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kan meblağın en büyük kısmını oluşturuyor.
Batı ülkeleri dışından gelen,
50-59 yaş arasındaki göçmenlerin yüzde 30’u malülen emekli,
bu sayı geçtiğimiz yıl malülen
emekliliğe ayrılan 2.400 kişinin de hesaplanması sonucu
yüzde 10 artış gösterdi.
Maliye Bakanı Claus Hjort
Frederiksen, bu miktarın art-

SELSKABSLOKALER
Bådehavnsgade 57 - 2450 København SV
Tlf: +45 5859 6380 - Fax: +45 5859 6381
Mobil1: +45 2721 6380 - Mobil2: +45 2814 4489
info@saray.dk - www.saray.dk

3 gazete birden
HABERDANSK

De bedste billeder
kommer fra hjertet
Interview med prisbelønnede dansk fotograf
Mads Nissen, Side 2-3

HABER SP R
24

haber

Şubat/Februar 2011

G.SARAY, F.BAHÇE VE BEŞİKTAŞ’I GEÇTİ!

İşte 21. yüzyılın en iyisi!

Takımlar Ülkesi Puanı

Futbolda 21. yüzyılın ilk 10 yılının (2001-2010) en iyi futbol takımı
olarak İspanyol devi Barcelona gösterildi

F

Türk takımlarından ise Gautbolda 21. yüzyılın
ve İstatistikleri FederasyoIFFHS’nin futbolda 21. yüzilk 10 yılının (2001nu’nun (IFFHS) değerlendir- latasaray 38., Fenerbahçe 48., yılın ilk 10 yılının en iyi fut2010) en iyi futbol ta- mesine göre Barcelona’yı, İn- Beşiktaş 50. olarak ilk 100
bol takımı değerlendirmesinkımı belirlendi.
giliz ekipleri Manchester Uni- arasına girdi. Trabzonspor
de ilk 10 ve Türk takımlarıUluslararası Futbol Tarihi
ted ve Liverpool takip etti.
nın sıralamadaki yeri şöyle:
ise 147. sırada yer aldı.

1.Barcelona İspanya
2.550
2.Manchester United İngiltere 2.523
3.Liverpool İngiltere
2.414
4.Arsenal İngiltere
2.410
5.Inter İtalya
2.358
6.Bayern Münih Almanya
2.315
7.Milan İtalya
2.296
8.Real Madrid İspanya
2.257
9.Chelsea İngiltere
2.235
10.Boca Juniors Arjantin
2.095
38.Galatasaray Türkiye
1.467,5
48.Fenerbahçe Türkiye
1.399
50.Beşiktaş Türkiye
1.383,5
147.Trabzonspor Türkiye
905,5

“Bizi ayrılmaya Futbolu Bıraktı!
yüzyılın son 10 yılına attığı gollerle
taraftar zorladı” 20.
damgasını vuran Brezilyalı forvet Ronaldo
Luís Nazário de Lima kısa ismi ile Ronaldo,
futbolu bıraktığını açıkladı.
Berk Çoker

R

1

usya’nın Anzhi
kulübünün yeni
transferi Roberto Carlos, kendisinin ve
futbolu bırakan Ronaldo’nun takımdan ayrılma
kararlarında Corinthians
taraftarlarının büyük rol
oynadığını açıkladı.
Her ne kadar Ronaldo
futbolu ve Corinthians’ı
bırakma kararında bunun
bir etken olmadığını söylemiş olsa da, Carlos bunun tam aksini söylüyor.
Radio Bandeirantes’e
konuşan Carlos konu
hakkında, “Ronaldo’nun
takımı bırakmasının sebeplerinden birisi buydu.
O, benim de bu kararı al-

masının önüne geçmek ve
mümkün olduğunca bu 16
milyarlık masrafı düşürmek
için bugüne kadar alınan malülen emeklilik kararlarının
gözden geçirileceğini, bazı
malülen emeklilerin yeniden
sağlık kontrolünden geçirildikten sonra iş hayatına dönmelerinin sağlanacağını söylüyor.

Sayfa 12

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

BAŞAK

SARAY

Malülen
emeklilik
gözden
geçirilecek
iberal düşünce kuruluşu
Cepos tarafından Dream
adlı araştırma kuruluşuna yaptırılan bir araştırmaya göre Batı ülkeleri dışından
(Müslüman göçmenler kastediliyor) Danimarka’ya gelen göçmenlerin maliyetinin yılda 16
milyar kron olduğu belirtiliyor.
İşsizlik parası ve malülen
emeklilik maaşları ortaya çı-
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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

mamı bekliyordu. İnsanlar her zaman böyle tecrübeler yaşamaz.” ifadelerini kullandı.
Bilindiği üzere Corinthians taraftarları takımlarının Libertadores Kupası’ndan elenmesi üzerine
çok sinirlenmiş, kulüp
çalışanlarının ve oyuncuların arabalarına saldırmışlardı.
Carlos konuyla ilgili
olarak “Eğer taraftarlar
takımın masajcısının,
malzemecisinin, oyuncuların arabalarına saldırmasaydı, eğer böyle
şeyler olmasaydı ben bir
sezon daha kalmayı isterdim.” şeklinde konuştu.

993 yılında başlayan
profesyonel kariyerine 338 gol sığdıran “el
fenomeno” (hadise) lakaplı
sambacının başarıları saymakla bitmiyor.

46 maçta 42 gol!

14 yaşında ülkenin köklü takımlarından Cruzeiro’nun altyapısına Brezilya’nın efsane oyuncusu Jairzinho tarafından kazandırılan Ronaldo’nun Avrupa
serüveni inanılmaz istatistiklerle dolu.
Avrupa’da ilk olarak Hollanda’nın PSV Eindhoven
takımı ile yeşil çime çıkan
Ronaldo, 1994-96 yılları
arasında oynadığı 46 maçta
42 gol olarak Avrupa’nın
büyük klüplerinin dikkatini çekti.
1996 senesinde o dönem

için astronomik bir rakam
olan 17 milyon dolara İspanya’nın Katalan ekibi
Barcelona’ya transfer olan
Ronaldo, burada geçirdiği
bir sezonda maç başına nerede ise bir gol attı.
(37 maçta 34 gol) Barcelona’da mutsuz olduğunu
açıklamasının ardından
İtalya’nın San Siro stadında 85 bin azgın İnter Milan
taraftarına unutulmaz bir
5 sezon yaşattı. Burada da
istatistikleri 68 maçta 49
goldu. İnter Milan’a transfer olduğu sezon Fifa Dünya yılın spor adamı ve Altın
Top ödüllerini kazanarak,
dünya futbolunun efsaneleri arasına ismini yazdırdı.

Sakatlıklarla Mücadele

21 Kasım 1999 günü kendisi ve futbol kariyeri için sonun başlangıcı oldu. Ligde
oynadıkları Lecce maçında

önüne çıktı. Kendisine bu
sefer ödenen, dudak uçuklatırken, açıklanan rakam
39 milyon avroydu. Aynı
sene içersinde 3. kez Fifa
Dünya yılın spor adamı ünvanını evine götürüyordu.
Bu dönemde kilo ve sakatlıklarla da mücadele
eden süper yıldız, çıktığı
127 maçta 83 gole imza
2002 yılında 39 milyon
atarken, neden vazgeçilAvro!
mez olduğunu birkez daha
2002 yılında Türkiye’nin
kanıtlar gibiydi. Madrid’in
üçüncü olduğu Güney
ardından kısa bir süreliğine
Kore ve Japonya’nın orMilano’ya AC Milan’a gitak düzenlediği dünya kuden Ronaldo kariyerini bu
pasındaki performansı ile
ay Brezilya’nın Corinthians
Brezilya’ya beşinci dünya
kupasını kazandıran Ronal- takımında sona erdirdi.
Ronaldo, dünyanın yaşayan
do, aynı sene bir kez daha
İspanya’ya döndü fakat bu en iyi yüz futbolcusu listesefer Franco’nun Real Mad- sinde bulunuyor.
berk.coker@haber.dk
rid’in de 110 bin kişinin
dizinden sakatlanan Brezilyalı, 6 ay sonra futbola geri
döndüğünde maça girdiğinin yedinci dakikasında bir
kez daha dizinden sakatlanınca iki ciddi ameliyatın
ardından, çok uzun süreli
bir tedavi görmek durumunda kaldı.

Gazeteniz HABER’in
gelecek sayısı 25 Mart 2011’de
yayınlanacaktır.
HABER udkommer
næste gang den 25. marts 2011.
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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.
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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olitiken gazetesi genel yayın yönetmeni
Töger Seidenfaden
uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek
27 Ocak günü hayata gözlerini yumdu. Seidenfaden 53
yaşında idi.
İlk kez 2003 yılında cilt
kanserine yakalanan Töger
Seidenfaden uzun süren tedaviler süreci yaşamış, has-

talığı üç kez yeniden ortaya
çıkmıştı.
1993 yılından beri Politiken gazetesi genel yayın
yönetmenliği yapmakta
olan Töger Seidenfaden
Danimarka gazetecilik dünyasında genç yaşına rağmen
bir “çınar” olarak adlandırılmış, her türlü toplumsal
tartışmalarda öne sürdüğü
düşüncelerle saygın bir ko-

sinin ilk genel yayın müdürüydü. 2002 yılının Kasım
ayında ilk kez yayınlanan
Haber gazetesinin baş yazısını yazmış gazetenin
kurulmasında öncülük etmişti.
Haber gazetesi ailesi olarak kendisine Allah’tan rahHABER’in ilk genel
met diliyor, ailesine, yakınyayın müdürüydü
larına ve sevenlerine başSeidenfaden, Haber gazete- sağlığı ve sabır diliyoruz.

Yayın hayatına 2002 yılının Kasım ayında Politiken gazetesi bünyesinde başlayan HABER
gazetesinin ilk başyazısında Töger Seidenfaden aşağıdaki yazıyı kaleme almıştı.

sınırlı kalıp kalmaması diğer binlerce okuyucumuz
gibi sizin de karar vereceolitiken gazetesi, neğiniz bir şeydir.
den Türkçe - Danca
Haber, Politiken gazetebir gazete yayınlamaya ka- sinin temellerini oluşturar verdi? Danimarka’da
ran değerler üzerine kuyaşıyorsak, Danimarka di- rulu Türkçe-Danca bir galinde yazmamız gerekmizete olacaktır. Önyargısız
yor mu? Yoksa Politiken
bir şekilde habercilik ve
başka bir düşüncede mi?
bilgilendirme görevini üstBu tür sorulara hazırlık- lenecek, bağımsız, sosyallıyız, ancak Danimarka’da liberal bir gazetedir. Hayaşamak ile sahip olduber; parti politikalarından
ğumuz ve de koruyup, ya- uzak, dinsel, etnik görüş
şatmak istediğimiz dil ve
ve derneklere aynı uzakköken arasında bir zıtlık
lıkta, Türk-Kürt ayrımı
görmüyoruz. Uyumun asi- yapmaksızın Türkçe konumilasyon anlamına gelşan yeni Danimarkalılar
mediğini, dünyanın çeşitli için hazırlanmış bir gazete
ülkelerine dağılmış Daniolacaktır.
markalıların da kendi dil
Bu açıdan baktığımızda
ve kültürlerini korumak
bir köprü kurduğumuzu
için gösterdikleri hassasisöyleyebiliriz. Birinci kuyette gözleyebiliriz.
şak Türkiyeli göçmenlerin
Elinizde tuttuğunuz Ha- Danimarka gazetelerini
ber gazetesi bir deneme
okumaktaki güçlüklerini,
sayısıdır. Bunun bir başbunun sonucu olarak, Dalangıç olduğunu ve Daninimarka toplumu ve Türmarka toplumunda kalıcı
kiye hakkında bilgilerden
olmasını umuyoruz. Bu gi- mahrum kaldıklarını birişimin deneme sayısıyla
liyoruz. Ayrıca, DanimarTøger Seidenfaden,
Genel Yayın Yönetmeni

P

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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Forår og sommer i Tyrkiet med alt betalt

num edinmişti.
Ölümü basın camiasında büyük üzüntü yaratan
Seidenfaden Politiken’den
önce Weekendavisen gazetesinde ve TV2 genel yayın
müdürlükleri görevinde bulunmuştu.

Bu yüzden HABER...

HABER

Tyrkiet Eksperten

Töger Seidenfaden’i kaybettik
Haber gazetesinin ilk genel yayın yönetmenliğini de yapan Politiken gazetesi
genel yayın yönetmeni Töger Seidenfaden uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek 27 Ocak günü hayata gözlerini yumdu.

haber

ka ve geldikleri ülkeden
de haber alma konusunda büyük ihtiyaç bulunduğunu biliyoruz. Artık
tüm bu ihtiyaçlara cevap
verebilecek Haber adında
bir gazeteniz var.
İkinci ve üçüncü kuşak
göçmenlerin de böyle bir
gazeteden hem dil hem de
kültür açısından büyük fayda sağlayacaklarını
söyleyebiliriz.
Çünkü bu gazete her iki dilde iletişim
kuruyor ve büyüklü küçüklü haberler veriyor,
bunlar arasında Politiken
gazetesinde çıkan Türkiye
ve Danimarka ile ilgili haberler de bulunacak.
Haber gazetesinin, Danimarka’da yaşayan ve
Türkçe dilini kullanan
binlerce insana ulaşmakta
zorlanan dernek, işyeri sahipleri ve kamu kuruluşlarının da ilgisini çekeceğini
umuyoruz.
Haber’i kimler hazırlıyor? Haber, uzun yıllar çe-
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şitli Türk gazete ve TV istasyonlarının muhabirliğini yapmış iki tecrübeli gazeteci Cengiz Kahraman
ve Sadi Tekelioğlu ile, Politiken’den iki saygın Danimarkalı gazeteci Anders
Jerichow ve Michael Jarlner tarafından hazırlanacaktır. Bu deneyimli isimlerin yanı sıra, Danimarka’dan ve dünyanın diğer
köşelerinden, yine deneyimli muhabir ve yazar
kadrosu sizlerin haber ve
bilgiye olan ihtiyacınızı gidermeye çalışacaklardır.

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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Flybilletter til Tyrkiet i sommer
Konya - 3 uger fra 3.500,
Kayseri - 3 uger fra 2.800,
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Avrupa’nın göbeğinde modern köle pazarı
Cengiz Kahraman

Ö

zellikle küresel ekonomik krizden sonra artan işsizlik ve yaşam şartlarının zorlaşmasıyla bir
çok gelişmiş sanayi ülkesinde “modern kölelik” yaygınlaşmaya başladı. İnsanlar düşük ücretle çalışmaya
zorlanıyorlar ve bunların önemli bir
kısmını kadınlar, çocuklar ve göçmenler oluşturuyor.
Küresel ekonomik krizden bir türlü çıkamayan ve işsizlikle başedemeyen beş buçuk milyonluk küçücük İskandinavya ülkesi Danimarka’da da durum pek farklı değil.
Sosyal refah sisteminin giderek kötüleştiğini eğitim, sağlık ve sosyal
alanlardaki eşitsizliklerde görebiliyoruz. Ülkede işsiz ve yoksul sayısı
giderek artıyor.
Krize çözüm bulmakta zorlanan
hükümet, genel seçimlerin de yaklaşmasıyla birlikte, her zaman olduğu gibi yine göçmenler üzerinden
siyaset yapmaya ve krizin sorumlu-

su sanki göçmenlermiş gibi faturayı
onlara kesmeye başladı.
Önce göçmenlerin Danimarka’ya
maliyeti hesaplandı ve 16 milyar
kron gibi bir maliyet hesabı çıkarıldıktan sonra göçmenlerin devlete büyük bir yük olduğu tezi ortaya atıldı. Bu maliyeti düşürmek ve
işsizliği hafifletmek için ardından
göçmenleri düşük ücretle çalıştırma
önerisi getirildi.
Bunun yanısıra Danimarka’ya aile
birleşimi ya da başka yollarla yeni
gelen yabancıların sosyal haklardan
yararlanmaları da engellenmek isteniyor. Sosyal haklardan yararlanmaları için yabancıların daha çok
puan toplamaları gerekiyor.
Hükümet ayrıca, malulen emekli
olan Müslüman kökenli göçmenlerin de yeniden kontrol edilmesi ve
bazılarının yeniden çalışma hayatına döndürülmesi için baskı yapılmasını istiyor.

Maliye Bakanı Claus Hjört Frederiksen’in ortaya attığı ‘göçmenlere
düşük ücret’ önerisinde Avrupa Birliği ülkelerinden ve diğer Batı ülkelerinden Danimarka’ya gelen göçmenlerin çalışma şartlarında herhangi bir değişiklikten sözedilmiyor. Yoksul Müslüman ülkelerden
gelen göçmenler kastediliyor, ama
bu yüksek sesle söylenmiyor.
Açıkçası, 21. Yüzyılda Avrupa’nın
göbeğinde modern köle pazarı kuruluyor ve bu kez köleler göçmenler. Ortaçağda ayaklarına zincirler
vurulan köleler kent merkezlerinde
açık artırmayla satılırdı. Şimdi boğaz tokluğuna çalıştırılmak isteniyor.
Sendikalar her ne kadar seslerini
yükseltmeye çalışsalar da, hükümet
geri adım atacak gibi görünmüyor.
Ama önemli olan bu önerinin gerçekleşmesi değil, fikrin ortaya atılmasıdır.

Ekrem Şahin anısına şiddet fonu
Danimarka’nın Kolding kenti Tutukevinde kısa bir süre önce gardiyan şiddeti
sonucu hayatını kaybeden Türk genci Ekrem Şahin anısına babası Ömer Şahin
tarafından şiddete maruz kalanlar için bir banka hesabı açıldı.

D

animarka’nın Kolding kenti
Tutukevinde kısa bir süre önce
gardiyan şiddeti sonucu hayatını kaybeden Türk genci Ekrem Şahin
anısına babası Ömer Şahin tarafından
şiddete maruz kalanlar için bir banka

Ocakbaşı Restaurant

Taşfırında hazırlanan nefis
yemeklerimizle Mart ayı sonunda
Kopenhag’ın Tingbjerg semtinde
Ruten 14, 2700 Brønshøj
adresinde hizmetinizdeyiz

cengiz.kahraman@haber.dk

Bunlar insan, puan değil!
Birleşmiş Milletler Irkçılıkla Mücadele
komitesi Danimarka’yı bir kez daha
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’ni hiçe
saydığı için yerden yere vurdu.

B

hesabı açıldı.
Nordea Banka’da Ömer Şahin adı altında açılan hesapta toplanacak olan
para, bundan böyle Danimarka’da
şiddete maruz kalarak mağdur olan
ister Türk ister Danimarkalı her kim

Mevlana

Doğu Bloku ülkeler Avrupa Birliği’ne alındıktan sonra ülkeye çalışmak için akın eden Doğu Avrupalıları düşük ücretle çalıştırmamışlar
mıydı?
Göçmenleri daha düşük ücretle çalıştırmak istemekle, sorun işsizliğin
önüne geçmek değil, ücretleri kırmak, işsizleri daha düşük ücrete çalıştırmaya zorlamak ve işverenlerin
ellerini güçlendirmektir.
‘Batı standartlarında çalışmıyorlar,
insanlar düşük ücretle köle gibi çalıştırılıyor, çocuk işçi çalıştırıyorlar’
diyerek, Uzakdoğu’dan, Afrika’dan,
Latin Amerika’dan mal satınalmak
istemeyen ve o ülkeleri protesto
eden Danimarka benzeri bir uygulamayı şimdi kendi ülkesinde uygulamaya çalışıyor.
Bu çifte standartlıktan başka bir
şey değildir.

