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CinemaTurca
FESTIVALAVIS

Tyrkiske filmdage

VI ER FORSKELLIGE MEN IKKE ANDERLEDES

TÜRK SİNEMASI
KOPENHAG’A TAŞINIYOR

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan »CINEMATURCA/
Türkiye Sinema Günleri« film festivali kapsamında
aralarında uluslararası ödüllere de sahip olan 17 Türk
filmi 13-30 Mart tarihleri arasında Kopenhag’da
sinemaseverlerle buluşacak.
Sayfa 19

CEM’İN KATİLLERİ

Tyrkiske filmdage støttes af:

HALA BULUNAMADI

Aarhus’ta
çevre ve
teknik ondan
sorulacak
KØBENHAVN
13-31 marts 2012

HABER
GAZETTE.DK

Kopenhag’da Ayfer
Baykal’ın ardından
Danimarka’nın ikinci
büyük kenti Aarhus’ta
da bir Türk belediyede daire başkanlığına
getirildi.
Sayfa 2

Lise kitabında
Atatürk’e
hakaret
Danimarka liselerinde
okutulması amacıyla
ders kitabı olarak hazırlanan bir tarih kitabında Atatürk Hitler,
Mussolini ve Stalin’e benzerlikler
kuruluyor
Sayfa 21

Türkülerimizi
Kuzey’de
yaşatıyorlar

19 Ocak gecesi başkent Kopenhag’da evinin önünde 8-10 kişinin saldırısı sonucu yaşamını yitiren 21 yaşındaki Cem Aydın’ın katillerinin aradan bir aydan
fazla süre geçmesine rağmen hala bulunamaması tepkilere yol açmaya başladı.
Sayfa 4, 7, 8, 17, 24

Yeni müşterilerimize
Tüm epilasyonlarda
(permanent hårfjerning)

%60 indirim

“Kampanyamız sadece yeni
müşterilerimiz için geçerlidir”

www.cinematurca.com

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

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

Tidsbestilling på telefon 43 69 69 89

klinik@b-beauty.dk
www.b-beauty.dk

Halk müziğimizi Anadolu’dan binlerce
kilometre uzaklıkta Kuzey’in soğuk ülkesi Danimarka’da yaşatmak için büyük
emek veren müzik öğretmeni ve bağlama üstadı Erol Sarıkaya, Danimarka’da
ilk Türk müzik konservatuarın temellerinin atılması için büyük çaba sarfediyor.
Sayfa 20
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eak-design.com

Zevkinize göre mimarı tasarım
Danimarka yapı-standartlarında
Türkiye’de konut projeleri çiziyoruz

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

HİKMET AKSOY - AYIN KARİKATÜRÜ
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Aarhus’ta çevre ve teknik ondan sorulacak
Kopenhag’da Ayfer Baykal’ın ardından Danimarka’nın ikinci büyük
kenti Aarhus’ta da bir Türk belediyede daire başkanlığına getirildi.

A

arhus Belediye Meclisi üyesi
başarılı Türk politikacı Bünyamin Şimşek, Çevre ve Teknik daire başkanlığına getirildi. Şimşek bu görevi devam ettirmekte iken doğum iznine ayrılan Laura
Hay’ın yerine Eylül ayı sonuna kadar
görev yapacak.
Bünyamin Şimşek yeni görevinde; hali
hazırda belediye tarafından sunulmakta olan hizmetin aynı sürat ve kalitede devamını sağlayacağını, bunun yanı
sıra bütçe tasarısının kabulu, bazı yatırım görüşmelerinin sonuçlandırılması,
hafif raylı ulaşım sistemi, liman tüneli
ve liman çevresinde inşa edilecek konut
projelerine yoğunlaşacağını söyledi.
Göreve başlar başlamaz ilk iş olarak,
Türkiye’deki uygulama benzeri, Aarhus’taki resmi binalarda bayrak asılmasını sağlamaya çalılşacağını söyleyen
Bünyamin Şimşek’in önerisine Aarhus

Coco
SKRÆDDERI

TERZİ DİKİŞ ATÖLYESİ
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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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Belediye Meclisinden de destek var.
Geçtiğimiz genel seçimlerde de
Venstre partisinden aday olan Bünyamin Şimşek eşi Fatma Öktem’le
birlikte parlamentoda sandalye sahibi olmak için mücadele etmiş, ancak az bir farkla seçilememişti.

Yerel politikalarda Türk
damgası

Kopenhag Belediyesinde Çevre ve
teknik daire başkanı olarak görev
yapan Ayfer Baykal ve İshöj’da Belediye başkan yardımcılığı yapan
Ahmet Seyit Özkan’ın ardından ülkenin ikinci büyük kenti Aarhus’ta da üst düzey göreve
bir Türk politikacının getirilmesi Türkler arasında memnuniyetle karşılandı.
(Haber)

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

Danimarka gündemini www.haber.dk’dan Türkçe, www.haber.dk
www.gazette.dk’dan da Danca takip edin.
Sinema dünyasını ve Türk filmlerini de
www.sinema.dk’dan takip edin.

www.gazette.dk

www.sinema.dk
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C

em Aydın’ın ailesinin duyduğu
öfke ve acıyı anlamak ancak o
tür bir acıyı yaşamış insanlar için
kolay olsa gerek. Ateş düştüğü yeri
yakıyor. Evlat acısıyla yanıp kavrulan aileyi her ne kadar anlamaya çalışsak da, geceleri başlarını yastığa
koyduklarında acılarıyla başbaşa kalanlar, hiç bir tesellinin giden evlatlarını geri getirmeceğini, çaresizce
kaybetmeyi kabullenmeyi bilenler
onlar.
21 yaşında, yaşamının henüz baharında bir gençti Cem Aydın. Yaşamla, gelecekle ilgili planları, hayalleri
vardı muhakkak. Ama bunların içinde düşürüleceği kalleş bir pusudan
korunmanın planı yoktu elbette.
Çünkü planları arasında güzellikler,
mutluluklar, iyilikler vardı. Öyle erkenden, bir gece yarısı gelen hunharca ölüm yoktu.
Ailesi, yakınları, arkadaşları hep
aynı şeyi söylüyorlar: “Cem’i neden
öldürdüler, anlamıyoruz. O kimseye bir kötülük yapmadı ki! İnsanlara hep iyiliği oldu, ama kötülüğü asla”. Konuştuğumuz herkes,
“Onun öldürüleceği aklımızın ucundan bile geçmezdi” diyor. Herkes
Cem’e kıyan vahşice saldırının nedenini, bu nefreti, bu gözü dönmüşlüğü anlamakta güçlük çekiyor.
Gencecik yaşında bu şekilde öldürülmeyi hiç mi hiç haketmemişti Cem. 8-10 eli sopalı cani Cem’in
gencecik bedenini kana bulamıştı.
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toğrafları taşınıyordu. Kopenhag’da
sadece bir tek ama anlamlı pankart
açılmıştı ve iki kelime yazıyordu
üzerinde: “Şiddete son”.
Siyasetçiler meydanda yaptıkları
konuşmalarda şiddeti lanetleniyor,
cengiz.kahraman@haber.dk faillerin neden hala bulunmadığını
soruyordu. Genç rapçılar sahneye çıkarak onun için şarkılar söylüyordu.
tabuta veda etmekte zorlandılar.
Annesi ve ablası uzunca süre meza- Şiirler okunmuştu. “Başka Cemler
ölmesin, şiddet son bulsun” çağrıları
rın kenarında oturup ağladı.
Sevenleri onu toprağa koyup üzeri- yapılmıştı.
Cem’in acılı annesinin duyduğu
ne toprak serpmeye başladılar. Mezarlıkta büyük bir sessizlik çökmüş- acıyı ve öfkeyi Hollandalı acılı başka
tü. Kimseden çıt çıkmıyordu. Sonra bir anne çok güzel özetlemişti Cem
insanlar sırayla aileye başsağlığı di- için yapılan anma töreninde:
“Ben, seni törene katılan bir çok
leyip ayrılmaya başladılar.
kişiden daha iyi anlarım. Benim 22
Daha sonra yüzlerce insan onun
yaşındaki oğlum da hem de doğumiçin Danimarka’nın üç büyük kentinde ve de İstanbul’da toplandı. Bu gününden bir gün önce hunharca
katledildi. Danimarka’yı sessiz, satoplantılarda Cem anılıyor, şiddet
kınanıyor ve faillerin bulunması is- kin, huzurlu bir ülke sanıyordum”.
İleri demokrasi ve “medeni” oldukteniyordu.
Cem için yapılan anma toplantıla- larını öne süren bir ülkede polisin
bir aydır eli sopalı katilleri bulamarında belki de onu katleden o caniması kafalarda soru işaretleri bıler de vardı ya da sinsice, korkakça bir yerlerden onun için toplanan rakmaya başladı. Aynı şekilde böyle
medeni bir ülkenin başkentinde eli
yüzlerce insanı, onun için yapılan
görkemli uğurlanışı seyrediyorlardı. sopalı 10 kişinin iki araya doluşup,
adam dövmelerini de anlamakta zorAma korkularından ortaya çıkamılanıyor insan.
yorlardı.
Ön saflarda yeralan Cem’in annesi, Katillerin bulunması Cem’in ailesibabası, ablası ve ağabeyi metanetle- nin acısını asla dindirmeyecek, ama
suçluların cezasız kalmaması aileyi
rini korumaya çalışarak beraberlebir nebze olsun rahatlatacağı gibi,
rindeki insanlarla zar zor yürüyorlardı. İnsanların ellerinde onun için şiddete başvuranları, katilleri cesayakılmış meşaleler vardı, Cem’in fo- retlendirmeyecektir.

Ateş düştüğü yeri
yakıyor
CENGİZ KAHRAMAN
Cem hastanede respiratöre bağlanmıştı. Ama hastaneye kaldırıldığında iş işten çoktan geçmişti. Doktorlar da gün boyunca aileye Cem’in
komadan uyanmasının mümkün olmadığını söyleyerek, respiratörü kapatma kararını aileye iletmişler, aile
mümkün olan son ana kadar umutlarını korumaya çalışmış ve respiratörü kapattırmamıştı. Ama sonunda
acılı aile en zor kararı vermişti.
Ertesi gün Cem’in vahşice dövülerek öldürüldüğü sokak rengarenk
çiçeklerle, güllerle donatılmıştı. İnsanlar onun için birer-ikişer toplanmaya başlamışlardı. Kalabalık her
geçen gün artıyor, aileye ziyaretçi
akın ediyor, acılar paylaşılıyor, başsağlığı dileniyordu.
Cem son yolculuğuna uğurlanırken
insanların yüreğinde şiddete duyulan öfke vardı. Herkes, onu öldüresiye döven faillerin bir an evvel yakalanmasını, adalete teslim edilmesini
istiyordu.
Cem Kopenhag’da toprağa verilirken annesi, ablası, ağabeyi, babası,
yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadılar ve uzun süre

Türkiye’nin ve dünyanın her noktasına ucuz uçak bileti
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’Mavi Kart’lı gurbetçiye
kamuda çalışma imkânı
Yurtdışında yaşayan ancak bazı Avrupa ülkelerinin çifte
vatandaşlığı engelleyen yasalarına takılan gurbetçiler için
yeni bir imkân daha tanındı.

HABER
Tlf: 70 3 4 5 6 7 8
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Breivik beraatini istedi

Şiddet masaya yatırıldı

Norveç’te 77 kişiyi öldüren aşırı sağcı Anders Behring Breivik Oslo’da çıkarıldığı onur
madalyasını hakettiğini öne sürerek mahkemeden beraatini istedi.

Cem Aydın’ın 19 Ocak gecesi saldırıya uğrayarak öldürülmesinin ardından HABER gazetesi, gazette.dk, TDN (Türk
Danimarka İletişim Platformu) ile yeni kurulan FORSA (Güvenli Toplum Derneği) tarafından bu ay başlarında düzenlenen “Gençler arasında öfke ve şiddetin kaynağı” başlıklı
tartışma toplantısında şiddetin kaynağı tartışıldı.

DÜĞÜN SALONU

Nawaab
Frederikssundsvej 264
2700 Brönshöj
TLF: 7 0 3 4 5 6 7 8
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milyon ‘Mavi
istendiği için bu insanKartlı’ vatandaşa
lar Türkiye’de telefon
T.C Kimlik numahattı bile alamıyordu.
rası verilecek ve Tür‘Mavi Kart’ uygulakiye ile ilgili her türlü
masından vatandaşlıkişlemi kolayca yapatan çıkan insanların
bilecekler. Ayrıca bu
‘alt soyu’olanlar da
vatandaşlar kamuda
yararlanacak. Yani,
sözleşmeli olarak çalıçocuklar ve üçüncü deşabilecek.
receye giren akrabalar
Yurtdışı Türklerden
da yasa kapsamı içinde
sorumlu olan Başbayer alıyor.
kan Yardımcısı Bekir
Bozdağ, Meclis’e sunMavi Kart nedir?
leşmeli olarak çalışabilecekler“
dukları yasa tasarısı ile yıllarAvrupa
ülkelerinde yaşayıp
dedi.
dır yaşanan büyük bir sorunun
da
yaşadıkları
ülke vatandaşlıTürklerin yoğun yaşadığı Algiderileceğini söyledi.
manya, Avusturya ve Danimar- ğına geçmek isteyenlere, TürYasanın içeriği hakkında bilgi
kiye Cumhuriyeti Hükümeti,
ka çifte vatandaşlığa izin ververen Bozdağ, ”Vatandaş olaizinli
olarak vatandaşlıktan
miyor. Bu yüzden çok sayıda
�
madıkları için bu insanların yaçıkma
izni verir ve kendilerine
�
insan yaşadığı ülkenin vatanşadıkları aksaklıkları ortadan
de ‘Mavi Kart’ denilen bir kart
daşlığını alabilmek için Türk
kaldıracağız.����������������������������������������������
tahsis
edilir. Bu kişilerin pasavatandaşlığından çıkmak zoMavi Kart’tan vatandaşlıktan
port
ve
nüfus cüzdanları iptal
runda kalıyor.
��������������������������
çıkan insanların üçüncü dereceedildiğinden Mavi Kart, Türkiİzin alarak vatandaşlıktan
deki yakınları da yararlanabileye’de ikamet, seyahat, çalışma,
çıkanlar için 1996 yılından bucek. Hayatlarında önemli kolayyatırım,
ticari faaliyet, miras,
güne bazı düzenlemeler yapılsa
lıklar olacak. Sadece askerlik
da sorunlar çözülememişti. So- taşınır mal satın alma, feragi,
yapamayacaklar, seçme, seçilkiralama gibi konularda kolayrunların çoğu e-devlet uygulame �������������������
hakları olmayacak, gümrük- �����������������
����������������
lık
sağlar.
masıyla ilgili. Yapılan resmi işsüz ��������������������
araç getiremeyecekler.
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lemlerde T.C Kimlik Numarası
(radikal.com.tr)
Memur
olamayacaklar ama söz- �����������
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www.nawaab.dk

