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Fotoğraflar: Kenan Ergen

Verilen sözün yerine getirilmesi, ikinci toplantısını
yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda alı-
nacak kararlara bağlı elbette. Biz konuyu uzman
bir isimle, Müşavir - Bağımsız Denetçi C. Serkan
Kumdakcı ile konuştuk. Asgari ücret denince akla
gelebilecek her şeyi anlattı…  HABERİ PAZARTESİ YediGün’de

ASGARİ
ÜCRETE
‘FARKLI’
BAKIŞ…
7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde
siyasi partilerin meydanlardaki en
büyük silahı asgari ücret idi. AK Parti’nin
1.300 TL’lik vaadi kabul
görünce sıra icraata geldi.

ÖZEL HABER
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EĞRETİ GELİN LADİK’e
Zaim – Deniz
Güvenç bakışı

Eğreti Gelin LADİK adlı film Türkiye’de şimdiden ses getirm-
eye başladı. Polemikleri, tartışmaları bir tarafa, film ana-kız
ilişkisi etrafında düğümleniyor… Filmin yönetmenleri  Zaim-
Deniz Güvenç kardeşlerin yorumu ise şöyle… 16. SAYFADA

K-9 köpeklerine
sertifika verildi

Samsun AFAD  tarafından düzenlenen "Canlı İnsan Arama
Köpekleri Türkiye Şampiyonası”nda Ankara İtfaiyesi’nin K-
9 köpekleri Chivas ve Pasha, ikinci ve dördüncü oldu.
Köpeklerin "uzmanlık" sertifikaları, Ankara'da düzenlenen
törenle verildi.  HABERİ 5. SAYFADA

Birkaç ay önce Ankara’da
yaşayan Ege İlleri temsilci-
lerinin oluşturduğu Ege
Lobisi, Ankara’nın nabzını tut-
maya çalışıyor. TÜSİAV’ın da
Başkanlığını yapan Ege
Lobisi Başkanı Veli Sarıtoprak
ve beraberindeki heyet

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı ziyaret etti.  
HABERİ 11. SAYFADA

Ege Lobisi’nden Yaşar’a ziyaret

Gökçek’ten Rus 
mevkidaşına

mektup

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’e mektup
gönderen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih
Gökçek, Ankara’ya davet ettiğini söyledi.  HABERİ 4’TE

İlacı kurultay
‘Mahkemelik’
Kandil’e çıktı

Genel Başkan Kemal
Kılıçdaroğlu’nun ortamı
germeden, fazla ve sert
açıklamalar yapmadan
yürüttüğü ‘olağan kurul-
tay süreci’ planlandığı ve
açıklandığı gibi 16-17
Ocak’ta gerçekleştirile-
cek. Kulisler de konuşu-

lanlara dikkat…
MHP’de
muhalifler
olağanüstü
kongre için
imza topluy-

or. Hedefleri
500’ü yakala-

mak. Genel
Başkan Devlet Bahçeli,
kongrenin olağanüstü
toplanmayacağına dair
kararlı ve sert tavrını
yumuşatmıyor. Mahkeme
yolu görünüyor…
Seçim sonrası ‘sessizliğe’
bürünen HDP’de ise,
kurultay süreci ve
‘ziyaret’ trafiği hızlı işliy-
or. Selahattin Demirtaş
yeniden Eşbaşkan ola-
cak gibi. Demirtaş’ın
Kandil’e yaptığı söylenen
ziyaret ise medyaya
malzeme oldu…

YAZISI 11. SAYFADA

Muhalefet partilerindeki seçim sonrası hareketlilik birbirinden farklı bir hal almaya başladı.
CHP, parti içi sorunlardan kurtulmak için 35. Olağan Kurultay hazırlığını sürdürürken; MHP’ye
mahkeme yolu göründü! HDP ise ‘yurt dışı’ görüşmelerini Kandil’e taşımış görünüyor.

ÖZEL HABER

D U R S U N  E R K I LI Ç

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.  45 daki-
ka süren görüşmeye, Genel Başkan Yardımcısı Faik

Öztrak ile eski Musul Başkonsolosu ve Ardahan
Milletvekili Öztürk Yılmaz, ABD Büyükelçiliğinin

Siyasi Bölüm Diplomatı Natalie Oldani ile Politika
Müsteşarı Justin Freedman katıldı. 

Olağan
Kurultay 
gündemi

CHP'nin 16-17 Ocak tarihlerinde Ankara'da
yapılacak 35. Olağan Kurultayı'nın gündemi
belli oldu. Ankara Spor Salonu'nda 16 Ocak
saat 10.00'da başlayacak kurultay gündemi,
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla
duyuruldu.          HABERİ 11. SAYFADA

Hak ihlali nasıl biter?
CHP Ankara Milletvekili
Şenal Sarıhan, Türkiye'de
"adı ileri kendisi ileri
olmayan" bir süreç
yaşandığını öne sürerek, "Bu
tablo karşısından insan hak-
ları ihlallerine nasıl son vere-
ceğiz" dedi. 11’DE

Kafa kafaya verip…

BÖLGEYİ Mİ
paylaştılar

İki büyük sınır komşumuz Suriye ve Irak’taki gelişmeler bölgeye ve
Akdeniz’e savaş yığınağının yolunu açarken, gelişmeler de birbirini
tamamlayan pazıl parçaları gibi yerli yerine oturmaya başlıyor. Irak
yönetimi ile yapılan anlaşma gereği Musul’a eğitici asker gönderen
Türkiye’nin bu tutumunu BM’ye taşımak istiyin ve başarısız olan Rusya,
uçaları, füzeleri, gemileriyle geldiği Suriye’de ikinci bir üs kurdu…
“Büyük savaşa hazırlanıyor” denilen ABD’de ise Pentagon, istihbarat
toplama ve terörle mücadele kapsamında kullanılacak yeni üs planını
Beyaz Saray’a sundu. Plana göre, Ortadoğu'da kurulacak üssün 3 bin
500 ABD askerinin bulunduğu Erbil'de olması öngörülüyor. Bu
gelişmeler ister istemez, Antalya’daki G20 Zirvesi’nde başbaşa
konuşan Obama ile Putin’in görüntüsünü getiriyor ve insana, “Bölgeyi
paylaştılar mı” yorumunu yaptırıyor…    Dursun ERKILIÇ

Askerlerimiz eğitimci
Cumhurbaşkanı
Erdoğan Türk asker-
lerinin Musul'a
muharip değil eğitim-
ci olarak gittiğini vur-
gulayarak, "Bunu geri
çekmek gibi bir şey
şu an için söz konusu
değil" dedi. HABERİ
11. SAYFADA
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İSTANBUL- Şebnem Ferah,
"Vestel Gururla Yerli
Konserleri" kapsamında hayran-
larıyla buluşacak.

Konuya ilişkin yapılan açık-
lamaya göre, Zorlu Performans
Sanatları Merkezi'ndeki konser
15 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Türk rock müziğinin güçlü
kadın seslerinden biri olan

sanatçı konserde, 1996'da
çıkardığı "Kadın" ve 2013'te
çıkardığı "Od" albümünden
sevilen şarkılarını yorumlaya-
cak.

Konserde Ferah'a, klavyede
Ozan Tügen, bas gitarda Buket
Doran, gitarda Metin Türkcan,
davulda Aykan İlkan eşlik ede-
cek. Ceren Tügen de vokal

olarak sahnedeki yerini alacak.
Türkiye'nin önde gelen caz

piyanistlerinden Kerem Görsev
de kontrbasta Kağan Yıldız ve
davulda Ferit Odman'dan oluşan
topluluğuyla 22 Aralık'ta sahne
alacak. Salı akşamları gerçek-
leştirilen etkinlik kapsamında,
sezon sonuna kadar 33 konser
gerçekleştirilecek.

Şebnem Ferah Zorlu
PSM'de konser verecek KAAN

TANGÖZE
KONSERİ

02 OCAK 2016
CUMARTESİ

22:00
JOLY JOKER
ANKARA’DA

RACHİD TAHA
KONSERİ

03 MART 2016
PERŞEMBE

21:00
JOLY JOKER
ANKARA’DA

YENİ TÜRKÜ
KONSERİ
11 MART

2016 CUMA
22:00

JOLY JOKER
ANKARA’DA

LİNET 
KONSERİ
08 OCAK 

2016 CUMA   
22:00

JOLY JOKER
ANKARA’DA

MEHMET
ERDEM

KONSERİ
25 ARALIK

2015 CUMA
22:00
JOLY

JOKER
ANKARA’DA

FETTAH CAN
KONSERİ

18 ARALIK 2015
CUMA 22:00
JOLY JOKER
ANKARA’DA

SELAMİ
ŞAHİN 

KONSERİ
26 ARALIK

2015
CUMARTESİ

22:00 
JOLY JOKER
ANKARA’DA

İREM 
DERİCİ

KONSERİ
15 OCAK

2016 CUMA
22:00
JOLY

JOKER
ANKARA’DA

YILDIZ TİLBE 
KONSERİ
19 ARALIK

2015
CUMARTESİ   

22:00 
JOLY JOKER
ANKARA’DA

KAAN 
TANGÖZE 
KONSERİ
02 OCAK 

2016
CUMARTESİ

22:00

23:25 ŞİRKET ADAMLARI
Tür : Dram
Süre: 104 Dak.
Yönetmen : John
Wells
Oyuncular : Ben
Affleck ,  Kevin
Costner ,  Tommy
Lee Jones ,  Maria
Bello ,  Chris Cooper
Senaryo : John Wells
Yapımcı : Paula
Weinstein ,  Matthew
Robert Kelly
Ekonomik kriz
nedeniyle önce şir-
ketleri ardından da
aile yaşamları alt üst
olan üç iş arkadaşının
bir yıllık öyküsü...

20:00 ÇİLEK KOKUSU
Aslı ve  Burak Nikah
Masasında...
Aslı ile ilgili gerçekleri
Volkan’dan öğrenen
Burak, büyük bir hata
yaptığını anlar ve
Aslı’dan af diler fakat
Burak’a kızgın ve kırgın
olan Aslı’nın onu kolay
kolay affetmeye niyeti
yoktur. Burak Aslı’yla
barışmak için ne
mümkünse yapmaya
hazırdır bu arada Aslı
hayatını değiştirecek bir
iş teklifi almıştır, ve
Paris’e gitmeye karar
verir. Burak, Aslı’nın
gönlünü alıp onu
kalmaya ikna edebilecek
midir?

23:30 CASH
Barney Ross (Sylvester
Stallone), Lee Christmas
(Jason Statham), Yin
Yang (Jet Li), Gunnar
Jensen (Dolph
Lundgren),Toll Road
(Randy Couture) ve Hale
Caesar (Terry Crews),
Mr. Church'un (Bruce
Willis) liderliğinde
yeniden bir araya geliy-
orlar; fakat bu sefer
mesele biraz kişisel. Zira
basit bir hesaplaşma,
aralarından birinin
öldürülmesiyle
sonuçlanınca, intikam
almak kaçınılmaz ola-
cak.

06:18 İstiklal Marşı ve Günün
Program Akışı
06:20 Ömür Dediğin
06:50 Sen de Gitme
08:10 Avrupa Avrupa
09:45 Yabancı Sinema "Notre
Dame'ın Kamburu"
11:15 1'de Bugün
11:30 Muharrem Klip
11:35 6 Mantı
12:45 1'de Bugün
13:00 Savaşta Barışta Türk Ordusu
13:20 Pastane
14:15 Muharrem Klip
14:20 Baba Candır
16:30 Yeşil Deniz
18:50 Hava Durumu
18:55 Spor 
19:10 Ana Haber Bülteni
19:55 Seksenler

23:25 Şirket Adamları

08:30 Selena
10:20 Eve Dönüş
13:00 Kırgın Çiçekler
16:00 Evli ve Öfkeli

19:00Atv Ana Haber Bülteni
20:00 Kertenkele
23:45 Evli ve Öfkeli
02:15 Eve Dönüş
04:45 Doksanlar

05:00 Geniş Aile
07:00 Benim Hala 
Umudum Var
08:00 Yerli Dizi
10:00 Yerli Dizi
12:10 Yerli Dizi
14:00 Yerli Dizi
16:30 Yerli Dizi
19:00 Star Haber

20:00 Çilek Kokusu
23:30 Yerli Dizi
01:00 Yerli Dizi

w07:00 Belgesel
08:15 Çizgi Film Kuşağı
09:00 Maşa ile Koca Ayı
10:00 Çok Güzel Hareketler
Bunlar
12:30 Arda’nın Mutfağı / Yeni
13:30 Maral:En Güzel
Hikayem
16:15 Örümcek Adam
18:15 Baybars Altuntaş ile En
Zayıf Halka / Yeni Bölüm

20:00 Sinema
22:15 Yabancı Sinema 
00:30 Yabancı 
Sinema

06:00 Kanal D Çocuk Kulübü
07:30 Yerli Dizi
09:40 Magazin D
12:30 Bizim Lezzetlerimiz
13:45 Kısmetse Olur
16:15 Yerli Dizi
19:00 Ana Haber Bülteni
20:00 Güllerin Savaş

23:15 Kısmetse Olur 
01:00 Galip Dervi

06:30 Şüphe
08:30 Nursel'in Mutfağı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Evrim Akın İle Ev Kuşu
14:00 Turgay Başyayla İle Lezzet
Yolculuğu
15:15 Otel Transilvanya
17:15 Kız Tarafı Erkek Tarafı
18:45 Show Ana Haber
20:00 İlişki Durumu Karışık
23:30 Cash
01:30 Cash (Tekrar) 
03:30 Cumartesi Sürprizi
05:30 Şüphe

"Rüzgarın
Hatıraları"
Onur Saylak, Mustafa Uğurlu,
Sofya Khandamirova, Murat
Daltaban, Ebru Özkan, Tuba
Büyüküstün ile Menderes
Samancılar'ın oynadığı
"Rüzgarın Hatıraları" filminin
yönetmenliğini Özcan Alper
yaptı.
Çekimleri İstanbul, Artvin ve
Batum'da gerçekleştirilen film,
çevirmen ve ressam "Aram"ın
İkinci Dünya Savaşı döneminde
siyasi nedenlerle hayatını kur-
tarmak için İstanbul'dan kaçıp
SSCB-Gürcistan sınırındaki
küçük bir dağ köyünde saklan-
masını konu alıyor.

"Steve Jobs"
Oscar ödüllü Danny Boyle'nin
yönettiği filmin başrollerini
Michael Fassbender ile Kate
Winslet paylaşırken, ikiliye Seth
Rogen, Jeff Daniels, Katherine
Waterson ve Sarah Snook eşlik
ediyor.
Hayalinde canlandırdığı dijital
platformu tüm dünyaya kabul
ettirmeyi başaran ve adını tarihe
yazan Apple CEO'su Steve
Jobs'un hayat hikayesinden
esinlenen filmde, hırsları yüzün-
den ailesini ve kendi hayatını bu
uğurda feda eden Jobs'u
Micheal Fassbender can-
landırıyor.

"Victor
Frankenstein"
Paul McGuigan'ın yönettiği
filmde Daniel Radcliffe,
James McAvoy, Jessica
Brown Findlay ile Andrew
Scott oynuyor.
Mary Shelly'nin klasik
romanından ve sayısız
uyarlamalardan esinlenen
film, radikal bilim adamı
Victor Frankenstein ve
keskin zekalı yardımcısı Igor
Strausman'ın insanoğlunu
ölümsüzlüğe götürmek için
giriştikleri ortak deneysel
çalışmaları beyazperdeye
taşıyor.

Vizyona
yeni 
giren 
filmler
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Ankara
Büyükşehir
Belediye
Başkanı Melih
Gökçek,
İtalya, Güney
Kore ve
Hollanda
Büyükelçilerin
i ayrı ayrı
konuk etti.  

“Müzikal” başlıklı afiş sergisi, Çankaya Belediyesi
Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde görücüye çıktı.

Çiğdemim’den 
müzelere gezi
HABER MERKEZİ- Çiğdem Eğitim Çevre ve

Dayanışma Derneği Çiğdemim, Ankara Müzelerine gezi
düzenliyor. Çankaya Belediyesi katkılarıyla gerçekleşen
gezide Ankara’nın çok bilinmeyen müzeleri dernek üye-
lerinin yanı sıra mahalle sakinlerine de tanıtılıyor.

9-16 Aralık tarihleri arasında dokuzuncusu düzenlene-
cek gezide, Harita Müzesi, Abidin Paşa ve
Cumhurbaşkanlığı Köşk Müzesi’nin ziyaret edilmesinin
yanı sıra Seymen Oyunları ve Halk Müziği etkinliği de
gerçekleşecek.   Geziye ilişkin ayrıntılı bilgi
dernek@cigdemim.org.tr adresli internet sitesinden alına-
biliyor. 

HABER MERKEZİ- Sivas Katliamı'nda haya-
tını kaybeden şair Dr. Behçet Aysan adına Türk
Tabipleri Birliği tarafından düzenlenen şiir ödülü-
nün bu yılki sahibi genç şair Alper Meşe oldu.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev
sahipliğinde Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzen-
lenen ödül törenini gazeteci ve televizyon prog-
ramcısı Enver Aysever sundu.

Ödül törenine şair Ahmet Telli ve Turgay
Fişekçi, Türk Tabibler Birliği Başkanı Bayazıt
İlhan, şair Behçet Aysan'ın kızı Eren Aysan ile dil-
bilimci ve edebiyatçı Emin Özdemir'in yanı sıra
CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner de katıldı. 

“Put” isimli ilk dosyasıyla; seçici kurul tarafın-
dan, oybirliğiyle ödüle layık bulunan Alper Meşe,
Behçet Aysan adına verilen bu ödülü almanın onur
verici olduğunu söyledi. Meşe, ödülün kendisine
büyük bir sorumluluk yüklediğinin farkında oldu-
ğunu da belirtti.

Alper Meşe’ye ödülünü Behçet Aysan'ın kızı
Eren Aysan takdim etti. Aysan, babası anısına baş-
latılan şiir ödülünü bu yıl babasının yanı sıra,
Sivas, Suruç ve Ankara katliamında katledilen
tüm devrimciler; geçtiğimiz günlerde Diyarbakır
Sur'da katledilen insan hakları ve barış savunucu-
su Avukat Tahir Elçi ve tutuklu gazeteciler Can
Dündar ve Erdem Gül adına da takdim ettiğini
söyledi. 

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen,
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi
Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, şair Turgay Fişekçi  ve
şair Ahmet Telli'nin konuşmalarıyla  süren ödül

töreni İklim Tamkan ve Senem Demircioğlu'nun
Behçet Aysan, Metin Altıok, Cemal Süreya’nın
şiirlerinden oluşan besteleri seslendirmesiyle sona
erdi.

HABER MERKEZİ- Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Melih Gökçek ilk olarak
İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Luigi Mattiolo’yi
ağırladı. Başkan Gökçek, Türkiye ile İtalya arasın-
daki ekonomik ilişkilerin en üst seviyede olduğunu
ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi tarafından
yapımı devam eden Ankaparak’taki oyuncakların
bir kısmının İtalya’daki firmalardan temin edildiği-
ni ve 2016 yılının Ağustos ayı sonunda açılmasının
planlandığını söyledi. 

Başkan Gökçek’e hizmetleri için teşekkür eden
konuk Büyükelçi Mattiolo da Başkent Ankara’nın
“çok mükemmel” bir şehir olduğunu kaydederek,
“Yaşaması çok rahat bir başkent. Ülkenin merkezin-
de olmasına rağmen çok güzel planlanmış.
Ankapark gibi parklarla da çok büyük bir cazibe
merkezi olacağına inanıyorum” dedi. 

İtalya’nın ardından Başkan Gökçek’in makamın-
da ağırladığı ikinci konuğu olan Güney Kore
Büyükelçisi Yunsoo Cho da yoğun temposu içeri-
sinde kendisini kabul ettiği için Başkan Gökçek’e
teşekkür ederek, “Dünyanın önde gelen ülkelerin-

den Türkiye’nin başkentinde, 1994 yılından bu
yana Belediye Başkanlığı yaptığınızı öğrendim.
Bunun için sizi takdir etmek istiyorum” diye konuş-
tu.  

Geçtiğimiz sene yaklaşık 200-250 bin Koreli
turistin Türkiye’ye ziyarete geldiğini, Ankara’ya
gelen turist sayısında da büyük artış olduğunu anla-
tan Büyükelçi Cho, “Kore ve Türkiye arasındaki
işbirlikleri gitgide artıyor. O yüzden çok gurur
duyuyorum” dedi.  

İki ülke arasındaki ilişkilerin çok üst düzeyde
olduğunu kaydeden Başkan Gökçek de Ankara’da
Kore Parkı, Kore’de de Ankara Evi bulunduğunu
anlatarak, Güney Kore eski Devlet Başkanı Lee
Myung Bak ile çekilmiş fotoğrafını konuğuna gös-
terdi. Başkan Gökçek, “Kore’nin eski Devlet
Başkanı Mr. Lee ile belediye başkanlığı döneminde
münasebetlerimiz en üst düzeydeydi. Çok güzel
hatıralarımız oldu. Devlet Başkanı seçildiğinde
törene Türkiye’den beni davet etti” dedi. 

Başkan Gökçek’in, fotoğrafta genç göründüğü
söylemesi üzerine konuk büyükelçi, “Şimdi de çok

genç görünüyorsunuz” cevabını vererek,
“Ankara’nın Kore’de tanıtımı için elimden geleni
yapacağım” açıklamasında bulundu. 

Başkan Gökçek’i makamında ziyaret eden
Hollanda  Büyükelçisi Cornelis Van Rij de sözleri-
ne, “Sayın başkan sizinle tanışmayı sabırsızlıkla
bekliyordum. Böyle güzel bir şehirde böyle güzel
bir hayatı bize sunduğunuz için size teşekkür etmek
isterim. Ankara’da birçok diplomatik temsilciyi
misafir ediyorsunuz ve kendimizi evimizde hissedi-
yoruz. Bunun için de teşekkür etmek istiyorum”
diyerek başladı. 

Ankara’da bulunmaktan çok mutluluk duyduğunu
ve ilk olarak 30 yıl önce Ankara’ya geldiğini anla-
tan Rij, “Şunu söyleyebilirim ki Ankara’da hava
çok temiz ve pırıl pırıl bir gökyüzü var. Bu anlamda
şehrin mükemmel bir geleceği olduğuna inanıyo-
rum” dedi. 

Ayrı ayrı gerçekleşen ziyaretlerde konuklarına
işlemeli tabak, kalem ve Yeşil Ankara Kitabı hediye
eden Başkan Gökçek’e büyükelçiler de ülkelerine
özgü hediyeler takdim ettiler. 

Behçet Aysan Şiir Ödülü sahibini buldu

HABER MERKEZİ- Çankaya
Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi
(ÇSM), Türkçe şarkılara atfen hazırla-
nan afişlerden oluşan “Müzikal” sergi-
sini sanatseverlerle buluşturdu. Grafik
tasarımcı Arda Engin’in sergisinde,
ziyaretçiler, afişlerin yanında bulunan
kulaklıklar aracılığıyla afişe konu olan
şarkıyı da dinleyebiliyor.

12 farklı afiş ve şarkının bulunduğu
sergide, “Bulut Geçti” başlıklı afişe
hemen yanında Mehmet Güreli’nin
“Kimse Bilmez” şarkısı yer alıyor
“Özgürlüğün Zerresinde” afişine
Şebnem Ferah’ın “Özgürce Yaşa” isim-
li şarkısı eşlik ediyor.

Sergiyle ilgili bilgi veren tasarımcı
Engin, “Duygular romanla, şiirle,
müzikle anlatılıyor. Ben de bir şarkının
yarattığı duyguyu, grafik tasarım disip-
lini içinde aktarabilmek istedim” dedi.

Şarkıları, Türkçe ve sosyal mesajlar
içeren, Türk müzik tarihinde önemli
yer kazanmış besteci, şair ve yorumcu-
lar tarafından icra edilen eserlerden
seçtiğini belirten Engin, “Şarkıların
görsel halini ortaya koymak istedim.
Yani bir şarkıyı dinlemeseydik de gör-
seydik neye benzerdi sorusunu yanıtla-
maya çalıştım” diye konuştu.

Sergi, 17 Aralık’a kadar ÇSM’de
görülebilecek. 

Müzikal başlıklı afiş sergisi

Behçet Aysan Şiir Ödülü’nün bu yılki sahibi “Put” adlı dosyasıyla Alper Meşe oldu.

Ç’Engel Atölye yeni yıl
süsleri hazırlıyor

Boşanmalardaki artışı
Meclis araştıracak

HABER MERKEZİ- Çankaya Belediyesi ve Sosyal
Yaşamı Güçlendirme Derneği işbirliği ile başlayan Ç’engel
Atölye İş Merkezi, zihinsel engelli gençlere el becerilerini
geliştirecek eğitimler veriyor. Seramik, gümüş takı, nikah
şekeri yapımı gibi çalışmaların yapıldığı atölyenin gençleri
şu günlerde ise hummalı bir çalışmayla, yeni yıla hazırlanı-
yor. Atölyede düzenleyecekleri kutlama için keçeden duvar
ve çam ağacı süsleri yapan, boncuklar işleyen kursiyerler
keyifli saatler geçiriyor.  

Çankaya Belediyesi’nin Maltepe Yerleşkesi’nde bulunan
atölyenin eğitmenlerinden Serhan Sözdinler, zihinsel engel-
li bireylerin el işi yapmasının ve mümkün olduğunca diğer
insanlarla iletişim halinde olmasının önemli olduğunu
belirtti. Sosyal beceri kazanmanın bağımsız yaşamı destek-
lediğini ifade eden Sözdinler, “Böylece onlar da aktif ola-
rak yaşama katılabiliyorlar. Kendilerini ifade etmeyi öğren-
meleri, burada bu basit ama onlara büyük keyif veren süs-
leri yapmaları hayatın akışı içine katılmalarını sağlıyor.
Evlerde tek başlarına kapalı kalmaları, hayattan tamamen
kopmaları demektir” diye konuştu.

TBMM - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "AK Parti hükü-
metleri döneminde kız ve erkek çocuklarımızın erken yaşta
evlenmelerini önlemek maksadıyla pek çok adım atılmıştır.
Bana göre, en önemli attığımız tarihi adım 4+4+4 eğitim
sistemiyle beraber zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasıdır"
dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, boşanma olaylarının sebeple-
rinin belirlenmesi ve çözüm önerisi getirilmesine ilişkin
AK Parti, CHP, HDP ve MHP'li milletvekillerinin ayrı ayrı
verdiği araştırma önergeleri birlikte ele alındı.

Görüşmelerde hükümet adına söz alan Bozdağ, ülke ve
millet açısından önem arz eden bir konuda TBMM'nin bir
araştırma komisyonu kurarak konuyu bütün yönleriyle
araştırmasının hükümet bakımından son derece önemli ve
yol gösterici olacağına inandığını kaydetti.

Bozdağ, hazırlanacak rapor doğrultusunda bu konuda
atacakları adımlar olacağını belirterek, o adımlarla hem aile
yapısının güçlendirilmesi hem kadınların toplumda daha
güçlü bir konuma gelmesi hem geleceğin teminatı çocukla-
rın iyi yetiştirilmesi hem de toplumun temeli olan ailenin
korunması bakımından önemli adımlar atılmasına vesile
olacağını vurguladı.

Boşanma olaylarının çoğalan nüfus ve başka nedenlerle
arttığına dikkati çeken Bozdağ, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin ilk yıllarında 20 bin civarında olan
evlenme sayısının 2014 yılı sonu itibarıyla 600 binlere
ulaştığını görüyoruz ve yine 2 bin civarında olan ilk yıllar-
daki boşanma sayısının 130 bin civarına yaklaştığını da
görmekteyiz. 2014 yılı TÜİK verileri incelendiğinde ger-
çekleşen 130 bin 913 boşanmanın 126 bin 732'sinin şiddet-
li geçimsizlikten kaynaklandığı, 107 boşanmanın zinadan,
31 boşanmanın cana kast ve pek fena muameleden, 36
boşanmanın cürüm ve haysiyetsizlikten, 200 boşanmanın
terkten, 61 boşanmanın akıl hastalığı sebeplerinden, bin
280 boşanmanın da diğer sebeplerden gerçekleştiği şu
andaki adli kayıtlardan da anlaşılmaktadır, TÜİK verilerin-
den de açıkça görülmektedir. Tabii boşanma oranlarında
Türkiye'de bir artış olduğu gerçek, bu artan nüfus ve başka
sorunlar, pek çok şey bunda etki sahibidir. Elbette bunların
araştırılmasında fayda var.