Ekrem Şahin’in amcası
Yusuf Şahin

olursa olsun haklarının savunulması
için gerekli her türlü masraflar için
kullanılacak.
Ekrem Şahin’in amcası Yusuf Şahin,
Ekrem’in uğradığı şiddet sonrası hayatını yitirmesinin ardından Danimarkalı
makamların olayı örtbas etmeye çalıştıklarını ve ailenin hukuki hakkını savunmak için istediği tanınmış avukatlardan Björn Elmquist’i mahkemenin
reddettiğini söyledi.
Avukat Elmquist’i ücretini kendi imkanlarıyla ödemek şartıyla tuttuklarını
belirten Yusuf Şahin, bundan böyle kimin başına böyle bir olay gelirse gelsin
maddi açıdan mağdur olmamaları için
bu hesabı kardeşinin açtığını belirtti.
Açtıkları hesabın tek amacının şiddet
mağdurlarına yardımcı olmak olduğunu belirten Yusuf Şahin, banka hesabında toplanacak paranın gönüllü bir
muhasebe firması tarafından kontrol
altında tutulacağını ve 2-3 kişinin imzası olmadan hesaptan para çekilemeyeceğini sözlerine ekledi.
Yusuf Şahin ayrıca, duyarlı herkesin
bu hesaba para yatırması çağrısında
bulundu.
Ekrem Şahin anısına Nordea Bank’ta
açılan hesap numarası şöyle: Reg nr:
2520 Konto nr:0723168953

irleşmiş Milletler Irkçılıkla Mücadele Komitesi Danimarka’yı
bir kez daha İnsan
Hakları Evrensel Bildirisi’ni hiçe saydığı
için sert eleştiriler
yöneltti.
Yapılan açıklamada,
Danimarka devletinin
ırkçılıkla mücadele ya da
bunu ortadan kaldırmaya dair hiçbir adım atmadığı belirtildi.
7 sayfalık raporda, şu
ana kadar incelenen
12 farklı olay ışığında
komite Danimarka’ya
önerilerde bulunurken,
gelişmelerin kaygı verici olduğunun altı çizildi.
BM Irkçılıkla Mücadele
Komitesi, Danimarka
anayasasında varolan
ırkçılık paragrafının kaldırılmasını isterken, yeni
aile birleşim kanunları
ve yine yabancıları ilgilendiren puanlama sisteminin ırkçılığı anımsattığını açıkladı.

kanunların aynı zamanda göçmenlerin dışlanmasını da beraberinde
getirdiğini belirtti.
Komite ayrıca, Danimarka hükümetine yaşı,
sağlık durumu, savaş
gibi travmatik ortamlardan gelen ve bu kriterleri karşılayamayacağına
kesin gözüyle bakılan
kişileri de bildiri kapsamında koruma altına alması konusunda telkinde
bulundu.

Nasıl Danimarka’da
yaşanır?

Yabancılar sürekli oturma iznini Danimarka
toplumuna tamamı ile
entegre olması durumunda alabiliyor. Bunun
için de 100 puan gerekiYeni kanunlar, göçyor. Birçok talep edilen
kriterin dışında, kişinin
menleri dışlıyor!
Danca dil testini geçmiş
Irkçılıkla Mücadele Koolması, son üç sene içermitesi, şu ana kadar
sinde hiçbir devlet yarhayata geçirilen kanunların her ne kadar Dani- dımından yararlanmış
marka’ya yerleşmek işte- olmaması ve yine son üç
sene içersinde iki buçuk
yen kişinin entegrasyonu için önemli olduğunu sene tam zamanlı bir
işte çalışıyor olması gekabul etse de sistemin
rekiyor.
getirdiği külfetli ve sıkı
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KRİZ DANİMARKA’DA BİR BANKAYI DAHA VURDU. İki buçuk yıllık mücadele ve krizin ardından, Danimarka’nın yüzyıllık geçmişi olan köklü bankalarından Amager Banken iflas etti. İflas
eden finansal kurumları himayesi altına alan Finansal İstikrar adlı ulusal şirket, bankaya el koydu. Karar,
2010 yılının son çeyreğinde banka yönetim kurulunun yaptığı 3 milyar kronluk kayıp değerlendirmesinin ardından geldi. 30 Eylül 2010 itibarı ile 2,4 milyar kron bütçesi olan banka, sene sonunda eksi 654
milyon krona kadar düşünce, yönetim kurulu başkanı Niels Heering bankanın iflas ettiğini açıkladı. 100
bine yakın banka müşterisinin hiçbir şekilde panik yapmaması ve endişelenmemesini belirten Heering,
sadece küçük bir grubun 750 bin kron civarında bir fon kaybedeceğini sözlerine ekledi. İflasın 70 bin
civarındaki hissedarın büyük bir kısmının zararlarını vergiden düşebilecekleri bildirildi.

AMAGER
BANK DA
İFLAS ETTİ

Afrika vizesini devlet, Avrupa vizesini vatandaş kaldıracak
Sadi Tekelioğlu
on aylarda Türk TV ve gazetelerinin
haberlerinde ilk sıraları Türklere uygulanan vize ile ilgili haberler işgal ediyor. Adını sanını duymadığımız, bize vize
uyguladığını bile bilmediğimiz ülkelerin
Türk vatandaşlarına vizeyi kaldırdıklarını okuyoruz, duyuyoruz.
Bu haberlerin yanı sıra 4 milyonuın
üzerinde vatandaşımızın yaşadığı Avrupa Birliği ülkeleri ile ilgili vize konusu
da gündemden düşmüyor. Birbiri ardına
önce İngiltere, ardından Almanya ve son
olarak da Hollanda’nın Türklere vize uygulayamayacağını dile getiren haberlere
tanık oluyoruz.
Afrika, Ortadoğu ve Asya ülkelerine
kaç Türk’ün vize şartı nedeniyle gitmekten vazgeçtiğini bilemem, ancak Avrupa
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ülkelerinde yaşayan 4 milyonun üzerindeki vatandaşımıza neredeyse 30 yıldır
reva görülen aşağılayıcı vize uygulaması
konusunda Türk hükümetleri nedense
bir şey yapmıyorlar, yapmak istemiyorlar belki de.
“Avrupa ülkelerine vize kaldırılıyor”
haberlerinin öznesi ise bu vize uygulamasından mağdur olarak mahkemelerde
dava açan vatandaşlarımız. Konuştukları zaman mangalda kül bırakmayan siyasetçilerimizde ise tık yok. Avrupa siyaset
merkezlerinin cilalı, ışıl ışıl salonlarında
gezinip onunla bununla toplantılar yapıp
yurda geri dönüyorlar.
G20 ülkeleri arasında yer alan, gün
geçtikçe siyasi ağırlığı arttığı söylenen 70
milyonluk koskoca Türkiye Cumhuriye-
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SATDISCOUNT
BAZAR ELEKTRONİK
www.satdiscount.dk
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TERZİ DİKİŞ
ATÖLYESİ
Her türlü giysi tamiratı,
genişletme, daraltma
işlerinde hizmetinizdeyiz.

İNANILMAZ UCUZLUK!!!
D- SMART

İskandinavya

Servisi

MAXİ paket
Üstelik CAM
Modül hediye

sadi.tekelioglu@haber.dk

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

Sadece 1.098,- kr.
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.

- 47 cm -

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

Yeni adresimizdeyiz
Tlf: 5188 8675
H.C Ørstedsvej 7, kld. - 1879 Frederiksberg C

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

SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE
BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM
VERMEK İÇİN

Güvenlik
kameraları
satış ve montaj

TAVUKÇU
SATDISCOUNT

Coco

HABER
haber@haber.dk
mail adresine yazınız
ya da 33 22 11 66’i arayınız

Sadece 1.698,- kr.
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mak istiyorum. Özellikle Türkiye’deki
büyük medya kuruluşlarının sorumlusu
arkadaşlarımız da bu tür haberlerin ilk
cümleleri ile yetiniyorlar maalesef. Oysa
bu açıklanan mahkeme kararlarının uygulamaya geçmesi için ülke yöneticilerine soru soramaları beklenir. Bunu nasıl
sağlayacakları, sağlamak için ne gibi girişimlerde bulunacaklarını açıklamaya
zorlayabilirler
Bu soruların cevabını düşünürken, siyasetçilerimize bir kısa bilgi vermek istiyorum. Bundan bir süre önce Kopenhag’da hayatını kaybeden bir vatandaşımızın cenazesine aile yakınları vize alamadıkları için gelemediler.

UEFA AVRUPA LİGİ
maçları sadece
D-SMART’TA
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ti siyasetçileri 27 Avrupa ülkesine uygulanan vizenin kaldırılması için bundan
mağdur olan vatandaşlarının dava açmasını bekliyor. Kaldı ki dava açan ve kazanan kişiler de bu konuda parmağını kıpırdatmayan Türkiye Cumhuriyeti devletinin 1963 yılında altına imza koyduğu
anlaşmayı gerekçe göstererek dava açıyorlar ve kazanıyorlar.
Bundan daha büyük bir utanç olabilir
mi bu ülkenin yöneticileri için? Ya da bu
beceriksizlik değil de nedir? Her ikisi değilse bizim siyasetçilerimiz serbest dolaşım ve vizesiz seyahat konusunda ısrarlı
olmayacaklarına dair Avrupalı meslektaşlarına kapalı kapılar ardında söz mü
vermişlerdir?
Bu arada çuvaldızı da kendimize batır-

- 24 cm

S

Advokat
Hacı Önal
ve birlikte çalıştığı
uzman ekip
her türlü hukuki
sorununuzun
çözümü için
hizmetinizde.
Adres: Vestergade 14 -16
DK-1456 København K
Tlf.: 33 12 18 10
28 96 19 74
Fax: 33 12 18 00
E-mail: info@lawmsp.dk

ÖLÇÜNÜZE GÖRE
ÖZEL DİKİM
Dev gelinlik ve gece kıyafetleri
kolleksiyonlarımızı mutlaka
görün.Hayalinizdeki elbiseyi dikiyoruz.
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BAŞAK SARAY
DÜĞÜN SALONLARI
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Müslümanlara küfür Dünyanın yüzde 65’ine
vizeyle gidiyoruz!
etti, beraat etti
”Müslümanlar kızlarına tecavüz ediyor” diyerek ırkçılık yapmasına rağmen mahkeme Basın Özgürlüğü
Derneği Başkanı Lars Hedegaard’u suçsuz buldu.

2

Mutluluğunuza
ortak oluyoruz
İSKANDİNAVYA’NIN EN BÜYÜK
DÜĞÜN SALONU
Toplam 1800 kişilik kapasiteli
yepyeni salonlarımızda en güzel
gününüzde hizmetinizdeyiz

Rezervasyonlarınızı şimdiden yaptırın

009 yılının Aralık
ayında bir intermet
sitesinde kendisiyle yapılan bir video
röportajda Müslümanlar
hakkında iğrenç suçlamalarda bulunan ve aşağılayıcı ifadeler kullanan Basın
Özgürlüğü Derneği başkanı Lars Hedegaard, tutuksuz olarak yargılandığı
Frederiksberg mahkemesince suçsuz bulundu.
Karar Müslümanlar arasında tepkiyle karşılanırken Hedegaard’ın suçsuz
olduğuna karar veren
mahkemeden kararla ilgili
açıklamada, “Hedegaard’ın
açıklamalarının bütün
Müslümanlar için değil
sadece açıklamanın ilgili
olduğu kişiler için aşağılayıcı ve küçük düşürücü
olduğuna karar vermiştir.«
denildi. Ancak savcı davayı temyize götüreceğini
söyledi.
Açıklamada ayrıca, Lars
Hedegaard’un bu sözleri
bir Noel yemeğinde sarfettiğini ve bir videoya kaydedilerek, kendisinin izni
olmadan internete koyulduğu vurgulandı. Mahkeme sonrasında bir açıklama yapan Lars Hedegaard
kararın ifade özgürlüğü
adına büyük bir zafer olduğunu ve düşüncelerinin
değişmediğini savundu.
Hedegaard hakkında
uyum danışmanı Mohammad Rafiq ve Aarhus Be-

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

Köşk Kebab’ın sahiplerinden yeni bir restoran daha...

GRILLHUSET
på Christianshavn
Kopenhag’da damak zevkinize
uygun bir lezzet durağı...

lediyesi uyum komisyonu
üyesi Yılmaz Evcil tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.

Hedegaard daha önce de,
Jyllands Posten gazetesinin peygamber karikatürlerini yayınlamasına büyük destek vermişti.
Ne demişti?
Hedegaard ayrıca, »ZaLars Hedegaard suçlamaman gelecek, bugün Müsya neden olan röportajında lümanlara dur demeyen
şunları söylemişti:
Danimarkalılardan hesap
“Kendi çocuklarının ırsorulacak« ifadelerini kulzına geçiyorlar (…) Müslanmış ve Snaphanen.dk
lüman ailelerde kızların,
adlı internet sitesinde yaamcaları, yeğenleri ve bayınlanan görüntülü röporbaları tarafından ırzına
tajında da »Her Müslüman
geçiliyor (…) Kadınların
yalan söylüyor demiyorum
hiç değeri yok. Kadınların ama doğruyu söylediklerifonksiyonu ana rahmi göni de asla bilemeyiz. Müsrevi . savaşçıların çocukla- lümanlar yalan söylediklerını karınlarında taşıyorrinde, zina işlediklerinde
lar, yeni savaşçılar doğuve İskandinav kadınlarına
ruyorlar.”
toplu tecavüzü kendilerinde bir hak olarak gördükBu ilk değil
lerinde hiç vicdan azabı
Hedegaard’un bu hakaçekmiyorlar.«demişti.
reti Müslümanlara yönelik ilk hakareti değil.
(Haber)

N

orveç Dışişleri Bakanı Jonas Gahr
Störe’nin akraba
evliliklerinin yasaklanmasını istemesinin ardından
Danimarka Halk Partisi
de benzer bir yasağı Danimarka’da uygulamak için
harekete geçti.
Danimarka Halk Partisi’nden Avrupa Parlamentosu milletvekili Morten
Messerschmidt, Danimarka’da kuzen-yeğen evlilikleri sonucu gerçekleşen
özürlü doğumların boyutunu ortaya çıkarmayı
amaçlayan bir araştırma
yapılmasını istedi. İnsanların özel hayatlarına ve
kimlerle evleneceğine karışmak gibi bir niyetleri olmadığını vurgulayan
Messerchmidt, “Ancak göz
göre göre özürlü çocukların doğmasına da izin veremeyiz. Ortaya çıkan so-

Dünya genelinde 62 ülkeye vizesiz girme hakkı bulunan
Türk vatandaşları, halen dünyanın diğer 140 ülkesine
gitmek için vize kuyruklarına girmek durumunda. Vize
uygulamayan ülkelerin çoğu ise okyanus aşırı.

haber

Açılış saatleri:
Pazartes-Cuma: 11.00-24.00
Cumartesi-Pazar: 12.00-24.00

DF: ”Kuzen-yeğen evlilikleri
yasaklansın”
Göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz.
Güveninize layık olmaya çalışıyoruz

HABER
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nuca göre akraba evlilikler
yasaklanabilir” dedi.

Sosyal Demokratlardan
destek

Messerschmidt’in önerisine Sosyal Demokrat
Parti”den de destek geldi.
Partinin sağlık politikaları

sözcüsü Sophie Haestorp
Andersen, kuzen-yeğen
evlilikleri sonucu gerçekleşen özürlü doğumların
araştırılmasından yana
olduklarını söyledi. Andersen, “Norveç’teki gibi sonuçlar ortaya çıkarsa, yasaklanmaya biz de destek
veririz” diye konuştu.
Olası bir yasaklamanın,
sakat doğumları engellemesinin yanı sıra zorla evliliklerin de önüne geçeceği belirtiliyor.
Bazı araştırmalar haladayı, teyze-amca çocukları arasındaki evliliklerde
doğan çocukların zihinsel
veya fiziksel özürlü olarak
dünyaya gelmeleri riskinin, akraba olmayan kişilerin evliliklerindekinden
iki ya da üç kat fazla olduğunu gösteriyor.
(Haber)

A

vrupa Birliği ülkeleri ve ABD’nin
yıllardır uyguladığı ve büyük bir
çileye dönüşen vize uygulamaları Türk vatandaşlarını mağdur etmeye devam ediyor.
Avrupa’nın bir ülkesinde bir haftalığına ailesi ile
tatile yapmak isteyen bir
kişiyi gerçekten de çok zor
bir süreç bekliyor.
Kişiye dair onlarca farklı belgenin talep edildiği
konsolosluk işlemlerinde
noter tasdikinden, bankadan alınmış imzalı kaşeli
hesap ekstresine, yeminli
bir tercümanın istenilen
dile çevirdiği belgeden,
patronunuzun işe kesin
döneceğinize dair imzalayacağı yazıya kadar her
şey talep edilebilir.

11 Eylül ve 7 Temmuz
her şeyi değiştirdi
11 Eylül olayları ve beraberinde meydana gelen
Londra bombalamaları
gerek İslam’a gerekse o
ülkeden gelen insanlara
olan bakış açısını tamamı
ile değiştirirken, bu gelişmeler Batı dünyasındaki
vize uygulamalarına da
olumsuz bir şekilde yansıdı. Resmen bir caydırma
politikasına dönüşen bu
yaklaşım çoğu Türk’ün o
ülkelerde eğitim görme ve
yaşama rüyalarına sekte
vuruyor.

İstenen belge sayısı 50
ABD ya da Avrupa Birliği

ülkelerinden bir tanesine
gitmeye baş koydunuz, kararlısınız. Peki sizi nasıl
bir süreç bekliyor? Diyelim ki ABD’ye gitmek istiyorsunuz, işte başınızı ağrıtacak birkaç garip talep.
ABD Göçmen Kanunu’na
göre göçmen olmayan ve
vize başvurusu yapan kişinin Amerika dışında bir
ikametgahının olması ve
ülkesinde güçlü ailevi,
sosyal ve ekonomik bağlarının belgelerle kanıtlanması gerekiyor. Bu sayede
seyahatinizin ardından ülkenize döneceğiniz konusunda Amerikalı yetkilileri ikna edebilirsiniz.

Taleplerin bitmediği
ülke: Danimarka

ilk belirttiği husus, vize
alınacağına dair bir garantinin olmadığıdır. Yüzlerce
lira harcanarak yaptırılan
fotokopiler, noter tasdikleri ve ödenen vize harçları
sizi güvence altına almadığı gibi, vize başvurunuzun
olumsuz cevaplanması ile
sonlanabilir. Bazen pasaportunuz ve içindeki vize
size tam seyahat gününüzde gönderilirken bazen
de vizeniz seyahatinize
yetişmeyebilir. Konsolosluk görevlilerinin kaba ve
toleranssız tutumları da
gözlerden kaçmaz.

49 kr. ile 99 kr. arasında değişen fiyatlarla HELAL
et ürünlerinden yapılmış, mangal kömüründe
pişirilen kebap çeşitleri, taş fırında odun ateşi ile
pişirilen pizzalar, ev yapımı ekmeklerle hazırlanmış
sandviçler ve çeşit çeşit salatalar...

Humus, turşu ve
Salata çeşitleri,

Vize danışmanlık şirketleri hayatımıza girdi

Vize işlemlerinin gün geçtikçe zorlaştığı ve vize
Avrupa Birliği ülkelerinde kuyruklarının uzadıkça
de durum aynı. Kısa süreli uzadığı Türkiye’de artık
vizeler için başvuru yapan birçok AB ülkesi, Türk vatandaşlarını profesyonel
kişiyi belgeler tamam devize danışmanlık hizmeti
ğilse aylarca bekletebilen
konsoloslukların talepleri veren şirketlere yönlendibitmek bilmiyor. İş başvu- riyor.
Vatandaş için vize başrusuna gider gibi özgeçmiş
vurusu yapan, işlemlerini
hazırlanarak gidilen vize
takip eden bu şirketlerde
başvurularından Türkler
oldukça rahatsız. İstenilen “vize mülakat provası” bile
belgenin çokluğundan öte yapılıyor. Bu sayede vize
istenilen belgelerin niteli- başvurusu yapacak kişi,
ği de endişe veriyor. 50’ye kendisine ne tür soruların
sorulabileceği ya da bir sıyakın belgenin istendiği
vize başvurularında Avru- kıntı yaşandığında ne tür
cevaplar vermesi gerektiği
pa’da en zor vize alınan
ülkelerinden biri de Dani- konusunda önceden bilgilendiriliyor. Danışmanlık
marka.
şirketleri, bütün evrakların tamamlanması duruVizeniz seyahatinize
munda müşterilerine vizeyetişmeyebilir
yi 3-4 gün içerisinde aldıklarını belirtiyorlar.
Vize başvurularında birçok AB konsolosluğunun

Çeşitli taze
meyvelerden hazırlanmış
katkısız meyve suları

Dronningengsgade 42 - 1402 København K
Tlf: 33 44 10 37
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GAZETECİLERİN
KAFALARINI
KESECEKLERDİ

Şubat/Februar
Mayıs/Maj 2011
2010

TELEFON VE ORTAM DİNLEMESİ SONUCU ORTAYA ÇIKTI.
Üzerlerinde bir otomatik silah ve onlarca plastik kelepçe, susturucu ve
bir tabanca ile yakalanan eylemcilerin 20 dakika sürecek eylem boyunca
binaya girip gazetecileri bağlayıp kafalarını kesmeyi planladıkları ortaya
çıkarıldı. Eylemcilerin evlerinde yapılan ortam dinlemesi ve telefon dinlemesi sonucu ortaya çıkarılan korkunç planın ses kayıt dökümleri Ekstra
Bladet gazetesinde yayınlandı. İsveç’ten gelerek Kopenhag’da eylem yapacakları belirtilen terör zanlıları 29 Aralık günü gözaltına alınmışlardı.

