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Türkiye, Ortadoğu’ya
açılan sıçrama tahtası

GRATIS/ÜCRETSİZ

06/09/2012 12:47

Danimarka hükümeti
isteyen herkesin çifte
vatandaşlık hakkına
sahip olmasını sağlayacak
bir yasa tasarısını
önümüdeki günlerde
Parlamento Genel Kurulu’na
sunmaya hazırlanıyor.

Sayfa 12

TUHAF BİR YEREL SEÇİM

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Danimarka ziyareti
sırasında Dansk Industri tarafından yayınlanan analizde
Türkiye’nin 15 yılda büyük gelişme yaşayacağı ve
Ortadoğu ile Asya’ya açılan bir sıçrama tahtası olduğu
kaydedildi.
Sayfa 6

Grup King Mustafa’dan Türk
müziği akşamı

Danimarkalı ve Türk müzisyenlerden oluşan “King
Mustafa” adındaki grup, 11 Nisan Cuma akşamı başkent
Kopenhag’da Türk sanat müziğinden, fasıla, halk müziğine kadar Türkiye’de müzikal bir yolculuğa çıkarıyor.
Sayfa 16

Türkiye’de yolsuzluk, ses ve video kayıtları gölgesinde 30 Mart günü
yapılan yerel seçimlerin galibi yine AKP olurken, seçimler kapsamlı
hile iddiaları ile tarihe geçti. Yerel seçimlerde bazı ilkler de yaşandı.
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde Komünist bir aday belediye başkanlığını
kazanırken, Mardin’de ilk kez bir kadın belediye başkanı seçildi. AKP’nin
güçlü olduğu Konya’nın Meram ilçesinde Fatma Toru ipi göğüslemeyi
başardı. Türkiye’de ilk kez bir Süryani belediye başkanı seçildi. 17
Aralık operasyonu ve yayınlanan ses kayıtlarını sızdırdığı edilen cemaat
(Hizmet Hareketi) ise oy potansiyeli açısından abartıldığı kadar güçlü
olmadığının ortaya çıktığı yorumları yapıldı.
Sayfa 19

Cengiz Kahraman

Üzeyir Tireli

Her türlü konut ve işyeri iç/dış mimari proje,
Uygulama, dekorasyon projeleri, danışmanlık
ve yapı izni için hizmetinizdeyiz.
Büyük ölçekli projelerden, mimari uygulama
projelerine kadar, her türlü çalışma en ince
ayrıntısına kadar hazırlanıp sizlere sunulmaktadır.

Mimar Atila Kahraman

Arkitekt/Bygningskonstruktør

Tel :2127 5146

ak@eak-design.com

www.eak-design.com

Serhat Güvenç
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eak-design.com
Zevkinize göre mimarı tasarım

Seçimler ve
Türk dış politikası

Polonya’dan işçi
bekliyorduk, insan geldi!

Ne şiş yansın, ne kebap...

Danimarka gündemini
www.haber.dk’dan Türkçe,
www.gazette.dk’dan da
Danca takip edin.
er.dk
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NORDBY
SMYKKER & ACCESSORIES
Sizlerden biriyiz !
Size ve sevdiklerinize özel, her çeşit
hediyelik gümüş takı ve bijuteri ürünleri ile
hizmetinizdeyiz.
500 kr üzeri alışverişlerinizde, tanıtım
amaçlı özel dizayn GÜMÜŞ ZİNCİR
HEDİYE!
Lyngby Hovedgade 26 G, 2800 Kgs. Lyngby
Açılış saatleri:
Hafta içi: 10:00 – 16:00,
C.tesi: 10:00 – 15:00
Tlf: 51269895
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Zevkinize göre mimarı tasarım
Danimarka yapı-standartlarında
Türkiye’de konut projeleri çiziyoruz
Her türlü konut ve işyeri iç/dış mimari proje,
Uygulama, dekorasyon projeleri, danışmanlık
ve yapı izni için hizmetinizdeyiz.

Türkiye

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

Mimar Atila Kahraman

Arkitekt/Bygningskonstruktør
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“Göçmen yasası sertleştirilsin”

TERZİ DİKİŞ ATÖLYESİ

Dev gelinlik ve gece kıyafetleri, bornoz
takımları kolleksiyonlarımızı mutlaka
görün. Hayalinizdeki elbiseyi dikiyoruz.
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Daha sert göçmen yasası isteyen Danimarkalı sayısı giderek artıyor.

En modern makinalar ve
profesyonel personelimizle her türlü
giysi tamiratı, genişletme, daraltma
işlerinde hizmetinizdeyiz.
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SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE
BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE
REKLAM VERMEK İÇİN

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

animarka’ya göçmenlerin yerleşmesinden rahatsızlık duyan etnik
Danimarkalı oranında büyük artış
gözleniyor.
Danimarkalıların yüzde 44’ünün aile
birleşimi yoluyla Danimarka’ya göçmen
gelmesinin engellenmesini istediği ortaya çıktı.
Jyllands-Posten gazetesi için yapılan
bir araştırmada 2010 yılında yüzde 21
olan oranın dört yılda iki katına çıktığı
ve nüfusun yüzde 44’ünün hükümetin
Danimarka’ya göçmen gelmesini engellemesini istediği belirtiliyor.
Danimarka Yabancılar Yasasını
çok sert bulan Danimarkalı oranında da düşüş yaşandığı belirtilirken
2010 yılında Danimarka Yabancılar yasaını çok sert bulan yüzde
30’luk oranın yüzde 22’ye düştüğü belirtiliyor.
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Baǧlantı ücreti 99 øre

Mevcut müşteriler yukarıdaki fiyatlardan yararlanmak için ACT SAVE yazıp 2525’e mesaj göndermelidirler

Dünyada bir ilk...
her kontör yüklediǧinizde Avrupa, Amerika & Avustralya’da bulunan bütün Lycamobile’lara

”Selv-Salg”

▪ 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!

TDportal.dk
Erhvervsformidler.dk

TDportal.dk har Danmarks
største netværk af partnere

BEDAVA ARAMALAR
Advokat Kadir Erdoğmuş
Vindingevej 7 C
DK - 4000 Roskilde
Tlf.: +45 29 72 39 98 - Fax: +45 59 43 39 98
Mail: kadir@erdogmus.dk

Amerika

Almanya

Avustralya

Avusturya

Belçika

Birleşik Krallık Danimarka

Fransa

Hollanda

İrlanda

(2)

İspanya

İsveç

İsviçre

İtalya

Norveç

Polonya

Portekiz

Baǧlantı ücreti yok

ÜCRETSİZ SİM kart ve daha çok bilgi için www.lycamobile.dk ziyaret ediniz veya 70 14 55 56 arayınız
Buralarda bulunur

(1)Eksisterende kunder skal opt-in ved at sende en sms med ACT SAVE til 2525. De eksisterende kunder som blev tilmeldt før d.08.02.2014 som ikke opt-in vil blive krævet ved standard price. Opkald fra 1 øre/min. Opkaldsafgift: 99 øre.Tilgængelig
fra 08/02/14 til 30/04/14. (2) Nye og eksisterende kunder skal optanke sin telefon for at få glæde af tilbuddet og kan derfor foretage og modtage frie opkald fra Lycamobile til Lycamobile i 30 dage efter optankning. Kundens saldo på kortet må
have minimum 1 kr. på sit SIM kort. Tilbuddet er kun gældende for personligt brug. Efter 30 dages frie opkald, må kunden foretage ny optankning for at fortsætte med at foretage frie opkald ellers vil kunden blive påført betaling fra standard takster.
Internationale opkald er beregnet ud fra minut taksering. Dette tilbud er kun tilgængeligt for Lycamobile danske kunder og er ikke underlagt roaming taksering. Kampagne satser er gældende fra 10.03.2014 til 31/05/2014.

Avukata gittiğinizde geç kalmış olmayın, her türlü hukuki
sorunlarınız için arayabilirsiniz.
LM_DENMARK_258x374mm.indd 1
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zun yıllar Türkiye’de yaşayan
ve iyi düzeyde Türkçe de bilen Danimarkalı şair Henrik
Nordbrandt, kendisine yıllar önce yöneltilen “Türkiye’yi nasıl tarif edersiniz?” yönündeki bir soruya, Türkiye’yi
tavlada dama kurallarıyla satranç oynayan oyuncuya benzettiğini söylemişti. Yani çelişkiler ülkesi demişti.
Nordbrandt’ın yıllar önce yaptığı bu
tarifi bugünün Türkiye’sine uyarladığımızda bunun hala geçerli olmakla
birlikte eksik bile kaldığını söylersek
sanırım yanılmayız.
Bir taraftan akıllara sığmayacak yolsuzluk iddiaları ile çalkalanan bir hükümet, sanal ortamda dolaşan her
türlü video ve ses kasetleri, On kusur
yıldır ‘beraber yürüdük biz bu yollarda’ dediği ama birden düşman ilan
edilen bir cemaat, Kürtlerin bile anlamakta zorlandığı bir açılım hikayesi, terör örgütü ilan edilip gazetecisinden, öğretim görevlisine, milletvekiline, aydınına, askerine kadar bir çok
insanın gece yarıları evlerinden alınıp
yıllarca hapis tutulduğu ve ne olduysa birden bu insanların suçsuz olduğu anlaşılıp serbest bırakıldığı bir Ergenekon davası. Sonrasında da o insanları tutuklatan ve yıllarca hapis
yatmalarına neden olan savcılar hak-

www.haber.dk
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Gül’ün Danimarka’ya gerçekleştirdiği resmi ziyareti ele alalım. Bu ziyaret Danimarka için oldukça yararlıydı. Cumhurbaşkanı Gül’ün ziyareti
sırasında konuşma fırsatı bulduğum
Danimarkalı bakanlar, Türkiye’deki
cengiz.kahraman@haber.dk
gelişmelerden kaygı duyduklarını ifaCENGİZ KAHRAMAN
de ettiler ama Türkiye ile ekonomik
kında başlatılan soruşturmalar, Gezi
kiye’nin iç kavgası olarak görmeyi ter- ilişkilerin geliştirilmesinin, yani Daniprotestocularına karşı duyulan büyük cih ediyorlar. Aslında pek umurların- markalı şirketlerin Türkiye’deki paöfke, nefret ve Taksim’de toplanan
da da değil.
zarda yeralmasının daha önemli oldubinlerce insanın yasadışı örgüt üyesi
Türkiye’deki olumsuz gelişmeler
ğunu gösteren tavır içindeydiler.
ilan edilmesi, 8 kişinin yaşamını yitir- Türk medyasında o kadar geniş yer
Danimarka Sanayiciler ve İşadammesi. Yasakçı zihniyete karşı olundu- buldu ki, Batı medyası da artık ucun- ları Derneği Cumhurbaşkanı Gül’ün
temasları sırasında bir analiz yayınğunun iddia edilip ama yasak üstüne
dan kıyısından yer vermenin zamayasak getirilmesi, kuvvetler ayrılığınının geldiğini düşündüğü için ciddi
lamıştı. Analizde Danimarkalı şirketbir analiz yapmaya gerek duymadan
nın hiçe sayılması, yargının yeniden
lerin Türkiye’yi başlı başına büyük
düzenlenmesi ve burada saymakla bit- ajans haberleriyle geçiştirmeye çalışı- bir pazar olarak gördüğünü ve Avrumeyecek daha bir çok anti demokratik yor Türkiye’deki gelişmeleri.
pa’ya yakın olması nedeniyle Daniuygulama...
Peki Batı neden mesafeli duruyor ve marka’nın Ortadoğu’ya ve Asya’ya
Türkiye’de hiç de demokratik olTürkiye’ye karşı bir tavır belirlemiihracatını kolaylaştıracağını kaydetmayan bu gelişmeler her ne kadar
yor? Çünkü uluslararası, yani devlet- mişti. Danimarkalı şirketler 3 saatAB’nin, ABD’nin ve Birleşmiş Millet- ler arası ilişkilerde ülkelerin çıkarları te İstanbul’a gelinmesini Türkiye’yi,
söz konusudur. Türkiye’nin bulundu- Çin’den, Hindistan’dan ya da Breziller’in tepkisini çekse de, AB ile müzakereler durma noktasına gelse de,
ğu coğrafyadır. Boğazlardan tutun da, ya’dan daha çekici görüyorlar. Yani
Batılı ülkeler Türkiye’nin içişlerine
Doğu Akdeniz körfezine, İncirlik ve
Türkiye’yi bir sıçrama tahtası olarak
burunlarını sokmaya fazla niyetli gö- Malatya’daki NATO radarlarına, Tür- görüyorlar. Türkiye’ye mal ve hizmet
ihraç etmek istiyorlar, kısacası Türkirünmüyorlar. Her ne kadar Batılı po- kiye’nin stratejik önemidir. Son 10
yılda izlenen ekonomik politikalardan ye’den para kazanmak istiyorlar. Bu
litikacılar Erdoğan’ın 12 yıldır oluşve Türkiye’nin ekonomisine yatırım
yüzden de Türkiye ile ilişkilerin boturmaya çalıştığı muhafazakar göyapanların çıkarlarından dolayıdır.
rüntüden kaygı duymaya başlasa da
zulmasını da istemiyorlar.
Örneğin Cumhurbaşkanı Abdullah
bunu fazla kaşımak istemiyor ve TürYani ne şiş yansın, ne kebap.

