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Türkiye’de hayallerinizi süsleyen bir malikaneniz, bir 
daireniz olsun istemez misiniz?

İster yatırım amaçlı, ister devamlı, ister tatillerde 
kullanabileceğiniz, kiralama garantili DİDİM 

AKBÜK’TE daire ve villalar uygun fiyatlar ve ödeme 
koşulları ile sizleri bekliyor. 
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E.mail: esingrupdk@gmail.com
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AYLIK HABER-YORUM GAZETESİ/DANSK-TYRKISK MÅNEDSAVIS  www.haber.dk

Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

Danimarka ile Türkiye arasında va-
rolan bir sosyal güvenlik anlaşması 
emeklilik yaşına gelmiş ya da emek-
li olan vatandaşlarımızın bir çok hak 
sağlamakta. Haber gazetesi olarak va-
tandaşlarımızı bilgilendirmek ve mağ-
duriyetlerini önleyebilmek için anlaş-
manın tam metnini yayınlıyoruz. 

Sayfa 10

Bu haklarınızdan 
haberdar mısınız?

15 yıldır Danimarka’da yaşayan eşi 
Gülüzar ve 3 yaşındaki kızları Nisa ile 
birlikte yaşayan Harun Çiftçi adlı ba-
baya oturma ve çalışma izni verilmedi-
ği gibi sanki dalga geçercesine “Aileni 
de al Türkiye’ye git” denilmiş.

Sayfa 15

O, en temel insan 
hakkından mahrum

www.haber.dk www.gazette.dk

Danimarka gündemini 
www.haber.dk’dan Türkçe,

 www.gazette.dk’dan da 
Danca takip edin.
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2005 yılında dönemin başbakanı, 
NATO Genel Sekreteri Anders Fogh 
Rasmussen ile birlikte düzenleyecek-
leri ortak basın toplantısına ROJ TV 
muhabiri de katıldığı için terk eden 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 8 yıl 
aradan sonra yine Danimarka’ya geldi.

ROJ TV krizinden 8 yıl sonra 
Danimarka ziyareti

RT BILSALG
CAR HAND WASH

Oto galerimiz, tamir ve bakım 
atölyemiz, oto yıkama ve 

satış servislerimizle 
hizmetinizdeyiz

Gl. Køge Landevej 481
2650 Hvidovre

Tlf: +45 22 31 46 76
www.rtbilsalg.dk

22 31 46 76

Sayfa 4

AT ETi ARARKEN 
DOMUZ ETi ÇIKTI
Danimarka Gıda Kontrol  Müdürlüğü yetkilileri 
son aylarda patlak veren at eti skandalı nedeni ile 
başlattıkları denetimlerde hazır gıda ürünlerinde 
domuz etine rastladılar. 

Anadolu Köd tarafından piyasaya sürülmeye hazır 
ürünlerin domuz eti içerdiğinin ortaya çıkması 
Danimarkalı Müslümanlar arasında paniğe yolaçtı. 
Yetkililer, denetlenen 70 firmanın 11’inin 
ürünlerinde muhtiviyat etiketinde belirtilenin 
aksine domuz etine rastladılar. Denetlenen 70 
firma arasında üretici firmaların yanısıra dağıtımcı ve 
tedarikçi firmalar da bulunuyor. 

Müslümanlar arasında yayılan panik üzerine T.C 
Kopenhag Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği 
bilmeden domuz eti yenilmesi konusunu açıklığa 
kavuşturan bir açıklama yaptı. 

Anadolu Köd de ürünlerinde domuz eti tespit 
edilmesi üzerine  müşterilerine ve tüketicilere 
yönelik bilgilendirme çalışmasına başladı 

Konuyla ilgili  haberimiz Sayfa 12
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HABER

Mimar Atila Kahraman
Arkitekt/Bygningskonstruktør

ak@eak-design.com     www.eak-design.com
Tel :2127 5146 

Zevkinize göre mimarı tasarım
eak-design.com 

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.

Danimarka yapı-standartlarında 
Türkiye’de konut projeleri çiziyoruz
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SKRÆDDERI

En modern makinalar ve 
profesyonel personelimizle her türlü 
giysi tamiratı, genişletme, daraltma 

işlerinde hizmetinizdeyiz. 

TERZİ DİKİŞ ATÖLYESİ

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

Coco

Vindingevej 7 C
DK - 4000 Roskilde

Tlf.: +45 29 72 39 98 - Fax: +45 59 43 39 98
Mail: kadir@erdogmus.dk

Avukata gittiğinizde geç kalmış olmayın, her türlü hukuki 
sorunlarınız için arayabilirsiniz. 

Advokat Kadir Erdoğmuş

TDportal.dk
Erhvervsformidler.dk
TDportal.dk har Danmarks 
største netværk af partnere

▪ tdportal.dk & erhvervsformidler.dk har udviklet 
   konceptet ”Selv-Salg”.
▪ Vi dækker alt fra salg og udlejning af 
   butik/erhvervslokaler mv.
▪ TDportal.dk har Danmarks største netværk af 
   samarbejdspartnere.
▪ Opret din annonce gratis hos os og få den 
   præsenteret i op til 40 andre elektroniske og 
   trykte medier efter eget valg.
▪ Nemt og effektivt. Spar tid og penge! 

”Selv-Salg”

HABER
haber@haber.dk 

mail adresine yazınız 
ya da 21 27 17 44’ü 

arayınız

SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE 
BULUŞTURUR 

HABER’ İLAN VE 
REKLAM VERMEK İÇİN 

HABER

HİKMET AKSOY - AYIN KARİKATÜRÜ

H
ükümet sosyal yardımla 
geçinen göçmenlerin 
şartlarını ağırlaştırıyor. 
Sosyal ve Uyum Bakanı 

Karen Haakkerup ile Çalışma 
Bakanı Mette Frederiksen, hükü-
metin sosyal yardım (Kontanthja-
elp) reformu kapsamında, sosyal 
yardımla geçinen ve Danca bil-
meyen göçmenlere zorunlu dil 
kursu getiriyor. Danca kurslarını 
katılmayan göçmenlere verilen 
sosyal yardımı da kesecek.

Bakanlar Karen Haakkerup 
ve Mette Frederiksen, ” Sosyal 
yardımla geçinenler istatistiğinde 
göçmenler başı çekiyor. Yıllarca 
göz yumuldu. Hiç bir şart 
koşulmaksızın, koşulsuz, şartsız 
para verildi. Artık buna son veriyor-
uz” dediler.

Sosyal yardım istatistiklerine göre, 

2012 yılında sosyal yardım alanların 
yüzde 27’si göçmen kökenli ve 37 
bin 681 göçmene sosyal yardım ve-
rildi.

Hüümetin sosyal yardım reformu-

na göre 30  yaş üstü işsiz göçmen 
zorunlu olarak Danca öğrenecek. 30 
yaş altındaki göçmenlere ise Danca 
öğrenme şartı getririlmeyecek.

(Haber)

Dil bilmeyen 
işsiz göçmene 
sosyal yardım yok

Danimarka’da hükümet, sosyal 
yardımla geçinen işsiz göçmenlere 
Danca öğrenmeleri şartı getiriyor. 
Aksi taktirde aldıkları sosyal yardım 
kesilecek.
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B
aşbakan Erdoğan 
8 yıl aradan son-
ra yeniden geldiği 
başkent Kopen-

hag’da geniş güvenlik ön-
lemleri altında üst düzey 
protokolle karşılandı. Baş-
bakan Erdoğan’ın berabe-
rindeki heyetle Danimar-
ka’ya gerçekleştirdiğibir 
günlük resmi ziyaretin, iki 
ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi-
nin işareti olarak görülüyor.  

Bir günlük Kopenhag temaslarına Dani-
marka Kraliçesi 2. Margrete ile görüşerek 
başlayan Başbakan Erdoğan, ardından 
Danimarka Başbakanı Helle Thorning 
Schmidt ile ikili bir görüşme gerçekleştir-
di. Başbakan Erdoğan ikili görüşmede Da-
nimarka Başbakanından ROJ TV’nin ka-
patılabilmesi için gerekli yasal düzenleme-
nin yapılacağı sözünü aldığı öğrenildi.

Erdoğan ayrıca Türk ve Danimar-
ka firmalarının temsilcilerinin yeraldığı 
Üstyönetici (CEO) Forumu’na katıldı. 

Erdoğan: “Ortak vizyonumuz var”

Türk ve Danimarka firmalarının temsilci-
lerinin yeraldığı Üstyönetici (CEO) Foru-
mu’na Danimarka başbakanı Helle Thor-
ning Schmidt ile birlkte katılan Başbakan 
Erdoğan, Kopenhag’da hem ikili hem de 
heyetler arası “dolu dolu ve çok verimli” 
görüşmeleri olduğunu söyledi ve toplantı-
larda Türkiye-Danimarka ilişkilerini etraf-
lıca ele aldıklarını kaydetti.

İş konseyi forumunda konuşan Başbakan 
Erdoğan, iki ülkenin ileriye dönük ortak 
bir vizyona sahip olduklarını memnuniyet-
le öğrendiklerini belirtti ve geleceğe yöne-
lik kararlı adımlar atmaya karar verdikle-
rini ifade etti.

Türkiye’nin kayıtlarına göre iki ülke ara-

sındaki ilişkilerin 14 Ekim 1756 tarihinde 
Sultan 2. Osman ile Kral 5. Frederick ara-
sında imzalanan dostluk ve ticaret antlaş-
masına dayandığını belirten Erdoğan, şun-
ları kaydetti:

“Bugün burada bulunan Türk ve Dani-
markalı iş adamlarımızın toplantıya gös-
terdiği yüksek ilgi ve sergilenen etkileyici 
tablo, aynı iradenin aradan geçen 250 yılı 
aşkın sürede artarak devam ettiğini gös-
teriyor. Otuz kadar iş adamımızla bura-

dayız. Yıllık cirolarına 
baktığımız zaman top-
lamda 80 milyar dolar 
gibi rakam ortaya çıkı-
yor. Çalıştırdıkları, is-
tihdam ettikleri insana 
baktığımız zamanda 300 
bin civarında insan is-
tihdam ediyorlar.

Bugün Danimarka’da 
yaşayan 65 bin vatanda-

şımız ilişkilerimizi çok daha güçlü hale ge-
tiren bir diğer önemli unsur. Takdir eder-
siniz ki 250 yılı aşkın bir işbirliği geçmişi-
ne, 65 bin Türkiye vatandaşına, AB başta 
olmak üzere ortak vizyonumuza rağmen 
ekonomik ilişkilerde henüz arzu ettiğimiz 
konumda değiliz. İkili ticaret hacmimiz 
2012 yılı sonu itibarıyla 1.7 milyar dolar. 
Bunu şimdi aşmamız gerekiyor. Bugün 
değerli mevkidaşımla bunları konuştuk. 
Kendileri ihracatta yüzde 51 artırmayı he-
deflediklerini, bizler de ‘2015 yılı sonu iti-
barıyla bunu ticaret hacmi olarak 5 milyar 
dolara çıkaralım’ dedik. ve bu irade eğer 
biz siyasetçilerde varsa bunu iş adamla-
rımızı da teşvik etmek suretiyle bu adımı 
atarsak ben inanıyorum ki bu salondaki 
irade 5 milyar doları 2015 sonu itibarıyla 
gerçekleştirir.”

Pek çok ülkeyi derinden sarsan ekono-
mik ve mali krizden en az etkilenen ülke-
ler arasında yer aldığını söyleyen Başba-
kan Erdoğan, gelişen iletişim olanakları-
nın ticari ve sosyal ilişkileri geliştirdiğini, 
ancak aynı zamanda toplumlar ve bireyler 
arasında mesafenin artmasına yol açabile-
ceği uyarısında bulundu ve “Gelişen ileti-
şim araçları yalnızlık ve önyargıların güç-
lenmesi sonucunu doğurabilir” dedi. Baş-
bakan Erdoğan, Danimarka’nın; tarım, 
ilaç sanayi, müteahhitlik ve enerji alanla-
rında Türkiye ile işbirliği yapabileceğini 
belirtirken özellikle müteahhitlik alanında 

Türkiye ile kapsamlı bir işbirliği yapabile-
ceğini söyledi.

Erdoğan Danimarka’ya teşekkür etti

Danimarka’nın Türkiye’nin Avrupa Birli-
ği üyeliği için verdiği desteğe de teşekkür 
eden Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti:

“İçinden geçtiğimiz süreçte Türkiye’nin 
AB’ye üyeliği gerçekten hayati derecede 
önem arz ediyor. Küresel finans krizinin 

en ağır şekilde seyrettiği 
Avrupa’da Türkiye dirençli 
bir ekonomi olarak öne çıkı-
yor. Türkiye’nin genç ve di-
namik iş gücü, Türkiye ‘nin 
her alandaki o büyük potan-
siyeli Avrupa ekonomisinin 
mevcut gücüne daha fazla 
bir güç katmaya özellikle 
muktedirdir. Bunun yanın-
da dünyanın değişik bölgele-
rinde ayrımcılığın, ırkçılığın, 
hoşgörüsüzlüğün ve taham-
mülsüzlüğün tehlikeli şekilde 
tırmanmaya devam ettiğini 
de görüyoruz. Türkiye’nin 
AB’ye üyeliği, ekonomik ge-
tirisi kadar ırkçılığa, ayrım-
cılığa, hoşgörüsüzlüğe de 
anlamlı bir cevap olacaktır. 
Şunu üzülerek ifade etmek 
durumundayım, küreselleş-
menin her boyutuyla dünyayı 
küçülttüğü bir çağda yaşıyoruz. Kitle ileti-
şim araçlarının hayatlarımızın her alanına 
girdiği ve dünyamızı haberle, bilgiyle şe-
killendirdiği bir süreçten geçiyoruz. Doğ-
ru haber ve bilginin toplumları daha da 

aydınlatması, ön yargıları ortadan kaldır-
ması beklenirken maalesef bunun tersinin 
de zaman zaman gerçekleştiğini görüyo-
ruz. Bilgiye ve habere ulaşmak bu kadar 
kolayken bakıyorsunuz toplumlar arasın-
da, kültürler arasında ön yargılar daha da 
çoğalıyor, uçurumlar daha da derinleşiyor. 
Dünya küreselleştikçe, küçük bir köye dö-
nüştükçe maalesef insanların birbirinden 
daha uzaklaştığına, birbirine daha da ya-
bancılaştığına şahit oluyoruz.”

Helle’yi yaz tatiline davet etti 

İş konseyi forumunda Başbakan Erdo-
ğan’ın ardından sözalan Danimarka baş-

bakanı Helle Thorning Schmidt de Tür-
kiye ile Danimarka arasındaki ticari iliş-
kilerin 1920’de başladığını ancak aradan 
geçen sürede memnun edici bir artış sağ-
lanamadığını kaydettiklerini söyledi. 

“Ben ve hükümetin Türkiye’nin AB üye-
liğini destekliyoruz” diye konuşan Helle 
Thorning Schmidt, “Türkiye’nin AB’ye 
AB’nin de Türkiye’ye ihtiyacı var” diye 
konuştu. Thorning Schmidt Türk yatırım-
cıların Danimarka’da yatırım yapmaya 
çağırdı.

Danimarka’da 60 bin Türk göçmenin ya-
şadığını, Türkiye’ye de her yıl 300 bin Da-
nimarkalı turistin gittiğini söyleyen Helle 
Thorning Schmidt Türk vatandaşlarına 
uygulanan vize konusunda herhangi bir 
açıklama yapmadı.

Konuşmaların sonunda iki başbakan bi-
nadan ayrılırlarken Erdoğan Helle Thor-
ning Schmidt’e “yaz tatilinde de bekleriz” 
diyerek Türkiye’ye davet etti.

Erdoğan: ”PKK’yı alın demedik”

Başbakan Erdoğan bir günlük resmi zi-
yarette bulunmak için geldiği Kopen-
hag’da Danimarka Başbakanı Helle Thor-
ning Schmidt ile yaptığı görüşmede PKK 
konusunun gündeme gelmediğini söyledi.