Yeter artık!

H

ükümetin ekonomi, eğitim ve sosyal
politikalarına katılmadığıma okurlar şaşırtmayacaktır. İdeolojik farklılıklarımız ve nasıl bir toplum arzu ettiğimiz
yönünde çözüm önerilerimiz belli. Hükümet iktidarda bulunduğu on yıl boyunca
eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda eşitsizlikler üzerine kurulu libarel bir toplum
yaratmaya çalıştı. Ama kantarın topuzunu uyum politikalarında kaçırdı.
Üç buçuk yıldır milletvekili olarak
parlamentoda bulunan bir kişi olarak
hükümetin ve destekçisi partinin bu kadar aşırıya kaçacağını inanın ben de hayal edemedim. Ekonomik ve daha bir
çok alanda uygulanan yanlış politikalar yetmiyormuş gibi şimdi yine göçmen
kartını çıkarmaya başladılar. Bu kez,
hükümete yakınlığı ile bilinen ultra liberal düşünce kuruluşu Cepos’u devreye soktular. Cepos göçmenlerin Danimarka toplumuna maliyetini hesap-

ladı. 16 milyar kron. Yine Capos erken
emeklilik kaldırılmazsa bunun devlete maliyetini hesapladı. O da 16 milyar
kron. Her ikisinden de çıkan sonucun,
yani rakamın aynı olması size de tuhaf
gelmiyor mu? Kamuoyu yoklamalarında
görünmeyen, sessiz azınlığın, yani göçmenlerin 16 milyar kronluk masrafının
olduğunun medyaya taşınması tesadüf
mü sizce?
Başbakan çıktığı tartışma programlarında hep bu rakamları öne sürdü, ama
başbakanın argumentasyonunun tutmadığını son kamuoyu yoklamalarında
gördük.
Rakamlara ve tesadüflere fazla kafayı
takan belki benim. Ama bilinen şu ki,
umutsuz ve zor durumda olan hükümet
uyum ve yabancılar kartını yine masaya koydu.
Göçmenlerin yaşamını zorlaştıran öneri bu kez Maliye Bakanı’ndan geldi.

SABİT FAİZLİ
KONUT
Üzeyir Tireli
KREDİSİNE
HÜCUM!

B

irthe Rønn Hornbech bilindiği
gibi 2007 yılında Uyum Bakanı
oldu. Bakanlık görevine getirilmeden
önce Hornbech gerek partisinde gerekse kamuoyunda eşitlik, özgürlük
ve adillik gibi temel ilkelerin savunucusu
olarak tanınıyordu. Kanun
Yıldız
Akdoğan
önünde eşitlik ilkesinin ne pahasına
ugünlerde
Avrupa
çok kötü bir
olursa
olsun yerine
getirilmesi
gekriz
yaşıyor.
Bu
kriz
Yunanisrektiğini vurguluyor ve bu yüzden
tan’da
başgösteren
ve neredeyse
ülde gerek
bağlı olduğu
partiyle (Libekeyi
iflasa götürecek
krizle başladı.
ral Venstre)
gerekse hükümet
ortakKriz
Euro‘Danimarka
ve AB çevresinde
başgöslarından
Halk Partisi
teren
güvensizlik
Portekiz
üyeleriyle
sık sık nedeniyle
karşı karşıya
gelive
İspanya’ya
sıçradı. Tüm
bunlar
yordu.
Bir kaçdaserferinde
de parti
diolurken
Almanya
ve
Fransa
ve
genelsiplininin dışına çıkarak, hükümetde
Avrupa
Birliği’ninkarşı
durumun
tindekanun
önerilerine
oy kul-ciddiyetini
anlamakta
gecikmeleri
ağır
lanmıştı. Bir çok seçmen böyleve
güçlü
hareket
etmeleri
krizin
iyice
derinleşbir insanın Danimarka Halk Partisi
mesine
neden
oldu.
önüne set
çekeceğini,
göçmenler meHer
geçen
dakika
Avrupalılar
selesini bu partinin işgalinden için
kurtadaha
pahalıya
neden oldu.
racağını
ümit patlamaya
ediyor ve bekliyordu.
Ancak
hafta başında
Bu günbugelinen
noktadaAvrupa
Horn- Birliği’nin
baş
aktörleri
mecburi
bech’in öyle güçlü, ilke sahibigörevlebiri olrinin
bilincine
vardılar
ve AByasası
Maliye
madığı
görüldü.
Göçmenler
Bakanları
toplantıya
çağrılarakdevam
Yunabilindiği gibi
sertleştirilmeye
nistan’a
750
Milyar
Euro
yardım
yaedildi. Aile birleşmeleri zorlaştırılpılmasına
karar‘vatan
verildi.haini’
Yardım
dı, göçmenleri
ilanpaketi
edip
ayrıca
Yunanistan’daki
kriz
nedeniysürgüne göndermek kolaylaştı, Danile
ekonomisi
kötüleşen geçmek,
ülkeler için
de
marka
vatandaşlığına
sosyal
bir
güvenlik
şemsiyesi
oluşturacak.
yardım almak, istediğin konutta ikaBu durumda tabii ki Yunanistan
met etmek, çocuklarını istenilen okukendisine yapılan yardımlar konusun-

B

Yıldız Akdoğan
Masrafları aza indirecek iki önerisi vardı. Birincisi malülen emekliye ayrılanların emekliliklerinin tekrar gözden geçirilmesi, diğeri de göçmenlere düşük ücret verilmesiydi.
Malülen emekliye ayrılan göçmen sayısının yüksek olması gizli bir durum
değil ve bazılarının iş piyasasına geri
dönmelerini sağlamak mümkün olabilir.
Ancak kollektif ceza vermek hakka ve
hukuka sığmaz.
Gerçi Maliye Bakanı’nın bu önerilerine sendikalar ve muhalefetten sert tepkiler geldi. Danimarka Halk Partisi bile
karşı çıktı. Ama onların karşı çıkması,
göçmenlere ayrımcılık yapılacağından
değil, işsiz Danimarkalıların iş bulma
olanağını azaltacağından endişe duyduğundan kaynaklanıyor.
Bu hükümet benim hoşgörü sınırlarımı çoktan aştı. Ayrımcılığın bu kadarı
artık akıllara zarar.

Hükümet daha gerçekçi politikalarla
gelmeli artık. Ayrımcılık yaratan politikalar değil, birleştirici politikalar üretilmeli. Krizden nasıl çıkılacağı, gençlere
eğitim olanaklarının nasıl sağlanacağı
ve refah sisteminden herkesin eşit bir
biçimde nasıl yararlanacağı konusunda politikalar üretmenin zamanı çoktan
geldi.
Hükümete, benim ailemin devlete yük
mü olduğu ya da refah sistemine katkı
mı sağladığını çıkıp anlatabilirim. Devlete kendi ailem gibi vergi ödeyerek, çalışarak katkı sağlayan sayısız aile tanıyorum. Ama hükümetin böyle bir araştırma yapmaya cesaret edebileceğini
sanmıyorum. Danimarka toplumu artık
sadece göçmenler konusunu duymak istemiyor ve hükümetten vizyonu yüksek
politikalar üretmesini bekliyor.
yildiz.akdogan@haber.dk
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KRİZ KONUT KREDİLERİNİ ETKİLEDİ. Kriz dolayısıyla Danimarka’da konut kredilerinde de gözle görülür bir değişim söz konusu. Daha revaçta olan değişken faizli konut kredisinin yerine yüzde dört oranındaki
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
gelişen olaylarla bağlantılı olarak sabit faizli konut kredisine yönelimin arttığını belirtiyorlar. Bulunduğumuz
döneme kadar Realkredit Danmark bankası, sadece 300 milyon kron değerinde 30 yıllık sabit faizli konut
kredileri verirken, bundan sonra çoğu bankanın bu sisteme geçiş yapacağının sinyallerini verdi.
kümet polititikasına (ve bu bağlamnimarkalı politikacıların ve özellikla göndermek vs. her geçen yıl zorlaştırıldı. Bu bağlamda Hornbech’in le Uyum Bakanı olarak Hornbech’in da yasal değişikliklere) karar veren
güç, partinin veya hükümetin gücü
artık işi pişkinliğe vurması ve ulusbakan olması hiç bir şekilde olumlu
olmaktan ziyade, toplumsal anlayışlararası hukuku ciddiye almaması.
olmadı, tam tersi denilebilinir.
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tireli@haber.dk
kayı ve ülkeyi yönetemiyorlar. Hüİşin belki en trajik yanı artık Dayildiz.akdogan@haber.dk
reye girmemesi hem eyalet seçimlerin- güvensizlik arttı. Bu da AB içinde iş-

Hornbech neden ilkelerinden vazgeçti?

Daha dayanışmacı bir AB, lütfen

« « «« « «

YAZ 2011:
DİREK : ANKARA
DİREK : KONYA
DİREK : KAYSERİ
DİREK : İZMİR
seferleri için
mutlaka bizi arayın.

haber

ROYAL

SELSKABSLOKALE
Direk İstanbul`a
ve iç hat bağlantılı
Türkiye’nin her yerine ve
BEYRUT’a
PEGASUS ve THY ile
hergün uçuyoruz.
Seferlerimiz uygun fiyatlarla satışa
açılmıştır. Biletlerinizi erken almanız
menfatiniz icabıdır.

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

412 haber
haber
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Göçmenlerin Danimarka’ya
maliyeti: 16 milyar Kron!
Malülen emekli olanların emeklilikleri geri alınacak,
sosyal hizmetlerden faydalanmak için puan toplamak
gerekecek.

HELAL BURGER

L

iberal
düşünce
kuruluşu
Cepos tarafından Dream adlı
araştırma kuruluşuna
yaptırılan bir araştırmaya göre Batı ülkeleri dışından (Müslüman
göçmenler kastediliyor)
Danimarka’ya gelen
göçmenlerin Danimarka’ya yılda 16 milyar
krona malolduğu belirtiliyor. İşsizlik parası ve malulen emeklilik maaşlarının ortaya
çıkan meblağın en büyük kısmını oluşturuyor.
Araştırma sonuçlarına
göre Danimarka hükümetinin son yıllarda kalifiye
göçmenleri Danimarka’ya
çekmek için yaptığı çalışmaların da fiyaskoyla sonuçlandığını ortaya koyuyor. 2010 yılında 16 milyar
olarak hesaplanan “masrafın” 2020 yılına kadar
düşmesinin beklenmemesi
gerektiği uzmanlar tarafından belirtilirken, 2020
yılında bu rakamın 14,3
milyar Kron civarında olması bekleniyor.

milyarlık masrafı düşürmek için
bugüne kadar
alınan malülen
emeklilik kararlarının gözden geçirileceğini, bazı malülen
emeklilerin emeklilik kararlarının iptal
edilerek bu kişilerin
çalışmaya zorlanacağını
söyledi.

HABER
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Mayıs/Maj 2009
Şubat/Februar 2011

LEZZET VE SERVİSİN ADRESİ
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16
milyar
Kronluk meblağın çok
yüksek olduğunu belirten uzmanlar hükümetin
önündeki tek seçeneğin
göçmenleri iş piyasasına
kazandırmak olduğunu
söylüyorlar.

Malülen emekliler
tehlikede

Maliye Bakanı Claus Hjort
Frederiksen, önümüzdeki
yıllarda bu miktarın artmasının önüne geçmek ve
mümkün olduğunca bu 16

HER TÜRLÜ TAZE ET ÜRÜNLERİ,
TAVUK VE DÖNER ÇEŞİTLERİMİZLE
1994 YILINDAN BERİ MB FOOD
MARKASI İLE HİZMETİNİZDEYİZ
23,95.Hot wings
pr. kg.

MB FOOD
Danimarka’nın en
ucuzu ve en kalitelisi

(Haber)

Hükümetten göçmenlere
düşük ücret önerisi
�

Frederiksberggade 6 - 1459 København K
(Strøget/Yaya caddesi)

M

27,95,Stegt kylling
bryst
pr. kg.
sarı hükümet içerisinden
de tepkilere neden oldu.
Uyum Bakanı Birthe Ronn
Hornbech, tasarıyı ‘hoş olmayan bir teklif” olarak
değerlendirdi. Hükümetin
dışarıdan destekçisi Danimarka Halk Partisi de göçmenlere düşük ücret tasarısına karşı çıktı.
Tasarı Danimarka iş
dünyasının da tepkisini
çekti. Tasarıya karşı çı-

kan Danimarka İşçi Konfederasyonu (DA) Başkan
Yardımcısı Pal Christian
Jensen göçmenler arasındaki işsizlik oranının maaş
miktarının fazlalığından
kaynaklanmadığını, dolayısıyla tasarının işe yaramayacağını savundu. Öte
yandan, tasarı, Danimarka
anayasasına ters olacağı
için de eleştiriliyor.
(Haber)

29,95,Kylling
sandwich
strimler
pr. kg.

Farkımız; sağlık, temizlik ve kaliteye
gösterdiğimiz özende yatmaktadır.
Tüm sağlık kurallarına uygun helal
mamüllerimizle hizmetinizdeyiz

Hükümet yeni hazırladığı yeni yasa tasarısıyla “Göçmenlere daha az maaş ödensin” teklifinde bulundu.
aliye Bakanı Claus Hjört Frederiksen tarafından
gündeme getirilen tasarıya göre, göçmenler, Danimarkalılardan daha düşük
maaşlarla çalıştırılacak ve
sosyal haklardan faydalanmak için puan toplamak
zorunda kalacak.
Hükümet ayrıca, malulen
emekli olan göçmenlerin
de durumunun yeniden
gözden geçirilmesini ve
bazılarının yeniden çalışma hayatına dönmesini
istiyor.
Söz konusu tasarıda batı
ülkelerinden Danimarka’ya gelen ve Müslüman
olmayan göçmenlerin çalışma şartlarında ise herhangi bir değişiklikten sözedilmiyor.
Tasarı, ülkede yaşayan
göçmenlerin büyük tepkisine neden olurken, muhalefet, tasarının 9 yıldır uygulanmakta olan entegrasyon politikasının çöküşünü
simgelediğini savundu.
Bu arada söz konusu ta-

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

Dünya
Kalitesi

���

Kopenhag’ın merkezindeki
meşhur yaya caddesi Ströget’te
uygun fiyatlarda HELAL et
ürünleriyle hazırlanmış damak
zevkinize uygun BURGER
menüleri ve çeşitleri...

i!

SİZİN BAŞARINIZ
BİZİM BAŞARIMIZ

Yüzde 30 malülen
emekli

Danimarka’da batı ülkeleri dışından gelen,
50-59 yaş arasındaki göçmenlerin yüzde 30’unun
malülen emekliye ayrıldığı
belirtilirken bu sayı geçtiğimiz yıl malülen emekliliğe ayrılan 2.400 kişinin de
hesaplanması sonucu yüzde 10 artış gösterdi.
Maliye Bakanı claus �
Hjort Frederiksen, hükü-�
metin; göçmenlerin sosyal
hizmetlerden yararlanabil�
mesi için puan toplamala��
rını gerektiren bir uygulamaya geçmek için hazırlık
��
içinde bulunduğunu da
söyledi.
��

adres

5
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285.Gril
Kyllinger
pr. ks.

Kampanyamız Mayıs ayı boyunca stoklarla sınırlıdır

�����
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Ortadoğu alev alev yanıyor

Arap dünyası Mısır ve Tunus’taki olaylara
kilitlendi. Tunus’taki muhalif eylemlerin
Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali’nin
ülkeden kaçması ile sonuçlanmasından bir
kaç gün sonra liderlere sokaklarda tepki
hareketi bu kez Mısır’da ortaya çıktı
ardından diğer Arap ülkelerine sıçradı.

E

ylemcilerin dile getirdiği
noktalar, sadece eylemlerle gündeme gelen Orta
Doğu ülkeleri ile sınırlı
sorunlar değil; bölgedeki
pek çok ülkede de kendini gösteriyor.
Bu ülkelerin bir diğer ortak noktası
da tüm liderlerin 10 yılı aşkın süredir iktidarda olması ve siyasi çoğulculuğa fazla prim vermemesi.
Bu nedenle yanıtı merak edilen
soru: Orta Doğu’da liderlerin Doğu
Avrupa’da 1989’da yaşanan türden
bir domino etkisiyle iktidardan ayrıl-

unus gibi Fas da ekonomik açıdan sıkıntılar yaşıyor ve iktidar mensuplarının yolsuzluğa bulaştığı iddiaları sıkça
dile getiriliyor.
Fas’ın itibarı Wikileaks sitesinin özellikle kraliyet ailesinin pay sahibi olduğu
şirketlerle ilgili yolsuzluk iddialarının
yoğunlaştığı iddialarını duyurması ile zedelendi.
Belgelerde Kral 6. Muhammed’e yakın
bazı kişilerin “dehşete düşüren boyutlarda açgözlü olduğu” öne sürülüyor.
ABD’nin Tunus’taki elçiliğinden gönderilen iç yazışmalarda Tunus cumhurbaşkanı Bin Ali’ye yakın isimler için de benzer ifadeler yer almıştı.
Ancak Mısır ve Cezayir gibi Fas da sadece sınırlı ölçüde ifade özgürlüğüne izin
veriyor. Şimdiye dek de protestoların önü
alınabildi.
Fas da Ürdün gibi monarşi ile yönetiliyor ve aile kamuoyunun bazı kesimlerinden büyük destek görüyor.
Fas’ın Künyesi
Devlet başkanı: Kral 6. Muhammed
İktidara gelişi: 1999
Nüfus: 32,3 milyon

Cezayir’in Künyesi
Devlet başkanı: Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika
İktidara gelişi: 1999
Nüfus: 35,4 milyon
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rap dünyasının en küçük ülkelerinden olan Bahreyn krallıkla yönetiliyor. Çoğunluğu Şii olan Bahreyn’de
sunni bir iktidar tarafından yönetiliyor
ve Şiiler ayrımcılığa uğradıklarını savunuyorlar. Bahreyn, ABD donanmasının
bölgede kilit öneme sahip 5. filosuna ev
sahipliği yapıyor.
Göstericiler öncelikle, Başbakan Prens
Şeyh Halife bin Salman El Halife’nin
istifa etmesini ve siyasi reformlar yapılmasını istiyor. Bahreyn Başbakanı, ülkenin bağımsızlığını ilan ettiği 1971’den bu
yana görevde.
Ülkede Şii muhalifler anayasal monarşi
talebinde bulundu.
Muhalif Ulusal İslami Uzlaşma Birliği’nin lideri Şeyh Ali Salman, başbakanın
halk tarafından seçilmesine olanak sağlayacak bir ‘anayasal monarşi istediklerini
söyledi. Şeyh Salman ayrıca din adamlarının yönetimde olduğu İran modeli üzerine kurulu ‘dini bir devlet’ istemediklerini belirtti.
Bahreyn’de oturma eylemi yapan göstericilerin diğer talepleri arasında; siyasi
mahkumların serbest bırakılması, daha
fazla kişiye iş ve ev verilmesi, daha temsili bir meclisin oluşturulması ve halkın
yeni bir anayasa hazırlaması da var.