OECD ülkeleri arasında Türkiye, 34 ülke içerisinde
boşanma oranının yüksekliği bakımından 27. sırada.
Buradaki durumumuz iyidir ancak Türk toplumu bakımın-
dan baktığımızda durumumuzun iyi olmadığını da buradan
ifade etmek lazım. Zira, bizim toplumumuzun sahip oldu-
ğu kültürel anlayışlar, değer yargıları, medeniyet tasavvuru
diğer ülkelerle farklılık arz ettiğinden bu rakamın elbette
aşağıda olmasında fayda vardır." (AA)

Büyükelçilerden 
Gökçek’e ziyaret

Çankaya Belediyesi’nin Ç’engel
Atölye İş Merkezi kursiyerleri keçe-
den yeni yıl süsleri yapmanın heye-
canını yaşıyor.



HaBEr MErkEZİ- Çankaya
Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü, her yaştan Çankayalıya
yönelik verdiği çevre ve geri dönüşüm
eğitimlerine Ümit Çankaya Evi’nde
devam etti. Buradaki yetişkin okuma
yazma kurslarına gelen kadınlara çevre
ve atık kirliliğiyle bunların nasıl önle-
neceği hakkında verilen eğitimde, ayrı-
ca geri dönüşümün önemi de anlatıldı.

Çevre Müdürlüğü uzmanlarının ver-
diği eğitimde, Çankaya Belediyesi’nin
yürüttüğü ambalaj atıkları geri kazanı-
mı; bitkisel atık yağların geri kazanımı
ve atık pillerin kaynağında ayrı toplan-
ması projeleri hakkında bilgi verildi.

Eğitimde özelikle evlerde yapılan
kızartmalardan arta kalan yağların ayrı-
ca depolanmayıp lavaboya dökülmesi
halinde yeraltı sularının geri döndürüle-
mez şekilde kirlendiği vurgulandı. 

Çankaya Belediyesi’nin bitkisel atık
yağların geri kazanımı için başlattığı “5
Litre Atık Yağ Getir, 1 Litre Deterjanı
Götür” kampanyasının 21 Çankaya Evi
ve 8 zabıta noktası aracılığıyla sürdü-
ğünü hatırlatan uzmanlar, eğitime katı-
lan kadınlardan bu konuda duyarlılık
göstermelerini rica etti. Uzmanlar ayrı-
ca, geçtiğimiz ay başlatılan ve iki çöp
torbası geri dönüşüm atığı getirenlere
gelecek için bir fidan verilmesini öngö-

ren projenin Aralık
ayı boyunca devam
edeceğini kaydetti-
ler.

Çevre ve geri
dönüşüm eğitimleri-
nin ağırlıklı olarak
okullarda verildiğini
kaydeden uzmanlar,
Ümit Çankaya
Evi’nde düzenlenen
eğitimin kursiyerler-
den büyük ilgi gör-
düğünü ve benzer
eğitimlerin diğer
Çankaya Evleri’nde
de yapılacağını
belirttiler.

HaBEr MErkEZİ- Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Melih
Gökçek, Rusya ile yaşanan “uçak
krizi”nin ardından gerilen iki ülke
ilişkilerine ilişkin değerlendirmeler-
de bulundu. 

Çeşitli ülkelerin Ankara
Büyükelçileri’nin ziyaretleri sırasın-
da gazetecilerin sorusu üzerine
konuya ilişkin açıklamada bulunan
Başkan Melih Gökçek, Rusya’nın
Başkenti Moskova ile Ankara ara-
sındaki kardeş şehir ilişkilerinin
devam edeceğini kaydederek,
“Kesinlikle devam edecek. Herhangi

bir şekilde, bir sıkıntı olacağını tah-
min etmiyorum. Sayın belediye baş-
kanına (Moskova Belediye Başkanı
Sergey Sobyanin) özel bir mektup
gönderdim. 

Göndermiş olduğum mektupta,
Türkiye’ye
davet ettim”
dedi. 

“Mektupta
iki ülkenin
ilişkilerinin
düzeleceği
kanaatinde
olduğumu
ifade ettim”
diyen Başkan
Melih
Gökçek,
“Türkiye’ye
gelirlerse, tek-
rar bu dostane
ilişkilerin
Rusya ve

Türkiye arasında başlaması için iki
kentin çok güzel bir başlangıç yapa-
cağına inandığımı anlattım. Aynı
tarzda da devam edecek. Aralık ayı
itibariyle Moskova’da Ankara
Günleri yapacaktık. Umut ederim ki
ilişkiler devam eder. Onu da yapa-
rız” diye konuştu. 

HaBEr MErkEZİ-Mamak Belediyesi Çocuk
Meclisi, dönemin ilk kararını alarak uygulamaya
koydu. Mamak Belediyesi Çocuk Meclisi aldığı karar
doğrultusunda 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü
kapsamında Türk Hava Kurumu Üniversitesi ve
Müzesi’ni ziyaret ederek hem günümüz uçaklarını hem
de kullanımdan kalkan eski uçakları görüp inceleme
fırsatını yakaladı. Kendileri için hazırlanan sunumu,
izleyen meclis üyeleri ardından üniversiteyi ve uçak
ambarlarını gezdi. Düzenlenen gezi ile öğrencilerin
araştırmaya ve öğrenmeye olan merakının arttığını kay-
deden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, öğrenci-
lerin yalnız eğitim alanında değil, sosyal ve kültürel
alandaki gelişimine de katkı sağladıklarını 

Söyledi. Çocukların düşüncelerini önemsediklerini
kaydeden Akgül, “Çocuk Meclisimiz ilk kararını uygu-
ladı. Meclisimizin başarılı çalışmalarına destek olaca-
ğız. Çocuk Meclisimizin tüm üyelerine teşekkür ediyo-
rum” dedi.

Halen kullanımda olan uçakları yakından görme
imkânını bulan çocuklar, günümüz uçakları hakkında
da bilgi alarak, acil kullanım için tasarlanan ambulans
helikopteri, yangın söndürme heli-
kopteri ve taksi helikopterine
de büyük ilgi gösterdiler.
Çocuk Meclisi üyeleri,
pilotluk eğitimi, uçak
ve helikopterin kul-
lanımı, üniversite-
nin bölümleri
gibi merak
ettikleri birçok
sorunun yanı-
tını da kendi-
lerine eşlik
eden pilot ve
öğretim
görevlilerin-
den aldı.
Çocukların
ikinci durağı ise
THK Müzesi
oldu. Müzede kul-
lanımdan kalkan
eski uçakları görüp
inceleme şansını yakala-
yan minik meclis üyeleri,
eski savaş uçakları ve tek motor-
lu küçük yolcu uçaklarını incelerken, yeni
ve eski uçaklar arasındaki teknoloji ve dizayn farkını
da gözlemledi. Öğrenciler gezi sonunda kendilerine bu
hizmeti sunan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’e
teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.Gezide öğrencilere
THK Havacılık ve Eğitim Dairesi Müdürü Bekir
Akyüz, THK Mamak Şube Başkanı Memduh Özkan ve
Şube Saymanı Erdinç Cengiz eşlik etti.

HaBEr MErkEZİ-Pursaklar
Belediyesi’nin açmış olduğu spor salonları
7’den 77’ye hemen herkese hizmet veriyor.
Spor salonunun genç delikanlısı 70 yaşındaki
Yaşar Özkul, “Spor sağlığın sadakasıdır” diye-
rek her gün düzenli olarak spor burada yapıyor. 

Gençlerle birlikte spor yapmanın kendisini
mutlu ettiğini belirten Özkul, “Pursaklar
Belediyesi gerek spor tesisleriyle gerekse yürü-
yüş yollarıyla önemli imkanlar sunuyor. Spor
sadece boş vakitlerde yapılmamalı, aksine spora
zaman ayırmalıyız” dedi. 70 yaşındaki Yaşar
Özkul ile spor yapan 19 yaşındaki Çağrı Yatur
da “Yaşar amaca ile spor yapmak beni daha da
motive ediyor” diyerek sporu hiç bırakmayaca-
ğını kaydetti. 

Kendilerine sunulan imkanlardan dolayı
Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e ve
bizzat ilgilenen Antrenör Mehmet
Sepetçioğlu’na teşekkür eden Yaşar Özkul,
“Gelin hep birlikte spor yapalım” çağrısında
bulundu.  

HaBEr MErkEZİ- Gölbaşı Sanayi Sitesi’ni
ziyaret eden Gölbaşı protokolü esnafın sorunlarını ve
isteklerini dinledi. Gölbaşı Sanayi Sitesi’ne gerçekleşen
ziyarete Gölbaşı Kaymakamı Şahin Aslan, Gölbaşı
Jandarma Komutanı Yüzbaşı Uğur Avcı, Gölbaşı
Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı Emniyet
Müdürü Levent Alıcı, kaymakamlık birim müdürleri,
Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Sadullah Karaaslan,
Gölbaşı Esnaf
ve Sanatkarlar
Odası Başkanı
İsa Albut katıl-
dı.Protokol
Esnafın istek-
lerini dinleyip,
hayırlı işler
dileklerinde
bulundu.
Ziyaretden
duydukları
memnuniyeti
dile getiren
sanayi esnafı
da, “ Ziyaret
bizi çok mutlu
etti. Ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyoruz” dediler.

Esnafa hayırlı işler dileklerinde de bulunan Fatih
Duruay, “Tüm hemşehrilerimiz gibi esnafımız da des-
teklerini bizden hiç esirgemedi. Onların desteğiyle
Gölbaşımız için çalışacağız. İnşallah bundan sonraki
süreçte de birliğimiz bozulmadan çok güzel işler yapa-
cağız” şeklinde konuştu.

ANKARA
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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’e mek-
tup gönderen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Melih Gökçek, Ankara’ya davet ettiğini söyledi. 

Çankaya Belediyesi, Çankayalıların çalışmalara katılımı-
nı artırmak için çevreci eğitimlere devam ediyor.

Gölbaşı protokolü
sanayiyi ziyaret etti

Mamak Çocuk Meclisi’nden 
THK Üniversitesi’ne ziyaret

70 yaşındaki
Yaşar Özkul,
Pursaklar
Belediyesi
Tevfik İleri
Kültür Merkezi
Spor
Salonu’nun
müdavimlerin-
den biri oldu.

70’lik dedenin
spor aşkı

Gökçek’ten, Rus 
mevkidaşına mektup

Çankaya’da çevre eğitimi



HABER MERKEZİ- Samsun AFAD tarafından
Samsun’da düzenlenen,çok özel niteliklere sahip
36K-9 arama kurtarma köpeğinin katıldığı "Canlı
İnsan Arama Türkiye Şampiyonası"na,Ankara
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığıda
özel olarak eğittiği 2 cins köpekle katıldı. 

Şampiyonaya katılan 6 yaşındaki Chivas
(Alman çoban)Türkiye ikincisi  olurken, 6 yaşında-
ki Pasha (Labrador RedRiver) Türkiye dördüncüsü
olarak,"Uzman K-9 Arama Kurtarma Köpeği" serti-
fikası  kazandı.

Dinçer Gülbağ, Ersin Ünver ve Mehmet Bayram
Alptuğ’dan oluşan İtfaiye Daire Başkanlığı eğit-
menlerinin yetiştirdiği K- 9 arama köpeklerinin
"uzmanlık" sertifikaları, Ankara AFAD
Merkezi’nde yapılan törenle, AFAD Başkanı Fuat
Oktay tarafından, Ankara Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Dairesi Başkanı Celil Sipahi’ye takdim edil-
di.  

Sınava katılan 36 K-9 arama kurtarma köpekle-
ri;çeviklik parkurları, tırmanma aparatları, yüksek
ve oynar hareketli düzlemlerde denge sağlama,
geçiş tünellerinde de yetenek ve kondisyonlarınıser-
gilediler. K-9arama kurtarma köpekleri, gündüz ve
gece koşullarında, değişik şartlarda enkaz altında
kalan veya kaybolan canlı insanları bulma ve itaat
sınavlarına katıldı.Tüm sınavları başarıyla tamamla-
yan 17 K-9 arama kurtarma köpeği sertifika almaya
hak kazanarak, canlı insan arama ve kurtarma çalış-
malarına etkin şekilde katılabilecek düzeyde olduk-
larını kanıtladı. 

Şampiyonada jüri, Emniyet Genel Müdürlüğü,
Jandarma Komutanlığı, AFAD, Samsun 19 Mayıs
Üniversitesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Dairesi Başkanlığı uzmanlarından oluştu. 

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı
Celil Sipahi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, uzman
kadrosu ve özel eğitimli köpekleriyle, her an göreve

hazır olduklarını belirterek, "Ekibimiz, Ankara'nın
ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinde meydana gelen
göçük, çökme ve diğer doğal afetlerde, enkaz altın-
da kalan canlıların kurtarılmasında başarılı çalışma-
lara imza atıyor. Uluslararası standartlarda yetiştir-
diğimiz 5 adet K-9 arama ve kurtarma köpeğimiz,
her türlü zor görevi yüklenebilecek kapasiteye
sahip bulunuyor. 2 arama kurtarma köpeğimizin
eğitimi de devam ediyor. "

İtfaiye Daire Başkanlığı'nın, kazandığı başarılar-
la dünyanın dört bir yanında gerçekleştirilen K-9
arama ve kurtarma köpekleriyle ilgili yarışmalara
ve çeşitli uluslararası organizasyonlara davet edildi-
ğini bildiren Celil Sipahi, "Son olarak Köpek Irkları
ve Kinoloji Federasyonu Arama Köpekleri
Komisyonu tarafından,Şubat ayında düzenlenen
'Uluslararası Köpekli Doğa Araması Sınavı'nda,  K9
köpeklerimiz, ikincilik ve üçüncülük kazandı" diye
konuştu.

HABER MERKEZİ-
Yenimahalle Belediyesi tarafından
düzenlenen ücretsiz müzikal çocuk
oyunları ünlü tiyatrocu
CantuğTuray’ın yazdığı “Minik
Kurbağa” adlı oyun ile devam
ediyor. 

50. Yıl Dört Mevsim Tiyatro
Salonu’nda sahnelenen, dostluk
ve sevgi temalarının işlendiği
oyunda gerçek bir sevginin önün-
de hiçbir engelin olamayacağı
mesajı verildi. 

Sahnelendiği ilk günde ilçe
genelinden 4-8 yaş arası yaklaşık
500 çocuğun izlediği oyunda
salon kahkahalarla inledi. Gerçek
sevginin gücünü tiyatro perdesinden
öğrenen çocuklar zaman zaman da
oyuna dahil oldu. 

Oyunun sonunda tiyatro salonun-

dan ayrılan miniklere, Yenimahalle
Belediyesi tarafından hikaye kitabı
dağıtıldı.

8 Aralık Salı günü başlayan
oyun, 29 Aralık Pazar gününe kadar
her Salı saat 10.00’da, her Perşembe
ve Pazar günü ise saat 14.00’da sah-
nelenmeye devam edecek.

HABER MERKEZİ-Altındağ
Belediyesi Önder Kadın Eğitim ve
Kültür Merkezi üyeleri, Sevgi
Evleri’nde kalan, korunmaya muhtaç,
öksüz ve yetim çocukları sevindirdi. Her
biri öksüz ve yetim olan 20 çocukla bir
araya gelen Altındağlı kadınlar, onlara
gönüllerince eğlendikleri keyifli bir gün
yaşattı. Çocuklarla buluşan Altındağlı
kadınlar, ilk olarak onlarla birlikte pik-
nik yaptı. Kendi elleriyle pişirdikleri
yemekleri çocuklarla birlikte yiyen
kadınlar, daha sonra onlarla birlikte hay-
vanat bahçesi ve barınak ziyareti yaptı.
Çocukları atlara bindiren, onlarla gönül-
lerince eğlenen Önderli kadınlar, çocuk-
lara mutlu bir gün armağan etti. 

Sevgi Evleri’nde kalan çocukların
gönüllerince eğlenmelerini ve güzel bir
gün geçirmelerini sağladıkları için çok
mutlu olduklarını söyleyen Önder Kadın
Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi Perihan

Cıbır “Böyle bir programda yer aldığım
için çok mutluyum. .Programın yapılma-
sı için emek harcayanlardan Allah razı
olsun.”dedi.

Sevgi Evleri’ndeki çocuklarla birlik-
te olmayı ne zamandır istediğini belirten
Hatice Turgut ise kendilerine bu imkan-
ları sağladığı için Altındağ Belediyesi’ne
ve BaşkanVeysel Tiryaki’ye teşekkür
etti. 

HABER MERKEZİ- Altındağ Belediye
Başkanı Veysel Tiryaki okul ziyaretlerine devam
ediyor. Başkan Tiryaki, bu sefer de Peyamitepe
İlkokulu’nu ziyaret etti. Öğrenci sağlığını her şey-
den önde tutan Tiryaki, çocuklara diş macunu, diş
fırçası ve oyuncak hediye etti. Başkan Tiryaki, okul
yönetiminin taleplerini de göz ardı etmedi.
İhtiyaçların giderilmesi için düğmeye basan Tiryaki,
çocukların en sağlıklı koşullarda eğitim görmesi
için okula temizlik seti yardımında bulundu.
Altındağlı öğrenciler ise Başkan amcalarını sevgi
çemberine alarak kendisine çiçekhediye etti.

Başkan Tiryaki, okullarla daha çok ilgilenilmesi
gerektiğinin altını çizdi. 

Tiryaki, yaklaşık 10 yıldır Altındağ’ın okullarını
gezdiklerini ve ihtiyaçların giderilmesi için ne gere-
kiyorsa yaptıklarını vurguladı. “Yatırım, insan odak-
lı olmalıdır. Bir öğretmen, tüm meslek hayatı
boyunca bir öğrenci yetiştirirse benim gözümde
görevini yerine getirmiş demektir. Çocuğun sosyal
aktivitelerde yer alması, sanatla, sporla uğraşması
en az dersleri kadar önemlidir. Çocuğun kitapla
haşir neşir olmasını sağlamalıyız. Bu ülkenin gele-
ceği çocuklarımızın elindedir.”

ANKARA
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İDDİA YOK

Bu kişiliği en güzel “BUKALEMUN’A BENZERLER”
tanımlaması yapar. Doğrudur; bu tipleri en güzel ona
benzetebilirsiniz. Yani zaman ve zemine göre şekil
değiştirirler. Mevsime ve saate göre biçimden biçime
girerler.

Neden bu tabirle isimlendirilmektedirler? Çünkü kişi-
liksiz, karaktersiz, aşağılık ve seviyesizliklerinden dolayı
bu tabire layık görülmektedirler. Layık görüldükleri üzere
renkten renge; şekilden şekle; tipten tipe girdiklerinden
bu isimlendirme tam da onları tarif etmektedir.

Hava sıcak, güzel, duru atmosferde iken ona sığınır-
lar. Azıcık soğukluk, endişe ve gelebilecek zarar ya da
çıkarlarına ve rahtlarına muhalif bir durum sezdiklerinde
de arkalarına bakmadan, dostlarını ve sevdiklerini
düşünmeden, koşarcasına başka mecralara kaçarlar.

İnsanlık tarihini inceldiğimizde hemen hemen her
asırda bu tiplerle karşılaşırız…

İnsanlığa rehber olmuş müstesna insanlar olan
Peygamberlerin etrafında da onların da dışındaki insan-
ların yanında da bu tipleri görmek mümkündür. Çünkü
onlar çıkarlarının, rahatlarının, dünyalarını mamur ede-
cek, etme ihtimali olacak her mekânı ararlar, buldukları
yere de yerleşmeye çalışırlar.

Bu tiplerde, mükemmel insanda bulunması gereken
güzel huyların, sıfatların, ahlakın hiçbirisini bulamazsınız.
Onlar bir nevi münafıklardırlar. Münafıkları anlatan Yüce
Beyanımız(Kuran-ı Kerim) onları şöyle tanımlamaktadır:
“(Bu münafıklar) müminlerle karşılaştıkları vakit "(Biz de)
iman ettik" derler. (Kendilerini saptıran) şeytanları ile baş
başa kaldıklarında ise: Biz sizinle beraberiz, biz onlarla
(müminlerle) sadece alay ediyoruz, derler.”

“Onların (münafıkların) durumu, (karanlık gecede) bir
ateş yakan kimse misalidir. O ateş yanıp da etrafını
aydınlattığı anda Allah, hemen onların aydınlığını giderir
ve onları karanlıklar içinde bırakır; (artık hiçbir şeyi) gör-
mezler.”

“Yahut (onların durumu), gökten sağanak halinde
boşanan, içinde yoğun karanlıklar, gürültü ve yıldırımlar
bulunan yağmur(a tutulmuş kimselerin durumu) gibidir.
O münafıklar yıldırımlardan gelecek ölüm korkusuyla
parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Hâlbuki Allah, kâfirleri
çepeçevre kuşatmıştır.”

“(Münafıklar) inananlarla karşılaştıklarında "İman
ettik" derler. Birbirleriyle baş başa kaldıkları vakit ise:
Allah'ın size açtıklarını Rabbiniz katında sizin aleyhinize
hüccet getirmeleri için mi onlara anlatıyorsunuz; bunları
düşünemiyor musunuz? derler.”(Bakara Suresi:2/14-17-
17-76. ayetler)

Bu ayetleri dikkatlice incelersek, âcizane benim de
yukarıda çerçevesini çizdiğim kişilik yönlerinin birçoğu-
nu bu tiplerde görmemiz mümkündür.

Bir diğer nokta da bu ayetlerin hepsinin
Efendimizin(a.s.v) Medine’de olduğu dönemde inzal
buyrulmasıdır(indirilmeleridir). Yani Mekke döneminde
inen ayetler değildir. Çünkü bu dönemde saflar bellidir
ve de Efendimiz(a.s.v) ve Mü’minlerin yanında olma bir
bedel istiyordu. Bu bedeli ödememek için onların saffın-
da durmuyorlardı. Fakat gün gelip çıkarlar ve dünya
hesapları söz konusu olunca, güçlü kimse onların safına
geçtiler. Bu geçişlerinde de dünyevi hesapları olduğun-
dan gerçek kimliklerini gizlediler. Tıpkı devran döndü-
ğünde tekrar başka kimliğe girecekleri gibi…

Ayetler üzerinde biraz daha kafa yorarsak karşımıza
şunlar çıkmaktadır: Neden Medine dönemi? Çünkü
Medine döneminde Mekke müşrikleri yoktur. Nerdeyse
güç ve kuvvet Müslümanlara geçmiş durumdadır.
Dolaysıyla onların arasına, çıkarları ve dünyevi hesapları
için giren ikiyüzlü menfaatçiler bu huyu tercih etmişler.
Gerçek yüzlerini ve sıfatlarını ancak gizleyerek onlara
yanaşmaktadırlar. Bu huylarındandır ki zoru gördüklerin-
de ya da güç kaymasını sezdiklerinde hemen oraya
doğru koşmanın, kaymanın planları ile uğraşıyorlar.
Uğraşmakla kalmıyorlar kendilerine yandaş ve yoldaş
da bulmanın gayreti içine giriyorlar…

Değerli okurlarım,
Şimdi bu aydınlatıcı ayetler ışığında, dün ve bugün

iktidarın bir takım imkânlarını devşirmek üzere şekil
değiştiren, kılıktan kılığa bürünen, biçimden biçime
giren ikiyüzlü, bukalemun tipler olan dönekleri ve onların
çirkin dünyasını iyi tanıyalım.

“Dün dündü; bugün de bugün…” diyerek kişilik
değiştiren şahsiyetsizlerin memlekete ve millete ne fay-
dalarının olacağını varın siz hesaplayın…

“Allah’ın(c.c) dinine, Müslümanlara ve insanlığa olan
sevgi ve alakasını çıkarları ile bir tutan, inanmış kimsele-
rin güçlü olduğunu görünce “biz de sizdeniz” diyen,
güçlerinin yok olup zayıfladığını sezince de, “bakmayın
bizim dün iktidarda olanların yanında yer aldığımıza
aslında biz göstermelik onların yanındaydık; asıl yerimiz
ve gönlümüz sizin yanınızdı” dönekliğini sergileyenlerin
nasıl bir karaktere sahip olduklarını bilmeyip anlamaya-
cak ne vardır?

Döneklerin dünyasını anlatan yukarıdaki ayetler ile
yer yer de şahit olduğumuz bu aşağılık durumlar için
bakın Rabbimiz Efendimize(a.s.v) ve onun Ümmeti
olduğunu söyleyen gerçek iman sahiplerine nasıl bir
metoda göre davranılmasını emrediyor: “Ey Peygamber!
Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı sert
davran. Onların varacağı yer cehennemdir. O gidilecek
yer ne de kötüdür!”

Bu ne demektir? Allah’ın(c.c) varlığını ve nimetlerini
ret ederek nankörlük yapana inkârcılara ve dönek
münafıklara karşı sürekli bir mücadele içinde olmalıyız.
Olmalıyız ki insanlık rahat etsin. Yeryüzü Cennet’e dön-
sün; Cehennem olmaktan kurtulsun…

Çünkü her asırda olduğu gibi günümüzde de dine,
dindara, Allah’ın(c.c) muttaki kullarına en büyük zarar
hep bu tiplerden gelmiştir. Bugün de menfaatlerine göre
saf değiştiren, çıkarcı, beklenti sahibi, dünya yörüngeli
yaşayan dönek tipler, güzel insanlara ve dünyaya hep
zarar vermişlerdir, vermektedirler…

Saf ruhlarla kirli ruhların, samimane inanmışlarla
dönek tiplerin, topuğu üzere dönenlerle Rıza-i İlahi
yolunda sarsılmaz, sabitkadem duranların biri birinden
ayrıt edilmesi gereken günümüzde, Hak’tan, adaletten,
hakkaniyetten, vefadan, hakiki Mü’min olmadan yana
ruhunu teslim edenlere ne mutlu!

Rabbim, ikiyüzlü, dönek, çıkarcı, güne ve zemine
göre yol alan bukalemun tiplerin saffında ölmekten biz-
leri korusun.

Vefadan, sadakatten, istikamet üzere olmaktan…
Bizleri ayırmasın.

DÖNEKLİK-DÖNEKLER

Abdullah Cengiz 
Eğitimci/Yazar

cengizicyer@hotmail.com

Samsun AFAD
tarafından
düzenlenen
"Canlı İnsan
Arama Köpekleri
Türkiye
Şampiyonası”nda
Ankara
İtfaiyesi’nin K-9
köpekleri Chivas
ve Pasha, ikinci
ve dördüncü
oldu. Köpeklerin
"uzmanlık" serti-
fikaları,
Ankara'da
düzenlenen
törenle verildi.

K-9 köpeklerine
sertifika verildi

“Minik Kurbağa” oyunu
minikler için sahnelendi

Önderli kadınlar yetimleri sevindirdi

HABER MERKEZİ- Yenimahalle
Belediyesi Turgut Özakman Yüzme
Havuzu ve Spor Tesisi, tanıtım günleriy-
le ve kış kampanyasıyla vatandaşla
buluştu. 

Tanıtım günlerinde tesisin bünyesin-
de barındırdığı grup egzersizleri ve
branşlar hakkında vatandaşa bilgilendir-
me yapılırken, kış kampanyası ile de yıl-
lık ve aylık üye olmak isteyenlere indi-
rimli kayıt yapıldı. Yeni üye olanlara

ücretsiz kullanabilecekleri havuz ve fit-
ness programları da hediye edildi.

Spor eğitmenleri Insanity, Step,
Aerobik, Zumba, Plates ve Spinning
şovlarıyla büyülerken, spor dallarının
tanıtımını dikkatle izleyen vatandaşlar
ise eğitmenlere tempo tutarak eşlik etti-
ler.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği
tanıtım gününde 6 spor dalında göster-
dikleri performanslarıyla büyüleyen eğit-

menler, hareketli şovlarıyla izle-
yenleri kendilerine hayran bırak-
tılar. 

Tanıtım sonundan tesiste
üyelikleri bulunan ve üyelikleri
bulunmayan Yenimahalleliler
tarafından izlenen eğitmenler,
alkış yağmuruna tutuldu. 

Eğitmenler de vatandaşlara
teşekkür ederek, tüm vatandaşla-
rı grup egzersizlerine davet etti-
ler.

Yenimahalleliler grup egzersizinde

Öğrencilerden Tiryaki’ye sevgi seli
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NEW YORK - Suriye'de faaliyet gösteren silahlı grupların
safında savaşmaya giden yabancı ülke vatandaşı sayısında, son
18 ay içinde iki katın üzerinde artış olduğu belirtildi.

Merkezi New York'ta bulunan ve güvenlik araştırmaları
yapan Soufan Group adlı şirketin hazırladığı raporda, Haziran
2014'te 12 bin olarak tahmin edilen Suriye'deki yabancı savaşçı
sayısının, Aralık 2015 itibarıyla 27 bin ile 31 bin arasında
bulunduğu ifade edildi.