İskandinavya’nın en yeni ve en lüks
düğün salonu
1 Nisan 2012 günü hizmetinizde

N

orveç’te 22 Temmuz’da
düzenlediği saldırılarda
77 kişiyi öldüren Anders
Behring Breivik, saldırısının “vatan hainlerine karşı önleyici bir saldırı” olduğunu iddia ederek, “hemen serbest bırakılmasını”
talep etti.
Breivik, Oslo mahkemesi önünde
yaptığı konuşmada, “hapsedilmeyi
kabul etmediğini ve derhal serbest
bırakılmayı talep ettiğini” belirterek, 22 Temmuz’daki saldırının
“Norveçli etnik nüfusu korumak
için, vatan hainlerine karşı düzenlenmiş önleyici bir saldırı” olduğu-

nu öne sürdü ve “halkını, kültürünü ve dinini korumak için” hareket
ettiğini söyledi.
Mahkeme daha önce, Anders Behring Breivik’in psikolojik durumunun yeniden tespit edilmesini talep
etmişti.
Oslo mahkemesinin yargıcı, Breivik’in cezaevi yerine psikolojik
tedaviye gönderilmesini öneren
ve büyük eleştirilere neden olan
başlangıçtaki bulguların yeniden
değerlendirilmesinin gerekli olduğunu ve yeni değerlendirme için
Norveçli iki psikiyatristin atandığını da kaydetmişti.
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işitme testi
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Sıra beklemeden hemen
şimdi...
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Türk ve Kürt düğünlerinde yeni, yüksek
standard
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aklaşık 60 dinleyicinin katıldığı
gece TV2 kanalı Lorry tarafından canlı bağlantı ile duyurulurken, moderatör Sadi Tekelioğlu
ile dinleyicilerden Dilek Gök panel tartışması esnasında kurulan canlı yayında tartışmanın nedeni ve beklentiler konusunda
açıklamalar yaptılar.
Panele konuşmacı olarak katılan Bircan
Eker, uzun yıllar çeşitli bakanlıklarda ve
organizasyonlarda gençlerin uyumu için
çalıştığını, bugünlerde ise Çalışma Bakanlığı’nda yürüttüğü görevi nedeniyle gençlerle bir arada olduğunu söyledi.
Genç göçmen kökenli kızlar arasında
eğitim oranının giderek artarken, genç
göçmen erkekler arasında düşüş olmasına dikkat çeken Bircan Eker, not defterini yanında getirdiğini belirterek özellikle
gençlerin daha fazla uyumu çin hükümetten beklentilerini not alarak bunların takipçisi olacağını söyledi.
Kopenhag Belediyesi’nde görevli Savaş
Karakaplan ise, gençler arasında bir iletişim kopukluğu ve önyargılar bulunduğunu
belirterek, özellikle etnik Danimarkalı toplum ile göçmen kesiminin birbirlerine karşı sıklıkla önyargılı yaklaştığını söyledi.
Toplantıda bazı gençlerin dernek kurmak isteyen gençlere belediyelerin destek
vermediğinden yakınması üzerine Savaş
Karakaplan, başvuruların doğru biçimde,
doğru yerlere yapılması gerektiğini ifade
ederek, gençlere bu konularda yardımcı
olabilecekleri sözünü verdi.
Önceki dönem Sosyal Demokrat Parti’den mileltvekilliği yapan Yıldız Akdoğan da, siyasetçi olarak üzerine düşeni
yaptığını ve yapmaya devam edeceğini
belirterek, çalışma dönemi içinde Uyum
Bakanlığı’nın kaldırılması çalışmalarına
ve getto sözcüğünün siyasetçiler arasında
kullanılmasının kaldırılması çalışmalarına
katıldığını söyledi.
Akdoğan ayrıca göçmen gençler arasında suç oranının düşmekte olduğunun
bazı araştırmalar tarafından da saptandığını kaydederek, özellikle göçmen gençler
arasında tartışma kültürünün yerleşmesine odaklanmak gerektiğini anlattı. Akdoğan seçim kampanyası esnasında yaşadığı
bazı tehditleri de dile getirdi.

Gençlere ‘Polis olun’ çağrısı!

Her türlü marka işitme cihazlarını ayarlıyor ve teslim ediyoruz.
���������������������������������������������������
Siz gelemiyorsanız,
biz evinizde ziyaret ediyoruz
��������������������
Daha fazla bilgi için hemen arayın!
�����������������������������������������
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Tartışma toplantısına Kopenhag Polisi Önleyici Hizmetler Birim şefi Peter
Andreasen de katıldı. Andreasen, polis ile
göçmen gençler arasında zaman zaman
diyalog kopukluğu yaşandığını belirtti.
Tartışma gecesine katılmaktan büyük
mutluluk duyduğunu ifade eden Andreasen, Cem Aydın’ın hayatını kaybetme-

Kopenhag şehir merkezine yakın
salonumuzda 1200 kişilik kapasite
sinin ardından Türk göçmen kitlesinin
tartışıldığını, ancak Türk kökenli gençler
arasında 1980’li yıllara oranla suç oranının hissedilir derecede düştüğünü gözlemlediğini anlattı.
Andreasen konuşmasında, Danimarka’da
en iyi uyum sağlamış kesimin Türk toplumu olduğunu da vurgulayarak, “Bunu
bu akşamki panelde bir kez daha gösterdiniz” dedi.
Andreasen, suçu önlemenin yolunun cezadan geçmediğini; bunun, cezaların ağır
olduğu bazı ülkelerde hala suç oranının
yüksek olmasına bakılarak da görülebileceğini söyledi.
Tartışma toplantısında verilen arada
Türk gençleri ile sıkı bir sohbete giren
Peter Andreasen, göçmen kökenli gençleri polis teşkilatına almak için büyük çaba
gösterdiklerini, ancak bunda pek başarılı
olamadıklarını ifade ederek gençlere, “Polis olun” çağrısı yaptı.

Salonumuzu görmeden, bizimle
konuşmadan kararınızı vermeyin

Şiddete kırmızı kart gösterelim

Teşvikleriyle FORSA derneğinin kurulmasını sağlayan Türkiye Cumhuriyeti
Kopenhag Büyükelçiliği Emniyet Müşaviri ve eski Türkiye Emniyet Genel müdür
yardımcısı Feyzullah Arslan da tartışma
toplantısında söz aldı.
Arslan ilginç bir kampanya önerisinde bulundu. “Şiddete kırmızı kart gösterelim” diyerek konuşmasına başlayan
Feyzullah Arslan, herkesin cebinde bir
kırmızı bir yeşil kart taşımasını isteyen
Feyzullah Arslan şiddet eylemleri ya da
suçla sonuçlanabilecek eylemlerle karşılaşanların cebinde kırmızı kartı çıkarmasını istedi. Arslan, olumlu davranışları da
vatandaşların onurlandırarak yeşil kartla
ödüllendirilmesini istedi.
Geceye dinleyici olarak katılan bir çok
genç “Daha fazla katılım olması gerekirdi” derken son şiddet kurbanının bir Türk
olması nedeniyle daha fazla sayıda Türk
katılımcı beklentisi dile getirildi.

Düğün, Nişan, Doğumgünü, kına gecesi ve
diğer her türlü birlikteliklerinizde size en
kaliteli hizmeti vermekten gurur duyacağız.

Rezervasyon için hemen arayın
TLF: 7 0 3 4 5 6 7 8

(Haber)
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Diyanet Vakfı’ndan eleştirilere yanıt
����������������������������
����������������������������
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tireli@haber.dk

rtan işsizlik konusu geçtiğimiz günlerde
yine gündeme geldi. Finans kriziyle birlikte bilindiği gibi işsizlik her alanda artış gösteriyor. Bazı işyerleri iflas bayrağı çekiyor, bazı
işyerleri üretimi kısıtlıyor veya başka ülkelere taşıyor. Devlet ve belediye sektörü yeni memur almıyor, ayrıca kadroda kısıtlamaya gidiyor. Doğal olarak da ticari alanda bir durgunluk yaşanıyor.
Krizin ne kadar daha süreceği konusunda
önemli tahminler olmasına rağmen, aslında
hiç kimse ekonomimin önümüzdeki yıllarda
nasıl olacağı konusunda kesin tahminlerde bulunamıyor. Ekonomik iç içe geçmişlik ekonomik formüller uygulayarak gelecek hakkında
kehanetlerde bulunmayı artık mümkün kılmıyor.
İşsizliğin ve krizin önümüzdeki yıllarda da
devam edeceğini düşünmek pek gerçek dışı
değil. Bu anlamda işsizlere nasıl davranıldığı çok önemli. Maalesef geçimini devlet desteğiyle sürdüren işsizler, hastalar ve emekliler
üzerinde son 10-15 yıldır olumsuz bir hava estiriliyor. Geçen dönemin sağ hükümeti, işsizlik veya hastalık yardımı alanlara karşı ‘savaş’
ilanı etmişti.
Gerek politik gerekse bürokratik söylem, işsizlik ve hastalık yardımı talebinde bulunanları, çalışmak istemeyen, devlet kasasını inek
sağar gibi ‘sağmak’ isteyen, kaçak işler çeviren
bir gup olarak algılıyor ve de öyle muamale
ediyordu. Bu mantık işsizlik ve hastalık yardımının kısıtlama tartışmalarında ve devlet ve
belediye kurumlarından vatandaşa gönderilen
mektuplarda açık açık ortaya konuluyordu.
Yeni hükümet de maalesef aynı mantıkla devam ediyor. ‘Vur abalıya’ misali, Çalışma Bakanı Mette Frederiksen ve Eğitim Bakanı
Morten Östergaard ortak bir açıklamalarında,
işsiz üniversite mezunlarının da her alanda
iş aramaları gerektiğini, hatta gerekirse Netto ve benzeri discount butiklerde kasiyer olarak çalışmaları gerektiğini bildirdi. Bu iki bakanlıkta –eskiden olduğu gibi - işsizleri kendi
alanlarının dışında iş aramamakla suçluyor.
İşsizler tembel, (işsiz) hayatından memnun,
ülkesine karşı sorumsuz bir grup insan olarak
algınlanıyor.
Bu iki insan sıradan iki insan değil. Açıklamaları da sıradan bir açıklama veya talep değil. Üzerinde düşünülmüş ve büyük ihtimalle
bakanlık müsteşarlarının da parmağı bulunan
bir açıklama. Bu yüzden açıklamayı hükümetin zihniyeti diye algılamak doğru olacaktır.
Bu tür söylem ve algılamalar yüzünden yıllardır işsizlik yardımı kısıtlandı, iş arama talebi sertleştirildi. Bunları kendine ‘işçi ve memur’ hükümeti diyen bir iktidarın yapması,
zaten sağ hükümetle arasındaki (en azından
bu tür konularda) farkın ne olduğu pek belli
olmayan bir hükümet için hiç olumlu mesajlar
vermiyor.
İşin belki daha vahim yanı, ufukta işsizlere
olumlu mesajlar verecek hükümet olasalıkları
da görünmüyor. Hem Sosyal Demokrat liderliğindeki hükümet hem de Liberal parti liderliğindeki hükümet işsizliğin sorumluluğunu
da krizin faturasını da işsizlere kesiyor. Sanki haftada 4 değil, 40 iş arasalar, sadece kendi alanlarında değil her alanda iş arasalar her
şey güllük gülüstanlık olacakmış gibi bir sanaryoya bizi inandırmaya çalışıyorlar ve maalesef başarıyorlar da. İşsiz bir vatandaş bu
yüzden işsizlik yardımı talebinde bulunurken
özür dileyerek, devleti kandırıp dolandırmadığının altını defalarca çizerek söze başlıyor.
Suçluluk duygusu artık içimizde.
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Cem’in katilleri hala bulunamadı
19 Ocak gecesi başkent Kopenhag’da evinin önünde 8-10 kişinin saldırısı sonucu yaşamını yitiren 21 yaşındaki Cem Aydın’ın katillerinin aradan bir aydan
fazla süre geçmesine rağmen hala bulunamaması tepkilere yol açmaya başladı.

Danimarka-Türk Diyanet Vakfından Cenaze Fonu’na üye bazı vatandaşların son günlerde dile
getirdiği eleştiriler üzerine Vakıf Yönetim Kurulu’dan yapılan açıklamada, fondaki paraların başka
bir amaçla kullanılmasının söz konusu olmadığı belirtildi.

��������������������������
D
animarka-Türk Diyanet
Vakfından Cenaze Fonu’yla ilgili Türk basın
mensuplarına özel açıklama yapıldı.
Vakfın Glostrup’daki binasında
Vakıf başkanı Dr. Ahmet Onay,
Yönetim Kurulu üyeleri Sema
Yılmaz, Faik Canbaz, Metin Tekin ve Turan Baba’nın katıldığı
basını bilgilendirme toplantısında, Cenaze Fonundaki paraların
herhangi başka bir amaçla kullanılmasının söz konusu olmadığı
belirtildi.
Aynı zamanda Kopenhag Din
Hizmetler Müşaviri olan Vakfın
başkanı Onay, 28 bin 478 üyesi
olan Cenaze Fonunda bulunan
paranın kendine özel bir hesapta
tutulduğunu, yapılan yıllık harcama ve masrafları en minimum
düzeyde tutmaya özen gösterdiklerini söyledi.
Danimarka-Türk Diyanet Vakfı
başkanlığına geldiği Mart 2011
tarihinden itibaren özellikle Cenaze Fonu konusunda çok titiz
olmaya çalıştıklarını belirten
Onay, üyelere gönderilen yıllık
aidat talep çizelgesinde yanlış anlaşılmaların olmasının kendileri-

lerden birisi olduğunu, makam
arabası olarak algılanan arabanın
hizmet arabası olduğunu ve bunun cenaze hizmetlerin yanı sıra,
ülke genelindeki camilere gidip
gelme, imamlarla ve vatandaşlarla görüşme gibi çeşitli faaliyetler
için kullanıldığını ima etti.
Personel giderleri konusunda
ise şu anda yalnızca 2 maaşlı memurun görev yaptığına değinen
vakıf başkanı Onay, 2006-2010
yılları arası personel giderlerindeki yüksek rakamla şimdiki
arasında büyük düşüş olduğunu
belirtti.,
Vakıfta görevli söz konusu 2
memurun günlük işlerinin yüzde
90-95’ni Cenaze Fonuyla ilgili işlerin kapsadığını sözlerine ekleyen Onay, bunların ölen kişilerin
cenaze işlemlerin takibi, ailelerle
görüşme, yeni üyelerin kaydı gibi
çeşitli konular olduğunu bildirdi.
Risk payının yıllık cenaze rakamına göre ayarlandığını vurgulayan Onay, geçen yıl 86 cenazenin
olduğunu bu yıl içinde kesin rakamın bilinmediği için olası artış
ya da eksilme durumuna göre bu
oranın ayarlandığını kaydetti.