Ürdün’ün Künyesi
Devlet başkanı: Kral 2. Abdullah
İktidara gelişi: 1999
Nüfus: 6,5 milyon

CEZAYİR

FAS

BAHREYN

üyük katılım sağlanan muhalif gösteriler ardından Kral 2. Abdullah 1
Şubat’ta hükümeti görevden alarak Maruf Bekit’i görevlendirdi ve kendisinden
gerekli siyasi reformları hayata geçirmesini istedi.
Bölgedeki diğer devletler gibi burada da
yoksulluk ve işsizlik tepki çekiyor. Protestocular ayrıca başbakanın Kral tarafından değil, halkın oyları ile seçilmesini
istiyorlar.
Muhalefetteki İslami Hareket Cephesi,
Kral Abdullah’ı devirmek gibi bir amaçları olmadığını kaydediyor; ancak Mr
Bekit’in atanmasına da karşı olduğunu
belirtiyor.
Ürdün kraliyet ailesi halkın önemli bir
kesiminin desteğini arkasına almış durumda. Bu nedenle Kral Abdullah da protestocuların doğrudan hedef aldığı siyasi
liderlerden biri olmadı.

ması söz konusu olabilir mi?
Eylemcilerin dile getirdiği noktalar, sadece eylemlerle gündeme gelen
Orta Doğu ülkeleri ile sınırlı sorunlar değil; bölgedeki pek çok ülkede
de kendini gösteriyor.
Bu ülkelerin bir diğer ortak noktası
da tüm liderlerin 10 yılı aşkın süredir iktidarda olması ve siyasi çoğulculuğa fazla prim vermemesi.
Bu nedenle yanıtı merak edilen
soru: Orta Doğu’da liderlerin Doğu
Avrupa’da 1989’da yaşanan türden
bir domino etkisiyle iktidardan ayrılması söz konusu olabilir mi?

unus’un batı komşusunda da özellikle gençler,
Tunus’takine benzer taleplerini sokak eylemleri ile dile getirmekte gecikmedi. Burada da en
çok öne çıkan geçim derdi, özellikle de gıda fiyatlarındaki ani artışlardı.
Cezayir’de 1992’den bu yana olağanüstü hal uygulanıyor. Bu nedenle başkentte gösteri düzenlenmesi yasak. Ülkenin başka yerlerinde zaman zaman protestolar düzenlendiyse de son haftalarda
bunlar ilk kez başkent de dahil ülkenin her yerinde eşzamanlı eylemler patlak verdi.
Ancak olaylar Tunus’taki gibi büyümedi. Uzmanlar güvenlik kuvvetlerinin soğukkanlı yaklaşımının ve zamları önlemek için devreye girmesinin etkili olduğunu düşünüyor.
Cezayir hükümeti petrol ve doğal gaz ihracatından önemli girdiler sağlıyor. Bununla da kapsamlı
bir kamu harcamaları programı yürütüyor. Ancak
işsizlik, yolsuzluk, bürokrasi ve siyasi özgürlüklerin kısıtlı olması hala en yaygın şikayetler.
Cezayir’in çalkantılı yakın geçmişi aslında Tunus’unki ile tezat teşkil ediyor. 1990’larda Cezayir
siyaseti ordu ve İslamcı militanlar arasındaki mücadeleye kilitlendi. İslamcı bir partinin kazandığı
1992 genel seçimleri iptal edildi. Bunu 150 bin kişinin yaşamına mal olan kanlı bir iç savaş izledi.
Ancak 03 Şubat’ta olağanüstü hale son verilebileceğinin ilk işareti geldi. Resmi haber ajansı Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika’nın “hükümetten
aşırılıkla mücadele için başka bir yöntem bulunmasını istediğini” duyurdu.

ÜRDÜN

TUNUS

S

eyyar satıcılık yapan üniversite mezunu işsiz
Tunuslu genç Muhammed Bouazizi’nin tezgahına el koyulunca Bouazizi kendisini ateşe verdi
ve ülkede hükümeti deviren isyanın fitilini de tutuşturdu. Ülkedeki sosyal adaletsizlik, işsizlik ve
yolsuzluktan bezmiş olan halk sokaklara döküldü.
Bouazizi’nin de dahil olduğu onlarca kişi hayatını kaybetti.
Hükümet dahil hiç kimse bu kadar şiddetli bir
isyan çıkacağını tahmin etmiyordu. Halkın çoğunluğu ağır ama istikrarlı büyüyen ekonomiye
karşılık, Zeynel Abidin Bin Ali’nin baskıcı, sansürcü ve yolsuzluk sarmalındaki sistemine ses
çıkarmıyordu.
Bin Ali, İçişleri Bakanı’nı görevden alıp, tutuklanan göstericilerin serbest bırakılması talimatını
verdi. 300 bin kişiye iş imkanı yaratacağı, gıda fiyatlarını indireceği ve basınve internet özgürlüğü
sağlayacağı sözü verdi ve 2014’te aday olmayacağını söyledi. Meclisi dağıttı, 6 ay içinde erken
seçime gideceğini açıkladı. Verdiği tavizler işe
yaramayınca da kaçtı.
Son gelen haberlere göre ise Bin Ali sığındığı
Suudi Arabistan’da beyin kanaması geçirerek
komaya girdi.
Tunus’un Künyesi
Devlet başkanı: Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali
İktidara gelişi: 1989
Nüfus: 8,4 milyon

LİBYA

4

1 yıldır iktidarda olan Albay Muammer Kaddafi, Afrika ve Orta Doğu’nun en uzun süredir iktidarda olan
lideri. “Devrimin Lideri ve Kılavuzu”
sıfatıyla anılan Kaddafi aynı zamanda
bölgedeki en otokratik liderlerden biri.
Tunus Cumhurbaşkanı Bin Ali’nin
görevden ayrılmaya zorlandığını duyduğunda, Kaddafi’nin tepkisi “Tunus’u
Zeyn’den iyi kimse yönetemez. Şimdi
Tunus korku içinde yaşıyor” demek odu.
Libya’da her türlü protesto eylemi yasak olmasına rağmen çıkan olaylarda
yüzlerce kişinin öldüğü bildirildi. Kaddafi’nin sert önlemlerine rağmen halk,
yönetimi değiştirme konusunda ısrarlı
gözüküyor.
Libya’nın Künyesi
Devlet başkanı: Albay Muammar Kaddafi
İktidara gelişi: 1969
Nüfus: 6,5 milyon

ir haftayı aşkın süredir protestolara sahne olan Mısır’ın
istikrarlılık konusundaki ünü sarsıldı. Yetkililere açıkça
başkaldırılırken; Cumhurbaşkanı Mübarek önümüzdeki aylarda yapılacak seçimlerde aday olmayacağını açıklamasına rağmen, istifa çağrılarına hedef olmaktan kurtulamadı. Mübarek
derhal istifayı düşünmediğinde, eylemciler de bu taleplerinde
ısrarlı ve son sözü kimin söyleyeceği belirsiz.
Tunus’ta olduğu gibi, Mısırlılar da dar gelirlilik, ekonomik
sıkıntılar, yolsuzlukla mücadele ederken, siyaset konusunda
hoşnutsuzluklarını dile getirebilecekleri kanallardan yoksun.
25 Ocak tarihi ‘İsyan günü’ ilan edildi ve binlerce kişi başkent Kahire ve diğer önde gelen kentlerde toplandı.
Mısır, 1970’lerde temel gıdaya sübvansiyonların kaldırılması
sonucu patlak veren “ekmek protestoları”ndan bu yana bu türden eylemlere sahne olmamıştı.
Polisin plastik mermi ve basınçlı su kullandığı müdahalesi
ters tepti. Takip eden günlerde dinmeyen eylemler sırasında
300 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.
Pek çok gözlemci, eylemlere katılımın boyutları karşısında
ülkede somut bir değişimin kaçınılmaz hale geldiğini düşünüyor. Ancak bu değişimin yönü belirsiz.
ABD demokratik bir sisteme “düzenli bir geçiş” sağlanması
umudundan söz ediyor. Batılı ülkeler muhalefetin yapılanma
olanaklarının sınırlı olması dolayısıyla oluşabilecek bir iktidar
boşluğunun İslamcı grupların işine yaramasından endişe ediyor.
Serbest ve adil seçimler düzenlenirse, İslamcı ve muhafazakar Müslüman Kardeşler hareketinin başarılı olması bekleniyor. Ancak hareketin İslami yönetim idealleri ile demokrasi
ilkelerini nasıl bağdaştıracağı sorgulanıyor. Merak edilen noktalardan bir diğeri de iktidar olurlarsa Mısır’ın ABD ve İsrail
ile ilişkilerinin değişip değişmeyeceği.
Mısır’ın Künyesi
Devlet başkanı: Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek
İktidara gelişi: 1981
Nüfus: 84,5 milyon

YEMEN

G

ünler süren protestolar ardından, Yemen
Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih, 2 Şubat’ta iktidarda geçirdiği 30 yıl ardından yeniden aday olmayacağını açıkladı.
Salih, meclise iktidarı oğluna devretmek gibi
bir niyeti olmadığını da söyledi; “Uzatma yok,
veraset yok, süreyi tekrar başlatmak yok” diye
konuştu.
Bu açıklama muhalefetin planladığı kitlesel
eylemlere 24 saat kala açıklandı. Salih muhalefete de seslenerek eylemlere son verilmesini istedi, ancak bu çağrıları reddedildi.
Ülkede gerilim Tunus’ta Ocak ayındaki eylemlerden bu yana tırmanıyor. 27 Ocak’ta on
binlerce Yemenli başkentte Cumhurbaşkanına
istifa çağrısı yaptı.
Salih bu eylemlerin önünü alabilmek için 23
Ocak’ta gelir vergisinin % 50 azaltılması ve
başlıca emtia kalemlerine fiyat denetimi getirilmesi gibi önlemler açıklamıştı.
Ayrıca olaylara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve aralarında insan hakları savunucusu Tevekkül Kerman’ın da olduğu 36 kişi
serbest bırakıldı. Cumhurbaşkanı’nın memurların ve silahlı kuvvetler personelinin maaşlarını
artırması da sadakatlerini temin etmeye yönelik bir adım olarak yorumlandı.
Yemen, Arap dünyasının en yoksul ülkesi.
Ülke nüfusunun yarısı günde iki doların altında bir gelirle geçiniyor.
Yemen’in Künyesi
Devlet başkanı: Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih
İktidara gelişi: 1978
Nüfus: 24,3 milyon
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Ne tarafa gidiyoruz? Rakamlarla

BUNLARI NE KADAR BİLİYORSUNUZ?

Danimarka’da yaşayan Türkler şaşırtmaya devam ediyor. Artık göçmenlere ait olduğu sanılan sektörlerden hızla ayrılmaya başlayan bayan vatandaşlarımızdan biri taksi şöförlüğüne başlıyor.

dünya rehberi
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GELİN ARABANIZI
GELİN ARABANIZI
Müslüman
sayısı iki katına
çıktı
10 Haziran’a
kadar uçun.
SÜSLEMEK
SÜSLEMEK
Kron’dan
(Vergi
dahil)
başlayan fiyatlarla
6 ay süreli
Danimarka’da
son yirmi yılda ülkede1898
yaşayan
Müslüman
sayısı yüzde
100’ün
bilet kampanyamızdan yararlanın.
BİZİM İŞİMİZ
BİZİM
İŞİMİZiki katına çıktı.
üzerinde
artış göstererek
Gelin arabanızın güzelliğinin
önemli olduğunu düşünüyorsanız, Çiçek mağazamıza uğrayıp
nasıl
bir süsleme istediğininizi
belirtmeniz yeterlidir.
Hemen bizi arayın.

Gelin arabanızın güzelliğinin
önemli olduğunu
düşünüyorsanız, Çiçek
mağazamıza uğrayıp nasıl
bir süsleme istediğininizi
belirtmeniz yeterlidir.
Hemen bizi arayın.

Berk Çoker

D

ünyanın pek çok ülkesine dair bilinmeyenlerin
derlendiği Economist Dergisi’nin Rakamlarla
Dünya Rehberi 2010 (The Economist’s Pocket
World in Figures 2010) isimli kitap, ülkelerin hakkında daha önce duyulmamış birçok veriyi gözler önüne
seriyor. Araştırmaya göre dünyanın en uykucu insanları Fransızlar.
İşte kitaptan bazı başlıklar:

Türkler yemekte dünya şampiyonu!

Zamanını yemek yemekle geçiren ülkeler sıralamasında birinci sırada yer alan Türkiye, günde 162 dakikasını evet yanlış duymadınız toplam 2 saat 42 dakikasını yeme ve içmeye harcıyor. Dünyada en fazla kahve
üretenler Brezilyalılar, fakat en fazla kahve tüketenler
Amerikalılar. Tartışmasız çayı en çok üreten ve tüketen dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip Çin Halk
Cumhuriyeti.
mek istemiş ve İşçi bulma kurumuna
iş bulmak için başvurmuş.
openhag’da taksiye binip
Orada kendisine “Sağlık ve sosyal
de Türkçe konuşan şöföre
yardım görevlisi ol” demişler. Halk
rastlamayanımız hemen he- arasında SOSU asistanı adı verilen
men yok gibidir. Peki Türk- bu mesleği yapmak istememiş Sevçe konuşan bayan taksi şöförü ile yol- tap. “Bu işi yapanlara saygım var,
culuk yaptınız mı? Cevabını nereyse
ama sanki otomatik olarak karşıla“Hayır” değil mi? Artık bundan böyle rına çıkan her göçmene sen SOSU
yağmurlu hava deyip bisiklet, tren,
asistanı ol denmesi beni kızdırdı. Ben
otobüs ya da metroya binmeye üşetaksi şöförü olmak istiyorum deyince
nir de bir taksi çevirirseniz şöförünüz işçi bulma kurumundaki görevliler
belki de Sevtap hanım olacak.
şaşırdılar, anlayamadılar. Ama ben
Sevtap Aslan taksi şöförü olmak
ne istediğimi biliyordum” diye konuiçin gereken sınavları başarıyla geşuyor Sevtap Aslan.
çerek taksi şöförlüğü yapmaya hak
“Ben özgürlüğüne düşkün bir kadıkazanan ilk Türk bayan taksi şöförü nım. Taksi şöförlüğü de belli saat ve
oldu.
mekana bağlı olmayan bir iş, ayrıca
İki yaşında iken ailesi ile birlikte
bu işi seçmem bile özgürlüğümün bir
Danimarka’ya gelen Çankırılı Sevparçası olarak göründüğü için denetap’ı taksi şöförlüğüne iten neden ise mek istedim” diyor. Önceleri taksi
yeni bir şey denemek arzusu ve ken- şöförü olma kararının anne babası
dine biçilen role duyduğu tepki.
ve yakınları tarafından tuhaf karşılaSevtap aerobik antrenörlüğü ve diş nacağını düşünmüş, ama hiç de bekklinik asistanı olarak aslında iki mes- lediği gibi olmamış. Anne ve babası
lek sahibi. Ancak farklı bir şey dene- da Sevtap’a taksi şöförü olma fikrini
Sadi Tekelioğlu

K

gerçekleştirmesi için yardımcı ve destek olmuşlar
Önce taksi şöförleri için gerekli yazılı sınavını geçmiş Sevtap Aslan,
ardından da taksi şöförü belgesini almak için meslek sınavına girmiş. Her
iki sınavı da başarıyla geçerek ilk iş
başvurusunu da yapmış önümüzdeki
günlerde Kopenhag’da direksiyon çevirmeye başlayacak.
Sevtap Aslan’ın hikayesi tipik bir
birinci kuşak göçmen aile hikayesi.
42 yaşındaki Sevtap Aslan’ın 2 yaşında geldiği Danimarka’da ilk olarak
Kopenhag’ın kuzeyinde Kokkedal’da
yaşamış. Orada okula gitmeye başlayan Aslan, “O zamanlar semtte çom
yabancı yoktu. Varsa da bir elin parmakları ile sayılacak kadar azdı. Ben
ve kardeşlerimden başka yabancı çok
azdı. Kopenhag’a taşınınca tam bir
kültür şoku yaşadık. Ben ve kardeşlerim de yabancı olmamıza rağmen
Gaesvaerksvej okuluna giden Afrikalılar, Çinlileri, Pakistanlıları ve Hintlileri görünce çok şaşırmıştım.

Uniq design med den personlige smag

Eğitim Devi: Küba

Dünya’da eğitime en büyük yatırımı Fidel Kastro’nun
komünizmle özdeşleşen ülkesi Küba yapıyor. Öte yandan Orta Afrika ülkelerinden Mali, erkek okur yazarlık oranı yüzde 26 ve dünya sonuncusu.

Kanada’da herkesin bir bilgisayarı var!

Kanada’da 100 kişiye düşen bilgisayar sayısı 94.3 iken,
Birleşik Arap Emirlikleri’nde 100 kişiye 176 cep telefonu düşüyor. En fazla gazete okunan ülke İzlanda, ülkenin yüzde 82’si basılı medyayı takip ediyor. İzlanda
ayrıca yaşam kalitesi en yüksek olan yer. Diğer taraftan Sierra Leone, yaşam kalitesinin en düşük olduğu
ülke olarak kayıtlara girdi.

En genç ölenler Afganlar, en geç ölenler Japonlar

Ölüm oranlarının en yüksek olduğu ülke Afganistan.
Ülkede erkeklerin ortalama ölüm yaşı 43,4. Öte yandan, Japonya’da kadınların ölüm yaşı 86,2. Dünyada
en fazla bira tüketenler Venezuellalılar, yılda kişi başına tüketilen bira oranı 83 litre. Yunanistan dünyada
en çok sigara içen millet olarak başı çekiyor. Günde
kişi başına içilen sigara adedi 8.

berk.coker@haber.dk

Mimar Atila Kahraman
Arkitekt/Bygningskonstruktør

P

ew Forum on Religion &Public Life
adlı kuruluş tarafından yapılan küresel
bir araştırma sonuçlarına
göre Danimarka’da 1990
yılında 109 bin Müslüman
yaşıyordu. Bu sayının 2010
yılında 226 bine ulaştığı belirtiliyor.
Araştırma sonuçlarına göre
Danimarka’daki artış dünyanın diğer bölgelerine göre
daha fazla. Tüm dünya genelinde Müslüman sayısının

2030 yılında iki katına çıkacağı hesaplanırken, 1990
yılında dünya nüfusunun
beşte birini oluşturan Müslüman nüfus sayısının 2030
yılında bu oranın dörtte bir
olacağı belirtiliyor.
Araştırmada ortaya çıkan
ilginç sonuçlardan biri de
Müslüman sayısının Müslüman olmayan ülkelerdeki
Müslüman sayısındaki artışa
bağlanması. İspanya, Ukrayna, ABD, Polonya en fazla
Müslüman nüfus artışının

gözlendiği ülkeler olarak
göze çarpıyor. Bu ülkelerde
Müslüman sayısı yüzde 300
oranında arttı.

En fazla artış Fransa’da

En fazla artış ise Fransa’daki Müslüman nüfusunda gözleniyor. Bundan 20
yıl önce Fransa’da yaşayan
Müslüman sayısı 500 bin
iken bu sayı yirmi yılda 5
milyona ulaştı. Fransa’da
Müslüman nüfus genel nü-

fusun yüzde 10’unu oluşturuyor.

İsveç İskandinavya’da
rekor kırdı

İskandinav ülkeleri arasında
Müslüman nüfus artışının
en fazla olduğu ülke ise İsveç. İsveç’te yaşayan Müslüman sayısı yirmi yılda yüzde
200 artış gösterdi. Norveç’te
ise artış yüzde 166 olarak
gerçekleşti.
(Haber)

Çiçek çeşitleri, güller,
buketler ve tüllerle gelin arabanızı iktidara
süslüyoruz.
2001 yılında
gelen burjuva sağ hükümeti döneminde ülkeye yapılan göçün
Gelin çiçekleri, gelin
Sosyal Demokratlar döneminde yapılan göçü solladığı ve ikiye katladığı öğrenildi.
buketleri yapıyoruz

Sağ partiler de göçü engelleyemedi

A

şırı sağcı Danimarka
luğunun ya diğer AB ülkeHalk Partisi’nin deslerinden gelenler ya da iş ve
teğiyle yaklaşık 10
eğitim amacıyla gelenler olyıldır Danimarka’yı yöneten
duğu belirtiliyor.
Liberal-Muhafazakar sağ koBunlar arasından sadece 6
alisyon hükümeti döneminde bin kişinin aile birleşimi yoyabancılar yasasında sertleş- luyla geldiği ya da sığınmacı
tirmelere gidilmesine ve ülke statüsünde olduğu ifade edikapılarının neredeyse göçe
liyor.
kapalı olmasına rağmen, ülÜlkeye göçün artması, hükeye yapılan göç ikiye katkümetin yabancılar politikalandı.
sında tutarsız olduğu yorumYabancılar Müdürlüğü’nün ları yapılmasına neden oldu.
rakamlarına göre 2008 yıRadikal Sol Parti yabancılar
lında yaklaşık Østerbrogade
70 bin kişiye
sözcüsü
62 Morten Östergaard,
2010 yılında ise yaklaşık 60
”Hükümetin ülkeye daha az
2100 København
Ø
bin kişiye oturma izni verilgöçmen gelmesini istemesi35çoğun38 23 ne
90rağmen ülkeye daha çok
miş. GelenlerinTlf:
büyük

PINAR Lygteskov
Blomster

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

göç olmasının bu hükümetin
yabancılar politikasının tutmadığını gösterdiğini söyledi. Danimarka Mültecilere
Yardım Kurulu da, Danimarka’nın sorumluluklarını
unuttuğunu öne sürdü ve ülkenin mülteci istemediğini,
bunun da Danimarka’nın insani politikasıyla ters düştüğünü söyledi.