HABER’in sorusu üzerine özel bir açıkla-
ma yapan Erdoğan, önümüzdeki günlerde 
Türkiye’de devam etmekte olan çözüm sü-
reci kapsamında silah bırakıpp sınır dışı-
na çıkacak PKK’lı militanlar ile PKK’nın 
lider kadrosunun İskandinav ülkeleri ve 
özellikle Danimarka tarafından barındırı-
lıp barındırılmayacağı konusunun günde-
me gelmediğini söyledi.

Danimarka Halk partisi Dış ilişkiler söz-
cüsü Sören Espersen ziyaret öncesi günde-
me gelen söylentiler üzerine ”Biz böyle bir 
şeyi asla kabul etmeyiz. Türkiye terör so-
rujnunu kendi çözmelidir. Eli silahlı dağda 
gezmiş militanların Danimarka’ya gelme-
lerine şiddetle karşıyız” demişti.

cengiz.kahraman@haber.dk
sadi.tekeloglu@haber.dk

Cengiz 
KAHRAMAN 

Sadi 
TEKELİOĞLU

Foto: Christian Meyer, Kongehuset

Başbakan Sarayda

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’a res-
mi bir ziyaret gerçekleştirmekte olan 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’, prog-

ramının ilk ayağında Danimarka Kraliçesi 2. 
Margareth’i ziyaret etti.
Erdoğan Amalienborg Sarayı meydanı önün-

de toplanan bazı Türk vatandaşları ile resim 
çektirirken geziye çıkmış olan bir çocuk yuva-
sının personeli ile de kısa bir süre sohbet etti 
ve çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Çocuklarla da fotoğraf çektiren başbakanın 

konvoyunda bir ambulansın da bulunması dik-
kat çekerken, başbakanın rahatsızlığının cid-
diyeti konusundaki spekülasyonlar ise daha 
da güçlendi.

ROJ TV krizinden 8 yıl sonra 
Danimarka ziyareti
2005 yılında dönemin başbakanı, NATO Genel Sekreteri Anders 
Fogh Rasmussen ile birlikte düzenleyecekleri ortak basın toplantı-
sına ROJ TV muhabiri de katıldığı için terk eden Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 8 yıl aradan sonra yine Danimarka’ya geldi.
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Bakanı Villy Sövn-
dal Dışişleri Bakanı 

Ahmet Davutoğlu ile yap-
tığı ikili görüşmede ifade 
özgürlüğüne getirilen kısıt-
lamalar ve uzun gözaltı sü-
relerinden endişe duyduk-
larını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı site-
sinden görüşmeyle ilgili 
yayınlanan bildiride, Da-
nimarkalı Bakan Sövndal, 

Türkiye’de insan hakları 
alanında kürtlere verilen 
hakların ve işkence ile mü-
cadelede atılan adımları 
konuştuklarını belirtti.

Dışişleri Bakanı Sövndal, 
Türkiye’nin anayasada 
yapmak istediği değişiklik-
ler ve yargı reform pake-
tiyle hapiste olan gazeteci-
ler ve KCK’lilerin serbest 
bırakılacağını umduğunu 
ifade etti.

Davutoğlu’nun Türk hü-
kümeti ile Kürtler arasın-
da yürütülen görüşmeler 
hakkında bilgi verdiğini 
belirten Sövndal, terörü 
sona erdirme görüşmele-
rine olumlu baktıklarını 
kaydetti.

Sövndal ayrıca, Danimar-
ka’nın zor olan bu süreci 
tüm içtenlikle desteklediği-
ni sözlerine ekledi.

(Haber)

Danimarka Dışişleri’nden hem uyarı hem destek
Danimarka Dışişleri Bakanı “İfade özgürlüğüne getirilen 
kısıtlamalar ve uzun gözaltı sürelerinden endişeliyiz” dedi.

A
şırı Şebeke (Et 
ekstremt netva-
erk) adıyla yayın-
lanan programda 

2007 yılında Danimar-
ka’nın Aalborg şehrinde 
yaşayan Anders Gravers 
adlı İslam düşmanının 
kurduğu SIAD (Danimar-
ka’nın İslamlaşmasına Ha-
yır) adlı derneğin global 
planda nasıl bir önder hali-
ne geldiği anlatıldı.

Derneğin, 77 kişinin ka-
tili Norveçli ırkçı terörist 
Anders Behring Breivik 
için nasıl ilham kaynağı ol-

duğu, derneğin benzerinin 
Avrupa genelinde de ku-
rulmasında önderlik ettiği, 
English Defense League 
(İngiliz Savunma Ligi) gibi 
örgütlerle nasıl bir işbirliği 
içinde olduğu çeşitli göste-
rilerde elde edilen görüntü-
lerle seyircilere sunuldu.

Program ayrıca Dani-
marka İstihbarat Teşkilatı 
PET’in SİAD’ın ulaştığı 
küresel güçten endişe duy-
duğu ve örgütü yakın taki-
be aldığı belirtildi.

SİAD başkanı Anders 
Gravers, İslamiyet karşı-

tı açıklamaların yanısıra 
Danimarka’da Kur’an’ın 
yayını ve okunmasının ya-
saklanması amacıyla suç 
duyurusunda bulunmasıyla 
tanınıyor. Gravers’ın İsveç, 
ABD ve İngiltere’deki ırkçı 
ve İslam düşmanları ile ya-
kın işbirliği içinde olduğu 
ve Gravers’ın dünya gene-
linde ırkçılar arasında say-
gın bir konumunun olduğu 
kaydediliyor.

(Haber)

Danimarkalı ırkçı küresel 
önder oldu
Danimarka Ulusal kanallarından DR1’de yayınlanan 
bir belgesel haber programında dünya genelinde İs-
lam karşıtları ve yabancı düşmanlarının örgütlenme-
sinde Danimarka’nın bir üs haline geldiği belirtildi.

Anders Gravers, FOTO:DR

Telefon 38 80 43 00

Frederikssundsvej 213 - 2700 Brønshøj
TANDIR KEBAB LEZZETIN ADRESI

: 12.00 - 22.00Søndag - helligedage
: 11.00 - 23.00Mandag - lørdag

Åbningstider
Diverse

75. Suppe - (Linse suppe/ mercimek corbasi) 30,-

30,-
76. Tzatziki

..........
......................................................... 25,-

77. Coban Salatasi

Nyd vores Ægte Tyrkiske Te 
på husets regning.

Tandir Restaurant har 90 siddepladser 
med også familie pladser.

( Aile salonumuz ve mescit vardir)

Dessert
80. Baklava.......................................................... 30,-

Ægte Tyrkisk Pizza 

58. Etliekmek
Med hakket oksekød, persille,
tomat, grøn peper, 
løg og krydderier.

57. Mevlana
Med hakket oksekød, 
persille, tomat, grøn peper, 
fetaost og krydderier.

70. Kyllingespyd
1 stk kylling spyd med pommes frites og ramoulade 39,-

71. Kylling nuggets
5 stk nugget frites med remoulade 39,-

72. ����������
��������������������������������������� 39,-

73. Pizza
med kebab tomat sauce og ost 39,-

Børne Menuer

Pizza
Serveres med ost og tomatsauce

60. Margherita ....................................................40,-
59,-

............... 59,-

................59,-

................ 59,-
................

59. Lahmacun
Med hakket oksekød, løg, 
chili, hvidløg og 
stærke krydderier

59,-

65,-

61. Brønshøj speciale: kødboller, løg og jalapenos
62. Chicken: kylling, majs, ærter og karry

65. Salatpizza: Falafel, salat og dressing.

63. Salatpizza: Kebab, salat og dressing
64. Salatpizza: Kylling, salat og dressing

49,-

49,-
.........

.....

.....
..

49,-
69. Sandwich: Med ost, falafel, salat og dressing

67. Sandwich: Med ost, kebab, salat og dressing
68. Sandwich: Med ost, kylling, salat dressing

66. Ortak pizza: kebab, kylling hvidløg og dressing

55. Kasarli pide
med ost og æg 49,-................................................

...........................

..............

.....................

.............................................

56. Börek med
tyrkisk fetaost, persille

KORT

�����������������������������
46. Mix (karisik)

3 forskellige spyd
kalv, kylling og 
hakket kalvekød

45. Kyllingevinger
2 stk. kyllingevinger på spyd

47. 1⁄2 kylling
med pommes frites,
remoulade og salat

48. ����������
2 stk med pommes frites,
citron, og salat

TANDIR KEBAB75,-

89,-

49,-

40,-

65,-

65,-

45,-

49,-
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- TÜRK MUTFAĞININ EN 
LEZZETLİ ÖRNEKLERİNDEN 

TANDIR KEBABI İLE

- TÜRKİYE’DEN GETİRDİĞİ, 
UZUN YILLAR TECRÜBESİ 

OLAN AŞÇISIYLA

- 90 KİŞİLİK KAPASİTEMİZ VE 
AİLELER İÇİN ÖZEL 

SALONUMUZ İLE

- İBADETİNİ 
AKSATMAK İSTEMEYEN 

MÜŞTERİLERİMİZ 
İÇİ MESCİDİMİZLE

-TAMAMEN TAZE, KALİTELİ 
VE %100 HELAL ÜRÜN-
LERLE HAZIRLADIĞIMIZ 

YEMEKLERİMİZLE

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

��������������

��������������

Telefon 38 80 43 00

Frederikssundsvej 213 - 2700 Brønshøj
TANDIR KEBAB LEZZETIN ADRESI

: 12.00 - 22.00Søndag - helligedage
: 11.00 - 23.00Mandag - lørdag

Åbningstider
Diverse

75. Suppe - (Linse suppe/ mercimek corbasi) 30,-

30,-
76. Tzatziki

..........
......................................................... 25,-

77. Coban Salatasi

Nyd vores Ægte Tyrkiske Te 
på husets regning.

Tandir Restaurant har 90 siddepladser 
med også familie pladser.

( Aile salonumuz ve mescit vardir)

Dessert
80. Baklava.......................................................... 30,-

Ægte Tyrkisk Pizza 

58. Etliekmek
Med hakket oksekød, persille,
tomat, grøn peper, 
løg og krydderier.

57. Mevlana
Med hakket oksekød, 
persille, tomat, grøn peper, 
fetaost og krydderier.

70. Kyllingespyd
1 stk kylling spyd med pommes frites og ramoulade 39,-

71. Kylling nuggets
5 stk nugget frites med remoulade 39,-

72. ����������
��������������������������������������� 39,-

73. Pizza
med kebab tomat sauce og ost 39,-

Børne Menuer

Pizza
Serveres med ost og tomatsauce

60. Margherita ....................................................40,-
59,-

............... 59,-

................59,-

................ 59,-
................

59. Lahmacun
Med hakket oksekød, løg, 
chili, hvidløg og 
stærke krydderier

59,-

65,-

61. Brønshøj speciale: kødboller, løg og jalapenos
62. Chicken: kylling, majs, ærter og karry

65. Salatpizza: Falafel, salat og dressing.

63. Salatpizza: Kebab, salat og dressing
64. Salatpizza: Kylling, salat og dressing

49,-

49,-
.........

.....

.....
..

49,-
69. Sandwich: Med ost, falafel, salat og dressing

67. Sandwich: Med ost, kebab, salat og dressing
68. Sandwich: Med ost, kylling, salat dressing

66. Ortak pizza: kebab, kylling hvidløg og dressing

55. Kasarli pide
med ost og æg 49,-................................................

...........................

..............

.....................

.............................................

56. Börek med
tyrkisk fetaost, persille

KORT

�����������������������������
46. Mix (karisik)

3 forskellige spyd
kalv, kylling og 
hakket kalvekød

45. Kyllingevinger
2 stk. kyllingevinger på spyd

47. 1⁄2 kylling
med pommes frites,
remoulade og salat

48. ����������
2 stk med pommes frites,
citron, og salat

TANDIR KEBAB75,-

89,-

49,-

40,-

65,-

65,-

45,-

49,-

% 100 HELAL

TÜRKİYE’NİN ÖZLENEN DAMAK TADINI SİZLERE SUNMAKTAN, 
SİZLERİ AĞIRLAMAKTAN GURUR DUYACAĞIZ

- Otopark sorunu yoktur
- Grup siparişi alınır

- Özel günleriniz için evinize ya da 
işyerinize grup yemek servisi yapılır

DOĞUMGÜNÜ VE HER 
TÜRLÜ DAVET VE 

ZİYAFETLERİNİZ İÇİN 
90 KİŞİLİK SALONUMUZLA 
SİZLERİ AĞIRLAMAKTAN 

GURUR DUYACAĞIZ. 

DAVET
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Şule Şahin Sertdemir

Ö
nümüzdeki Ka-
sım ayında ya-
pılacak yerel 
seçimler önce-

sinde, Silkeborg Belediye 
Meclis Üyesi, Mustafa Kel-
legöz, belediye meclisi üye-
lerine ve seçime katılacak 
adaylara onların vatandaş-
larımıza hizmetini daha da 
verimli hale getirecek bir 
tavsiyede bulundu.

 Geçtiğimiz günlerde ga-
zetemize açıklamada bu-
lunan Mustafa Kellegöz 
dernek çalışmaları ya da 
ibadet için gerekli lokal 
edinme konusunda Silke-
borg’da uyguladıkları mo-
deli şu şekilde açıkladı:

”Jylland adasına bağlı 
Silkeborg şehri doğal gü-
zellikleri, ormanları, göl 
ve nehirleriyle, tabiri ye-
rindeyse Danimarka’nın 
incisi bir şehrimizdir. Böl-
genin doğal güzellikleriyle 
turistler için de cazip olma-
sı, ister istemez gayrimen-
kul fiyatlarına da yansımış, 
hatta kıyaslama yapıldığın-
da civar şehirlere nazaran 
fiyatların iki katı gibi bir 
oranla yüksek olduğu söy-
lenebilir.

 Son yirmi iki yıldır şehri-
mizde azınlıkta olan Türk 
vatandaşlarımız Cami ve 
Dernek çalışmalarını kira-

ladıkları binalarda yürüt-
mekteydiler. Ben de biz-
zat belediyede yapmış ol-
duğum çalışmalar netice-
sinde, belediyenin sahip 
olduğu bir binayı, ihale 
aracılığıyla vatandaşları-
mızın hizmetine sunmuş 
durumdayım. Hemde 3.5 
milyon kron değerindeki 
bu binayı sadece ve sadece 
1 milyon krona dernek 
adına satın alarak. Bu 
ücret ihalenin alt sı-
nır değeriydi, almayı 
başardık.

Nasıl mı? İşte önem-
li nokta da burası. 
İhale şartnamesine, ”yalnız 
dernek amaçlı kullanılmak 
üzere” maddesi konulunca, 
ihaleye katılımcı sayısı bir-
den azalmış oluyor. Öyle 
ki bizim örneğimizde biz-
den başka ihaleye giren 
dernek yada kuruluş ol-
madı.Bunun yanısıra iha-
lenin başlangıç ve bitiş sü-
releri arasındaki zamanın 
kısalığı ve derneklerin bu 
ekonomik krizde bütçele-
rinin yetersizliği gibi yan 
etkenler de bizim için bir 
şans oldu diyebiliriz.”

Bu ufak başarı öyküsü-
nün diğer aktif politikada 
yer alan meclis üyesi ar-
kadaşlarına örnek teşkil 
etmesini temenni eden 
Mustafa Kellegöz, politik 
gücün aslında ne kadar 

önemli olduğunun bir kez 
daha altının çizilmesi ge-
rektiğini belirtti.

Oy kullanan vatandaşla-
rımıza, aday isimlerin Ali, 
Hasan, Ayse olmalarının 
bu kisilerin seçimlerden 
sonra temsil için yeterli 
olup olmadıkları sorusunu 
yönelten Mustafa Kellegö-
z, iyi bir politikacının illa 
ki basında boy gösteren 
kişi diye bilinmesinin yan-
lış olduğunu söyledi.

 Vatandaşların vermiş 
oldukları oyların takip-
çisi olmaları gerektiğini, 
bu şekilde olursa seçilen 
arkadaşların daha gayret-
li ve başarılı olacaklarını 
dolayısıylada toplumda da-
hada saygınlık kazanacak-
larını vurguladı.

