n
(Eski dil)
Bilinç,
dima¤

Efelek

‘Tar›k ...’
(Aktör)
Rütbesiz
asker

Kal›t





Satrançta
bir tafl
Kar›fl›k
renkli

‘... Neeson’
(Aktör)
Kalsiyum
(Simge)

Kan p›ht›s›

haber 31

Galatasaray’da Hagi dönemi

G

‹zmir’in
bir ilçesi
Millet



Bir
aktris
T›rpana
bal›¤›

Irmak

Gizli görevli,
casus



Zorba
hükümdar
Nikel
(Simge)

K›sa
an›msama
yaz›s›
Lisan

Yabanar›s› 
Bir aktör

Özel gezinti 
teknesi

R
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haber Bulmaca

HABER SP

Ekim/Oktober 2010
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HABER

haber

Ekim/Oktober
Mayıs/Maj 2010

Başlangıç
fiyatları

Başlangıç fiyatları

Başlangıç fiyatları