Yeni istatistiklerin başta DAEŞ olmak üzere Irak ve
Suriye'deki terör örgütlerine dış ülkelerden katılımı engellemeye
yönelik çabaların yeterince etkili olmadığını gösterdiği öne
sürülen raporda, 86 farklı ülkeden kişilerin iç savaşa katılmak
için Suriye'ye gittiği kaydedildi.

Raporda, Rusya ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinden
Suriye'ye giden yabancı savaşçı sayısında son 18 ayda yüzde
300'lük bir artışın tespit edildiği belirtildi.

Suriye'de Rusya'dan en az 2 bin 400 savaşçının bulunduğuna
işaret edilen raporda, bu savaşçıların büyük bölümünün
Çeçenistan ve Dağıstan bölgelerinden gittiği kaydedildi. Eski
Sovyet ülkelerinden ise 4 bin 700 kişinin iç savaşta yer aldığı
ifade edildi.

Avrupa Birliği ülkelerinden Suriye'ye savaşmaya gidenlerin
sayısının son 18 ay içinde 2 bin 500'den en az 5 bine yükseldiği
vurgulanan raporda, bunların 3 bin 700'ünün Almanya, Fransa,
İngiltere ve Belçika kaynaklı olduğu belirtildi. Öte yandan,
bugüne kadar söz konusu dört ülkeden Suriye'ye savaşmaya
giden yaklaşık bin kişinin ülkelerine geri döndüğü kaydedildi.

Raporda, Suriye'deki iç savaşa en fazla yabancı katılımının
Tunus'tan olduğu, Ekim 2015 itibarıyla yaklaşık 6 bin
Tunuslunun Suriye'de bulunduğu aktarıldı.

Tunus'u söz konusu kategoride 2 bin 500 kişiyle Suudi
Arabistan ve 2 bin 400 savaşçı ile Rusya takip ediyor. Raporda,
Türkiye'den 2 bin 100, Ürdün'den 2 bin kişinin Suriye'deki iç
savaşa katıldığı belirtiliyor. (AA)

ANKARA - Suriyeli muhalif gruplar, Suudi Arabistan'ın
başkenti Riyad'ta düzenlenen toplantının ilk gününde Cenevre
mutabakatı gereğince Beşşar Esed'in tam yetkili geçiş hüküme-
tinde ve Suriye'nin geleceğinde yer almaması şartıyla rejim ile
müzakereye oturabilecekleri yönünde karar aldı. Konu, yarın
yayımlanması beklenen sonuç bildirisinde net olarak ifade edi-
lecek.

Suriye muhalefetinin siyasi ve askeri unsurları, 18 Aralık'ta
New York'ta gerçekleştirilecek Suriye görüşmeleri öncesinde
Riyad'da ortak pozisyon belirlemeye çalışıyor.

Toplantıya katılan gruplardan alınan bilgiye göre, sabah baş-
layan oturumda geçen ayki Viyana görüşmelerinde yönetimle
ilgili 6 aylık geçiş süreci ve 18 ay sonra oluşturulması öngörü-
len yeni hükümetle ilgili konular tartışıldı. Oturumun sonunda
yapılan oylamadan, Ocak 2014'te Esed rejimiyle başlayan
görüşmelerin devam edilmesi sonucu çıktı.

Buna göre, Esed'le Cenevre-1 Bildirisi ve BM'nin 2118 sayı-
lı kimyasal silahlarla ilgili kararı çerçevesinde masaya oturula-
cak. Tam yetkili geçiş hükümetinde ve seçim sonrası oluşturula-
cak yeni hükümette Esed'in yeri olmayacak. Ayrıca, BM'nin
Esed'in sivillere yönelik kullandığı kimyasal silahlarla ilgili
araştırmayı yürüten Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü
(KSYÖ) süreci de devam edecek. BM yetkilileri KSYÖ'nün
şubat ayında hazırladığı ilk raporu BM Güvenlik Konseyi'ne
sunacağını açıklamıştı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından toplantıyla ilgili
yapılan açıklamada, muhalif grupları davet etme kararının,
Suriye konusunda rol oynayan uluslararası güçler ve Birleşmiş
Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile
yapılan istişare sonunda alındığı kaydedilmişti. Davetin, 14
Kasım'da Viyana'da düzenlenen toplantıya katılan üyeler ile
Suriyeli muhaliflerin isteği üzerine gerçekleştirildiği belirtilmiş,
Suudi Arabistan yönetiminin, muhaliflerin bağımsız müzakere-
lerde bulunması ve Cenevre-1 Bildirisi'nde üzerinde anlaşılan
ilkelerde görüş birliğine varması noktasında her türlü imkanı
sağlayacağı ifade edilmişti.

Riyad'a davet edilmeyen PKK'nın Suriyeli kolu PYD, dün
Haseke'de kendine yakın bazı küçük gruplarla alternatif toplantı
düzenlemişti. (AA)

Suriye'deki savaşta yabancı
sayısında büyük artış

MUSUL - Sincar ve Telafer kentleri arasın-
daki 40 kilometrelik mesafenin yarısına kadar
ulaşan Peşmerge, kenti çıplak gözle görebili-
yor. Kente giden ana caddeye büyük hendek-
ler kazan Peşmerge, herhangi bir saldırıya
karşı mevzilerdeki nöbetini sürdürüyor.

Telafer kentine 20 kilometre uzaklıktaki
Umum Şebabi Mevzisi'ndeki Peşmerge
Komutanı Albay Behçet Teymus AA muhabi-
rine yaptığı açıklamada, "Şengal'in (Sincar)
düşmesinden sonra, militanların bölgedeki
etkinliği çok azaldı çünkü burası kendileri
için oldukça stratejik bir yere sahipti.
Bununla beraber Telafer'i Musul ve Şengal'e
bağlayan ana yolda çeşitli hendekler kazdık,
şu anda kent girişlerinin bir kısmı elimizde"

ifadelerini kullandı.
DAEŞ'in savunma pozisyonunda olduğunu

vurgulayan Teymus, "Uluslararası koalisyon
güçlerinin hava saldırılarından önce bölgede-
ki militanların hareketliliği çıplak gözle çok
yakından görülebiliyordu. Ancak hava saldırı-
larının başlamasından sonra bu durumda
ciddi bir azalma meydana geldi. Telafer ken-
tindeki mevzilere baktığımızda kimse dür-
bünlerimize takılmıyor. DAEŞ, eskiden 24
saat boyunca farklı taktiklerle saldırı düzenli-
yordu ancak artık sadece geceleyin mevzilere
sızarak, intihar eylemleri yapabiliyor" bilgisi-
ni paylaştı.

"DAEŞ ile mücadelede en büyük engel ve
tehdit mevzilerimize gelen bombalı araçlar ile

kendine bomba bağlayan militanlardır" diyen
Teymus, "Bunun önüne geçmek için tüm
mevzilerimizi beton duvarlar ile güçlendirdik.
Saldırıların gece olmasından dolayı tüm mev-
zilere güçlü projektörler taktık" şeklinde
konuştu.

Militanların uluslararası koalisyon güçleri-
nin hava saldırılarından korunmak için karar-
gahlarının altına çeşitli tüneller kazdığını söy-
leyen Teymus, "Kontrol ettiğimiz bölgelerde-
ki militanların karargahlarında çok ilginç şey-
lerle karşılaştık. Mesela uçaklara hedef olma-
mak için karargahın altına tünel kazılmış,
sığınak yapılmış veya faklı bir tünelle çok
uzak bir bölgeye çıkış verilmiş" diye konuştu.
(AA)

PARİS -  Fransa'da geçtiğimiz hafta sonu yapılan
bölgesel seçimlerde, birinci parti olarak çıkan ve oy
oranını yüzde 27,73'le rekor seviyeye taşıyan aşırı
sağcı Ulusal Cephe Partisi, (FN) Paris'te yaşanan
terör saldırılarını kendi lehine çeviren parti oldu.

Jean Marie Le Pen tarafından kurulan ve halen
kızının liderliğini yürüttüğü aşırı sağcı FN, Paris'te
130 kişinin hayatına mal olan saldırılar sonrası
"radikal İslam" söylemini ve Müslüman kökenli
göçmenlere karşı eleştirilerini iyice sertleştirmişti.

Saldırıların hemen ertesinde Müslümanları doğ-
rudan hedef alan açıklamalardan kaçınan FN, böl-
gesel seçimlere kısa bir süre kala "radikal İslam" ve
"İslamizm" şeklinde eleştirileri ile doğrudan
Müslümanları hedef almaya başlamıştı.

Le Pen, seçimlerden dört gün önce düzenlediği
mitingde, "Bizim bu savaşı kazanmamız lazım.
Eğer yenilirsek, şeriat anayasamızın yerini alacak",
demişti. Yine seçimlere birkaç gün kala Fransa'nın
güneyindeki Provence Alpes Cotes d'Azur bölgesin-
den FN adına aday olan Le Pen'in yeğeni Marion
Marechal Le Pen, "Bizim ülkemiz, İslam toprağı
değildir. Bir Müslüman, ancak Yunan ve Roma
uygarlığının ve 16 yüzyıllık Hristiyan geçmişinin
şekillendirdiği adet ve hayat tarzımıza baş eğme
koşuluyla kendini Fransız olarak görebilir" ifadele-
rini kullanmıştı.

FN'in seçim öncesi stratejisini ve aldığı yüksek
oy oranını AA muhabirine değerlendiren uzmanlar,
Fransa'da saldırılar öncesi gücünü artırmakta olan
aşırı sağın, saldırılar sonrası konumunu daha da
güçlendirdiği ve Fransa'nın üçüncü büyük partisine
dönüştüğünü ifade etti.

Saldırılar sonrası Fransa hükümetinin güvenlik
politikalarında revizyon, göçmen akımı ve terörle
mücadele gibi FN'in öncelik verdiği konulara
yöneldiğini vurgulayan, RAND Düşünce Kuruluşu
Siyasal Bilimler Uzmanı Stephanie Pezard, "Paris
saldırıları, FN'in en çok üstünde durduğu güvenlik,
radikal İslam, Schengen sistemi eleştirisiyle
Avrupa'nın gereksizliği hatta tehlike oluşturması
gibi konuları ön plana taşıdı. Saldırılar, FN'e oy ver-

meyi düşünen kişileri daha kuvvetli biçimde aşırı
sağa yöneltti" yorumunda bulundu.

FN'in saldırılar sonrası oluşan güvenlik zafiyeti
hissinden faydalandığını belirten London School of
Economics'te Avrupa'da aşırı sağ partiler üzerine
çalışmalar yürüten araştırma görevlisi Marta
Lorimer ise, "FN, saldırıları en çok kendi lehine
çeviren parti oldu. Saldırılar sonrası, kararsızlar ve
aşırı sağa oy vermekte tereddüt edenler FN'e yönel-
di" dedi.

FN'in geçmişi itibariyle siyaseten doğruluk ve
kültürel çoğulculuk gibi kavramlara saygı duymadı-
ğının altını çizen Lorimer, "FN, diğer partilere göre
kendini zapt etmeden İslam'ı eleştirebiliyor" ifadesi-
ni kullandı.

FN'in oy tabanını sağlamlaştırmasına rağmen
2012'den beri oy oranını düzenli biçimde artırdığını

hatırlatan Lorimer, "FN'in galibiyeti sadece şu anki
koşullara bağlı olmadan öte" değerlendirmesini
yaptı.

Aşırı sağın oy oranında belli bir istikrara ulaştığı-
nı ve 1980'lerden bugüne uzun vadeli bir başarıya
ulaştığını savunan Pezard, şunları söyledi.

"FN, Fransız siyasetinde gittikçe daha önemli bir
yer kaplıyor. Bir kez daha, gazetelerin manşetinde
FN yer alıyor ve diğer partiler FN'e göre hesap yap-
mak zorunda kalıyor"

Halen iktidarda olan Sosyalist Parti'nin üçüncü
geldiği bölgelerde yarıştan çekildiğini ve seçimin
ikinci turuna katılmayacağını vurgulayan Pezard,
"Bölgesel seçimler bir kez daha Fransa'da iki partili
sistemin çöktüğünü ve FN'in marjinal veya göz ardı
edilebilir bir güç olarak görülemeyeceğini gösterdi"
diye konuştu. (AA)

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, Musul'a
bağlı Sincar'ın kurtarılmasından sonra, terör örgütü DAEŞ'in elinde
bulunan Telafer kentine doğru mevzi kazmaya başladı.

Peşmerge güçleri, Telafer kentine
doğru mevzi kazmaya başladı

Paris saldırıları seçmeni aşırı sağa kaydırdı

WASHINGTON -  ABD öncülüğünde 2014
yılının Ağustos ayında oluşturulan DAEŞ karşıtı
koalisyon, Suriye ve Irak'ta hava saldırılarıyla
terör örgütü DAEŞ'e karşı mücadele verirken,
bölgesel dinamikler koalisyonun işini daha da
zorlaştırıyor.

Paris'teki terör saldırılarının ardından DAEŞ'e
karşı mücadelenin dozunu artırma kararı alan
uluslararası koalisyon, bugüne kadarki etkinliği
ve bundan sonra nasıl bir noktaya evrileceği
yönünde zaman zaman tartışma konusu oluyor.

Gerek Esed'in siyasi geleceği etrafında kilitle-
nen süreç gerekse Rusya'nın Suriye'deki iç sava-
şa giderek artan bir askeri güçle müdahil olması,
DAEŞ karşıtı koalisyonun göstereceği perfor-
mansın daha fazla önem taşıdığı bir sürece kapı
aralıyor.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Siyaset
Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA)
Washington DC Araştırma Direktörü Kılıç Buğra
Kanat, koalisyonun kuruluş sürecindeki mücade-
le stratejisinin DAEŞ'i önce geriletmeyi, daha
sonra da yok etmeyi amaçladığını kaydetti.

"Her ne kadar örgütün bazı bölgelerde ilerleyi-
şi durmuş olsa da örgütü tamamen ortadan kaldı-
racak bir sürecin henüz başlatılamadığını görü-
yoruz" diyen Kanat, sadece hava saldırılarıyla
böyle bir operasyonun başarılı olma ihtimalinin
oldukça düşük olduğunu vurguladı.

DAEŞ'in taktiksel ve operasyonel esneklik ser-
gileyen, gerektiğinde düzenli ordu, gerektiğinde
isyan hareketi ve gerektiğinde ise bir terör örgü-
tünün yöntem ve metotlarını kullanabilen bir
örgüt olduğunu belirten Kanat, buna karşılık
koalisyon üyeleri arasında yeteri kadar organize
olmuş ve kendi arasında koordinasyonu sağlamış
bir yapının inşa edilemediğini dile getirdi.

Koalisyonun en doğru stratejiyi aradığı süreçte
DAEŞ'in Türkiye, Mısır ve Avrupa şehirlerinde

saldırı yapabilecek bir potansiyele ulaşmış oldu-
ğuna dikkati çeken Kanat, şu değerlendirmede
bulundu:

"DAEŞ koalisyonunun oluşturulduğu süreçte,
koalisyon üyelerinin operasyonlara nasıl katkıda
bulunacağı konusunda sanıyorum tam anlamıyla
bir anlaşmaya varılmış değildi. Ciddi ve acil teh-
dide karşı bir reaksiyon verildi. Ancak asıl prob-
lem, bu operasyonların sahada devam ederken
gerek istihbari gerek güvenlik ve polisiye anla-
mında eş güdümün tam olarak sağlanamaması
büyük bir eksiklik yarattı."

Başından beri Esed rejimine destek veren
Rusya'nın müdahaleci yaklaşımının Suriye'deki
birçok denklemi önemli ölçüde etkilediği, buna
mukabil ABD öncülüğündeki koalisyonun
DAEŞ'e karşı yol haritasının nasıl olacağının ise
yeterince net olmadığı yorumları yapılıyor.

Kanat, konuyla ilgili değerlendirmesinde,
Rusya'nın bölgeye müdahalesi sonrasında koalis-
yonun nasıl bir yol izleyeceğinin henüz yeterince
açık olmadığını kaydederek, "Eylül ayından bu
yana tansiyonun düşürülmesi ve olası operasyo-
nel çatışmaları engellemek adına bazı adımlar
atıldı. Ama bu noktada ciddi bir sorun var çünkü
Rusya her ne kadar operasyonun adını DAEŞ'e
karşı mücadele olarak adlandırsa da saldırıları-
nın büyük bir bölümünü DAEŞ'in olmadığı alan-
lara yapıyor" ifadelerini kullandı.

Washington merkezli Atlantik Konseyi'nden
Ortadoğu Barış ve Güvenlik Girişimi Direktör
Yardımcısı Marri Janeka da aynı şekilde, sadece
hava operasyonlarıyla koalisyonun DAEŞ'e karşı
etkili bir sonuç elde etmesinin mümkün olmadı-
ğını savundu.

Esed'in geleceğine ilişkin ABD ile Rusya ve
İran arasındaki anlaşmazlığın devam ettiğini
söyleyen Janeka, "Ne yazık ki ABD, Esed'in
denklemden çıkacağı ortamı sağlayamadı. Böyle

bir durumda çatışmaya katılan Rusya ise çok
büyük oranda DAEŞ'in olmadığı alanları bomba-
lıyor" diyerek yeni durumda bölgede çözümün
daha da zorlaştığına değindi.

Janeka, Paris saldırılarının ardından devreye
giren Fransa, İngiltere ve Almanya'nın bugünkü
askeri etkinliklerinin nereye kadar devam edece-
ğinin belli olmadığını ifade ederek, günün
sonunda koalisyonun büyük oranda bir
"Amerikan girişimi" olmaya devam ettiğini dile
getirdi.

"Sadece hava saldırılarıyla DAEŞ'i yenemezsi-
niz" diyen Janeka, koalisyon güçlerinin er ya da
geç bir kara operasyonu yapıp yapmama nokta-
sında zor bir tercih ile yüzleşmek zorunda kala-
caklarını kaydederken, Kanat'a göre, her geçen
gün uluslararası koalisyonun aleyhine işliyor.

Bu çerçevede, Suriye'de yaklaşık 5 yıldır
devam eden iç savaş koşullarının nasıl ortadan
kaldırılacağı ve DAEŞ tehdidinin nasıl bertaraf
edileceği tartışması sürecek gibi gözüküyor.
Mevcut durumun sadece hava saldırılarıyla sona
erdirilemeyecek kadar "karmaşık" olduğu yakla-
şımı ise giderek ağırlık kazanıyor.

DAEŞ'in adeta bölgesel bir terör örgütü haline
gelmesiyle ABD öncülüğünde 8 Ağustos 2014'te
"Doğal Kararlılık Operasyonu" adıyla oluşturu-
lan koalisyon, eylül ayında ilk hava saldırılarını
gerçekleştirdi.

Birleşik Ortak Görev Gücü (Combined Joint
Task Force) adı altında Irak merkezli olarak
oluşturulan DAEŞ karşıtı uluslararası koalisyo-
nun sözcülüğünü ABD ordusundan Albay Steve
Warren yapıyor. Uluslararası koalisyonda
ABD'nin partner ülkelerle birlikte düzenlediği
askeri operasyonların koordinasyonu, Başkan
Barack Obama'nın görevlendirmesiyle ABD
Merkez Komutanlığı (U.S. Central Command-
CENTCOM) tarafından yürütülüyor. (AA)

DAEŞ karşıtı koalisyonun
stratejisi yetersiz kaldı

Muhalefetten 
Esed'le müzakereye

“şartlı” onay

Jean Marie Le Pen tarafından
kurulan ve halen kızının liderliğini
yürüttüğü aşırı sağcı FN, Paris'te 130
kişinin hayatına mal olan saldırılar
sonrası "radikal İslam" söylemini ve
Müslüman kökenli göçmenlere karşı
eleştirilerini iyice sertleştirmişti.



vAn - Doğu Anadolu Bölgesindeki 3 ilde yaşanan terör
olaylarından zarar gören 29 bin 479 kişiye 471 milyon 477
bin 928 lira tazminat ödendi.

Bölgede terör olaylarının yaşandığı dönemlerde evleri,
iş yerleri, araçları veya arazisi zarar gören, yakınlarını
kaybeden, alıkonulduğu için iş kaybı yaşayan vatandaşla-
rın mağduriyeti Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan
Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında
gideriliyor.

Terör olaylarından zarar gören vatandaşların taleplerini
yazılı ilettikleri valilik bünyesindeki zarar tespit komis-
yonları, 6 aylık süre içinde gerekli incelemeleri yaparak
dosyalar hakkında ret ya da kabul kararı veriyor.

Zarar tespit komisyonları, dosyaların görüşülmesi sıra-
sında ilgili kamu kuruluşlarından her türlü belge, bilgi ve
yardımı isteyebileceği gibi adli ve askeri teşkilat ile kolluk
kuvvetleri dışında kalan diğer kamu kurum ve kuruluşla-
rında çalışanları da bilirkişi olarak görevlendirebiliyor.

Van'da 11 yılda terör olaylarında mağduriyet yaşayan 34
bin 370 kişi, kanun kapsamında zararının tazmin edilmesi
için valiliğe başvurdu.

Komisyonca yapılan incelemede 18 bin 201 dosya sahi-
bine ödeme yapıldı, 15 bin 203 dosya için ret kararı veril-
di. 220 dosya hakkında uyuşmazlığın yaşandığı Van'da
746 dosya da görüşülmeyi bekliyor.

Başvurusu olumlu karşılanan 18 bin 201 kişiye 300 mil-
yon 368 bin 484 lira tazminat ödemesi yapıldı.

Yasanın çıktığı 2004 yılından bu yana Van ve ilçelerinde
terörden zarar gören vatandaşlara yapılan ödeme miktarla-
rı şöyle:

"Van merkezdeki 368 kişiye 1 milyon 771 bin 484,
Bahçesaray'da 2 bin 92 kişiye 29 milyon 670 bin 373,
Çatak'ta 5 bin 360 kişiye 90 milyon 287 bin 640,
Gürpınar'da 5 bin 531 kişiye 107 milyon 780 bin 285,
Başkale'de 3 bin 310 kişiye 46 milyon 30 bin 419,
Gevaş'ta 753 kişiye 13 milyon 530 bin 158, Çaldıran'da
670 kişiye 10 milyon, 786 bin 418, Erciş'te 44 kişiye 219
bin 326, Özalp'te 64 kişiye 224 bin 375, Saray'da 8 kişiye
64 bin 824, Muradiye'de bir kişiye 3 bin 177 lira."

6-7 EKİM oLAYLARındA oLUşAn 
zARAR İÇİn 23 MİLYon ödEndİ

Komisyon, ayrıca 6-7 Ekim'de DAEŞ bahanesiyle ger-
çekleşen izinsiz gösterilerde zarar gören 98'i resmi 170
araç ile 40 kamu binası, 20 okul, 11 siyasi parti binası, 9
banka şubesi, 5 dini müessese, 53 MOBESE kamerası, 22
ATM ve 523 iş yeri için 23 milyon 469 bin 13 lira ödeme
yapılmasını kararlaştırdı.

Zarar gören vatandaşlar ve kurumlara ödenen 23 milyon
469 bin lira, valilik ve kaymakamlıklarca oluşturulan hasar
tespit komisyonlarının incelemesinden sonra Başbakanlık
tarafından gönderilen ödenekle karşılandı.

Bitlis'te son 11 yılda kanun kapsamında 10 bin 179 kişi-
ye 123 milyon 896 bin 692 lira ödeme yapıldı.

Yasa çerçevesinde 2004-2015 yıllarında Bitlis merkez
ve ilçelerinde ödeme miktarlarıyla ödeme yapılan kişi
sayıları şöyle:

"Bitlis merkezde 2 bin 249 kişiye 33 milyon 132 bin
289, Tatvan'da 2 bin 655 kişiye 34 milyon 439 bin 161,
Ahlat'ta 227 kişiye 33 bin 131, Mutki'de 2 bin 3 kişiye 21
milyon 541 bin 794, Güroymak'ta 422 kişiye 2 milyon
782 bin 460, Hizan'da 2 bin 623 kişiye 31 milyon 967 bin
757 lira."  (AA) 

AnKARA  - AYnUR EKİz - Diyanet İşleri
Başkanlığı, aile içi, kadına yönelik şiddet, töre cina-
yetleri ve küçük yaşta zorla evlendirme gibi konular-
da bu yıl içinde 81 ilde, bin 533 dini faaliyet gerçek-
leştirdi.

Cami içi hizmetlerin yanı sıra, sosyal ve kültürel
içerikli din hizmetleri de sunan Diyanet İşleri

Başkanlığı, toplumu
bilinçlendirmek
üzere kadına ve
çocuğa yönelik

şiddetin önlen-
mesi konularına
hutbe ve vaaz-
larda yer vere-

rek, din
görevlileri

için de
çeşitli
eğitim
prog-

ramları
düzenliyor.

AA muhabiri-
nin Diyanet İşleri

Başkanlığından aldığı
bilgiye göre, bu yıl, aile

içi şiddet konusunda 21,

kadına yönelik şiddet konusunda 15, töre cinayetleri
konusunda ise 2 vaaz verildi, aile içi şiddet konulu 7,
kadına yönelik şiddet konulu ise 5 hutbe okutuldu.

81 il ve 272 ilçe müftülüğüne bağlı olarak hizmet
veren Aile ve Dini Rehberlik Büroları, kendilerine
yöneltilen fetva ağırlıklı soruları yanıtlarken, şiddet
mağdurlarına ise Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi
(ŞÖNİM) gibi yardım alabilecekleri birimlere ulaşma
konusunda yol gösterdi.

Din Hizmetleri Yönetim Sistemi verilerine göre, bu
yıl içerisinde Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafın-
dan, küçük yaşta zorla evlendirme 24, kadına yönelik
şiddet 77, çocuk ihmal ve istismarı 30, aile içi şiddet
konusunda ise 323 soruya yanıt verildi. Başvuru
sahipleri daha sonra konularla ilgili kurumlara
yönlendirildi.

47 bİn 566 dİn göREvLİSİ-
nİn EğİTİMİ TAMAMLAndı

Aile ve Sosyal
Politikalar
Bakanlığı ile
Diyanet İşleri

Başkanlığı, 2008 yılında "Ailenin
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin
Önlenmesinde Din Görevlilerinin
Katkısının Sağlanması Projesi"ni baş-
latmıştı.

Proje kapsamında İç Anadolu,
Marmara, Doğu ve Güneydoğu
Anadolu bölgelerindeki personele
yönelik, 16 eğitim gerçekleştirildi. 468
eğitici ile 47 bin 566 din görevlisinin
alan eğitimi de tamamlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yine bu
yıl, TÜİK verilerine göre intihar oran-
larının yüksek olduğu illerde "İntihar
ve Töre Cinayetleri Bağlamında Sosyal
Sorunlar ve İslam" konulu paneller
düzenlendi.

Bu kapsamda, kasım ayı içinde
Ankara ve İzmir'de yapılan panel, 18
Aralık'ta da Mersin'de gerçekleştirile-
cek. (AA)

RİzE  - MUHİTTİn SAndıKÇı -
Türkiye'nin en uzun tüneli özelliğini taşıyan,
Rize'yi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine
bağlayacak Ovit Tüneli'nin 20 bin 313 metrelik
bölümünün kazısı tamamlandı. Tünel kazı çalış-
ması, zor kış şartlarına rağmen aralıksız devam
ediyor.

Rize'nin İkizdere ilçesindeki 2 bin 640 rakımlı
Ovit Dağı'nda yapımı devam eden tünel, bin 369
metresi çığ tüneli olmak üzere toplam 14 bin 300
metre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun, dünya-
nın ise en uzun üçüncü tüneli olacak.

Tünelin havalandırması içinse ayrıca yüzde 15
eğimle bin 710 metre uzunluğunda yaklaşım
tüneli yapılıyor. Çift tüp şeklinde inşa edilecek
tünelin 800 milyon liraya mal olması planlanıyor.

Tünel hizmete alındığında Karadeniz ile Doğu
ve Güneydoğu Anadolu bölge-
leri arasında kış aylarında aşırı
kar ve çığ tehlikesi nedeniyle
aksayan ulaşım, kesintisiz ve
güvenli hale gelecek. Tünelin
giriş kotu bin 919 metre, çıkış
kotu 2 bin 236 metre ve tünel
içi boyuna eğim yüzde 2,13
olacak.

Tünelin tamamlanmasıyla,
250 kilometre olan Rize-
Erzurum karayolu, 200 kilo-
metreye düşecek.

"TünEL İnşAATındA
600 KİşİLİK EKİp 

ÇALışıYoR"

Rize Valisi Ersin Yazıcı, AA
muhabirine yaptığı açıklamada,
Ovit Tüneli Projesi'nin, Türkiye'nin önemli ve
ciddi yatırımlarından biri, bölgenin ise devam
eden en büyük projesi olduğunu belirtti.