Ne şiş yansın, ne kebap

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

KABLO
TÜRK - AVRUPA VE SPOR KANALLARI
51 88 86 75

TURKUVAZ MEDIA CENTER
tüm kanallar ömür boyu bedava

www.gazette.dk

MEDIA BAZAR

D- SMART İskandinavya Servisi
Mustafa Özçelik (Tavukçu)
Teknolojinin en son harikası TURKUVAZ TV ile kablosuz internet ile de
çalışan HD kalitesinde, hem de antensiz tüm ulusal ve yerel Türk
kanalları, belgesel kanallar, tüm Avrupa liglerinden futbol maçlarını
yayınlayan 20’nin üzerinde spor kanalı olmak üzere
300’e yakın kanal.
Ayrıca TURKUVAZ TV’de 10’un üzerinde sinema kanalında her
hafta 10 yeni filmi ücretsiz izleyebilirsiniz.

ATN TÜRK
1 YIL ABONE DAHİL

2.000 DKK'

AYLIK - ABONELİK YOK

SADECE
250 EURO
1.600 DKK
' dan
başlayan fiyatlarla

Viyana Satış Yetkilisi

KOPENHAG: Nørrebrogade 216
TURKUVAZ MEDIA CENTER
GUDRUNSTRASSE 117

2200 København N

YASİN ŞAHİN
06641677892

Dornerplatz 7
1170 VİYANA

Tlf.: 51 88 86 75

Aarhus: Tlf: 86 25 15 10
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u yazının kaleme alındığı saatlerde birkaç yer dışında yerel
seçim sonuçları kesinleşmişti.
Ancak başta Ankara olmak üzere bazı
seçim çevrelerinde durum itirazların
karara bağlanması için son gün olan
6 Nisan tarihinde netlik kazanacak.
Lafı dolandırmadan seçimin tartışmasız galibinin iktidardaki AKP olduğu ilk ağızda teslim etmek gerekir.
Ana muhalefet partisi CHP umduğundan düşük bir oy oranı ile yetinmek
zorunda kalmış ve başarısız olmuştur. Pek çok gözlemci CHP’nin seçim
kampanyasının merkezine 17 Aralık
2013’de uç veren yolsuzluk iddialarını oturtmasının seçmen katında pek
de karşılık görmediği yorumunu yapmaktadır.
Bu arada Türk kamuoyu tamamen
iç politikaya odaklanmışken, özellikle ülkenin etrafında yaşanan dış gelişmeler ve bunların Türkiye’ye olası etkileri layıkıyla tartışılamamıştır.
Yolsuzluk iddialarına karşılık, Başbakan Erdoğan yerel seçimleri bir güven
oylamasına, yani bir tür siyasal ölüm
kalım mücadelesine dönüştürmeyi tercih etmiştir. Bu kapsamda özellikle
“paralel yapılanma” ile mücadele gerekçesi ile alınan bazı önlemler Türkiye’de düşünce ve iletişim özgürlüklerine ciddi darbe vurmuştur. Seçim öncesinde yürürlüğe giren Internet yasasının ilk uygulamaları olarak Twitter
ve Youtube’a getirilen erişim kısıtlamaları, Türkiye’nin açık topluma dönüşme iddiasını zora sokmuştur. Arap
uyanışı ile birlikte Türkiye’yi bölgedeki toplumlar açısından bir “model”e
dönüştüren; bir anlamda mukayeseli üstünlük sağlayan açık topluma dönüşme gayretleri önümüzdeki seçim
sürecinde kolay canlanacağa benzememektedir.

Seçimler ve Türk dış politikası
SERHAT GÜVENÇ

Doç. Dr., Kadir Has Üniversitesi

Gezi olaylarından itibaren iktidar ve
kamuoyunun dikkate neredeyse tamamen iç politikaya odaklı kaldı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve genel seçimler sonuçlanıncaya dek de böyle
kalmaya devam edecek. Bu sırada istikrar ve güvenlik adına ülkeyi özgürlük ve demokrasiden daha da uzaklaştıracak yeni adımlar atılması olası. İktidar partisinin yerel seçimler sonrası
Cemaat’e karşı daha sert uygulamalara yöneleceği beklentisi bu olasılığı
kuvvetlendiriyor. Türkiye gibi ülkenin bu kadar uzun süre iç politikaya
odaklı kalması hem dış politikası hem
de uluslararası imajı açısından olumsuz sonuçlar doğurmaya aday.
Biz seçimlerle meşgulken dünya Ukrayna meselesi ve buna bağlı olarak
ortaya çıkan Kırım’ın bağımsızlığı
konusunu tartışıyordu. Ukrayna/Kırım konusunda Ankara’nın Dışişleri
Bakanı Davutoğlu’nun formüle ettiği türden bir proaktif dış politika ya
da ritmik diplomasi uygulamadığı görülmektedir. Üstelik sorun Türkiye
açısından insani ve jeopolitik öğeler
barındırmaktadır. Bu anlamda Türk
diplomasisi dikkat ve gayretlerini Ortadoğu’dan Karadeniz’e yoğunlaştırmamıştır. Görünen Türkiye’nin şimdilik NATO-AB çizgisinde kalmayı
tercih ettiğidir. Bu arada kamuoyunun dikkatini pek çekmeyen bir gelişme NATO ve AB ortak Bakanlar Konseyi’nin Ukrayna/Kırım Krizi nedeniyle gayrı resmi toplanmış olmasıdır.

Ankara, uzun süredir güvenlik ve dış
politika konularında NATO-AB toplantılarına Kıbrıs Rum Kesimi’nin AB
üyeliği nedeniyle onay vermiyordu.
Bu onayın gayrı resmi bir toplantı için
de olsa verilmesi Türkiye’nin özelde
NATO, genelde Batı ittifakı içindeki
bazı katı pozisyonlarını esnetmek zorunda kaldığını göstermektedir.
Benzer bir sıkıntı AB konusunda da
yaşanmaktadır. Tıkanan müzakere
süreci kör topal canlandırılırken demokrasi ve özgürlüklerde yaşanan ani
gerileme, sadece üyeliği değil yeniden
tanımlanan ve tasarlanan Avrupa bütünleşme sürecine Türkiye’nin yapabileceği siyasi ve düşünsel katkıyı da
sınırlamaktadır. Ankara’yı önümüzdeki dönemde Batı ile ilişkilerde ciddi bir sınav beklemektedir. Yaşanan
tüm gerilimlere ve Başbakan Erdoğan’a yönelik ciddi eleştirilerine rağmen Atlantik’in iki yakasındaki ortakları Türkiye’yi hala önemsemektedir.
Ancak Türkiye’nin konumu giderek
Soğuk Savaş dönemini çağrıştırmaktadır. Batı ittifakı yeniden tasarlanıp
kurulurken Rusya’ya enerji bağımlılığı önemli bir sınama teşkil etmektedir. Bu çerçevede Türkiye’nin yakın
çevresi bir kez daha gündeme gelmektedir. Doğu Akdeniz’de bulunduğu
ileri sürülen doğal gaz kaynaklarının Avrupa’ya taşınması, Türkiye’nin
transit ülke konumunu öne çıkarmıştır. Ancak bu kaynakların Kıbrıs ve
İsrail gibi ilişkilerin sorunlu olduğu

iki ülkede yer alması Ankara’yı yine
zorlu tercihlerle karşı karşıya bırakmaya adaydır. Seçimler sonrasında bu
konularda ilerleme kaydedilmesi beklenmektedir. Ancak iç kamuoyunda
bu iki ülkeye yönelik olumsuz algının
nasıl yönetileceği ayrı bir meseledir.
İsrail ile tazminat konusunda anlaşıldığına ifade edilmektedir. Bu takdirde
Ankara’nın en azından Ortadoğu’da
ticari ve ekonomik ilişkileri açısından
İsrail’in ağırlığının artması şaşırtıcı
olmaz.
Ancak AKP Hükümetinin dış politikasının öncelikli coğrafyasını oluşturan Ortadoğu’da Türkiye siyaseten
şimdilik yalnız kalmışa benzemektedir. Bu bölgede de bir Katar-Ankara
ekseni ortaya çıkmıştır. Son olarak
Suriye iç savaşı Türk iç siyasetini zehirlemeye devam etmektedir. Buradaki çatışmaların Türkiye’ye sıçrama
ihtimali giderek güçlenmiş; Türkiye’nin iç savaşa doğrudan müdahale
olabileceğine ilişkin işaretler (yer yer
gizli dinleme kayıtlarının sızdırılması
şeklinde) ortaya çıkmıştır. Suriye olası bir istikrasızlık unsuru olarak Türkiye’yi daha bir hayli meşgul edeceğe
benzemektedir. Bu konuda izleyeceği
politikaların Türkiye’nin sadece Batılı
müttefikleri ile değil Rusya ve İran ile
ilişkilerine yansımaları olacaktır.
Ukrayna kriziyle birlikte Ankara büyük ölçüde NATO ile uyumlu bir tutum benimsemiştir. Ancak yerel seçimlerdeki başarısı nedeniyle Başbakan Erdoğan’a ilk kutlama mesajları
gönderenler arasında Rusya Devlet
Başkanı Putin ve Katar Emiri Temim
Bin Hamed Al Sani’nin bulunması,
dünyada ülke olarak Türkiye ile iktidardaki AKP’ye bakışta farklılaşma,
hatta ayrışma olduğunu düşündürmektedir.

Yepyeni bir damak tadı. Hiç bir yerde bulamayacağınız bir lezzeti Türkiye’den getirdiğimiz ustalarla
sizlere sunmak istiyoruz.
Geçmişş tecrübelerimize dayanarak ilkleri yapmaktayız. Yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz.
Aynı zamanda çocuklar için oyun alanı yaptık.

TÜRKİYE DANİMARKALI ŞİRKETLERİN İŞTAHINI KABARTIYOR

Türkiye, Ortadoğu’ya açılan sıçrama tahtası
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DAMAK ZEVKİNİ BİLENLERE!

Değerli müşterilerimiz,
Yepyeni bir damak tadı. Hiç bir yerde bulamayacağınız bir lezzeti Türkiye’den getirdiğimiz ustalarla
sizlere sunmak istiyoruz. Geçmiş tecrübelerimize dayanarak ilkleri yapmaktayız. Yeni mekanımıza
sizleri bekliyoruz. 5 Nisan Cumartesi günü saat 14’ten itibaren açılımızı onurlandıran tüm
müşterilerimize % 25 açılış indirimi uygulayacağız. Aynı zamanda çocuklar için oyun alanı yaptık.

KÖZDE KIZARMIŞ PİLİÇ

4 KİŞİLİK
ÖZEL KONAK KÖPRÜ MENÜSÜ

Türk mutfağının seçkin yemekleri, helal et, tavuk ve balık ızgara çeşitleri, et ve tavuk
döneri, salata, çorba, pizza, etli ekmek ve lahmacun çeşitlerimizle sizlere hizmet
sunmaktan onur duyacağız. Ayrıca ev yapımı köpüklü otantik ayranımızı ve tatlı
çeşitlerimizden Künefe’yi tatmanızı istiyoruz.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Danimarka ziyareti sırasında Dansk Industri tarafından yayınlanan analizde Türkiye’nin 15 yılda büyük gelişme yaşayacağı ve Ortadoğu ile Asya’ya açılan bir sıçrama tahtası olduğu kaydedildi.

D

animarka Sanayiciler ve İşadamları
Derneği (Dansk
Industri, DI) tarafından yapılan analizde,
Türkiye’nin sadece bir tatil ülkesi olmadığı, ülkenin
aynı zamanda ekonomisi
gelişen ve Danimarkalı şirketlerin ihracat yapabilecekleri büyük bir piyasa olduğu vurgulandı. Analizde
ayrıca, Türkiye’nin gelecek
15 yıl içerisinde OECD ülkeleri arasında büyük ekonomik gelişmeler yaşayacağı ve Türkiye’nin Ortadoğu
ile Asya’ya açılan bir sıçrama tahtası olduğu ifade
edildi.

Yöneticilerimiz 3 saatte
İstanbul’da

Vögg, “Bir Danimarkalı
yöneticinin 3 saatte İstanbul’a gelebilmesi, Türkiye’yi Çin’den, Hindistan’dan ya da Brezilya’dan
daha çekici kılıyor. Yöneticiler zamanlarını ulaşımla
geçirmiyorlar” dedi.
Türkiye piyasasının talep
ettiği ürünlerin Danimarka’da üretildiğine dikkat
çeken Vögg, Türkiye’nin
özellikle, gıda, yeşil enerji
ve sağlık alanında Danimarka ile işbirliği yapmak
istediğini belirtti.