HABER

www.delightmobile.dk
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En son 
teknoloji ile 

lazerle 
epilasyon

Allehelgensgade 15
4000 Roskilde
Tlf: 4637 3719

House of serpil

Mağazamızda katılacağınız düğün, nişan ve 
diğer her türlü önemli davet için size uygun 

kıyafeti seçmeye büyük önem veriyoruz.

Uluslararası modanın en güzel örneklerini 
mağazamızda bulabilirsiniz. Sadece gala, 
düğün ve gece kıyafetleri değil, günlük 

kıyafetlerle de sizlere hizmet 
vermekten gurur duyacağız.

17 yıllık tecrübemizle sadece giysi değil, 
aynı zamanda çanta, ayakkabı, mücevher, takı 

çeşitlerimizle de en güzel yönlerinizi öne 
çıkararak katılacağınız her davette göz 

kamaştırmanız bizim amacımızdır.

Bize uğrayın dünyanız değişsin...

Bir günlüğüne değil... her gün prenses

36 - 54 arası bedenlerimiz bulunmaktadır.  

Bu tavsiyeye kulak verin
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Türkiye ile Danimarka arasındaki sosyal 
güvenlik ilişkileri, 22 Ocak 1976 tarihin-
de Kopenhag’da imzalanan ve 1 Şubat 
1978 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye-
Danimarka Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 
ve bu Sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili 
esasları belirleyen 24 Ocak 1984 tarihli 
İdari Anlaşma hükümleri çerçevesinde 
yürütülmektedir. 

Zaman içinde her iki ülkenin sosyal gü-
venlik mevzuatında meydana gelen deği-
şiklikler çerçevesinde Türkiye-Danimarka 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin tadili zo-
runluluğu doğmuş ve Danimarka Sosyal 
İşler Bakanlığı yetkilileri ile Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığımız yetkilileri 
arasında yapılan görüşmeler sonucu tadil 
edilmesi gereken hususlar üzerinde muta-
bık kalınarak hazırlanan Tadil Sözleşmesi 
ve bunun uygulanmasıyla ilgili İdari Anlaş-
ma 13 Aralık 1999 tarihinde Kopenhag’da 
imzalanmıştır. 

Yeni Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’nin, 
her iki ülkenin milli mevzuatları uyarın-
ca onay işlemlerinin tamamlanmasından 
sonra onay belgelerinin teati edileceği 
ayı takip eden ikinci ayın birinci günü 
yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. (Ülke-
miz bakımından, anılan Sözleşme ile eki 
Protokolün onaylanması 17.10.2001 tarih 
ve 4713 sayılı Kanun ile uygun bulunmuş 
ve 23.05.2002 tarihli ve 2002/4287 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmıştır 
(Resmi Gazetede yayım tarihi ve sayısı: 
03.07.2002/24804)). 

29 Eylül 2003 tarihinde Sayın Büyükel-
çimiz Fügen OK ile Danimarka Dışişleri 
Bakanlığı Konsolosluk İşleri Bölüm Baş-
kanı arasında onay belgeleri teati edilmiş 
bulunmaktadır. Bu durum çerçevesinde, 
Yeni Sözleşme 1 Kasım 2003 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir.   

Tadil Sözleşmesiyle öngörülen değişiklik-
ler ve Danimarka’da ikamet eden veya Da-
nimarka’da belli bir süre çalıştıktan sonra 
Türkiye’ye dönmüş bulunan vatandaşları-
mıza sağlanan yeni haklar şunlardır:

1) Eski sözleşmede iş kazaları ve meslek 
hastalıkları sigortası mevzuatına göre bir 
işverenin emrinde çalışanlar işçi olarak sa-
yılmış iken, 01.09.1977 tarihinden sonra 
Ek Emeklilik Sigortası (ATP) Kanununa 
tabi olarak çalışanların da işçi olarak kabul 
edilmeleri esası getirilmiştir.

2) Kendi nam ve hesabına çalışan kişiler 
(bağımsız çalışanlar) Sözleşme kapsama 
alınmış ve işçi olarak çalışmamış vatandaş-

larımıza (kendi nam ve hesabına çalışanlar, 
çalışmayan eşler vb.) bağlanan aylıkların 
Türkiye’ye kesin dönüş yapılması halinde 
transferi imkanı getirilmiştir.

3) Eski Sözleşmenin, 01.10.1984 tarihin-
den itibaren yürürlükten kaldırılan yaş-
lılık, malullük ve dulluk aylıklarını dü-
zenleyen Danimarka Kanunları ile ilgili 
26-31. maddeleri, Danimarka Sosyal Aylık 
Kanunu ile getirilen hükümler de dikkate 
alınarak yenilenmiştir. Buna göre:

▪ 15-67 yaşları arasında Danimarka’da en az üç yıl 
oturan ve bu süre içinde en az bir yıl çalışmış bulunan 
vatandaşlarımız yaşlılık (Folkepension) veya malullük 
(Førtidspension) aylıklarına hak kazanabileceklerdir. 
(Eski Sözleşmede bu süre beş yıl idi.)
▪‟Danimarka’da iken kendilerine yaşlılık veya malul-
lük aylığı bağlanan vatandaşlarımızın Türkiye’ye dön-
meleri halinde, aylıkları Türkiye’ye gönderilecektir. 
▪‟67 (2004 yılından itibaren 65) yaşını doldurma-
dan önce Danimarka’dan ayrıldıkları için kendile-
rine yaşlılık aylığı (Folkepension) bağlanamayan 
vatandaşlarımız, Türkiye’de 67 (65) yaşını doldur-
duktan sonra, Danimarka’ya dönme zorunluluğu 
olmadan, Danimarka’dan yaşlılık aylığı almak için 
başvurabilecekler ve Danimarka tarafından bağlanan 
yaşlılık aylığını Türkiye’de alabileceklerdir.
▪ Sosyal nedenlerle (kazanç getiren eşin ölümü, mali 
durumun bozulması vb.) bağlanan erken aylığa hak 
kazanabilmek için, aylık bağlanmasını gerektiren 
olayın Danimarka’da otururken meydana gelmesi 
ve aylık için başvurulan tarihten önceki bir yılın da 
Danimarka’da geçirilmesi şartları aranacaktır.
▪ Danimarka’da hiç çalışmamış, ancak en az 10 yıl 
oturmuş bulunan vatandaşlarımıza bağlanan yaşlılık 

veya malullük aylıkları, sözü edilen sürenin beş yılının, 
aylık bağlanması için başvurulan tarihten önce geçmiş 
olması şartı ile Türkiye’ye döndükten sonra da ken-
dilerine gönderilecektir. (Eski Sözleşmeye göre hak 
kazanma süresi beş yıl idiyse de Sözleşmenin 7/2 nci 
maddesi uyarınca bu nitelikteki aylıklar sadece Da-
nimarka’da ikamet halinde ödenmekte, Türkiye’ye 
dönüş halinde transfer edilememekteydi).

4) Danimarka’da işçi olarak çalışmış bulu-
nan vatandaşlarımızın Türkiye’ye döndük-
ten sonra aylıklarının Türkiye’ye gönde-
rilmesine hak kazanabilmeleri için gerekli 
olan çalışma süresinin hesabında aşağıdaki 
kurallar uygulanacaktır.

▪ ‟Danimarka Ek Emeklilik Sigortası (ATP) üyesi olan 
işçinin her bir yıllık kıdemi (üyelik süresi) bir çalışma 
yılı olarak sayılacaktır.
▪ 01.04.1964 tarihinden önce Danimarka’da geçtiği 
belgelenen çalışma süreleri, hesaplama sırasında dik-
kate alınacaktır.
▪ Bağımsız (serbest) çalışma süreleri de hesaba 
katılacaktır.

5) Malullük olayının Danimarka toprak-
ları dışında (örneğin Türkiye’de) iken 
meydana gelmesi halinde de vatandaşla-
rımız (yukarıda sayılan diğer şartları da 
yerine getiriyorlar ise) malullük aylığına 
(Førtidspension) hak kazanabileceklerdir. 
(Eski Sözleşmenin 27/3 üncü maddesi, ma-
lullüğün Danimarka’da meydana gelmesi 
şartını öngörmekteydi. Yeni Sözleşme ile 
bu şart yürürlükten kaldırılmaktadır).

6) Emekli aylıklarının koordinasyonu il-
kesi Danimarka tarafından benimsenme-
diğinden, Türkiye’deki çalışma (işçi, me-
mur, bağımsız vb.) sürelerinin Danimarka 
tarafından bağlanacak emekli aylıklarının 
(yaşlılık, malullük vb.) hesabında herhangi 
bir işlevi kalmamıştır. Danimarka tarafın-
dan bağlanan sosyal emeklilik (malullük, 
yaşlılık) aylıklarına hak kazanılmasında ve 
söz konusu aylıkların hesabında, vatandaş-
larımızın sadece Danimarka’daki ikamet 
süreleri dikkate alınacaktır.

7) İmzalanan yeni Sözleşmeyle vatandaşla-
rımızın Danimarka’daki hizmet sürelerini 
3201 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde 
borçlanarak Türkiye’de de emekli olmala-
rı halinde, kendilerine Danimarka tarafın-
dan bağlanmış ya da bağlanacak olan ay-
lıklarda herhangi bir kesinti yapılmaması 
sağlanmıştır. Böylece gerekli koşulları taşı-
yan vatandaşlarımız hem Danimarka’dan 
hem de Türkiye’den emekli olabilecekler, 
bu durumda Danimarka tarafı vatandaş-
larımıza Türkiye’de bağlanan aylıklardan 
ötürü emekli aylıklarında herhangi bir ke-
sinti yapmayacaktır.

8) Eğitim amacıyla Türkiye’ye gönderilen 
çocuklar için Danimarka mevzuatına göre, 
belirli bir süre aile yardımı (Børnefamiliey-
delse, børnetilskud) yapılacaktır. Görüşme-
ler sırasında Danimarka tarafı bu sürenin 
en çok bir yıl olabileceğini bildirmiştir.

9) Danimarka tarafından malullük aylığı 
bağlandıktan sonra Türkiye’ye giden va-
tandaşlarımızın sağlık durumlarının kö-
tüleşmesi (meslekte kazanma güçlerinin 
daha da azalması) halinde, kendilerine 
bağlanan malullük aylıkları artırılabile-
cektir. Böyle bir durumda Türkiye’deki 
sağlık tesislerince düzenlenen raporlar 
Danimarka tarafından kabul edilecektir. 
Danimarka’nın vatandaşımızı kendi sağlık 
tesislerinde kontrol muayenesinden geçir-
mek istemesi halinde ise vatandaşlarımızın 
bu ülkeye geliş-dönüş masrafları Danimar-
ka tarafından ödenecektir.

10) Sözleşme eki Protokole eklenen yeni 
bir madde ile, Danimarka’da geçirdiği bir 
iş kazası veya meslek hastalığı sonucu bir 
vatandaşımızın ölümü halinde, Türkiye’de 
ikamet eden geride kalan hak sahiplerine 
(eş ve 18 yaşın altındaki çocuklarına), Da-
nimarka İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları 
Sigortası mevzuatına göre yardım yapılma-
sı öngörülmüştür.

BU YAZIYI MUTLAKA DİKKATLE OKUYUN!

Bu haklarınızdan haberdar mısınız?
Danimarka ile Türkiye arasında varolan bir sosyal güvenlik anlaşması emeklilik yaşına gelmiş ya da 
emekli olan vatandaşlarımızın bir çok hak sağlamakta. Haber gazetesi olarak vatandaşlarımızı bilgi-
lendirmek ve mağduriyetlerini önleyebilmek için anlaşmanın tam metnini yayınlıyoruz. 

D
animarka’da yaşayan ve Tür-
kiye’ye dönüş yapmış ve yer-
leşmiş olan vatandaşlarımızın 
başta emeklilik ve yaşlılık ne-

deniyle sağlık ve sosyal hizmetler konu-

sunda çok az bilinen ve bugüne kadar 
gündeme gelmemiş bir çok hakları bu-
lunmakta. 

Bu haklardan habersiz olan bir çok va-
tandaşımız hem sahip olduğu hakkı elde 

edememekte hem de haksız yere mağdur 
olmakta.  

Danimarka ile Türkiye arasında varo-
lan bir sosyal güvenlik anlaşması emek-
lilik yaşına gelmiş ya da emekli olan va-

tandaşlarımızın bir çok hak sağlamakta. 
Haber gazetesi olarak vatandaşlarımızı 
bilgilendirmek ve mağduriyetlerini önle-
yebilmek için anlaşmanın tam metnini 
yayınlıyoruz.  

TÜRKİYE-DANİMARKA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ 

www.haber.dk www.gazette.dk Danimarka gündemini www.haber.dk’dan Türkçe,  
www.gazette.dk’dan da Danca takip edin.

Sinema dünyasını ve Türk fi lmlerini de 
www.sinema.dk’dan takip edin.

www.sinema.dk

RT BILSALG
CAR HAND WASH

Gl. Køge Landevej 481 - 2650 Hvidovre  -  Tlf: +45 22 31 46 76
www.rtbilsalg.dk

KÖPÜKLÜ DIŞ  VE 
BUHARLI İÇ YIKAMA

Hem 0 km. hem de ikinci el kaliteli temiz otomobiller için bizi arayın. 
İkinci el araç alım-satım ve takas yapılır.

Oto galerimiz, tamir ve bakım atölyemiz, oto yıkama ve satış servislerimizle hizmetinizdeyiz

Boya 
Kaporta 

Tamir 
Bakım 

Muayene (Syn) 
hizmetleri

HİZMETLERİMİZ:

Koltuk
Taban 
Tavan 
Cila 
Motor yıkama 
Döşeme ve halı temizliği

Köpüklü ve buharlı yüzde 
yüz hijyenik binek oto iç 
kabin ve dış yıkama. 
Köpüklü dış yıkamada 
cila özellikli deterjan 
kullanıyoruz.

Makinalı özel cilalı yıkama 
Yağmur kaydırıcı 
Boya kurutma 
Parlatma

GENEL TEMİZLİKDETAYLI İÇ TEMİZLİK

Rezervasyon için: +45 22 31 46 76

TAMİRHANE

Bizi aramadan kararınızı vermeyin. Aracınızın tüm bakımını çok uygun 
fi yatlara bizde yaptırın.

RT CAR WASH

CACAC R AR A HAHAH NANA DWAWAW SASA H
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System Tæpperens
Svalehøjvej 5, Port 24  3650 Ølstykke

Tlf: 31410869

M  50,- kr.
Transport : 100,- kr.

SYSTEM TÆPPERENS
DÖRT  MEVS iM  H i ZMET i N i Z D EY i Z
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HALILARINIZ İLKBAHAR 
VE YAZA HAZIR MI?
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İLKBAHAR VE YAZA 
TERTEMİZ, PIRIL PIRIL 
HALILARLA MERHABA 

DEYİN !

HABERHABER HABER

TEKNOLOJİNİN SON ÜRÜNÜ

DANİMARKA’DA 
BİR İLK

Her ölçekteki işyerlerinin bulundurması 
gereken bir KASA SİSTEMİ

Artık yemek 
siparişlerinizi smart 

phone (Akıllı telefonlar) 
üzerinden alabilirsiniz 

ve müşteleriniz de 
ödemelerini yine Smart 

Phone üzerinden 
yapabilsinler

Kimseye komisyon vermeden, Hiç bir aracı kullanmadan Online 
Sipariş Sistemimizle müşterilerinize doğrudan ulaşın. 

3 AY ÜCRETSİZ DENEYİN!

Şule Şahin Sertdemir

D
animarka Sanayi 
Odası ve Enteg-
rasyon Düşünce 
Kuruluşu, Dani-

marka`da yaşayan yabancı 
asıllı gençler staj yeri ara-
dıkları zaman tercih edil-
miyorlar şeklinde bir açık-
lamada bulundu.

Binlerce genç staj yeri 
bulmakta zorluk çekiyor, 
özelliklede göçmen köken-
li gençler bu durumdan 
muzdarip olan büyük bir 
kesimi oluşturuyor.

Uzmanlar, sendikalar, 
rehber ögretmenler ve ög-
renciler teknik okullarda 
eğitim gören göçmen asıl-
lı gençlerin etnik kökenli 
Danimarkalı olmamaları 
sebebiyle staj yerlerine 
yerleştirilmediklerini iddia 
ediyorlar.