Bölge için çok önemli kazanım olan projenin
yaz kış sürdürüldüğünü ifade eden Yazıcı, şöyle
konuştu:

"Tünel inşaatında 600 kişilik ekip çalışmasını
sürdürüyor. Çığ tünelleriyle yaklaşık 14,3 kilo-
metrelik bir tünel olacak. Her iki taraftan çalış-
malar devam ediyor. Sağ tüpte yaklaşık 10 bin,
sol tüpte de 10 bin olmak üzere 20 bin 300 metre
delme işlemi yapıldı. Kazının yaklaşık yüzde
80'lik bölümü tamamlandı. Geri kalan yüzde
20'lik bölümünün de Ağustos 2016 itibariyle
tamamlanmasını bekliyoruz. Programa uygun
çalışma devam ediyor."

Gecikme olsa bile bu sürenin birkaç ayı geç-
meyeceğine işaret eden Yazıcı, "Ovit Dağı'nı

kışın 5-6 ay kapatmak zorunda kalıyoruz.
Erzurum ile bağlantımız kesiliyor çünkü risk var.
Kar, hiç kalkmıyor ve çığ oluşabiliyor. Ovit
Dağı'nı kışın ulaşıma kapatmak zorunda kalıyo-
ruz. İnşallah, bu yıl, Ovit Dağı'nı kapattığımız
son kış olacak. Gelecek kış, tünellerle bağlantı-
mız sağlanmış olacak. Erzurum ile bağlantımız,
tüneller ile 7/24 açık olacak" diye konuştu.

YERİn 900 METRE ALTındA 
ÇALışıYoRLAR-

Tünel inşaatında çalışmanın büyük bölümünün
iç kısımda yapıldığını, tünel dışındaki çığ tüneli
inşaatının zor doğa koşulları nedeniyle imkansız
olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Tünelin dışında
yapılan çalışmalar, projenin ufak bir parçasını

oluşturuyor. Tünelin içerisinde ise ısı çok fazla
değişmiyor. Tünelin derinliği, yaklaşık 900-1000
metre zirvenin altından geçiyor. Bu nedenle ısı
çok değişmediği için rahatlıkla işçilerimiz, zor
kış şartlarında çalışabiliyor" ifadelerini kullandı.

Başlı başına bir tünel uzunluğunda olan Ovit
Tüneli Yaklaşım Tüneli'nin (havalandırma tüneli)
yapımına bin 700 metre olarak yüzde 15 eğimle
devam edildiğini aktaran Vali Yazıcı, şunları söy-
ledi:

"Tünel dünyada en uzun üçüncü, Türkiye'nin
ise en uzun tüneli olma özelliğini taşıyor. Bu
nedenle Türkiye için çok dev bir proje. Mevcut
yapılan kazı çalışmasıyla dahi Türkiye'nin açıl-
mış en uzun tüneli olma özelliğini taşıyor. Bu
anlamda tünel, Türkiye'nin ve bölgenin geleceği-
ne çok şey katacak."

(AA)
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RİzE  - Rize Ticaret Borsası ve Rize Belediyesince
düzenlenen Çay Demleme ve Sunum Yarışması'nda
birinci olan Nurcan Koçali'ye ödül olarak 300 kilo-
gram kuru çay verildi.

Rize Ticaret Borsasında düzenlenen ödül törenine,
Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan ve
dereceye giren yarışmacılar katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, Çay Demleme
ve Sunum Yarışması'nın bu sene dördüncüsünü
düzenlediklerini belirtti.

Türkiye'de ilk defa 4 sene önce başladıkları etkinli-
ğe önemli bir boyut kattıklarını ifade eden Erdoğan,
"Burada standart Türk çayının en güzel demleneceği
şekilde arkadaşlarımızla bir yarışma süreci başlattık.
Üç bayan arkadaşımızın dereceleri hak etmesi bizleri
daha da mutlu etti. Yarışma boyunca yaklaşık bir ton-
luk bir hediye takdimimiz oldu. Türkiye'de çok güzel
çay demlendiğini, bunu en güzel bayanların yaptığını
gördük. Bayan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz"
dedi.

Erdoğan, Türkiye Kahveciler Federasyonu ile çayı
birkaç projede değerlendirmek istediklerini kaydede-
rek, "Türk çay kültürünü çok daha ileri seviyelere
taşımak istiyoruz. Avrupa Birliği Projesi çalışmamız
var. Türkiye'nin en uç noktasından en iç noktasına
kadar toplu olarak çay ikramı yapan yerlerde sunum
ve demleme eğitimi vermek için çalışıyoruz.
Türkiye'de 80 yıldır hakim olan çay sektörünü çok iyi
bir noktaya taşıyacak çok iyi bir hedef olacaktır" diye
konuştu.

Yarışmanın birincisi Koçali ise gazeteden yarışmayı
öğrendiğini dile getirerek, katılıp birinci olduğu için
mutlu olduğunu ve kazandığı ödülün yarısını ihtiyacı
olan kişilere dağıtacağını söyledi. (AA)

Terör mağdurlarına
470 milyon lira ödendi

İyi çay demledi, 300
kilogram çay kazandı

YURTTAN
KISA KISA
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KAdınA şİddETLE
mücadeleye dini destek

KAYSERİ - MURAT ASİL - Kayseri'de, yaklaşık 2,5
ay önce uygulamaya konulan WhatsApp'tan şikayet hattını
kullanan vatandaşlar, trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri
ihbar ederek ceza uygulanmasını sağlıyor.

İl Emniyet Müdürülüğü tarafından hayata geçirilen uygu-
lama, trafik ihlallerine tanık olan vatandaşların çektikleri
fotoğraf ve videoları WhatsApp programı kanalıyla emni-
yet müdürlüğüne iletmelerine olanak sağlıyor.

Akıllı cep telefonları üzerinden fotoğraf ve video yoluyla
ihbarda bulunma imkanı sunan sistemi kısa sürede benim-
seyen vatandaşlar, seyir halinde trafiği tehlikeye düşüren,
ışık ihlali yapan, engelli rampalarına araçlarını park eden
sürücüler hakkında ihbarda bulunuyor. İhbarları değerlendi-
ren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, fotoğraf ve
video yoluyla somut delillerle ortaya konan ihbarlarla ilgili
ceza işlemi uyguluyor.

Uygulamanın sürdüğü yaklaşık 2,5 aylık sürede
WhatsApp kanalıyla bin 455 ihbarda bulunuldu.
Değerlendirme sonucunda kurar ihlali yaptığı tespit edilen
581 sürücüye trafik cezası kesildi.

KURAL TAnıMAz SüRücüLER 
KAMERALARA TAKıLdı
Vatandaşların WhatsApp uygulaması üzerinden 0 530

898 01 55 ve 0 532 068 01 54 numaralı telefonlara ilettiği
görüntülerden bazıları dikkati çekti.

Bir sürücünün trafiği tehlikeye düşürecek şekilde otomo-
billerin arasından "makas atarak" geçmesi, yaya geçişlerin-
de bulunan engelli rampasının engellenmemesi için konu-
lan dubaları ezerek park yapan otomobil, gece ters yönde
seyreden bir araç vatandaşların cep telefonu kameralarında
kaydedilerek ekiplere ulaştırıldı.

Kameralara yansıyan ihlaller arasında en fazla engelli
otoparklarının diğer araçlar tarafından kullanılması ve kır-
mızı ışık ihlalleri yer aldı.

2,5 AYdA 581 cEzA
Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü

Abdullah Dede, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafik
sıkışıklığı, kazalar ve kural ihlalerini en aza indirmek ama-
cıyla denetleme, düzenleme ve eğitim faaliyetlerini sürdür-
düklerini belirtti. Çalışmalarına ilave olarak vatandaşların
desteğini de alarak trafik konusunda duyarlılık oluşturma
amacıyla WhatsApp ihbar hattı uygulaması başlattıklarını
bildiren Dede, uygulamanın başladığı 17 Eylül'den itibaren
vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını, bugüne
dek değerlendirdikleri ihbarlar osnucunda 581 cezai işlem
uyguladıklarını kaydetti. Uygulamayla vatandaşlarda
duyarlılık oluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Dede,
şöyle konuştu: "Bu kapsamda 2 GSM hattını devreye soka-
rak vatandaşların günlük hayatta karşılaştıkarı trafik kural
ihlallerini, kaydettikleri videoları WhatsApp programı üze-
rinden merkezimize saat ve yer belirtmek suretiyle anlık
olarak iletmeleri halinde gerekli cezalar yazılmak üzere
değerlendirileceği duyuruldu. Uygulamanın başladığı 17
Eylül'den beri vatandaşlarımız bin 455 ihbarda bulundu.
Bunların değerlendirmesi sonucunda kural ihlali yapıldığı-
na dair herhangi bir tereddüt olmayan 581 araçla ilgili ceza
yazıldı. Daha çok 'duran trafik' dediğimiz hatalı park,
engelli yerlerine yapılan parklar ve benzer ihbarlar yoğun-
lukta." (AA) 

Kayseri'de trafikte
"WhatsApp" ihbar
hattı ilgi görüyor

Ovit Tüneli'nde kazının
yüzde 80'i tamamlandı



ANTALyA - AyŞe yILDIz - Batı
Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB)
Başkanı Mustafa Satıcı, Rusya'nın yaş
sebze ve meyve ithalatına kısıtlama
getirmesine ilişkin, "Panik havası
dağıldı, elimizden çıkarmak zorunda
olduğumuz çok acil ürünler kalmadı
zaten. Soğuk hava depolarında kısmen
nar ve üzümlerimiz var. Bunları zaten
diğer ülkelere belli oranlarda gönderi-
yorduk, şimdi oraya biraz daha yoğun-
laşıp, sezonu iyi değerlendireceğiz"
dedi.

Satıcı, AA muhabirine yaptığı açık-
lamada, bölgeden 50'den fazla ülkeye
yaş sebze ve meyve ihracatı yaptıkla-
rını belirterek, en çok ihracatı da
Rusya'ya gerçekleştirdiklerini söyledi.

Rusya'nın yaş sebze ve meyve itha-
latına kısıtlama getirmesinin sektöre
etkilerine değinen Satıcı, "Bu konuda
gerek hükümetimizin, Ekonomi
Bakanlığımızın, Türkiye İhracatçılar
Meclisinin gerekse sektör paydaşları-
nın hızlı hareket edip, burada oluşan
mağduriyeti giderme anlamında son
bir hafta, 10 gün içerisinde harcamış
olduğu çabalar sonucunda bu krizin
şokunu atlattık ve sektör normal seyri-
ne doğru ilerliyor" diye konuştu.

Satıcı, Rusya'nın önemli bir pazar
olduğununu vurgulayarak, "Yine de
kaybetmek istemiyoruz ama eğer
burada olası bir yasak gelirse, 1
Ocak'tan itibaren böyle bir yasaklama
kararı olduğu ifade edildi. Buna göre
alternatiflerimizi geliştirmeye çalışıyo-
ruz" dedi.

Satıcı, ihracat yapılan ülkelere
Ekonomi Bakanlığının destekleriyle
ihracatı belli oranlarda artırmaya çalı-
şacaklarını kaydetti.

Satıcı, bu çerçevede ürün fiyatların-
da kısmen gerileme olsa bile üretici
açısından geçmiş yıllarda yaşanan
krizler gibi çok ciddi ve olumsuz

sonuçların oluşmayacağını söyledi.
Rusya dışında Almanya, Romanya,

Irak, Avrupa ülkeleri, Balkan ülkeleri,
Baltık ülkeleri başta olmak üzere bir-
çok ülkeye ihracat yaptıklarını ve
mevcut pazarlarda herhangi bir risk
olmadığını vurgulayan Satıcı, şöyle
konuştu:

"Her pazarın kapasitesi, talebi, ürün
çeşitliliği ve diğer rakiplerin pozisyon-
larını da hesaba katarak, ne kadar daha
fazla o pazarda yer alabiliriz diye ihra-
catımızı artırabiliriz, onun çalışmasını
yapıyoruz. Zaten burada ürün fiyatları
da bir dengeye oturuyor, yani siz
Rusya'ya ürün gönderemiyorsunuz,
diğer ülkeler gönderiyor. Bu sefer
diğer ülkelerin göndermiş olduğu
pazarda oluşan boşluğu siz dolduru-
yorsunuz, böyle kendi içerisinde birbi-
rini kaplar mantığıyla bir denge var bu
işin, yavaş yavaş bunun oturacağını
düşünüyoruz."

BosNA HeRsek İLe 
İHRAcAT ARTIRILAcAk

Hemen hemen çevredeki ülkelerin
tamamına ihracat yaptıklarını anlatan
Satıcı, 2006-2007'den beri Uzakdoğu
ülkelerine ihracatla ilgili çalışmalar
gerçekleştirdiklerini, Japonya'yı ve
Çin'i de devreye aldıklarını vurguladı.

Satıcı, bunların ciddi ve büyük
pazarlar olduğunu anlatarak, "O pazar-
larla birlikte bu sorunu ciddi oranda
aşacağız ama bu süre zarfında mevcut
pazarlarımızı geliştirerek, Rusya'nın
yaşattığı şoku atlatmaya çalışacağız"
ifadesini kullandı.

Bosna Hersek'in Türkiye'den daha
fazla yaş sebze meyve alma kararına
ilişkin de Satıcı, Türkiye ile Bosna
Hersek arasında Serbest Ticaret
Anlaşmasının bulunduğunu ve bu çer-
çevede birtakım avantajlara sahip
olduklarını söyledi.

Satıcı, bu anlamda ihracatı artırmayı
planlandıkları birkaç ülkeden bir tane-
sinin Bosna Hersek olduğunu anlata-
rak, "Dönem dönem Bosna'da birta-
kım ürünlerin pazarlanmasında prob-
lem olması durumunda Türk ihracatçı-
lar onların imdadına yetişiyordu.
Türkiye'nin belli ürünlerde ithalatta
Bosna Hersek'e tanıdığı birtakım ayrı-
calıklar vardı, o iş birliğinin devamı
niteliğinde olacak. Bu çerçevede
Bosna Hersek'i önemsiyoruz ve orada
ihracatımızı önümüzdeki dönemlerde
artırmayı planlıyoruz" değerlendirme-
sinde bulundu.

"pANİk HAvAsI DAğILDI"

Sektördeki "panik havası"nın dağıl-
dığına işaret eden Satıcı, şöyle devam
etti: "Elimizden çıkarmak zorunda
olduğumuz çok acil ürünler kalmadı
zaten fakat bu dönemde yoğun naren-
ciye ürünleri ihracatımız var, sera
ürünleri ihracatımız başladı, özellikle
domates başta olmak üzere, diğer sera
sebzeleri. Soğuk hava depolarında kıs-
men nar ve üzümlerimiz var. Bunları
zaten diğer ülkelere belli oranlarda
gönderiyorduk, şimdi oraya biraz daha
yoğunlaşıp, sezonu iyi değerlendirip, o
ürünleri pazarlamaya çalışacağız."

üRüNLeRİN yüzDe 90'I 
İç pAzARDA TükeTİLİyoR

Türkiye'nin kendi iç pazarının dina-
mik bir yapıda olduğuna dikkati çeken
Satıcı, üretilen ürünün yüzde 90'dan
fazlasının içeride tüketildiğine dikkati
çekti.

Bu tür kriz dönemlerinde daha reka-
betçi bir yapıya girmek gerektiğini
anlatan Satıcı, üreticinin bu süreçte
daha dikkatli ürün yetiştirmeleri ve
kaliteye odaklanmalarını önerdi. (AA)

ANkARA  - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri
Işık, ülkenin tekrar hızlı büyümenin yaşandığı ve yatırımla-
rın arttığı döneme girdiğini belirterek, Türkiye'nin 2015 ve
2016 yıllarını beklentilerin ötesinde büyüme rakamlarıyla
kapatacağını ifade etti.

Işık, yazılı açıklamasında, yılın 3. çeyreğine ilişkin gayri-
safi yurt içi hasıla verilerini değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin 2015'in üçüncü çeyreğinde beklen-
tileri aşarak yüzde 4 büyüme kaydettiğini anımsatan Işık,
"Yıl sonu itibarıyla Orta Vadeli Program'da yer alan büyüme
hedefini rahatlıkla yakalayacağımız, hatta bu hedefin üstüne
çıkacağımız görülmüştür" değerlendirmesinde bulundu.

Işık, seçim öncesi dönemde hem dış piyasalarda hem de iç
siyasette yaşanan gelişmelere rağmen gerçekleşen büyüme-
nin ciddi başarı olduğunu ve Türkiye'nin temel dinamikleri-
nin sağlamlığını gösterdiğini kaydetti.

Tarımın geçen yılki kuraklık nedeniyle büyümede etkili
olduğunu vurgulayan Işık, açıklamasında şu ifadelere yer
verdi:

"Sanayi sektörü hem seçim öncesi belirsizliğin etkisi hem
de çalışılan gün sayılarının önceki döneme göre az olması
nedeniyle düşük bir performans sergilemiş gibi görünüyor.
Ancak takvim etkilerinden arındırılmış rakamlarla baktığı-
mızda imalat sanayindeki büyümenin de aslında güçlü oldu-
ğunu görüyoruz. Son çeyrekte, hem seçim sonrasında güven
ortamının sağlanması hem de çalışılan gün sayısının geçen
yılın aynı dönemine göre artacak olması nedeniyle, sanayi
büyümesinde ciddi artışlar görülecek ve ülke büyümesinin
öncüsü yine sanayi üretimi olacaktır. Nitekim bu durumun
ilk işareti arındırılmamış rakamlarla yüzde 14,7 büyüyen
ekim ayı sanayi üretim endeksinde görülmüştür. Harcamalar
tarafından baktığımızda, milli gelir içindeki ağırlığından
dolayı büyümeye en büyük katkıyı tüketim verirken, yatı-
rımlarda azalma görülmüştür. Yatırımlardaki negatif yönlü
katkı dördüncü çeyrek itibarıyla değişecek ve büyümeye
olumlu yönde destek vermeye devam edecektir."

Fikri Işık, ülkenin tekrar hızlı büyümenin yaşandığı ve
yatırımların arttığı döneme girdiğine işaret ederek, "Türkiye,
hem 2015'i hem de 2016 yılını beklentilerin ötesinde büyü-
me rakamlarıyla kapatacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

İsTANBUL  - Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ekimde 133
milyon dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari işlemler açığı
38 milyar 109 milyon dolara indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı
ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, ekimde cari işlemler açığı, geçen yılın aynı ayına
kıyasla 2 milyar 176 milyon dolar azalışla 133 milyon dolar
olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler
açığı 38 milyar 109 milyon dolara geriledi.

Bu gelişmede,
ödemeler dengesi
tablosundaki dış
ticaret açığının bir
önceki yılın aynı
ayına göre 2 mil-
yar 326 milyon
dolar azalarak 2
milyar 356 milyon
dolara düşmesi
etkili oldu. Diğer
yandan, hizmetler
dengesinden kay-
naklanan net gelir-
ler 170 milyon

dolar azalışla 2 milyar 854 milyon dolara indi.
Parasal olmayan altın kaleminde, bir önceki yılın ekim ayın-

da 356 milyon dolar net ithalat görülürken, bu yılın aynı ayın-
da 478 milyon dolar net ihracat gerçekleşti.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan
net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 351 milyon dolar
düşüşle 2 milyar 472 milyon dolara geriledi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kalemin-
den kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına kıyas-
la 40 milyon dolar azalarak 631 milyon dolar oldu.

Öte yandan ağustos ayı cari fazla 27 milyon dolardan 180
milyon dolara ve eylül ayı cari fazla 95 milyon dolardan 117
milyon dolara revize edildi.

AA Finans Cari İşlemler Beklenti Anketi'ne göre, ekono-
mistlerin ekim ayı cari işlemler açığı beklentilerinin ortalaması
230 milyon dolar düzeyindeydi. (AA)
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Bakanı ışık: "Türkiye,
tekrar yatırımların arttığı

bir döneme girdi"

ŞANLIURFA  - HALİL FİDAN -
Seracılar, Rusya'nın bazı alanlarda
Türkiye'ye yaptırım uygulamasının sek-
tör açısından yeni pazarların ortaya çık-
masını sağlayacağını ve bunun bir fırsat
olabileceği düşünüyor.

Türk hava sahasını ihlal eden Rus
savaş uçağının düşürülmesinin ardından
Rusya'nın Türkiye'ye yönelik açıkladığı
ekonomik yaptırımlar, seracıları yeni
pazar arayışına sevk etti. Üreticiler,
yaşanan krizin özellikle Ortadoğu'daki
bazı ülkeleri iştahlandırdığına ve bu
sorunu olumlu anlamda değerlendire-
ceklerine inanıyor.

Sera Yatırımcıları ve Üreticileri
Birliği (Sera-Bir) Başkanı Müslüm
Yanmaz, AA muhabirine yaptığı açıkla-
mada, Türkiye'nin dünyada yaş meyve
sebze üretiminde 4'üncü sırada yer aldı-
ğını, 50 ülkeye ihracat yapıldığını
anımsattı.

Türkiye'de topraksız kültürle yetiştiri-
len ürünlerin çok kaliteli olduğunu ve
bu nedenle herkes tarafından istendiğini
belirten Yanmaz, ülke olarak bugün iti-
barıyla 50 ülkeye ihracat yaptıklarını ve
Avrupa'da ilk sırada yer aldıklarını
ifade etti.

Yanmaz, Avrupa ülkeleriyle ticaretin
sürdüğünü ve Rusya krizinden sonra
özellikle Ortadoğu pazarından yeni
siparişler aldıklarını dile getirerek,
şöyle konuştu:

"Seracılar açısından ürünlerin yüzde
60'ını ihraç ettiğimiz bir ülkenin ambar-
go uygulaması bize yeni pazar ve

imkanlar sunuyor. Tamam bu bir kriz
ama 'öldük bittik' anlamına gelmiyor.
Bizim iyi bir Avrupa pazarımız var,
bunun yanı sıra Ortadoğu pazarından
da yeni siparişler alıyoruz. Bu bölgede
yaşanan gelişmeler nedeniyle ticareti-
miz kesintiye uğramıştı. Şimdi gemiler-
le buraya ürünlerimizi göndermek için
hareket başlattık. Bunun dışında aralık-
nisan döneminde dünyada zaten bu
ürünler yok. Biz bu dönemde dünyada
olmayan ürünleri yetiştiriyoruz. Bu, şu
demek; Rusya bizden ürün almıyor
diye bir başka yerden bu ürün gelecek
mi, hayır gelmeyecek. Üreten taraf
biziz, ihtiyacı olan ve ambargo koyan
taraf Rusya. Bu işte bir çelişki var."

"ŞİmDİ oNLAR DüŞüNsüN"
Rusya'nın önceki dönemlerde de

çeşitli bahanelerle Türk ürünlerini
almadığını, buna rağmen kendilerinin
zarar etmediğini aktaran Yanmaz, bu
işten Rusya'nın zararlı çıkacağını
savundu.

Yanmaz, üreticilerin moralli olduğu-
nu ve söz konusu gelişmelerin yeni fır-
satları da beraberinde getireceğine inan-
dığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Daha akılcı planlarla, çözüm odaklı
diğer pazarlara dönük ürünlerimizi sat-
maya çalışacağız. Biz zaten bu dönem-
de dünyada bu ürün olmadığı için
pazarlıyoruz. Rusya komşumuzdu.
Talep ediyordu. Biz de bu pazara doğru

hareket ediyorduk. Rusya talep etmi-
yorsa biz diğer pazarlarda bu ürünleri-
mizi rahatlıkla satarız. Ancak Rusya bu
ürünleri almak zorunda, şu anda
Rusya'da 2 liralık domates 4 liraya
çıktı. 'Bu ambargoyu uyguladım' dediği
zaman başka bir yerden bu domatesi
alamayacak. Rusya ne yapacak? Avrupa
ülkelerinden Bulgaristan, Romanya,
Moldova'dan bizim sattığımız ürünleri
almak zorunda kalacak. Yani Rusya
bugünden yarına bu ürünü başka bir
yerde yetiştiremez ama 'ben sebze,
meyve yemeyeceğim' diyorsa o da
Rusya'nın bileceği bir iş."

IRAk TüRkİye pAzARINDA
Devletin alacağı kararlara üreticiler

olarak destek vereceklerini belirten
Yanmaz, yeni pazarlar ve markalarla
krizi fırsata dönüştürmenin yollarını
arayacaklarını kaydetti.

Ortadoğu'daki gelişmeler nedeniyle
askıya aldıkları ticareti yeniden hare-
ketlendireceklerini anlatan Yanmaz,
"Özellikle Dubai'den çok umutluyuz,
Irak'tan da ciddi bir talep var. Rusya'nın
İran'la alımını hızlandırması, Irak'taki
pazarı boşalttı. Şu anda Iraklılar,
Türkiye pazarına gelip peşin fiyatla
ürün almaya başladı" dedi.

Karaali Bölgesinde seracılık yapan
İsmail İnan da jeotermal enerji sayesin-
de çok kaliteli ürünler yetiştirdiklerini
ve bu nedenle pazar kaygısı taşımadık-
larını söyledi. 

(AA)

seracılar pazar
kaygısı taşımıyor

Yaş sebze meyve sektöründe
panİk havası dağıldı

Cari işlemler açığı 38 milyar
109 milyon dolara geriledi

Güzelhisar Kurs Ve Okul Talebelerine Yardım Derneği'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 06 Ocak
2016 Çarşamba günü saat 18 30 ‘de Güzelhisar Mah. küme evleri No: 248   Akyurt /ANKARA’ daki
Dernek hizmet binasında aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde 13 Ocak 2016 Çarşamba günü  aynı yer ve
saatte yapılacaktır.  Üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM: YÖNETİM KURULU
1-  Açılış, Divan heyetinin seçimi.
2-  Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulları raporlarının okunması ve müzakeresi.
3-  Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ibrası.
4-  Yönetim Kurulunca hazırlanan Tahmini bütçenin görüşülmesi ve karara bağlanması.
5- Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi.
6-  Derneğe lüzumlu olan menkul ve gayrimenkul malların satın alınması, kiralanması, bağış veya

vasiyet yoluyla derneğe intikal edenlerin dernek üzerine intikal ve tescil muamelelerinin yapılması,
mülkiyetten başka ayni hakların tesis edilmesi veya mevcut menkul ve gayrimenkul malların satılması
veya kendisine ait mevcut menkul veya gayrimenkul mallar üzerinde mülkiyetin dışındaki ayni hakların
başkaları lehine tesis ve tescil edilmesi, Resmi özel ve tüzel kişilere bedelli veya bedelsiz tahsis edilme-
si tahsisin kabulü veya kiralanması, menkul veya gayrimenkullerin başkalarına hibe edilmesi veya
başkaların yapacağı hibelerin kabul edilmesi, tapuda tevhit ve ifraz yaptırmaya inşaat yaptırmaya tapu-
da takrir vermek, takrir almak cins tashihi yapmak taşınmazlar üzerinde üst hakkı tesis etmek, tapu
kütüğünde her türlü ayni hak tesis etmek şerh vermek şerh almak, intifa ve irtifa hakkı tesis ettirmek,
derneğin gayesine uygun olarak borç alma hususlarında yönetim kuruluna salahiyet verilmesi  

KONGRE İLANI 
GÜZELHİSAR KURS VE OKUL TALEBELERİNE

YARDIM DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 03 Ocak 2016 Pazar günü saat 10:00’da Keklikpınarı
Mahallesi 901 cd. No: 36 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan dernek merkezinde yapılacaktır. Bu
tarihte ekseriyet temin edilemediği takdirde ikinci toplantı 10 Ocak 2016 Pazar günü aynı yer ve saatte
aşağıdaki gündem dahilinde yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur. 

GÜNDEM:
1-  Açılış,  Kongre Başkanlık divanının teşkili,
2- Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının okunması ve görüşülmesi,
3- Yönetim Kurulunun ibrası
4- Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi,
5-  Derneğe lüzumlu olan menkul ve gayrimenkul malların satın alınması, kiralanması, bağış veya

vasiyet yoluyla derneğe intikal edenlerin dernek üzerine intikal ve tescil muamelelerinin yapılması,
mülkiyetten başka ayni hakların tesis edilmesi veya mevcut menkul ve gayrimenkul malların satılması
veya kendisine ait mevcut menkul veya gayrimenkul mallar üzerinde mülkiyetin dışındaki ayni hakların
başkaları lehine tesis ve tescil edilmesi, Resmi özel ve tüzel kişilere bedelli veya bedelsiz tahsis edilme-
si tahsisin kabulü veya kiralanması, menkul veya gayrimenkullerin başkalarına hibe edilmesi veya
başkaların yapacağı hibelerin kabul edilmesi, tapuda tevhit ve ifraz yaptırmaya inşaat yaptırmaya tapu-
da takrir vermek, takrir almak cins tashihi yapmak taşınmazlar üzerinde üst hakkı tesis etmek, tapu
kütüğünde her türlü ayni hak tesis etmek şerh vermek şerh almak, intifa ve irtifa hakkı tesis ettirmek,
derneğin gayesine uygun olarak borç alma hususlarında yönetim kuruluna salahiyet verilmesi  

7-  Dilek ve temenniler.
8-  Kapanış. 