2009 yılından bu yana
üretimini Türkiye’de yapmaya başlayan şirketin
genel müdürü Sören Birn,
Türkiye’nin coğrafi konumu çok önemli olduğunu
ve Ortadoğu’ya yapılacak
ihracatın kapılarını açtığını
söyledi. .
Sören Birn, Türkiye’deki ekonomik gelişmelerden
memnunluk duyduklarını
belirterek, “Türkler, dünyadaki bir çok başka ülkelere
oranla fazla sakız çiğnemiyorlar, ama sakız çiğnemeyi de öğreneceklerini sanıyoruz” dedi.

Siyasi istikrar önemli

”Daha çok sakız
çiğneyeceksiniz”

Türkiye’ye 4.8 milyarlık
ihracat yaptı

Danimarka Ulusal Radyo ve Televizyonu DR’ye
göre, Danimarka’nın Vejle
kentinde faaliyet gösteren
Gumlink adlı bir sakız fabrikası, Türkiye’ye milyonlarca kron değerinde sakız
ihraç ediyor.

Türkiye ile ekonomik ilişkilerin arkasındaki başarının
Türkiye’deki siyasi istikrarla da yakından ilgisi olduğu vurgulanan analizde,
Danimarkalı şirketlerin başarılı olabilmeleri için Türkiye’deki siyasi istikrarın

olması gerektiği kaydedildi
ve geçtiğimiz yılki Taksim
olayları kastedilerek ekonomik gelişmelerin siyasi
gelişmelerden etkilendiği

kaydedildi.
DI Piyasa Danışmanı Ejvins Vögg, Türkiye’nin 75
milyonluk nüfusuyla başlı
başına bir pazar oluşturdu-

ğunu ve Avrupa’ya yakın
olması nedeniyle Danimarka’nın Ortadoğu’ya ihracatını kolaylaştıracağını
söyledi.

Danimarka’nın Türkiye’ye
yaptığı ihracat Avrupa Birliği beklentilerinin üzerinde seyrettiği ve sadece geçtiğimiz yıl Türkiye’ye 4.8
milyar kronluk ihracat yapıldığı öğrenildi.

(Haber)

TAVUK DÖNER KEBAP

ET DÖNER KEBAP

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

NØRREBROGADE 205 - 2200 KØBENHAVN N - TLF: 35 81 87 87
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oğu Avrupa’dan ve özellikle Polonya’dan gelen işçilere yasalar gereği
çocuk parası ödenmesi Danimarkalıları
ayağa kaldırdı. Önümüzdeki günlerde
Avrupa Parlamentosu’na adaylık seçimi
olması nedeniyle de, gündem çocuk parasına odaklandı. Çocuk parasını tartışmak, Avrupa Birliği (AB) tartışmasını
(talihsiz bir biçimde) somutlaştırdı.
Sosyal Demokratlar ve Radikal Sol
(iktidar partileri) dışında tüm partiler
Doğu Avrupalılara çocuk parası ödenmesine karşı çıkıyor. Önceki hükümet
– AB direktiflerine aykırı olmasına rağmen – Doğu Avrupalıların çocuk parası hak etmesini iki yıllık bir ”hak etme”
süresine endekslemişti. Şimdiki hükümet bu kuralı yürürlükten çıkararak,
AB direktiflerine uymuş oldu, yani Danimarka bu konuda yasal uygulamaya
geçti.
Ama tartışma burada bitmedi. Daha
da alevlendi, çünkü olayın ilkesel bir
yönü vardı. Polonyalılara ödenen çocuk
parası, çok az bir oran. Toplam çocuk
parasının yüzde 0,2 sini oluşturuyor.
Bu bağlamda çocuk parası ödenmesine
karşı çıkılması ekonomik nedenlerden
dolayı değil ilkesel nedenlerden dolayı.
Bu durum mesela özellikle müslüman
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cak, hasta olacak, işsiz kalacak, barınma ihityacı olacak, bakmakla yükümlü
çocuğu, eşi olacak. Bu nedenle ülkenin
okul, sağlık, işsizlik vs. hizmetlerininden yararlanmak isteyecek. İşgücünü
bir robot gibi görmek (yani sadece çatireli@haber.dk lışan ve başka hiç bir şey yapmayan ve
istemeyen bir yaratık, fantaziden ileri
talizmin bir projesi olarak görülüyor.
bir şey değil.
Bu yüzden Polonyalılara çocuk parasıO da herkes gibi bu ülkenin olanaklana karşı olmak, AB ye karşı gelmekle eş rından yararlanacak, tasarruf edecek,
anlamlı oluyor.
para gönderecek, belki çocuğunu ve eşiLiberaller (V) ve Muhazafakarlar (K), ni Danimarkaya getirecek. Bunlar ”gurki bunlar yıllardır AB savunuculuğu ya- bertçi” olmanın özellikleri.
pan partiler ise AB- projesine işgücüAyrıca bunlar AB’li olmanın da özelnün serbest dolaşım ve serbest ticaret
likleri. Ortak para, ortak savunma, orprojesi diyerek, AB’yi savunuyor ama
tak ekonomik politika, serbest dolaşım,
Polonyalılara çocuk parası ödenmesine vs. bunların hepsi tek bir ülke (ya da
(veya diğer sosyal yardımlardan yararaile) olma yönünde atılan adımlar. Bu
lanmasına) karşı çıkıyor (iki yıllık ”hak anlamda tartışmada en cesaretli ve en
etme” kuralını da bu iki parti uygulaaçık haraket eden parti Radikal Sol (R)
maya koymuştu).
oldu. AB- projesi ”bu demek” diyebildi,
Bu düşünce insanı 70’li yılların ”misa- yani her ülkeye gitme hakkı, her ülkede
fir işçi” tartışmasına götürüyor. O zaçalışma, ikamet etme, oranın tüm olaman da Danimarka bir türlü işgücünün nak ve hizmetlerinden yararlanma prohiç bir ülkeye kendiliğinden gitmediğijesi.
ni ne anlayabildi ne de kabullenebildi.
Tabiki böyle bir durumda da Polonyalı
İşgücünü bir yerden bir başka yere göçocuk parası alacak, sosyal yardım alatüren bir insan var. Dolayısıyla bu incak. Çünkü onlar işgücü değil, insan.
san – insan olmasından dolayı – çalışa-
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Polonya’dan işçi bekliyorduk,
insan geldi!
ÜZEYİR TİRELİ
göçmenlere ve AB olgulaşmasına olumsuz tepki gösteren Danimarka Halk
Partisi (DF) için geçerli. Polonyalılara
ödenen çocuk parası, “Danimarkalılara ait ne varsa elimizden alınıyor” anlayışınının belgesi olarak ileri sürülüyor.
Doğu Avrupalılar (diğer yabancılarla
birlikte) Danimarka’nın refah devletini sömürüyorlar, çökertiyorlar ve bu
yüzden AB’den en kısa zamanda çıkalım söylemleri DF’in günlük söylemleri oldu.
Yelpazenin öbür ucundaki Birlik listesi (Enhedslisten) de aynı sonucu başka
nedenlerden dolayı istiyor. AB projesi
halkların kendi kaderlerini kendilerinin tayin etmesi önünde bir engel olarak görüyor. Danimarkalılar veya diğer
halklar Bürüksel’den yönetilmemeli.
Halklar için en uygun kararı gene halklar demokratik karar mekanizmaları
içinde verirler. Ayrıca AB projesi kapi-

Foråret er kommet.
Kom og nyd forårets glæder i İstanbul,
med priser der starter fra 959 DKK.

Turisti kazıklamaya devam
Son yıllarda ardarda gösterdiği yüksek performansla tatilciler tarafından tercih edilen ilk beş ülke arasına giren
Türkiye şimdi ’turist kazıklama’ ile gündeme geldi.

D

animarka Devlet Televizyonu DR’nin tüketici
programı ”Kontant”te
tüyler ürpertici iddialar
gündeme getirildi.
Almanya merkezli TSS Travel
tarafından düzenlenen paket turlarla çok ucuz fiyata Türkiye’ye
tatile giden Danimarkalıların
acenta tarafından belirlenen alışveriş merkezlerinde deri konfeksiyon ve halı pazarlandığı, astronomik fiyatlara satılan bu ürünlerin sahte olduğu belirtildi.
Programda, Türkiye’den aldığı
Hereke halısını değerlendirmek
üzere antikacıya götüren Hanne
Mortensen adlı Danimarkalı turistin anlattıkları ise dehşet verici.

Halı mağazasında normal fiyatı
32 bin Danimarka Kronu olarak
belirtilen, ancak 12 bin Kronluk
indirim yapılarak 20 bin Krona
satılan Hereke halısının sahte
oldugu, gerçek değerinin ise sadece 2 bin Kron olduğu ortaya
çıkıyor.

20 bin Kronluk Broşa 480 bin
Kron
Adının açıklanmamasını isteyen
başka bir tatilci ise aldığı 500 bin
Kron değerindeki mücevherlerin
değerinin 20 Bin Kron olduğunu
öğrenirken, başka bir tatilciye
yarım milyon Krona satılan ve
Hereke halısı olduğu iddia edilen

Zevkinize göre mimari tasarım

halının değerinin de tatilcinin
ödediği fiyatın ancak yüzde 10’u
olabileceği belirtiliyor.
13 kişilik gruptan 9 kişinin Türkiye’deki tatilleri esnasında TSS
Travel tarafından götürüldükleri
mağazalarda alışveriş yaptıkları
belirtilirken, müşterilere verilen
vergi muafiyeti (Tax Free) belgelerinin geçersiz olduğu belirtiliyor.
Danimarka’ya dönüşlerinde bir
çok tatilcinin bu belgelerin sahte
olmasından dolayı, vergisiz sandıkları ürünler için KDV ödemek
zorunda kaldıkları belirtilirken,
bir çok tatilciye sahte ürün satıldığı kaydediliyor.

(Haber)

Mimar Atila Kahraman
Arkitekt/Bygningskonstruktør

Danimarka yapı-standartlarında Türkiye’de konut projeleri çiziyoruz
Her türlü konut ve işyeri iç/dış mimari proje, Uygulama, dekorasyon
projeleri, danışmanlık ve yapı izni için hizmetinizdeyiz.
Büyük ölçekli projelerden, mimari uygulama
projelerine kadar, her türlü çalışma en
ince ayrıntısına kadar hazırlanıp sizlere
sunulmaktadır.

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

ak@eak-design.com

www.eak-design.com

Gældende vilkår og betingelser.
Inklusiv skatter og afgifter.
Billetsalgs datoer: 25.03.2014 – 30.04.2014
Rejse datoer: 19.04.2014 – 31.05.2014
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Cumhurbaşkanı Gül’den Danimarka’ya tarihi ziyaret
II.Margrethe’nin davetlisi olarak Danimarka’nın başkenti Kopenhag’a devlet başkanı düzeyinde 17-19 Mart
tarihleri arasında ilk kez resmi bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül,
Kopenhag’da görkemli bir şekilde karşılandı. Kopenhag Kastrup havalimanında Kraliçe II.Margrethe eşi Prens
Henrik, Veliaht Prens Frederik eşi Mary, Prens Joachim eşi Marie ve Prenses Benedicte tarafından devlet
töreniyle karşılanan Cumhurbaşkanı’nı getiren uçak Danimarka hava sahasına girdikten itibaren 2 F-16 uçağı
tarafından karşılanarak Kastrup havalimanına inişe kadar eşlik etti.

C

umhurbaşkanı Abdullah
Gül ve eşi Hayrünnisa
Gül Kraliçe II.Margrethe’nin davetlisi olarak 1719 Mart tarihleri arasında resmi
bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı düzeyinde Danimarka’ya
ilk kez resmi ziyaret gerçekleştiren
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve
eşi Hayrünnisa Gül Danimarka’nın
başkenti Kopenhag’da görkemli bir
şekilde karşılandı.
Kopenhag Kastrup havalimanına
45 dakika gecikmeli olarak inan
Gül ve beraberindekiler burada,
Kraliçe II.Margrethe eşi Prens
Henrik, Veliaht Prens Frederik eşi
Mary, Prens Joachim eşi Marie ve
Prenses Benedicte tarafından devlet töreniyle karşılandı.

F-16’lar eşlik etti

Gül’ü getiren THY ait uçağın Danimarka hava sahasına girdikten
itibaren 2 F-16 uçağı tarafından
karşılanarak Kastrup havalimanına inişe kadar eşlik ettiği öğrenildi.
Havaalanındaki resmi karşılama
töreninin ardından Cumhurbaşkanı Gül konuk olarak kaldığı Amalienborg Sarayı’na geçti.