DF: “Yabancı karşıtı değiliz”
Ancak hükümetin dışarıdan
destekçisi Danimarka Halk
Partisi, hükümetin yanlış politika uygulamadığını açıkladı. Danimarka Halk Partisi

(DF) sözcüsü Peter Skaarup,
partisinin yabancı karşıtı tutum içinde olmadığını öne
sürerek, “Kamuoyunda her
ne kadar bizi yabancı karşıtı bir parti gibi göstermeye
çalışsalar da, biz yabancılara
nefret duyan bir parti değiliz.
Biz ülkeye katkıda bulunan
göçe her zaman açığız. Biz
sadece sığınmacılar ile Ortadoğu’dan aile birleşimi yoluyla Danimarka’ya gelinmesini
azaltmaya çalışıyoruz. Çünkü
bu insanların ülkeye uyum
sağlaması çok zor ve maliyeti
çok yüksek” dedi.
(Haber)

Doğayı odanıza taşıyın

Zevkinize göre mimarı tasarım

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

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

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

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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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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Şayan’a son veda
Hürriyet gazetesi, Kanal D, CNN Türk ve DHA Danimarka ve
İskandinavya ülkeleri temsilcisi Ünsal Turan ve eşi Emenç
Turan büyük kızları Şayan Turan geçtiğimiz Ocak ayı sonunda
geçirdiği bir rahatsızlık sonucu yaşama gözlerini yumdu.

H

ürriyet gazetesi, Kanal D,
CNN Türk ve
DHA Danimarka ve İskandinavya
ülkeleri temsilcisi Ünsal Turan ve eşi Emenç
Turan büyük kızları
Şayan Turan’ı toprağa
verdiler.
40 Yaşında olan Şayan
Turan geride 7 yaşında
Suzan adında bir kız ve
11 yaşında Deniz adında
bir erkek çocuğu bıraktı.
Şayan Turan’ın cenazesi Kopenhag Kocatepe
camiinde Din Müşaviri
Ahmet Onay ve Kocatepe imamı Dr.Mustafa
Yüce tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Danimarka’nın ilk Müslüman
mezarlığı olan Vestra
mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, yakın
dostları, akrabaları, Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçisi Berki Dibek ve eşi
Sefire Ceyda Dibek, Hürriyet Gazetesi Avrupa Yayın

Yönetmeni Halit Çelikbudak, Türk asıllı Milletvekilleri Hüseyin Araç ve Yıldız
Akdoğan, çok sayıda belediye meclisi üyesi, Danimarkalı ve Türk işadamları, Deniz ve Suzan’ın öğretmenleri ve arkadaşlarının velileri
katıldılar.

Deniz ve Suzan’in gittiği okulda cenaze töreni
nedeniyle bayraklar yarıya indirildi.
Tören boyunca Şayan’ın çocuklarını dedeleri Ünsal Turan teselli
etti.
İmam Dr. Mustafa
Yüce tarafından Okunan duaların ardından
toprağa verilen Şayan
Turan’ın mezarı çiçek
bahçesine döndü.
Ünsal Turan’ın geride
Verda (34) ve Berna (31)
iki kızı daha bulunuyor.
Yüksek Ticaret okulu
mezunu Şayan Turan, Danimarka’da uzun
yıllar THY’da çalıştıktan sonra Güzellik Uzmanı eğitimini tamamlamış, ardından Komando
Subay’ı eğitimi almıştı.
HABER Gazetesi çalışanları ve okurları adına merhume Şayan Turan’a Tanrı’dan rahmet, acılı babası
Ünsal Turan, annesi Emenç
Turan ve çocukları ile yakınları ve tüm sevenlerine
başsağlığı ve sabır diliyoruz.
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Kanser riskinin en yüksek
olduğu ülke Danimarka
Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) tarafından hazırlanan
raporda, Danimarka’nın dünyada kenser rizkini en çok
taşıyan ülke olduğu ve ülkede her yıl 100 bin kişiden
326’sının kanser hastalığına yakalandığı bildirildi.

D

aily Telegraph’taki haberde, Danimarka’da kanser
vakalarının fazlalığında,
hastalığın teşhisindeki
isabetliliğin dünyanın diğer yerlerine göre daha
iyi olmasının ve yaşam
biçiminin etkili olduğu belirtildi.
Danimarkalı kadınların
ortalamadan daha fazla
sigara içmeleri ve ülkedeki yüksek alkol tüketiminin kanser vakalarının
yüksekliğinde payı olduğu
kaydedildi.
Dünya Kanser Araştırma Fonunun verilerine
göre, gelir seviyesi yüksek
ülkelerde kanser oranları, az gelişmiş ülkelere
göre daha fazla. 13 Avrupa ülkesi, ABD, Kanada,
Avustralya ve Yeni Zelanda kanser oranlarının
yüksekliği açısından en
başta gelen 20 ülke arasında bulunuyor. Gelişmiş
ülkelerde daha iyi tanı

konulmasının yanı sıra
refah içindeki nüfusların
daha obez olması, daha
çok alkol tüketmesi ve
daha az hareket etmesi
de faktörler arasında yer
alıyor.
Kanser Araştırma Fonu’ndan Prof. Martin
Wiseman, ’’İngiltere, Danimarka ve diğer yüksek
gelirli ülkelerde oranların
yüksekliği kaçınılmaz de-
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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

ğildir ve yaşam biçiminde yapılacak değişiklikler
risklerde önemli değişiklik yapabilir. Bilim adamları, İngiltere ve diğer
yüksek gelirli ülkelerdeki
en çok görülen kanserlerin üçte birinin, sağlıklı
kilo, fiziksel açıdan daha
aktif olmak ve daha sağlıklı beslenmekle önlenebileceğini tahmin ediyor’’ görüşünü ifade etti.
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Kıyamet ambarı:
»SVALBARD«
Dünyadaki tüm tohumları
kıyamet koparsa diye
Norveç’teki Svaldbard
adalar grubunda bulunan
bu dağın içinde
saklamışlar. Bir dağın
130 metre altında
inşa edilen depoda
4 milyon farklı tohum
saklanıyor.

Laila
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Düğün salonu
Düğün, nişan, doğumgünü, konferans ve diğer
özel günleriniz için cazip imkan ve fiyatlarımızla
sizlere hizmet etmekten kıvanç duyarız

700 kişi için onaylı salon
Her açıdan sahneyi görebilme
İllüzyonist ve otel kiralama

D

ünyanın tüm zenginleri, ki
buna Bill Gates falan da dahil,
uzun yıllardır bir dağın 130
metre içine bir ambar yapmış-

Çeşitliliği Örgütü ve Norveç hükümeti
tarafından yaptırılan Svalbard ambarında, hava sıcaklığı bazı tohumların 1000
yıl yaşayabildiği eksi 18 dereceye kadar
lar.
düşürülüyor.
İçinde “eğer kıyamet koparsa” diye
Projenin arkasındaki beyin ve Küresel
dünyadaki tüm tohumlar var. Bitkisel
Ürün Çeşitliliği Merkez (GDTC) yönetibir “Nuh’un Gemisi” diyebiliriz buna.
cisi Cary Fowler ambarın önemini şöyle
Olmadık bir yerdeki olmadık bir Ada’da açıklıyor:
olmadık işler oluyor anlayacağınız.
“Küresel tohum deposu, tarımsal çeEfsaneye göre, büyük tufan sırasında
şitliliğimizin yok olmasına engel olmak
Nuh Peygamber her canlı türünden biiçin, en son savunma hattı. Gerçek şu
rer çifti gemisine almış ve dünya üzerin- ki; insanlar, dinazorların soyunun tüde yaşamın devamını böyle sağlamıştı.
kendiğinden haberdar, ancak ne yazık
1983 yılından beri Norveç’te yürütülen ki pek çok kimse, tarımsal ürün çeşitlili`Küresel Tohum Deposu` projesiyle, her- ğinde kitlesel bir yok oluş ile karşı karhangi bir felaket durumunda, Nuh’un
şıya kaldığımızın farkında bile değil.
gemisi efsanesinin gerçek olması amaçDepolanan ürün çeşitliliği, besin ihlanıyor.
tiyacımızın karşılanması açısından
Norveç’in kuzeyindeki Spitsbergen
hayati önem taşıyor. Bizim bu depoya
Adası’nda, buzullar arasında dev gibi bir ihtiyacımız var. Çünkü tarımın, iklim
dağın 130 metrealtında inşa edilen ve 9 değişimine, zararlı böceklere, hastalıklamilyon dolara mal olan `Svalbard Küre- ra, kuraklığa karşı adaptasyonunu sağsel Tohum Deposu`, Mart 2008’den beri lamak ve çiftçilere yardım elini uzatmak
faaliyet gösteriyor.
zorundayız.”
Duvarları nükleer bombalara bile dayanıklı olarak inşa edilen bu ambarda,
Dünyadan devlet
dünyada nükleer bir savaş, küresel ısın- fonları aktarılıyor
ma gibi herhangi bir felaketin ardından ABD, İngiltere, Norveç, Almanya, İsviçgeride kalabilen insanlığın soyunu dere ve Kanada`dan devlet fonları aktarıvam ettirebilmesi için, dünyanın dört
lıyor.
bir yanından gelen yaklaşık 4 milyon
Bağışçılar; Avustralya (AusAID), Brefarklı tohum saklanıyor.
zilya (EMBRAPA), Kanada (CIDA),
Uluslararası Tarım Araştırmaları Ens- CGIARKolombiya (Tarım Bakanlığı),
titüsü tarafından organize edilen, yakla- DuPont/Pioneer Hi-Bred (Dünyanın en
şık yüz ülkedeki “bitkisel gen bankaları- büyük patentli GDO tohum ve tarım
”nda bulunan tohum örnekleri Kıyamet kimyasalları devi), Mısır (Tarım BaAmbarı (Doomsday Vault) olarak da ad- kanlığı), Gordon ve Betty Moore Vakfılandırılan bu dev ambarda toplanıyor.
Gordon J. Hammersley VakfıHindistan
4,5 milyon tohum örneğini alabilecek
(Tarım Bakanlığı), Uluslararası Tohum
kapasiteye sahip ambarda kapasite taFederasyonu İrlanda (Irish Aid), İtalya
mamen kullanıldığında akla gelebilecek (Dışişleri Bakanlığı), Lillian Goldman
her tür meyve, sebze ve tahıl tohumu
Hayır Vakfı Yeni Zelanda (Orman ve
bulunacak.
Tarım Bakanlığı), Norveç (Dışişleri Bakanlığı), Rockefeller Vakfı (Yeşil DevTohumlar bin yıl
rim diye bilinen tohumda gen devrimini
saklanabilecek
başlatan petrol devi) Sam Spiegel VakKuzey Kutbu`na 1000 kilometfı, Slovakya İspanya İsveç (Sida) İsviçre uzaklıkta, BM Gıda ve Tarım Örgütü re (SDC) Syngenta AG (İsviçre menşeli
ile Uluslararası Biyoçeşitlilik araştırma GDO tohum ve tarım kimyasalları şirkegrubunun oluşturduğu Küresel Hasat
ti) Syngenta Vakfı.

Sınırsız ve ücretsiz park
Limozinle salona giriş
İsteğe göre yemek çeşitleri

Bize danışmadan karar vermeyin

Torveporten 8, 2500 Valby
Ziya Deveci: 20 67 7673
Mehmet Uğur: 26 70 99 08
Mustafa Deveci: 60 13 18 73

www.lailafestlokale.com
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Fuarın gözdesi Türkiye oldu
İskandinavya’nın en büyük turizm ve sehayat fuarlarından Kopenhag Turizm Fuarı’na Türkiye damgasını vurdu.

B

Scanway Kuzey Kıbrıs’a
da açıldı

aşkent
Kopenhag’daki
Bella
Center Fuar merkezinde 11-13 Şubat tarihlerinde gerçekleşen “FERIE I BELLA 2011”
turizm ve seyahat fuarında
Danimarkalılara safariden
golfe, campingden kültür
turizmine kadar çeşitli tatil
olanakları sunuldu.
150’nin üzerinde ülkenin
tanıtıldığı Kopenhag Turizm fuarında Türkiye standı fuarın en büyük ve en
gözde standı olarak dikkat
çekti. Fuar merkezinin tam
girişinde yeralan Turizm
ve Tanıtma Müşavirliği ile
THY’nin ortak Türkiye standı Danimarkalı ziyaretçilerin
de büyük ilgisini çekti.

Fuara katılan Türk tur operatörü Scanway Tyrkiet Eksperten de Türkiye’nin yanı
sıra bu yıl ilk kez Kuzey Kıbrıs’a da turlar düzenlemeye
başladı. Mısır’daki çalkantılar nedeniyle Mısır turlarını
Fas’ın Agadır bölgesine kaydırdıklarını belirten acenta
yetkilileri, golf turizminde
de önemli yol kat ettiklerini
söylediler.
Scanway Golf turizminin
de hızla büyüdüğünü kaydeden yetkililer, golf turnuvaları düzenlediklerini, Belek’i
golf sahasında birinci sıraya
yükselttiklerini ve dünyanın
en güzel golf sahası haline
getirdiklerini belirttiler.

THY filmi Danimarkalıları etkiledi

Türk Hava Yolları’nın ünlü
Danimarkalı tenisçi Caroline
Wozniacki ile çevirdiği reklam filmini gören Danimarkalıların Türkiye standına
yönelmeleri dikkat çekti.
Türkiye standında, Bodrum Yarımadası Tanıtma
Vakfı (BOYTAV), Göçek

(Haber)

Belediyesi, Alanya Tanıtma Vakfı (ALTAV), Didim
Turizm Altyapı Hizmet
Birliği (DITAB), Antalya`dan Corinthia Club Hotel
Tekirova, Amelia Beach Re-

sort, Fantasia Hotel Deluxe
Kemer, Antalya Golf Club,
KKTC`den Korineum Golf &
Country Club ve THY temsil edildi.
Türk turizmciler, Mısır’ın,
Tunus’un ayaklanmalarla
çalkalanması, İspanya ve
Yunanistan’ı krizin vurması nedeniyle binlerce İskandinav turistin Türkiye’yi
tercih etmesini beklediklerini söylediler.

2010’da 315 bin
Danimarkalı ziyaret etti

Turizm fuarını ziyaret eden Büyükelçi Ahmet Berki Dibek ve eşi Ceyda
Dibek Türkiye’yi temsil eden standları ziyaret ettiler. Büyükelçi Dibek,
Turizm ve Tanıtma müşaviri Hasan Hüseyin Kınıklıoğlu ile THY temsilcisi
Hakan Nart’tan bilgi aldı.

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 315
bin Danimarkalının Türkiye’yi ziyaret ettiğini ifade
eden Turizm ve Tanıtma
Müşaviri Hasan Hüseyin
Kınıklıoğlu, küresel mali
krize rağmen

Danimarka yenilik ve araştırmada
Avrupa ikincisi
Yenilik ve araştırma alanlarında 27 Avrupa Birliği üyesi
ülkedeki gelişmeleri karşılaştıran AB Komisyonu, Danimarka’yi lider ülkeler sıralamasında ikinci sıraya yerleştirdi. Birinci sırada ise İsveç bulunuyor.

A

vrupa Birliği Komisyonu tarafından
açıklanan ”Avrupa
İnovasyon (Yenilik) Puan
tablosu 2010” (European
Innovation Scoreboard
2010) raporuna göre, Danimarka inovasyon ve araştırma alanında en üst sıralarda yeralıyor.
AB Komisyonu’nun raporunu değerlendiren Danimarka Bilim Bakanı Charlotte Sahl-Madsen, inovasyon ve araştırma alanlarında Danimarka’nın en üst
sıralarda yeralmasından
memnunluk duyduklarını
söyledi.

Danimarka iş dünyasından yapılan açıklamalarda
ise, Danimarka’nın ikinci
sıraya yükselmekle yetinmemesi gerektiği vurgulandı.
Dansk Erhverv başdanışmanlarından Christian
Ohm, raporda en üst sıralara yükselmelerine rağmen Danimarka’da küçük
ve orta ölçekli işletmelerin
yeniliklerin hala gerisinde
kaldığını kaydetti.
Ohm, ”Bilgi toplumu olarak her alanda yenileşmede kendimizi küresel rekabette yarışabilecek hale
getirmeliyiz” dedi.

”Avrupa İnovasyon Puan
tablosu 2010” raporuna
göre, Danimarka’nın yenilik ve araştırma alanında
ikinci sıraya yükselmesine
gerekçe olarak şunlar gösterildi:
- Doktora (ph.d) eğitimlerindeki gelişme ve artış.
- Uluslararası bilimsel yayınlar.
- Danimarka’nın lisanslar
ve patentlerden yurtdışından elde ettiği gelirler.
- Araştırma alanında daha
fazla kamusal yatırım ve
eğitime verilen ağırlık.

(Haber)

2009 yılına oranla yüzde
6.20’lik bir artış olduğunu
ve 2011 yılında yüzde 15 civarında bir artış beklediklerini belirtti.

Büyükelçi: Ön yargıların kırılmasında turizmin
önemi büyük

rum ki hem Türkiye hakkında hem de Danimarka’daki
Türkler hakkında daha
iyi bir fikir edineceklerdir.
Ben turizmin özellikle ön
yargıların kırılması açısından çok büyük bir önemi
olduğunu düşünüyorum.
Bu açıdan bu alanda çalışan insanların ülkemizin tanıtımına büyük bir hizmetleri olduğunu düşünüyorum.
Başta Türk Hava Yolları olmak üzere hizmeti geçen
herkesi en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçisi Ahmet Berki Dibek ve sefire Ceyda Dibek
Danimarka’daki Türk tur operatöde fuarda Türkiye’yi temsil
rümüz Scanway Tyrkiet Eksperten
eden Türk standlarını ziyabu yıl ilk kez Kuzey Kıbrıs’a da turret etti.
lar düzenlemeye başladı.
Türk basın mensuplarına
açıklamada bulunan Büyükelçi Dibek, daha şimdiden
geçen yıla oranla daha iyi
rakamlara ulaşıldığını ve
bu yılı da her yıl olduğu gibi
geçmiş yıllara kıyasla ilerleme katederek kapatacaklarını umduğunu söyledi.
Turizmin ülkeye gelir getirmesinin yanı sıra Danimarka ile Türkiye arasındaki ilişkilerin
gelişmesine ve iki ülkenin
birbirini daha iyi anlamasına da katkı yapacağını
söyleyen Büyükelçi Dibek, “Danimarkalılar Türkiye’yi kendi gözleriyle Türk Hava Yolları’nın ünlü Danimarkalı tenisçi Caroline Wozniacki ile
gördükten sonra, inanıyo- çevirdiği reklam filmini gören Danimarkalılar Türkiye standına akın ettiler.

Danimarkalılar dünyaya iş buluyor
Danimarkalı şirketlerin yurdışındaki şirketlerinde
bir milyon 400 bin kişiye istihdam sağlıyor.