GENEL KURUL İLANI
KEKLİKPINARI KURS VE OKUL TALEBELERİNE

YARDIM DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN



yoZgAT - şAHİN ÖZMEN - Türkiye'nin zengin yer
altı kaynaklarına sahip Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, İl Özel
İdaresi tarafından açılan kuyulardan elde edilen jeotermal su,
yatırımcıların ilgisini bekliyor.

Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, İl Özel İdaresi tarafından biri geri dönü-
şüm kuyusu olmak üzere 7 kuyu açıldığını, kuyuların 5'inden
verim alındığını söyledi.

Kuyulardan saniyede 120 litre sıcak su elde edildiğini ve
sadece 20 litresinin termal amaçlı kullanıldığını belirten
Şimşek, "En az 5 termal tesise yetecek kadar suyumuz bulu-
nuyor. 100 litre jeotermal kaynak su yatırımcılarını bekliyor.
Belediye olarak yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlamaya
hazırız" dedi.

Şimşek, Sorgun'da çıkan 80-83 derece sıcaklıktaki termal
suyun şifalı olduğuna ve birçok hastalığın tedavisinde kulla-
nılabildiğine dikkati çekti.

İçİlEbİlİR ÖZEllİğE sAHİp TERMAl sU

Türkiye'nin içilebilir özelliğe sahip nadir termal suyuna
sahip olduklarını dile getiren Şimşek, şöyle devam etti:

"İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji
Hidroklimatoloji kürsüsünde yapılan araştırmalara göre, ter-
mal suyumuzun romatizmal hastalıklar, kadın hastalıkları,
hastalık ve ameliyat sonrası rahatsızlıklar ile metabolizma
bozukluklarına iyi geldiği bildirildi. Bunların haricinde
eklem, doku mide, bağırsak ve cilt hastalıklarının tedavisin-
de, cildi güzelleştirmede, vücut hareketlerini ve kasların
uyumlu kullanımını etkileyen hastalıklarda, stres bozukluğu
ve spor yaralanmalarında destekleyici, tamamlayıcı tedavi
unsuru olarak kullanılabilir nitelikte olduğu bilinmekte."

Şimşek, İller Bankasından aldıkları kredi sayesinde yaptık-
ları ısıtma sistemiyle ilçede 2 bin konutun jeotermal suyla
ısındığını da aktardı.

İlçede vatandaşların yıllık bin 320 lira civarında harcamay-
la konutlarını ısıtabildiğini anlatan Şimşek, sera, cami, okul
ve yurtların ısıtılmasında da termal suyun kullanıldığını
anlattı. Termal ısıtma ile Türkiye'nin en kaliteli domatesleri-
nin de ilçedeki serada yetiştirildiğine değinen Şimşek, "Şu
anda ilçemizde termal su ile ısıtılan bir seramız var. 25
dönüm üzerine kurulan bu seramızda üretilen domateslere
yurt genelinde büyük ilgi var. Burada üretilen domatesler
Ankara ve İstanbul'da marketlerde satılıyor.  (AA)

Zengin jeotermal
kaynak suyu

yatırımcı bekliyor
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1- Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda ada ve parselleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Artırma Usulü ile 25.12.2015  tarihinde saat 15.00’da başla-
mak üzere 5’er dakika arayla satılacaktır.    

2- İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Polatlı Belediyesi(Adnan Menderes Caddesi No:20 Polatlı/ANKARA) Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.     
3- İhale şartnamesi ile ihaleye ait diğer evraklar Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.    
4- Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Adnan Menderes Cad. No:20 Polatlı/ANKARA    
5- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.         
6- İhaleye katılabilmek için;           
a) Kanuni ikametgâh sahibi olmak(ikametgah il mühaberi / yerleşim yeri belgesi / adres beyanı),       
b)  Nüfus Cüzdanı Sureti (gerçek kişiler için),       
c)  Geçici Teminat,       
d)  Şartname alındı makbuzu,       
e)  Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname,       
f ) Tüzel kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili esnaf ve sanatkarlar odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge,       
g)  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,         
h) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri       ı)
Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi   7- Şartname bedeli 50,00TL   8- İsteklilerin ihaleye
katılabilmek için belirtilen belgeler ile belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname bedel makbuzu ile birlikte ihale dosyalarını 25.12.2015 Cuma günü saat 15.00’a kadar Polatlı Belediyesi Destek
Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.      
İlan olunur.

T.C. POLATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI   
TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR İLAN 

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.de Basın - 202949 (www.bik.gov.tr)

EKONOMİ

ANKARA - MURAT TEMİZER -
Avrupa Politika Merkezi (EPC) Enerji
Uzmanı Marco Giuli, İran'ın kendi iç
pazarındaki doğalgaz tüketimini idare
edemediğini ve bunun doğalgaz piya-
sasının yanlış yönetiminden kaynak-
landığını söyledi.

Giuli, İran'ın belirli aralıklarla
Türkiye'ye gaz akışını azaltmasını AA
muhabirine değerlendirirken, bu ülke-
nin kendi doğalgaz pazarında yaşadığı
sıkıntının artık kronik hale geldiğini
belirtti.

İran'ın, ülkenin kuzeyini
Türkmenistan'dan ithal ettiği doğal-
gazla ısıttığını, ancak Türkmenistan
ile yapılan anlaşmanın da sonuna yak-
laşıldığını ifade eden Giuli, yaptırım-
ların kalkmasıyla beraber İran'ın
güneydeki doğalgaz alanlarıyla kuzey
bölgesini beslemeye çalışacağını kay-
detti.

İran'ın kendi iç pazarındaki doğal-
gaz tüketimi sorununu nasıl çözeceği-
nin belirsiz olduğunu anlatan Giuli,
"İran, kendi gazını iç piyasasındaki
yanlış yönetim ve iç pazardaki artan
tüketiminden dolayı idare edemiyor.
İran'ın bu sorunu hızlı çözüp çözeme-
yeceği konusu da net değil. Çünkü
doğalgazdan çok petrole önem verdik-
leri bir süreci yaşıyoruz" dedi.

Giuli, İran'ın kısa vadede, arz fazla-
sı nedeniyle Avrupa için bir doğalgaz
sağlayıcısı ülke olamayacağını ancak
bölgesel olarak Irak, Afganistan ve
Pakistan gibi ülkelerin pazarlarında
etkili olmaya çalışacağını savundu.

Atlantik Konseyi Kıdemli Uzmanı
ve Georgetown Üniversitesi Öğretim
Üyesi Jean Seznec de "İran yaptırım-
ların kaldırılmasıyla rahatlayacak,
ancak önceliği petrol sahalarını
modernize etmek olacak" ifadesini
kullandı.

Seznec, petrolden sonra doğalgaz
üretiminin iyileştirilebileceğini ve
siyasi koşulların el vermesi durumun-
da Birleşik Arap Emirlikleri ve
Umman gibi ülkelere İran gazı satışı-

nın gerçekleştirilebileceğini söyledi.
İran'ın Türkmenistan'la gaz ticareti-

nin devam edeceğini ifade eden
Seznec, "İran, ülkenin kuzeyi için
Türkmen gazını almaya devam ede-
cektir. Onu da Türkiye'ye ya da
Körfez üzerinden gönderdiği gazın
yerine koyacaktır. Avrupalılar da bu
taktikle aslında Türkmen gazı alsalar
da teknik olarak İran gazını almış ola-
caklar" dedi.

FAZlA İç TüKETİM 
gAZ AKışıNı AKsATıyoR

İran, salı günü Türkiye'ye gönderdi-
ği günlük doğalgaz miktarını yaklaşık
yüzde 50 azaltarak 28-29 milyon met-

reküpten 13-14 milyon metreküpe
düşürmüştü. BOTAŞ tarafından yapı-
lan açıklamada, İran'ın gaz miktarını
azaltmasının sebeplerinin ülkede yaşa-
nan çetin kış şartları ve teknik neden-
ler olduğu belirtilmişti.

Uzmanlar ise sıcaklıkların 6-7 dere-
celerde seyrettiği İran'da doğalgaz
tüketiminin yükselmesinin çetin kış
koşullarındak riski arttırabileceği üze-
rinde durarak, sorunu yönetemeyen
İran'ın her yıl olduğu gibi Türkiye'ye
gönderdiği gazda kesintiye gitmeyi
seçtiğini ifade etmişti.

İran'ın yılllık gaz tüketimi 2002'de
80 milyar metreküpken 2014 itibarıyla
yaklaşık 160 milyar metreküpe yük-
seldi. Ülkenin toplam üretimi de 160

milyar metreküp seviyelerinde seyre-
diyor.

Hazar Enerji Enstitüsü tarafından
hazırlanan rapora göre İran'ın doğal-
gaz aldığı ülkelerin başında
Türkmenistan geliyor.
Türkmenistan'dan aldığı gazı
Türkiye'ye de ihraç eden İran, ayrıca
Azerbaycan'dan da doğalgaz temin
ediyor.

Türkiye, geçen yıl 49,2 milyar met-
reküp gaz ithal ederken bunun yüzde
18'lik kısmı İran'dan geldi. İran'ın
doğalgaz ihracatı yaptığı ülkeler ara-
sında ilk sırada yer alan Türkiye, ülke-
nin doğalgaz ihracat pazarının yakla-
şık yüzde 90'ını oluşturuyor. 

(AA) 

İran, gazını
idare edemiyor



BALIKESİR - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde 100
yıl önce yaygın olarak dokunan ancak zamanla unu-
tulmaya yüz tutan Silli kiliminin incelikleri, son usta
60 yaşındaki Emine Kızmaz tarafından 12 kişiye
öğretiliyor.

Kepsut Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan
Şerif Keser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi
ve kültürel araştırmaları sonucu Balıkesir'de Silli kili-
minin dokunduğunu belirlediklerini söyledi.

Bu kültürel değeri yaşatmak için girişimde bulun-
duklarını ifade eden Keser, bir yıl boyunca yaptıkları
araştırmalarda Kepsut'un Dedekaşı Mahallesi'nde, bu
kilimi dokumayı bilen Emine Kızmaz'a (60) ulaştıkla-
rını söyledi.

İlçede 60-70 yıl öncesine kadar dokunduğu bilinen
ancak günümüzde sadece bir kişinin dokumayı bildiği
Silli kiliminin öğretilmesi için kurs açtıklarını dile
getiren Keser, şunları söyledi:

"Silli kiliminin 100 yıl öncesine kadar dokunan ve
çok değerli bir kültür varlığı olduğunu tespit ettik. O
yıllarda bu kilim, pek çok köyde el dokuma tekniğiy-
le yapılıyormuş. Hatta yeni evlenen geçlerin kesinlik-
le çeyizinde olması gereken bir kilim olarak biliniyor.
Ancak son zamanlarda bu kilimin dokunmadığını ve
fazla bileninin kalmadığını fark ettik. Bir yıl boyunca
il genelinde 69 mahalleyi gezdik ve yaptığımız araş-
tırma sonucu Dedekaşı Mahallesi'nde bu dokumayı
bilen ve aynı zamanda bu tezgahlara sahip bir teyze-
mizi bulduk."

Kızmaz'ın öğretici olması konusundaki ilk teklifi
kabul etmediğini ancak yoğun ısrar sonucu ve kendi-
sinden başka bu halıyı dokumayı bilenin olmadığını
anlatmaları üzerine ikna ettiklerini dile getiren Keser,
şöyle dedi:

"Kendisine konunun önemini anlattık ve bu tarihi

halıyı tekrar gün yüzüne çıkarmak istediğimizi belirt-
tik. İkna sonrası hemen İŞKUR ve Halk Eğitim
Merkezi iş birliğinde bu kursu açtık. Ayrıca Silli kili-
minin tekrar tanınması için belediye başkanlarına,
milletvekillerine, ilçe kaymakamlarına ve valimize
gönderdik, gittikleri yerlere hediye götürsünler diye"
dedi.

Kızmaz da 60 yaşından sonra eğitimci olmanın
mutluluk verici olduğunu söyledi.

Silli kilimini kendisinden başka dokumayı bilenin
kalmamasının üzüntü verici olduğunu ve kilimin
dokunmasını gelecek nesille aktarmak için teklifi
kabul ettiğini aktaran Kızmaz, şu değerlendirmede
bulundu:

"Başka birini bulamadıklarını belirtince ben de tek-
lifi kabul ettim. Şimdi burada öğreticilik yapıyorum,
12 öğrencim var ve başarılı. Silli kilimi, 4 farklı renk-
te iple beyaz üzerine örülür. Bordo, siyah, kırmızı,
lacivert, beyaz olmak üzere 5 rengimiz var. Her ren-
gin yeri farklıdır. Sırası gelince renkleri söylüyorum,
onlar da elleriyle iplerin arasından geçirerek örüyor-
lar. Bu işi 40 seneden fazladır biliyordum. Annemden
öğrenmiştim. O dönemler kadınlar bunlardan doku-
yup satıyorlardı. Şimdilerde kimse kalmadı."

Silli kiliminin tamamen doğal boyalardan yapılan
iplerle dokunduğunu ve bundan dolayı renginde bir
solma veya iplerinde bir bozulma olmadığını aktaran
Kızmaz, "Öncelikle dere boylarından, çayırlardan,
doğadan bazı otları toplayıp büyük bir kazanın içinde
bir gün ipliklerle bekletiyorum. İkici gün otları çıkar-
tıyorum sadece boyanın içinde ipler duruyor. Yani iki
gün baskıda kalıyor. Bu halıda genişlik 1,5 ve uzun-
luk 2 metre oluyor. İki kişi aynı anda dokumak
zorunda, tek kişi dokuyamaz. En az iki kişiyle doku-
nur ve 15 günde bitirebilirler" diye konuştu. (AA)

UŞAK - Yeteneği uluslararası bir televizyon kana-
lında "Gerçek Süper İnsanlar" başlıklı belgeselde
işlenen ve görmeden nasıl resim yaptığı birçok üni-
versitede araştırma konusu olan ressam Eşref
Armağan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gene-
tik hastalık nedeniyle doğuştan göremediğini anlattı.

Armağan, 6 yaşında babasının soba atölyesinde
kara kalemle resimler çizmeye başladığını belirterek,
o dönemde göremediği gibi kavramakta dahi büyük
güçlük çektiğini söyleyerek, şöyle dedi:

"Çocukken yaşamı dokunarak anlamaya çalıştım.
Babam ilkokul mezunu bir esnaftı. Bana, görmediği-
mi anlatmak için çok emek harcadı diyebilirim.
Herkes gibi olmadığımı anladığımda, hayatı dokuna-
rak öğrenmeye çalıştım. Her şeyi avucumun içine
sığdırmaya çalışıyordum. Sonra hissettiklerimi çiz-
meye başladım babamın sayesinde. Babam bana hep
yapabileceklerimi anlattı. Onun verdiği destekle
resme başladım."

Annesinin ve babasının hayatını kaybetmesiyle tek
başına yaşamaya başladığını ve bu süreçte büyük zor-
luk çektiğini vurgulayan Armağan, en zor günlerinde
tanıştığı 22 yıllık arkadaşı ve asistanı ABD'li John
Joan Eröncel'in, resimlerini uluslararası platformda
paylaştığını, böylelikle dünyanın ilgisini çektiğini
dile getirdi.

Yeteneği hakkında Harvard Üniversitesinde testler
yapıldığını, Toronto Üniversitesinde de araştırmalar
yürütüldüğünü aktaran Armağan, eserlerinin ABD,
Çin, İngiltere başta olmak üzere pek çok ülkede ser-
gilendiğini, konuk olduğu çok sayıda konferansta
parmaklarıyla tanıdığı dünyayı anlattığını ifade etti.

Armağan, yaptığı resimleri akrilik boya ile fırça
kullanmadan parmaklarıyla boyadığına değinerek,
şunları belirtti:

"Renkleri, çocukluğumdan bu yana aynı düzenle
masamda sıralanan kalemlerden ve bana anlatılanlar-
dan tanıyorum. Portakalın turuncu olduğunu söyle-
dikleri için portakalı çiziyor, ışığı ve gölgeyi de anla-
tılanlara göre yorumluyorum. Kendi dünyamda avuç
içime sığdırılan tüm yaşamı çizebilirim. Ama sizin
dünyanıza uyup uymadığını siz söyleyebilirsiniz.
Önüme konan kağıda çizeceğimi beynimde görüyo-

rum. Sadece üzerinden gidiyorum."
Eserlerinde kelebekleri, kuşları, balıkları, çiçekleri

sık sık kullanan, kabartma figürlere dokunarak bugü-
ne kadar eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski cum-
hurbaşkanlarından Süleyman Demirel gibi birçok
ünlünün portresini çizdiğine işaret eden ressam
Armağan, kendi dünyasının rengarenk olduğunu, bu
nedenle görmeyi istemediğini, çizdiği resimleri de
hafızasında sakladığını belirtti.

Engelini, küçük yaşından itibaren kabullendiğinin
altını çizen Armağan, şöyle konuştu:

"Engelinizi kabullenirseniz yaşam gerçeğe dönüşür
ve kolaylaşır. Düşünün 30 yaşına kadar gören birisi
sonrasında görmemeye başlarsa büyük bir travma
yaşar. Ben hayatım boyunca hiç görmedim. Bu saat-
ten sonra görürsem ben de aynı travmayı yaşarım.
Artık benim için engelli olmak görmektir. Çünkü
benim dünyam çok daha renkli ve güzel. Benim dün-
yam kirlenmemiş, kelebekler rengarenk, çiçekler hiç
solmuyor. Çünkü biliyorum ki gerçek dünya böyle
değil. Gerçek dünyadaki her şey farklı. En büyük
korkum hayatım boyunca tanımaya çalıştığım dünya-
yı bana gösteren parmaklarımı kaybetmek.
Parmaklarımı kaybedersem sanırım kör olurum."

Armağan, resim tekniğinin yaşatılması için
ABD'den bir teklif aldığını ifade ederek, "En kısa
zamanda ABD'ye giderek 62 yıla sığdırdığım öğreti-
leri görme engelli öğrencilere aktarmak istiyorum.
Keşke ülkemde de bunu yapabilseydim. Benim renk-
lerimi, benim dünyamı o çocukların karanlığında
anlatabilmeyi çok isterdim. Belki bir gün bu da olur.
Çünkü onların dünyasına renkleri katmak ve hayalle-
rini renklendirmek çok önemli" sözlerine yer verdi.

Armağan'ın asistanı John Joan Eröncel de
Armağan'ın tekniğinin ve sanatının yaşaması için
çaba gösterdiğini söyleyerek, "Tüm dünya onu tanı-
yor, eserlerine ilgi duyuyor. Ancak bu yeterli değil.
Onun eserleri, dünya görüşü, renkleri mutlaka gele-
cekte olmalı, bitmemeli. Bunun için çaba harcıyorum
ve hayatımı buna adadım diyebilirim. Umarım başka
karanlık dünyalar da onun sanatı, tekniği tekrarlanır"
değerlendirmesinde bulundu. (AA)
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KARAGÖZ SANATIMIZLA İLGİLİ
TUHAF BİR KATALOG-1

Prof. Dr. Hayrettin İVGİN

hayrettinivgin@gmail.com

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2008 yılının
Kasım ayında “Gölgenin Renkleri” adıyla bir
katalog yayımladı. Bakanlığın Araştırma ve
Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı “Halk Kültürü
Bilgi ve Belge Merkezi”nde kayıtlı Karagöz
Tasvirleri Koleksiyonu mevcuttur. Bu koleksi-
yonda; Hayali Nazif, Hayali Memduh, Kâtip
Salih, Hattat Yumnî, Hafız Bahattin, Hayali
Küçük Ali, Ragıp Tuğtekin, Ressam Muazzez,
Üsküdarlı Muharrem, Hayali Şefik, Hazım
Körmükçü, Şükrü Yesukay, Tuncay Tanboğa
(Torun Çelebi), Metin Özlen (Hayali Safderi), M.
Kemalettin Sevilen, Orhan Kurt, Mustafa Mutlu
gibi sanatçılara ait 1500’e varan tasvir bulunu-
yor.

Ortaya çıkarılan “Gölgenin Renkleri” adlı
tuhaf katalogda bazı tasvirler tarih sırasına
göre (!), 16 sanatçıya ait 318 adeti seçilerek bir
araya getirilmiştir. Katalogun başında Nilüfer
Zeynep Özçörekçi Göl’ün “Türk Gölge Oyunu
Karagöz” adlı yazısı ile Alpay Ekler’in “Karagöz
Tasvir Sanatı” adlı yazısı bulunuyor. Bu tuhaf
katalogun bilgileri; Türkçe, İngilizce ve
Fransızca olarak verilmiş.

Bu katalog için “tuhaf” diyorum çünkü her
iki makalenin Türkçesinde ve tuhaf katalogun
tasnifinde akıl almaz hatalar mevcuttur. Hiçbir
ön incelemeye tabi tutulmadan, herhangi bir
kurul kararı olmadan basılmış. Bakanlık yetkili-
leri ve makaleleri kaleme alanlar; yayın organ-
larında, internet sitelerinde yayınlanan yazılara,
saçma karşılıklar ve cevaplar vermeye başladı-
lar. Kendilerini savunmaya geçtiler.
Tartışmaların odağı, “Karagöz Oyununda
domuz tasvirleri var mı, yok mu?” noktasına
getirildi. Tuhaf katalogda makale yazanlar
onlarca bilimsel hataları bir kenara bıraktılar ve
savunmalarını domuz ve haham tasvirleri üzeri-
ne inşa etmeye başladılar. Oysa ki, tuhaf kata-
logda o kadar çok bilimsel yanlış ve maddi
hatalar var ki bunlar, Kültür ve Turizm
Bakanlığının ciddiyetine ve ağırlığına yakışma-
yacak derecededir. Bunları Bakanlık yetkilileri
gözardı ederek, basında polemikle kendilerini
aklamaya çalışmaktadırlar.

Ben okuyucularımızın bu tuhaf katalogu
daha iyi anlamaları için bu yazıyı kaleme almış
bulunuyorum.

Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezinde
bulunan Karagöz Tasvirleri Koleksiyonunda
bulunan bazı tasvirlerin katalog hâline getirilmiş
olması aslında saygı duyulacak bir çalışmadır.

Ancak, katalogda o kadar çok yanlışlıklar
var ki, bunları düzeltmek, Nasreddin Hoca’nın
meşhur bir fıkrasındaki pala ile bile düzeltmek
mümkün değil. 

Katalogda Kültür ve Turizm Bakanına
“Sunuş” yazısında; bu konularla hiç ilişkisi
olmayan Türk Ocağı Derneğine teşekkür ettir-
mişler. Hayret ettim, Türk Ocağı hangi tasviri
Halk Kültürü Arşivine kazandırmış? Hem de
“çok sayıda tasviri kazandıran” olarak nitelen-
dirilmiş! 

Bakanlığa bağlı Ankara Resim-Heykel
Müzesinin –Türk Ocağı binası olarak hâlen
adlandırılır- çatı katında yıllar önce bulduğu-
muz tasvirler, sanki Türk Ocağı Derneği bağış-
lamış gibi gösterilir mi? Bu; Türk Ocağı
Derneğine karşı lüzumsuz bir teşekkür. 

Katalogda Nilüfer Zeynep Özçörekçi Göl’ün
hazırladığı “Türk Gölge Oyunu Karagöz” bölü-
mü yanlışlıklarla doludur. Bu yazı bir bilene, bir
bilim adamına, bir uzmana inceletilseydi, emi-
nim ki bu yazı bu şekilde yayımlanmazdı.
Bakanlığın Yayın Yönetmeliğine göre; yayımla-
nacak yazıların, kitapların incelenmesini gerek-
tirmektedir. 

Sadece birkaç bilgi yanlışlığını size yazmak-
la yetineceğim. Sayfa 15’te 2. paragraftaki ilk
cümle anlam olarak tamamen yanlıştır: Hayal-
el sitâre, perde hayali olarak parantez içinde
açıklanmış. Yanlış; çünkü sitâre, yıldız anlamın-
dadır. Bu tamlamanın karşılığı yıldız hayali
olmalıdır. Cümleyi okuyunuz. “…gibi isimlerle
bilinip XVII. yüzyılda Karagöz adıyla anılmaya…
” Evet bir yerde isim, bir yerde ad; hem de aynı
cümle içinde.

Aynı sayfada Karagöz tipi anlatılırken
“Üzerinde salta dizlik, ayağında kırmızı yeme-
ni…” diye başlayan cümleye bakalım. Yeni bir
kavram öğrendik “salta dizlik”. Salta,
İtalyanca’dan dilimize geçen ve bir zamanlar
kullanılmış bir kelimedir. Salta; yakasız, iliksiz,
kolları bolca bir tür kısa cekettir. “Salta dizlik”
diye bir şey yoktur.

Aynı sayfada (15. sayfa) Hacivat tipi anlatı-
lırken; “Hacivat’ın başında sikke, sarık ve
enseye sarkan dalyazan’dan oluşan bir baş-
lık…” diye başlayan bir cümle var. Sikke;
Mevlevî dervişlerinin giydikleri yüksek ve tepesi
düz keçe külahtır. Sarık; kavuk ve fes gibi bazı
başlıkların üzerine sarılan tülbent veya şal gibi
bez parçalarıdır. Dalyasanı araştırmacı dalya-
zan gibi yazmış, doğrusu dalyasandır.
Dalyasan ise; sarıkların omuz üzerine dökülen
ucuna verilen addır. Soruyorum şimdi;
Hacivat’ın başındaki sikke mi, sarık mı, başlık
mı? Nedir? 

KÜLTÜR-SANAT

MEHMET NURİ 
PARMAKSIZ

HAYATA DAİR...

mehmetnuriparmaksiz@gmail.com

GÜZELLİKLERİ DUALARLA 
BEKLEMEK

Siz hiç kâinatın sesinde kalbinizin atışları-
nı duydunuz mu?

Herkes bir gün için yaşar dünyada ve o
bir gün için dualarla bir ömür bekleyenler
mutlu olur hayatta.

Güzellik, ruhun arzuladığı kalbin görebil-
diği; aşk, yüreği kendine bende kılan ve
ruhu tamamen örendir. Âşık, hissettiği  her
şeyi kalbi bildiği maşuğunun gözünden
gören, onu gözünden bile sakınandır.

Şimdilerim ve yarınlarım da yârin nefesi…
Bazen beni deli ediyor yokluğun hüznümü
çıldırtan sesi. O dem duaların rüzgârıyla
uçuyorum yârin kokusuna, yokluğun yoklu-
ğunu yaşıyorum varlığın varlığında.

Tüm fallarım yârin kapısına çıkıyor, bütün
hayallerim onun gülüşünde çiçekleniyor
sadece ve anlıyorum ki yârin ismini zikredi-
yor tüm güzellikler hece hece.

Dualarım şükür deryasındaki dalgalar,
sahilim yârin kalbi; sonsuzca bağlıyım ben
ömrümün güneşine, onsuz her yer yüreği-
me zulmeti aşılıyor ve bende her güzellik
onun adıyla başlıyor.

Siz hiç kâinatın sesinde kalbinizin atışları-
nı duydunuz mu? Sizin hiç yüreğiniz hasre-
tin tik taklarıyla delirip hayallerinizin sıcağın-
da eridi mi ve sonra dünyalık her şeyi unu-
tup kendinizi kaybettiniz mi kalbin kalbin-
de? 

Ellerimde renk renk dua çiçekleri, dudak-
larımda şükrün şarkısı, inancın zirvelerinden
kaderin tecellisini izliyor kalbim. Secdelerde
göğe değiyor gönlüm ve bedenim nefes
alırken ölümün düğün oluşunu soluyor
tevekkülüm.

Göz kapaklarımda biriken hüznün yaşları
dualarımda eriyor, güzelliklerin güzelliğini
yaşayan gönlüm aşkla yârin kaderine koşu-
yor. Bazen dünya susturmaya çalışsa da
içimdeki mutluluğu, çok şükür kalbim hep
konuşuyor aşkla, çok şükür ruhum hep
uçuyor yârin kokusuna.