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

�
�
�
�
�
�
��������������������������������������������������������������
�
� ���
�
�
�
�
�
�
�
� � �� �
�
�
�
�
�
�� �� ��
����������������������������������������������������
�
�
�
�
���
��
��
●

HABER MERKEZİ

G

�
�
� � ��� �
�
�
�
�
�
�
�
�

●

�
�
�
�

�
���
�
�
�
� ��������

eçtiğimiz 19 Ocak gecesi
başkent Kopenhag’ın Frederiksberg semtindeki Kong
Georgs Vej sokağında evinin
önünde 8-10 kişinin saldırısına uğradıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Cem Aydın’ın katilleri
aradan bir aydan fazla süre geçmesine
rağmen hala bulunamadı.
Katillerin hala bulunamaması çeşitli çevrelerde tepkilerde yol açarken,
katillerin bir an önce bulunmasını
isteyen Cem Aydın’ın babası Haşim
Aydın, polise güvendiklerini, ancak
Cem’in ölümünün üzerinden 1 ay geçmesine rağmen katillerinin henüz bulunamamış olmasının kendilerini derinden üzdüğünü söyledi. Acılı baba,
“Bütün bunlara rağmen Danimarka
polisinin Cem’in katillerini bulacağına
ve cinayeti açıklığa kavuşturacağına
inanıyorum” dedi.
Polisten cinayet soruşturması ile ilgili bir bilgi verilmezken, Birlik Listesi
başkanı Johanne Schmidt Nielsen Haber’e yaptığı açıklamada, Cem’in öldürülmesinin üzerinden bir ay geçmesine rağmen katillerin bulunamayışının
çok garip olduğunu belirtti.
Cem’in ailesiyle görüşen ve başsağlığı dileyen Johanne Schmidt Nielsen,
katillerin bir an önce bulunması temennisinde bulunarak, Cem’in böyle
insafsızca, insanlık dışı bir şiddet sonrası hayatını kaybetmesine anlam vermenin zor olduğunu söyledi ve polisin
katilleri hala yakalayamamış olmasını
“Anlaması zor, acayip bişey” olarak değerlendirdi.
T.C Kopenhag Büyükelçiliği, Kopenhag Emniyet Müşaviri Feyzullah Arslan da gazetemize yaptığı bir açıklamada, bu tür olayların yaşanmaması
dileğinde bulunarak, “Acımız büyük,
ama faillerin bulunmaması acımızı
daha da artırıyor ve kötü niyetlileri cesaretlendiriyor” dedi.
Cem Aydın’ın ailesinin duyduğu öfke
ve acıyı anladığını kaydeden Arslan,
gösterilecek tepkilerin de hukuk sınırları içinde olması çağrısında bulundu.
Arslan, “haklı ve mağdurken suçlu ve
haksız duruma düşmeyelim. Özellikle
Cem’in arkadaşlarına sabırlı olmala-
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Vakfın Glostrup’daki binasında yapılan basın toplantısına Vakıf başkanı Dr. Ahmet Onay, Yönetim Kurulu üyeleri Sema Yılmaz, Faik
Canbaz, Metin Tekin ve Turan Baba katıldı.

ni üzdüğünün altını çizdi.
Cenaze Fonu parasıyla lojman
ve makam arabası alındığı yönündeki şikayetlerin gerçeği yansıt-

madığını söyleyen Ahmet Onay,
bunların Diyanet İşleri Başkanlığı onayı ve Türkiye’nin Kopenhag büyükelçisi Berki Dibek’in

bilgisi dahilinde Vakıf tarafından
alındığa işaret etti.
Onay, lojman konusunda Danimarka’nın en son kalan ülke-
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�
�
��������������������������������������������������������������
�
bulunuyorum�����������������������������������������������������������
ve bu tür olayların bir
ve Aarhus kentlerinde, ayrıca İstan�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�
� �� ��� � �� �
�
�
�
daha yaşanmamasını umuyorum” dedi. bul’da da bir gösteri düzenlendi. Cem
���
� �� �
�
●

Aydın’ın ölümü, son bir kaç yıl içinde
hayatını kaybeden Murat Karabulut
Cem Aydın’ın ölümü Danimarka’da
ve Ekrem Şahin’in ailelerinin acılarıyaşayan Türkiyeli göçmenlerin de aranı da depreştirdi. Odense ve Aarhus
larındaki bağı güçlendirmeye başlakentlerindeki gösterilerde bu ailelerin
dı. Kopenhag’ın Vestre Kirkegaard
ön saflarda olmaları gözden kaçmadı.
mezarlığında toprağa verilen Cem AyBaşkent Kopenhag’da yapılan göstedın’ın cenaze törenine katılımın büyük
riye aralarında başbakan yardımcısı
olması ve mezarlıkta yapılan törene
Margrethe Vestager ile bazı milletveDanimarka Türk toplumunun önde
killeri ve sanatçıların da bulunduğu
gelen bir çok isminin de katılması dikiki bin civarında kişi katıldı. Göstekat çekti.
rilerde yapılan konuşmalarda şiddet
Cem Aydın’ı anmak ve şiddeti kınakınanarak, Cem Aydın’ın katillerinin
mak amacıyla Danimarka’nın başta
bir an evvel bulunması istendi.

Cem Danimarka’yı birleştirdi
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art ayı 15-16 yaş grubundaki gençler için zor bir ay. Zira
bu ay içinde meslek okulu,
lise, ticaret lisesi gibi tercihler yapacaklar.
Bu tercih bu gençlerin geleceğini biçimlendireceği için zor bir tercihtir.
Özellikle işçi ailelerinden gelen gençler eğitim piyasasında ne gibi olanakların bulunduğu konusunda ailelerinden tavsiye alamayacak durumda olduklarından daha da zor günler geçirecekler. Bu gençler ya bu kararı kendi
vermek zorundalar, ya da okullarındaki eğitim danışmanlarına başvurmak
zorundalar.
Bu alanda bugüne kadar yapılan bir
çok araştırma göstermiştir ki, gençler
eğitim seçimlerinde daha çok arkadaşlarının tercih ettikleri alanlara yönelmekteler, ki sıklıkta bu yöntem başarısızlıkla sonuçlanmakta.
Belki bu gençlerin bazıları; matematiğe ve gramere daha fazla kabiliyetleri varken, arkadaşları kuaförlük eğitimini seçtiği için, meslek okulu yönünde bir tercih yapabilmekteler kuaförlük eğitimini seçebilmektedirler.
Yine gençlerin eğitim tercihi konusunda yapılan bir çok araştırma bir
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avantajı vardır. Meslek okulu bitirilir
örneğin elektrikçi olunur ya da lise bitirilir, üniversiteye gidilir. Her eğitim
yatırımdır ve kişi için olduğu kadar
toplum için de önemlidir.
Bu yazıda hem anne babalara hem de
gençlere çağrıda bulunmak istiyorum.
yildiz.akdogan@haber.dk
YILDIZ AKDOĞAN
Her ne kadar bu eğitim piyasasını tam
tanımazsanız da oturun, bir arada geçok gencin fazla düşünmeden klasik
lara sahip olduklarını araştırmadan
leceğiniz için önemli olan bu konuyu
lise eğitimini tercih ettiklerini gösteri- hareket etmekteler. Bu da gençlerin
yor. Göçmen kökenli bir çok kız da lise meslek eğitimini terketmeleri sonucu- konuşun, tartışın.
Oğlunuz Ahmet’e destek olun, onu
tercihi yapıyor, bazıları başarılı bir şe- nu doğuruyor.
bu önemli kararı alırken yalnız bırakkilde liseyi bitirirken bazıları ise terBu alanda yapılan araştırmalarda
mayın. Yanlış bir tercihte bile bulunketmek zorunda kalıyorlar. Klasik lise da sonuç iç karartıcı. Meslek okullamuş olsa en azından size geri döner
eğitimi bazıları için heyecan verici, gü- rını yarıda terkeden göçmen kökenli
durumu anlatır ve daha doğru bir çözel bir eğitim olabilir, ancak bir çok
öğrenci oranı yüzde 50 civarında. Bu
zümü birlikte bulursunuz. Okulu tagenç için zor bir süreç anlamına gelhem bu gençler için hem de toplum
mamen bırakıp sokakta gezmesinden
mektedir.
için bir sorun teşkil etmektedir.
daha iyidir.
Kişisel deneyimlerime dayanarak ilBu gençleri tekrar eğitim rayına
Lise ve dengi eğitim tercihinde bukokullardaki eğitim danışmanlarının
oturtmak zor olmaktadır. Bu gençlunacak
olan gençler, iyice düşünün,
gençlerinin eğitim dalı seçmelerindeki ler okulun kendilerini kabul etmediği
araştırın
klasik liseye mi gideceksirolünün ne kadar büyük olduğunu iyi düşüncesine kapılmakta, öğretmenin
niz,
yoksa
meslek okulunu mu tercih
biliyorum. Eğitim danışmanı, öğrenkendilerini anlamadığını, okulu bitiredeceksiniz,
kararını kendiniz verin.
ci adına ne gibi beklentilere sahip oldikten sonra iş bulamayacaklarını düDaha
önce
bu
tercihleri yapmış arkaduğuna bağlı olarak öğrenciye meslek şünmeye başlamaktalar.
daşlarınızla
konuşun.Unutmayın
hiç
okuluna ya da liseye gitme tavsiyesinBu kısır döngü kırılacaksa eğer, hem
de bulunabilir.
eğitim danışmanlarına, hem anne ba- bir eğitim dalı diğerinden daha iyi ya
da kötü değildir.
Bir çok göçmen kökenli genç meslek balara ama en önemlisi de gençleHepinize bol şans.
okullarını tercih etmekte, ancak bunu re büyük görev düşmekte. Mutlaka
yaparken aslında ne gibi diğer olanak- bir eğitim sahibi olmanın tartışılmaz

Ülkeyi danışmanlar mı
yönetiyor?

Tyrkiske filmdage

VI ER FORSKELLIGE MEN IKKE ANDERLEDES

BOSPHORUS/ ISTANBUL

KØBENHAVN
13-31 marts 2012
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Turkiye Tanitimi Danimarka Yeni cevirileri.indd 14

www.haber.dk

2/7/12 12:12 PM

www.gazette.dk

www.sinema.dk

Danimarka gündemini www.haber.dk’dan Türkçe,
www.gazette.dk’dan da Danca takip edin.
Sinema dünyasını ve Türk filmlerini de
www.sinema.dk’dan takip edin.

www.cinematurca.com

Tyrkiske filmdage støttes af:

HABER
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Borçlanarak Emekli olanlar
Türkiye’de Sağlık Yardımından
nasıl yaralanabilir?

Nyt laboratorium giver klar besked om
fødevareintolerance

AVUKAT CEVDET KOCAMAN

Din sundhed afhænger af hvordan din krop reagerer på
forskellige fødevarer. Nu tilbyder Allegenetics som det
eneste laboratorium i Danmark at teste for
fødevareintolerance.
Ud fra en blodprøve identificerer Allegenetics, præcis
hvilke fødevarer man ikke kan tåle, og hjælper med at
omlægge kosten, så man undgår symptomerne.
hudprobleme
kronisk
træthed

søvnløshed

mavesmerter

fødevareintolerance

astma

overvægt

depression
koncentrations
problemer

• Vi tager 3-4 dråber blod ved hjælp af et prik i fingeren.
• Blodanalysen foregår i vores certificerede
laboratorium ved hjælp af det mest avancerede udstyr
• Efter to dage får du information om dine testresultater
ved en konsultation
• Vi giver dig en skræddersyet guide til din diætperiode
Kontakt
Allegenetics Diagnostics
Laboratory ApS
Elife Tireli
Symbion Science Park
Fruebjergvej 3. 2100
København Ø
Tel. 22 92 00 09
Email:info@genarrayt.dk

S

evgili Haber Okuyucuları,
Bu sayıda sizden gelen ve
birçok okuyucumuzun merek ettiği sorulara cevap
vermeye çalışacağım.
Bize gelen soruların başında hizmet birleştirmesi yaparak borçlanma yapıp
emekli olmayı düşünen okuyucularımız, Türkiye’den
emekli olduktan sonra sağlık hizmetlerinden yararlanıp yararlanamayacakları
konusunda bilgi istemektedirler.
Bir önceki yazımıza yazdığımız gibi borçlanma yapan
vatandaşlarımızdan aynen
Türkiye’de emekli olanlar
gibi sağlık hizmetleri keseneği kesilmektedir. Buna
rağmen 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren Genel Sağlık Sigortası Kanunun 60/g maddesi, yurtdışı
borçlanması yaparak emekliye ayrılanların sağlık yardımından yararlanabilmesi için Türkiye’de ikamet
etmeleri şarttır demektedir. Buna göre yurtdışında
ikamet edenler bundan yararlanamazlar. Yalnız hem
Türkiye’de hem de yurtdışında yaşayanların çoğun-
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kocaman@yahoo.com

luk olarak nerede yaşadıkları bu durumda önem kazanmaktadır. Altı aydan biraz
fazla Türkiye’de ikamet ettiğiniz takdirde sağlık hizmeti yardımından yararlanır Türkiye’deki emekli vatandaşlarımız gibi ilaç bedelleri ‘de bu yardımın içerisindedir.
İkinci en çok sorulan soruda ‘Yurda Kesin Dönüş Yapmak’ ne demektir olarak sorulmaktadır.
Sevgili okurlar, Yurda kesin dönüş yapmak, hizmet
birleşmesi yapıp Türkiye’den emekli maaşı almaya
başlayacak vatandaşlarımız
için ön şart olarak önlerine çıkmaktadır. Bu nedenle birçok borçlanma yapıp
Türkiye’den emekli olmayı
düşünen okuyucumuzda tereddüt yaratmaktadır.
Türkiye’ye kesin dönüş
yapmak kişinin yıllardır yaşadığı yabancı ülkede her
şeyini bırakıp, gelip Türkiye’ye yerleşmesi değildir.
Yukarıdaki soruda da vurguladığımız gibi her iki ülkede de belli süreler yaşayabilir. Türkiye’de emekli
maaşını sorunsuz alabilmesi için aranan en önemli un-

surlar ise,
a) İkamete dayalı olarak
bulunduğunuz ülkeden sosyal yardım ve sigorta yardımı almamanız.
b) Uzun süreli bir sigortalı
iş kolunda çalışmamanız.
Sonuç olarak okurlarımızın Türkiye’den borçlanarak emekli olmaları için kesin dönüş kavramını bu şekilde anlayarak girişimde
bulunmalarını öneririz.
Bu haftaki yazımızı bu
günlerde Türkiye’de çok konuşulan ve HABER Gazetesinin bu sayısındaki sütunların ‘da gördüğünüz ve bize
de sıkça sorulan soru ile bitirelim.
1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren ‘Zorunlu Genel Sağlık Sigortası’ kanunun 60 ve 61. Maddeleri
yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı bu uygulamanın
dışında tutmaktadır.Buna
rağmen birinci adres olarak
Türkiye’deki adresini bildirenler veya Danimarka’daki
adresini güncellemeyen vatandaşlarımıza Sosyal Güvenlik Kurumundan ‘gelir
testine başvurmaları konusunda yazılar gelmektedir.
Bu durumda olanların Kopenhag Büyükelçiliği Çalışma Müşavirliğinden randevu alarak istenilen belgelerle durumlarını düzelmelerini öneririz.
Karlı Ankara’dan selamlar
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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 Salı günleri 16.00 - 19.00
saatleri arasında; Yaya ve alışveriş caddesi Strøget (Illum) yanında Højbro
Plads bitişiğinde bulunan,