D

animarka İstatistik Kurumu’nun 2009 rakamlarına göre
yurtdışında faaliyet gösteren
Danimarkalı işletme sayısı 11 bin civarında bulunurken, yine bu işletmelerde
toplam bir milyon 400 bin kişiye istihdam sağlanıyor.
Yatırımlarını özellikle Avrupa ve Asya’da yapan Danimarkalı firmaların,
istihdam hacminin en büyüğünü yüzde
12’lik payla Hindistan’da, yüzde 7’lik
payla ABD’de ve yüzde 6’lık payla İngiltere’de gerçekleştirdiği bildirildi.
Danimarkalı şirketlerin yurtdışında

sağladıkları toplam İstihdamın geri kalanını ise, Almanya, İsveç, Fransa, Endonezya, Çin, Tayland ve Polonya’da
sağladığı belirtildi.
Danimarkalı şirketlerin yurtdışında
sağladığı istihdam kıtalara göre bölündüğünde, yüzde 51’ini Avrupa’da, yüzde 30’unu de Asya’da gerçekleştiriyor.
Danimarkalı şirketlerin yurtdışında
sağladığı istihdamın yüzde 46’sı finans
sektörü ile hizmet sektöründe, yüzde
22’sini de sanayi sektöründe gerçekleştiriyor.

(Haber)

Şubat/Februar 2011

Taze,
ucuz ve
kaliteli

Nørrebro Bazar ApS
HABER EKONOMİ
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Türkiye’nin
tadı size
çok yakın

TÜRKİYE’NİN TADI BURADA
Evinizin tüm gıda ihtiyacını en ucuz fiyata
karşılayabileceğiniz tek adres!

Danimarka’da Türk
mamüllerini satan en
büyük market
Haftalık indirimlerimizi
internet sitemizden
takip edebilirsiniz

SÜPER UCUZLUK !!!
Marketimize gelin,
ucuz kampanya
ürünlerimizden
yararlanın!

BİZDEN
UCUZU
VAR MI?

NØRREBRO
HELAL
KASAP

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

SÜT DİYARI, ÇAYKUR VE DAHA NİCE TÜRK MARKASI
z
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pa dir
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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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Türkiye’de iki ay…

HZ. MUHAMMED (S.A.V)’İ ANLAMAK

Zeynel Kozanoğlu

Bedriye Zelal Kanat

Haydi Kızlar!

D

animarka İstatistik Kurumu’ndan
gelen son sonuçlara göre genç
kız öğrencilerimiz uzun süreli eğitim
alanında hem yabancı erkekleri geride bırakıyor, hem de Danimarkalı
yaşıtlarından çok daha başarılılar.
Erkeklere oranla daha uzun süreli
okuyup ve daha başarılı olan kızların
başarılarının etkenleri arasında inat,
hırs vb. duyguların yanısıra daha
çok ”anneleri gibi olmamak” ve ”kendi ayakları üzerinde durmak” hırsı
yatıyor. Burada tabi ki ailelerinde
çok büyük rolü var. Yine istatistiklere göre artık yabancı ailelerde çocuklarına eğitim ve meslek sahibi olmak
konusunda eskisine nazaran daha
yapıcı olduklarını gösteriyor.
Erkekler için aynı başarıdan söz etmek zor, çünkü yine son istatistiklere göre sıralamada çok aşağılarda olmakla birlikte seçtikleri eğitim şekli
genellikle kısa dönem eğitim oluyor.
Yani kızlara nazaran erkekler daha
kısa okuyor ve daha kolay meslekler
seçiyorlar.
Burada erkek ve kız çocuklarının yetiştirilme tarzından ve farklılığından söz etmeden geçemeyeceğim. Kızlara karşı ”oku, meslek edin,
ayaklarının üzerinde dur” vb. temennilerde bulunurken, ebeveynler erkek çocuklarına karşı ise ”nasıl olsa
ailesini geçindirecek bir iş bulur, her
işi yapar, baba mesleğini devralır”
vb. tavırlarla daha esnek davranıyorlar. Tabi küçük yaşlardan itibaren
erkek çocuklara daha ayrıcalıklı bir
özgürlük(!) verildiği için, büyüdüklerinde onlara söz geçirememe çok yaşanılan bir durum. Ebeveyn istediği
kadar oğlunun okuması için seferber
olsun, şayet erkek çocuğuna zamanında böyle bir potansiyel aşılanmadıysa belli bir yaştan sonra da bu neredeyse imkansız hale geliyor.
Olaya bir de öğrenci açısından bakmak lazım diye düşünüyorum. Aileler çocuklarına ”büyüdüğünde doktor, mühendis, öğretmen olacaksın“
gibi çocuğun istek ve yeteneklerini
es geçip sadece bulundukları toplumda kendilerini çocuklarının meslekleriyle övüp ön plana çıkarmak
yerine, ”sevdiğin ve meyilli olduğun
bir meslek seç” şeklinde yaklaşırlarsa, çocuklarının eğitimlerinde daha
amacı belirli olacaklarına, daha sağlam kararlarla adım atacaklarına ve
ebeveyni tatmin etme kaygısı gütmeden seçim yapacaklarına ve bu seçimi kendileri için en iyi seçim olduğu
için yapacaklarına yürekten inanıyorum.
Önümüzdeki mart ayının ortalarında Danimarka’da bir çok öğrenci eğitim seçimini yapmak üzere başvurularını gönderecek. Tıpkı kız öğrencilerimizin gurur kaynağı olduğu gibi,
aynı başarıyı erkek öğrencilerimizden de bekliyoruz. Suç olayları listesinde ilk sıralarda yer almayalım,
gelin eğitim konusunda onlarında ne
kadar başarılı olduğunu gösterelim.
En büyük görev payı burada ailelere
düşmektedir.
Bzkanat@hotmail.com

Ü

nlü şair Yahya Kemal Beyatlı İstanbul’dan sık sık Ankara’ya gelirmiş.
Dostları ve yakınları da onu İstanbul’a
yolcu ederlermiş. Bir keresinde Üstat şair’e
“Ankara’nın nesini seviyorsunuz efendim?”
diye sormuşlar. Yahya Kemal şöyle demiş:

“İstanbul’a dönüşünü seviyorum..”
Evet, iki aydır Türkiye’deydim. Bizi
yolcu etmeye gelen akraba arasından
biri aynı soruyu bana sorsaydı.. “Türkiye’nin nesini seviyorsun?” deseydi.. Düşündüm, acaba ne cevap verirdim. Yahya Kemal kadar cesur olup da “Danimarka’ya dönüşünü seviyorum,” diyebilir miydim.. Pek çok kişi yanlış anlayacaktır, biliyorum.
Ama şunu biliniz ki, bir takım odaklar
Türkiye’yi “huzur içinde yaşanacak bir
ülke” olmak durumundan hızla uzaklaştırıyorlar. Bu odakların başında günümüz yöneticileri yer alıyor ama, son
kırk elli yılın, hatta altmış yılın yöneticileri de kusursuz değiller. Onlar da bu
kötüye gidişe seyirci kalarak ülkemize
kötülük etmiş oldular.
Türkiye huzur içinde yaşanacak ülke
olmaktan hızla uzaklaşıyor. Trafikte
kırmızı ışık yanınca durulmaz mı? Kırmızı ışıkta araba durduğunda bir canavar bir çırpıda yan camı kırıyor ve sürücünün çantasını kapıp kayıplara karışıyor. Bu olay İstanbul’da yaşanıyor.
Gözü dönmüş bir yaratık gencecik bir
bayanı parça parça edip öldürüyor. Yakalandığında yargılanıyor. Ağır Ceza
Mahkemesi suçu belirliyor. Ve adamın
ölünceye kadar cezaevinde yatmasına
karar veriyor. Ancak aradan beş yıl geçiyor.
Canavara diyorlar ki, “Hadi aslanım,
serbestsin..”

Dr. İsa Kuyucuoğlu
Hayrola, öldürdü sanılan genç bayan
canlı mı bulundu? Hayır. Yasalar mı değişti? Hayır. Ya ne oldu? Şu oldu efendim. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği
kararı bir üst mahkeme incelemeye vakit bulamadı. Kardeşim, böyle hukuk
mu olur?
Adam serbest bırakıldıktan sonra üst
mahkeme kararını veriyor. Salıverilen
adama diyorlar ki “Gel hemşehrim, içeri..” O avanak salıverildikten sonra ortalıkta dolaştığı için tutulup getiriliyor
ama, cin gibi katiller de var.
Yine bu yöntem üzere salıverilmiş kanlı katillerden dokuzu kayıp. Yer yarıldı
onlar yerin altına girdiler. Devlet bu katilleri bulamıyor.
Bir kişi devleti dolandırmak suçundan
ceza alıyor. Alt mahkeme, üst mahkeme kararı tamam. Dolandırıcı tam içeri alınacakken, pek ağır hasta ve yaşlı
olduğu gündeme geliyor. Hapis cezasını evinde çekmesine karar çıkıyor. Cezasını evinde çekerken bu kez de artık
iyileşemeyeceği göz önünde tutularak
Cumhurbaşkanı tarafından cezası kaldırılıyor. Ve ceza kaldırılır kaldırılmaz bir
mucize gerçekleşiyor.
Ölümcül hasta iyileşiyor. Hemen iki
gün içinde uçağa atladığı gibi komşu
bir ülkeye gidip geliyor. Sonra bir siyasi
partimizin genel kuruluna sekiz kişinin
koltuğunda gelerek dediğini yaptırmaya çalışıyor. Onun dediğine aykırı karar
çıktı diye, partiyi yeni genel kurula zorluyor. Yeni Genel kurulda da genel başkanlığa seçiliyor.
O şimdi bir siyasi partimizin genel başkanı..
Onu oraya seçenler de benim dini bü-

tün insanlarım. “Görevi ehil olana veriniz,” yolunda yüksek yerden gelen emir
var. Bu emrin varlığından haberli insanlarım.
…
Ülkenin genel havası bu. İsterseniz
özel durumlara hiç inmeyelim. Kapanan
iş yerleri.. İşsizlik, açlık, yokluk ve yoksulluk.. Bunun yanı sıra soygun düzeni..
Ülke çapında işleyen bir yolsuzluk çarkı.. Hangi taşın altına baksanız bir aymazlık.
Her yerde kavga var. İnsanlar barut
gibi.. Kimseye bir şey söylenemiyor.
Türkiye televizyonlarına bakılamıyor.
Bir haberi dillerine dolandılar mı, günlerce, haftalarca o haberle yatıp o haberle kalkıyorlar. En büyük kanallarda
program yapan kimi “hatun kişi” ler insanımızın bağrına basacağı olgunlukta
değiller.
Ulusumuzun yüz karası programlar
çöpçatanlık yayınları. Ve de diziler.. Akşam sabah ahlaksızlık ve seviyesizlik şırınga eden diziler. Bir dizide kadın var.
Kadına baba aşık, büyük oğul da aşık.
Büyük oğlun sevgilisi öğretmen bayan
var. Ona da küçük oğul aşık.
Bir takım soytarılar gerçek hayatlarını diziler biçiminde insanımıza dayatıyorlar. Kimin kiminle, nerede ne yaptığı bilinmez durumda.. Genç beyinler bu
olayları izleye gözleye gelişiyor. Burada
sayamadığımız binlerce sorunu görüp de
kahrolmamak olası değil.
Ve ancak şu dilekte bulunabiliyoruz:
“Tanrım, sen Türk insanını koru, Türkiye’yi koru.”zeynelkozanoglu@gmail.com

İş sözleşmeşi kanunu (Ansættelsesbevisloven)
Yüksek Mahkemenin(Højesteret) emsal karaları
lül 2006-12 Mart 2007 tarihleri arasında bir işyerinde çalışmasına rağmen, işüksek Mahkeme 17 ara- vereni kendisine çalışma süresince herlık 2010 tarihinde almış hangi bir iş sözleşmesi vermiyor ve bu
olduğu üç kararla iş sözleş- da çalışanın işi bırakma duyuru süresi
mesi kanununda işverenin
(opsigelsesvarsel) konusunu şüpheli duçalışanlarına karşı yükümlülükleriyle
ruma getiriyor. Bu aynı zamanda mesai
ilgili bir konuyu açıklığa kavuşturmuş
saatleri dışındaki çalışmanın ücretlendioldu.
rilmesi ve işverenin çalışan için emekliSözü edilen kanun, bir işverenin çalışa- lik kasasına ödediği pay konusunda da
nının işe başladığı tarihten itibaren en
anlaşmazlıklara yol açıyor. Sözü edilen
geç bir ay içerisinde çalışanının çalısma işverenin çalışanlarına iş şözleşmesi verşartlarını yazılı olarak çalışanına asgari mediği bilinen bir konu. İşveren, davayı
düzeyde bildirilmesini düzenliyor. İşveaçan çalışanın bu konuda talebi olmasıren ayrıca çalışma şartlarında oluşmuş
na rağmen kendisine bir iş sözleşmesi
değişikliklerin oluşmasından itibaren en vermiyor.
geç bir ay içerisinde çalışanına bunları
Yüksek Mahkeme bu somut örnekyazılı olarak bildirmekle yükümlü. İşve- te tazminatı 10.000 kr. olarak belirledi.
ren, bu sorumlulukarı yerine getirmezse Yüksek Mahkeme dava konusu durumda
çalışanına karşı mevcut ihmalin duruherhangi bir ağırlaştırıcı sebep olmadığı
muna göre çalışanına tazminat ödemek
kanatine varıp calışana ödenecek tazmizorunda kalabilir.
natı sözü edilen rakamla sınırlı tuttu.
Bu kanun yürürlüğe girdiği 1992 yılınYüksek Mahkeme diğer iki davayla başdan bu yana birçok değişikliğe uğradı.
ka konularda tazminatın büyüklüğü koBu durum hangi tür ihmallerin işverene nusunda bazı kriterler getirdi. Bunlara
tazminat ödeme zorunluluğu getirdiği ve göre ihmalin ve hak kaybı riski göz önüödenecek tazminatın büyüklüğü konune alınarak tazminatın 0-10.000 kr. arasunda kafa karışıklığını beraberinde ge- sında değişebileceği öngörülüyor. Mahtirdi. Yüksek Mahkeme almış olduğu bu keme tazminatın belirlenmesinde işvereüç kararla bu durumu açıklığa kavuştur- nin niyeti ve ihmalleri gidermedeki gaymuş oldu.
retini de bu bağlamda önemli buluyor.
Bu üç davanın birinde bir çalışan 1 EyYüksek Mahkeme iş sözleşmesindeHacı Önal, Avukat
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ki eksik veya yanlış maddelerin çalışma
şartlarını şüpheli hale getirmesi durumunda ve bunun sonucunda calışanın
hak kaybına uğraması riski doğmuş ise
ödecek tazminatın 10.000 kr. kadar çıkabiliceğini belirtiyor.
Yüksek Mahkeme işverenin kasten ve
çalişanın iş sözleşmesi talebini sürekli
olarak gözardi etmesi durumunu ağırlaştırıcı bir sebep olarak görüyor ve bu durum tazminatın 20 haftalık maaşa denk
gelecek şekilde yükselebileceğini belirtiyor. Fakat mahkeme 25.000 kr. üzerindeki tazminatların çok ağır ihmallerin
ve çalışanın bunun sonucunda önemli
derecede bir kayba uğraması durumlarına sınırlandırılması gerektiğini belirtiyor.
Burada çalışanlar ve özellikle de işverenler açısından bilinmesi gereken, iş
sözleşmesinin tarihinde yapılması. Aksi
takdirde bu durum birçok sorunu beraberinde getiriyor. İşverenle çalışan arasındaki bazen savaşa varan mücadele,
genel olarak çalışanın işinden ayrıldığı tarihten sonra yaşanıyor. Sözü edilen kanuna aykırı durumlar, iş süresince
oluşan zıtlıkların bir nevi hesaplaşması için de bir neden olarak görülebiliyor.
Bu durum ekonomik külfetler dışında
kişi için çok yıpratıcı olabiliyor.
onal.haci@gmail.com
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eğerli okuyucularım,
Bildiğiniz gibi 14.02.2011 tarihinde
peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in
doğum günü olan mübarek Mevlid kandilini
idrak ettik. Bu nedenle bu sayıdaki yazımı
Sevgili peygamberimizi ve onun insanlığa
getirdiği evrensel mesajını özetle anlatmaya
çalışacağım.
Hz. Muhammed’in (s.a.s) örnek kişiliğinin
zamanlar ve mekanlar üstü evrensel mesajının tam olarak bilinip kavranması, onun
sahip olduğu niteliklerinin, vizyon ve misyonunu iyi tanınmasına bağlıdır. Hz. Muhammed zamanında yaşayıp ona inanan seçkin
insanların (sahabîlerin) Allah’ın resulüne
olan sevgi ve saygılarını ancak “delicesine”
terimi ile ifade edebilir.
Allah Resulunü zamanında yaşayan sahabe kuşağı onu görüp tanıdıktan sonra dünyadaki herkesten ve her şeyden fazla onu
sevdiler. Kendilerine yapılan psikolojik baskı ve fiziksel şiddet bu seçkin insanların
Hz. Muhammed’e olan destek ve sevgilerini
azaltmadı. Bilakis daha artırdı. Hz. Muhammed’e olan sevgi ve saygı sadece onun hayatı ile sınırlı kalmadı. Onun döneminde yaşamadıkları halde onun kişiliğini ve çağlarüstü mesajını iyi kavrayan insanlar da onu
görmeden sevdiler.
Hz. Muhammed (s.a.s), Yüce Allah’ın (c.c.)
insanlar içerisinden seçtiği beşer (insan)
üstü bir beşerdir. Sevgili peygamberimiz,
üstün özelliklerini bir beşer olarak yeterin-

ce ifade edemeyeceğimiz ve Yüce Allah’ın
Kur’ân-ı Kerim’de “Alemlere rahmet olarak
gönderdim” buyurduğu, Hz. Ademle başlayan peygamberlik zincirin en son halkasıdır.
Yüce Allah (c.c.) evrenin göz bebeği olarak
yaratıp “halife” olarak seçtiği insanı sonsuz evrende rehbersiz bırakmamak için ilk
vahyini Hz. Adem’e (a.s) göndermiştir. İlk
insan ve aynı zamanda ilk peygamber olan
Hz. Adem ile, peygamberlik makamının son
mührü Hz. Muhammed arasında kaç tane
peygamber gönderildiğini kesin olarak bilemiyoruz. Sevgili Peygamberimizin haber
verdiğine göre bu sayı, 124.000 veya 224
000’dir. İnsanları iyiye, doğruya ve güzele yöneltmek amacı ile gönderilen bu seçkin insanlardan sadece 28 tanesinin isimleri
Kur’anı Kerim’de zikredilmektedir.
Peygamberlerin sayıları hakkında kesin
bilgiye sahip olmamakla birlikte, Kur’anı
Kerim Yüce Allah’ın (c.c) çeşitli zaman dilimlerinde insanlar içinden seçtiği kutsal elçilerine gönderdiği ilahi vahyin özet olarak
mahiyetinin aynı olduğunu haber veriyor.
Ayrıntısı ve kapsamı farklı olmakla birlikte Yüce Allah’ın, Hz. Musa’ya, Hz. İsa’ya
ve sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed’e
(s.a.s) indirdiği vahyin özü ve içeriği aynıdır. İnsanların nüfusunun artması ve sorunlarının büyümesine paralel olarak, insanlığa
gönderilen kutsal kitapların sayfa sayısı ve
içeriği de genişleyip artmıştır.