Entegrasyon Düşünce 
Kuruluşu başkanı aynı 
zamanda Kopenhag Be-
lediyesinin entegrasyonu 
destek çalışmalarında  ye-
ralmış Agi Csonga, işve-
renlerin bana “ Kara kafa 
yollamayın ” şeklinde bir 
ifade kullandıklarını iddia 
ediyor.

Düpedüz Ayrımcılık
MetroExpress’e açıkla-

mada bulunan Agi Csongo, 
stajyer öğrenci kabulü ala-

nında ayrımcılık yapıldığı-
nı ve bunun tartışmalarda 
yeterince gündeme gelme-
diğini söyledi. 

Eğitim Bakanlığı’nın ver-
miş olduğu yeni rakamlar-
da toplam 5 bin 395 öğren-
cinin staj yerinin olmadı-
ğı gözüküyor. Ve bir çok 
araştırmada da yine göç-
men kökenli gençlerin, et-
nik Danimarkalılara göre 
iki katı bir oranda staj 
yeri bulmada zorluk çek-
tikleri dile getiriliyor.

Yine yapılan istatistiki 
sonuçlarda Ahmet ile Mor-
ten arasındaki farka dik-
kat çekiliyor.

2011 yılında Kopenha-
g`da Ticari okullardaki 
Danimarkalı öğrencilerin, 
eğitimleri sırasında eği-
timlerini yarıda bırakma 
oranları yüzde 31 iken, 
göçmen kökenli gençlerde 
bu oran yüzde 41`lere ula-
şıyor.

Gençlik Eğitim Rehberli-
ği yetkilileri, aradaki far-
kın bu denli açık olmasını 
hem işverenlerin hem de 
öğrencilerin ön yargılı ola-
maları ile açıklanabileceği-
ni belirtirlerken, durumun 
daha da kötüleştiğini be-
lirtiyorlar. Yetkililer staj 
yeri bulamamanın gençle-
rin heves ve şevklerini kır-
dığını ve bunun tam anla-

mıyla ayrımcılık olduğunu 
altını çiziyor.

Danimarka Sanayici ve 
İşadamları Derneği (DI) 
müdürü Lars Goldschmidt 
de aynı fikirleri savunan-
lardan. Metro Express`e 
bu konuyla ilgili açıklama-
da bulunan direktör, bir-
çok firmanın yabancı çalı-
şan istemediğini ve bunun 
engellenmesi için birşeyler 
yapılması gerektiğini dile 
getiriyor.

Konuya ilişkin Haber 
Gazetesine bir açıklama 
yapan, Albertslund Bele-
diye Meclisi üyesi Doğan 
Polat, olayın ciddiyetini şu 
sözlerle belirtiyor: “Genç-
lerimiz maalesef staj yeri 
bulmakta zorlanıyor öyle 
ki bu durum çoğunlukla 
onları okullarını yarıda 
bırakmaya mecbur bırakı-
yor. Sonuç olarak toplum 
tarafından dışlandığını 
hisseden bu gençler birer 
potansiyel topluma zarar 
vermeye hazır bireyler ha-
line dönüşebiliyor.  Ken-
dim de dahil olmak üzere 
konuya ilişkin, bağlı bu-
lunduğum belediyede, ge-
reken girişimlerde buluna-
cağım. Ümidim yetkililerin 
de bir an önce bu olaya ka-
yıtsız kalmayıp ciddi çalış-
malarda bulunmasıdır”.

Firmalar “Karakafa” istemiyor
Göçmen kökenli gençlerin staj yeri bulmaları etnik 
Danimarkalılara oranla oldukça zor görünüyor. Uz-
manlar bu gençlerin Danimarkalı olmamaları nede-
niyle staj yerlerine yerleştirilmediğini iddia ediyorlar. 

Dünya Ekonomik 
Forumu (World 
Economıc Forum) 

tarafından içinde bulun-
duğumuz yılda yapılan bir 
araştırma Danimarka’da 
yaşayan yabancıların inan-
cını pekiştirdi. Danimarka 
halkı misafiri sevmiyor.

Yabancılara karşı en 
olumlu tutuma sahip ül-
kelerin belirlendiği ve 140 
ülke üzerinde gerçekleşti-
rilen konukseverlik araş-

tırmasında Türkiye 53. sı-
rada yer alırken Danimar-
ka 117. sırada yer aldı. En 
konuksever olarak birinci 
sıraya İzlanda yerleşir-
ken, ikinciliği Yeni Zelan-
da aldı.

Listede en son sırayı Bo-
livya alırken onun üzerin-
de yukarı doğru sırayla 
Venezeula, Rusya Federas-
yonu ve Kuveyt aldı.

Her yıl milyonlarca Müs-
lümanın hac ve umre zi-

yareti için gittiği Suudi 
Arabistan da misafirden 
hoşlanmayan ülkeler ara-
sında. Kutsal toprakların 
halkı konukseverlik sıra-
lamasında 12 ülkenin üze-
rine çıkarak 128. sırada 
yer aldı.

117 sırada yer alan Dani-
marka’nın altında yer alan 
ülkelerden bazıları ise 
şunlar: Polonya, Romanya, 
Suudi Arabistan, Moğolis-
tan, Bulgaristan ve İran.

Danimarka misafiri sevmiyor
Yabancılara karşı en olumlu tutuma sahip ülkelerin belirlendiği ve 
140 ülke üzerinde gerçekleştirilen konukseverlik araştırmasında 
Türkiye 53. sırada yer alırken Danimarka 117. sırada yer aldı. Her 
yıl milyonlarca Müslümanın hac ve umre ziyareti için gittiği Suudi 
Arabistan’da misafirden hoşlanmayan ülkeler arasında.

Helal ette domuz eti skan-
dalı ardından helal yiyecek 
tartışması üzerine Diyanet 

İşleri’nin görüşüne başvurduk. Ko-
penhag Büyükelçiliği, Din Hizmet-
leri Müşaviri Doç Dr. Ahmet Onay 
imzası ile yayınlanan açıklamada 
Müslümanların yiyeceklerinin helal 
ve temiz olmasına dikkat etmekle 
yükümlü oldukları belirtildi.

Müslümanların, yiyeceklerinin 
helal ve temiz olmalarını kontrol 
etmekle yükümlü oldukları belir-
tilirken, yiyeceklerinde bilgileri dı-
şında veya muhteviyatta belirtilenin 
aksine domuz eti veya haram şeyler 
bulunması durumunda günah işlen-
miş sayılmayacakları belirtiliyor.

İşte, “Bir Müslüman bilmeyerek 
domuz eti yemiş ise günah işlemiş 
sayılır mı? Bir Müslüman bilmeye-
rek domuz eti yediğini fark ettiğinde 
ne yapmalıdır, ya da bir şey yapmalı 
mıdır? Kur’an-ı Kerim’in bu konu-
daki hükümleri nelerdir?” soruları-
na Din İşleri Müşavirliği’nden gaze-
temize gönderilen açıklama:

“Kur’an’da insanların yiyecekleri-
nin “helal ve temiz (hijyenik)” olma-
sı gerektiği belirtilmiştir. (Bakara 
Suresi: 168; Maide Suresi: 5). Ka-
zancın ve yiyeceklerin “hem helal 
hem de temiz (hijyenik)” olması ge-
rekir. Dolayısıyla bir şey alıp yer-
ken, onun “helal ve temiz” olduğu-
nu kontrol etmek Müslümanlar için 
dini bir sorumluluktur.

Söz konusu dini sorumluluğunu 
hatırda tutarak, et, et ürünleri 

veya diğer ürünlerden alıp yerken 
muhteviyatını kontrol ettiği halde, 
yediği şeyde bilgisi dışında, ya da 
muhteviyatında yazılanların ha-
ricinde domuz eti veya Kur’an-ı 
Kerim’de sayılan haram yiyecek-
lerden birisi (Bakara Suresi: 173; 
Maide Suresi: 3; Nahl Suresi: 115) 
bulunmuş olsa, onu yiyen kişi gü-
nah işlemiş olmaz. Bu durumda 
olan bir Müslüman daha sonra tü-
kettiği şeyin içerisinde domuz eti 
veya Kur’an’da sayılan haram şey-
lerden herhangi birisinin bulundu-
ğunu fark ederse, herhangi bir şey 
yapması lazım gelmez. 

Şu var ki, aynı duruma tekrar düş-
memek için bir şey alırken ve yerken 
daha dikkatli hareket eder. Ancak, 
aldığı ürünlerin ve tükettiği şeylerin 
“helal ve temiz (hijyenik)” olması ge-
rektiği hususunu önemsemeden alıp 
tüketen bir kişinin yediği şeyin içe-
risinde domuz eti veya haram olan 
şeylerden biri varsa ve bu da o ürü-
nün muhteviyatında yazılıysa o kişi 
dini açıdan sorumlu sayılır ve günah 
işlemiş olur. Çünkü, yediği şeyin içe-
risinde ne bulunduğunu öğrenmek 
için hiçbir gayret göstermeyen bir 
kişinin “bilmiyordum” demesi dinen 
mazeret sayılmaz. 

Bu durumda olan bir Müslüma-
nın derhal tevbe etmesi, Allah’tan 
af dilemesi ve söz konusu dini so-
rumluluğunu hatırda tutarak, et, 
et ürünleri veya diğer ürünlerden 
alıp yerken muhteviyatını kontrol 
etmesi gerekir.”

Türk devine domuz eti şoku

D
animarka’nın 
en büyük et üre-
ticilerinden 
ve yüzde 

yüz Türk serma-
yeli Anadolu Köd 
fabrikalarında da-
ğıtılmayı bekleyen 
hazır paketlenmiş 
döner ve diğer kebab 
ürünlerinde domuz 
etine rastlandığı be-
lirtiliyor. Fabrikadan 
yapılan açıklamada do-
muz eti karışmış hazır 
dönerlerin bugüne kadar 
piyasaya sürülmediği be-
lirtildi.

Danimarka Gıda Kontrol 
Müdürlüğü tarafından yapılan 
araştırmalarda hazır döner pa-
ketlerinin domuz içerdiği belirti-
lirken Anadolu Köd’den yapılan 
açıklamada domuz etine rastla-
nan ürünlerin piyasaya sürülme-
diği ve üretim aşamasının hangi 
etabında domuz etinin ürünleri-
ne karıştırıldığının araştırılmaya 
başlandığı belirtiliyor.

Fabrika’nın üç ortağından biri 
olan genel müdür Mustafa Şa-
hin; HABER’e yaptığı açıkla-
mada ürünlerine domuz etinin, 
kendi fabrikalarında ve kendi 
yaptıkları kesimlerde karışmadı-
ğının altını çizerken mal almaya 
başladıkları yeni tedarikçi ka-
saphaneden gelen etlerden ka-
rışmış olabileceğini söyledi.

Mustafa Şahin, tüketicilerin 
bundan sonra temkinli davrana-

caklarını ve döner 
yiyecekleri zaman 
etlerin kaynağını 
soracaklarını söy-
leyerek, ”ortaya 
çıkan bu durum 
rakiplerimiz tara-
fından suistimal 
edilecektir, bize 
karşı kullanılacak-
tır. Ortaya çıkan 
bu durum bizler 
için üzücü bir du-
rumdur ve özür di-
liyoruz” dedi.

Mustafa Şahin 
önümüzdeki gün-
lerde Polonya’daki 

fabrikalarını ve ken-
dilerine et tedarik eden diğer ka-
sapahaneleri ziyaret ederek tef-
tişlerde bulunacağını söyledi. Şa-
hin, “Tek bir üründe rastlanan 
domuz etinin Polonya’da alınan 
kemiksiz küçük et parçalarından 
kaynaklandığını belirledik ve 
bu nedenle Polonya’dan kemik-
siz et almamaya karar verdik. 1 
Nisan’dan itibaren artık Polon-
ya’daki fabrikamıza kemikli eti 
karkas halinde alıp kendimiz 
kemikten arındıracağız. Artık 
müşterilerimizin gönül rahatlığı 
ile ürünlerimizi tüketebilmeleri 
için her üretilen partinin DNA 
kontrolünü kendimiz de yapaca-
ğız” dedi.

Yıllık 60-80 milyon kronluk ci-
rosu olan Anadolu Köd, ülke ge-
nelindeki büfe ve restoranlara 
mal veren en büyük et üreticisi 

olarak tanınıyor.,

Danimarkalı Müslümanlar 
Panikte
Gıda Kontrol merkezi tarafın-
dan yapılan ve kontrole tabi tu-
tulan 70 firmadan 11’inin ürün-
lerinde domuz eti tespit edildi-
ğinin açıklanmasının ardından 
helal et yediği düşüncesiyle ha-
reket eden çok sayıda Müslüman 
göçmen panik yaşamaya başladı. 

Domuz eti skandalının ortaya 
çıkmasının ardından gazetemi-
zi arayan çok sayıda vatanda-
şımız “Helal diye bir çok yerde 
et yiyoruz. Biz diğer döner ve 
kebab üreticilerinin ürnlerinde 
de domuz eti bulunup bulunma-
dığı konusunda şüphe ve endişe 
içindeyiz. Sağlık kurumlarının 
bu incelemeyi diğer üreticiler 
üzerinde de yapmasını ve bunu 
kamuoyu ile paylaşmalarını bek-
liyoruz” dediler. Bu sabah Ves-
terbro ve Nörrebro semtinde 
konuştuğumuz bir çok göçmen 
kökenli Müslüman tüketici de 
en kısa zamanda kendilerini ra-
hatlatacak bir açıklama bekle-
diklerini dile getirdiler.

 70 firmadan 11’i domuz eti 
karıştırmış
Söz konusu skandal ardından 
HABER’e konuşlan Gıda Kont-
rol Müdürlüğü yetkilileri, yap-
tıkları kontrollerin 70 firmayı 
kapsadığını ve 11 firmanın ürün-
lerinde domuz etine rastlandığı-
nı belirtiler.

Bir Müslüman bilmeden 
domuz eti yerse…..
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Zevkinize göre mimari tasarım  Mimar Atila Kahraman
Arkitekt/Bygningskonstruktør

www.eak-design.com
ak@eak-design.com

Tel :2127 5146

Bernhard Bangs Alle 31, st.tv
2000 Frederiksberg

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

sunulmaktadır.

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

Danimarka yapı-standartlarında Türkiye’de konut projeleri çiziyoruz

♥ Arajman
♥ Çelenk
♥ Sepet
♥ Buket
♥ Çiçek çeşitleri

Düğün, nişan ve özel günlerinizde çeşit 
çeşit, rengarenk, taptaze, gül, buket, 

çelenk ve çiçek çeşitleriyle 
hizmetinizdeyiz.

GELİN ÇİÇEKLERİ VE BUKETLER
Mağazamızda her zaman uygun 

fiyatlarla çeşit çeşit, rengarenk, taptaze 
gül ve çiçek çeşitleri bulunur

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

Anneler-Babalar gününde, doğum günlerinde 
ve sevdiklerinizin tüm güzel günlerinde 
Türkiye’ye ve dünyanın her yerine 
çiçeklerinizi İnterfloor aracılığıyla gönderiyoruz.Size sevdikleriniz kadar yakın olduğumuzu unutmayın!

Sevdiklerinize çiçek verin 
mutlu edin

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

PINAR LYGTESKOV BLOMSTER

Doğayı odanıza taşıyın

Sevdiklerinize bugün bir çiçek aldınız mı?

Sevdiklerinize çiçek vermek için 
her zaman bir gerekçeniz vardır

ŞAH OTO KİRALAMA
Niğde, Nevşehir, Yozgat ve Sivas’ta araç teslim edilir ve alınr. 

PARA  HAVALESİ

Muhasebe ve tercümanlık hizmetlerimizin yanı 
sıra,  24 yıllık tecrübemiz ve güveninize dayanan 
para havalesi hizmetimizi daha iyi şartlar altında 
sunmaya başladığımızı memnuniyetle bildiririz. 

Danimarka’nın her köşesinden göndereceğiniz 
tüm “normal” havaleler bundan sonra, “ekspres” 
havalelerde olduğu gibi, 

SADECE  1  SAAT  İÇİNDE
havale ücretlerinde artış olmadan, yani 50 kr.’dan 
başlayan fiyatlarla, tüm Türkiye’ye ulaştırılacaktır. 