Cross-Over, Lille Kirkestræde 3,2 1072 Kbh. K

adresine gelebilirsiniz

Daha fazla bilgi için www.cross.over.dk
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Seyahat acentasından cazip hizmet
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S

eyahat sektöründe
uzun yıllara dayanan tecrübeye
sahip Ticketnet,
vatandaşlarımıza ilginç bir
ürün ve hizmet sunmaya
başladı.
Kopenhag’ın Vesterbro
semtinde Vesterbrogade
28 no’lu adreste hizmet
veren Ticketnet bundan
böyle ekonomik olarak zor
durumda olan vatandaşlarımıza faizsiz 12 ay vadeli
bilet satışlarına başladı.
Şirket sahibi ve yetkilileri Bekir Yıldız ve Şahin
Yıldız, bir çok vatandaşımızın aniden ortaya çıkan

bazı durumlar nedeniyle
seyahat etmek zorunda
kaldıklarını, ani olarak
bilet bulmanın yanı sıra
bilet alacak ekonomik olanaklara sahip buılunamadaklarını da gözlediklerini
söylediler.
“Bazen aniden bir cenaze
içi veya ani hastalık durumunda vatandaşlarımızın
Türkiye’ye gitmeleri gerekiyor. Özellikle cenaze,
düğün vs gibi durumlarda
kalabalık olarak seyahat
etmek bir çok vatandaşımızı ekonomik olarak zorlayabiliyor” diye konuşan
Şahin Yıldız, kalabalık ai-

lelerin ekonomik şartların
zorluğu nedeniyle izine ve
tatile de gidemediklerini
söyledi.
Bekir Yıldız “Artık; izin,
tatil, cenaze, düğün ve diğer sosyal birliktelik amaçlı seyahatler ekonomik zorluklar nedeniyle kısılmak
ya da iptal edilmek zorunda kalmayacak. Vatandaşlarımız bilet alacakları zaman hiç faiz ödemeden 12
ay içinde ödeyebilecekler
“ dedi ve uygulamalarını
müşterileri tarafından büyük ilgi göreceğini beklediğini söyledi.
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Sarı plakalı araç sahipleri dava açsınlar

S

ık sık gazetelerde
ve televizyon haberlerinde sarı ticari plakalı araç kullananlara hakkında vergi
dairesi tarafından bu araç
sahiplerinin araçlarını özel
amaçları için kullandıkları
yolunda açıklama yaptıklarını görüyor, okuyoruz.
Açılan davaların konu olduğu haberler görüyoruz.
Vergi daireleri sarı plakalı
araç sahiplerinin araçları
özel amaçları için kullandıkları iddiasıyla dava açıyorlar. Bu davaları vergi
dairesinin her zaman kazandığı yolunda yanlış bir
algılama mevcut.
Vergi davaları konusunda uzmanlaşmış avukatlık
firması Tommy V Christiansen’den yapılan açıklamada vergi dairesi tarafından sarı plakalı araç
sahiplerine karşı açılan
davaların çoğunun araç sahipleri lehine kazanıldığı
belirtiliyor.
Tommy V. Christiansen
tarafından yapılan açıklamada bu tür davalarda
ispat zorunluluğunun her
zaman Vergi dairesinde olduğu belirtildi.
Örneğin bir sıhhi tesisatçının 6 yaşındaki oğlu
ile birlikte ticari aracında
durdurulduğunu ve oğlu
arabada olduğu için sarı
plakalı ticari aracın özel
amaç için kullandıldığı iddiasıyla kendisine Vergi

dairesi tarafından ceza kesilmek istendiğini belirten
avukatlık firması yetkilileri; mahkemenin sıhhi tesisatçıyı, oğlu hasta olduğu
çocuk yuvasına gönderemediği için yanında bulundurduğu yolundaki itirazını kabul ettiğini ve sıhhi
tesisatçıyı haklı bulduğunu belirttiler.
Buna benzer bir çok davada Vergi dairesi tarafından açılan davalara itiraz
etmenin yararlı olabileceğini söyleyen ve bu tür
davalarda uzmanlığı olan
avukat Christian Falk
Hansen, sarı plakalı ticari araç sahiplerini uyararak Vergi dairesinin açtığı
davaların sadece yüzde
50’sini kazandığını belirtti
ve itirazda bulunmanın bir
çok durumda yararlı olabileceğini söyledi.
Bürolarında Vergi konusunda uzmanlaşmış 12
avukatları bulunduğunu
belirten Tommy V. Chris-
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tiansen avukatlık firması
yetkilileri; vergi müfettişleri tarafından firmalara
ve işyerlerine yapılan baskınlarda vergi müfettişlerinin tahmini olarak ortaya
çıkardıkları ciro miktarının da sık sık dava konusu
olduğunu, dava açmaktan
geri durulmaması gerektiğini ve açılan davalar sonunda da işyeri sahiplerini
memnun edilecek bir orta
yol bulunduğunu belirttiler.
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Sağlıklı yaşam ve yaşlanma konulu kadınlar toplantısı
Kadınlarımız sağlıklı
yaşam ve sağlıklı
yaşlanma konusunda
Türkçe olarak ücretsiz
bilgilendirecekler

Ş

eker hastalığı, yüksek
tansiyon, kolesterolile
yaşam, egzersiz, uzun ve
güzel yaşlılık için kadınların
yapabilecekleri şeylerin tartışılacağı bir bilgilendirme toplantısı düzenleniyor.
Toplantıda uzman kişilerin
önerilerinin yanı sıra katılımcılar akıllarına takılan sorula-

ra da cevap alabilecekler.
3 Mart Cumartesi günü Bispebjerg Kulturhus’da yapılacak bilgilendirme toplantısı
Bispebjerg Lokal Udvalg ile
Sağlıklı yaşlanma merkezi
(Center for Sund aldring) tarafından düzenlendi.
Türkçe konuşan kadınlara
yönelik olarak yapılacak top-

lantı ücretsiz olacak ve yaş
sınırlaması bulunmayacak.
İsteyen çocuklarını, hatta torunlarını da toplantıya getirebilecek.
Toplantıda Türkçe olarak bilgi verilecek, Türkçe konuşmayan konuşmacıların konuşmaları ise Türkçeye çevrilecek.
Bilgilendirme akşamına ko-

nuşmacı olarak Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji bölümü
(Aile Hekimliği Uzmanı), yardımcı doçent doktor Suzan
Yazıcı, Sehrazat Derneği eğitmenlerinden Suzanne Sofie
Potempa, Sağlık Danışmanı
Meliha Sağlanmak, Eczacı Kalbiye Yüksel konuşmacı olarak
aktılacaklar.

Azerilerden sıcak ziyaret

Şubat/Februar 2012

Taze,
ucuz ve
kaliteli

HABER

Nørrebro Bazar ApS
www.norrebrobazar.dk

D

AROMA

BLOMSTER
Size sevdikleriniz kadar yakın
olduğumuzu unutmayın!

♥ Arajman
♥ Çelenk
♥ Sepet
♥ Buket
♥ Çiçek çeşitleri

sı olarak geçmesini engellemek için
Türk dernekleri ile işbirliğine hazır
olduklarını söyledi.
Danimarka’da Ermeni iddialarının
yanlı ve yanlış olarak lanse edildiğini
ve bilgisizlikten kaynaklanan önyargıların bulunduğunu söyleyen Sadiqi
Ermenilerin işgal ettiği Azeri topraklarında giriştiği katliamın Danimarka
kamuoyunda bilinmediğini ve gündeme getirilmesi gerektiğini söyledi.

ALIŞVERİŞ DEYİNCE, AKLA NØRREBRO BAZAR GELİR

Evinizin tüm gıda ihtiyacını
en ucuz fiyata karşılayabileceğiniz tek adres!

Vesterbrogade 61 - 1620 København V - Tlf: 33 79 40 23

Marketimize gelin,
ucuz kampanya
ürünlerimizden
yararlanın!

NØRREBRO
HELAL
KASAP

BİZDEN
UCUZU
VAR MI?
Haftalık indirimlerimizi
internet sitemizden
takip edebilirsiniz

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
ız
kım ir
r
a
p
d
Oto retsiz
üc

Sevdiklerinize çiçek verin,
mutlu edin
Düğün, nişan ve özel günlerinizde
çeşit çeşit, rengarenk, taptaze, gül,
buket, çelenk ve çiçek çeşitleriyle
hizmetinizdeyiz.

Türkiye’nin
tadı size
çok yakın

TÜRKİYE’NİN TADI BURADA

Danimarka’da Türk
mamüllerini satan
en büyük market

animarka’da yaşayan Azerilerin derneği “Vatan Cemiyeti” başkanı Safar Sadiqi ve
yönetim kurulu üyesi Mehriban Alieva Haber gazetesini ziyaret ettiler. Danimarka’da yaşayan Türkiye
Türkleri ve Türk dernekleri ile ilişki
kurmak ve Danimarka Türk toplumunun önde gelen temsilcisi kişi ve
kuruluşlarla ilişkileri geliştirmek istediklerini söyleyen Safar Sadiqi, Türk
ve Azerbaycan halklarının bir millet
olduğunu, ortak dil, tarih, kültür gibi
bir çok noktada iki milletin ayrılmaz
bir bütün olduğunu söyledi.
Sadiqi, önümüzdeki günlerde Ermeni soykırım yalanlarına karşı ve Hocalı’da yapılan Eermeni katliamlarını Danimarka gündemine getirmeye
çalışacaklarını söyleyerek, Danimarka Parlamentosunda da sözde Ermeni soykırımı iddialarının yasa tasarı-

haber 15

rk
opa la
t
o
ız
iş
Genanağımnizde
i
l
o eriş k
alışvkolaylı

Hergün
saat 08.00-20.00 arası açığız

Fuglebakkevej 94
2000 Frederiksberg
Tlf: 38 32 18 20
Fax: 36 45 18 56
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mniyet Müşavirliğinin görevleri ve
vatandaşlarla ilişkileri, 21 Haziran
2008 günü ve 26913 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan ‘’EMNİYET GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI TEŞKİLATINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİK’’te açık, açık anlatılmıştır.
Burada asıl amaç, Türk polisyle DanimarkapPolisinin işbirliğini sağlamak ve
uluslararası suç ve suçlularla mücadele
etmenin yanısıra, Kopenhag Büyükelçiliği’mizin vatandaşa sunduğu hizmetlerden sadece biri olan, Türkiye’de Emniyet Teşkilatıyla ilgili olanların, vatandaşlara etkin, süratli ve verimli olarak,
vatandaş memnuniyetini de sağlayarak
sunmaktır.
Emniyet müşavirliğimizce bu hizmetler yürütülürken, Büyükelçiliğimizin
talimatları çerçevesinde, verilen diğer
görevler de yapılmaktadır. Öncelikli
amaç vatandaşlarımızın suçtan zarar
görmemesi ve suç işlememesi, bir suçtan zarar görmüşse, o zararı verenin
yanına kar kalmayıp, gerekli müeyyideye çarptırılmasıdır.
Emniyet Müşavirliğimiz, Emniyet
Genel Müdürlüğü’müzün belirlediği,
özgürlük için güvenlik felsefesi çeçevesinde, ’’Önlemek Tedavi Etmekten
Daha İyidir’’ felsefesiyle görevini ifa etmeye çalışmaktadır. Bu nedenle, önleyici hizmetler oldukça önemsenmekte
ve müşavirliğimize vatandaşlar tarafından iletilen problemler, şikayet, istek
ve öneriler dikkate alınmakta, gereği
yapılması için ilgili kurum ve birimlere
iletilmektedir.
Bazı KONU VE OLAYLAR VARDIR
Kİ, ÖNCEDEN ÖNLEM ALINMASI,
TELAFİSİ GÜÇ ZARARLARIN ortaya çıkmasını önler. Hani derler ya ’’Dal
Rüzgarı Affetmiştir, Ama Kırılmıştır
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layan, emreden değil hizmet eden, bir
tutumla, onlarla empati kurmaya, onların yerine kendini koymaya nasıl bir
KOPENHAG EMNİYET MÜŞAVİRLİĞİ”NİN
hizmet beklediklerini tahmin edip özen
gösterilmektedir.
VATANDAŞA SUNDUĞU HİZMETLER
Problem çözme odaklı çalışılmaya titizlik
gösterilmektedir. Emniyet Müşahaber@haber.dk
FEYZULLAH ARSLAN
virliğiyle işleri olan vatandaşların hiç
çekinmeden başvurmaları tavsiye ediBir Kere’’. İşte vatandaşlarımızın bu
deki (Danimarka, Almanya, İngiltere,
lir. Hani atalarımız ‘‘Derdini Söylemekonuda duyarlı davranarak sorunlarıHollanda, Avusturya, Belçika, Fransa,
yen Derman Bulamaz, Aradığını Bilmena da önceden önlem alıp zararlardan
İtalya, Romanya ve Azerbaycan Büyüyen Bulduğunu Anlayamaz’’ derler ya,
korunmaları gerekmektedir. Bunu bir
kelçilikleri bünyesinde) Emniyet Müişte o nedenle derdimizi ilgililere anlatörnekle açıklayacak olursak; pasportu- şavirleri görevlerini vatandaşın memnu veya nüfus cüzdanını, kimliğini kay- nuniyetini de sağlayacak şekilde en iyi malıyız ki, çözüme kavuşsun. Bilesiniz
beden vatandaşımız hemen bunu ilgili
şekilde, yerine getirmek için çalışmak- ki durduk yere sorunlar kendiliğinden
çözülmez, tam tersine artarak devam
makamlara iletmelidir ki, bir başkasıtadırlar.
nın o pasaport veya kimliği kötü amaçlı
Emniyet Müşavirleri yurtdışı göreve eder. Bir diğer konuysa, Türkiye’de polis tarafından, uygulanmasında yarar
kullanıp, gerçek sahibine zarar vermesi atanmadan önce, Türkiye’de 20-25 yıl
önlensin. Bir başka örnek daha verecek Emniyet Teşkilatında çeşitli illerde, yö- gördüğünüz uygulama ve kullanılan
yöntemleri de bizlere veya doğrudan
olursak, intenetten, Facebooktan, tele- netici (komiser, başkomiser, emniyet
Emniyet Genel Müdürlüğü’ne iletirsefondan, bilişim ve iletişim araçları vası- amiri, ilçe ve il emniyet müdürü) olaniz, bu davranışınız herkesin güvenlik
tasıyla, verilebilecek bir takım zararlar rak görev yaptıklarından dolayı ülke(tehdit, şantaj, karalama, kötüleme, ha- mizin idari yönetimi, sorunların çözüm ve huzurunun daha da artmasına katkı
sağlayacaktır. Bu öneri ve tekliflerinikaret, rahatsız etme) önceden ilgili ma- yerleri ve yöntemleri, başvuru yer ve
kamlara bilgi verilerek daha zararlı ve zamanları vb. konularda, bilgi ve tecrü- zi, ayrıca istek ve şikayetlerinizi müşatelafisi güç sonuçlar önlenebilir, zarar
be sahibi olduklarından dolayı yol gös- virliğimiz Mail adresine “copenhagen@verenler yakalanır, devamı önlenir, ge- terici ve çözümleyici hususlarda vatan- egm.gov.tr’’ veya doğrudan, Emniyet
Genel Müdürlüğü “bhim@egm.gov.tr’’
rekli yasal cezaların verilmesi sağlanır. daşlara yardımcı olabilmektedir.
mail adresine ya da Emniyet Genel MüAyrıca çocuklarımızı oldukça iyi eğitip,
Bu nedenlerle vatandaşlarımız Türdürlüğü web sitesine ONLİNE başvuonları geleceğe iyi hazırlayarak, onların kiye’deki sorunları (Emniyet Teşkilaru yoluyla yapabilirsiniz. Tüm bunları
bizlerden daha iyi bir hayat sürmesini, tını ilgilendiren konular) için herzagelecekte sıkıntı çekmemesini sağlaya- man başvurabilirler danışabilirler. Ko- yapmak, hem vatandaşlık görevinizi ve
sorumluluğunuzu yerine getirmenizi
biliriz. Atalarımız ’’Çocuğunun Gözya- penhag Emniyet Müşavirliği, İSVEÇ,
sağlayacak, hem de ülkenin ve vatanşını Silmeyen Oturup Onunla Birlikte
NORVEÇ ve FİNLANDİYA’yada akAğlar’’derler, işte ağlamamak için eğiti- redite olup, o ülkelerde yaşayan vatan- daşların güvenliğine katkınızı sağlaycaktır. Atalarımız; “Bildiğini Bilenin
me ve çocuklarımızlam iyi ilgilenmeye
daşlarımızın başvurularına da çözüm
Arkasından Gidiniz, Bildiğini Bilmeyeözen göstermeliyiz, son pişmanlık fayda getirmeye yol göstermeye çalışmaktani Uyarınız, Bilmediğini Bilene Öğretietmez. Emniyet Müşavirliğimiz bu ko- dır. Görevler yerine getirilirken, vanuda da Büyükelçiliğimizin talimatları tandaşlarımızın sorunları dinlenirken, niz, Bilmediğini Bilmeyenden Kaçınız”
diyerek, neme lazımcılığı önlemeye çadoğrultusunda diğer müşavirliklerimiz T.C. devletimizin, büyükelçiliğimizin
lışmışlardır.
ve dernekler, ilgili kurumlarla işbirliği hizmet politikaları doğrultusunda vaDaha huzurlu ve güvenli günler dileiçerisinde yoğun çaba sarfetmektedir.
tandaşına iyi hizmet eden devlet anlağiyle, kalın sağlıcakla.
Şu anda yurtdışındaki vatandaşlarımı- yışıyla, güleryüzlü ve sempatik, devlet
za yönelik hizmet veren, 10 ayrı ülkememuriyetine yakışır vatandaşı kucakKOPENHAG EMNİYET MÜŞAVİRİ