Gurbetçiler üzgün

Danimarka’da yaşayan Türk göçmenler Abdullah Gül’ün ziyareti
esnasında vatandaşlarla bir araya
gelecek olmamasına üzüldüklerini
dile getirdiler.
Gazetemizi arayarak Abdullah
Gül’ün programı hakkında bilgi
isteyen çok sayıda okurumuz, Danimarka’da yaşayan Türk göçmenlerin bir çok sorunu olduğunu ve
bunu devletin en üst kademesine
iletmiş olmayı istediklerini belirterek, bir vatandaş toplantısının
programa alınmamış olmasından
duydukları üzüntüyü dile getirdiler.

Türkiye için gurur gecesi

Protestoyla karşılaştı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kopenhag’a iner inmez ayağının tozuyla Danimarka Sanayi Odasındaki(DI) iki ülkenin işadamlarına
düzenlenen İşadamları Forumuna
katıldı.
Kopenhag Belediye Binasının karşısında bulunan Sanayi Odası binasına gelen Gül karşı tarafta duran
bir grup tarafından protesto edildi.
Ellerinde ekmek ve pankartlarla Berkin Elvan’ın ölümünü protesto eden göstericiler, ‘AKP çaldı
Çankaya akladı’, ‘Tayyip çaldı Gül
akladı’ ve ‘Hırsız var’ diye sloganlar attılar.

Resmi bir devlet ziyareti için Danimarka’da bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün başkent
Kopenhag’daki Hotel D’Angleterre’de Kraliçe 2. Margarethe onuruna verdiği resepsiyona çok sayıda
ünlü politikacı katıldı.
Fatih Erkoç ve Orkestrasının verdiği bir konserle başlayan resepsiyona Kraliçe 2. Margarethe ve eşi
prens Henrik, Veliaht Prens Frederik ve eşi Prenses Mary, Prens
Joachim ve eşi Marie ve Kraliçenin
Kızkardeşi katıldılar. Resepsiyona,
Kraliyet ailesi mensuplarının yanı
sıra Parlamento Başkanı Mogens
Lykketoft, Başbakan Helle Thorning Schmidt, Maliye Bakanı Margarethe Vestager, Dışişleri Bakanı
Martin Lidegaard, Vergi Bakanı
Morten Östergaard, eski bakanlar-

dan Bertel Haarder, Eva Kjaer ve
Liberal İttifak Partisi Genel Başkanı ve milletvekili Anders Samuelsen katıldılar.
Fatih Erkoç’un konseri esnasında
çok ilginç anlar yaşandı. Programına 8 şarkı alan Fatih Erkoç, bir
Danimarka şarkısı olan “Den Gamle Gartners Sang”ı söyledi. Erkoç,
şarkının sonlarına doğru mikrofondan uzaklaştı ve şarkının bir dizesini dinleyicilerin söylemesini istedi.
Çoğunlukta olan Türk davetliler
şarkıya eşlik etmeyince ön sırada
oturan başbakan Helle Thorning
Schmidt, Margarethe Vestager,
Mogens Lykketoft ve Bertel Haarder şarkıyı söylediler.
Danimarka şarkısına eşlik etmekte zorlanan Türk davetlilerin imdadına ise Fatih Erkoç’un son şarkısı
“Dönülmez Akşamın ufkundayız”
şarkısı yetişti. Bu şarkıya salonda
bulunan Tüm Türk davetliler eşlik
edince ön sıralardaki Danimarkalı
izleyiciler de dönerek Türk davetlileri seyrettiler.
Konserin ardından verilen resepsiyonda konuklara içki ve Türk ve
Danimarka mutfağından örnekler
sunulurken, Türk çayı ve Türk
kahvesi servis edildi. Resepsiyon
esnasında genç prenseslere Türk
kahvesi ikram edildi ve prensesler
fallarına baktırdılar. Resepsiyon
esnasında Kraliyet ailesi mensupları ile Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül ve Hayrünnisa Gül davetlilerle
sohbet ettiler.
(Haber)

Huzurevi ve ucuz uçak bileti istedi

Müracaat: 2211 5813 - 3967 3219

Snowden’a sığınma hakkı verelim
Danimarka Parlamentosu’na sunulan bir yasa tasarısı ile ABD Ulusal
Güvenlik Ajansı’nın (NSA) telefon ve internet kayıtlarını izleme programını
basına sızdıran Edward Snowden’a, siyasi sığınma hakkı verilmesi istendi.
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PARA HAVALESİ
Muhasebe ve Tercüme

D

animarka Parlamentosu üyelerinden eski Kültür Bakanı Uffe Elbaek,
ve Birlik Listesi partisi milletvekilleri tarafından verilen yasa tasarısı ile Edward
Snowden’a Danimarka’da
sığınma hakkı ve korunma
sağlanacak.
Uluslararası Af Örgütü
(Amnesty International) ve
İnsan Hakları İzleme Komitesi (Human Rigths Watch)
da Snowden’a sığınma hakkı
verilmesi konusunda tavsiye
niteliğinde bildiri yayınladılar.
Eski Kültür Bakanı Uffe
Elbaek’in yanı sıra Birlik
Listesi milletvekilleri Johanne Schmidt-Nielsen, Pernille
Skipper og Nikolaj Villum
sen tarafından da imzalanana n yasa tasarısının gerekçesinde, ”Edward Snowden
NSA tarafından yasal olmayan yöntemlerle Demokrasi’yi kontrol altına almak
için yapılan dinlemeleri kamuoyuna açıklamıştır. Yasa
tasarısının altında imzası
bulunan bizler, Snowden’in
ABD’ye iade edilmesi durumunda adil bir yargılamaya
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ile ilgili

DUYURU
Muhasebe ve tercümanlık hizmetlerinin yanı
sıra, 25 yıllık mesleki tecrübeleri ve sizlerin
güvenine dayanan para havalesi hizmetleri
sayesinde Danimarka’nın her köşesinden
gönderebileceğiniz, dilediğiniz miktardaki
havaleleriniz
SADECE 1 SAAT İÇİNDE *
ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) telefon ve internet kayıtlarını izleme
programını basına sızdıran Amerikalı ajan Edward Snowden’a Rusya Federasyonu bir yıllık geçici sığınma vermişti.

tabi olacağına inanmıyoruz,
Snowden’in kendini adil bir
şekilde savunamayacağını ve
görüşlerinin özgürce dünya
kamuoyu ile paylaşamayacağına inanıyoruz.” denildi.
Yasa tasarısının parlamentoya sunulması ile birlikte
bir de imza kampanyası başlatıldı.

50 kr.’dan başlayan fiyatlarla, tüm Türkiye’ye
ulaştırılmaktadır.
İrtibat:

Pamir Kalkan
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

21 yıldır yaşadığı Danimarka’ya dönemiyor
Danimarka yabancılar yasası bir Türk aileyi daha çaresiz duruma düşürdü. Danimarka Yabancılar Dairesi, Zehra
Korkmaz adındaki bir Türk annenin 21 yıl boyunca sahip olduğu oturma ve çalışma iznini iptal etti. Gerekçe ise
3 çocuk annesi Zehra Korkmaz’ın 2011 yılında eşi ile birlikte Türkiye’de kısa süreliğine yaşamayı denemesi. Yabancılar Dairesi, aile birleşimi kuralları kapsamında yeralan bağlılık şartına göre Zehra Korkmaz’ın Türkiye ile
bağlarının daha güçlü olduğu kanaatine vardı.

G

eçtiğimiz ay eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte Danimarka’ya resmi
bir devlet ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül’ün vatandaşlarımızla bir
araya gelmek için bulunduğu
Marriot Otel’de ilginç bir konuğu vardı.
Danimarka’da yaşayan vatandaşlarımızdan Suat Dinç, hem
Abdullah Gül ile tanışmak, çocuklarını tanıştırmak, hem de
kendisine Danimarka’da yaşayan vatandaşlarımızın iki sorununu dile getirmek istedi.

Suat Dinç kaleme aldığı mektubunda Danimarka’da yaşayan vatandaşlarımızın kültürel
ihtiyaçlarına cevap verebilecek
özel bir huzurevi yapılması için
destek vermesini istedi.
Ayrıca, Danimarka’dan Türkiye’ye tatil için giden vatandaşlarımızın Türk Hava Yolları’nın (THY) özellikle yaz
aylarında uyguladığı fiyat politikasından mağdur olduğu dile
getiren Suat Dinç, THY’nin bilet fiyatlarında indirime gitmesi için Cumhurbaşkanı Gül’den
devreye girmesini istedi.

ELEMAN ARANIYOR
Netto, Jysk, Lidl gibi işyerlerinin de bulunduğu
alışveriş merkezinde, 60 kişilik oturma yeri, 30
kişilik dışarıda oturma yeri bulunan, cirosu
yüzde 50 yemek, yüzde 50 içki olan, Just-eat
aboneli, yüksek cirolu pizzeria.
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Kopenhag yakınlarında bir
restoranda çalıştırılmak üzere
olgun bir bayan eleman
aranıyor. İlgilenenler için:
Müracaat: 22 11 58 13
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0 yaşındaki üç çocuk annesi Zehra Korkmaz Danimarka vatandaşı olan eşi
Abdurrahman Korkmaz ile
18 yaşında evlenerek 1990 yılında
Danimarka’ya geldi.
Uzun yıllar temizlik işinde çalışan Korkmaz, Cihan (21) ve Yasin
(18) adındaki iki oğlunu Danimarka’daki akrabaların yanında bırakarak eşi ve küçük kızı Hamide
Ceren (7) ile birlikte 7 Temmuz’
2011 tarihinde sürekli kalmayı denemek amacıyla Türkiye’ye döndü.
Ancak, Türkiye’ye dönmeden önce
eşi ile birlikte oturdukları Bröndby Belediyesi ve Yabancılar Dairesine giderek Türkiye’de sürekli
kalıp kalamayacaklarını denemek
istediklerini bildirdi. Yabancılar Zehra Korkmaz kızı Hamide ile.
Dairesi’nden Ocak 2012 tarihinde gönderilen bir yazıda, “Türkiye ile bağları daha güçlüdür” gerekçesiyle Zehra Korkmaz’ın oturma ve
çalışma izninin döndüğü tarihten
itibaren iptal edildiği bildirildi.
2012 yılının Şubat ayından itibaren, Danimarka Adalet Bakanlığı’na ve Yabancılar Dairesi’ne geriye dönmek istedikleri yönünde
yaptıkları 5 ayrı başvuruya rağmen
Zehra Korkmaz’a sürekli ret cevabı verildi. Zehra Korkmaz’ın 18 yıl
Cihan ve Yasin Korkmaz kardeşler
Türkiye’de 21 yıl Danimarka’da
yaptıkları çağrıda, “Annemizle yaşamak
kaldığını ve iki büyük çocuklarının
bizim de hakkımız” dediler.

Cihan ve Yasin kardeşler:
Danimarka’da yaşadıklarını belir- ”Annemizi istiyoruz”
ten Abdurrahman Korkmaz, eşinin
bu ülkeye bağının daha fazla olduğunu, ancak bunu resmi makamların anlamak istemediğini söyledi.
Çaresiz kalan Abdurrahman Korkmaz ve oğlulları Cihan ve Yasin,
ülkenin günlük gazetelerinden
Ekstra Bladet aracılığıyla yetkililere ve topluma Zehra Korkmaz’ın
çalışma ve oturma izninin geri verilmesi konusunda bir çağrıda bulundular.

Zehra ve Abdurrahman Korkmaz
çiftinin oğululları Cihan ve Yasin
Korkmaz kardeşler medya aracılığıyla Danimarka toplumuna ve
yetkililere bir çağrı yaparak ”Annemizin 21 yıl yaşadığı Danimarka’ya geri dönebilmesi için yaptığımız her türlü başvuru, şikayet
sonuç vermedi. Bizi annemizden
ayırmayın. Bizim annemizle yaşama hakkımızı elimizden almayın”
dediler.

Facebook’ta destek sayfası

Bu arada, sosyal paylaşım sitesi
Facebook’ta Zehra Korkmaz için
bir dayanışma sayfası açıldı ve 4
binin üzerinde kişiden destek geldi.https://m.facebook.com/profile.
php?id=514759741966272
Kısa bir süre önce de Songül Yüksel (18) adında lise birinci sınıf öğrencisi bir Türk kız da aynı gerekçeyle Türkiye’ye geri gönderilmek
istenmiş, Adalet Bakanı Karen Haekkerup olaya el koymuştu.
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Herkese çifte vatandaşlık geliyor
Danimarka hükümeti isteyen herkesin çifte vatandaşlık hakkına sahip olmasını sağlayacak bir yasa
tasarısını önümüdeki günlerde Parlamento Genel
Kurulu’na sunmaya hazırlanıyor.