Pamir Kalkan

MUHASEBE  VE  TERCÜME 

Serbest Muhasebeci / Yeminli Tercüman ve Mütercim

VEPA Revision & Rådgivning / T.A.C. – Transfer And Consulting
Trommesalen 1, 1.sal - 1614 København V (v. Hovedbanegården)

Tlf. 33 79 33 77 - Fax 33 79 33 37 - Mobil 20 66 20 99

www.muhasebe.dk   -   www.tercüme.dk    -   www.havale.dk

D U Y U R U

H
arun Çiftçi adlı vatandaşı-
mız Danimarka’da son 15 
yıla damga vuran yabancı 
düşmanı yabancılar yasası 

ve aile birleşimi kuralları nedeniyle 
en temel insan haklarından mahrum 
yaşıyor. 15 yıldır Danimarka’da ya-
şayan eşi Gülüzar ve 3 yaşındaki kız-
ları Nisa ile birlikte yaşayan babaya 
oturma ve çalışma izni verilmediği 
gibi sanki dalga geçercesine “Aileni 
de al Türkiye’ye git” denilmiş

Kopenhag yakınlarındaki Höje Ta-
astrup kasabasında yaşayan Harun 
Çiftçi ailesi ile yılda sadece 3 ay tu-
rist vizesi alarak Danimarka’ya gelir-
se birlikte olabiliyor.

Eşi hamile olan Harun Çiftçi kendi-
si gibi durumda olan vatandaşlarımı-
za bir çağrıda bulunarak yabancılar 
müdürlüğü önünde toplanıp varlık-
larını göstermek ve sorununa dikkat 
çekmek istiyor.

Bundan 5 yıl önce 28 yaşındaki eşi 
Gülüzar’la evlenen Harun Çiftçi 3 

O, en temel insan hakkından mahrum
15 yıldır Danimarka’da yaşayan eşi Gülüzar ve 3 yaşındaki 
kızları Nisa ile birlikte yaşayan Harun Çiftçi adlı babaya oturma 
ve çalışma izni verilmediği gibi sanki dalga geçercesine “Aileni 
de al Türkiye’ye git” denilmiş.

Harun Çiftçi kendisi du-
rumunda olan ya da bu 
konuda bir şeyler yapmak 
isteyen vatandaşlarımıza 
11 Nisan 2013 günü Saat 
13.30’da Yabancılar Mü-
dürlüğü binası önünde 
bir araya gelmek çağrı-
sında bulunuyor. Harun 
Çiftçi’ye destek olmak 
isteyen vatandaşlarımız 
kendisine 9168 0256 nu-
maralı telefondan ulaşa-
bilirler.

DESTEK 
BEKLİYOR

D
ansk Erhverv’in 
(Danimarka Ti-
caret Odası) yap-
tırdığı bir analize 

göre, Danimarka’da bu yı-
lın ilk iki ayında iflas eden 
işyeri sayısı 491’i buldu. 

İflasların en çok yaşandığı 
ayın ise Şubat ayı olduğu 
bildirildi. Şubat ayındaki if-
las oranı, geçtiğimiz  yıl Şu-
bat ayına oranla yüzde 8,6 
oranında artış gösterdi. 

İflasların en çok otel ve  
restorancılık sektöründe 
görüldüğü ve bölgesel ola-
rak da Bornhom ile Güney 
Jutland bölgesinde iflas ris-
kinin daha yüksek olduğu 
ifade edildi. 

Sınır ticareti etkiliyor
Dansk Erhverv’den şef 
ekonomist Bo Sandberg, iç 
piyasanın oldukça durgun 
olduğunu, bu nedenle geliş-
me motoru olarak görülen 
ihracata ağrılık verilemedi-
ğin Söyledi. Sandberg ayrı-

ca, özellikle Güney Jutland 
bölgesinde krizden sonra 
sınır ticaretinin arttığı, 
bunun da Danimarkalı iş-
yerlerini zorda bıraktığını 
ifade etti. 

İhracat düşüyor
Öte yandan, Danimarka 
İstatistik Kurumu’nun ra-
kamları da geçtiğimiz yılın 
Aralık ayında ihrcatın yüz-
de 3,8 oranında düştüğü-
nü, ithalatın da yüzde 5,3 
oranında arttığını ortaya 
koydu. 

Rakamlara göre, özellikle 
ABD, İsveç ve Almanya ile 
ticarette düşme yaşanıyor. 

Aralık 2012 rakamlarına 
göre Almanya’ya yapılan 
ihracatta yüzde 3,5 oranın-
da azalma görülüyor. İsveç 
ile de yüzde 7, ABD ile de 
yüzde 14,3 oranında bir dü-
şüş yaşanıyor. Bu ülkelerle 
özellikle ilaç ve tıbbi mal-
zemelerle ve rüzgar değir-
menlerinde yapılan satışta 
düşüş  gösteriliyor. Ancak 
Hindistan, Brezilya, Çin ve 
Rusya ile ticaret hacminde 
yüzde 4,7 oranında bir ar-
tık görünüyor. Danimarka 
bu ülkelere gıda ürünleri 
ve ilaç, tıbbi malzeme ihraç 
ediyor. 

(Haber)

İş dünyası kan kaybetmeyi sürdürüyor
Danimarka iş dünyası kan kaybetmeye devam ediyor. Bu 
yılın ilk iki ayında 491 işletme daha kapılarına kilit vurdu. 

Madde 2
Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir akide, milli veya içti-
mai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin işbu Beyanna-
mede ilan olunan tekmil haklardan ve bütün hürriyetlerden istifade edebilir.
Bundan başka, bağımsız memleket uyruğu olsun, vesayet altında bulunan, gayri 
muhtar veya sair bir egemenlik kayıtlamasına tabi ülke uyruğu olsun, bir şahıs hak-
kında, uyruğu bulunduğu memleket veya ülkenin siyasi, hukuki veya milletlerarası 
statüsü bakımından hiçbir ayrılık gözetilmeyecektir.

Madde 13
Herkes herhangi bir devletin sınırları dahilinde serbestçe dolaşma ve yerleşme hak-
kına haizdir.Herkes, kendi memleketi de dahil, herhangi bir memleketi terketmek ve 
memleketine dönmek hakkına haizdir.

Madde 25
Her şahsın, gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım, 
gerekli sosyal hizmetler dahil olmak üzere sağlığı ve refahını temin edecek uygun bir 
hayat seviyesine ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık veya geçim imkânların-
dan iradesi dışında mahrum bırakacak diğer hallerde güvenliğe hakkı vardır.Ana ve 
çocuk özel ihtimam ve yardım görmek hakkını haizdir. Bütün çocuklar, evlilik içinde 
veya dışında doğsunlar, aynı sosyal korunmadan faydalanırlar.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları bildirgesi en temel insan haklarını ga-
ranti altına alır. Türkiye ve Danimarka’nın da altında imzası bulunan 
anlaşmanın bir çok maddesi Danimarka’da Türk vatandaşları sözkonu-
su olduğu zaman ihlal ediliyor.

BM İNSAN HAKLARI BİLDİRGESİ

yaşındaki kızları Nisa’nın 
Danimarka’da doğmuş ol-
masına ve eşinin de oturma 
ve çalışma izni sahibi ola-
rak 15 yıldır Danimarka’da 
yaşıyor omasına rağmen 
oturma ve çalışma izni ala-
mıyor. Harun Çiftçi’nin 
oturma ve çalışma izni baş-
vurusu üç kez reddedilmiş.

Yılda üç ay ailesi ile bir-
likte olmak istediği için 
Danimarka’ya gelen Ha-
run Çiftçi bu yüzden Tür-
kiye’de de sabit iş sahibi 
olamıyor. Kopenhag Üni-
versitesi hastanesinde çalı-
şan ve geldiği günden beri 
hiç sosyal yardım almamaş 
olan Gülüzar Çiftçi ise “An-
laşmalı evlilik yaptığımız 
şüphesi içindeler. Bunu na-
sıl iddia edebilirler ve nasıl 
ispat edebilirler. Bu iddia 
bile başlı başına bir insana 
hakarettir. Bırakın hakare-
ti Birleşmiş Milletler İnsan 
Hakları bildirgesine göre 
en temel insan hakları çiğ-
nenmektedir.” Diyor.

Harun Çiftçi, kendi duru-
mu ve kendine benzer du-
rumda olan kişilerin soru-
nuna duyarsızlıklıkla yak-
laşılmasından da şikayet-

çi.”Büyükelçiliğimiz bu so-
runu neden gündeme getir-
miyor. Bu kadar dernek ve 
sivil toplum kuruluşumuz 
var. Bunlar neye, kime hiz-
met ediyorlar. Medyadan 
başka bize destek çıkacak 
kişi, kurum, kuruluş yok 
mu?” diye yakındı.

(Haber)
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Yeni okul reformundan hepinizin ha-
beri olmuştur artık, ki son dönemler-

de medyada epey yer aldı. Aralık ayında 
halkın nabzı, velilerin 4`te 3`ünün yeni 
reforma sıcak baktıklarını gösterdi, an-
cak Gallup tarafından yapılan son nabız 
yoklaması, halkın yarısından fazlasının 
fikir değiştirdiğini gösteriyor. Peki deği-
şen nedir?

Bunun için öncelikle reformun içeri-
ğinden bahsetmek lazım. Şu anda öğret-
menler haftada 25 saat ders vermektedir 
ve geriye kalan 12 saat haftalık toplan-
tılarla ve hazırlıklarla tamamlanmak-
tadır. Çoğu zaman bu çalışma saatleri 
40’ın üzerine bile çıkabiliyor. Yeni okul 
reformuna göre ise, öğrenciler haftada 
25 saat yerine 35-37 saat ders görecek-
ler. Yani bu demek oluyor ki, şu anda 
okulundan çıkıp SFO veya değişik eğitici 
aktivitelerin yer aldığı klublere giden ço-
cuk, ikindi vaktine kadar okulda kalacak 

ve geç saatlere kadar ders görecek. Bura-
da insan bahsetmeden edemiyor. Önem-
li olan eğitimin saatleri değil, bir çocuğa 
kaç saat ders verdiğiniz değil, verdiği-
niz eğitimin kalitesidir. İstediğiniz ka-
dar saat ekleyin, şayet eğitim kalitesi dü-
şükse, çocuğa göre değilse, veya çocuğun 
belli bir saatten sonra artık kapasitesi 
almıyorsa, buyrun istediğiniz kadar saat 
ekleyin. 

Vaziyet, bu reforma karar verenlerin 
daha önce ögretmenlik yaptıkları bir ta-
rafa dursun, bir sınıf ortamında dahi 
bulunmadıklarını gösteriyor. Zira, bu-

güne kadar gelmiş geçmiş sayısız araş-
tırma, çocukların sosyal ortamlarda ve 
sosyal aktitivelerle gelişimlerini büyük 
ölçüde ilerlettiklerini ve sosyalleşme sü-
recinde ders dışı faaliyetlerin öğrenim-
de inanılmaz bir rolü olduğunu gösterir. 
Evet, amaç seviyeyi yükseltmek elbette. 
Hiç tartışmasız, evinden gereksinimle-
ri karşılanmış, rahat ve huzurlu olan ve 
okuldaki çevresiyle sosyalleşebilen ço-
cuk, okulu sever ve okulu seven çocukta 
daha kolay ve rahat bir eğitim ve öğre-
nim alır. Bunun için çocukları eskilerin 
dönemine itip okul sıralarında saatlerini 

geçirecek bir eğitim sunmak yerine, olan 
eğitimi nasıl kaliteli hale getirebiliriz ve 
yukarıda saydığım sunumları alamayan 
çocuğa nasıl yardımcı olabilirizi tartışıp 
bunun çözümlerine bakmamız gerekiyor. 

Yine yeni reforma göre, çocukların seç-
me özgürlükleri ve okul sonrası dahil ol-
dukları faaliyetler sona eriyor, ve bunun 
yerine okuldaki saatlere bazı oyun ve 
eğitici aktivitelerin konulacağı konuşu-
luyor. Yani alışık olduğumuz ‘okul’ kav-
ramından uzaklaşıp, ders ve boş zamanı 
değerlendirme tarihe karışıyor. Çocuk, 
ne zaman ders ve ne zaman oyun oldu-
ğunu kavrayamayacak artık. 

Veliler ve bizler ilk reform kelimesini 
duyduğumuzda sevindik elbette, niha-
yetinde yenilikler her zaman yeni umut-
lar barındırır, ancak daha saydıklarımın 
dışındaki götürülerinide hesap edecek 
olursak, bundan sonraki aşamada sadece 
‘Hayırlı olsun’ demek kalıyor bizlere. 

Bir okul reformu…

BEDRİYE ZELAL KANAT bzelal.kanat@haber.dk

Değerli okuyucular, Haber.dk gazete-
sinin kıymetli müdavimleri, sizleri 

yazımın başında saygı, sevgi ve özlem-
le selamlıyor en içten dileklerimi ileti-
yorum. 
Haber.dk gazetesinin her sayısında siz-

lerle bu satırları paylaşmamın, yazı yaz-
mamın amacı sizlere olan sevgi, saygı ve 
vefa duygumu iletmek, sizlerle bişeyleri 
paylaşmak, hasretliğinizi biraz olsun gi-
dermek ve bilgi dağarcığınıza az da olsa 
bir takım katkılar sağlamak, sözün özü 
sizlerle sohbet etmek, sizleri çok sevdi-
ğimi hiç unutmadığımı hep söz ettiğimi 
ve unutmayacağımı bildirmektir. 
Hani derler ya “gözden ırak olan gö-

nülden uzak olur”, ama bir başka ata-
sözünde de “gönüle giren gözden uzak 
olsa ne olur, her yerde olmak isteğin 
varsa gönüllere gir, çünkü sevenle sev-
diklerini gönülden taşır” denilmektedir. 
Vedalar gözleriyle sevenler içindir, çün-
kü gönülden sevenler hiç ayrılmazlar. 
Bir başka atasözünde de ”minareden 
düşenin parçası bulunur da, gönülden 
düşenin parçası bulunmaz” bu sözler 
ünlü düşünür Hz.Mevlana’ya ait olup 
bir başka dörtlüğünde de “ey dost, sen 
bilirsin ben nasıl yaşarım, göndermesen 
de bir selan bir haber, unutulmadığımı 
ümit eder yaşarım, bildirmesen de sevil-
diğimi sayıldığımı, sevilmeyi sayılmayı 
umar yaşarım, almasan da beni yanına 
ben seni gönlümde taşır hep öyle yaşa-

rım” diyerek dostluk ve vefayı çok özlü 
olarak anlatmıştır. Değerli dostlar siz-
leri unutmadığımı, unutmayacağımı ve 
hep andığımı bir kez daha tekrarlıyor, 
bu yazıları gazetesinde yayınlayan Ha-
ber.dk sahipleri Cengiz Kahraman ve 
Sadi Tekelioğlu’na teşekkür ediyorum. 
Danimarka’da kışın soğuk havaları ar-

tık geride kalmaya az da olsa havalar 
ısınmaya başladı. Sizler de yavaş yavaş 
tatil hazırlığına başladınız sanırım. Ha-
ziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 
sıla hasretini gidermek ve tatile gitmek 
için zamanı iple çekiyorsunuz diye dü-
şünüyorum. Umarım bu yıl en iyi ve en 
anlamlı tatilinizi yaparsınız. Şimdiden 
tatil planlarınızı yapmanızı, hangi yolla 
gideceğinizi belirlemenizi ve biletlerini-
zi almanızı tavsiye ediyorum. Bu güzel 
ve özel tavsiylerde bulunurken sizlerin 
daha da başarılı olmanız için başarılı in-
sanların ortak özelliklerini sizlerle pay-
laşmak istiyorum. Başar ı herkesin he-
defidir. Ancak başarıyı arzularken neyin 
başarılı olduğu da iyi bilinmelidir. Ba-
zen insanlar başarılı olmak için haya-

tı ıskalar, bazen de başarıyı yakalamak 
için herşeyi mübah sayıp birbirlerinin 
üstüne basabasa ilerlemeye çalışır. Ba-
zen de başarıya ulaşmanın yol ve yön-
temlerini bulmakta zorlanır ya da yan-
lış yöntemlerle emekler ve zaman boşa 
heba edilir. 