Güneşin batışına âşık yüreğim, ömrün
bitişine. Gecelerin zindanında tutsak yüre-
ğim lakin dualarımın özgürlüğüyle kanatla-
nıyor kalbim.

Ben dualarla bekliyorum güzellikleri, bili-
yorum güzellik denilen cümle güzellikler de
beni bekliyor; işte bunu bilmem hüznümü
bir perde gibi aralıyor ve her dem mutlulu-
ğuma mutluluk ekliyor.

GÜNÜN DÖRTLÜĞÜ

İçimdeki mutluluk Rabbimden gelendir yâr!
Hasret çekilmez sanma bu hayatın sonu var.
Mahşere dek su almaz duâ yelkenli gemim,
Tevekkül ve şükürdür beni koruyan duvar.

Doğuştan görme engelli olmasına rağmen renkleri ve üç boyut kavramını yan-
sıttığı resimleriyle benzersiz bir yetenek olarak gösterilen Türk ressam Eşref
Armağan, tekniğini ABD'deki görme engelli çocuklara aktaracak.

Görme engelli ressam 
Armağan, ABD yolcusu

“Silli kilimi”nin son 
temsilcisi “öğretici” oldu
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Angela Merkel: Yılın kişisi
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TIME Dergisi her yılın sonunda 365 güne dam-
gasını vuran birini “yılın kişisi” olarak seçer; 2015
yılı için seçtiği kişi yabancımız değil: Angela
Merkel...

Angela Merkel 2015 yılında ne yaptı da Amerikan
dergisi tarafından seçildi, bilemiyorum. Herhalde
bir sebebi olmalı.

Derginin kararını açıkladığı gün, 8’i Türk 10 kişiyi
öldürmekten sanık Beate Zschaepe, aylardan beri
sürdürdüğü suskunluğunu bozup avukatı aracılığıy-
la, “Olanlardan üzgünüm” açıklamasını yaptı. İki
arkadaşının işlediği cinayetlere tanıklık etmiş, ama
bizzat katılmamış... Arkadaşları cinayetleri “Türkleri
Almanya’dan kaçırtmak için” işlemiş...

“Merd-i kıpti şecaat arz ederken sirkatin söyler”
tanımına uygun bir itiraf bu. Hem kendimi koruya-
yım, hem de övüneyim derken, Almanların küçüm-
seme amacıyla “dönerci cinayetleri” adını taktığı
eylemlerin sebebini açığa vurmuş...

Bilmeyenler için kısa özet: 2000 ile 2007 yılları
arasında 10 kişi faili meçhul cinayetlere kurban gitti
Almanya’da. 10 kişiden 9’u dönerci, marketçi
esnafıydı; onların 8’i Türk’tü, biri de Türk olduğu
sanılarak aynı akıbete uğratıldığı anlaşılan bir
Yunan... 10. kurban da yeni bir eyleme giderken
kendilerini fark eden Alman kadın polis...

Cinayetleri üç kişilik bir Neo-Nazi çetesinin işle-
diğini bugün biliyoruz; biliyor olmamızın sebebi,
son kurbanın Alman, polis ve kadın oluşu. Bir yan-
dan kadın örgütleri, bir yandan polisler, onu öldü-
reni bulmak için seferber oldu ve çetenin sonu öyle
geldi.

Bir bankayı soyup kaçtıklarında peşlerine düşen
polisler saklandıkları karavanda çeteyi kıstırdı;
karavanı ateşe veren çetenin iki erkek üyesi intihar
etti, Beate Zschaepe adlı kadın Neo-Nazi ise canlı
yakalandı.

Amerikan dergisinin “yılın kişisi” seçtiği Angela
Merkel’in ülkesi Almanya, ilk cinayetten 11 yıl
sonra ve ancak yeni bir eyleme katıldıkları sırada,
10 kişiyi öldürmüş çeteyi bulabildi.

Muhtemelen kadının da kendini öldürdüğü sanı-
lırken... Kadın meslektaşlarının katilleri olabileceği
kuşkusuyla olay yerine istihbaratçılardan önce
gelen polislerin, cinayetleri sahiplendikleri CD’nin
de aralarında bulunduğu yangında henüz imha
olmamış belgeleri korumaya almasıyla...

İşin hazin yönü, her yönüyle “Neo-Nazi” kokusu
alınan cinayetleri Alman medyasının önce küçüm-
semesi, cinayetler çoğalıp işaretler de artınca, aynı
medyanın, hedef şaşırtacak biçimde yayın yapma-
sıdır.

Çete ortaya çıkıncaya kadar, Alman medyası,
“Bu cinayetler Türk mafyası hesaplaşmasıdır” kes-
kinliğinde yaklaştı olaya...

Neden acaba? Neden uzun yıllar yakalanamadı
caniler? Alman medyası neden konunun üzerine
gitmedi, gitmeye başlayınca adresi neden yanlış
verdi?

Soruların bir tek cevabı var: Alman istihbaratı...
BfV Almanya’nın iç istihbarata bakan “Anayasayı

Koruma Örgütü”nün kısaltılmışıdır. Üçlü çetenin
faaliyetlerini icra ettiği eyaletin BfV sorumlusu gör-
evinden ayrıldı önce; daha sonra en tepe yöneticisi
Heinz Fromm istifasını sundu.

İstifaların sebebi, BfV örgütünün Neo-Nazi çete-
sine ait belgeleri kıyma makinesinden geçirdiğinin
ortaya çıkması... Çete eyleme giderken bir BfV
ajanı da mutlaka arkalarına takılıyormuş...

Zschaepe’nin, cinayetlerin “Türkleri Almanya’dan
kaçırtmak için” işlendiği bilgisini vermesi önemli.
2000 yılı öncesi ve sonrası, Almanya’nın “1 numa-
ralı sorunu” artık iyice “Almanyalı” olmuş Türklerin
durumuydu. “Türkler ülkelerine dönsün” kampan-
yası yürütülürken öldürüldü 8 Türk ve 1 Yunan...

Angela Merkel 2000 yılından beri Hıristiyan
Demokrat Parti’ye liderlik, 2005 yılından beri de
Almanya’ya başbakanlık yapıyor.

Dursun ERKILIÇ
ANKARA- Muhalefet partilerindeki

seçim sonrası hareketlilik birbirinden fark-
lı bir hal almaya başladı. CHP, parti içi
sorunlardan kurtulmak için 35. Olağan
Kurultay hazırlığını sürdürürken; MHP’ye
mahkeme yolu göründü! HDP ise ‘yurt
dışı’ görüşmelerini Kandil’e taşımış görü-
nüyor.

CHP’DEKİ GELİŞMELER
Muhalifler 600 imzayı bulamayınca

CHP’de durum 7olağan’laştı! ‘Kurultaylar
Partisi’ olarak anılacak kadar kurultay
deneyimi olan CHP, iç sorunlarını en
demokratik ve yetkili organ olan Olağan
Kurultayla çözecek. Genel Başkan Kemal
Kılıçdaroğlu’nun ortamı germeden, fazla
ve sert açıklamalar yapmadan yürüttüğü
‘olağan kurultay süreci’ planlandığı ve
açıklandığı gibi 16-17 Ocak’ta gerçekleşti-
rilecek.

Rakipleri Muharrem İnce, Umut Oran ve Mustafa
Balbay’ın çalışma sistemini ‘olağanüstü’den ‘olağan’a
çevirmiş olması Kılıçdaroğlu’nun işini kolaylaştırıyor.
Hem kamuoyuna ‘kavgalı parti’ görüntüsü vermekten
uzan bir kurultay süreci yaşanıyor hem de herkes tüm
kozlarını kurultayda kullanmanın hazırlıklarını sürdü-
rüyorken; yansıyan haberlere göre, “CHP’de, şimdi de
tüzük karmaşası ortaya çıktı.” Haberlere göre, “CHP
35. kurultayında, Genel Başkanlık, Parti Meclisi (PM)
ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimlerinden
önce parti tüzüğünün değiştirilmesine karar verildi.
Tüzük değişikliğinin Genel Başkanlık seçimlerinden
önce yapılacak olması dikkat çekti.”

Bu yolla PM üye sayısı 60’dan 40’a indirilecek.
Şöyle: “Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla
hazırlanan tüzük değişikliğinde, ön seçim ve konten-
jan adaylığıyla ilgili düzenlemeler yapılması bekleni-
yor. Parti kulislerine yansıyan bilgiye göre, kurultay-
da,  PM üye sayısı 60’dan 40’a düşürülecek.

Tüzük değişikliğiyle, MYK üye sayısının 17’den
12’ye indirileceği iddia edildi. Bu değişiklik,  “Partide
lider sultasına yol açar” eleştirisini beraberinde getir-
di. Buna göre, 1 Kasım seçimlerinde olduğu gibi ola-
ğanüstü durumlarda önseçim maddesi uygulanmaya-
cak. Seçimlerde bir kez kontenjandan aday olanlar
ikinci kez bu hakkı kullanamayacak. CHP kulislerin-
de, her iki düzenlemenin de genel başkanın yetkisini
fazlaca artırdığı dile getiriliyor. Geçen kurultayda 80
olan PM üye sayısı 60’a indirilmiş idi. Bu kez 40’a
indirilmesi öngörüldü. MYK’daki üye sayısının da
17’den 12’ye düşürüleceği belirtiliyor.”

Birilerine göre, bu düzenlemeler CHP’de ‘lider
sultasına’ yol açabilir..

CHP’NİN KURULTAY GÜNDEMİ
CHP'nin 16-17 Ocak tarihlerinde Ankara'da yapı-

lacak 35. Olağan Kurultayı'nın gündemi belli oldu.
Ankara Spor Salonu'nda 16 Ocak saat 10.00'da

başlayacak kurultay gündemi, Genel Başkan Kemal
Kılıçdaroğlu imzasıyla duyuruldu.

Gündem maddelerine göre iki gün sürecek kurul-
tayda, genel başkanlık ve Parti Meclisi (PM) üyeleri-
nin seçiminin yanı sıra "tüzük" ve "sonuç bildirgesi"
komisyonlarının oluşturulması öngörülüyor.

Kurultayda, Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından
7 Haziran seçimi öncesi açıklanan "kontenjan aday"
uygulamasına yönelik değişikliğin, önce komisyona,
kabulü halinde ise delegelerin onayına sunulması
planlanıyor. 

Değişikliğin delegeler tarafından onaylanması
halinde, "kontenjan" uygulaması bir dönemle sınırlı
tutulacak. Genel Başkan tarafından bir dönem konten-
jan adayı gösterilen kişi, bir daha bu haktan faydala-
namayacak. 

CHP, 7 Haziran seçiminde adaylarının yüzde
85'ini ön seçimle belirlemişti. Genel Başkan
Kılıçdaroğlu, İzmir ikinci bölgeden ön seçimle aday-
lık yolunu tercih ederken, Merkez Yönetim Kurulu
üyelerinden ise sadece Veli Ağbaba ve Ercan Karakaş
ön seçime katılmıştı.

Ağbaba, Malatya'dan katıldığı ön seçimde birinci
sıra adayı olurken, Karakaş ise İstanbul'da üst sıralar-
da yer bulamamıştı. 

CHP'nin, 1 Kasım seçimi öncesi aday belirleme
yönetmeliğinde yaptığı değişikliğin de kurultayda
tüzük komisyonuna sunulması bekleniyor. 

Parti kulislerinde dillendirilen bir başka değişiklik
ise PM sayısının düşürülmesi. Bu değişikliğe ilişkin
önerinin de kurultayda görüşülebileceği belirtiliyor. 

CHP'de 60 kişiden oluşan PM'nin 8 üyesi, Bilim
Yönetim ve Kültür Platformu'ndan (BYKP) seçiliyor. 

Delegeler, Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından
gösterilen adaylar arasından 8'ini seçerek PM'ye gön-
deriyor. Kalan 52 üye ise "çarşaf liste" yöntemi ile
belirleniyor. Kontenjan uygulaması ve PM üye sayısı-
nın azaltılması değişikliklerinin 35. Olağan

Kurultay'da gündeme gelmemesi halinde
ise parti yönetimi, ilerleyen süreçte bir
"tüzük kurultayı" toplanabileceğinin sin-
yalini veriyor. 

Gelecek yıl içinde yapılması öngörü-
len bir "tüzük kurultayı" ile CHP
Tüzüğü'nün kapsamlı bir şekilde revize
edileceği konuşuluyor.

MHP MAHKEMELİK OLUYOR!
MHP’deki gelişmeler muhaliflere

‘mahkeme’ yolunu gösteriyor!
Bilindiği gibi, muhalifler olağanüstü

kongre için imza topluyordu. 249 imzayı
aştıklarını söylemelerine rağmen, Genel
Başkan Devlet Bahçeli, kongrenin ola-
ğanüstü toplanmayacağına dair kararlı ve
sert tavrını yumuşatmıyor. Bu da siyaset
kulislerinde, “MHP’de tüm yollar mahke-
meye çıkıyor” yorumlarına yol açıyor.

İmzaları teslim eden muhalifler 15 günlük sürenin
hemen ardından mahkemeye gidecek…

‘Ortak hareket etme’ konusunda çok net bir görün-
tü vermeyen muhaliflerin topladıkları imzanın 300’ü
bulduğu ve bu sayıyı 500’e çıkarmak istedikleri söyle-
niyor. 20 Aralık'ta imzaları genel merkeze sunmayı
planlayan muhalifler, sayının artırılması için takvimi
biraz daha geciktirebileceği belirtiliyor.

Milliyet’ten Önder Yılmaz’a göre ise,
“Muhaliflerin mahkeme konusunda izleyeceği strateji
de önemli.” Şöyle:

“Muhalifler, eğer Siyasi Partiler Kanunu'nun 102
ve 104. maddeleri doğrultusunda Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığı üzerinden giderse, başsavcılık konuyu
AnayasaMahkemesi'ne intikal ettirecek. Anayasa
Mahkemesi'nden ise ancak “ihtar" kararı çıkabileceği
ifade ediliyor. Ancak muhalefet, Sulh Ceza
Mahkemesi kanalını kullanırsa bu kez büyük olasılık-
la “kayyum" uygulaması devreye girecek.”

DEMİRTAŞ’IN TRAFİĞİ
Seçim sonrası ‘sessizliğe’ bürünen HDP’de ise,

kurultay süreci ve ‘ziyaret’ trafiği hızlı işliyor. Tüzük
değişikliğinin de yapılması planlanan ve 1 Kasım
seçimi nedeniyle ertelenen 2. Büyük Olağan
Kongresini 24 Ocak’ta toplayacak olan HDP’nin
Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın ziyaret trafiği med-
yaya, “Önce ABD’ye gitti. Ardından Türkiye’ye
dönüp karayoluyla Kuzey Irak’a geçti. Ağabeyinin de
bulunduğu Kandil’e girdi. Burada sır dolu 12 saat
geçirdi” diye yansıdı.

Daha önce de birçok kez Avrupa seyahatine çıkan
HDP’liler, Türkiye’deki ve bölgedeki gelişmeleri her
ortamda değerlendirmeye devam ediyor.

Öte yandan, bir ara tartışılır gibi olan Demirtaş’ın
parti içindeki konumunun değişmeyeceği ve kurultay-
da yeniden Eşbaşkanlık koltuğuna oturacağı belirtili-
yor.

ANKARA- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
(IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Ankara ziya-
retinin ikinci gününde, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu
ve diğer hükümet yetkilileri ile dün gerçekleş-
tirdiği görüşmelerin içeriğini değerlendirmek
üzere Kürt bölgesinden gelen gazetecilerin
sorularını yanıtladı.

Türkiye'ye yaptığı ziyaretin daha önce plan-
landığının altını çizen Barzani, "Ankara ziyare-
tim Şengal'i (Sincar) kurtarma operasyonu baş-
lamadan önce planlanmıştı. Daha önce Türkiye
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip
Erdoğan'la yaptığımız telefon görüşmesinde bu
ziyareti ele almıştık" dedi.

Türkiye'deki yetkililer ile yaptığı görüşme-
nin çok olumlu geçtiğini belirten Barzani,
"Görüşmeler sırasında hemen hemen tüm
konuları ele aldık. Bizlerin (Kürt bölgesi), Türkiye

ve uluslararası koalisyon güçlerinin, terör örgütü
DAEŞ'e karşı dayanışma içine girmesi ve ortak hare-

ket etmesi konusu detaylı bir şekilde ele alın-
dı" bilgisini paylaştı.

Türk askerinin Musul'daki nöbet değişimi
meselesine de değinen Barzani, bu konu hak-
kında şunları kaydetti:

"Daha önce de belirttiğim gibi bu durum
gereğinden fazla abartılıp büyütüldü. Türk
askerleri gönüllü Arap askerlerine askeri eği-
tim veriyordu. Söz konusu bölge Musul'dan
yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta. Türk askerle-
rinin geçtiği kamplar iki bölümden oluşuyor.
Türkiye'den yüksek düzeyde bir heyet mesele-
yi masaya yatırmak ve çözüme kavuşturmak
için Bağdat'tı ziyaret etti veya ziyaret etmek
üzereler. Bizler de hiç bir şekilde ülkenin ege-
menliğinin ihlal edilmesine razı olmayız.
Ancak terör örgütü DAEŞ ile savaşıyoruz ve
dostlarımızın yardımına ihtiyacımız var. Bu

sorun en yakın zamanda çözülecektir."

CHP Ankara Milletvekili Sarıhan sordu:
İnsan hakları ihlalleri nasıl biter?
ANKARA- CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan,

Türkiye'de "adı ileri kendisi ileri olmayan" bir süreç
yaşandığını öne sürerek, "Bu tablo karşısından insan
hakları ihlallerine nasıl son vereceğiz" dedi. 

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
Başkanvekili de olan Sarıhan, bir grup CHP'li milletve-
kiliyle 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla düzen-
lediği basın toplantısında, Türkiye'de yoğun insan hakla-
rı ihlallerinin yaşandığı dönemden geçildiğini savundu.

Yaşam hakkının tehdit altında olduğunu; işkence ve
kötü muamelenin sürdüğünü öne süren Sarıhan, ihlal
yapan kamu görevlilerinin cezalandırılmadığını söyledi.

Cezaevlerini gençlerin ve çocukların doldurduğu;
düşünceyi açıklama, ifade ve basın özgürlüklerinin terör
eylemi olarak yok edildiği, din ve vicdan özgürlüğünün
ihlal edildiği iddiasında bulunan Sarıhan, insan haklarını
inşa için insanca bir dil kullanmak gerektiğini belirtti. 

Adalet için adil bir yargılama gereksiniminin bulun-
duğunu dile getiren Sarıhan, ülkenin birliğinin ve kar-
deşliğinin kanla kazanılamayacağını ifade etti. 

Ege Lobisi’nden YAŞAR’a ziyaret
HABER MERKEZİ
ANKARA- Birkaç ay önce Ankara’da yaşa-

yan Ege İlleri temsilcilerinin oluşturduğu Ege
Lobisi, Ankara’nın nabzını tutmaya çalışıyor.
TÜSİAV’ın da Başkanlığını yapan Ege Lobisi
Başkanı Veli Sarıtoprak ve beraberindeki heyet
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı
ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getiren Başkan Yaşar; Ankara’da Egelilerin
birlik ve beraberlik içinde olması için yapılacak
etkinliklere destek olacağını belirtti.

Ege Lobisi Başkanı Veli Sarıtorak ise
Belediye Başkanı Fetih Yaşar’a; Ankara’da
Egelilerin gurur kaynağı olduğunu, Lobi çalış-
malarına Onursal Başkan olarak büyük destek
verdiğini ve her zaman yanında olduklarını
belirtti.

Ege Lobisi heyeti YÖK Genel Sekreteri
Süleyman Necati Akçeşme’yi de makamında
ziyaret etti.

Barzani: Türkiye ziyaretim çok olumlu sonuçlandı

CHP’de ilaç kurultay mı?
MHP, ‘mahkemelik’ mi?
HDP ‘Kandil’ mi yaktı?

Erdoğan: Musul’daki askerlerimiz eğitimci
ANKARA- Cumhurbaşkanı Recep

Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette
bulunan Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı
Konseyi Başkanı Dragan Çoviç ve Konsey
Üyesi Bakir İzzetbegoviç ile düzenlediği
ortak basın toplantısında gazetecilerin soru-
larını yanıtladı. Musul'daki Türk askeri var-
lığı ve Rusya'nın bu konuyu Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıması ile
ilgili soruya Erdoğan, "Musul meselesinde
bildiğiniz gibi buraya Türk askerinin git-
mesi aslında 2002 yılında olan bir hareket-
tir ve bu hareketten sonra da 2014'te mer-
kezi yönetim Haydar Abadi'nin bizi ziya-
retlerinde kendilerinin bizden eğitim nokta-
sında talepleri olmuştur, gerek asker, gerek
polis olarak" cevabını verdi. 

Türkiye'den giden askerlerin muharip
olarak değil, eğitimci olarak Musul'a gitti-
ğini vurgulayan Erdoğan, "Şu anda orada
gerek Başika'da gerekse kamp yerinde yap-
tıkları iş eğitimdir. Bu eğitimi veren asker-
lerimizin eğitim verdikleri Peşmerge sayısı-
na, miktarına göre de bu sayı çoğaltılır
veya azaltılır. Bunu geri çekmek söz konu-
su değil" diye konuştu.  Erdoğan, Türkiye,
Amerika ve Kuzey Irak'ın 21 Aralık'ta üçlü
bir toplantı gerçekleştireceğini ve bu top-
lantıda bölgesel ve genel konuların ele alı-
nacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan

şunları kaydetti: "Rusya Federasyonu'nun
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne
gitmesi ne adına? O ayrı bir sorudur. Bir
defa Rusya Federasyonu burada taraf değil-
dir, ne adına gidiyor o da ayrı bir konu.
Türkiye olarak bizler oradan verilen cevabı
şu an gördük. Nitekim Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi, bu müracaatı bildiğiniz
gibi reddetti. Bundan sonraki süreçte ne
olur, onu da izlemeye devam ederiz.  Ama
biz Türkiye olarak şu anda dünyada, özel-
likle bölgedeki gelişmelerde koalisyon güç-
leriyle müşterek hareket alanını kendimize
seçmiş bulunuyoruz ve talep edilmeyen bir
yerde biz yokuz. Her talep edilen veya
eden ülkeye de olumlu cevap vermeye
kimse mecbur değildir. Ama bizim bir
özelliğimiz var, nedir bu? Bizim bir tarafta
911 kilometre Suriye ile sınırımız var, bu
bizim için hayati önem ifade etmektedir.”
dedi. (AA)

Fidan ve Sinirlioğlu İbadi'yle görüştü
BAĞDAT- Irak

Başbakanı Haydar
el-İbadi'nin
Bağdat'ta bulunan
Milli İstihbarat
Teşkilatı (MİT)
Müsteşarı Hakan
Fidan ve Dışişleri
Bakanlığı
Müsteşarı Feridun
Sinirlioğlu ile
Türkiye'nin
Musul'daki askeri
varlığını görüştüğü
bildirildi.

Basın ofisinden
yapılan açıklama-
da, Başbakan
İbadi'nin, MİT
Müsteşarı Fidan ve
Dışişleri Bakanlığı
Müsteşarı
Sinirlioğlu ile
Türkiye'nin Musul'daki askeri varlığını
görüştüğü belirtildi.

Açıklamaya göre İbadi, Türk heye-
tine, Türkiye'nin Musul'daki askeri
varlığından dolayı yaşanan "krizin"
çözülmesinin, "Türk güçlerinin tama-
men Irak topraklarından çekilmesine"

bağlı olacağını iletti.
Öte yandan Türk heyetinin,

Türkiye'nin Irak'ın egemenliği ve top-
rak bütünlüğüne saygı duyduğu ve
terör örgütü DAEŞ ile mücadelesinde
yanında olacağını aktardığı kaydedildi.

(AA)



Soldan sağa:  

1. Yan yol. – Molibdenin simgesi. 2. Ülkü, mefkûre. – Tahılın tarladaki adı. 3.
Özel gezinti gemisi. – Antalya ilinin bir ilçesi. 4. Bir müzik aletini doğru ses
vermesi için ayarlama. – Bir işletmenin ani batışı. 5. Kurallara uyma. 6. Bir
anda oluveren, apansız. – Bir köşeden karşı köşeye doğru katlanmış, kesilmiş
olan. 7. Yapma, etme. – Çılgın Roma İmparatoru. 8. Kiloamperin simgesi. –
Gösteriş, çalım, caka. – Bir bağlaç. 9. Coğrafi bölgelerimizden biri. –
Diploma. 10. Sıcaklık, ısı. – Hayır, anlamında kullanılan bir sözcük. 11. Güzel
sanat. – Peru’nun plaka işareti. – Teniste topu rakibin arkasına düşürerek sayı
almayı amaçlayan vuruş. 12. Eldiven yapımında kullanılan bir tür deri. –
Çoğunlukla akaryakıt taşımakta kullanılan, silindir biçiminde, metalden büyük
kap. 13. Afrika’da bir ülke. 14. Bazı giyeceklere sertlik vermek için kullanılan
bir tür kumaş. 15. Sinirli. – Tropikal bölgelerde yetişen bir ağaç türü. 16.
Utanma, utanç duyma. – Gerçek. 17. Eğik olarak kesilmiş kenar. – Bizmutun
simgesi. 18. Tütün sergisi. – Sağlama, elde etme, tedarik. 19. Eşek. 20.
Yaprakların düz ve parlak olan bölümü. – Binek hayvanı. – İnsan vücudunun
dış yüzü.

Yukarıdan Aşağıya:  

1. Avrupa’da bir başkent. –Kâhinlik. –İlgi. 2. Nezir –Kuzey Amerika’da bulu-
nan ünlü şelale. – İsviçre’de bir akarsu.–Demiryolu. 3. Güzel söz söyleme,
hitabet sanatı. –Erbiyumun simgesi. – Yırtıcı bir hayvan. –Nakit. 4.Şaşma
anlatan ünlem.–Endonezya’nın plaka işareti. –Bir haber ajansının kısaltması. –
Konya ilinde bir baraj. – Kelem. 5. Yarı yaş yarı kuru, rutubetli toprak. –
Ağırlık yitimi. – Günün ilk saatleri. – Eski Mısır’da insanoğlunun hayati
dayanağı olan üretici güç. 6. Çanakkale ilinin bir ilçesi. – Orta Çağa özgü
abartılı mimarlık üslubu. – Lezzet. 7. Sedye. – Atletizmin dallarından biri. –
Tekne. 8. Balıkçıların denizde sığlıkları belir-
lemek için kullandıkları işaretlerin bütünü. –
İmkân. – Donuk renkli. 9. Evrenpulu. – Bir spor
dalı. – Bakanlar Kurulu. 10. Balgamtaşı. – Kuzey
Atlantik Paktı Örgütünün kısaltması. – Sigarada
bulunan zehirli madde.

Hazırlayan: Ercan BostaNcıoĞlu
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1918 sonlarında Son Haçlı
çapulcu sürüleri olan ve İtilaf
Devletleri adlanan haydutların
vatanımızı işgal ve istilasına karşı
bir Müslüman Türk mücahit
komutanı olarak “ya istiklal ya
ölüm” uranıyla Türkiye
Türklüğünü Kuva-yı Milliye adı
altında teşkilatlandıran, vatanımızı
kurtaran ve bağımsız millî devleti-
mizi kuran Başbuğumuz Mustafa
Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938
günü bu dünyadaki vazifesini
alnının akıyla tamamlayıp ebedî
âleme irtihal etti. 

Bu, salt bir beden değişimiydi.
Ölen, ayrılan, giden bedeniydi
ruhu değil, cesediydi fikirleri
değil, maddesiydi manası değil,
eti ve kemiğiydi yaktığı istiklal
ateşi değil. 

Türk kocası Yunus Emre atamız
bir şiirinde şöyle der: “Ten fanidir
can ölmez / Çün gitti geri gelmez
/ Ölürse tenler ölür / Canlar ölesi
değil.”

Bizim itikadımızca tenlerimiz,
bedenlerimiz, cesedimiz ölür,
ama ruhumuz, geride bıraktığımız
manevi miras ölmez. Kendisi, mil-
leti, Allah’ı, dini, vatanı, devleti,
maddi ve manevi bütün varlığı
için çalışanlar, iyi eserler, faydalı,
güzel ve olumlu izler bırakanlar
aslında ölmemiştir. 

16 Haziran 1926 günü İzmir’de
Atatürk’e suikast yapmayı planla-
yanlar yakalanınca, halk Atatürk’e
büyük sevgi gösterisinde bulun-
muştu. Bunun üzerine Atatürk:
“Benim naçiz vücudum elbet bir
gün toprak olacaktır, ancak
Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payi-
dar kalacaktır.” Demişti.