G

eçtiğimiz aylarda hazırlanan
yasa tasarısının
ilk şekli sadece
başka ülke vatandaşlığına
geçmek isteyen Danimarka vatandaşlarının Danimarka vatandaşlığından
çıkma zorunluluğunu ortadan kaldırmaya yönelik
iken, yasa tasarısının son
şekli, Danimarka vatandaşlığına geçmek isteyen
yabancıların da eski vatandaşlıklarını muhafaza
etmelerine olanak sağla-

yacak.
Halen geçerli olan yasaya göre Danimarka vatandaşlığına geçmek isteyen ,
örneğin Türk vatandaşları
Türkiye cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmak zorunda kalıyorlar.
Yeni yasayla çifte vatandaşlık artık her ulustan
kişiler için geçerli olabilecek. Parlamentoda grubu
bulunan partiler arasında
yasanın kabul edilmesi
için ortak görüş birliğine
varıldığı ve yasanın çıkma-

sının önünde herhangi bir
parlamenter sayısal engel
bulunmadığı belirtiliyor.
Adalet Bakanı Karen Haekkerup, Danimarka vatandaşlığına geçiş şartlarının hafifletilmeyeceğini ve
değiştirilmeyeceğini söyledi. Önceden başka ülke
vatandaşlığına geçebilmek
için Danimarka vatandaşlığından çıkan kişiler de
isterlerse Danimarka vatandaşlığını geri alabilecekler.

Oturma izinleri sayısında patlama

D

animarka’da
2013 yılın
için 64.494
kişiye çalışma izni
verildiği açıklandı.
Oturma ve çalışma
izni sayısında son
beş yılın en yüksek
seviyesine ulaşıldığı
belirtiliyor.
2009-2012 yılları
arasında verilen oturma ve
çalışma izni sayısı 53 bin
ile 56 bin arasında değişirken geçen yıl içinde 8.500
kişiye izin verilmesiyle son
5 yılın en yüksek sayısına
ulaşıldı.
Yetkililer verilen izinlerden çoğunun çalışma amaç-

lı Danimarka’ya gelenlere
verildiğini belirtirlerken,
2006 yılından beri verilen
Danimarka’da yerleşme
izinlerinin çalışma amaçlı olduğu belirtiliyor. 2013
yılında verilen oturma ve
çalışma izinlerinden çalışma amaçlı gelenlere verilen
vizelerin yüzde 41’lik bir

oran oluşturduğu
belirtiliyor.
Verilen oturma
izinlerinin yüzde 25’inin eğitim
amaçlı gelenlere verildiği belirtilirken,
aile birleşimi sonucu verilen oturma
izinleri oranının
yüzde 8 olduğu belirtiliyor.
İstatistiklerin en ilginç
yönü ise oturma izni verilen kişilerin artık Ortadoğu
ülkelerinden değil Polonya,
Romanya, ABD, Hindistan
ve Almanya’dan gelen çalışanlara verilmesi.
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Sølvgaarden
Ure - Guld - Sølv

Çeşitli markalarda
kaliteli bay ve bayan
saatleri satılır.

Kuyumculuk
Türk altınlarının
alım ve satışı yapılır
Burma veya düz bilezik,Trabzon altını
Alyans, İnci Kolye veya bileklik,
yüzük çeşitleri, Tektaş yüzükler
alınır ve satılır.

(Haber)

Gençlere kolay
vatandaşlık
Parlamentoda yasa onaylanırsa
gençlerin Danimarka vatandaşlığına
geçmeleri kolaylaşacak.

G

eçtiğimiz 26 Mart
günü Parlamentoya sunulan bir
yasa tasarısının kabul
edilmesi halinde gençlerin Danimarka vatandaşlığına geçmeleri çok kolaylaşacak.
Bundan böyle Danimarka’da doğup büyüyen gençler 18 yaşını
doldurduklarında İçişleri
Bakanlığına (Statsforvaltningen) verecekleri
bir dilekçe ile Danimarka
vatandaşlığına geçebilecekler.
Gençlerin vatandaşlığa
geçmeleri için yerine getirmeleri gereken şartlar
şunlar:
1. İlkokul 9. ya da 10.
sınıftan en az 02 not

ortalaması ile mezun
olmak
2. 19 yaşından gün almamış olmak.
3. Başvuru yapıldığı
tarihte Danimarka’da
ikamet ediyor olmak
4. 18 yıllık yaşamı boyunca 12 yılı Danimarka’da geçirmiş ve
son 6 yılın 5’inde de
Danimarka’da oturmuş olmak.
5. Hakkında herhangi
bir mahkumiyet kararı alınmış olmamak.
Bu şartları yerine getiren gençler 18 yaşına
girdikleri anda Nüfus ve
evlilik dairesine (Statsforvaltning) verecekleri
bir dilekçe ile vatandaşlığa geçebilecekler.

“Göçmen yasası
sertleştirilsin”

Daha sert göçmen yasası isteyen
Danimarkalı sayısı giderek artıyor.

D
21 83 52 20
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animarka’ya göçmenlerin yerleşmesinden rahatsızlık duyan etnik Danimarkalı oranında büyük
artış gözleniyor.
Danimarkalıların yüzde 44’ünün aile birleşimi
yoluyla Danimarka’ya
göçmen gelmesinin engellenmesini istediği ortaya çıktı.
Jyllands-Posten gazetesi için yapılan bir araştırmada 2010 yılında yüzde
21 olan oranın dört yılda

iki katına çıktığı ve nüfusun yüzde 44’ünün hükümetin Danimarka’ya
göçmen gelmesini engellemesini istediği belirtiliyor.
Danimarka Yabancılar
Yasasını çok sert bulan
Danimarkalı oranında
da düşüş yaşandığı belirtilirken 2010 yılında
Danimarka Yabancılar
yasaını çok sert bulan
yüzde 30’luk oranın yüzde 22’ye düştüğü belirtiliyor.

İsteyenler katalogdan da sipariş verebilirler.

Erol Üçler

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

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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utluluk herkesin istediği bir duygu olup, yaptığımız iş sonunda hissettiklerimizdir ve adeta bizim ödülümüzdür. Yaşam, iş, arkadaşlık, aile, ilgi
alanları hep mutlulukla sonuçlanması
istediğimiz şeylerdir.
Mutluluk ve huzuru birlikte yakalayabilmek için yapılması gerekenleri sıralayacak olursak şunları sayabiliriz.
Kendine ve insanlara gülümsemek, insanlara istediklerinden fazlasını vermek
ve bunu kalben isteyerek yapmak, dua
etmek, duyduğu her şeye inanmamak,
sahip olduklarını boşa harcamamak, gerektiği kadar uyumak, birisine bir şey
söylerken gözlerinin içine bakmak, kimsenin düşlerini küçümsememek, derinden ve tutkuyla sevmek, anlaşmazlığı
çözmek, alınganlık göstermemek, yavaş
konuşup hızlı düşünmek, anne babayı
aramak düşünmek, kendine ve başkalarına saygı duymak, sorumluluk almak,
iyi bir arkadaşlığa son verecek tartışma-
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(İşletmeci, Eğitimci, Hukukçu, Kamu Yönetimi Uzmanı)

rüşmek, öğrenmeye devam etmek, beynimizin boş kalmasına izin vermemek
(Beynimizin boş kalması şeytana davetiye çıkarmaktır ki bu şeytanın adı da
Alzhimer’dir), basit şeylerden keyif almak, şık şık gülmek, üzülmemek, etrafımızda sevdiklerimizle olmak, sağlığa
önem vermek, suçluluk seyahatlerine
çıkmamak, insanları sevmek ve onlara
sevdiğimizi söylemek v.b. hususları sayabiliriz. Bu sayılanlardan da anlaşılacağı üzere mutlu olmakla genç kalmanın sırları birbirleri ile benzerlik taşımaktadır. Bir bakıma genç olmak mutluluktur. O halde genç kalmak için çaba
gösterirken mutlulukla huzuru birlikte
yaşamak için de yukarda sayılanların
ötesinde bizi mutlu edecek hususları
da gözden kaçılmamalıyız. Hayat mutlu geçtikçe anlamlıdır. Hepinizin mutlu
sağlıklı ve genç kalmanız dileğiyle, nice
mutlu günlere ve yıllara.

MUTLU OLMAK VE
GENÇ KALMAK
FEYZULLAH ARSLAN 1.Emniyet Müdürü
lara girmemek, yanlış yapmamak veya
yaptığında hemen onu düzeltmek, gülümsemek, değişikliklere kucak açmak,
ancak kendi değerlerini reddetmemek,
hobilerimizi keşfetmek, kendimize ve
ailemize zaman ayırmak, iyi ve dürüstçe bir hayat sürmek, Allah’a inanmak,
tedbirli olmak, satır aralarını okumak,
bilgileri paylaşmak, sosyal sorumluluk
almak, sevdikleriyle görüşmek mektup
yazmak iletişimde olmak, kendimizle
konuşmak gibi hususları daha da artırarak sayabiliriz.
Başka bir anlatımla mutluluğun yolu
küçük değerlerden geçiyor diyebiliriz.

feyzullah.arslan@egm.gov.tr

Bunlar; yardımsever olmak, pozitif olmak, karşındakini dinlemek, şükretmek, inançlı olmak, tarafsız olmak, hedefler belirlemek, iyi arkadaşlar edinmek, spor yapmak ve beslenmeye dikkat etmek gibi hususları sayabiliriz.
Genç kalmanın sırlarını anlatmadan
önce ne kadar zamanımız olduğunu bilmiyoruz, ama olan kadarını nasıl yaşadığımızın bize bağlı olduğunu biliyoruz.
Hayat aldığımız nefeslerin sayısı ile değil, nefesimizi kesen anlarla ölçülür.
Genç kalmanın sırlarını özet olarak
sayacak olursak: önemsiz rakamları bir
kenara atmak, neşeli arkadaşlarla gö-

Cuma Namazı ve Medenilik - I
namazı olmaz.
c) Halka açık yer: Cuma namazı herkese açık bir yerde kılınmalıdır. Müslüman olan herkesin giremediği ya da gislam Dininde
rişin engellendiği yerlerde Cuma namaCuma namazı, hem zı kılınmaz.
medeniliğin hem
d) Cemaat: Cuma namazı cemaatle kıde medeniyetin bir göstergesidir. Çünlınmalıdır. Diğer namazları kişi camide,
kü Cuma namazı sadece medeni olanevinde, iş yerinde veya dilediği bir melara farz olan bir namazdır. Medeni olkanda tek başına kılabildiği halde Cuma
mayanlara Cuma namazı farz değildir.
namazı ancak cemaatle kılınabilir.
Cuma namazı sadece medeni ortamlare) İmam: Cuma namazını yetki verilen
da cemaatle yani kollektif bir kulluk şu- bir imam kıldırmalıdır. Halbuki cemaaturu içerisinde kılınması gereken bir na- le kılınan diğer namazlarda imamlık yamazdır. Cuma namazı, medeni Müslüpabilecek bilgisi olan herhangi bir kimmanların medeni ortamlarda bizzat yet- se cemaate imam olabildiği ve namazlakili imamlar tarafından dini ve sosyal
rını kıldırabildiği halde Cuma namazlaiçerikli bir hitaptan (hutbeden) sonra
rını yetki verilen bir imamın kıldırması
kılınan bir namazdır.
lazımdır.
Hür, mukim, erkek, el ve ayaklarıyla
f) Şehir: Cuma namazı şehirde veya şebirlikte sağlıklı olan kişilere farz olan
hir hükmünde olan bir yerde kılınmaCuma namazının sahih (dinen geçerli)
lıdır.
olabilmesi için ayrıca şu şartların da buŞehir anlamına gelen “medine” ve şelunması lazımdır:
hirli anlamına gelen “medeni” kelimea) Vakit: Cuma namazı öğle vaktinde
leri, sosyolojik ve politik olduğu kadar
kılınmalıdır. Öğle namazı vakti dışında dini birer kavramdır. Osmanlı İmparaCuma namazı kılınamaz.
torluğu’nun son iki yüz yılından başb) Hutbe: Cuma namazından önce hut- layıp Cumhuriyet’in kuruluşundan bu
be okunmalıdır. Allah’a hamd, Peygam- yana en önemli gündem maddesi olarak
berimize (SAV) salat ü selam, Müslütartışılan “medeniyet” fikri, İslam Dinimanlara nasihat ve dua gibi unsurlarnin doğuşuyla birlikte Müslümanların
dan oluşan bir hutbe okunmadan Cuma
Doc.Dr. Ahmet Onay,
Danimarka Türk Diyanet
Vakfı başkanı