Akupunktur ile alerji tedavisi
Mustafa Ceran,
Alternatif tıp uzmanı
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0 yıl önce nadiren
rastladığımız alerji
problemi, artık günümüzün en sık varolan hastalıkları arasında yerini maalesef aldı.
Akupunkturun nasıl etkili olduğu konusunda çesitli araştırmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda şu neticeler elde edilmiştir.
1- Akupunktur vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek direnci arttırmakta, hasta enfeksiyona daha az yakalanmaktadır.
Daha az enfeksiyon daha az kriz
demektir (bardağın taşmasını
engellemiş oluyor).
2- Hastanın duygusal durumu
kontrol altına alınmakta. Stres,
sıkıntı depresyon var ise tedavi
edilmektedir. Bu nedenle bardak
taşmayacak ve reaksiyon oluşmayacaktır.
3- Vücudun kendi steroidini
salgılaması sağlanmakta ve böylece yara içeriden tedavi edilmektedir. Dışarıdan alınan steroid çocuklarin büyümesini engellediğinden, steroidi bıraktırarak bu zarardan çocuklari kurtarmış oluyoruz.
4- Alerji reaksiyonlarını oluşturan salgıların akupunktur tedavisiyle azaldığı saptamıştır.
5- Alerjik reaksiyonda en önemli rolü üstlenen immünoglobülin-e’nin akupunktur tedavisi sonunda azaldığı, örnegin 900 üniteden 200 üniteye düştüğü saptamıştır.
6- Tüm bunlarla beraber akupunktur tedavisiyle vücudun ge-

Sevgili peygamberimizden önce gönderilen peygamberlerin pek çoğu ne yazıkki
Yüce Allah tarafından kendilerine gönderilen dini, pratik yaşamda uygulama imkanı
bulamamışlardır. Örneğin Hz. İsa’ya (a.s.)
hayatta iken sadece 12 kişi (havari) inandığı için, günümüzdeki İncil, Hz. İsa (a.s.) dan
yaklaşık 300 yıl sonra yazılarak kitap haline gerilebilmiştir. Buna karşılık 63 yıl yaşayan Hz. Muhammed (s.a.v.) kırk yaşından
sonra kendisine çeşitli zamanlarda gönderilen ayetleri “vahiy katiplerine” yazdırmış ve
bunları pratik hayatta bizzat uygulayarak,
hem kendi dönemindeki hemde kendi döneminden sonra yaşayan bizlere ve bizden
sonra yaşayacak olan Müslümanlara örnek
olmuştur.
Yüce Allah’ın insanlara din göndermesinin
nedeni akıl ve irade sahibi olarak yarattığı güzel varlığın (insanın) vahiyle destekleyerek hem dünya hayatında hem de sonsuz
hayatta ebedi mutluluğa kavuşmasın sağlamaktır.
Tüm insanlığa ve bütün zamanlara hitap
eden Kur’anı Kerim’in ayetlerinin içerdiği
ilkeleri en güzel yaşayan ve uygulayan Hz.
Muhammed Mustafa (s.a.v.) olmuştur. Hz.
Muhammed’e inanıp onun dînî pratiğini hayata geçirmeden, ne Kur’anı anlamak nede
İslam’ı yaşamak mümkün değildir. Kur’an’ı
Kerim’in zamanlar ve mekanlarüstü evrensel mesajını en iyi şekilde anlayıp uygulayan
Hz. Peygamberin yönteminde sevgi, saygı

ve kardeşlik vardır.
“İslam’ın temeli sevgidir” diyen sevgili peygamberimiz, kendisini doğup büyüdüğü şehirden (Mekke’den) kovan, hatta öldürmek
isteyen ve çok sevdiği amcası Hz. Hamza’yı
şehid eden (ve daha sonra Müslüman olan)
Vahşi’yi bile affedecek olgunlukta yüce bir
ruha sahiptir. Kendisine karşı düşmanlık
besleyen kişilere karşı sevgili peygamberimiz: “Ya Rabbî onları affet, çünkü onlar
gerçeği bilmiyorlar” diye dua etmiştir.
Kutsal Kitabımız Kur’anı Kerimi, Allah’ın
dostu (Habib Allah) Hz. Muhammed’i ve en
son din olan İslam’ı bu seviyeden anlayan
Mevlana Celaleddin’i Rumi, Yunus Emre,
Hacı Bektaş Veli ve Hacı Bayram Veli gibi
Anadolu toprağında yaşamış olan Allah
dostlarının asırlar önce yaptıkları sevgi eksenli, kuşatıcı İslam yorumlarının ve örnek
yaşantılarının, sadece bu yüce şahsiyetlerin
kendi dönemleri ile sınırlı kalmayıp günümüzü de aydınlatacak anlamlar içermesinin
sebebi budur.
Sevgili peygamberimizin evrensel mesajını
en yüksek seviyeden anlayan bu din büyüklerinin kuşatıcı İslam anlayışında nefret yerine sevgi; şiddet yerine merhamet, zulüm
yerine adalet, kibir yerine tevazu ve düşmanlık yerine dostluk vardır.

------------

NOT: 14.02.2011 tarihinde idrak ettiğimiz mübarek
Mevlid kandilinizi tebrik ederim.

kuyucuoglu@gmail.com

YAŞAM

nel dengesi düzelmekte, diğer
hastalıklarla beraber alerjik rahatsızlık görülme oranı da azalmaktadır.
Ayrıca akupunkturun felsefi temellerinin olduğu, kendi mantığı
içinde hastalığı iyileştirme açıklamalarının olduğu, (vücudun qi
enerjisi çogalir, meridyenlerdeki
tıkanıklık giderilir yin-yang dengesi sağlanır vs.) unutulmamalıdır.
Akupunkturun hiçbir yan tesirinin olmadığını, ilaç kullanımını
büyük ölçüde azalttığını, hatta
ilaçların kullanımının kesildiğini düşündüğümüzde akupunkturun önemli olduğu ve neden akupunktur tedavisini tercih ettiğimiz anlaşilmaktadır.
Bu arada özellikle 2005 yılında
ilaçların zararlı etkilerinden dolayı dünyada 200 bin kişinin hayatlarını kaybettiklerini, 2 milyon kişinin de sakat kaldığını
(sağırlık, görme bozukluğu, böbrek yetmezliği, siroz vb.) dikkate
alınmalıdır.
Sonuç olarak şunu belirtelim
ki, alerjik hastalar alerjiyi kendilerine dert etmesinler. Hiçbir
vakit korku ve paniğe kapılmasınlar. Her şeyin bir çaresi olduğunu düşünüp ümitsizlige kapılmamaları bile zaman zaman rahatlatır. Gerçekten her şeyin bir
çaresi olduğu gibi alerjinin de çaresi vardır.
Peki, o halde niye bekliyorsunuz? Sizi bu kadar sıkıntıya sokan alerji probleminden akupunktur ile kurtulabileceginizi
tekrar m edelim?
info@akuzomas.dk

Yazarımız Zeynel Kazanoğlu’ndan yeni bir kitap. »Yassıada’da bir
spiker« adındaki kitapta yazar Kozanoğlu, TRT Ankara Radyosu
spikerlerinden Yılmaz Tok’un hayatından bir kesit sunuyor

G

azetemiz yazarlarından,
gazeteci-yazar Zeynel
Kozanoğlu TRT’nin Ankara Radyosu spikerlerinden
Yılmaz Tok’un hayatından bir
kesiti kitaplaştırdı.
27 Mayıs İhtilali’nde yaşanmış traji-komik olayları akıcı
bir dille okuyucuya sunan yazar Kozanoğlu’nun Yassıada’da
Bir Spiker kitabı Hit Kitap Yayıncılık aracılığıyla kitapseverlere sunuldu. Kitabı internet
üzerinden sipariş edebilmek
mümkün.
Bir anı-roman olan Yassıada’da Bir Spiker, Yılmaz
Tok’un hayatını alt-üst eden
bir olayı ve dönemi bakın nasıl
anlatıyor:

NEDEN YASSIADA’YA
GETİRİLDİ?

Yeni evli ve baba olmaya hazırlanırken kendini Yassıada’da
bulan Tok üstüne üstlük De-

mokrat Parti’ye karşı olan biridir. Ama kendisi gibi Yassıada’ya neden getirildiğini bilmeyen otuz kadar yurttaşla, oto
tamircisi, mühendis, teknisyen,
işçi, banka müdürü ve pilotla
birlikte dertlerini anlatıncaya
kadar aylar geçecektir.

zılmaya devam ediyor. Yılmaz
Tok Yassıada’dan salıverildikten sonra güçlükle işine geri
dönüyor.

NEDEN DAHA ÖNCE
GELMEDİNİZ

Bu arada serbest bırakıldıktan sonra ziyaret edilen Cemal
27 MAYIS 1960
Gürsel’in, sanki mümkünmüş
Ordunun iktidara el koyduğu
gibi, ”Neden daha önce gelme27 Mayıs 1960 Cuma gününden diniz?” demesine, gülsün mü,
iki gün önce, 25 Mayıs Çarşam- ağlasın mı, bilemiyor... Haksız
ba günü, Adnan Menderes’in
bir şekilde gözaltında tutulduEskişehir’de düzenlediği büğu için tazminat ödenmesi bir
yük mitinge Tok’un TRT’nin
yana bu süre boyunca yediği
görevli spikeri olarak gidişiyle
yemeğin, içtiği çayın parası bile
başlayan bu gerçek hayat hikâ- icra yoluyla kendisinden alınıyesi tam dört buçuk ay sonra,
yor...
14 Ekim 1960 Cuma günü biDaha sonraki yıllarda
tiyor...
TRT’nin Ankara ve İzmir radDarbe tartışmalarının, cunta yolarında müdürlük de yapan
yargılamalarının hâlâ sürdüğü Yılmaz Tok bugün seksen yahatırlanacak olursa, bu trajişında, emekli bir delikanlı olakomik hikâye belki de bugün
rak İzmir’de yaşıyor.
başka birilerinin yaşamında ya-
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Tuncay Şanlı Wolfsburg’a imzayı attı

G.SARAY, F.BAHÇE VE BEŞİKTAŞ’I GEÇTİ!

Tuncay Şanlı Almanya Bundesliga takımlarından Wolfsburg’a transfer oldu. Alman ekibiyle 3.5 yıllık sözleşme
imzalayan yıldız oyuncu yeni takımınında 6 numaralı formayı giyecek.
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İşte 21. yüzyılın en iyisi!

ngiltere Premier Lig’de
Stoke City forması giyen
milli futbolcu Tuncay Şanlı, Bundesliga takımlarından Wolfsburg’a transfer

Takımlar Ülkesi Puanı

Futbolda 21. yüzyılın ilk 10 yılının (2001-2010) en iyi futbol takımı
olarak İspanyol devi Barcelona gösterildi

F

utbolda 21. yüzyılın
ilk 10 yılının (20012010) en iyi futbol takımı belirlendi.
Uluslararası Futbol Tarihi

ve İstatistikleri Federasyonu’nun (IFFHS) değerlendirmesine göre Barcelona’yı, İngiliz ekipleri Manchester United ve Liverpool takip etti.

Türk takımlarından ise Galatasaray 38., Fenerbahçe 48.,
Beşiktaş 50. olarak ilk 100
arasına girdi. Trabzonspor
ise 147. sırada yer aldı.

IFFHS’nin futbolda 21. yüzyılın ilk 10 yılının en iyi futbol takımı değerlendirmesinde ilk 10 ve Türk takımlarının sıralamadaki yeri şöyle:

1.Barcelona İspanya
2.550
2.Manchester United İngiltere 2.523
3.Liverpool İngiltere
2.414
4.Arsenal İngiltere
2.410
5.Inter İtalya
2.358
6.Bayern Münih Almanya
2.315
7.Milan İtalya
2.296
8.Real Madrid İspanya
2.257
9.Chelsea İngiltere
2.235
10.Boca Juniors Arjantin
2.095
38.Galatasaray Türkiye
1.467,5
48.Fenerbahçe Türkiye
1.399
50.Beşiktaş Türkiye
1.383,5
147.Trabzonspor Türkiye
905,5

“Bizi ayrılmaya Futbolu Bıraktı!
yüzyılın son 10 yılına attığı gollerle
taraftar zorladı” 20.
damgasını vuran Brezilyalı forvet Ronaldo
Luís Nazário de Lima kısa ismi ile Ronaldo,
futbolu bıraktığını açıkladı.
Berk Çoker

R

usya’nın Anzhi
kulübünün yeni
transferi Roberto Carlos, kendisinin ve
futbolu bırakan Ronaldo’nun takımdan ayrılma
kararlarında Corinthians
taraftarlarının büyük rol
oynadığını açıkladı.
Her ne kadar Ronaldo
futbolu ve Corinthians’ı
bırakma kararında bunun
bir etken olmadığını söylemiş olsa da, Carlos bunun tam aksini söylüyor.
Radio Bandeirantes’e
konuşan Carlos konu
hakkında, “Ronaldo’nun
takımı bırakmasının sebeplerinden birisi buydu.
O, benim de bu kararı al-

1
mamı bekliyordu. İnsanlar her zaman böyle tecrübeler yaşamaz.” ifadelerini kullandı.
Bilindiği üzere Corinthians taraftarları takımlarının Libertadores Kupası’ndan elenmesi üzerine
çok sinirlenmiş, kulüp
çalışanlarının ve oyuncuların arabalarına saldırmışlardı.
Carlos konuyla ilgili
olarak “Eğer taraftarlar
takımın masajcısının,
malzemecisinin, oyuncuların arabalarına saldırmasaydı, eğer böyle
şeyler olmasaydı ben bir
sezon daha kalmayı isterdim.” şeklinde konuştu.

993 yılında başlayan
profesyonel kariyerine 338 gol sığdıran “el
fenomeno” (hadise) lakaplı
sambacının başarıları saymakla bitmiyor.

46 maçta 42 gol!

14 yaşında ülkenin köklü takımlarından Cruzeiro’nun altyapısına Brezilya’nın efsane oyuncusu Jairzinho tarafından kazandırılan Ronaldo’nun Avrupa
serüveni inanılmaz istatistiklerle dolu.
Avrupa’da ilk olarak Hollanda’nın PSV Eindhoven
takımı ile yeşil çime çıkan
Ronaldo, 1994-96 yılları
arasında oynadığı 46 maçta
42 gol olarak Avrupa’nın
büyük klüplerinin dikkatini çekti.
1996 senesinde o dönem

için astronomik bir rakam
olan 17 milyon dolara İspanya’nın Katalan ekibi
Barcelona’ya transfer olan
Ronaldo, burada geçirdiği
bir sezonda maç başına nerede ise bir gol attı.
(37 maçta 34 gol) Barcelona’da mutsuz olduğunu
açıklamasının ardından
İtalya’nın San Siro stadında 85 bin azgın İnter Milan
taraftarına unutulmaz bir
5 sezon yaşattı. Burada da
istatistikleri 68 maçta 49
goldu. İnter Milan’a transfer olduğu sezon Fifa Dünya yılın spor adamı ve Altın
Top ödüllerini kazanarak,
dünya futbolunun efsaneleri arasına ismini yazdırdı.

Sakatlıklarla Mücadele

21 Kasım 1999 günü kendisi ve futbol kariyeri için sonun başlangıcı oldu. Ligde
oynadıkları Lecce maçında

oldu.
Wolfsburg’da sağlık kontrölünden geçen milli futbolcu, işlemlerinin tamamlanmasının ardından
Alman ekibiyle 3.5 yıllık sözleşme
imzaladı. Milli futbolcu, internet
sitesinden yaptığı açıklamada da
‘’Wolfsburg’da oynamayı ve Wolfsburg taraftarlarıyla buluşmayı
heyecanla bekliyorum’’ dedi.
2007 yılında Fenerbahçe’den
Middlesbrough’ya transfer olan
29 yaşındaki golcü oyuncu, 2 sezon boyunca 67 maçta oynadı ve
15 gol attı.
2009 yılında 5 milyon sterline
Stoke City ile anlaşan Tuncay, 44
maçta forma giydi ve 5 gol kaydetti.
Boşnak golcüsü Edin Dzeko’yu ara transferde Manchester
City’ye veren Wolfsburg, Bundesliga’da 23 puanla 12. sırada yer
alıyor.
İngiliz basınında daha önce çıkan haberlerde ise, Wolfsburg’un
Tuncay için 4 milyon euro teklif
ettiği ve Stoke City’nin bu teklifi
kabul ettiği yazılmıştı.
Tuncay Şanlı bu sezon Stoke
City formasıyla 14 maça çıkarken, sadece 1 gol atabildi.
NTV Spor’da yayınlanan Spor
Gecesi programına telefonla katılan milli futbolcu, Alman ekibine transferinin perde arkasını
anlattı.
Transferinin çok kısa süre içinde gerçekleştiğinin altını çizen
Tuncay, yeni takımında kendini
ve ülkesini en iyi şekilde temsil
etmeye çalışacağını söyledi. Ara
transfer döneminde Türkiye’ye
gelmeyi düşünmediğini belirten
yıldız oyuncu, bir gün Tükiye’ye
dönerse Fenerbahçe forması giyeceğini ifade etti.
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ile yaşadığı gerginliklikle hatırlandığının belirtilmesine üzerine
Tuncay, “Saha dışında inanılmaz
bir arkadaşlığımız vardı. Ama
saha içinde futbol anlayışı olarak
onunla anlaşamıyorduk. Saha
dışında 10 numara arkadaştık.
Hala görüşüyoruz, transferimde
de bana yardımcı oldu. Onun futbol anlayışıyla benim futbol anlayışım uymadı. O yüzden bu şekilde gündeme geldik” dedi.

“DÖNERSEM FENERBAHÇE
FORMASI GİYECEĞİM”

Devre arası transfer döneminde
Türkiye’ye dönebilir miydin? Sorusuna tecrübeli futbolcu, “Türkiye’ye dönmeyeceğimi her fırsatta dile getirdim zaten. Benim
nasıl bir Fenerbahçeli olduğumu
tarfatarlar biliyorlar. Oynadığım
dönemde de bunu her zaman
göstermeye çalıştım. Profesyonel olarak değil, amatör olarak
mücadele ettim. Çünkü yüreğimle oynamaya çalıştım. Dönmeyi
düşünmedim, ama dönersem tabii ki Fenerbahçe’ye döneceğim”
diye konuştu.

“HER ZAMAN EN ÜST
DÜZEYDE MÜCADELE ETTİM”

İngiltere Premier Lig’de Middlesbrough ve Stoke City’de her
zaman en üst düzeyde mücadele ettiğinin altını çizen Tuncay,
“Heyecan her zaman olacaktır.
İngiltere’de zor günler de güzel
günler de geçirdim. Ama hiçbir
zaman mücadelemi bırakmadım.
Oynadığım ve oynamadığım dönemler oldu. Mücadeleme her koşulda devam etmemin karşılığını
da Wolfsburg’a transfer olarak
aldım” dedi.

“TRANSFERİM ÇOK KISA
SÜREDE GERÇEKLEŞTİ”

Transferinin çok kısa süre içinde gerçekleştiğini belirten yıldız
oyuncu, “Transferim çok kısa bir

süre içinde gelişti. Wolfsburg benimle çok fazla ilgilendi. Hocasıyla olsun teknik heyetiyle olsun...
Daha önce de beni istemişlerdi,
ama kısmet bugüneymiş. Ben de
dünyanın en güçlü takımlarından
birine geldiğim için çok mutluyum” şeklinde konuştu.

“İLK HEDEF AVRUPA LİGİ”

Wolfsburg’daki hedeflerini de anlatan Tuncay, “Wolfsburg ligde
şu anda çok iyi bir durumda değil tabii ki. İstedikleri puanları
alamadılar. Ama benimle birlikte
5 yeni oyuncu daha geldi. Hedef
bu sene Avrupa Ligi’ne katılmak
daha sonraki senelerde de şampiyonluğa oynamak ve Avrupa kupalarında başarılı olmak. Ben de
saha içindeki mücadelemle hem

kendimi hem de ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım”
dedi.

“İNGİLTERE BANA ÇOK ŞEY
KATTI”

İngiltere’nin kendisine çok fazla şey kattığını vurgulayan milli
futbolcu, “İngiltere’de öğrendiğim en önemli şey; sahada dışında hiçbir zaman sporcunun özel
hayatında yaşadıkları, yaptıkları
önemli değil. Antrenman sahasına girdiklerinde tamamen profesyonelce davranıyorlar. Saha
dışında özel hayatınız tamamen
sizindir” şeklinde konuştu.

“TONY PULIS İLE SAHADA
İÇİNDE ANLAŞAMIYORDUK”

Stoke City’de menajer Tony Pulis

TWITTER’DA TUNCAY ŞANLI
GÜNDEMİ

Stoke City’de forma giyen ve zaman zaman Premier Lig ekibinde
yaşadığı sıkıntılarla gündeme gelen Tuncay Şanlı’nın, Wolfsburg
yolunda olmasının ortaya çıkmasının ardından Twitter’da Tuncay gündemi oluştu. Stoke City
taraftarları, Tuncay Şanlı’nın
hesabı olan @tuncaysanli17’ye
yolladıkları mesajlarda, “Tuncay
bizi bırakma”, “Almanya’da başarılar”, “Sen çok iyi bir profesyonelsin seni kaybettiğimiz için
çok üzgünüz”, “Pulis seni kaybederek büyük bir hata yaptı” gibi
mesajlar yer aldı.
(Kaynak: NTV Spor)

Neden bizde bir ZLATAN yok?
dizinden sakatlanan Brezilyalı, 6 ay sonra futbola geri
döndüğünde maça girdiğinin yedinci dakikasında bir
kez daha dizinden sakatlanınca iki ciddi ameliyatın
ardından, çok uzun süreli
bir tedavi görmek durumunda kaldı.