Başarılı insanları ortak özelliklerini 12 mad-
dede, yani bir düzine olarak sizlere saymaya 
çalışacağım. Bunlar sırasıyla;
1- Doğru hedefl er peşinde koşmak: ne aradığını 
bilmek ve gerçekçi olmak.
2- Kararlı olmak ve çabuk harekete geçmek: başarı 
attığınız kararlı adımlara bağlıdır.
3- Meşgul değil üretken olmak: biliçsiz değil akıllı 
çalışmak.
4- Mantıklı ve bilinçli karar almak: duygularla değil 
mantıklı kara vermek. 
5- Her zaman mükemmelliyetçi olmamak: mükem-
melliyetçilik değil işi bitirmek. 
6- Güvenli bölgelerin dışına çıkmak: fırsatalar 
değerlendirmek.
7- İşleri basit tutmak: çözüm ve başarı sadelikten 
geçer. 
8- Küçük ve devamlı gelişmlere odaklanmak: 
küçük parçalara bölebilmek. 
9-  Gelişimi takip etmek: plan ve programı kontrol 
etmek, ölçmek. 
10- Hatalardan ders çıkarmak: yanlış yapılan şey 

insanı geliştirir.
11- Doğru insanlarla görüşmek: iyi insanlar iyi şey-
lere sebep olur. 
12- Dengeli bir hayat sürmek: isteklerin tümüne 
ulaşmak amaçlanmalıdır. 

Yukarıda saydığımız maddeler vazgeçilmez 
amacınız olsun diyor, bu kadar ciddi şeyler-
den sonra biraz da gülelim diyerek aşağıdaki 
bilgileri dikkatinize sunuyorum: 
• Ahmet Mehmet’e çıkışmış: herkese akraba 
olduğumuzu söylüyormuşsun, akrabalığımız ner-
den geliyor? Cevap: Adem babadan. 
• Yırtıcı hayvanlar nasıl sevilir? Cevap: uzaktan. 
• Ben Aydan Şener, ben de dünyadan Ali.
• Bir aslanla en iyi iletişim uzaktan iletişimdir. 
• Bugün Nisan 1 mi? Çocuklar peki baba dediler 
de.  
• Fuat Paşa’ya sordular: gerçek dostun kim? Ce-
vap: bilmem çünkü iktidardayım. 
• Adama ağır ceza vermişler, hemen hamal 
tutmuş. 
• Trafi k kontrolünde ceza yazılan şahıs polise: sen 
benim kim olduğumu biliyor musun? Trafi k polisi 
telsizle merkeze: kim olduğunu bilmeyen birisi var, 
şahsı merkeze getiriyorum.
• Asker komutanını durdurmuş parola sorar. Ko-
mutan askere: buradan köylüler geçiyor onlara ne-
den sormuyorsun? Cevap: onlar sivil komutanım 
nerden bilsinler. 
• Sana Hasan’ın selamı var. Hangi Hasan? Cevap: 
fl ürosan ve full house Koca Hasan. 
• Denizler niçin tuzludur? Cevap: balıklar 
kokmasın diye. 
• Bir Danimarkalı ne zaman hoşçakal der? Cevap: 
Türkçe’yi öğrendiği zaman.  
• Hata, deneyim sahibi olmanın en ucuz yoludur, 
tecrübe hayatta yenilen kazıkların bileşkesidir. 
En içten sevgi ve saygılarımla iyi günler ve başrılar 
dilerim. 

Unutmamak – Katkı Sağlamak

FEYZULLAH ARSLAN  1.Emniyet Müdürü feyzullah.arslan@egm.gov.tr

 (İşletmeci, Eğitimci, Hukukçu, Kamu Yönetimi Uzmanı)

DIAMOND PALACE
DÜĞÜN SALONLARI

Kopenhag’da merkezi konumu 
ile, 1200 Kişilik ayrılabilen salon 
kapasitesi ile en güzel gününüzü 

salonlarımızda yaşayın

Türk/Kürt yemek menüsü, Orkestra 
hizmetleri, Limuzin servisi, Düğün 

pastası Video/Fotoğraf çekimi
hizmetleri

Frederikssundsvej 264 ,  2700 Brønshøj  -  TLF: 5056 1803
(Fitness World arkasında)

Danimarka devlet televizyonu 
DR’nin monopolünün kalkmasın-

dan sonra çok şey değişti. Kanal sa-
yısı çoğaldı, yazılı ve görsel medyada 
çeşitlilik arttı. Ancak medyadaki tüm 
bu çeşitliliğe rağmen örneğin kaynak 
seçiminde bir çeşitliliği hala gerçekle-
şemedi. 
Ben büyük bir medya tüketicisiyim. 

Özellikle de basılı gazeteler ve ulusal 
haber kanallarını takip eden bir kişi-
yim. Bir okur, izleyici ve dinleyici ola-
rak ödediğimiz lisansın da karşılığını 
bir şekilde aldığımızı düşünüyorum. 
DR’nin çocuk kanalı Ramasjang, kül-
tür programı DR Kultur ve en son 
olarak da DR2’nin yapısını değiştir-
mesini güzel bir girişim olarak görü-
yorum. 
Aynı düşüncelerin TV2 için de ge-

çerli. TV2’nin gençler için başlattığı 
Zulu, yaşlılar için Charlie kanalları 
ile her zevke uygun programlar ya-
yınlamasını olumlu buluyorum. Bu 
kadar geniş yayın yelpazesi övülmeyi 
hakediyor, ama bu kadar geniş yayın 
yelpazesinde toplumun her kesiminin 
geniş bir biçimde temsil edilmemesini 

bir eksiklik olarak görüyor ve düşün-
dürücü buluyorum. 
Bu eksik yansıma, demokrasimiz, 

kültürümüz ve kendimizi algılama 
açısından aslında çok önemli. Bunu 
da en çok habercilik alanında görüyo-
ruz. Biçim, içerik, ve kaynak seçimi 
konusunda maalesef hala çok muha-
fazakar bir habercilik yapılmakta. 
Habercilikte yorum, uzman ve tar-

tışmacı olarak hala 30-50 yaş grubu 
arasındaki tipik (beyaz) adamın gö-
rüşlerine başvuruluyor. Yine bu alan-
da görüşlerine başvurulan kadın sa-
yısı oldukça düşük, özellilkle göçmen 
kökenli kadınlar yok denecek kadar 
az. Bu sonuca DR’nin TV-Avisen, 
TV2 News ve Deadline gibi ciddi ha-
bercilik programlarına bir süre bakın, 
sizde farkedeceksiniz.  

Medya araştırmacısı Profesör Anker 
Brink Lund yaptığı bir araştırmanın 
sonucunu ”Danimarka medyası ka-
muoyu konusunda bir bakıma girme-
si gerekiyor” diyerek bağlamıştı.
Lund, bu sonuca ülkenin büyük ga-

zetelerinin kullandığı kaynak kişi-
lerden yola çıkarak varmıştı. Lund’a 
göre ülkenin büyük gazetelerinin 
kaynak kişi olarak görüşlerine baş-
vurduğu kişilerin yüzde 80’i erkek-
lerden oluşuyor ve sadece yüzde 20’si 
kadınlar. Bu rakamlar, eşitlik ve de-
mokrasi ışığında bakıldığında duru-
mun ne kadar vahim olduğunu gös-
teriyor.  
Yine Lund’un araştırması, medya-

nın göçmen kökenlilere kaynak ola-
rak başvurması istatistik rakamları-
na giremeyecek kadar az olduğunu 

gösteriyor. Gerçi göçmenlerin medya-
da temsil edilememeyişi yeni bir du-
rum değil. Bu konuyu medya kuru-
luşları ile tartışmaya çalıştığımda al-
dığım yanıt ise hep aynı. ”Medyada 
görüşlerine başvurabileceğimiz kadın 
ve göçmen kökenli kişi sayısı çok az” 
ya da yayın kuruluşlarında kültürel 
değişikliğe atıfta bulunularak ”Za-
man içerisinde olacak” şeklinde olu-
yor.  
Son zamanlarda ülkedeki medya çe-

şitliliğini gördüğümde artık o sözü 
edilen zamanın geldiğini sanmıştım, 
ama hayal kırıklığına uğradım. Kü-
çük bir kıpırdanma olsa da değişen 
pek fazla bir şeyin olmadığına tanık 
oldum. 
Bu büyük bir demokrasi sorunu mu-

dur? Evet. İnsanın kendisini medya-
da yansıtılmaması aynı zamanda kül-
türel bir sorundur. Artık medyanın 
bu tutumunun değişmesinin zamanı 
gelmiştir ve yayın kuruluşları hareke-
te geçmelidirler. Komşumuz İsveç’e 
bir baksınlar. Onlar bu sorunu biz-
den daha iyi çözmüş görünüyor. 

Medyada çeşitlilik var, 
ama temsil yok
YILDIZ AKDOĞAN yildiz.akdogan@haber.dk

Sf KAN KAYBEDİYOR. Son aylarda yapılan kamuoyu araştırmalarında dibe vuran Sos-
yalist Halk Partisi (SF) kan kaybetmeye devam ediyor. Üyelerinin büyük bir kısmını Birlik 
Listesi’ne kaptıran SF’te şimdi de partinin yönetim kademesinden istifalar başladı. Par-
tinin Avrupa Parlamentosu milletvekili Emilie Turunen, Milletvekilleri Nanna Westerby 
ve Jesper Petersen, artık partilerinin siyasi çizgisini  tanıyamadıklarını gerekçe göstererek 
partilerinden istifa ettiler. Jesper Petersen, Nanna Westerby ve Emilie Turunen Sosyal 
Demokrat Parti’ye geçtiler. Geçtiğimiz kasım ayında da partinin ikinci başkanı Matthias 
Tesfaye partiden ayrılıp Sosyal Demokrat Parti’ye katılmıştı.

SOSYALİSTLER 
DİBE 
VURDU

Çeşitli markalarda 
kaliteli bay ve bayan 

saatleri satılır.
Sølvgaarden 
Kuyumculuk

Ure - Guld - Sølv

İsteyenler katalogdan da sipariş verebilirler.

Türk altınlarının 
alım ve satışı yapılır

Burma veya düz bilezik,Trabzon altını 
Alyans, İnci Kolye veya bileklik, 
yüzük çeşitleri, Tektaş yüzükler 

alınır ve satılır.

Søborg Hovedgade 211 - 2860 Søborg  
Tlf.: 39 69 42 28

Erol Üçler

SATDISCOUNT
D- SMART İskandinavya Servisi

Sadece uydu anteni değil!
Elektrik ve elektronik denince şarj aletlerinden ara, data kablolarına 

ve daha bir çok ürüne kadar, akla gelebilecek her türlü ürün ve 
tamirat işleri ile hizmetinizdeyiz.  

Bir defaya mahsus ödemeli, abonesiz 5 yıl kanal garantili, yaklaşık 500 
kanal ve 100’ün üzerinde Türkiye kanalı gösteren cihazlarımız gelmiştir.

INTERNET TV

Nørrebrogade 216 - 2200 København N  
Tlf.: 51 88 86 75

MOBILEDB.DK

KOMPLE ÇANAK SETİ
Tüm FRE Türk ve Avrupa kanallarını 

çekebilen komple çanak seti

ÇANAKTA YENİLİK!
24x24 cm büyüklüğündeki 4 köşe çanak 
anten 70 cm’lik çanağın işlevini görüyor 

ve tüm Türk kanallarını çekiyor.

TAVUKÇU
SATDISCOUNT

- 47 cm -- 
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4
 c

m
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Aşık Hasan’ı, Güney İsveç Yazarlar 
Birliği’nde tanımıştım. İsveççe bası-

lan, göçmen kökenli şairlerin şiirlerinin 
toplandığı bir kitapta ona ait 3 şiire de 
yer verilmişti. İran Azerbaycan’ından gel-
mişti Hasan, Türkçe konuşuyordu. Soh-
bet ortamına girmemiz, arkadaş olmamız 
kolay oldu. Kötü bir huyu vardıAşık Ha-
san’ın; hiç ayık gezmez; gece demez, gün-
düz demez içerdi. Ömer Hayyam’dan ru-
bailer, Fuzuli’den, ’’Ol ki her sa’at güler-
di çeşm-i giryânım görüp/ Ağlar oldu hâ-
lime bî-rahm cânânım görüp ’’ diyerek 
sürüp giden dizeler okurdu. Bir gün, yarı 
ayık bir gününde yaşam öyküsünü anlattı 
bana. Dağlarında, ovalarında yılkı atları-
nın gece gündüz pervasızca dolaştığı, ge-
celeri ayın sini gibi göründüğü Azerbay-
can dağlarında Gülizar adlı bir kız sevmiş. 
Seven bir çok aşık gibi onlar da kavuşa-
mamış birbirine. Hasan, yoksul bir mara-
ba. Gülizar’ın babası, kapısında binlerce 
koyunun, sığırın eyleştiği bir Azeri Bey’i. 
Uygun görür mü kızını kapıdaki yamağa; 
bey kızı, bey oğluna yaraşır diyerek Gü-
lizar’ı gelin vermiş uzak bir diyarlara.. 
Bu acıdan sonra daha durur mu oralar-

da Hasan, ’’Yavrusun yitirmiş kuzgun gi-
bi’’ vurmuş kendini dağlara, taşlara.. Önce 
İstanbul’a kavli karar eylemiş; bakmış ki 
İstanbul aşık barındırmıyor, ondan sonra 
ver elini Almanya, o da olmadı İsveç..

Tuhaf memleketlerdir buralar. Avuç içi 
kadar yerlerdir, ama herkes kendi dünya-
sında, birbirlerinden kopuk olarak yaşar-
lar. Daha önce görüştüğünüz kişiyle yeni-
den karşılaştığınızda, bir de bakmışsınız ki 
üç- dört yıl geçmiş..

Uzun bir aradan sonra Aşık Hasan’ı yol-
da gördüğümde doğrusu şaşırdım. Dik/ dik 
yürüyordu, üstelik sarhoş da değildi. Yü-
züne, yanaklarına kan gelmişti:

’’Hayrola Aşık, gencelmişsin, ne oldu, ne-
dir sendeki bu değişiklik!’’ dedim.

Keyifliydi, ’’Sorma ağacan, sevdiğime ka-
vuşuyorum’’ dedi, coşku içinde.

Sözün gerisini anlamak için sustum, din-
ledim:

’’Birkaç hafta önce uyurken yadıma düş-
tü Gülizar. Bağlar, bahçeler içindeydi. 
Omzunda beyaz bir güvercin konmuştu. 
Bana’Gel/ gel!’ediyorlardı birlikte.’’

’’Anlaşılan, sen, yine üstü açık uyumuş-
sun Aşık..’’ dedim.

’Bu ’’Gül bahçesi’’ sendromu Aşık Ha-
san’da hep vardı. Yaşamının en güzel bir 
anında yaşadığı bir travmanın silinme-
yen izlerini taşıyor hala.. İran Azerbay-
can’ında, bir haziran günü, Gülizar’ın 
babasına ait bir gül bahçesinde esans ya-
pılmak üzere gül topluyorlarmış. Hasan, 
elinde gül sepetiyle Gülizar’a yaklaşmış/ 

yaklaşmış, aralarında birkaç adım kal-
mış, tam Bir şey söyleyecekken omuzun-
da derin bir acı hissetmiş, yere düştüğün-
de, Gülizar’ın babasının açılmış iri göz-
leriyle ve ’’Kızımın yanında ne arıyorsu-
n!’’ haykırışıyla karşılaşmış.. Gülizar’ın 
omzunda gördüğünü söylediği beyaz gü-
vercin ise, yere düştükten sonra bayılma 
öncesinde gözlerinin önüne gelen bir ya-
nılsama.. 

’’Gideceğim ağacan, ölü mü, sağ mı ara-
yıp bulacağım Gülizar’ı. Omzunda gü-
vercinle her gece düşlerinde beni çağırı-
yor..’’ diyor..

20 yıldır İsveç’ten dışarıya adımını atma-
mış Aşık Hasan, uçak, bilet ayarladı, gitti..