İ

DİN VE SOSYAL HAYAT

gündemindekibir konudur.
Şehirli olma ve şehirlilik gibi alamlara gelen medeniyet fikri, İslam Dininin
dönüştürücülük ve terakki anlayışıyla
ve özellikle de Cuma ibadeti içerisinde
yerini almıştır. Dolayısıyla şehir ve şehirlilik, belli bir coğrafyayı ve orada yaşayanları ifade etmenin ötesinde, belli değerlere sahip bir kültür seviyesini,
kollektif yaşam tarzını ve idare biçimini
de içerisine alan geniş muhtevalı kavramlardır.
Şehirli kavramının zıddı, köylü; medeni kavramının zıddı da bedevidir. Burada hemen işaret etmek gerekir ki, İbn
Haldun, vahşi/bedevi kavim ve kabilelerden söz ederken küçültücü, kusurlu, hor ve hakir görücü bir mana
kastetmemekte, bu kelimelere ahlaki
değil, sadece sosyo-kültürel manalar
vermektedir. İbn Haldun’a göre, bedevi olmak için göçebe ve göçmen olmak
şart değildir, yerleşik hayat yaşayan
bedeviler de az değildir. Yani, yerleşik bir hayat yaşayan her insan ve
toplum medeni (hadari) olmadığı gibi,
göçebe bir hayat yaşayan her fert ve
cemiyet de iptidai (bedevi) değildir.
Mesela çadır hayatının da kendine
has bir medeniyeti (umranı) olabilir. Bedeviliğin de çeşitleri bulundu-

ğu, hadariliğe çok yakın olan bedevilik şekilleri yanında, ondan çok uzak
olan türlerinin de bulunduğu anlaşılmaktadır. Genel olarak bakıldığında iptidai ve bedevi yaşam biçiminde;
kan ve soy birliğine dayanan bir dayanışma, birlikte harekete geçme, savunma ve taarruzu ortaklaşa gerçekleştirme, eşitlik, yaygın hâkimiyet,
demokratik idare, müşterek mülkiyet,
haksızlık ve tehlikeleri birlikte gidererek emniyet ve asayişi tesis etme
gibi hususlar esastır. İbn Haldun’un
bedevi cemiyet tipinde tarif ettiği
bu toplumsal yaşam biçiminin esasını kan bağı ve bölgesel hemşehricilik
gibi unsurlara dayalı olan “asabiyet”
teşkil etmektedir.
İslam Dininin öğretisine dayanarak,
hicri birinci yüzyıldan itibaren İslam
hukukçuları şehir ve şehirliliğin ne demek olduğu soruları üzerinde durmuşlardır. İslam Dininde şehir (medine), şehirlilik (medeniyet) ve şehirli (medeni)
olmak neden önemlidir? Bu hususları
bir sonraki yazımızda ele alalım ve çeşitli karşılaştırmalar yaparak etraflıca
tartışalım.
Tekrar görüşünceye kadar afiyette
daim olmanızı Yüce Mevla’dan niyaz
ederim.

Danimarka Türk gününü bekliyor
D
aha önce adı Danimarka Türk Federasyonu olan; Norveç ve İsveç´te açılmış
olan Türk Derneklerini
de çatısı altında toplayarak adını „İskandinavya Türk Federasyonu „
olarak değiştiren Danimarka Türk Federasyonu, kendine bağlı olan
derneklerin de katkısı ile
her yıl düzenlemiş olduğu geleneksel Türk Günü´nün üçüncüsünü bu
yıl da Ballerup kasabasındaki İnci Düğün salonunda 3 ayıs 2014 günü
saat 15:00’te gerçekleştirecek.
Geçtiğimiz yıllarda Ah-

met Şafak, Murat Kekilli, Zafer İşleyen ve Atilla
Yılmaz gibi Türk Müziğinin usta seslerinin katılımı ile gerçekleştirilen bu
kutlama, bu yıl da yine
geniş bir sanatçı kadrosuyla gerçekleştirilecek.
Bu yıl, 21. asrın Karacaoğlanı olarak Türk müzik piyasasında adından
söz ettiren Mustafa Yıldızdoğan´ın yanı sıra,
arabesk müziğinin duayeni Ferdi Tayfur´un da
sahne alacağı bu güne,
son yıllarda adından sıkça söz ettirmeye baslayan Azeri Kızı Günel de
renk katacak.
Türkçülük Bayramı´-

nın 70. yılında zengin bir
sanatçı grubunun katılımı ile düzenlenecek olan
kültür ve müzik şölenine, İskandinavya Türk
Federasyonu Başkanı
İlhan Esen ile Türkiye´den gelecek olan bir çok
misafir de katılacaklar.
Gazetemize konusan
İskandinavya Türk Federasyonu Başkan Yardımcıları Levent Harun
Ökten ve Bahadir Güler
gazetemiz aracılığı ile
tüm Türkleri bir bayram
havasında geçecek olan
bu muhteşem müzik ve
kültür şölenine davet
ediyorlar.
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“Az gelişmiş ülkede katil hemen bulunur”
Önce İsveçli yazar Stieg Larsson’un Lisbeth Salander adlı karakterinin hikayelerinin anlatıldığı üçlemesi ardından Cinayet (Forbrydelsen) ve Köprü (Broen) dizileriyle dünyanın gözü İskandinav polisiye film ve tv dizileri ile
romanlarına çevrildi.
SÖYLEŞİ

İ

sveçli yazar Stieg Larsson’un filme de çekilen ve “ejderha dövmeli
kız” diye tanınan, Lisbeth Salander ‘in hikayesinin anlatıldığı romanlarla
dünya kamuoyu İskandinav
polisiye roman ve filmlerine
ilgi duymaya başladı. Ardından Danimarka Televizyonu
DR tarafından çekilen Cinayet (Forbrydelsen) ve Köprü
(Broen) adlı TV dizileri dünyayı fethetti. Bu iki dizi sadece dünya televizyonlarında yayınlanmakla kalmadı,
“Cinayet” aralarında Kanal
D’nin de bulunduğu bazı televizyon istasyonları tarafından uyarlama olarak çekildi.
Köprü ise İngiltere’de Tünel
(The Tunnel) adıyla uyarlama olarak çekildi.
Geçtiğimiz hafta Martı Yayınları Danimarkalı yazar
Henrik Katz Krefeld’in, yayınlandığı gün 10 bin satan
romanını Danca’dan çevirterek Türkçe olarak yayınladı.
Sırada Danimarka’dan altı
polisiye daha var.

Önümüzdeki yıllarda Türk
polisiye okurlarının yakından tanıyacağı iki polisiye
yazarı Michael Katz Krefeld ve Henrik Brun ile İskandinav polisiye geleneğine
duyulan ilginin kaynağı konusunda konuştuk. Henrik
Brun, Dünya polisiye roman
ve tv dizisi severlerin uzun
yıllardır tükettikleri Amerikan TV dizileri ve polisiye
romanlarından bıkmaya başladığını söylüyor. “Kuzey Avrupa ülkelerinin gıpta ile bakılan sosyal refah sistemi ve
ileri gelişmiş düzeyi bu ülkeler hakkında merak doğmasına neden oldu. Bu yüzden
bu ülkelerden gelen polisiye
romanlar ve senaryolar egzotik olarak algılanıyor” diyor. Michael katz Krefeld ise
İskandinav yazarların eserlerinde özellikle mekan ve
ana karakter yapısına dikkat
çekiyor. “Olaylar herkesin

günlük yaşamını sürdürdüğü mekanlarda geçiyor, caddeler, sokaklar, mağazaları
insanlar tanıyor. Polisiye karakterleri ise oldukça realist
bir şekilde portresi çizilmiş
tipler. Böyle olunca sıradan
ailelerde meydana gelen cinayetler insanların ilgisini
çekiyor”
Peki, İskandinav ülkelerinde suç oranı oldukça düşük.
Mutluluk araştırmalarında
en üst sıraları alıyorlar, rüşvet ve yolsuzluk neredeyse
hiç yok. Böyle olunca hikaye bulmak zor olmuyor mu?
Michael Katz Krefeld, suç
oranının düşük olmasının
her şeyin tıkır tıkır işlemesinin polisiye yazarları daha
da hırslandırdığını söylüyor.
Krefeld’e göre refah toplumlarının da karanlık yüzü var.
Her şey dışarında bakınca

güzel görünüyor, ama kötülük dediğimiz şey toplumun
üzerindeki cilayı birazcık
kazıyınca hemen ortaya çıkıveriyor. Krefeld, “İşte her
şeyin mükemmel olduğunun düşünüldüğü bir anda
yazar öldürücü vuruşu yapabiliyor” derken, Henrik
Brun da refah toplumlarında yazılan polisiyelerin yazarı daha da yaratıcı kıldığını
söylüyor. Refah toplumunda
bir cinayet istisna olarak görülüyor. Brun’a göre suç oranının düşük olması herkesin
genel olarak dürüst olması
katillerin suçlarını gizlemek
için çok iyi plan yapmalarını, suçu işledikten sonra da
kendilerini çok iyi gizlemelerini gerektiriyor, yoksa açık
ve dürüst toplum yaşamı
içinde uzun süre kaçıp saklanamayacaklardır. Mekan
olarak refah toplumu seçilince işlenen konu da okurun
ilgisini daha çok çekiyor.
Türk gazeteci ve yazar Çetin Altan’ın “İyi bir cinayet
romanı, polisiye Türkiye gibi

ülkelerde yazılamaz” dediğini hatırlatıyorum iki yazara. Henrik Brun, “Yolsuzluğun yaygın olduğu ülkelerde
insanların cinayet işlemesi
için çok neden vardır diyebiliriz. Böyle olunca da bir
cinayetin nasıl çözüldüğü
okur için ilginç olmayabilir. Ama gelişmiş ülkelerde
suçlu ile toplum arasındaki
mesafenin işlenen suç sayısı
ve suça yaklaşım açısından
büyük olması esere heyecan
katar. Bu yüzden Çetin Altan’a katıldığımı söyleyebilirim,” diyor. Krefeld ise Çetin
Altan’la aynı fikirde olma
konusunda biraz daha dikkatli. “Bence her ülkede her
toplumda polisiye, cinayet
romanı yazılabilir. Zıtlıkların olduğu her toplumda bu
mümkündür, ancak zıtlıkların hikaye örgüsü içinde işleyebilmesi için gelişmiş ülkeler belki daha iyi bir mekan
teşkil edebilir,” diyor.
(SADİ TEKELİOĞLU)

Geçtiğimiz hafta Martı Yayınları’ndan çıkan ve İskandinavya’nın parlayan yıldızı olarak
adlandırılan Michael Katz Krefeld tarafından kaleme alınmış
olan “Raydan Çıkanlar”, Türk
polisiye okurları için yeni ve
verimli bir dönemin başlangıcı
olacak. Raydan Çıkanlar’ın
ana karakteri dedektif Thomas
Ravnsholdt’un hikayelerinin
anlatıldığı iki roman daha bir yıl
içinde piyasaya çıkacak. Martı
Yayınları, “Kayıp” ve “Tarikat”
adlı iki kitabın da Türkiye yayın
haklarını satın aldı.
Türk okurların merhaba diyeceği bir başka Danimarkalı polisiye yazarı ise kendisi de aynı
zamanda gazeteci olan Henrik
Brun. Henrik Brun’un kitaplarının Türkiye yayın haklarını
da polisiye ve gerilim romanları yayınlamasıyla tanınan Labirent yayınevi satın almış durumda. “İsveçli Yalancı”, “Danimarkalı Çığırtkan”, “Norveçli
Köstebek” ve “Finli Yurtsever”
adlı romanlarında, Ketil Brandt
adlı Danimarkalı gazetecinin
serüvenlerini okuyacak Türk
okurları. Ketil Brandt, mesleği
gazeteciliğe olan aşırı tutkusu
ve haber kokusu alınca hiçbir
şeyi gözü görmeyen yapısıyla
haber peşinde koşarken cinayetleri çözen bir kişi olup
çıkıveriyor.
Henrik Brun’un ilk kitabı olan
ve Kıbrıs sorunu çevresinde odaklanan İsveçli Yalancı
adlı roman halen Danca’dan
Türkçe’ye çevrilmekte ve yaz
aylarında raflarda yerini alması
bekleniyor.
Her iki yazarın romanları
da özgün dili Danca’dan
Türkçe’ye çevrilecek.
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CinemaTurca
Tyrkiske filmdage

VI ER FORSKELLIGE MEN IKKE ANDERLEDES

TÜRK SİNEMASI
KOPENHAG’A TAŞINIYOR

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

Tyrkiske filmdage støttes af:

HALA BULUNAMADI

Aarhus’ta
çevre ve
teknik ondan
sorulacak
KØBENHAVN
13-31 marts 2012
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Kopenhag’da Ayfer
Baykal’ın ardından
Danimarka’nın ikinci
büyük kenti Aarhus’ta
da bir Türk belediyede daire başkanlığına
getirildi.
Sayfa 2

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

Türkülerimizi
Kuzey’de
yaşatıyorlar

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

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

H

Yeni müşterilerimize
Tüm epilasyonlarda
(permanent hårfjerning)

%60 indirim

“Kampanyamız sadece yeni
müşterilerimiz için geçerlidir”

www.cinematurca.com

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

Fikir aşamasından bitmiş ürüne kadar size yardımcı oluyoruz.
Profesyonel grafikçilerimizle ve kendi basımevimizde küçük-büyük müşteri ayrımı yapmıyoruz
Her türlü tabela ve menü kartı işleriniz için hizmetinizdeyiz

FESTIVALAVIS

CEM’İN KATİLLERİ

Türk günü hakkında daha fazla bilgi almak ve bilet rezervasyonu yaptırmak için 2671
2469 numaralı telefonu arabilirsiniz. Ayrıca İnternet üzerinden de
www.biletto.dk/turkgunu2014 adresine girebilirsiniz
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Grup King Mustafa’dan Kopenhag’da
Türk müziği akşamı
Danimarkalı ve Türk müzisyenlerden oluşan “King
Mustafa” adındaki grup, 11 Nisan Cuma akşamı
başkent Kopenhag’da Türk sanat müziğinden,
fasıla, halk müziğine kadar Türkiye’de
müzikal bir yolculuğa çıkarıyor.