Scanway/Tyrkiet Eksperten’in gurur günü

B

undan 15 yıl önce
seyahat sektörüne
merhaba diyen ve
aradan geçen süre
içinde Türkiye’ye çalışan tur
operatörleri arasında birinci
sraya yükselen ve Danimarka’nın dördüncü büyük seyahat acentası ve tur operatörü
olan Scanway/Tyrkiet Eksperten 15. kuruluş yıldönümünü görkemli bir etkinlikle

kutladı.
15 yıl önceki fiyatları ile
462 turu satışa çıkaran
Scanway/Tyrkiet Eksperten’in kutlama kampanyasından faydalanmak isteyen
bir çok kişi dondurucu soğuğa rağmen kuyrukta beklediler ve başarılı firmayı kutladılar.
Scanway/Tyrkiet Eksperten
15 yıl önce uyguladığı 999

Kron ile 1599 Kron arasında değişen fiyatlarla satışa
çıkardığı 462 turu kısa süre
içinde tüketti. Aynı kutlama
şirketin Aarhus ve Aalborg
ofislerinde de yapıldı.
Hem Scanway/Tyrkiet Eksperten’i kutlamak hem de
cazip kutlama kampanyasından yararlanmak isteyen
yüzlerce kişi arasında çiçekler ve kutlama kartlarıyla sa-

dık müşteri olduğunu gösteren tatilciler de vardı.
Scanway/Tyrkiet Eksperten
kendilerine kart göndererek
veya elden vererek kutlayan
müşterileri arasında çekeceği kur’ada iki kişiye bedava
Türkiye tatili vereceğini duyurdu.
Kutlamaya gelenlere, döner, börek, baklava ve Türk
şarabı ikram edildi.
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B

ir yıldız daha kaydı, hemen yakınımızda, başucumuzda. Gördük o yıldızın kaydığını ama elimizden hiç bir
şey gelmedi. Nedenler niçinlerle ugraşmaktan taze olan acıları yaşayamıyoruz
bile. Kapalı kutu sanki.
Hangi yöne baksak bir adaletsizlik göBEDRİYE ZELAL KANAT
rülüyor.
Hangi teraziye koysak bir haksızlık
Hangi tesellide bulunmaya kalksak
var ortada.
hepsi
havada uçuşuyor.
Hangi yaralı yüreğe dokunsak bir ferHangi
nedenlere, hangi niçinlere dalyat işitiliyor.
sak
umutsuzluklar
doğuyor.
Hangi cümleyi seçsek içinde ölüm geAllahım
nasıl
bir
şey
bu, insan adını
çiyor.
koymakta
zorlanıyor.
Hangi serzenişte bulunsak kelimeler
Hangi insanlığını yitirmiş eller kıyar
yetersiz kalıyor.

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

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

İSTENMEYEN KILLARDAN KURTULUN

İSTENMEYEN KIL VE TÜYLER
HAYATINIZI ZEHİR ETMESİN

Bizi bizden memnun kalan müşterilerimizie sorun

Kadın ve erkeklere hizmet veriyoruz ve istenmeyen kıl ve tüylerden sizi kurtarıyoruz
- Koltukaltı
- Kollar
- Kaşarası
- Karın
- Üstdudak
- Boğaz
- Sırt
- Bacak
- Boyun
- Göğüs
- Sakal sınırı
- Yanak

AÇILIŞ İNDİRİMİ:
İNDİRİM
TÜM TEDAVİLERDE

Hemen

’i arayıp randevu alın

Üzerinde menü kartınızın olduğu düz ekranda reklam filmi için bizi arayın.
50’nin üzerinde işyerine reklam filmi yaptık.
Tasarım ve moms dahil 3999 kr’dan başlayan fiyatlarla
Firmanızın web sitesini de biz kuruyoruz
Profesyonel kadromuzla, içindeki yazıları ve fiyatları çok kolay bir şekilde
kendinizin değiştirebileceği, yüzde yüz profesyonel siteler kuruyoruz.
Tasarım ve moms dahil 4999 kr’dan başlayan fiyatlarla

Hemen 5039 3980’u arayın,
size yardımcı olalım.

Zevkinize göre mimari tasarım

Mimar Atila Kahraman
Arkitekt/Bygningskonstruktør

Danimarka yapı-standartlarında Türkiye’de konut projeleri çiziyoruz

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

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

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

Bernhard Bangs Alle 31, st.tv
2000 Frederiksberg

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

Østerbrogade 62 - 2100 København Ø - Tlf: 35 38 23 90

Baskı-matbaa işleriniz mi var?
Tabela mı astıracaksınız?

Sonra

Önce

Sevdiklerinize çiçek vermek için
her zaman bir gerekçeniz vardır

Doğayı odanıza taşıyın

ancak bir insanca ölüm var, öte yandan
vahşice katledilmek var!
Geçtiğimiz aylarda Songül bu ay Cem..
Kayıyor geceleğin büyük ama bugünün
küçük masum yıldızları.
Hayatının baharında derler ya, Cem
de hayatının ilkbaharında, geleceğe yöbzelal.kanat@haber.dk
nelik umutları olan, hayalleri ve idealleri olan bir gençti. Annesinin ve babasıbaşka bir canı katletmeye!
nın kimbilir ne kadar masum hayalleri
Hangi insan hakeder böyle vahşice
vardı onun için. Eğitimini alacak, evlekatledilmeyi!
necek, çocukları olacak ve yaşadığı top’Ölüm güzel şey budur perde ardından luma faydalı bir birey olacaktı.
haber, hiç güzel olmasaydı ölür müydü
Allahtan kendisine rahmet, ailesine
Peygamber!’ Necip Fazıl Kısakürek.
sabır diliyorum.. Allah kimseye evlat
Evet ölüm herkes için vuku bulacak
acısı yaşatmasın...

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

GELİN ARABANIZI
SÜSLEMEK BİZİM İŞİMİZ

Sevdiklerinize bugün bir çiçek aldınız mı?

17

ÖLÜM CEM’E YAKIŞMADI

PINAR LYGTESKOV BLOMSTER
GELİN ÇİÇEKLERİ
VE BUKETLER

haber

Tel :2127 5146

ak@eak-design.com

Tel :2127 5146

www.eak-design.com
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Türkiye’deki sağlık sigortası vatandaşlarımızı kapsamıyor
Türkiye’de bu yıl başında yürürlüğe giren ‘Zorunlu Genel Sağlık Sigortası’ Danimarka’da yaşayan
vatandaşlarımızı kapsamıyor.

K

openhag Büyükelçiliği,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği tarafından yapılan yazılı bir
açıklamada, Türkiye’de bu yıl
başında yürürlüğe giren “Zorunlu
Genel Sağlık Sigortası” uygulamasının Danimarka’da yaşayan,
yerleşim adresi Danimarka olan
vatandaşlarımızı kapsamadığı bildirildi.
Danimarka’da yaşayan vatandaşlarımızın, bu ülkenin sağlık
sigortasından (Sygesikringskort),
AB üyesi ülkelerin dışındaki ülkelere yapılacak seyahatlerde de
özel Seyahat Sağlık Sigortasından (Rejsesygesikring) yararlandıkları belirtildi.

Türkiye’de sosyal güvenlik reformu çerçevesinde yürürlüğe giren ‘Zorunlu Genel Sağlık Sigortası’ndan sadece yurtdışında yaşayan ancak yurtdışında yaşamasına rağmen birinci adres olarak
Türkiye’deki adresi vermiş ya da
yerleşim yeri adresini Danimarka
adresi olarak güncellememiş bulunanlar yararlanabiliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Rıza Önay tarafından
yapılan açıklamada, Türkiye’deki
sağlık sigortasından yararlanabilece söz konusu kişilere Sosyal
Güvenlik Kurum tarafından genel sağlık sigortası kapsamına
alındıklarına ve gelir testine başvurmaları gerektiğine dair yazı-

ların gönderilmeye başlandığına
dikkat çekildi.
Önay açıklamasında şunları
dedi:
“Danimarka’da yaşayan vatandaşlarımızın durumlarına göre
(ücretsiz izin alarak ya da öğrenci olarak yurtdışına gidenler vb.)
Genel Sağlık Sigortası (GSS)
uygulaması ile ilgili daha fazla
bilgi almak için Sosyal Güvenlik
Kurumu’nun internet sitesinde
yer alan “50 Soruda Yeşilkart
ve Gelir Testi” başlıklı bölüme
girerek “Genel Sağlık Sigortası
Uygulamasına İlişkin Soru ve
Cevaplar” adını taşıyan duyurunun özellikle “Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşları” adlı alt

başlığında 36 ila 43 maddeleri
arasında sıralanan soru ve cevaplara başvurabilecekleri gibi
Müşavirliğimiz ile de temasa geçmeleri mümkündür.
Bu durumda olan kimselerin
kanunun 60. maddesi gereğince
genel sağlık sigortası kapsamına alınmaları mümkün olmadığından bu kimselerin randevu
almak suretiyle şahsen Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Bölümüne
müracaat ederek yerleşim yeri
adreslerini Danimarka olarak
güncellemeleri, bunun için de
Konsolosluk Bölümüne, T.C. Nüfus Cüzdanları ve Danimarka
Sarı Sağlık Kartı (sygesikringskort ) ile birlikte başvuruda bu-

lunarak dolduracakları adres beyan formu ile bildirimde bulunmaları gerekmektedir.
Yerleşim yeri adresi aynı konut
olan ailenin yetişkin fertlerinden
birinin istenen belgeleri beraberinde getirerek diğerleri adına da
adres beyanında bulunabilmesi
mümkündür. Ayrıca vatandaşlarımızın İçişleri Bakanlığı, Nüfus
ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne ait internet sitesinden
de girerek sayısal imza (mobil
veya dijital) yoluyla da yerleşim
yeri bilgilerini güncellemeleri
mümkün olmakla birlikte siteye
girişte birtakım sorunlarla karşılaşılmaktadır.”

(Haber)

Sağlık danışmanları göreve başladı

Sağlık Danışmanlığı kursunu tamamlayan Süleyman Dikmen, Mihrija Kahrimanovic, Mereme Dervisi, Jamal Tabari, Miasser Hawwa, Nurhan Akdeve, Nevenka
Savovic ve Golcher Keshtkar törenle diplomalarını aldılar.

B

aşkent Kopenhag yakınlarındaki Ballerup Belediyesi Sağlık Kurulunca “Anadilde Sağlık” projesi kapsamında
verilen ‘Sağlık Danışmanlığı’ eğitimi kursuna katılan göçmen kökenli adaylar eğitimlerini başarı
ile tamamlayarak diplomalarını

aldılar.
60 saatlik kurs sonunda diplomalarını Sağlık Kurulu başkanı
Lolan Ottesen’in elinden alan
öğrenciler, belediyenin ilk göçmen kökenli sağlık danışmanları oldular.
Danışmanların görev alanları
içinde, belediye sınırları
içinde yaşayan göçmenleri, yaşadıkları yerlerde
kendi anadillerinde sağlıklı yaşam, hastalıklardan korunma ve belediIII) SINAV:
yenin sağlık politikaları
Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.
hakkında bilgilendirme
a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:
bulunuyor.
Yazılı eleme sınavı 27 Mart 2012 Salı günü 10:00-16:00 saatleri arasında Büyükelçiliğimiz
“Sağlık danışmanı olarak
toplantı salonunda yapılacaktır.
göreve başlayacağım için
çok seviniyorum. Farklı
Sınav konuları:
Türkçe’den Danca’ya çeviri (1 saat)
bir kültürden geldiğim
Danca’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat)
için bir farklılık yaratacaTürkçe Kompozisyon (1 saat)
ğıma inanıyorum” diyen
Matematik (1 saat)
Nurhan Akdeve, geldiği
kültürde sağlık konusunb) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:
da yanlış bilgiler olduğunu
Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 2 Nisan 2012 Pazartesi günü saat 10:00’da
ve bunun giderilmesi için
yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.
Sözlü Sınav Konuları: Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnçalışmaktan onur duyacakılap Tarihi.
ğını söyledi.
Uygulamalı Sınav Konuları: Bilgisayarda yazı yazma.
Halk sağlığınının belediyenin öncelikli gündemi
IV) BAŞVURU TARİHİ:
arasında bulunduğunu
Başvurular en geç 13 Mart 2012 Salı günü mesai bitimine kadar T.C. Kopenhag Büyükelçiliği,
ifade eden Sağluk Kurulu
Vestagervej 16, 2100 Copenhagen Ø adresine (Konsolosluk Şubesi) ulaşacak şekilde postaybaşkanı Lotte Ottesen de,
la veya hafta içi her gün 15.00–17.00 saatleri arasında şahsen yapılabilir. Postada meydana
gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.
“Sağlık bilgileri tüm vatandaşlara verilmelidir.
V) SINAV YERİ:
Belediyemizde yaşayan
Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınav: “T.C Kopenhag Büyükelçiliği, Rosbaeksvej 15, 2100
bazı göçmen kökenli vaCopenhagen Ø” adresinde yapılacaktır.
tandaşların sağlıklı yaşaSınav yerinde olabilecek değişiklikler Büyükelçiliğimizin resmi internet sitesinde
ma politikalarımızı yeteduyurulacaktır.
rince bilmedikleri düşüncesinden yola çıkarak bu
Daha ayrıntılı bilgi için:
Tel : +45 39 20 27 88 - Fax : +45 39 20 51 66
kursu başlattık” dedi.