Aradan kaç takvim yılı daha geçti anım-
samıyorum.

İsveç bürokrasisine kızmış, işi, gücü bı-
rakmış, şehrin orta yerinde küçük bir büfe 
işletiyordum.

Aşık Hasan, bir gün yanında ufacık tefe-
cik, toparlak, kırmızı yanaklı bir kadınla 
çıkıp geldi.

’’İşte ömrümün baharı Gülizar bu!’’ dedi, 
tanıtırken.

Şaşırıp kaldım! Bir masal dünyasında ya-
şıyordum sanki.

Aşık Hasan, ayaküstü hikayesinin sonu-
nu tamamladı:

Gülizar, uzak diyarlara gittikten sonra, 
oğlan,kız sahibi olmuş, onlar da büyüyüp 
evden ayrılmışlar. Aradan 40 yıl geçmiş 
neredeyse. Derken,günün birinde kocası 
ölen Gülizar dul kalmış. Hasan’ın ’’yadına 

düştüğü’’ günler, kocasının öldüğü zama-
na denk geliyor. Hasan, gördüğü sayrıdan 
sormuş, telefon etmiş, sormuş, soruştur-
muş arayıp bulmuş Gülizar’ı. Gitmek,ev-
lenmek, İsveç’e getirmek işin ayrıntısı..

Gülizar, Hasan’ın yaşamında köklü deği-
şikler yapmış, onu çekmiş, çevirmiş adam 
etmişti.

Bir zamanlar naralar atarak yerlerde ya-
tan Hasan’ın içkiciliğinden eser kalmamış-
tı. Üstü, başı düzelmiş, pantolonu ütülü, 
boynunda kravat vardı.

Konuşurken gözlerinin içi gülüyordu.
Gülizar, bir ara lavaboya gittiğinde,
’’ Durumlar nasıl?’’ diye sordum.
Mutluydu, gülümseyerek şakacıktan ya-

kınır göründü:
’’Sorma ağacan’’, dedi, ’’ benim çocukluğu-
mun uslu Gülizar’ı gitmiş, yerine eli maşa-
lı biri gelmiş sanki, ağzıma bir damla içki 
koyamıyorum. Hazır o tuvalette iken bir 
bira ver de çabucak içeyim tezgah altın-
da..’’ der demez, içeriden bir ses duyuldu:

’’Hasaaaan!’’
Kulağı bizdeymiş Gülizar’ın, göz açtırmı-

yor Hasan’a.
Bira yerine İsveç kahvesi verdim onlara.
Ayrılırken Gülizar’ın omzunda beyaz gü-

vercin yerine Hasan’ın iri eli vardı:
’’Ağacan, bu avrat beni genceltti, ömrü-

mü en az 20 yıl uzattı.’’ dedi.
Aşık Hasan, 60 yaşına giriyordu, 20 yıl 

daha yaşar mıydı, yaşardı...

alinergis@yahoo.se

Bir Acem destanı

Ali Haydar NERGİS, MALMÖ

K
openhag ve çev-
resinde yaşayan 
Uşak’a bağlı Ta-
tarlı kasabasın-

dan gelen yurttaşlarımız, 
bu yıl 23’üncüsünü düzen-
ledikleri kültür ve dayanış-
ma akşamında bir araya 
geldiler. Katılımın yüksek 
olduğu kültür akşamına 
Sosyal Demokrat Partili 
eski milletvekili ve millet-
vekili adayı Yıldız Akdo-
ğan, Kopenhag Büyükelçili-
ği Emniyet Müşaviri Cuma-
ali Aydın, Şair ve çevirmen 
Murat Alpar’ın da katılma-

sı dikkat çekti.
17 Mart Pazar akşamı Ko-

penhag’da gerçekleşen gele-
neksel kültür ve dayanışma 
akşamı 1 dakikalık saygı 
duruşu ve İstiklal Marşımı-
zın söylenmesi ile başladı. 
Odense’de yaşayan Türk 
Halk Müziği sanatçımız 
Leylacan Dönmez ve or-
kestrasının sahne aldığı ak-
şamda, Leylacan Dönmez 
söylediği birbirinden güzel 
ve hareketli türkülerle ko-
nuklara unutulmaz anlar 
yaşattı. Pisti dolduran genç 
kızlarımız danslar edip ha-

laylar çekerek, doyasıya eğ-
lendiler.

Tatarlılar Dayanışma 
Derneği’nin unutulmaz ak-
şamında Kopenhag Emni-
yet Müşavirimiz Cumaali 
Aydın ve milletvekili adayı 
Yıldız Akdoğan birer ko-
nuşma yaptılar.

Kültür akşamında ayrıca 
çekilişler, yarışmalar, si-
nevizyon gösterisi, Murat 
Alpar’dan şiir dinletisi gibi 
birbirinden güzel çeşitli et-
kinlikler ile eğlenceler ye-
raldı.

(Haber)

Uşaklılar Kültür akşamında buluştular
Uşak’ın Tatarlı kasabasından gelen yurttaşlarımızın 
kurduğu Tatarlılar Dayanışma Derneği’nin 23. Kültür 
ve Dayanışma akşamında biraraya gelen vatandaşları-
mız gönüllerince eğlendiler.

Danimarka’da ya-
şayan Türkiye kö-
kenli Çerkezler 

dernekleşmek için kolları 
sıvadılar. Çerkezler “Da-
nimarka Kafkas Derneği” 
adında bir dernek kuru-
yorlar. 

Danimarka’da yaşayan 
Türkiye kökenli Çerkez-
ler bir araya gelmenin 
ilk adımını attılar. Ko-
penhag’da bu ay başla-
rında düzenledikleri bir 
toplantıda dernekleşme 
kararı alan Çerkezler, 
sosyal paylaşım sitesi Fa-
cebook’ta oluşturdukları 

“Danimarka Kafkas Der-
neği” grubuyla Çerkez 
kültürünü Danimarka’da 
da yaşatmak için kolları 
sıvadılar.

Facebook’ta oluşturulan 
grubu dernekleştirmek 
için çalışmalara başlayan 
Danimarka’daki Çerkez 
kökenli Türkler, 28 Ni-
san’da düzenleyecekleri 
toplantıda resmen Dani-
marka Kafkas Derneği’nı 
kuracaklarını ve dernek 
tüzüğünü de hazır hale 
getirileceğini ifade ettiler.

Toplantıya katılan Çer-
kez kökenli Türklerden 

Yavuz Canbolat, Şevki 
Nart, Perihan Fırat, Tu-
ner Budanur, Can Varan 
ve Sinan Özdemir kuru-
lacak derneğin amacının 
Çerkez kültürünü ve gele-
neğini yaşatmak olduğu-
nu belirttiler. Çerkezler 
ayrıca, Avrupa’daki diğer 
Çerkez dernekleri ile ya-
kın işbirliği içinde olmayı 
hedeflediklerini dile ge-
tirdiler.

Danimarka’daki Çerkez-
lerin Facebook’ta oluştur-
dukları grupta hali hazır-
da 69 üyesi bulunuyor.

(Haber)

Danimarka’daki Çerkezler 
dernekleşiyor
Çerkezler “Danimarka Kafkas Derneği” adında bir 
dernek kuruyorlar. 

Tel :2127 5146 

ĀȀ̀ЀԀ ఀऀࠀ܀
Mağazamızda abiye, gelinlik, nişanlık, 

kaftan, takılar, çocuk abiyeleri ve sünnet 
elbiselerimiz mevcuttur. Ayrıca özel terzimiz 

ile her türlü dikiş ve tamirat işleri yapılır. 

Valby Langgade 70  -  2500 Valby  -  Tlf.: 43 64 09 00

500 Kron’dan 
başlayan 

fiyatlarla KISA 
Gece kıyafetleri
800 Kron’dan 

başlayan 
fiyatlarla UZUN 
Gece kıyafetleri

 
Anne baba ve gençlerin Dünyaya bakışı farklı olabilir ve bu da 
anlaşmazlıklara neden olabilir. Bizler hergün danışma servisimizde, iki 
kültür arasında çocuk yetiştirmekten kaynaklanan sorunlar yaşayan 
anne babalarla konuşuyoruz. LOKK’un, kendi içinde kültür çatışması 
yaşayan aileleri bir araya getirmekte geniş tecrübesi vardır 

Sizin de sorularınız varsa, hergün Saat 9-15, Çarşamba günleri 20-22 
saatleri arasında ücretsiz ve isminizi vermeden  

70 27 03 66 
Numaralı telefondan bizi arayabilirsiniz.   

Danışmanımız gizlilik prensibi ile çalışır ve onunla yapacağınız 
konuşma sizinle onun arasında kalacaktır 
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Dönem 1700’lü yılların 
sonu. Akli dengesi bozuk 
Kral 7. Christian’ın oğlu 

Veliaht Frederik’in öncülüğünde 
Kraliyet yönetiminin, ülke yöneti-
mini eleştirenleri katı uygulama-
larla ezdiği, baskı altında tuttuğu 
dönem. O dönemde, toplum eleş-
tirmenleri P. A. Halberg ve Malt-
he Conrad Bruun gibi yazarlar 
sürgün edilmişlerdir. Ülke yöne-
timini eleştirenler sadece böylesi 
tanınmış yazarlar değildir.  Top-

lumun alt tabakasından da eleş-
tirici sesler yükselmektedir. Ve 
bunlar da ağır  muameleler göre-
rek cezaldırılmaktadır.  Bazıları 
da korkunç akibetlere uğramak-
tadır. Fransız devrimi de artık 
Danimarka’da kendini hissettir-
meye başlamıştır.

En Karanlık Kalp adlı bu otantik 
tarihi romanda, 1700’lü yılların ko-
şullarında basit bir köylü çocuğu 
olarak doğup büyüyen, ancak genç-
lik yıllarında büyük yetenekleri ve 

çabaları sonucu porselen ticaretha-
nesi sahibi olan bir züccaciyecinin, 
kendisine haksızlık yapan asil çev-
relere karşı çıktığı için Kraliyet re-
jimi tarafından nasıl mahvedildiği, 
her şeyini yitirdiğinin dramatik ve 
trajik öyküsü anlatılıyor. 

Öykü sadece dramatik ve heye-
canlı olaylar dizisi değil. Bu öykü, 
totaliter bir rejimin nasıl işlediğini, 
polisiyle, savcısıyla ve diğer devlet 
otoriteleriyle, rejime karşı sesini 
yükseltenlerin hesaplarının nasıl 
görüldüğünü gözler önüne serme-
si açısından da ilginç. 1700’lü yıl-
larda yaşanmış olan bu olayların 
benzerlerini hala bugünün bir çok 

ülkesinde görüyoruz. O bakımdan 
bu kitapta yer alan, tek başına yö-
netimi elinde bulunduran gücün, 
haksızlığa uğradığı için sistemi 
eleştirenleri  ezme metodlarını 
okuyucu başını sallayarak onay-
layabiliyor.

Kopenhag Üniversitesi’de öğre-
tim üyesi olan kitabın yazarı Ta-
rih Prof. Ulrik Langen, 1700’lü 
yılların Kopenhag’ını ve tarihini 
iyi bilen bir bilim adamı olarak 
tanınmaktadır. 

Türkiye-Danimarka arasında 
kültür alışverişi son yıllar-

da daha da canlandı. Türkiye ile 
Danimarka arasındaki ilişkile-
rin gelişmesinde, her iki ülkede 
de sanatsal ve kültürel  etkinlik-
lerin düzenlenmesinde iki ülke 
Kültür Bakanlıklarının yanısıra 
bireyler de katkı sağlıyorlar.
Danimarka ile Türkiye toprak-

larının ilişkisi ta Vikingler dö-
nemine kadar uzanır. Vikingler 
882 yılında Finlandiye ve Rusya 
üzerinden İstanbul’a gelmiş, bu 
kente Miklagaard (büyük Çift-
lik) adını vermişti. Danimarka 
ile Anadolu arasında bilinen en 
eski ilişki budur.
Dünyaca ünlü Danimarka-

lı masal yazarı Hans Christian 
Andersen 1841’de İstanbul’a ge-
lir ve bu gezisini kaleme alır. 
Kimi Danimarkalı eğitimcilerin 
ve sanat adamlarının 19. yüz-
yıl sonlarında İzmir ve İstan-
bul’da yıllarca kaldıkları bilini-
yor. Dilimizde kullanılan ‘da-
niska’ sözcüğünün bu dönemde 
gösteri yapmak için İstanbul’a 

gelen Danimarkalı genç kadın-
ların güzelliğini anlatmak için 
türetildiği söyleniyor. Türkiye 
Cumhuriyeti`nin ilk yıllarında 
kimi Danimarkalı bilim adamla-
rı Türkiye’ye çağrılmıştır. 1960 
‘lı yılların sonunda Türkiyeli iş-
çilerin Danimarka’ya gelmeleri, 
iki ülke arasındaki ilişkileri pek 
çok yönden geliştirmiştir.
Son 20 yılda çok sayıda Türk 

yazarı Danimarka diline ka-
zandırıldı. Yunus Emre, Orhan 
Veli, Nazım Hikmet, Fazıl Hüs-
nü Dağlarca, Kemal Özer ör-
nek gösterilibilir. Ayrıca Yaşar 
Kemal, Orhan Pamuk ve Ne-
dim Gürsel gibi yazarlarımızın 
romanlarını Danca da okumak 
mümkün. Bu ara çeviri çalışma-
ları olan şairlerimiz çalışmala-

rı süren şairlerimiz Atol Behra-
moğlu ve Ahmet Telli.
Bu arada çok sayıda Danimar-

kalı şairin şiirleri de kitap ola-
rak Türkçe yayımlandı. Peter 
Poulsen, Pia Taftrup, Marianne 
Larsen, Henrik Nordbrandt şu 
anda aklıma gelenler. Şair Niels 
Hav’ın şiirleri de bu yılın Nisan 
ayında Türkçe olarak yayımla-
nacak. Bugün, iki ülkenin çok 
sayıda ozanı hem Türkiye’de 
hem Danimarka’da aynı sanat 
etkinliklerinde buluşup şiirlerini 
okumaktadırlar.
Kuğuların, tilkilerin, geyiklerin 

günümüzde özgürce dolaşabil-
diği kuzeyin 5,5 milyon nüfuslu 
ülkesi Danimarka, çok sayıda bi-
lim ve kültür insanı yetiştirmiş-
tir. İskandinav bilimine, kültü-

rüne katkı sağlayan ve demok-
rasi savaşımı veren çok sayıda 
Danimarkalı aydına benzer ay-
dınları, Türkiye’deki demokrasi 
savaşımı içinde görmek olasıdır.
Gittikçe demokratikleşen, top-

lumsallaşan ülkelerin insanları, 
başka halkların insanlarını, kül-
türel değerlerini tanımaya çalı-
şarak, evrensel kültürlü bir dün-
ya vatandaşı olmayı amaçlıyor. 
Sanatçılar da öyle. Evrenselleş-

tikçe aydınlanacak dünya.

Ege Denizi, o sıcak yaz gecelerinde
Uykulu yüzüme,
Parçalanmış heykellerin
Alnıma kondurduğu gizli 
öpücüklere,
Gemici dullarının göz kapaklarını
Anımsayıveren parmak uçlarıma,
Orta Asya’da bir Roma 
gömütündeki
Kırılgan cam eşya  gibi
İçimde paramparça olan 
damarlarıma
Beni ulaştıran senin dalgalarındı.  
(Henrik Nordbrandt)

Türkiye – Danimarka 
arasındaki kültürel ilişkiler
HÜSEYİN DUYGU huseyin.duygu@haber.dk

KÜLTÜR YAŞAM KÜLTÜR YORUM

En Karanlık Kalp

Yeni kitaplar... Yeni kitaplar... Yeni kitaplar... Yeni kitaplar... 

Sosyal Refah Devleti’nin Parlak Dönemi 
Carlsbergfoden adlı vakfın 

desteğiyle gerçekleştirilmek-
te olan 6 ciltlik Danimarka 

Sosyal Refah Tarihi yapıtının ilk 
4 cildi tamamlandı. İlk üç ciltten, 
bundan önceki sayılarımızda söz 
etmiştik. Bu kez 4. cildin tanıtı-
mını sunuyoruz. Diğer ciltler de 
tamamlandıkça tanıtımlarına de-
vam edeceğiz.