B

atılıların Türk müziğine
ilgisi aslında taa 16. yüzyıla kadar dayanıyor. Günümüzde de hala bir çok
batılı müzisyen Türk müziğinden
esinlenmeye, Türk müzik eserlerini seslendirmeye ve kanun, ud,
bağlama gibi Doğu enstrumanlarını çalmaya devam ediyor.
70 bine yakın yurttaşımızın yaşadığı beş buçuk milyonluk İskandinav ülkesi Danimarka’da
da Türk müziğine olan ilgi her
geçen gün artıyor. Danimarka’da
yaşayan Türkiye kökenli bir çok
müzisyenin de Danimarkalı müzisyenlerle birlikte çalışmalarının
Türk müziğinin tanıtımında büyük rol oynadığını gözardı etme-

mek gerekiyor.
Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da iki Danimarkalı müzisyen arkadaşın bir araya gelmesiyle 2008 yılında kurulan
King Mustafa adlı grubun temeli
de 2007 yılında İspanya, Hindistan, Yunanistan ve Türkiye’yi
kapsayan uzun bir bisiklet turunda atılmış.
Gittikleri ülkelerdeki kültürleri
ve müziklerini yerinde tanımak
amacıyla çıkılan iki tekerlek üzerindeki bu uzun yolculukta Danimarkalı müzisyenler sokaklarda
müzikler yapıp, o ülkelerin müzisyenleri, esnafı ile tanışıyor.
Bu uzun soluklu bisiklet turunu
Türkiye’de sonlandıran iki kafa-

dar
müzisyen
Bodrum, İzmir, Ayvalık
sokaklarında Türk müziği çalmaya başlıyor ve Türk müzisyenlerle tanışıp arkadaşlıklar kuruyor.
Birlikte restoran ve barlarda çalmaya başlıyorlar. Türk müziğine
tutkun olan iki Danimarkalı müzisyen arkadaşın King Mustafa
adındaki grubuna başlangıçta çeşitli ülkelerden müzisyenler katılıyor. Bugün grup elemanlarının

yarısı ise Türk müzisyenlerden
oluşuyor. Grubun bayan vokalisti Berrin Türk kökenli. Her
ne kadar Danimarka’da doğup
büyüse de kendi köklerinden
gelen müziğe yönelmiş genç
bir müzisyen. Yine uzun yıllardır
Kopenhag’da yaşayan müzisyen
Doğan Şahin de gruba bağlaması,
kabak kemanesi ve türküleri ile
eşlik ediyor. Grupta ney, bendir
ve darbuka çalan Bekir de gruba
hem ritm hem de üflemeli çalgılarla renk katıyor.
Grubun kurucularından Simon
da geleneksel doğu çalgılarından
kanun, Joachim de ud ile özellikle Türk Sanat Müziği ve fasıllarda Türk müzisyenlere taş çıkar-

tacak iki başarılı müzisyen.
Grup King Mustafa 11 Nisan
Cuma akşamı saat 21.00’de Kopenhag’ın Österbro semtinde
Serridslevvej 2 adresinde bulunan Krudttönden adlı müzik lokalinde, yine başka bir Türk ve
İspanyol müzisyenlerden oluşan
Alai adlı grup ile birlikte birer
konser verecek. Giriş ücreti sadece 60 kron olan birbirinden güzel bu iki konseri kaçırmamanızı
öneririz.
Grup King Mustafa
Berrin: Vokal, Tef .
Doğan: Vokal, Kemane, Bağlama
Simon: Kanun
Joachim: Ud
Bekir: Darbuka, Bendir, ney

”Polisin Hatıra Defteri’nden” telsiz konuşmaları

K

openhag eski Emniyet Müşaviri,
Emniyet Müdürü
ve gazetemiz yazarlarından Feyzullah Arslan’ın,
“Polisin Hatıra Defterinden” adlı kitabında meslektaşlarının ilginç telsiz
konuşmalarına da yer veriyor... Bir bölümünü sizlerle paylaşmak istedik...
Böylece hem biraz tebessüm ederiz.
İşte o “hoş” telsiz
görüşmeleri:
4512:
“Merkez! Alet kontrol.”
Merkez:
“Elinizdeki alet değil, cihaz.”

CASTING
CASTING TIL NY BØRNEFILM
Børn søges til filmatisering af Manu Sareens
bestseller IQBAL FAROOQ.
Kommer du fra Tyrkiet, Indien eller Pakistan
eller ligner du Iqbal eller hans søskende,
hører vi meget gerne fra dig.
Vi søger børn til følgende roller:
Drenge i alderen 4-13 år
Piger i alderen 14-16 år
Send info til:
iqbalfarooq.casting@gmail.com
Info vi behøver fra dig:
Navn, alder, højde, nationalitet, tlf.nr., 2 fotos
(nær og total)

KIDS / TEEN CASTING - FUTURE FILM
At Miso Film we’re developing the family comedy
based on Manu Sareen’s bestseller IQBAL FAROOQ.
Are you from Turkey, India and Pakistan or do you
look like Iqbal or one of brothers or sisters then we
would love to hear from you.
WE’RE LOOKING FOR CHILDREN IN THE AGE
OF:
Boys: age 5-13
Girls: age 14-16
SHOOTING: Summer / fall 2014
If you find this interesting please don’t hesitate to
mail following info to:
iqbalfarooq.casting@gmail.com
Full name, age, high, nationality, phone number, two
photos (1 close up and 1 total)
LOOKING FORWARD TO HEARING FROM YOU

4512:
“Aletin cihaz olduğu anlaşıldı
merkez.”
*
Şöför:
“Müdürüm, araç
intikal etsin mi?”
Müdür:
“Etsin, ama içinde
şoförü de olsun.”
*
Merkez:
“Camide son durum nedir?”
5436:
“Cenazeler mezarlığa seyir halindeler.”
*
4536:
“Merkez, orta kilolu, kara renkli,
boynuzlu bir tosun
kaybolmuş.”
Merkez:
“Anlaşıldı. İstasyonlar not alın.
Kaybolan tosun eşkali veriyorum.”
*
3370:
“Bir minibüs at arabasına çarpmış, at vefat etmiş.”
Merkez:
“Başın sağ olsun evladım.”
*
Merkez:
“Ananın Yeri’nde kavga ihbarı
var. Ekip intikal etsin.”
7443:
“Anlaşıldı Merkez, Ananın Yeri’ne ekibimle seyir halindeyiz.”
*
7553:
“Kaçan aracı takip halindeyiz.”
Merkez:
“Anlaşıldı. Mevkiiniz?”
7553:
“Kaybolduk Merkez!..”
*
Merkez: “Mevkiiniz?”
4566: “Cumhuriyet caddesi.”
Merkez: “Tam mevkiiniz?”
4566: “Arabadayız Merkez.”
*
5452: “Bahse konu aracı aldık,

ride bıraktığımız günlerde sokakGlarda,
meydanlarda güler yüzümüze

le ciddilik saçan haykırışlarla hayatı savunduk. Yaşamın dostları, arkadaşları,
öğrencileri ve sevdiklerimizle yeşil bir
yaprağın ucundan hayatı savunduk. Demokrasi ağacının dallarında yeşil yaprak
olduk, özgürlüğü ve kardeşçe yaşamı savunduk. İnsanca yaşama coşkuyla, birlikte akan ırmağın serin suyu olduk.
Alçakgönüllülüğümüzle çoğalıp büyüdük. Berkin Elvan’ı ve öteki öldürülenleri düşündükçe göz kapaklarımızın
tutmakta zorlandığı gözyaşlarımız yeşil
bir yaprağın ucundan yere düşen yağmur damlaları gibiydi. Derin çizgilerin
biçimlendirdiği yüzümüzün her iki yanında, yeşil bir vadiyi andıran yanaklarımızdan aşağıya derin izler bırakarak, yuvarlanıp giden yaşlar, yalnızlığa,
umutsuzluğa panzehir oldu. Yaşam sevincimizin, özlemlerimizin sessiz çığlıkları oldu yeşil bir yaprağın ucundan
akan yağmur damlalarına benzeyen göz
yaşlarımız.
Bu sesli ve sessiz çığlığımız 1923 Aydınlanma Devrimi’ne karşı olanlara
tepkimizdir. Bizler devrimleri kafamızda ve yüreğimizde yaşatmak için yollara düştük. Demokratik devrimleri gerçekleştirenler demokrasi için ne den-
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Artık zorbalığa karşı yazan şairlerimiz, yazarlarımız, sanatçılarımız var.
Artık Gezi Parkı’nı savunmak için
Van’dan, Ankara’dan, Antalya’dan, Tekirdağ’dan Taksim’e gelen gençlerimiz
var.
Artık mızmızlığı, ürkekliği, gevezeliği,
huseyin.duygu@haber.dk
uyuşukluğu geçmişte bırakan milyonşaşkın ve çaresiz olsun isteniyor. Devlet larca insanımız var.
Artık Türkçe, Kürtçe, Ermenice,
yönetenler, devlet kurumları yasadışı
Rumca her dilden emekçi halkın insankişilerle, yasadışı işler yapıyorlar. Kim
ca bir hayat kavgasında, demokrasinin
kimi yönetiyor, kapalı kapılar ardında
biricik dili olan insancayla konuşmasını
ne gibi pazarlıklar yapıldığını, bilmemiz istenmiyor. öğrendik.
Artık demokrasi mücadelesinin gerekHalk, kedisini
tirdiği ışıldayan, coşturan yöntemleri
kesmeğe kalkan kasabın bı- biliyoruz.
Artık umudun, yiğitliğin, şevkatin, ayçağını yalayan
rılık acısının, kavuşma sevincinin kökdanaya dönüşleriyle buluşur olduk.
türülmek isteArtık namussuzluğu gördüğümüzde
niyor.
susmaz olduk.
Artık Mart
Artık köksüz güzelliğin cansız, sahte
ayının mücapırıltısına aldanmıyoruz.
deleci ruhuyla
Artık zorluklardan yakınmayan, gecedalgalanan desini gündüzünden sakınmayan, gerektimokrasi günğinde demokratik istemlerini çekinmedemimiz var;
baharda yeşil yaprak serinliğiyle uyanı- den savunan her yaşta insanımız var.
Artık yeşil bir yaprağın ucundan hayayoruz.
Artık her türlü zulme karşı koyan hal- tı savunuyoruz. ‘Yine yeşillendi fındık
dalları’.
kımız var.

Yeşil bir yaprağın ucundan
hayatı savunmak
HÜSEYİN DUYGU
li gerçek, önemli ve zorunlu iseler, demokrasi düşüncesini topluma anlatan,
bu düşüncenin toplumsallaşmasını sağlayan aydınlar ve halk da aynı ölçüde
gerçektir. Çünkü demokrasiye, düşünmeye, bilime
ve sanata her
koşulda sahip
çıkan halklar,
büyük düşünürleri, büyük devrimcileri yetiştirirler ve barış
içinde yaşarlar.
Değerli okurlar, ülkemiz yıllardır bir sürüleşme süreci içine çekildi. Toplumumuz ayrışma ve değer karmaşası
içinde kaos yaşıyor. İnsanlar kime güveneceğini, hangi dala sarılacağını bilemez duruma getirilmek isteniyor. Halk
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Danca’da dil evrimi

D

anca da doğanın her
alanında olduğu gibi
bir evrim geçiriyor.
Danca dili de birçok
diğer dilde olduğu gibi çok çeşitli etkenlerin etkisinde son
yıllarda bir yandan yeni sözcükleri, kavramları, deyimleri
içine alırken öte yandan eskimiş, yıpranmış güncelliği kalmamış eski sözcükleri, deyimleri ve kavramları bünyesinden
artık atmış görünüyor.
Örneğin; Smartphone ve
app sözcükleri Danca sözcükler değil, ama günlük yaşamda,
konuşmalarda Danca’ya artık
iyice yerleşmiş çok kullanılan
sözcükler. Buna karşılık gerçek

inceliyoruz, tamam.”
Merkez: “Araç alkollü mü?”
5452: “Olumsuz efendim, araç
dizelmiş.”
*
4512:
“Merkez, hırsız kaçıyor!”
Merkez:
“Anlaşıldı, nereden nereye
kaçıyor?”
4512:
“Şuraya doğru kaçıyor.”
Merkez:
“Biri 4512’den telsizi alsın,
adam gibi tarif etsin.”
*
3345:
“Yonca Evcimik konserindeki
son durum nedir?”
6220:
“Henüz Abone’yi söylemedi
amirim.”
*
5433:
“Caddede şüpheli bir paket
var.”
Merkez:
“Anlaşıldı, çevre güvenliğini
alın, pakete dokunmayın. Uzman ekip seyir halinde.”