T.C. KOPENHAG BÜYÜKELÇİLİĞİ
T.C. Kopenhag Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu
Büyükelçiliğimizde münhal bulunan bir adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna
sınavla personel alınacaktır.
I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak,
3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca
onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz
kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),
8. Çok iyi derecede (yazılı/sözlü) Danca ve Türkçe bilmek (Danca’nın yanında İngilizce
bilmek tercih sebebidir).
9. Bilgisayar kullanabilmek (MS Word ve Excel).
II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:
1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası,
e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)
2. Özgeçmiş (CV),
3. Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,
4. Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti ile arkalı önlü fotokopisi,
5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti ile bir adet
fotokopisi,
6. Erkekler için askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ve bir
adet fotokopisi,
7. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,
NOT: Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla,
3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.

E-mail : embassy.copenhagen@mfa.gov.tr - Web :http://www.kopenhag.be.mfa.gov.tr

(Haber)
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Türk sineması Kopenhag’a taşınıyor
Gazeteniz Haber tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan »CINEMATURCA/Türkiye Sinema Günleri«
film festivali kapsamında aralarında uluslararası ödüllere de sahip olan 17 Türk filmi 13-30 Mart tarihleri
arasında Kopenhag’da sinemaseverlerle buluşacak. Festivale Türk sinemasının önde gelen yönetmenleri
ile ünlü oyuncular da konuk oluyor.
FESTİVAL PROGRAMI

1

3-30 Mart tarihleri arasında Cinemateket
ile işbirliği içinde gerçekleşen
»CINEMATURCA/Türkiye
Sinema Günleri« kapsamında toplam 17 Türk filmi gösterilecek.
Başkent Kopenhag’daki
Park Bio sineması ile Cinemateket salonlarında gerçekleşek festival kapsamında, yönetmen Ezel Akay’ın
Bollywood filmlerini aratmayacak ölçüdeki dans,
müzik dolu rengarenk filmi “7 Kocalı Hürmüz”den,
yönetmen Levent Semerci’nin savaşın gerçek yüzünü yansıtan, ezber bozan
“Nefes” filmine, yönetmen
Burak Arliel’in 2. Dünya
Savaşı sırasında Türk diplomatların Türk Pasaportu
vererek Nazi esir kamplarına gönderilmekten kurtardığı Yahudileri konu
alan “Türk Pasaportu”adlı
yarı belgesel filmine kadar
toplam 17 film gösterilecek.
Park Bio ve Cinemateket
salonlarında yapılacak çeşitli etkinliklerde sinemaseverler yönetmenler ve
oyuncular ile bir araya gelme olanağı da bulacaklar.

Uluslararası ödüle sahip
Yeşim Ustaoğlu ile Ezel
Akay, Burak Arliel, Bahadır Arliel gibi Türk sinemasının önde gelen yönetmen ve yapımcıları ile
Nurgül Yeşilçay, Cem Özer
gibi ünlü oyuncular festivale konuk olacaklar.

tesi akşamı saat 20.30’da
yapılacak galada sanatçılar
sinemaseverlere filmi sunacaklar.

‘Pandora’nın Kutusu’
açılacak

Cinemateket salonlarında 24 Mart akşamı saat
19.00’da gösterilecek olan
Festival ‘Türk Pasapor‘Pandora’nın Kutusu’ filtu’ filmi ile açılacak
minin yönetmeni Yeşim
Festival resmi olarak 15
Ustaoğlu da konuk olacak
Mart Perşembe akşamı
ve filmin sunumunu yapa20.00’de Türk Pasaportu
cak.
filminin Danimarka galaFestival kapsamında aysı ile Kopenhag’daki Park
rıca, uluslararası ödüllere
Bio sinemasında açılacak.
de sahip olan Nuri Bilge
Festival açılışı için filmin Ceylan’ın “Bir Zamanlar
yapımcısı Bahadır Arliel ile Anadolu’da” ile “Üç Mayyönetmen Burak Arliel Ko- mun”, Semih Kaplanoğpenhag’da konuk olacaklar lu’nun “Bal” gibi filmlerin
ve filmin sununmu yapayanısıra Alevi ve Sunni iki
caklar, ayrıca sinemasever- genç arasındaki umutsuz
lerden gelecek sorulara ya- bir aşkı konu alan Ahmet
nıt verecekler.
Haluk Ünal’ın “Saklı Hayatlar” filmi, Levent SeEzel Akay ve Cem Özer merci’nin “Nefes”, Murat
Ademin Trenleri filmini Saraçoğlu’nun yönettiği
Yavuz Bingöl, Hülya Avşar
sunacak
Festival kapsamında göste- ve Kerem Alışık’ın başrolrilen ‘Ademin Trenleri’ fil- lerini paylaştığı Orhan Kemal eserinden filme uyarminin galasına için filmin
oyuncuları Cem Özer, Nur- lanan “72. Koğuş”, Tolga
Örnek’in “Kaybedenler
gül Yeşilçay ve Ezel Akay
Kulübü” gibi filmler de yeda katılacak. Park Bio sinemasında 26 Mart pazar- ralıyor.
»CINEMATURCA/
Türkiye Sinema
Günleri« film festiFESTIVALAVIS
vali hakkında Danca daha geniş bilgi
www.cinematurcTyrkiske filmdage
VI ER FORSKELLIGE MEN IKKE ANDERLEDES
a.com festival sitesinden, Türkçe bilgi
de www.haber.dk ve
www.sinema.dk sitelerinden edinilebilir.
CİNEMATURCA/
Türkiye Sinema
Günleri Festivali,
Kopenhag Belediyesi, Danimarka
Sinema Enstitüsü
ve HABER gazetesinin ana sponsorluğunun yanısıra,
Danca haber portalı
gazette.dk, Kültür
ve Turizm Bakanlığı Kopenhag Kültür
ve Tanıtma Ofisi,
KØBENHAVN
Lyngby Kulturhu13-31 marts 2012
set’teki Ristorante
Cinema, Danimarka’daki Türk tur
operatörü Scanway/
Tyrkiet Eksperten
ve seyahat acentası Ticketnet.dk’nın
Tyrkiske filmdage støttes af:
katkılarıyla KAST
HABER
MEDIA tarafından
GAZETTE.DK
gerçekleştiriliyor.

CinemaTurca

PERŞ. 15 MART 20.00 (INTRO) PARK BIO
THE TURKISH PASSPORT
Instruktør: Burak Arliel, 2011 / 91 min.
Burak Arliel ve Bahadir Arliel filmi sunacaklar.
PAZARTESİ. 19 MART 21.30 PARK BIO
HIDDEN LIVES
Saklı Hayatlar / Ahmet Haluk Ünal, 2011 / 105 min
PERŞ. 22 MART 21.30 PARK BIO
BREATHE
Nefes / Levent Semerci, 2009 / 127 min.
PAZARTESİ 26 MART 20.30 (intro) PARK BİO
ADAM AND THE DEVIL
Ezel Akay ve Cem Özer filmi sunacaklar
Ademin Trenleri/ Baris Pirhasan, 2007 / 100 min.
SALI 27. MART 21.30 PARK BIO
HÜRMÜS SYV ÆGTEMÆND
7 Kocali Hürmüz/ Ezel Akay, 2009 / 100 min.
ÇARŞ. 28. MART 21.30 PARK BIO
AFDELING 72
72. Kogus/ Murat Saracoglu, 2011 / 100 min.
CUMA 23. MART 19:00 + CUMA 30. MART
21:30 CINEMATEKET
ONCE UPON A TIME IN ANATOLIA
Bir Zamanlar Anadolu’da / Nuri Bilge Ceylan,
2011 / 150 min.
SALI 20. MART 21:00 + ÇARŞ 28.MART
16:45 CINEMATEKET
LOSERS’ CLUB
Kaybedenler kulübü / Tolga Örnek,
2011 / 105 min.
PAZAR 18 MART 14:00 + PERŞ. 29 MART
21:30 CINEMATEKET
KOSMOS
Reha Erdem, 2010 / 122 min.
PAZAR 25 MART 14:00 + CUMA 30 MART
19:00 CINEMATEKET
WRONG ROSARY
Uzak ihtimal / Mahmut Fazil Coskun,
2009 / 90 min.
CUMARTESİ 24 MART 19:00 (INTRO) +
ÇARŞ. 28 MART 16:30 CINEMATEKET
PANDORA’S BOX
Yeşim Ustaoğlu filmin sunuşun yapacak.
Pandora’nin kutusu / Yesim Ustaoglu, 2008 / 112
min. + 40 min. Intro/Q&A.
CUMARTESİ 17 MART 21:45 + PAZAR 25
MART 16:30 CINEMATEKET
AUTUMN
Sonbahar / Özcan Alper, 2008 / 99 min.
ÇARŞ. 14 MART 21:30 + SALI 27 MART
21:15 CINEMATEKET
10 TO 11
11´E 10 KALA, Pelin Esmer, 2009 / 110 min.
ÇARŞ 21 MART 19:15 + PERŞ. 29 MART
16:30 + CUMT 31 MART 16:45
CINEMATEKET
MOMMO - THE BOGEYMAN
Kız kardeşim / Atalay Taşdiken, 2009 / 94 min.
CUMT. 17 MART 16:45 + CUMT. 24 MART
13:45 + CUMT 31 MART 19:00
CINEMATEKET
HONNING
Bal / Semih Kaplanoglu, 2010 / 103 min.
CUMT. 03 MART 21:00 + SALI 13 MART
21:30 + CUMT. 24 MART 14:00
CINEMATEKET
3 MONKEYS
ÜçMaymun / Nuri Bilge Ceylan, 2008 / 109 min.
CUMA 30 MART 21:30 CINEMATEKET
INDVANDRING HJEMAD
Tersine Göç / Fikret Aydemir, 2011 / 52 min.
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Onlar türkülerimizi Kuzey’de yaşatıyorlar
Kültürümüzün önemli temel taşlarından biri olan halk müziğimizi Anadolu’dan binlerce kilometre
uzaklıkta Kuzey’in soğuk ülkesi Danimarka’da yaşatmak için büyük emek veren müzik öğretmeni
ve bağlama üstadı Erol Sarıkaya, Danimarka’da ilk Türk müzik konservatuarın temellerinin
atılması için büyük çaba sarfediyor.

Cengiz KAHRAMAN

B

ağlama çalıp, türkü söylemek başka bir şey, türkülerimizi, bağlamamızı
yeni nesillere aktarmak,
onlara öğretmek ise bambaşka
bir şey.
Nesilden nesile, tarih süzgecinden geçerek günümüze kadar
ulaşan türkülerimizin, canlılığını, varlığını hem de bozulmadan
Anadolu’dan binlerce kilometrelerce uzakta Kuzey’in bu puslu,
soğuk ülkesi Danimarka’da da
sürdürdüğünü görünce yüreğimiz
kabarıyor.
Türkülerimizin artık Danimarka’da doğan genç yüreklerde yer
ettiğini görüyoruz. Gençlerimizin
türkülerimizle, doğup büyüdükleri
ülkelerin semalarını inlettiklerine,
soğuktan titreyen bedenleri ısıttıklarına tanıklık ediyoruz.
Soğuk, karlı bir kış akşamı, Kopenhag yakınlarındaki Ishöj
kasabasında
Ishöj Müzik
Okulu’nu ziyaret ediyoruz. Okulun
sınıflarından
müzik sesleri
yükseliyor. Sınıfın birinde
genç-

Ressam Cevdet Kocaman’ın
eserlerini Danimarka’da sürekli
bulabileceğiniz galeriler:

Galleri Vickie

Sankt Gertruds Stræde 4 1129
København K
Telefon: 50528608
Perş – Cuma 13.00 - 17.30
Cumartesi : 11.00 - 14.00

Galleri Ulriksholm

Ulriksholmvej 96, Kølstrup
5300 Kerteminde
Telefon: 6449 1300

lerimiz, Danimarkalı ritm öğretmeni Lars Bo Kujahn’dan darbuka, perkusyon, davul gibi vurmalı
çalgılar dersi alıyorlar. 45 dakika
sonra öğrenciler başka bir sınıfa
geçiyorlar. Lars Bo Kujahn özellikle Arap ve Türk müziğine gö-

nül vermiş bir Danimarkalı sanatçı. Uzun yıllar Türk ve Arap müzisyenlerle çalışan ve Danimarka
dışında da konserlere katılan Kujahn, aynı zamanda kanun da çalıyor ve bu okulda Türk öğrencilere
kanun dersleri veriyor.
Şan, bağlama, ritm, nota, repertuar ve koro derslerinin verildiği
salona geçiyoruz. 30 kadar öğrenci
nota üzerinden bağlama çalıyor ve
koronun söylediği türküler salonu
çınlatıyor.
Halk müziğimizin, bağlamamızın gençlerimizle
birlikte
burada olmasını sağlayan
türkülere gönül ve emek
vermiş bağlama üstadı,

müzik öğretmeni Erol Sarıkaya halk müziği dersleri alıyor.
ders veriyor bu salonda.
Her yıl çeşitli ortamlarda verdikleri konserlerle öğrencilerini yüreklendiren Erol Sarıkaya yönetiHedef Konservatuar...
Erol Sarıkaya Türkiye’de Kayseri mindeki Türk Halk Müziği korosu,
Belediye Konservatuarını bitirdik- başta Kraliyet konseri olmak üzere
ten sonra aynı konservatuarda bir Tivoli’de ve başka etkinliklerde çeşitli konserler de veriyor.