Sosyal refah devleti nereden gel-
di, nasıl türedi? Böyle bir devlet 
yapısının görünümü neden böyle? 
Danimarka’nın sosyal refah devleti 
modelinin bugünkü  yapısını daha 
derinliğine anlayabilmek açısından 
bu soruların yanıtlarını bilmek çok 
önemli. 

Toplam 6 ciltten oluşan bu ya-
pıtın 4. Cildi, “sosyal refah dev-
letinin” en parlak dönemi olan 
1956 – 1973 yılarını irdeliyor. Bu 
dönem neden 1973 yılı ile sınırla-
nıyor sorusunun yanıtı 1973 yılın-

daki genel Folketinget seçiminin 
sonucunda yatıyor. 1973 yılında, 
ilk kez seçime katılan Mogens 
Glistrup’un partisi Fremskrits-
partiet (İlerici Parti) sıfır vergi 
sloganıyla seçimlerden büyük bir 
zaferle çıkmıştı. Başka bir deyiş-
le sosyal refah devleti sisteminin 
temel parasal kaynağı  olan vergi-
lere karşı çıkarak seçimde büyük 
başarı göstermişti.

4. cilt 1956 1973 yılları arasın-
daki dönemde sosyal refah devleti 
sisteminin 1960 yıllardaki büyü-
mesini ve gelişmesini, kamu harca-
malarındaki olağanüstü büyük ar-
tışları, kamu sektöründeki büyük 
istihdam artışlarını ayrıntılarıyla 
irdeliyor. 1960’ ara kadar tarım 
sektörü en büyük sektör iken, ar-
tık halk kentlere göçe başlamıştı. 
Sağlık ve sosyal ile kamu hizmet 
sektöründe istihdam büyük ölçüde 
artıyordu. Kısacası, artık taşraya 

ve tarım sektörüne veda, kentlere 
ve kamu sektörüne merhaba.

Kente göçen aileler çocuk sahibi 
oldukça daha büyük konutlara yer-
leştiriliyorlar, çocukları kreşlere ve 
yuvalara gönderiliyorlar, herkese 
sağlık sigortası kartı veriliyor. Zen-
ginlik, daha doğrusu refah sürekli 
artıyordu. Toplum artık köklü bir 
değişim içindeydi. O zamanların 
Bülent Ecevit’i de böyle bir top-
lumsal yapı, yani İskandinav usulü 
sosyal refah devleti, istiyordu ken-
di ülkesi Türkiye için.

Bu dönemde sosyal refah devleti 
konusunda halkta büyük bir görüş 
birliği vardı. Ancak bu dönemin 
sonlarına doğru, yani 1970’li yılla-
rın başlarında, halk artık, ”Verdi-
ğimiz yüksek oranlardaki vergile-
rin karşılığını acaba alıyor muyuz? 
” sorusunu sormaya başladı. Sosyal 
refah devleti sisteminin parlaklığı 
artık yavaş yavaş kaybolmaya yüz 

tutmuştu. Toplumun yapısında çö-
zülmeler kendini gösteriyordu. Ar-
tık göç ve yabancılar politikaları da 
su yüzüne çıkmaktaydı.

Bu dönemin toplumsal yapısı-
nı yaklaşık 60 sayfada anlatarak 
başlayan 4. cilt, izleyen bölümler-
de Danimarka’daki sosyal-politik 
düşünce yapısını irdeliyor. Sosyal 
yardım, yaşlılar, sağlık sigortası, 
kaza sigortası ve çalışma yaşamı, 
işsizlik sigortası, iş ve işçi bulma, 
malullük, aile politikalar, göçler 
ve uyum politikaları alanlarında 
getirilmiş olan yeni yasalar ve uy-
gulamalar anlatılıyor.

Bu yapıtın 11. bölümü 1952’den 
sonraki yeni göçlere ve uyum po-
litikası alanındaki çalışmalara ay-
rılmış.

Dansk Velfærdshistorie IV-Velfærdstatens storhedstid: Danimarka Sosyal 
Refah Tarihi-Sosyal Refah Devleti’nin Parlak Dönemi 1956-1973 . Yazarlar 

ve derleyenler Jørn Henrik Petersen, Klaus Petersen ve Niels Finn Christian-
sen- Syddansk Universitetsforlag Yayınevi. 4. Cilt. 817 sayfa. 498,- kr.

Det sorteste hjerte-En Karanlık Kalp 
(Otantik tarihi roman). Yazar Ulrik 
Langen, Politikens Forlag Yayınevi, 

256 sayfa, 300 kr.
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Zor dostum zor...

Türkiye Milli Takımı Hollandalı ünlü 
teknik adam Guus Hiddink’in be-

ceriksizliğiyle yorumlanan 2012 Avru-
pa Futbol Şampiyonasında yer alamaz-
ken, uluslararası arenada ismi duyulma-
mış ulusal teknik patron Abdullah Avcı 
yönetiminde de 2014 Dünya Kupasına 
havlu attı sayılıır.

Futbol literatürüne geçebilecek mucizeler 
gerçekleşebilirse belki Türkiye grubunda 2. 
liği yakalayabilir ki, NAFİLE...

Kendi saha ve seyircin önünde muhakkak 
ama muhakkak kazanman gereken Macaristan 
karşısında 1-0 öne geçiyorsun, hemen ardın-
dan futbolumuzun klasik hatasıyla golü kalen-
de buluyorsun.

Pes doğrusu.

Bu futbolla ve anlayışla Brezilya’ya gitsek 
ne olur?

Şu olur, ancak kendi kendimizi kandırırız... 
Yazık değil mi..! Futbola bu kadar gönül ver-

miş 76 milyonluk büyük bir ülke, kaç yıldır ne 
bir Avrupa Futbol Şampiyonası nede bir Dün-
ya Kupası finallerinde temsil edilemiyor.

Suçlu ya da suçlular kimler? Bakın, lafa ve 
duygusallığa geldiği zaman mangalda kül bı-
rakmıyoruz. Ama futbolumuzun istikrarsızlı-
ğına çareler aramıyoruz. Kısa günü kurtaralım 
politikaları milletin gözünü boyuyar ya... Ge-
risini boşver.

Eskişehirspor’da oynayan İsveç doğumlu 
Erkan Zengin Türk Milli Takımına davet edi-
lip kendisine Türk pasaportu çıkartıldığı halde 
son anda İsveç Milli Takımını tercih etti.

Niye mi? Babası Yılmaz Zengin ile konuş-
tuğumda, ‘Oğlumun Avrupa kariyeri için Me-
sut Özil’i gözönüne getirerek birlikte böyle bir 
karar verdik’ dedi. Bu ne demek? Türk Milli 

Takımı, zaten Dünya Kupasına gidemeyecek 
ve benim oğlum o dünya vitrininde kendini 
gösteremeyecek. Bir Dünya Kupasına katıla-
mamanın maddi kaybını hesap uzmanları he-
saplasın. Biz, futbolcuların manevi ve kariyer 
kayıplarını burda sayfalarca sıralayabiliriz.

Futbolu yönetenler ve futbol ahkamı kesen-
ler, şimdi neler diyecek diye merak etmeye 
gerek yok. Önümüze bakıyoruz, şansımız az 
da olsa matematiksel olarak var, 2016 Avrupa 
Futbol Şampiyonasına dinamik bir kadroyla 
gideceğiz.

Milli Takıma Edirne’den öteye daha vize 
alamıyoruz ki bunlara inanalım..İnanan varsa 
bize de anlatsın. Yazık çok yazık... Bir turnu-
va daha heba oldu sayılır. Avrupa’nın 6. büyük 
ligi dediğimiz Türkiye, yine önemli ve pres-
tijli büyük bir Dünya Kupasında yer alamaya-
cak, yazık demekten başka ne denir?

Ağlamadan gülelim
Bu satırları okurken, G.Saray Şampiyon-

lar Ligi çeyrek finalinde İspanya ve dünya-
nın en ünlü takımlarından Real Madrid, UEFA 
Lig’inde Fenerbahçe’de İtalya’nın Lazio takı-
mına karşı çeyrek final maçlarını oynamaya 
başlayacaklar(ya da başladılar).

Öncelikle her iki takımımıza büyük başarı-
lar dileyerek bu maçların toplamda 180 dakika 
olduğunu unutmayalım. G.Saray, en iyi zama-
nında R.Madrid’i çekti. Elerse tüm dünya ay-
larca bizi konuşur elenirse de kimseden fazla 
ses çıkmaz. Fenerbahçe, Lazio karşısında ilk 
maçta kendi saha avantajını iyi kullanabilirse 
yarı finali yakalar.

Milli Takımdan yana şansı yaver gitmeyen 
Türk futbolseverler ve halkımızın, her iki takı-
mın elde edeceği başarılara çok ihtiyacı var. 

Yorumun başlığındaki zor dostum zor sözle-
riyle yazıyı bitirelim.

Zor dostum zor gülerken ağlamak.. Artık 
bizde ağlamadan gülelim...

irfan.kurtulmus@haber.dk

SPOR-YORUM

İRFAN KURTULMUŞ

T
ürkiye’nin ev sahipli-
ğinde 21 Haziran-13 
Temmuz 2013 tarihle-
ri arasında gerçekleşti-

rilecek FIFA U20 Dünya Kupa-
sı’nın kura çekimi İstanbul’da 
yapıldı. 

Türk futbolunun önemli isim-
leri Fatih Terim, Mustafa De-
nizli, Hakan Şükür ve Rüştü 
Reçber’in yaptığı kura çeki-
minde Ay-Yıldızlılar C Gru-
bu’nda El Salvador, Kolombiya 
ve Avustralya ile eşleşti. 

Henüz eleme maçlarını ta-
mamlamayan konfederasyonlar 
olduğu için bu takımlar ismen 
olmasa da ‘unvan’ olarak yer-
lerini aldı. Tamamlanan eleme 
maçlarındaki durumlarına göre 

buradan gelen ekipler de kendi-
lerine hazırlanan yere gidecek.

Kupa ve şarkı beğenildi 
Müsabakalarını Rize ve Trab-
zon’da oynayacak olan Türki-
ye’nin ilk maçına Avni Aker 
Stadı ev sahipliği yapacak. 22 
Haziran’daki maçta Ay-Yıldız-
lıların rakibi El Salvador. 
  Organizasyonda turnuvanın 
resmi şarkısı ‘Yıldızlar Bura-
dan Yükselir’ de tanıtıldı. Şar-
kı beğeni toplarken, yenilenen 
kupa da ilk kez bu turnuvada 
sahibini arayacak. 
  Kupayı tören alanına getiren 
Hakan Şükür bu esnada, “Ku-
panın Türkiye’de kalmasını is-
terim” ifadelerini kullandı. 

  Bu arada FIFA Asbaşkanı Jim 
Boyce, müsabakaların oynana-
cağı şehirleri sayarken Trabzon 
yerine yanlışlıkla Trabzonspor 
dedi. Bu ise gülüşmelere ne-
den oldu.

Üçüncü olsan bile...
Turnuvanın statüsüne gelecek 
olursak. 6 grupta 4’erli şekilde 
yer alan toplam 24 takımın ka-
tıldığı turnuvada ilk iki sırada 
bulunan takımlar ikinci tura 
yükseliyor. Buradan gelen 12 
takıma, turnuvada gruplarını 
üçüncü sırada bitiren 4 takım 
daha ilave edilecek. Ancak 6 
grup olduğu için en iyi 4 takım 
bir üst tura yükselme hakkını 
elde edecek. 

  Bu 4 takım, grup birincisi 6 
takımın 4 tanesiyle eşleşecek. 
Kalan grup birincisi de diğer 
grup ikincileriyle eşleşecek. Bu 
durumda bazı grup ikincileri de 
birbirleriyle eşleşmiş olacak.

A Grubu (İstanbul) 
Fransa 
Afrika U20’den gelecek 
takım 
ABD 
İspanya 

B Grubu (Kayseri) 
Küba 
Güney Kore 
Afrika U20’den gelen takım 
Portekiz 

C Grubu (Trabzon) 
Türkiye 
El Salvador 
Kolombiya 
Avustralya 

D Grubu (Gaziantep) 
Meksika 
Yunanistan 
Paraguay 
Afrika U20’den gelen takım 

E Grubu (Antalya) 
Şili Afrika U20 şampiyonu 
İngiltere 
Irak 

F Grubu (Bursa) 
Okyanusya U20 şampiyonu 
Özbekistan 
Uruguay 
Hırvatistan

Türkiye FIFA U20 Dünya Kupası’na hazır
21 Haziran-13 Temmuz arasında Türkiye’de gerçekleştirilecek FIFA U20 Dünya Kupası kura çekimi 
yapıldı. Türkiye, El Salvador, Kolombiya ve Avustralya ile eşleşti.

GRUPLAR VE MAÇLARIN OYNANACAĞI ŞEHİRLER

Türkiye’nin maçları:
22 Haziran: Türkiye- El Salvador 
25 Haziran: Türkiye - Kolombiya 
28 Haziran: Avustralya - Türkiye

EŞİN THERMAL PALACE
Eşin Thermal Palace; ister mülkiyet ister hisseli tapu sahibi 

olabileceğiniz Türkiye’de inşaa edilen ilk ve tek haremlik & selamlık 
termal bir yazlık site! Bugüne kadar bu konseptte inşaa edilen 

yapılar ya otel ya da devremülktü ama şimdi mülkiyeti tamamen 
size ait olacak bu evlerden birinin sahibi olma fırsatını EŞİN GROUP 

olarak siz değerli müşterilerimize sunuyoruz.
Didim-Akbük’te denize sadece 400 metre mesafede inşaa edilen ve 
76 konuttan oluşan EŞİN THERMAL PALACE 6 tip daire seçeneği ile 
her bütçeye ve aileye uygun daire alternatifleriyle sizleri bekliyor...

EŞİN GROUP DANİMARKA TEMSİLCİLİĞİ
EŞİN ROYAL APARTMAN & MALİKANELERİ’NDEN birine sahip olmak için acele edin

Türkiye’de hayallerinizi süsleyen bir malikaneniz olsun istemez misiniz?
İster yatırım amaçlı, ister devamlı, ister tatillerde kullanabileceğiniz, kiralama garantili 
DİDİM AKBÜK’TE daire ve villalar uygun fiyatlar ve ödeme koşulları ile sizleri bekliyor. 

HAREMLİK SELAMLIK DEVREMÜLKLER VE TAPULU 
SATILIK DAİRELER

MALİKANE BİLGİLERİ
• 5+1 Müstakil villa,
• 5 Yatak Odası, Ayrı Mutfak ve Yemek Salonu ve 
  1 Şömineli Salondan oluşmaktadır.
• 200 metrekare oturum alanı
• 400 metrekare toplam iç kullanım alanı
• 1000 metrekare bahçe kullanım alanı
• Zemin kat = Salon, şömineli + mutfak + yemek 
  salonu + 1 adet ebeveyn banyolu yatak 
  odası + wc-duş
• Üst kat = 4 yatak odası + 3 banyo + 1 kıyafet 
  odası + 2 adet geniş teras
• Müstakil yüzme havuzu ve rahat güneşlenme alanı.
• Özel müstakil araba garajı
• Her Villa Kendisine ait 800 m2 bahçesi 
  bulunmaktadır.    
  Çevre duvarları oldukça yüksek olup rahat 
  güneşlenmeniz için uygundur.
• 100 metrekare havuz
• EŞİN ROYAL APARTMAN & VİLLALARI Akbük 
  merkezde olup denize sadece 600 metre 
  mesafededir.
• Mavi ve yeşilin birleştiği noktada bu güzel 
  Apartman Daireleri ve Villalar sizleri bekliyor.

DAİRE BİLGİLERİ
• 1 adet 1+1 daire 50 M²
• 1 adet 2+1 daire 85 M²
• 3 adet 4+1 normal daire 120 M²
• 2 adet 5+1 Müstakil Dubleks Villa

İletişim: Sevda Özdemir  ● Tlf.: 71 47 06 05  ● E.mail: esingrupdk@gmail.com
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