KÜLTÜR YORUM
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bir Danca sözcük olan bødker
(fıçı imalatçısı) sözcüğünün ne
olduğunu bilen yok denecek kadar az. Neden? Bu meslek artık yokta ondan.
Prof. Jørn Lund Dansk i
Skred adlı bu kitabında 52
ayrı alanda artık Danca’da
kullanılmayan sözcüklerden,
aynı şekilde artık Danca’ya
mâl olmuş, iyice yerleşmiş çoğu
yabancı dillerden sözcüklerden
örnekler veriyor. Spor dünyasından Danca’ya artık yerleşmiş sözcüklerden küçük birkaç
örnek: Spor sözcüğünün kendisi de yabancı dilden alıntıdır. Danimarka’da 1880’li
yıllardan önce spor sözcüğü

bilinen, kullanılan bir sözcük
değildi. Fransa’da her yıl düzenlenen geleneksel bisiklet yarışına hiç kimse bisiklet yarışı
demez, Tour de France der.
Ve bunun gibi bir çok alanda
görülen dildeki değişiklikler.
Eski ve kullanılmayanlar atılıyor. Güncel olanlar da yeni
kılıklarda ve yakıştırmalarla
Danca’ya giriyor. Prof. Jørn
Lund bu kitabında dildeki evrimi irdelerken sadece yeni ve
eski sözcüklerden değil, sözcüklerin söylenişlerinde, telaffuzlarda meydana gelmiş olan değişikliklerden de söz ediyor.
Dil, hiç kuşkusuz, bölgesel-yerel, etnik köken, inanç, eğitim,

kültür yapısı v.b. gibi bir çok
etkenin rol oynadığı toplumun
yapısını en belirgin biçimde
yansıtan bir olgu. Prof. Jørn
Lund, Dansk i Skred adlı bu
kitabında her türlü çevrede ve
bu çevrelerin kendilerine özgü
jargonlarını, dil kullanma biçimlerini eski ve yeni ile karşılaştırıyor.
Aslında bilimsel bir nitelik taşıyan bu kitap, profesörün ince
mizahıyla çok kolay okunabilecek, anlaşılabilecek bir üslupla
sunuluyor.
Dansk i Skred - Danca’da Dil Evrimi
Yazar Prof. Jørn Lund. Gads Forlag
Yayınevi. 207 sayfa. 199,95 kr.

Danimarka’nın Altın Çağı
N

ikolaj Frederik Severin
Grundtvig (N. F. S. Grundtvig), tabiri caizse Danimarka milliyetçiliğinin, Dan kimliğinin oluşması mücadelesinin
en önde gelen kişiliklerindendir.
Danimarka’da 1800’lü yılların
ortalarına kadar devlet dairelerinde kullanılan dil Almanca, kültür dili Fransızca’dır., Grundtvig
Danların dili Danca’yı yerleşetirme mücadelesi veren kişiliklerden en büyüğüdür. Finn Abrahamowitz bu yapıtıyla Grundtvig’i
(1783 - 1872) tanıtıyor.

www.haber.dk

Kitapta ayrıca 1800’lü yılların Danimarkası da anlatılıyor.
Grundtvig’in zamanı genelde Danimarka’nın “Altın Çağı” olarak
tanımlanır. Ancak bu yıllar aynı
zamanda bir o kadar da Danimarka’nın kriz dönemidir: İngilizler Kopenhag’ı bombardımana
tutmuştur. Danimarka ilk finans
krizini yaşamaktadır. Norveç Danimarka’dan ayrılmış ve elden
çıkmıştır. İlk Anayasa kabul edilmiş ve arkasından da Almanya
ile sınır savaşına girilmiş ve biri
1848’deki diğeri 1864’teki savaş-

lar Danimarka’nın Slesvig ve
Sønderjylland’i (Güney Jutland)
kaybetmesiyle sonuçlanmıştır.
İşte, rahip, şair ve politikacı N.
F. S. Grundtvig’ i anlatan bu yapıt, biri Altın Çağ diğeri savaş ve
kriz dolu birbirine zıt iki durumu
yansıtan bir anlatım, bir yapıt.
Grundtvig, halkı halkçı bir kimlik altında toplayan, eğiten, toplumu belirgin bir güç etrafında
şekillendiren, halkın din inancını
güçlendiren kimse olarak Danimarka tarihinin hiç kuşkusuz en
önemli kişilikleri arasında yer

alıyor.
Grundtvig, Danimarka’nın mutlakıyet rejiminden parlamenter
rejime geçtiği 1848 yılında kurulan ilk parlamentonun da ilk
üyelerinden biriydi ve ilk Anayasa’nın hazırlanmasında da büyük
rol oynamıştı.
Yaklaşık 90 yıllık yaşamı boyunca iç bunalımlar içinde olmuş
olan N. F. S. Grundtvig, Danimarkalılığın olumlu ya da olumsuz anlamda ne olduğunu iyi anlayabilmek için kendisine gidilecek kişidir.

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

Grundtvig
Yazar Finn Abrahamowitz, Informations Forlag
Yayınevi, 413 sayfa, 299,-kr.

www.gazette.dk
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Türkiye’de yolsuzluk ve ses kayıtları gölgesinde 30 Mart günü yapılan yerel seçimlerin galibi
yine AKP olurken, seçimler kapsamlı hile iddiaları ile tarihe geçti.

1

7 Aralık yolsuzluk operasyonu ve
ardından birbiri ardına yayınlanan
yolsuzluk, rüşvet ve ses kayıtları
ile sonucu merakla beklenen yerel
seçimler yapıldı. Bugüne kadar hiçbir seçimde olmadığı kadar düzensizlik ve hile
suçlamalarının yapıldığı seçimler sonunda
ilk yapılan sayım sonuçlarına göre AKP
yüzde 45’e yakın oy alırken Güneydoğu’da
BDP seçim bölgelerinin neredeyse tamamında belediye başkanlıklarını kazandı.
İlk sayımların ardından yapılan itirazlarda bir çok beldede belediye başkanlığını
kazanan AKP bu sandalyeleri CHP’ye devretmek zorunda kalırken, İstanbul, Ankara ve Antalya gibi şehirlerde de seçim
sonuçlarına itiraz edildi. Usülsüzlük iddialarının temelinde ise CHP ve MHP’nin
aldığı oyların başka partilere yazılması bulunurken, CHP Ankara belediye başkanı
adayı Mansur Yavaş’ın oy kullandığı sandıktan CHP’ye hiç oy çıkmaması da hile
kuşkularının artmasına neden oldu.
Bir çok bölgede çöp kutularında CHP ve
MHP’ye verilmiş oy pusulaları bulundu.
Sayımların başladığı anda yaklaşık 45 seçim bölgesinde elektriklerin kesilmesi ise
sayımlarda hile kuşkusunun artmasına
neden oldu. Bazı bölgelerde de AKP seçim

HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM VERMEK İÇİN
haber@haber.dk
mail adresine yazınız ya da 3322 1166’yı arayınız

sonuçlarına itiraz etti.
İstanbul ve Ankara’da ilk sayımlara göre
belediye başkanlıklarını AKP kazanırken,
İzmir’de CHP ezici bir üstünlükle belediye başkanlığını korudu. AKP genel başkan
yardımcısı Menderes Türel’in aday olduğu
Antalya’da ise Büyükşehir belediye başkanlığını AKP kazandı.

Mardin’de ilk kez bir kadın belediye başkanı seçildi. 2950 belediye başkanlığından
sadece 26’sında kadın belediye başkanı bulunuyor.
AKP’nin güçlü olduğu Konya’nın Meram
ilçesinde Fatma Toru ipi göğüslemeyi başardı. Türkiye’de ilk kez bir Süryani belediye başkanı seçildi. 25 yaşındaki Februniye Akyol, Ahmet Türk’le birlikte Mardin
Türbanlı, Süryani, Komünist başkanlar belediye eşbaşkanı seçildi. Diyarbakır’ın
Yerel seçimlerde bazı ilkler de yaşandı.
Lice ilçesinde BDP’nin adayı 25 yaşındaki
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde Komünist
Rezzan Zuğurli en genç belediye başkabir aday belediye başkanlığını kazanırken, nı olma ünvanını kazandı. Fatih Mehmet

haber
www.haber.dk

Sesiniz
Gözünüz
Kulağınız

Maçoğlu, Tunceli’nin Ovacık ilçesinde belediye başkanlığını Türkiye Komünist Partisinden kazanarak, Türkiye’nin ilk komünist belediye başkanı ünvanını elde etti.

Cemaat fos çıktı

17 Aralık operasyonu ve yayınlanan ses
kayıtlarını sızdırdığı edilen cemaat (Hizmet Hareketi) ise oy potansiyeli açısından
abartıldığı kadar güçlü olmadığının ortaya
çıktığı yorumları yapıldı. Başbakan Erdoğan seçimlerin sonuçlanmasının ardından
yaptığı balkon konuşmasında cemaate tepki gösterdi ve “İnlerine gireceğiz” diyerek
cemaate yönelik yaklaşmakta olan bir operasyonun sinyalini verdi.

Haber’e ulaşmak için

haber@haber.dk
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2 MÅNEDER MED FRI
SURF, SMS OG MMS

Fri
Fri

Mobil
SMSSurf

49,14 DAGES GYLDIGHED

31 DAGES GYLDIGHED

149,62 DAGES
GYLDIGHE
D

Udland
Nationalt

1øre

fast pris pr. min.

Fri39øre
SMS

dland

min. fra

eøre

Udland
nd

k.is pr. stk.
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fra

pr. min.

SMS
Udland

39 øre

FriFriFri

Mobil
Mobil
Mobil
Surf
Surf
Surf

Tank op for
49,- og få 14 dage
99,- og få 31 dage
149,- og få 62 dage

Fri
Fri
SMS
MMS

med Fri Mobil Surf, Fri SMS og Fri MMS

Fri
Fri

SMS
Tyrkie
Udland
fastnet & mobil pr. m

Mobil
Tyrkiet
Surf

39 øre

Nationalt

Fri
SMS

SMS

pr. stk

fastnet & mobil pr. min. fra

1øre
39 øre

FriFriFri FriFriFri
MMS
MMS
SMS
SMS
SMS MMS

pr. stk

Fri
MM

1ør

MED COLOUR 2 COLOUR FRA COLOUR MOBILE RINGER DU TIL 0 ØRE/MIN.
Som Colour Mobile kunde snakker du for 0 øre/min. med din familie og dine venner, hvis de også er Colour Mobile kunder. Colour 2 Colour er en gratis service som alle Colour Mobile
kunder automatisk er tilknyttet. Colour 2 Colour gælder ved nationale opkald. Samtalen koster 0 øre pr. minut i 30 minutter, hvorefter der takseres almindelig telefontakst. Men man
kan også bare lægge røret på og ringe op igen, hvorefter samtalen igen er til 0 øre pr. minut i 30 minutter. Opkaldsafgift 99 øre. Priserne er i DKK og inkl. moms.
& mobil
fastnetpr.
& min.
mobil
fastnet
fra
pr.&min.
mobil
frapr. min. fra
fast prisfast
pr.
pris
min.fast
pr. min.
pris pr. min. 49 kr. optankningskort inkl. 49. kr. taletid, gyldig i fastnet
Optakningsmuligheder:
14 dage fra optankningstidspunkt; 99 kr. optankningskort inkl. 99. kr. taletid, gyldig i 31 dage fra optankningstidspunkt; 149 kr. optankningskort inkl.
149 kr. taletid, gyldig i 62 dage fra optankningstidspunkt. Fri SMS og Fri MMS: 20.000 gratis SMS og MMS pr. måned. Disse services er betinget af at taletidskontoen har en saldo større end 0 kr. og frafalder ved endt gyldighedsperiode. Fri Mobil Surf: 500 MB fri Data pr. optankning. Servicen er betinget af en saldo med minimum 10 kr. og frafalder ved endt gyldighedsperiode.
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Forhandles på tankstationer, i kiosker og i dagligvarehandlen