buçuk yıl öğretmenlik yapıyor. Danimarka’ya yerleştikten sonra öğretmenliğe devam Sarıkaya, halk
müziğimizin Danimarka’da da
yaşatılması, korunması ve genç
nesillere aktarılması için 2001 yılında halk müziği dersleri vermeye başlıyor. 2001 yılında başlattığı
halk müziği kurslarını daha da genişleterek Ishöj Müzik Okulu’nda
sürdüren Sarıkaya, Danimarka’da
ilk Türk müzik konservatuarının
temellerinin atılması için büyük
çaba sarfediyor.
Erol Sarıkaya müzik okulunda
dersler vermenin yanısıra Türk
Halk Müziği korosunun da koordinatörlüğünü yapıyor. Konservatuar olmak amacıyla yola çıkan
okulda şu anda 40’a yakın öğrenci

düğüm Kanun’u öğrenmeye kafaya koymuş. Danimarkalı öğretmen Lars Bo Kujahn’dan kanun
dersleri alıyor.
İshöj Kültür Okulu bünyesindeki Türk Halk Müzigi Korosunun
şimdilik başta Erol Sarıkaya olmak
üzere Lars Bo Kujahn ve Serkan
Arık’tan oluşan üç öğretmeni,
Perşembe ve Pazar günleri olmak
Öğrencilikten öğretmenliğe
Serkan Arık, yaklaşık 10 yıldır üzere haftanın iki günü, toplam 6
Erol Sarıkaya’dan bağlama, nota, saat Türk Halk Müziği dersleri
şan vb. dersler almış, şimdilerde veriyor.
ise müzik eğitimi veren hocasıyla birlikte genç nesillere bağlama Kültür mirasımızı tesadüflere
öğretiyor.
bırakamayız
Ferhat Uğur da hocası Erol Sa- Erol Sarıkaya, “Bu kültür mirarıkaya tarafından yakında bağla- sımızı tesadüflere bırakmak istema öğretmenliğine aday olarak miyoruz. Burada yaşatma-yaşama
gösteriliyor. Sarıkaya’nın oğulları çabası içindeyiz. Halk müziğimizin
da babalarının izinden gidiyorlar. burada kalıcı, planlı, programlı olOnlar da bağlama ve müzik ders- ması, genç nesillere aktarılmasının
lerine katılıyorlar.
kolaylaştırılması için bir konservaÖğrenciler sadece çocuklar ve tuara gerek duyulmaktadır. Bunun
gençler değil. Aralarında yetiş- alt yapısının hazır olduğu düşünkinler de var. Bundan yaklaşık cesindeyim. Kurulma çalışmalarını
20 yıl kadar önce tanıştığım Tolga yapıyoruz ve toplumumuzdan desBaşer’de yıllardır bıkmadan, usan- tek bekliyoruz. Ekonomik hesaplamadan bağlama öğrenmeye devam rın kültür konusunu ikinci plana
ediyor. Tolga’nın eşi Ayşe’de müzi- itmemesini sağlamalıyız” diye anğe gönül verenlerden. O da en zor latıyor hedeflerini.
telli sazlardan olduğunu düşün- Erol Sarıkaya, İshöj Müzik Okulu’nda, Türk Halk Müziği’ne sevdalı ve yetenekli gençlerimizi görmeyi arzu ettiğini ifade ederek,
“Bunun için Ishöj Kultur Skolen,
İshoj Musik Skole’ne başvuruda
bulunmaları gerekiyor. Fiyatlar
çok uygun. Başvuruda bulunanların 12 yaş üzeri olmaları gerekiyor.
cengiz.kahraman@haber.dk
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em Aydın 19 Ocak 2012 gecesi Kopenhag’da uğradığı hain saldırıda
yaşamını yitirdi. Cem’in hain bir pusuda öldrülmesi haberi, insanın tam göğsüne inen dirsek gibi nefesimizi kesti
bir anda.
Yaşamı ve genç yaşamları savunanlar
bu hain saldırının nedenini anlamakta güçlük çekiyorlar. İnsan olan insan
cana kıyar mı? Hem de tasarlayarak ve
kurt sürüsü kalabalığıyla genç bir insan
linç edilir mi? Bu nasıl bir nefret? Kimsiniz siz?
Ölüm, susmak zorunda bırakır insanı. Ne zaman gelirse gelsin. Hangi yaşta
gelirse gelsin. İster tek tek, ister topluca. Kastetmiş olmasıdır korkunç olan.
İnsanın taşıdığı bütün o güzelliklere ve
birikime kastetmesidir. Varolmak bir
olanaksa, o olanağa kastetmektir asıl
kahredici olan.
Ölüm, bir yandan da konuşmaya, yazmaya zorlar insanı. Susturulan karşısında susmamaya. Susan adına konuşmaya zorlar. Acının ele avuca gelmez, yere
göğe sığmaz çılığı adına. Öfkenin kabında durmayan çırpınışı adına.
Ya susmak zorunda bırakılan taptaze
bir fidan gibi genç bir insansa? Sadece
bugün yaşamımızı güzelliştiren, anlamlı kılan bir olanak değil de, geleceğin aydınlığını da içinde taşıyansa?
Hep düşünmüşümdür insan ölümün
eşiğindeyken neler düşünür. Bir daha
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ma. Arkadaşınız ailenizden biri değildir.
Yani canınız kanınız değildir, ama belki
de en yakınınızdır! Sizi her gördüğünde kollarıyla sarar, gözleriyle sever. Sesi
yaşam sevinci ve güven verir. Sevindiğinizde yanınızdadır, içinden çıkmadığıhuseyin.duygu@haber.dk nız sorunlarla boğuşup çırpınıp dururken sıcacık elini uzatır ve sizi aydınlığa
taşır. Ama çaresizce oğlunu kaybetmeyi
bilincinde olmak, ‘var olmanın dayanılmaz acısı’ gibi. Cem Aydın iyi bir yaşam kabullenmek, adını koyamayacağım bir
sızı gibi kuytuluklarda sessizce yol alır.
eşiğinde taze bir fidandı.
Bütün ölümler erkendir demişti ozan. Çocuğunu yitirmek koyar adama.
Cem Aydın’ın öldürülmesi gençlerin
Bütün ölümler aynı zamanda bir arkadan vurmadır. sorunlarını ne kadar gündeme getirir.
Yüze gülen bir Şiddetsiz bir toplum yaratmada hepimipusu, gözleri- zin sorumluluğu ve görevi olduğunu ne
nin içine baka kadar gün ışığına çıkarır. Önümüzdeki
günlerde bunu hep birlikte göreceğiz.
baka hazırla19 Ocak akşamının karanlığı katilleri
nan bir tuzak.
gizledi. Keşke tatlı ay ışığı görevini ya‘Ölüm adın
pıp, bu çirkin insanları ve yaptıkları iğkalleş olsun’
demişti Enver renç olayı engelleseydi. Katiller şimdilik
Gökçe. Bütün polisten ve insanoğlundan gizleniyorlar.
ölümler yaşam Bu katiller zehirli otlar gibi hangi havaiçin bir kalleş- da yeşerip cani oluyorlar?
Cem’in anne ve babası acının yüreklerliktir. Yaşam
için, yaşanmış den beyne sızdığını yaşadıkça hissedeolanlar ve ya- cekler. ‘Sen ölmedin yavrum, biz ölmeşanacak olan- dikçe sen de ölmeyeceksin diyecekler.’
Bizler de bu anlamsız ölüme bir anlam
lar için.
vermekte güçlük çekeceğiz. ‘ÖldürmeHerhangi bir insan öldüğinde üzülür
nin gerekçesi olamaz’ demeyi sürdüreinsan. Ölen kişi eğer ailenizden biriyse
çok daha derin ve tarifsiz olur bu üzün- ceğiz.
Güle güle sevgili Cem...
tü. Bir de arkadaşın ölümü koyar ada-

GÜLE GÜLE SEVGİLİ CEM!
HÜSEYİN DUYGU
dönemeyecek olmak, yaşam denilen harika şeyin içinde olamamak çok mu zor
gelir insana? Sevdiklerini bir daha göremeyecek olmak, onlardan ebediyen
ayrılmak insanın yüreğini burkar mı?
Çaresizce yok
olmayı kabullenmek, adını koyamayacağım bir sızı
gibi kuytuluklarında sessizce yol mu alır?
Ölümden konuşmak, bütün bunlardan
konuşmak,
bu soruları
sormak oluyor bir süredir beni oyalayan. Ölümden konuşmak, Cem Aydın’ın
öldürülmesini konuşmak oluyor benim
için. Anısı uğruna tabutunu çiçeklerle
süslemek, son yolculuğunda ardından
yürümek. Eksileni yerine koymamanın

Yeni kitaplar...

Yeni kitaplar...

Yeni kitaplar...

Yeni kitaplar...

Atatürk’ü Hitlerle kıyasladılar

Danimarka’da liselerde tarih kitabı olarak okutulması amacıyla yazılan “Tyrkiet – ny fællesfaglig udgivelse - Türkiye Tarihi”
adlı kitap, bir tarih kitabı olmaktan çok slogan atan ideolojik bir yayın niteliğinde. Kitapta Atatürk Hitler ve Mussolini ile
aynı kategoriye konuluyor onlarla kıyaslanıyor.

B

u yılın Ocak ayı ortalarında yayımlanan Tyrkiet – ny fællesfaglig udgivelse-Türkiye Tarihi,
adlı bu kitap okullarda eğitim
aracı olarak hazırlandı. Kitabın
önsözünde, Danimarkalıların
Türkiye’yi artık epeyce tanıdığının altı çiziliyor. Pek çok Danimarkalının İstanbul, Antalya,
Alanya, Bodrum ve diğer turistik
yerlere gittikleri ya da turist broşürlerinden de olsa Türkiye’yi tanıdıkları, hemen hemen herkesin
Türkiye hakkında, örneğin; Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne alınıp
alınmaması konusunda bir görüş
sahibi olduğu belirtiliyor.
”Türkiye kendini bir Avrupa ülkesi olarak mı saymalı? Türkler
gerçekten Avrupalı mı? Otoriteler ile Kürt azınlık arasındaki
çatışmalar zihinleri çok meşgul
etti. Ve en önemlisi Danimarka’da çok sayıda Türk yaşıyor.
Türkler en azından bu nedenle
dikkatleri üzerlerinde topluyor
ve belki de bu yüzden bu insanların dünyaya nasıl baktıklarını
merak ediyoruz. Bu yayınla Türk

toplumunu tanıtmayı amaçlıyoruz” deniyor önsözde.
Bir tarih kitabı olarak yazılan
bu kitapta, Osmanlı tarihinin,
bugünün Türkiye’si üzerindeki etkisi ve ne gibi rol oynadığı, Atatürk’ün reformlarının ne
önem taşıdığı, Osmanlı toplumunun Atatürk döneminden bu
yana ne gibi değişikliklere uğradığı, bugünün Türkiyesi’nde din
ile politika arasındaki ilişkiler,
ekonomik ve siyasi gelişmeler ele
alınıyor. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler ve Türkiye’nin Avrupa’nın bir parçası
olup olmayacağı tartışılıyor. Türkiye’nin toplumsal yapısı ile ilgili
olarak, insanların köyden kente,
bu arada Danimarka’ya göçüne
değiniliyor.
Kitapta din ile ilgili konulara
geniş yer ayrılıyor. Önce İslam’ın
kısa bir tanıtımı yapıldıktan sonra konu, İslam’ın Türkiye üzerindeki etkisi çerçevesinde Sofizm, Nakşibendilik, Alevilik ve
Bektaşilik üzerinde odaklanıyor.
Özellikle Kürt azınlık (kitabın
önsözünde kullanılan tanıtım)

G
Dinlerin
karmaşık
tarihine ışık
tutan bir yapıt

arasında yaygın olan Aleviliğin
Osmanlı döneminde ve bugünün
Türkiye’sindeki konumuna geniş
yer veriliyor. Cumhuriyet’in kurulmasından sonraki 30 yıllık bir
dönem dışında Aleviler’in baskı

altında bir azınlık olduğu anlatılıyor. Bu arada Kürt sorununa
değiniliyor.

yldendals religionshistorieGyldendal Dinler Tarihi,
eski Mısır’dan günümüze tüm
dinlerin tarihini anlatan büyük bir yapıt. Yapıtta, tarihin
akış süreci içinde ilk çağlardan
bu yana, Avrupa ve Yakın Doğu’da, Zerdüştlük, Yahudilik,
Hıristiyanlık, İslam, Batı’nın
küçük toplumlarının gizemli

Atatürk’ü Hitler’e
benzetmişler

din ve devletin birbirinden ayrılmadığı şeklinde köklü bir gelenek olduğu, Kemalizm’in ise OsFethullah Gülen bir reformcu
malı dönemini adeta yokmuş gibi
olarak tanıtılıyor. Atatürk’ün
gerçek bir demokrat olup olmadı- sayarak din yerine vatanseverliği
ğı soruluyor. Atatürk’ten söz edi- (patriotisme) getirme çabası olduğu, ancak, bunun mümkün
lirken, çok gizli bir üslupla Ataolmayacağı görüldüğü için dinin
türk’ün devrimleri, Atatürk’ün
kişiliği, başkalarının görüşlerine devlet tarafından tanımlandığı
öne çıkarılıyor.
dayanılarak milliyetçi diktatörKitabın her bölümünde, kitalükle eş tutuluyor. Stalin ile,
bın hazırlanmasında kullanılmış
Hitler ile, Mussolini ile Atatürk
olan başvuru kaynaklarından
arasında diktatörlük açısından
alıntılar, örneğin; Atatürk’ün
benzerlikler kuruluyor. Atatürk’ün demokrasinin ne olduğu- söylevinden ve konuşmalarından,
nu bilmediği öne sürülüyor (say- özellikle devrimler konusunda,
bugüne kadar Danca’ya çevrilmefa 48-49). Atatürk’ün halifeliği
kaldıran, medrese eğitimi yerine miş alıntılara da yer veriliyor.
Genel olarak Tyrkiet – ny fælbatının eğitim sistemini getiren,
lesfaglig udgivelse-Türkiye Tarişapka, kıyafet, alfabe gibi devrimlerini öngören reformları, pek hi, adlı bu kitap, bir tarih kitabı
olmaktan çok, belli bir görüşü
de gizli olmayan bir dille İslam
yansıtan ve savunan ideolojik bir
düşmanlığı gibi sunuluyor (sayfa 46-48). Türkiye’deki bugünkü yayın niteliğinde.
gelişmelere bakıldığında, Atatürk Tyrkiet – ny fællesfaglig udgiveldevrimlerinin ne kadar köklü ol- se-Türkiye Tarihi
Derleyenler Deniz Kitir, Ole Bjørn
duğu sorusu bugün tartışılmakPetersen, Jens M. Steffensen.
tadır, deniliyor.
Systime Yayınevi. 150 sayfa.
Türkiye’de, Osmanlı döneminde 231,25 kr.

gelenekleri, Hindistan ve Çin
Dinleri, Budizm, Arktik bölgelerde (Kuzey Kutup bölgeleri)
yerli halkların dinleri, Kuzey
Amerika, Mesoamerika adı verilen Amerikan yerlilerinin doğa
güçlerine olan inançları, Güney
Amerika, Afrika, Güney-Doğu
Asya, Avustralya ve Polenezya’da ortaya çıkmış olan tüm

dinler tanıtılıyor.
Bu yapıt, dinlerin karmaşık
tarihine, olağan dışı bir kültür
ve toplum olgusu olarak dine
ilgi duyan herkese hitap edebilen bir yapıt. Bu yapıtın odak
noktasını, dinlerin kökeninin
anlatmanın ve tanıtmanın yanısıra pratikte dinlerin nasıl
uygulandığı, dini gelenekler ve

usüller oluşturuyor. Yapıt ayrıca bolca dini resimlerle de donanmış.