önüne çıktı. Kendisine bu
sefer ödenen, dudak uçuklatırken, açıklanan rakam
39 milyon avroydu. Aynı
sene içersinde 3. kez Fifa
Dünya yılın spor adamı ünvanını evine götürüyordu.
Bu dönemde kilo ve sakatlıklarla da mücadele
eden süper yıldız, çıktığı
127 maçta 83 gole imza
2002 yılında 39 milyon
atarken, neden vazgeçilAvro!
mez olduğunu birkez daha
2002 yılında Türkiye’nin
kanıtlar gibiydi. Madrid’in
üçüncü olduğu Güney
ardından kısa bir süreliğine
Kore ve Japonya’nın orMilano’ya AC Milan’a gitak düzenlediği dünya kuden Ronaldo kariyerini bu
pasındaki performansı ile
ay Brezilya’nın Corinthians
Brezilya’ya beşinci dünya
kupasını kazandıran Ronal- takımında sona erdirdi.
Ronaldo, dünyanın yaşayan
do, aynı sene bir kez daha
İspanya’ya döndü fakat bu en iyi yüz futbolcusu listesefer Franco’nun Real Mad- sinde bulunuyor.
berk.coker@haber.dk
rid’in de 110 bin kişinin

E

vet çok ilginç ve uygun bir soru:
Neden bizde (Danimarka’da) bir
ZLATAN (İsveç’in dünyaca ünlü
etnik kökenli futbolcusu) yok?
Aslında bu soruyu biraz daha genelleştirebiliriz.
İsveç’te, Almanya’da, İsviçre’de ve daha
bir dizi ülkede milli takımlar düzeyinde,
bunun da ötesinde Dünyanın en gözde
kulüplerinde oynayabilecek kalitede futbolcular var da bizde (Danimarka’da) neden yok? İşte kitabın yazarı Martin Treumer Gregersen bu kitabında bu soruya
yanıt arıyor. Daha doğrusu, yetenekleri
işlemeyen, ortaya çıkarmayan Danimarka
futboluna ve önyargılarına ağır eleştiriler
yöneltiyor.
Martin Treumer Gregersen, Danimarka’da etnik kökenli olan oldukça yetenekli gençlerin ve çocukların olduğunun altını çiziyor ve bu yeteneklerin gelişmeleri
için gerekli çabaların gösterilmediğine
dikkati çekiyor.
Önce, Danimarka spor sistemine eleştirel yaklaşan Martin Treumer Greger-

sen’in kim olduğunu belirtelim: Martin
Treumer Gregersen Danimarka Spor
Enstitüsü’nde çalışıyor. Bunun yanısıra,
Kopenhag Üniversitesi’nde bilimsel araştırmalar asistanı ve Kopenhag ve Malmö’de futbolun futbol kulüplerinin etnik
kökenlilerin sosyal uyumu amacıyla çalışmalar yapmasını öngören projenin de
başkanı.
Martin Treumer Gregersen, geçen yıl
tamamladığı teziyle de Danimarka kulüplerinin etnik kökenlileri nasıl dışladıklarını kanıtlamıştı. Yazarın geçen yıl
tamamlamış olduğu bu tez, şimdi yeniden yazıldı ve “Hvorfor har vi ingen ZLATAN?-Neden bizde bir ZLATAN yok?” adı
altında kitap olarak 27 Ocak 2011 günü
de piyasaya çıkacak.
Yazar bu tezini hazırlarken Danimarka
futbolunun bireysel yeteneklerin öne çıkarılmasından çok takım oyunu ilkesine
oturtulmuş olduğu, yani herkesin oyum
alanında takım sorumluluğu içinde oynadığı, her kesin gerek sahada gerekse
saha dışında eşit olduğu, her oyuncunun

gerektiğinde takımın her yerinde oynayabilecek becerilere sahip olduğu görüşünden yola çıkıyor.
Bu durum doğal olarak üstün yeteneklilerin özel ilgi görmelerini engelliyor.
Yazara göre, özel ve üstün yetenekli olanların özel bir antrenmana tabi tutulması
gerekiyor. Ama Danimarka kulüplerinde
bu durum ihmal ediliyor.
Yazarın gözlemlerine göre işin ilginç
yanı, etnik kökenliler genellikle üstün
meziyetlere sahip futbolcular. Ama antrenörler genelde bu yetenekleri, takımın
yapısına uymadığı, Danimarka futbol kültürüne ters düştüğü, bunların üstüne biraz da ön yargı sahibi oldukları için kullanmıyorlar.
Bunun sonucu da üstün yetenekli bir
çok genç etnik kökenli harcanıyor, marjinal futbolcu olmaktan öteye gidemiyor ve
layık oldukları yere gelemiyor.
Hvorfor har vi ingen ZLATAN?
Neden bizde bir ZLATAN yok?
Yazar Martin Treumer Gregersen. Frydenlund
Yayınevi. 151 sayfa. 199,-kr.
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Marka değeri düşüşte! İspanya’da Topal fırtınası

21. yüzyılın ilk 10 yılının dünyada en güçlü ulusal ligi İngiltere olarak gösterilirken, değerlendirmede Türkiye ligi 11.
sırada yer aldı.

TRANSFERDE AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ OLURKEN, ZARARDA DA ÜÇÜNCÜ OLDUK

Zararda 3. olduk!

U

luslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri
Federasyonu’nun değerlendirmesine göre,
21. yüzyılın ilk 10 yılında, dünyanın en
güçlü ulusal ligleri sıralamasında ilk 15 sıra şöyle
oluştu:

Avrupa’da 8. sırada
IFFHS, 21. yüzyılın ilk 10 yılının Avrupa’da en
güçlü ulusal ligleri değerlendirmesinde ise Türkiye ligini 8. sırada göstermişti.

Ülke Ligi

Puan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

İngiltere
İspanya
İtalya
Brezilya
Almanya
Fransa
Arjantin
Hollanda
Portekiz
Meksika
Türkiye
Yunanistan
Belçika
Kolombiya
İskoçya

11.516
11.120
10.640
9.367
9.235
8.762,5
8.753
7.247,5
6.817,5
6.526
6.250
6.193
6.054
6.011,5
5.932

Yıldırım’dan futbol raporu!
Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım,
futbolda yapısal devrim niteliğinde bir rapor hazırlayıp
Meclis Komisyonu’na sundu.

H

iddink’in milli takım için tercih
etmediği isimlerden olan Mehmet Topal,
İspanya’da fırtına gibi
esiyor.
Yaşadığı sakatlık döneminin ardından yeşil-sahalara dönen ve Valencia
formasıyla düzenli olarak

tekrar görev almaya başlayan Topal, takımının
Atletico Madrid’i deplasmanda 2-1 mağlup ettiği
karşılaşmada sahanın en
iyi isimlerinden birisiydi.
Her iki golün de hazırlanışında payı olan Topal,
performansı ile otoritelerden tam not aldı. Valen-

cia’nın resmi internet sitesinde düzenlenen maçın
adamı anketinde de taraftarların oylarını toplayan
genç oyuncu, Madrid deplasmanında Valencia’nın
2 golünü birden atan Joaquin ile birlikte karşılaşmanın en başarılı futbolcusu oldu.

Carew’den ilginç dövme!
B

eşiktaş’ın eski
futbolcusu Stoke City’nin Norveçli milli golcüsü
John Carew boynuna yaptırdığı
dövmesindeki yazı
hatasıyla ülkesinde günün konusu
oldu. Portekiz’de,
Norveç ile Polonya arasında oynanan
dostluk maçında sahaya çıkan tecrübeli oyuncunun kartal kanadıyla birlikte,
Fransızca yazdırdığı “Ma Vie. Mes Regles” (Benim hayatım, benim kuralım)
yazısında kuralım anlamına gelen ‘Regles’ kelimesinde bulunan ilk e harfinin
üzerine konulan apostrofun hatalı yazılması nedeniyle değişik anlam aldığı
belirtildi.
Kelimenin gerçek anlamı taşıması için

apostrof’un soldan
sağa olması gerekirken, yapılan hata nedeniyle sağdan sola
doğru konulmuş olmasının ‘Benim Kuralım’
anlamını ‘Benim Regalim’ anlamına getirdiği belirtildi.
Bu hatayı sayfalarına taşıyan VG gazetesi, yazıyı birçok
Fransızca dil uzmanı profesöre incelettiğini ve harf hatası olduğunun kanıtlandığını yazdı.
Ayrıca yazının silinmesinin çok zor olduğu ve Carew’in bu yazı hatasıyla hayatının en büyük gafını yaptığı ifade
edildi. Yıldız golcü konuyla ilgili soruya,
“Futbol konuşurum dövmelerimi değil,
hem onlar benim özel şeylerim, niye konuşayım?” yanıtını verdi.

Danimarkalılara Türkiye’de
futbol ziyafeti

F

Aziz Yıldırım’ın diğer
çözüm önerileri şöyle:
- Federasyonlar yeniden yapılanmalı. Amatör futbol ile
milli takımlar TFF çatısında toplanmalı. Profesyonel
futbol ise Kulüpler Birliği’ne bırakılmalı. TFF enerjisini futbolu geliştirmeye
harcamalı. Amatör ligler,
kentsel ve bölgesel olarak
yeniden yapılandırılsın.
- Futbolcular için Süper
Lig’de yüzde 15.6, 1. Lig’de
yüzde 10.6, alt liglerde ise
yüzde 5 olan stopaj vergisi
oranları yeniden gözden geçirilmeli. Sinema biletinde
KDV oranı yüzde 8. Maçta
ise yüzde 18. Bu oran mutlaka düşürülmeli.
- Maç biletlerine alınan ve
belediyelere aktarılan vergi
kaldırılmalı. Spor kulüple-

ri yeni yasa ile yapılanmalı.
Sponsorluk, profesyonel ve
amatör olarak ayrılmamalı.
Sponsorluk harcamalarında
KDV indirilmeli.
- Yeni yasaya göre, Tahkim’in kararları Anayasa
Mahkemesi tarafından iptal
edilebiliyor. Bu gözden geçirilmeli.
- Kulüplerin kullandığı spor
tesisleri, kulüplere devredilmeli.
- İddaa oranları artırılmalı,
e-iddaa oyunu özelleştirilmeli.
- Şiddetin önlenmesi için
statlar yenilenmeli, daha
modern olmalı. Polis okullarında konuya ilişkin dersler okutulmalı. Özel güvenlikler spor tesislerinde staj
görmeli
(Kaynak: Türk gazeteleri)

SPOR-YORUM
İrfan Kurtulmuş

utbolda 2010-11 sezonu ikinci transfer dönemi, her
sene olduğu gibi
yine büyük bir heyecana
sahne oldu. Kulüblerimiz
kadrolarını güçlendirebilmek adına birbirleriyle
kıyasıya bir mücadele verirlerken deyim yerindeyse
paralar havada uçuştu.
Kadrosunu Stancu, Kazım, Yekta, Culio ve Zapata
ile takviye eden G.Saray,
10 milyon Avroluk harcamayla bu alanda öne çıkan
takımdı. Sarı-Kırmızılıların ezeli rakibi
F.Bahçe ise Teknik
Direktör Aykut Kocaman’ın görüşleri
doğrultusunda
oyuncu transfer
etmeyen tek
kulüp oldu.
Sezona Quaresma ve Guti
transferleriyle
başlayan Beşiktaş’ta Ocak
ayında tam manasıyla Portekiz
ekolü hakimdi. Ülkelerinin ulusal takımının
vazgeçilmez oyuncuları Almeida, Fernandes
ve Simao’yu renklerine
bağlayan Siyah-Beyazlılar, bu transferlere yaptığı küçük harcamalarla
da otoritelerden tam not
aldı.
Son şampiyon Bursaspor Miller transferini
475 bin Avroya kapatırken, küme düşme potasından uzaklaşmak isteyen Sivasspor, G.Birliği,
Konya ve üst sıraları
hedefleyen G.Antepspor gibi takımlar da ara
transferin flaş ekiplerindendi. Lider Trabzonspor ise Ocak ayına
‘kadromuzu koruyalım’
parolasıyla girdi. Brozek
kardeşlerin dışında yüksek bir maliyetin altına
girmeyin Bordo-Mavililer, kadrosunu koruyarak belki de en büyük
transfere imza attı.

da transfer sezonu bir
hayli hareketli geçti. En
büyük bomba ise Liverpol’dan Chelsea’ye transfer olan Torres’ti. Takımın gidişatından memnun olmayan Abramovic
İspanyol oyuncu için tam
tamına 58 milyon Avroluk bir bonservis bedeli
ödedi.
Forvet
hattında
sıkıntı yaşayan başka
bir ekip olan

Real Madrid transferin son
günlerinde bu mevki için
Adebayor’la anlaşma sağladı. Hal böyle olunca kulüplerin bütçeleri de bir hayli

zorlandı.
Genel olarak Avrupa’nın 5 büyük ligi
transfer alış verişlerinde zarar ederken
bu halkaya Türkiye’de eklendi. Hatta öyle ki Fransa,
Almanya ve İspanya
gibi ligleride geride
bıraktık. Zararımız
tam tamına 83 milyon
Avro...
(Kaynak: Cumhuriyet Spor)

Milli Takımında işi kolay değil.

Geçen yazımda yazmıştım. Türkiye bir hüsran daha kaldıramaz diye ve bunu düşünmek bile istemiyoruz. Futbol Federasyonu başkanı Mahmut Özgener, kısa bir süre
önce kulüğplerin hakem isyanlarına karşın esti gürledi.
Sayın başkan, esmek gürlemek güzel de bunu en başta
yapacaktınız.
Bir kulüp başkanı hakem odası basıyor, bir diğer kulüp
yöneticisi biz basarsak daha iyi basarız açıklaması yapıyor, bir başka kulüp maçlarımıza filan hakemi istemiyoruz diyor.
Bu tür olaylara ön vermemek için kurallarınızı zamanıda uygulamak zorundasınız. Bir de, futbolda demokrasi olmaz, futbolun kuralı var dediniz. Güzel de kurallar hakemler tarafından her kulübe eşit mi uygulanıyor?
Önce, kuralları herkese demokratik eşitlikte uygulatacaksınız sonra çıkıp bu lafları edeceksiniz. Sadece canı
yananın sesinin yükseldiği günü kurtaranların sessiz kaldığı futbolumuzda, bu durum böyle devam ettiği sürece
daha çok olaylar ve istenmeyen sahneler yaşanacaktır.
Bana dokunmayan bin yıl yaşasın mantığından uzaklaşıp, haklı haksız durumlarda herkes sesini çıkarırsa o zaman ortalık düzelir.
Beşiktaş-F.Bahçe derbisinde sarı-lacivertlilerin haklı galibiyeti yerine, UEFA’nın büyük karşılaşmlarda görev
verdiği tek Türk hakem olan Cüneyt Çakır gereksiz yere
maçın önüne çıktı.
Çakır gibi deneyimli bir düdük, yakın olduğu ve gördüğü pozisyonlarda çalması gereken faulleri çalmaz gereken kartları göstermezse diğerlerinden ne beklenir? Her
hafta hakemleri tartışmaktan futbol severlerde bıktı.

Şayan

Gazetecinin en zor anı ve görevi bir ölüm haberini yazmaktır.
Hele bu çok yakın biri ise daha daha zorlanır. Sevgili dostumuz
ve meslektaşımız Hürriyet Gazetesi Danimarka temsilcisi Ünsal
Turan ve eşi Emenç Turan kısa bir süre önce büyük kızları Şayan Turan’ın ani ölümüyle büyük bir şok yaşadı. Hepimizi yasa
ve üzüntüye boğan bu acı olay sonrası Turan ailesine Allah’tan
sabır diliyor. Şayan’ın geride bıraktığı yavruları Deniz ve Suzan’a uzun ömürler temenni ediyoruz. Rahat uyu Şayan evlatların emin ellerde.

83 milyon avro zarar

A

arhus Belediye meclisi üyesi milletvekili
adayı Bünyamin Şahin
geçtiğimiz günlerde ilginç
bir turistik seyahat gerçekleştirdi.
Şimşek bir kaç hafta
önce Kadiköy Şükrü Saraçoğlu stadında oynanan
ve Fenerbahçe’nin 2-0
kazandığı FenerbahçeTrabzonspor maçına Football Festival Danmark
yöneticilerinden oluşan
14 kişilik bir kafileyi götürdü.

Football Festival Danmark’ın
yönetim kurulunda da bulunan
Bünyamin Şimşek,
oluşumun her yıl çeşitli ülkelerden 200
takımın katıldığı bir futbol
turnuvası düzenlediğini
belirterek, yönetim kurulunun ilk kez Türkiye’de
bir maç izlediğini söyledi.
Şimşek yönetim kurulu
üyelerinin bundan önce
İngiltere, İspanya ve İskoçya’da da futbol maç-

Türk takımları transfere milyon Avroları harcarlarken, Avrupa’da
ları
izlediğini,
ancak İstanbul’daki
müthiş atmosferi hiçbir
ülkede görmediklerini
kendilerine söylediklerini
aktardı.
Oğlu Alaattin Şimşek’in
de katıldığı tur için İstanbul’a gelen kafile İstanbul’un tarihi ve turistik
yerleri de gezdiler.

(Haber)

irfan.kurtulmus@haber.dk
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geçeceğini hemen hemen göstermeye başladı.
Ligin bitimine 12 hafta kala bu ligde daha çok sular
akar denilebilinir. Ama şampiyonluk yarışında geçen yılın Türkiyie şampiyonu Bursaspor istikrarsız tablo çizmeye devam ederken G.Saray ve Beşiktaş lige havlu atmış havasındalar.
Lig lideri Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında müthiş
bir çekişme yaşanıyor ve şampiyonluk yarışında ileriki
haftalarda pek fazla değişiklik olacağı gözükmüyor.
Bu sezon bu ikiliyi zorlayacak bir G.Saray ve yıldızlar
topluluğu Beşiktaş’ın istikrarsız futboluyla ortaya çıkan
vurdumduymazlıkları bu tabloyu gösteriyor..
Beşiktaş, UEFA Kupasında İstanbul’da kendi sahasında aldığı Dinamo Kiev mağlubiyeti sonrası Ukrayna’daki
rövanş maçına pek ümitli gitmiyor. Fakat, futbol bu ve
bir 90 dakika daha var.. Herşey olabilir. Ümitler halen
canlı...
G.Saray’ın tek umudu Türkiye Kupası... BJK’de kupa
da var. Bu iki büyükten biri bu sezonu hüsranla kapatırsa, Türk futbolu adına Avrupa’da büyük gerileme olur.
Zaten, UEFA’da ülke puanları son yıllarda irtifa kaybetmeye devam ediyor.
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utbolun idari yapısı
hakkında tartışmalara çözüm önerileriyle katkıda bulunan Aziz
Yıldırım, Kulüpler Birliği
Başkanı sıfatıyla önemli bir
rapor hazırlayarak Meclis
Komisyonu’nun gündemine
getirdi.
İngiltere modelini örnek
alan Yıldırım, profesyonel
futbolun Kulüpler Birliği’ne
devredilmesini, Futbol Federasyonu’nun sadece amatör ligler ve milli takımlar
ile ilgilenmesini önerdi.
Bunun için Kulüpler Birliği’nin statü, yetki ve görevlerinin özel kanunla belirlenmesi gerektiğini belirten
Yıldırım, bu sayede birliğe
üyelik için gerekli kriterlerin, mali ve idari denetimin
zorunlu hale getirilebileceğini ifade etti.

R
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hem kural hem de demokrasi
Ara transfer dönemi sezon başını aratmadı ve flaş isimler Türkiye Süper Futbolda
ürkiye Spor Toto Süper Liginde şampiyonluk yarışı
Lig’inde boy göstermeye başladılar. Peki bu işten en karlı çıkanlar kim? TBeşiktaş-F.Bahçe derbisinin ardından kimin arasında

F

Sıra

HABER SP
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