Bu sözüyle Atatürk, aslında 2
önemli şey söyledi: Birincisi,
Atatürk’ü tanrılaştıran sapıklara

cevap verdi ve dedi ki: “Ben tanrı
değil, sizin gibi ölümlü bir insa-
nım.” İkincisi de “Ben bedenen
ölecek olabilirim ama hayatımı
vakfettiğim Türk’ün istiklal davası
ve bağımsız millî devleti yok edi-
lemeyecektir.” Bizim için bugün
itibariyle asıl önemli olan nokta
burasıdır. Atatürk’ün bize bıraktığı
en önemli miras istiklal ve bunun
kurumsal şekli olan bağımsız millî
Türk devletidir. 

Atatürk’ün vefat yıldönümünde
onu anmak demek, bu mirasa
sahip çıkmak demektir.
Atatürk’ün ölümünden sonra
istiklalimizin ve millî Türk devleti-
mizin kademe kademe aşınması-
na, yok edilmesine şahit oluyo-
ruz. Bugün bu aşınma, yaralan-
ma, tahribat çok ileri bir aşamaya
gelmiştir. İstiklalimiz yok edilmiş,
Amerika ve Avrupa Birliği sömür-
gesi haline gelmişizdir. Millî Türk
Devletimiz bütün sembol, değer
ve kurumlarıyla yok olma aşama-
sına gelmiştir. Anayasamızdan
Türk adını silme noktasına gel-
mişlerdir.  

Bugün bütün Türkler eğer,
adam gibi, haysiyetlice, şereflice,
hür ve bağımsız bir millet olarak
kendi vatanlarında alnı açık, başı
dik bir şekilde yaşamak istiyorlar-
sa atalarının bu mirasına sahip
çıkmak zorundadırlar. Yani kendi
kendilerini bağımsızca idare
etmek demek olan siyasi istiklal
iradelerine, vatanlarını ve kaynak-
larını korumak demek olan eko-
nomik istiklallerine, Müslüman
Türk kültür ve medeniyetlerini
koruyup geliştirmek demek olan
kültürel istiklallerine ve Allah’tan
sonra en önemli güvenceleri olan
bağımsız Türk ordusuna sahip
çıkmak zorundadırlar.

SİNGEN - Küçük İlayda'nın ailesi bu
miktarı karşılayacak maddi imkanları olma-
dığı için kızları için bağış kampanyası baş-
lattı.

Bu yıl ilik nakli olmasına karşın 3 Kasım
günü hastalığı üçüncü kez nükseden İlayda,
Tübingen hastanesinde tekrar tedavi altına
alındı.

İlayda'nın annesi Hülya ve babası Nuhhacı
Yıldız, kızlarının hastalığının tekrar nükset-
mesinin kendilerini çok üzdüğünü ancak
tedaviyi yürüten profesörün Amerika'nın
Philadelphia kentinde en yeni teknoloji kul-
lanılarak bu tür vakaların tedavi edilebildiği-
ni söylemesi üzerine yeni bir umut ışığı doğ-

duğunu belirttiler.
"CAR-T-CELLS Therapy" isimli tedavi

yönteminin 800 bin dolar gibi çok yüksek
bir miktar olduğunu dile getiren baba
Nuhhacı Yıldız, kendilerinin bu kadar yük-
sek bir miktarı karşılama imkanı olmadığını
için bir yardım kampanyası başlatma kararı
aldıklarını söyledi.

Bu tedavi yönteminin Almanya'ya gelme-
sinin zaman alacağının söylendiği ancak
kendilerinin kaybedecek zamanları olmadı-
ğını söyleyen Yıldız, "Araştırmalarımızın
sonucunda bu tedavi yönteminin İlayda gibi
hastalarda yüzde 90 başarı sağladığını
öğrendik. Biz çok aktif bir şekilde kızımız

için çabalıyoruz. Şimdiye kadar 25 bin insa-
nı ilik bankalarına kaydettirmek için teşvik
ettik. Bize bildirilen, çok şükür ki bu insan-
lar içinden 40 kişi birer hayat kurtardı.
İlayda birçok kişiye umut kaynağı oldu.
Şimdi ise tedavisi için insanların yardımına
ihtiyacımız var" dedi.

"Gün birlik günü, İlayda'mı lütfen destek-
leyin" şeklinde konuşan Yıldız, "Biz ne olur-
sa olsun kızımızı yaşatmak için sonuna
kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Allah'ın
takdiri. Yiyeceği ekmek içeceği su varsa
yaşayacaktır. Allah'ın mucizeleri bitmez.
Lütfen dualarınızı esirgemeyin" şeklinde
konuştu. (AA)

YAŞAM-ÇEVRE
BULMACA

IĞDIR - Avrupa ile Asya kıtaları arasın-
da yer alan Türkiye, bu özelliğiyle pek çok
alanda sahip olduğu avantajların yanı sıra
kuş çeşitliliği açısından da önemli bir zen-
ginliğe sahip.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Aşağı
Cıyrıklı köyünde bulunan Aras Nehri Kuş
Cenneti'ndeki halkalama çalışmalarına katı-
lan ABD'deki Utah Üniversitesi Biyoloji
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağan
Şekercioğlu, AA muhabirine yaptığı açıkla-

mada, Türkiye'nin coğrafi konumuyla başta
kuşlar olmak üzere yaban hayatı için en
önemli koridor görevi üstlendiğini söyledi.

Avrupa ve Asya arasında kültürel ve tica-
ri anlamda kıtalar arası köprü görevi gören
Türkiye'nin, çok sayıda kuş türünün de göç
rotasında yer aldığına işaret eden
Şekercioğlu, şunları kaydetti:

"Kuş göçü esnasında Avrupa, Asya,
Sibirya, Ortadoğu ve Kafkaslar'dan gelen
milyonlarca kuş, ülkemize gelip bir huni

şeklinde üzerimizden geçerek kışlayacakla-
rı sıcak ülkelere göç ediyor. Türkiye kuş
çeşitliliği açısından Avrupa'nın en önemli
ülkesidir. Şimdiye kadar 478 kuş türü tespit
edildi. Her yıl birkaç yeni tür envantere
ekleniyor. Bizim beklentimiz, önümüzdeki
10 yıl içerisinde ülkemizde tespit edilen
kuş türü sayısı 500'ü geçecek."

Şekercioğlu, Türkiye'nin bu zenginliğini
başta Iğdır olmak üzere pek çok noktada
turizm gelirine dönüştürebileceğini ifade
etti.

Dünyada "kuş gözlemciliğinin" de önem-
li bir turizm hareketi olduğunu ve sahip
olduğu zenginlikle Türkiye'nin bu alanda
büyük bir değere sahip olduğunu dile geti-
ren Şekercioğlu, potansiyelin iyi değerlen-
dirilmesi durumunda Türkiye'nin bu
turizmden gelir elde edileceğini söyledi.

Şekercioğlu, Iğdır'ın bu anlamda başlı
başına önemli bir potansiyele sahip olduğu-
nu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Burada Orman ve Su İşleri Bakanlığı,
Kafkas Üniversitesi, Utah Üniversitesi ve
KuzeyDoğa Derneği'nin ortaklığıyla son 10
yılda yaptığımız bilimsel araştırmalarda,
birçok kuş türünün burada üredikten sonra
Ortadoğu'ya geçip Doğu Afrika'da kışı
geçirdiğini tespit ettik. Şimdiye kadar
300'den fazla kuş türünü biz Iğdır'da tespit
ettik. Yani Türkiye'de görülen kuş türleri-
nin üçte ikisi burada." (AA)

SİVAS - Sivas'ta, görme engelli
Turan Karakaş ile fiziksel engelli eşi
Güllü Karakaş, 57 yıldır birbirlerinin
gözü ve eli-ayağı oluyor.

Merkez Fatih Mahallesi'nde yaşayan
Karakaş çifti, hayata, aşka ve evliliğe
engelleri bir kenara koyarak bağlanan-
lardan.

Görme engeliyle, gözlerindeki yara-
yı annesi Ayşe Karakaş'ın yanlışlıkla
kimyasal kullanarak tedavi etmek iste-
mesi sonucu daha altı aylıkken tanışan
Turan Karakaş'ın evliliği de önce
"engellere" takılmış ama Karakaş çifti,
ön yargıları bir kenara bırakıp sevgiyle
her şeyin üstesinden gelinebildiğini
göstererek, çevrelerine örnek bir aile
olmuşlar.

Eşini sırf kör olduğu için ilk başta
istemeyen Güllü Karakaş, 57 yıla uza-
nan hikayelerini AA muhabirine şu
sözlerle anlattı:

"Eşimin ailesi beni istemeye geldiler
ama ilk etapta gözleri görmüyor diye
ben istemedim. Babam 'Ben verece-
ğim' dedi, ben de kabul ettim. Aynı
gözleri gören bir insan gibi davranırdı
bana. Nişanlıyken yüzümü görüyor-
muş gibi köye beni görmek için gelir-
di. Daha sonra evlendik ve evlendiği-
miz günden bugüne hiçbir sıkıntımız
olmadı. 57 yıldır evliyiz ve çok mutlu-
yuz".

Evlendikten sonra Sivas'a taşındıkla-
rını da dile getiren Güllü Karakaş,
burada da sırt sırta verip bir ev yaptık-
larını kaydetti. Ancak bunun da kolay
bir süreç olmadığını vurgulayan
Karakaş, para kazanmak için engelleri-
ne rağmen kerpiç yapıp sırtlarında su
taşıdıklarını, çok eziyet çektiklerini
aktardı.

Evliliğinde yarım yüzyıldan fazla
süreyi devirmesine rağmen eşine karşı
bitmeyen sevgisi gözlerinden hala
okunan Karakaş, mutlu şekilde hayat-
larını sürdürdüklerini belirterek, eşinin

görme engelli olmasını hiç aklına
getirmeyerek, her koşulda ona destek
olduğunu söyledi.

Eşiyle birbirlerini çok sevdiklerini
dile getiren Turan Karakaş da eşinin
57 yıl boyunca kendisine hiçbir zaman
"Senin gözün görmüyor, sen bunu
göremezsin" demediğini anlattı.

Karakaş, kendisinin de eşinin ayağı-
nın aksamasından hiç yakınmadığını
belirterek, "Eşimden dağlar kadar
memnunum, Allah ondan razı olsun. O
benim elim ayağım, ben de onun eli
ayağıyım. Birbirimize destek olmamı-
zın sayesinde, gözlerim görmemesine
rağmen yedi ev sahibi olduk.
Kardeşlerimi bile ev sahibi yaptım"
dedi.

Karakaş, kör olmasına neden olan
süreci de şöyle anlattı:

"Altı aylıkken gözlerimin altında bir
yara çıktı. Annem beni ihtiyar bir
kadına götürdü. O kadın da bana bak-
tıktan sonra bunun göz altına çay suyu
sürün, daha sonra da etrafına nöbet
şekeri dökün demiş. Orada bulunan
kadınlardan bir tanesi de 'Bizim evde
nöbet şekeri var' diyerek yanlışlıkla
boyaya katılan şap getirmiş.
Getirdikleri o şapı ezerek toz edip,
benim gözlerime sürmüşler. İki gözüm
o günden sonra görme yetkisini kay-
betmiş ve kör olmuşum".

Köyde 7 yaşına kadar kaldığını daha
sonra oraya gelen bir çerçinin kendisi-
ni ailesinden okutmak için para karşılı-
ğında iki aylığına istediğini aktaran
Karakaş, "Ailem de vermiş. Annem de
beni o çerçiye, 'Ya ölür ya da bir şey-
ler öğrenir kendini kurtarır' diyerek
vermiş. Gelen adamlar beni alarak
İstanbul'a götürdüler. Beni İstanbul'da
36 ay değişik bölgelerde dilendirdiler.
Ben 65-70 yıl boyunca gurbet gezdim
ama dilenmekten daha kötü hiç bir şey
görmedim" diye konuştu. (AA)

Türkiye Avrupa'nın “kuş zengini”
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Almanya'nın
Singen kentinde
doğan ve 2012
yılından beri
lösemi hastalığı
ile mücadele
eden 10 yaşında-
ki İlayda Yıldız'ın
Amerika'da
tedavi olabilmesi
için 800 bin
dolara ihtiyacı
var.

Eşine 57 yıldır “ışık” oluyor

Lösemi hastası İlayda için 
yardım kampanyası düzenlendi



SAĞLIK

KONYA - Fahri Akın (66), beş yıl önce
gırtlak kanseri nedeniyle boynunda açılan
delikten nefes almaya başladı. Yaklaşık 8 ay
önce nefes darlığı şikayeti başlayan Akın, has-
taneye gitti.

Kanserin nüksetmiş olabileceği ihtimaline
karşı birçok kez yapılan biyopsi ve tahlillerde
sonuçlar negatif çıkınca, hastanın soluk boru-
sunda yapısal bir darlık olduğu düşünüldü.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp
Fakültesi Hastanesine giden Akın'ın rahat
nefes alması için soluk borusuna stent yerleşti-
rilmesine karar verildi.

Stent için nefes borusu ve akciğerde incele-
me yapılırken doktorların dikkati sayesinde
Akın'ın sol akciğer girişinde nefes borusunu 5
santimetrelik kürdanın tıkadığı fark edildi.

Başarılı bir operasyonla kürdan çıkartıldık-
tan sonra rahatlayan Akın, başından geçenleri
AA muhabiriyle paylaştı.

Yaklaşık 8 ay dayanılmaz ağrıları olduğunu,
rahat nefes alamadığını, sol tarafına hiç yata-
madığını belirten Akın, hareket edemediği için
çaresizce ağladığını söyledi.

Aylarca bu şekilde yaşadığını dile getiren
Akın, çevresindekilere kendisini bir türlü anla-

tamadığını, "alkol alıyor, hep bundan rahatsız-
lanıyor" gibi iddialara muhatap olduğunu
aktardı.

Akciğerinden kürdan çıkartıldığını duyunca
çok şaşırdığını anlatan Akın, şöyle konuştu:

"Bana 'kürdanı nasıl yuttun' dediler.
Vücudumdan nasıl çıktı, aklım almıyor. Çok
tuhafıma gitti. Evimde kürdan bile yok, hiç
kullanmadım. Kürdan ile işim hayatta olmadı.
Kendimi bile bile niye öldüreyim, kürdan hiç
nefes borusundan sokulur mu? Kürdanı, boy-
numdaki nefes aldığım delikten atmam gerekir
ki bu da imkansız. Hiç haberim olmadı.
Kürdan çıkartıldıktan sonra rahat nefes alma-
ya, hareket etmeye başladım."

Ameliyatı gerçekleştiren, Necmettin
Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Tamer Altınok, ana nefes boru-
sunda daralma düşünülen hastanın kendilerine
yönlendirildiğini söyledi.

Stent takılması istenen hasta için hazırlık
yaptıklarını belirten Altınok, vücudunun stent
için uygun olup olmadığına endoskopik yön-
temle bakıldığında ana nefes borusunun içinde
çeşitli kalınlaşmış dokular görüldüğünü kay-

detti.
Akciğerin sol tarafına giden nefes borusun-

da bol balgam bulunduğunu ve temizlendiğini
söyleyen Altınok, şöyle devam etti:

"Sertleşmiş dokulardan biyopsi aldıktan
sonra burada yabancı bir cisim olduğu fark
edildi. Bu cismi çektiğimizde kürdan olduğu-
nu gördük. Her iki akciğeri de temizledik.
Stent koymaya bile ihtiyaç kalmadı. Dokunun
kalınlaşmasına, balgam atışının zorlanmasına
neden olan kürdan, ince olduğundan aşağıya
doğru inip sol akciğere doğru kaymıştı.
Kürdan röntgen filmlerinde de görülmediği
için kimsenin aklına gelmemiş. Enteresan bir
şey. Bizim de sık gördüğümüz bir durum
değil. Kürdan çıkartılmamış olsa akciğerinin
çürümesine kadar giden sonuçlar doğurabilir,
akciğer yetmezliği ortaya çıkabilirdi. Hasta şu
an son derece rahat."

Kürdanın nasıl vücuduna girdiğini Akın'ın
da bilmediğini ifade eden Altınok, "Gırtlağın
üst kısmı kapalı, boynundaki delikten nefes
alan bir hasta. 'Hayatımda kürdan kullanma-
dım' diyor. Kürdanın o bölgeye kadar nasıl
girdiğini tahmin edemiyoruz" diye konuştu.
(AA)

ORDU - Türkiye'de Karadeniz Bölgesi'nde üretimi
oldukça yaygınlaşan kivinin, vitamin ve mineral yönden
oldukça zengin olduğu belirtildi.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe
Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan
Karadeniz, vitamin ve mineraller yönünden çok zengin
olan kivinin günlük olarak tüketilmesini önerdi.

Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada,
Türkiye'de üretimi her yıl yaygınlaşan kivinin hasadının
yapılarak satışa sunulduğunu söyledi.

Meyveler içerisinde kivinin vitamin yönünden zengin
olan ürünlerin başında geldiğini belirten Karadeniz,
"Kivi adeta vitamin zengini bir meyve. 50-60 gramlık
küçük bir kivi yetişkin bir insanın günlük C vitaminini
rahatlıkla karşılamaktadır" dedi.

Günlük en az bir adet kivi tüketilmesini tavsiye eden
Karadeniz, "1 adet kivi 1 kilogram portakala denk.
Dolayısıyla tüketilecek bir adet kivi günlük C vitamini-
mizi rahatlıkla karşılamaktadır. 7'den 70'e her yaş gru-
bunun günde bir tane de olsa kivi tüketmesinde fayda
var. Özellikle çocuklara kivinin faydaları aşılanmalıdır"
diye konuştu.

Vücudun C vitaminine günlük olarak ihtiyaç duydu-
ğunun altını çizen Karadeniz, "C vitaminini vücut ken-
diliğinden üretememektedir. Mutlaka dışarıdan alınması
gerekmektedir. Bunun için C vitamini yönünden zengin
olan kivinin günlük tüketilmesini, özellikle grip, nezle
ve soğuk algınlığına karşı da sık sık kullanılmasını öne-
riyoruz" ifadesini kullandı.

Dengeli beslenmek adına kivi tüketilmesini önemse-
diklerini vurgulayan Karadeniz, şunları kaydetti:

"Bu meyvenin lif oranı da oldukça yüksek. Kivi ayrı-
ca bağırsakların çalışmasına katkı sağlıyor. Kabızlığı
önlüyor. Özellikle bağırsak tembelliği yaşayan vatandaş-

larımızın kivi tüketmesinde fayda olacağını düşünüyo-
ruz. Genellikle bağırsak sorunu yaşayan yaşlıların
düzenli şekilde kivi tüketmelerini öneriyoruz. Kivinin
ayrıca tansiyon ve kolesterol düşürücü etkileri olduğu
da bilinmektedir."

Kivinin her öğün tüketilmesini isteyen Karadeniz,
"Türkiye'de son yıllarda kivinin faydalarını gören vatan-
daşlarımız kivi tüketimini bol miktarda yapıyor. Bu da

sevindirici bir durum. Yine de ailelerin ve eğitim kuru-
mundaki insanların, özellikle öğrenci ve çocuklara kivi
tüketiminin sağlık açısından faydalarını aşılaması gerek-
tiğine inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Karadeniz, C vitaminin yanı sıra A ve E vitaminlerini
barındıran kivinin cildi de beslediğini sözlerine ekledi.
(AA)

ANKARA -  Türk Biyokimya Derneğince, kan almadaki
hataları engellemek ve doğru test sonuçları alınmasını sağ-
lamak amacıyla ulusal kan alma kılavuzu hazırlandı.

Türk Biyokimya Derneği Başkanı Doç. Dr. Doğan Yücel,
AA muhabirine yaptığı açıklamada, kan testlerinin hastalık
tanısında önemli bir role sahip olduğunu bildirdi.

Kan örneklerinin uzman personel tarafından alınması,
işlem esnasında uygun malzemeler kullanılması, örneklerin
laboratuvara taşınması gibi birçok konunun "doğru test
sonucu" alınmasında etkili olduğunu belirten Yücel, kan
alma sürecinde istenmeden de olsa bazen hatalar ortaya
çıkabildiğini söyledi.

Hataların özellikle kan örneğinin laboratuvara ulaştırılma-
sında yaşandığını anlatan Yücel, "Hazırlanan kılavuzun, kan

alım personeli arasında yaygınlaşmasını sağlayarak preana-
litik yani analiz öncesi dediğimiz, alınan kanın laboratuvar
cihazına ulaşana kadarki süreçte oluşan hataları en aza
indirmeyi amaçlamaktayız. Kılavuzun yaygınlaşmasıyla
hastanın kanı, doğru tüpe doğru şekilde alınacak, boşa git-
meyecektir" diye konuştu.

Türk Biyokimya Derneği Preanalitik Evre Çalışma
Grubu'ndan 14 kişilik bir ekiple, yaklaşık bir yılda kılavuzu
oluşturduklarını anlatan Yücel, ulusal ve Türkçe bir kılavuz
hazırlamayı kendilerine amaç edindiklerini ifade etti.

Dünyada sadece Klinik ve Laboratuvar Standartları
Enstitüsü (CLSI) ve Dünya Sağlık Örgütü'nün kan alma
rehberleri olduğunu hatırlatan Yücel, bunların da İngilizce
ve kolay ulaşılır olmaması nedeniyle çalışanlar için sıkıntı

yarattığını anlattı.
Kan almada doğru sonuç için, hastanın istenen testlerin

özelliğine göre hazırlıklı olmasının da önemli olduğuna dik-
kati çeken Yücel, şöyle devam etti:

"Bazı testler için hastanın bir takım özel koşulları sağla-
ması gerekiyor. Bu koşullar sadece açlıkla sınırlı değil,
örneğin bazı özel testler için hastanın yarım saat oturup din-
lenmesi ve ardından kan vermesi veya ilaç kullanıyorsa ila-
cını kesmesi gerekebiliyor. Dolayısıyla tüm bu durumların
tespiti için güncel literatür taraması gerçekleştirdik.
Ardından çalışma grubumuzda yaptığımız iş bölümüyle
topladığımız bu bilgileri, bir kılavuz haline getirdik."

Kılavuzun sağlık çalışanının güvenliği açısından da
önemli olduğunu dile getiren Yücel, "Sağlık sektöründe kan
alan sağlık personelinin iğne batmasından dolayı yaralanma
riski büyüktür. Bunu da en aza indirmemiz gerekiyor.
Önümüzdeki günlerde kılavuza bu konuyla ilgili gerekli
eklemeleri de yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Mehmet Şeneş
de kılavuzun içeriğine ilişkin bilgi vererek "Kılavuz, bir
kan alma odasında nelerin olması gerektiğiyle başlıyor. Kan
alma ile ilgili tüm materyallerin özellikleri tanımlandı ve
ardından iyi kan alma uygulamaları anlatıldı" diye konuştu.

Kan almanın uygulama şeklinin de önemli olduğunu dile
getiren Şeneş, "Örneğin, kan alırken hastanın damarlarının
daha rahat tespit edilmesi için koluna turnike bağlanması
gerekiyor ancak turnikenin belli bir süreden uzun (bir daki-
ka) hastanın kolunda bağlı kalması, ölçeceğimiz testlerde
hatalı sonuçlar almamıza neden olabilir" dedi.

Hasta güvenliği açısından önemli olan kan alınacak böl-
genin temizliğine ilişkin bilgilerin de kılavuzda yer aldığını
vurgulayan Şeneş, şunları söyledi:

"Temizlikte genellikle alkol kullanılmaktadır ancak örne-
ğin kanda alkol düzeyi ölçülecekse hastanın cildinin alkolle
silinmesi hatalı sonuçların alınmasına neden olabilmektedir.
Kan alım sürecinin bunun gibi pek çok detayı var.
Dolayısıyla bu süreci, son noktaya kadar takip eden bir
kılavuz hazırlamaya çalıştık. Sadece hasta güvenliği değil,
sağlık çalışanı güvenliği de kan yoluyla bulaşan hastalıklar-
dan korunmak için çok önemli. Kan alan personel, kesinlik-
le eldiven kullanmalı ve ellerini yıkamalıdır. Buna ek ola-
rak güvenlikli kan alım ürünlerinin de kullanılması, bu riski
ortadan kaldırmakta büyük etkendir. Bu hem hasta için
önemli hem de sağlık çalışanı için hayati önem taşımakta-
dır. Doğru kan alım tekniklerinin Türkiye'de şu anda bir
standardizasyonu yok. Kılavuz, bu noktada temel olacak."
(AA)

SAMSUN - Tatsız, renksiz, kokusuz olma-
sı nedeniyle fark edilmediği için "sessiz
katil" olarak adlandırılan karbonmonoksit
zehirlenmelerinin önüne bazı önlemlerle
geçilebileceği bildirildi.

Samsun Halk Sağlığı Müdürü Mustafa
Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıkla-
mada, soba zehirlenmelerinin odun, kömür
gibi ısınma aracı olarak kullanılan maddele-
rin yanması ile ortaya çıkan karbonmonoksit
gazından kaynaklandığını belirtti.

Bu gazın, solunduğunda oksijenin dokula-
ra taşınmasını engellediğini anlatan
Kasapoğlu, bunun sonucunda dokulara
yeterli oksijenin taşınmadığını ve kişinin
hayatını kaybettiğini dile getirdi.

"Tatsız, renksiz, kokusuz olması ve tahriş
etme özelliğinin olmaması nedeniyle fark
edilmediği için 'sessiz katil' olarak bilinmek-
tedir" ifadesini kullanan Kasapoğlu, şunları
kaydetti:

"Karbonmonoksit zehirlenmesinde ilk
belirtiler baş ağrısı, yorgunluk hissi, mide
bulantısı gibi semptomlardır. Genellikle bu
semptomların ağırlığı karbonmonoksit düze-
yi ve maruz kalınan süre ile ilişkilidir. Ciddi
zehirlenmelerde baş dönmesi, kusma, bilinç
kaybı ve ölüm görülür. Eğer karbonmonoksit
zehirlenmesi geçirdiğinizi düşünüyorsanız
hemen camları açın ve ortamın havalanması-
nı sağlayın. Hızla ortamdan uzaklaşın ve
açık havaya çıkın. 112 Acil Servisi arayın."

Kasapoğlu, karbonmonoksit zehirlenme-
sinden korunmak için kullanılan her türlü
ısıtma cihazının kalite belgesine sahip olup
olmadığına dikkat edilmesi, kullanılan yakı-
tın da standartlara uygunluğunun kontrol
edilmesi ve izin belgesi bulunmayan satıcı-
lardan kömür alınmaması gerektiğini anlattı.
(AA)

ANKARA - Güney Koreli bilimadamları,
fareler üzerinde yaptıkları çalışmada, beyinde
Alzheimera sebep olan amiloid plaklarını yok
eden bir molekül buldu.

BBC'nin haberine göre, Nature
Communications dergisinde yayınlanan çalış-
mada, EPPS adı verilen molekülün Alzheimer
hastalığına sebep olan plakları farelerin beynin-
den temizlediği, öğrenme ve hafızayı güçlendir-
diği belirtildi.

Çalışma kapsamında, bilimadamlarının iki
hafta boyunca farelerin içtiği suya EPPS mole-
külü kattıkları ve sonraki üç ay boyunca fareleri
gözlemledikleri kaydedildi.

Buna göre normal su verilen farelerle karşı-
laştırıldığında, EPPS molekülü alan farelerin
hafıza ve öğrenmede daha iyi performans gös-
terdiği tespit edildi. Deney sonucunda, EPPS
molekülü verilen farelerin beyninde öncesine
nazaran çok daha az plak oluştuğu ifade edildi.

Nöroloji uzmanları, çalışmanın en son evrede
bile Alzheimer hastalığının üstesinden gelecek
bir yol olduğu anlamına geldiğini söyledi.
Fareler üzerinde uygulanan metodun, insanlar-
da aynı sonucu verip vermeyeceğine dair kesin
bir kanıt bulunmuyor.

İlk kez 1906 yılında Alman bilim adamı
Alois Alzheimer tarafından tanımlanan ve 65
yaş üstü kişilerde beyin dokularında ağır hasara
neden olan Alzheimer için hala etkili bir teşhis
ve tedavi yöntemi bulunmuyor.

Hastalığı önlemek ve tedavi bulmak için
yapılan araştırmaların büyük bir kısmı sonuç-
suz kalıyor. Belirtiler, hastalığın başlangıcından
sonraki 10 yıl içinde ortaya çıktığı için teşhis
konulduğunda tedavi için çok geç kalınmış olu-
yor. (AA)

Akciğerinden “kürdan” çıktı

1 adet kivi 1 kilogram portakala denk

Kan almadaki hataları engelleyecek kılavuz hazırlandı

“Sessiz katil”
kabusunuz

olmasın

Alzheimer'ı temizleyen
molekül bulundu
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Konya'da gırtlak kanseri nedeniyle boyun ön kısmında soluk borusuna açılan delik sayesinde nefes alan
Fahri Akın'ın sol akciğer girişinden nefes borusunu tıkayan 5 santimetrelik kürdan çıkarıldı.