Gyldendals religionshistorie-Gyldendal Dinler Tarihi
Derleyenler Mikael Rothstein,
Tim Jensen-DACOREC, Jørgen
Podemann Sørensen. Gyldendal
Yayınevi. 2. basım. 766 sayfa.
549,95 kr.

mizah &

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

Felsefi sözler...
Düşünmeden okumak köreltir,
Okumadan düşünmek de yanıltır.
Düşünmeden öğrenmek faydasız,
Öğrenmeden düşünmek tehlikelidir.
(Konfüçyus)
Ne kadar çok kişi benimle aynı
fikirdeyse, o kadar çok yanıldığımı
düşünürüm.
(Oscar Wilde)

INTERNET DÜNYASINDAN
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BİRAZ GÜLELİM...

aın gece yarısı
uyandğında kocasının yatakta olmadığını
görür.
Kalkıp mutfağa gittiğinde kocasını yaşlı gözlerle kahve içerken
bulur.
“Ne oldu, neyin var”
diye sorar.
Adam: “40 yıl önceki
çıktığımız günleri hatırlıyor musun?”
……Kadın çok duygulanır. Demek ki kocası 40
yıl önceki
yıllarını hatırlayıp, uyuyamamıştır. “Evet” der
duygulu bir
sesle.
Adam: “Daha liseyi yeni
bitirmiştik ve sen 18′ine
girmek üzere

idin.”
“Evet” der kadın o günleri hatırlayarak.
“Bir gün annen evde
yoktu ben size gelmiştim. Hatırlıyor musun?”
“Evet ”! der kadın gülümseyerek.
Adam:”Annen eve erken
gelmişti ve bizi yakalamıştı, hatırlıyor
musun?”
Kadın “Evet” der büyük
bir sevgi ile. Kocasının
her detayı
hatırlamasından memnun ve mutlu olur.
Adam: “Annen odasına
gitmiş bir silah ile gelip
silahı başıma
dayamış, “ya kızımla evlenirsin ya da seni 40 yıl
hapse gönderirim, daha

18′ine bile basmadı”
demişti. Hatırlıyor musun?”
“Evet” der kadın gülümseyerek.
Adam gözlerindeki yaşları siler ve büyük bir iç
çeker:
“Bugün hapisten çıkıyor
olacaktım.
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Hakemleri yüreğimizi kabartıyor
Türk futbolunda uzunca bir süredir kriz yaşanmasına rağmen hakemlerimizin üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeleri ve uluslararası
karşılaşmalarda gösterdikleri başarılar yüzümüzü ağartıyor.

F

IFA kokartlı Türk
hakemler, son 6
ayda 50’ye yakın
uluslararası maç
yönetirken; Cüneyt Çakır
bu süreç içerisinde 10 maçla
en fazla görev alan hakem
oldu.
FIFA kokartlı Türk hakemler, 30 Haziran ’dan bu
yana 45 uluslararası karşılaşma yöneterek, büyük bir
başarı gösterdi.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya
göre, FIFA kokartlı 7 erkek
hakem 37 maça çıkarken,
FIFA kokartlı 3 kadın hakem olan Dilan Deniz Gökçek (3), Kadriye Gökçek (2)
ve Hilal Tuba Tosun Ayer
(1) de toplam 6 karşılaşma
yönetti.
Erkek hakemlerin yönettiği 37 karşılaşmanın 19’u
UEFA Şampiyonlar Ligi ve
UEFA Avrupa Ligi maçları
ve Avrupa Hentbol Federasyonu Erkekle Şampiyonlar
Ligi olurken, resmi ve hazırlık milli maçlarının sayısı
da 18’i buldu. 14 milli maçın 5’ini ise Kolombiya’da
yapılan 20 Yaş Altı Dünya
Kupası’nda Cüneyt Çakır’ın
yönettiği maçlar oluşturdu.
Cüneyt Çakır, Bülent Yıldırım, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya,
Tolga Özkalfa ve Yunus
Yıldırım’dan oluşan FIFA
kokartlı hakemler arasında
son 5 ayda en çok uluslararası maç yöneten hakem
Cüneyt Çakır oldu.

kupası maçı, 5 de 21 Yaş
Altı ve 19 yaş altı milli
maçı yer alıyor. 5 ayda 4
uluslararası maça çıkan
Fırat Aydınus’un yönettiği maçların 3’ü UEFA
Avrupa Ligi grup maçları
oldu. Hüseyin Göçek’in
yönetme başarısı gösterdiği 4 karşılaşmanın 2’si
UEFA Avrupa Ligi gruplarında oldu. Tolga Özkalfa da 6 maçta düdük
çalarken, Bülent Yıldırım
ise 3 maça çıktı. Yunus
Yıldırım da bu süre zarfında 1 karşılaşma yönetti.
Ayrıca FIFA kokartlı plaj
futbolu hakemi Serdar
Akçer, 1-11 Eylül 2011
tarihlerinde İtalya’nın
Ravenna kentinde düzenlenen FIFA Dünya Plaj
Futbolu Kupası maçlarında görev alma başarısını gösterirken, Temmuz
2011’de de yine Akçer ve
FIFA kokartlı Arda Ergene, Avrupa Plaj Futbolu
Ligi’nde maçlar yönetti.
Kamil Çetin de, BosnaHersek’te 15-18 Aralık
2011 tarihleri arasında
düzenlenen FIFA Futsal
Dünya Kupası elemelerinde görev alıyor.

Hentbol maçlarında da
işbaşındalar
Avrupa Hentbol Federasyonu Erkekler Şam-

FIFA kokartlı erkek futbol hakemlerinin 30 Haziran-15 Aralık tarihleri arasında
yönettiği maçlar şöyle:
Cüneyt Çakır:
30.07.2011 Brezilya-Mısır (20 Yaş Altı Dünya Kupası)
03.08.2011 Uruguay-Yeni Zelanda (20 Yaş Altı Dünya Kupası)
06.08.2011 Ekvador-Kosta Rika (20 Yaş Altı Dünya Kupası)
13.08.2011 Meksika-Kolombiya (20 Yaş Altı Dünya Kupası)
18.08.2011 Fransa-Portekiz (20 Yaş Altı Dünya Kupası)
14.09.2011 Villarreal-Bayern Münih (UEFA Şampiyonlar Ligi)
11.10.2011 İsveç-Hollanda (2012 Avrupa Şampiyonası grup eleme)
18.10.2011 Real Madrid-Lyon (UEFA Şampiyonlar Ligi)
15.11.2011 Almanya-Hollanda (Hazırlık)
22.11.2011 Manchester United-Benfica (UEFA Şampiyonlar Ligi)
16.02. 2012 F.C Porto – Manc.City (UEFA Avrupa Ligi)
Fırat Aydınus:
03.08.2011 Wisla Krakow-Litex Lovech (UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme)
15.09.2011 Club Brugge-Maribor (Avrupa Ligi)
20.10.2011 Malmö-Metalist Kharkiv (Avrupa Ligi)
30.11.2011 Legia Varşova-PSV Eindhoven (Avrupa Ligi)
Bülent Yıldırım:
18.08.2011 Standart Liege-Helsingborg (Avrupa Ligi play-off)
02.09.2011 Rusya-Makedonya (2012 Avrupa Şampiyonası grup eleme)
29.09.2011 Celtic-Udinese (Avrupa Ligi)
Hüseyin Göçek:
02.08.2011 Bate Borisov-Ekranas (UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme)
25.08.2011 Gaz Metan Medias-Avustria Wien (Avrupa Ligi play-off)
29.09.2011 Rennes-Atletico Madid (Avrupa Ligi)
15.12.2011 FC Kopenhag-Standard Liege (Avrupa Ligi)
Halis Özkahya:
13.07.2011 FC Zestafoni-FC Dacia Chisinau (UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme)
02.08.2011 Shamrock Rovers-FC Kopenhag (UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme)
10.08.2011 Galler-Macaristan (21 Yaş Altı hazırlık)
25.08.2011 AS Roma-Slovan Bratislava (Avrupa Ligi play-off)
06.09.2011 İsviçre-Hırvatistan (21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme)
21.09.2011 Belçika-Galler (19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme)
23.09.2011 Galler-İskoçya (19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme)
10.10.2011 Norveç-İngiltere (21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme)
03.11.2011 Fulham-Wisla Krakow (Avrupa Ligi)
Tolga Özkalfa:
30.06.2011 Buducnost Podgorica-KS Flamurtari (Avrupa Ligi 1. ön eleme)
10.08.2011 Malta-Afrika Cumhuriyeti (Hazırlık)
24.10.2011 Portekiz-Rusya (17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri)
29.10.2011 Romanya-Portekiz (17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri)
30.10.2011 Portekiz-Romanya (17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri)
15.11.2011 Bulgaristan-Avusturya (21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme)
Yunus Yıldırım:
21.07.2011 Tromsö-Paksi (Avrupa Ligi 2. ön eleme)

Hakemlerimiz elit
katagoride
Haziran 2011’den bu yana
‘’elit kategori’’de yer alarak Avrupa’nın en üst 23
hakemi arasında bulunan
Cüneyt Çakır bu sürede,
açılış ve yarı final maçı da
dahil olmak üzere 20 Yaş
Altı Dünya Kupası’nda 5
maç, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3 grup maçı, İsveç ile
Hollanda arasındaki 2012
Avrupa Şampiyonası grup
eleme maçı ve AlmanyaHollanda hazırlık karşılaşması olmak üzere toplam 53
maç yönetti.
Cüneyt Çakır’ı 9 karşılaşma ile Halis Özkahya takip
etti. Özkahya’nın yönettiği
maçlar arasında 4 Avrupa

Maçlar

piyonlar
Ligi maçında
da iki Türk hakem görev yaptı.
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF), Uluslararası Türk hakem çifti İbrahim Özdeniz–Kürşad Erdoğan’ı, Erkekler Şampiyonlar
Ligi maçında görevlendirdi.
Bosna Hersek’te, 18 Şubat
Cumartesi günü oynanan
HC Bosna BH Gas Sarajevo
(Bosna Hersek)–IK Savehof
(İsveç) maçında, Türk hakem çifti görev aldı.
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İrfan Kurtulmuş

Söz
savunmanın

Ö

ncelikle şunun altını çizmekte fayda
var...
Türk futbolu tam bir belirsizlik içinde.
Hiç kimse neyin ne olacağını ve nasıl sonuçlanacağını tam olarak bilmiyor.
Yani sözün kısası tam bir kargaşa ortamı.
Süper Lig’e bakın takımlar hala play-off sistemine veryansın ettiği gibi dedikoduların ardı arkası kesilmiyor.
Sezon sonu daha nelerin olacağını kestirmek
içinde kahin olmak gerek herhalde.
Bu kargaşa ortamına neden olan şike davasının görülmesine 14 Şubat Salı Sevgililer Günü’nde start verildi.
İddianamelerin, 3 TRT spikeri tarafından
okunması ve kimlik tespitlerin ardından artık
söz savunmaya geçti. Şimdi herkes savunmalar
sonrası çıkacak sonuçları ümit ve merakla bekliyor.
Bunlar olup biterken, UEFA’da Türkiye’deki
gelişmeleri yakından izliyor. Mehmet Ali Aydınlar’ın ani istifası sonucu başsız kalan Türkiye
Futbol Federasyonuna (TFF) seçilecek başkanın işi ise hayli bir zor olacak. Kim başkan olursa olsun, ateşten gömlek giyeceği kesin. Toplum
olarak bazı yaptırımlar ve durumlara alışık olmadığımız ve o tür kültürün daha yerleşmemiş
olmasından ötürü durum bunu gösteriyor.
Bakın, kısa bir süre önce İskoçya’nın dünyaca
ünlü Glasgow Rangers kulübü ekonomik nedenlerden ötürü kayyum tarafından yönetilmeye
alınarak 10 puanı silindi.
Kimse de sesini çıkarmadı. Bizde böyle bir durum olsa ne olurdu?
İşte, şike davasının en önemli noktası eğer iddia edildiği gibi usulsüzlük varsa gerekli ceza ve
yaptırımların hiçbir şey gözetmeksizin verilip
uygulanması olmalı.
Eğer bu yapılmazsa bunu elin oğlu hiçte gözümüzün yaşına bakmadan yapar ve yapacak da.
Futbol denilen toplumsal sporun uzun vadede
sağlığı açısından seçilecek olan yeni Futbol Federasyonu başkanı ve yönetimini böyle bir durum bekliyor.
Bu ateşten gömleği giyecek olan ya kahraman
ya da hain ilan edilecek toplumumuzda.
İster beğenir ister beğenmezsiniz ama futbolumuzun maalesef içinde bulunduğu kaos durumu
bunu gösteriyor.
Mahkeme kararını bekleyip ceza verelim teorisine UEFA ve FİFA ulusal ve kulüp takımların
Avrupa ve Dünya futbolunda belli bir süre devam edip etmemesine nasıl bakacak?
Önemli bir soru da bu...
Takımlarımızın özellikle, ülke futbolun lokomotifleri sayılan F.B.G.S, BJK ve TS gibi bütçeleri milyon EURO’larla anılan 4 büyüklerin 3-5
yıl Avrupa’ya çıkamama gibi durumla karşılaşmaları karşısında neler olur?
Bütün bunları düşündükçe futbolumuzun bir
çaresizlik içinde olduğunu söylemekten başka
akla bir şey gelmiyor.
Bu nedenle söz savunmanın... Karar mahkemenin...
irfan.kurtulmus@haber.dk

Sesiniz
Gözünüz
Kulağınız

Haber’e ulaşmak için

haber@haber.dk
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10% EKSTRA
MÅNEDSBONUS

+ 50
50%

top-up bonus
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Internationale kald fra 1øre
min

/

Hver gang du ringer og SMS’er i Danmark eller til udlandet, optjener du fremover ekstra bonus taletid. ONE MOBILE indsætter nemlig 10% af dit samlede opkalds- og SMS-forbrug tilbage på
dine taletidskonto – den 25. i hver måned!. Forbruget udregnes på baggrund af forbrug på taletid og SMS i Danmark og til udlandet i perioden fra den 25. og 30 dage tilbage. Der opspares
ikke ekstra bonustaletid ved forbrug på servicenumre og på overtakserede SMS’er.