Ulubey Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği’nin Olağan Genel Kurul toplantıbı 01 Ocak 2016
Cuma günü saat 14:00’de Başpınar Mah. 1196. Sok. No: 2 Altındağ/ANKARA’daki Dernek hizmet
binasında aşağıdaki gündemle yapılacaktır.
Toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde 08 Ocak 2016 Cuma günü aynı yer ve saatte
yapılacaktır.
Üyelerimize duyurulur. 

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
1-  Açılış,  Divan heyetinin seçimi,
2- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulları raporlarının okunması ve müzakeresi,
3- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ibrası,
4- Yönetim Kurulunca hazırlanan Tahmini bütçenin görüşülmesi ve karara bağlanması,
5- Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi,
5-  Derneğe lüzumlu olan menkul ve gayrimenkul malların satın alınması, kiralanması, bağış

veya vasiyet yoluyla derneğe intikal edenlerin dernek üzerine intikal ve tescil muamelelerinin yapıl-
ması, mülkiyetten başka ayni hakların tesis edilmesi veya mevcut menkul ve gayrimenkul malların
satılması veya kendisine ait mevcut menkul veya gayrimenkul mallar üzerinde mülkiyetin dışındaki
ayni hakların başkaları lehine tesis ve tescil edilmesi, Resmi özel ve tüzel kişilere bedelli veya bedel-
siz tahsis edilmesi tahsisin kabulü veya kiralanması, menkul veya gayrimenkullerin başkalarına hibe
edilmesi veya başkaların yapacağı hibelerin kabul edilmesi, tapuda tevhit ve ifraz yaptırmaya inşaat
yaptırmaya tapuda takrir vermek, takrir almak cins tashihi yapmak taşınmazlar üzerinde üst hakkı
tesis etmek, tapu kütüğünde her türlü ayni hak tesis etmek şerh vermek şerh almak, intifa ve irtifa
hakkı tesis ettirmek,  derneğin gayesine uygun olarak borç alma hususlarında yönetim kuruluna
salahiyet verilmesi,  

7-  Dilek ve temenniler,
8-  Kapanış. 

ULUBEY KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM
DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN KONGRE İLANI
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MUĞLA - Datça Belediyesi,
Knidos Antik Kenti'nde bulunan ve
İngiltere'deki "British Museum" da
sergilenen "Knidos Aslanı" ve
"Knidos Demeteri" heykelleriyle
Marmaris ve Bodrum
Müzelerindeki eserleri ilçeye
yeniden kazandırmak için çalışma
başlattı. Datça Belediye Başkanı
Gürsel Uçar, AA muhabirine yap-
tığı açıklamada, Knidos'tan
götürülen eserleri geri almakta
kararlı olduklarını ve bu amaçla
Kültür ve Turizm Bakanlığına
yeniden başvuracaklarını söyledi.

Knidos'tan çıkarılan eserlerin
Marmaris ve Bodrum müzeleriyle
ODTÜ ve Selçuk Üniversitesinin
depolarında yer aldığını belirten
Uçar, bu durumun Datça için kabul
edilemez bir kayıp olduğunu bildir-
di. Uçar, Kültür ve Turizm
Bakanlığına daha önce de başvuru-
da bulunduklarını ancak "küçük
müzelerin kapatılarak birleştirme
yoluna gidileceği" gerekçe gösteril-
erek Bakanlığın bu taleplerini red-
dettiğini anlattı. Marmaris ve
Bodrum'daki müzelerin halen
kapanmadığına dikkati çeken Uçar,
Knidos'tan götürülen binlerce tarihi
eseri geri almakta kararlı olduk-
larını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Knidos'tan çıkarılan eserler bu
gün Marmaris ve Bodrum müzeleri
ile Selçuk ve ODTÜ üniver-
sitelerinin depolarında yer alıyor.
Belediye olarak bu eserlerin
Datça'ya getirilmesi amacıyla
Kültür ve Turizm Bakanlığına
yazışmalar yaptık şu ana kadar her-

hangi bir gelişme olmadı. Biz
Datça'dan çıkan eserlerin burada
sergilenmesi konusunda kararlıyız.
Tekrar yazışmalarımızı yapacağız.
Kesinlikle, Marmaris'te ve
Bodrum'daki gibi bir müzeyi
Datça'ya da kazandırmak için
mücadelemiz devam edecek."

Reşadiye Mahallesi Uçurtma
Tepesi'nde bulunan 20 hektarlık
alanın müze yeri için belirledikleri-
ni aktaran Uçar, "Datça'mızın
kentsel sit olarak planlanan iki yer-
leşim alanı mevcut. Bunlardan
birisi Reşadiye bir diğeri ise Eski
Datça Mahallesi. Eski Datça
Mahallesi yapılarıyla bugün insan-
ların ziyaretçi akınına uğrayan bir
yer. Bunun aynısını Reşadiye'ye de
taşımak istiyoruz. Reşadiye'nin her
bir alanı kentsel sit gibi planlansa
da bir kentsel sit görünümü yok.
Buraya da müze yaparak geliştirip
kentsel sit dokusuna ve müzeye
sahip olmasını istiyoruz" diye
konuştu. Eski ve yeni Knidos'tan şu
ana kadar çıkarılan binlerce eser
olduğuna dikkati çeken turist
rehberi ve Datça Belediyesi kültür
birimi görevlisi Osman Akın ise
özellikle yeni Knidos'tan çıkarılan
eserlerin önemli bir bölümünün
İngiltere'de olduğunu ifade etti.

Akın, 1855 yılında Datça'dan
götürülen Knidos Aslanı ve Knidos
Demeteri heykellerinin halen
Londra'daki British Museum'da
sergilendiğini belirterek, "Ancak
daha acı olan bir şey var ki şu anda
eski ve yeni Knidos'tan çıkan eser-
ler de Datça'da değil.”

"Üç taş" 2 bin
300 yıl önce de
oynanıyormuş
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçe-

sindeki Assos Antik Kenti'nde bu yıl yapılan kazı-
larda, 2 bin 300 yıl önce şehre girmek için bekleyen
kişilerin zamanlarını değerlendirmek amacıyla "üç
taş" oyunu oynadığı belirlendi.

Antik kentteki kazıların başkanlığını yürüten
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Nurettin Arslan, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, kazıların başta Kültür ve
Turizm Bakanlığı olmak üzere Çanakkale Valiliği,
GESTAŞ AŞ, Türk Tarih Kurumu ve Ayvacık
Belediyesi Başkanlığınca desteklendiğini söyledi.

Kazıların bu yıl çok farklı alanlarda sürdürüldü-
ğünü, bunlardan en önemlisinin, kentin batısında
yer alan ve her iki tarafı da kuleli kapı olduğunu
aktaran Arslan, "Kapının bulunduğu bölgede kazılar
sürdürüldü. Kazılar sonrasında her iki kulenin
önündeki meydanın düzgün kesilmiş taş bloklarla
döşendiğini gördük. Yine kulelerin yanında gelen
kişilerin beklemesi için yapılmış bankların varlığını
belirledik" dedi.

Arslan, sosyal yaşamın oldukça hareketli olduğu
bölgeye, ziyaret ve ticaret yapmak amacıyla gelerek
şehre girmek için bekleyenlerin zamanlarını değer-
lendirmede oyunlara ihtiyaç duyduğuna işaret ede-
rek, "Yürüyüş yolundaki taşlara yel değirmeni şek-
linde üç taş oyunu oynanması için şekiller kazın-
mış. Bu da en azından 2 bin 300 yıl önce buraya
gelen kişilerin boş zamanlarını değerlendirmek için
bu tür oyunları oynadıklarını gösteriyor. Benzer
oyunların oynandığını Roma dünyasında görüyo-
ruz" diye konuştu.

Kentin ana kapılarının iki kanatlı ahşaptan
yapıldığını anlatan Arslan, "Genel bir uygulama
olarak hava karardığında kapılar kapatılır ve gelen
kişiler, şehre girmek için ertesi gün güneşin doğma-
sını beklemek durumundaydı. Böyle bir genel kural
var. Kapılar kapatıldıktan sonra arkalarına konulan
büyük ahşap blokların izlerini hala gözlemleyebili-
yoruz" ifadesini kullandı.

İki kişiyle oynanan oyunda her oyuncunun üçer
taşı bulunur. Oyuna başlarken oyunculardan biri,
taşını kesişim noktasına koyar ve sıra diğer oyuncu-
ya geçer.

Oyundaki amaç, her oyuncunun kendi taşlarını,
kesişme noktalarına yerleştirerek yatay, dikey ya da
çapraz yönde sıra oluşturmaktır. Elindeki üç taşla
üçlü bir sıra oluşturan oyuncu, oyunu kazanır.

Antik çağların önemli liman kentlerinden Assos,
Aristoteles'in ilk felsefe okulunu kurduğu bir yerle-
şim birimi olarak tarihe geçti.

Sur duvarlarıyla korunan, yuvarlak ve kare kule-
lerle desteklenen antik kentte kazı çalışmaları
1980'de Prof. Dr. Ümit Serdaroğlu tarafından başla-
tıldı.

Tiyatro, agora, meclis binası, liman, nekropol ve
gymnasiondan oluşan antik kentte kazılar,
Serdaroğlu'nun vefatının ardından ÇOMÜ Fen
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Nurettin Arslan ve ekibi tarafından
yürütülüyor. (AA)

Yayın Sahibi
Temsilcisi:
Yiğit YİĞİT

MUĞLA - Marmaris'te bulunan ve
geçmişi 2 bin 200 yıl öncesine kadar
uzanan Amos Antik Kenti'nde kazı
çalışmaları başlatılacak.

Turunç Mahallesi Kumlubük mev-
kisinde bir tepenin üzerine kurulu ve
güneşin doğuşu ile batışının izlenebildi-
ği Amos'un tarihi eserleri, Marmaris
Müze Müdürlüğü, Selçuk Üniversitesi
ve Marmaris Ticaret Odasınca (MTO)
gün yüzüne çıkartılacak.

İlçe merkezine yaklaşık 25 kilomet-
re uzaklıktaki antik kentin turizme
kazandırılması için çalışmalar yürüten
MTO'unun başkanı Mehmet Baysal,
AA muhabirine yaptığı açıklamada,
daha önce Amos Antik Kenti'nin çevre
düzenlemesi ve anıt eserlerin tescilini
yaptırdıklarını söyledi.

İkinci aşama olan kazılar için ise
Marmaris Müze Müdürlüğü ve Selçuk
Üniversitesi ile ortak çalışma başlattık-

larını ifade eden Baysal, "Fizibilite
çalışmalarını tamamladık. Selçuk
Üniversitesi 3 yıl sürmesi planlanan
kazı çalışmaları için 467 bin liralık bir
bütçeye ihtiyaç olduğunu belirledi"
dedi.

Üniversitenin bütçenin hazırlanması
durumunda antik kentte kazı çalışmala-
rına başlanabileceğini bildirdiğini dile
getiren Baysal, sponsor aradıklarını,
bulunamazsa oda olarak gerekli desteği
vereceklerini dile getirdi.

Kazı çalışmalarını gelecek yılın
bahar aylarında başlatmayı hedefledik-
lerini belirten Baysal, "Amos Antik
Kenti'nde bugüne kadar hiçbir kazı
çalışması yapılmamış. Kazıları yapacak
üniversitedeki hocalar, Amos'tan çok
değerli ve Marmaris'teki kültür turizmi-
ne çok büyük katkı verecek eserlerin
bulunabileceği düşüncesindeler" diye
konuştu. (AA)

Amos'un 2 bin 200 yıllık tarihi
gün yüzüne çıkartılacak

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ
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Knidos, eserlerini bekliyor



12 Aralık 2015 Cumartesi "Başarımızın mimarı Aykut Kocaman"
KONYA - Torku Konyaspor'un

Fildişi Sahilli futbolcusu Abdou
Razack Traore, Spor Toto Süper
Lig'de ortaya koydukları başarılı
performansın mimarının, teknik
direktör Aykut Kocaman olduğunu
ifade etti.

Torku Konyaspor'un ligdeki
durumunu AA muhabirine değer-
lendiren Traore, geride kalan 14.
haftada Antalyaspor'u yenerek 7.
sırayı koruduklarını hatırlattı.

Süper Lig'de yakaladıkları çıkı-
şın, takımın yanı sıra taraftarı ve
Konya halkını mutlu ettiğini vurgu-

layan Traore, şunları söyledi:
"Şu anda çok iyi iş çıkarıyoruz.

Çok başarılıyız ancak her takımda
inişli çıkışlı dönemler olur. İnşallah
bu şekilde devam ederiz. Elimizden
ne geliyorsa yapıp, başarıyı devam
ettirmek istiyoruz. Şu anki başarı-
mızın en büyük mimarı Aykut hoca.
Bize defansif ve hücum anlamında
ne yapmamız gerektiğini en ince
ayrıntısına kadar anlatıyor. Bizim
sıkı bir takım olmamızı sağlıyor.
Verdiği taktiklerle puan kazanıyo-
ruz. Bu yüzden Aykut hoca takdir
edilecek biri." (AA)

Dünyanın en iyi 10. hocası
Türkiye'den seçildi

MALATYA - Filipinler'in milli sporu arnis kali
escrimada, World Serrada Escrima Federation'nun
(WSEF) daveti üzerine Amerika Birleşik
Devletleri'ne giden Malatyalı sporcu Mustafa
Günaydın, federasyonun dünyada 9 kişiye verdiği "6.
grand master" unvanına layık görülen ilk Türk oldu.

Spora 1979 yılında tekvandoyla başlayan, bir
dönem tekvandoda Milli Takım antrenörlüğü de
yapan Günaydın, daha sonra tekvando hakemliği gör-
evini yürüttü. 1994 yılında Almaya'da Filipinler'in
milli sporu arnis kali escrimayla tanıştıktan sonra bu
sporda ustalaşarak, öğrenci yetiştirmeye başlayan
Günaydın, başarısını 6. derece "grand master" unva-
nıyla taçlandırdı.

Günaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada,
tekvandoyla uğraşırken Almanya'da tanıştığı arnis
kali escrima sporuna ilgi duymaya başladığını söyle-
di.

Filipinler'in yakın savunma sporu arnis kali escri-
mayı öğrenebilmek için yurt dışına seminer ve kamp-
lara katıldığını anlatan Günaydın, Avrupa'nın en iyi
hocalarıyla antrenman yapma fırsatı bulduğunu
belirtti.

Eğitimlerin ardından ülkesinde, polisler, özel
güvenlik görevlileri gibi farklı meslek gruplarına
yönelik eğitimler verdiğini kaydeden Günaydın,
WSEF tarafından geçtiğimiz aylarda Amerika'ya
arnis kali escrima eğitimi için davet edildiğini aktar-
dı. Günaydın, "San Francisco'da dünyanın en iyi 20
escrima hocasını seçmişlerdi. İlk defa da Türkiye'den
birini çağırdılar. O da hamd olsun bize nasip oldu. 20
kişi Amerika San Francisco'da 5 gün bıçaklı eğitim
gördük. 5 gün de Atlanta Georgia'da sopalı saldırı ve
savunmalarını gördük. Son 5 gün de Sacramento'da
çalıştık" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir
Belediyespor'da
zirve hedefi...

MERSİN- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki
son 5 maçından da galibiyetle ayrılan Mersin
Büyükşehir Belediyespor; Fenerbahçe, Galatasaray
ve Beşiktaş'ı geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi-
ği ligde üst sıralarda kalmayı istiyor.

Ligin ilk iki haftasında Abdullah Gül
Üniversitesi'ne 3 sayıyla (76-73), Fenerbahçe'ye de 5
sayıyla (79-74) yenilen Mersin ekibi, galibiyet elde
edemese de oynadığı oyunla göz doldurdu.

Mersin temsilcisi sonraki haftalarda Edirne
Belediyesi Edirnespor, İstanbul Üniversitesi, Adana
BOTAŞ ve Samsun Canik Belediyespor karşılaşma-
larından galibiyetle ayrılarak dikkatleri üzerine çekti.

Son olarak ligin 7. haftasında ağırladığı
Basketbolu Geliştirenler Derneği'ni 79-73'lük skorla
geçen Mersin Büyükşehir Belediyespor, 5'te 5'lik
galibiyet serisi yakaladı ve topladığı 12 puanla ikinci
sıraya yükseldi. Mersin Büyükşehir Belediyespor
Genel Menajeri Melahat Aydın, AA muhabirine,
sezon başında belirledikleri hedefler doğrultusunda
takımın şu ana kadar iyi gittiğini söyledi.

Hem teknik kadro hem de oyuncular olarak başa-
rı için kenetlendiklerini ifade eden Aydın, "5'te 5
galibiyet almak çok güzel. İlk iki maçımızı da kaza-
nabilirdik, çok küçük farklarla kaybettik. 7'de 7'de
olabilirdi. Şu an yakaladığımız serimiz çok iyi" dedi.

Aydın, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haf-
tasında Galatasaray'a konuk olacaklarını hatırlatarak,
"Galatasaray maçıyla çıkışımızı devam ettirmek isti-
yoruz. Ligdeki hedefimiz play-off'ları en üst seviye-
de bitirmek. Ligde ikinci sıradayız ama önemli olan
bunu devam ettirmek. Ligin daha çok başındayız.
Elimizden geldiğimiz kadar yerimizi sabit tutmayı
hedefliyoruz" diye konuştu.

"Futbolcu fabrikası" gibi kulüp
SAMSUN- Samsun'da amatör futbol ligi ekip-

lerinden Kadıköyspor Kulübü'nün 6 yıl önce baş-
lattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında
yetiştirilen genç yetenekler Türk futboluna kazan-
dırılıyor.

Barcelona Kulübü'nün "Bir kulüpten daha faz-
lası" sloganından yola çıkarak 6 yıl önce proje
geliştiren Kadıköyspor Kulübü, yaşları 5 ila 17
arasındaki çocukları Türk futboluna kazandırmaya
çalışıyor.

Bünyesinde kurduğu spor okuluyla her yıl
500'ün üzerinde çocuk ve gence eğitim verilen
kulüpte yetişen çok sayıda oyuncu da profesyonel
takımlara gönderildi.

Bu kapsamda kulüpte yetişen Mertcan
Burkan'ı Galatasaray, Volkan Kılıç, Ozan Barış
Çebitürk ve Muhammed Enes Mutlu'yu
Gençlerbirliği, Oğuzhan Demircioğlu'nu
Osmanlıspor, Şahin Gizlenci'yi Giresunspor,
Harun Gürbüz'ü Samsunspor, Serkan
Odabaşıoğlu'nu Fatih Karagümrükspor, Sergen
Çelik'i Kemerspor 2003, Ozan Cengiz'i
Bandırmaspor, Halil İbrahim Pekşen'i Tepecikspor
ve Uğur Demircioğlu'nu da İskenderunspor kadro-
suna kattı.

Kadıköy Spor Okulu Müdürü Hakkı Yeşilyurt,
AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barcelona
Kulübü'nün girişinde yazan "Bir spor kulübünden
daha fazlası" sloganından yola çıktıklarını söyle-
di.

Sosyal ve kültürel manada geri kalmış mahal-
lelerde yaşayan ailelerin çocuklarını da futbol
okullarına aldıklarını anlatan Yeşilyurt,
"Okulumuzda 5 yaşından 17 yaşına kadar 510
sporcumuz var. Bu rakam bazen 600'ü buluyor.
Öncelikli hedefimiz ciddi bir sosyal sorumluluk
projesini ortaya koymak, bölgede yaşayan çocuk-
ları futbol yoluyla başarılı ve iyi birer birey hali-
ne getirebilmek. Futbol yoluyla sevgi, saygı ve
anlayışı oluşturmak birinci önceliğimizdir" ifade-
lerini kullandı.

Eğitimlerinde başarılı olanları Türk futboluna

kazandırmak istediklerini dile getiren Yeşilyurt,
Galatasaray, Gençlerbirliği, Osmanlıspor,
Samsunspor, Bandırmaspor ve Giresunspor gibi
takımların altyapısında, kulüplerinde yetişen çok
sayıda oyuncu bulunduğunu kaydetti.

Önümüzdeki birkaç yıl içinde üst düzey kulüp-
lerin kadrosuna aday olabilecek oyuncuları oldu-
ğunu vurgulayan Yeşilyurt, "Bizden yetişip milli
takımın çeşitli yaş kategorisinde oynayan oyuncu-
muz var ancak bizim için öncelikli konu nitelikli,

kaliteli ve başarılı bireyler yetiştirmek. Bu konu-
da başarılı olduktan sonra sporda da başarılı ola-
cağımıza inanıyorum" değerlendirmesinde bulun-
du.

Yeşilyurt, proje kapsamında ekonomik olarak
durumu kötü çocukların ailelerine maddi ve man-
evi destek de verdiklerine işaret ederek, "Burada
yüzlerce gülen yüz var. Gülen yüz arttıkça insan-
lar huzurlu ve mutlu olacak, bizim amacımız bu"
dedi.

ANKARA - Türkiye Halter Federasyonu Başkanı
Tamer Taşpınar, ABD'nin Houston kentinde düzenle-
nen dünya şampiyonasını birer altın ve bronz madal-
yayla tamamlamalarına karşın milli takımı başarılı
bulduğunu söyledi.

Taşpınar, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'ne
yaptığı ziyarette, federasyonun faaliyetlerine ilişkin
değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Houston kentinde 20-29 Kasım tarihle-
rinde gerçekleştirilen dünya şampiyonasını takım
halinde 68 puanla 17. sırada tamamladıklarını anlatan
Taşpınar, geçen yıl 9 puanla 45. sırada olduklarını
anımsattı. Geçen yıla oranla yükseliş gösterdiklerini
belirten Taşpınar, göreve geldiklerinde camiada spor-
cu bulunmadığına dikkati çekerek, "ABD'nin Houston
kentindeki dünya şampiyonasında çok başarılı olduğu-
muzu söyleyebilirim. Çünkü sıfırdan başladık ve
bugünlere geldik" dedi.

Taşpınar, göreve geldiklerinde halterin 32 ilde faal
olduğunu bu sayıyı 63'e çıkardıklarını anlatarak, şöyle
konuştu: "Bu kolay olmadı. Halter branşı için çok
rahat sporcu bulunmuyor. Bugüne kadar bir elin par-

makları kadar sporcuyla halter dönmüş. Çünkü bizim
yönetimimiz sıfırdan başladı. Çok büyük bir başarı
elde ettik. ABD'de kadınlarda 3, erkeklerde ise bir
kota almayı başardık. Halterde geçen yıl, yok olan bir
yıldı. Şu halimizle bile olimpiyatlarda madalya bek-
lentimiz var." Taşpınar, insanların amatör branşlar
konusunda bilgisi bulunmadığını belirterek, televizyon
kanallarında günde bir saat spor tanıtımı yapılması
gerektiğini savundu.

"Türk milletine ne verirseniz onu alır" diyen
Taşpınar, "Kanunla olur mu olmaz mı bilmiyorum
ama televizyon kanallarına günde bir saat amatör
branşı tanıtma zorunluluğu getirilsin. Bu bir öneri.
Çünkü ben futbol dinlemek istemiyorum" ifadelerini
kullandı. Televizyonlara kapatma cezası verildiğinde
belgeseller yayınlandığını hatırlatan Taşpınar, "Bu
durumda kanallara amatör branşları bir saat tanıtma
cezası verelim. Amatör branşları anlatsınlar. Futbolda
90 dakika bitiyor, bir hafta yorum ve dedikodu dinli-
yoruz. Cezaya gerek yok, zorunluluk getirilsin. Türk
milletine amatör branşlar verilirse onu alır. Sürekli fut-
bol veriliyor onu alıyor" diye konuştu.

Eskiden boks, halter ve güreş gibi branşların
yazarları olduğunu belirten Taşpınar, şöyle devam etti:

"Şimdi yok. Futbol yazmak için de artık maça git-
meye gerek yok. Ancak amatör branşları yazmak için
o branşı yaşamanız gerekiyor. Türkiye'de her şey
izlenmeyle ölçülüyor. Yetkililerin bunun önünü açma-
sını istiyoruz. Televizyonlarda amatör branşları gör-
mek istiyorum."

Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar,
olimpiyatlarda madalya alan sporcuların yılın spor
adamları değerlendirmesinde listeye konmadığını, bu
sporculara haksızlık yapıldığını söyledi.

Olimpiyatlar gibi çok büyük bir organizasyonda
madalya almış sporcuların Türkiye'de hakkını alama-
dığını anlatan Taşpınar, şunları kaydetti:

"Bunların hakkı değil mi? Bir Hamza (Yerlikaya),
bir Halil (Mutlu) ve bir Naim (Süleymanoğlu) kolay
yetişmiyor. Gazeteler bu çocukların başarılarını dahi
yazmıyor. Bazı şeylerle, seçimle olmaz. Olimpiyat
şampiyonu listeye bile konmuyor. Bunu aşmak çok
zor. Taşıma suyla değirmen dönmez. Türkiye'de spor
kültürü ve spora bakış açısı bu." (AA)

"Dünya şampiyonasında 
çok başarılı olduk"



Eğreti Gelin LADİK adlı film
Türkiye’de şimdiden ses getirmeye
başladı. Polemikleri, tartışmaları bir
tarafa, film ana-kız ilişkisi etrafında
düğümleniyor. Yani seyirci beyaz-
perdede anne-kız dramına şahit ola-
cak. Bu da demek ki bir kadın filmi
taşınıyor sinemalara. 

Filmin yönetmenleri  Zaim-
Deniz Güvenç kardeşlerin yorumu
ise şöyle: ‘’ Evet bir kadın draması.
Hikaye o kadar etkili ki; seyirci bir
taraftan gözyaşlarına hakim olama-
yacak öte yandan gerçekliğin can
acıtıcı dramasına mizahı yedirmiş
sahneleriyle hüzün belki de coşkuya
dönüşecek. ‘’

Öte yandan filmin oyuncuları
şimdiden isimlerinden bahsettiriyor.
Başroldeki Yeşim SALKIM çektiği
sahnelerle gündemin başköşesine
oturdu. Çin Halk Cumhuriyeti’nde
düzenlenen 25. Miss Model of the
World yarışmasında Türkiye’yi tem-
sil eden Sevinç Meşe, “Avrupa
Kıtası Güzeli” seçilmişti. Şimdiyse
filmde Ladik rolünde oynuyor.
Erkek başrolde Zaim Güvenç haki-
katen yılların deneyimini perdeye
yansıtıyor. Filmin çekimlerini de
takip ettiğimiz için bunları rahatlık-
la yazmak mümkün. 

Deniz Güvenç, Özgür Bacaksız
ve Merve Aslan aynı şekilde. İlkay
Kayku, Hakan Eren, Zeynep Aytek
Metin, Gül Gölge,Kerem Poyraz ve
Tarık Günersel rollerinde çok
başarılı. 

Filmde önemli rollerden  birini

üstlenen Alekber Alekberov ise
Azeri asıllı bir oyuncu. Filmin
Azerbaycan’da gala ve gösterimleri
de olacak. Alekberov “İki ülkenin
dostluk ve sevgisi bizi bir araya
getirdi. Ülkeme bu filmle gidebil-
mek büyük onur” diyor. Hele hele
Yeşim Salkım’la karşılıklı oyna-
makta ayrıca çok güzel.” demeyi de
ihmal etmiyor. 

Filmde hem rol alan hem de
senaryoyu Zaim Güvenç ile birlikte

yazan Şükran KOZALI Bu film
sadece Türkiye’de değil, dünyada
ses getirecek. O yüzden
Azerbaycan’a en başta selam olsun”
diyor. 

Eğreti Gelin LADİK filmi
Dünya Kadınlar gününde yetişirse
gösterim alacak. Şimdiden kamuo-
yunu meşgul eden film kadınların
ezilmişliğini gündeme taşıması
bakımından da önemli bir misyon
yüklenmekte. 

Hadi diyoruz biz de ‘’Eğreti
Gelin Ladik’’ başlangıç olsun ülke-
mizdeki tüm kadın  sorunları hallol-
sun. Üzüntüler yerini çözümlere
bıraksın. Herşey kadının coşkusuna
ve güzelliğine dönüşsün.  

Hikaye o kadar etkili ki; seyirci
bir taraftan gözyaşlarına hakim ola-
mayacak öte yandan gerçekliğin can
acıtıcı dramasına mizahı yedirmiş
sahneleriyle hüzün belki de coşkuya
dönüşecek. 

HABER MERKEZİ- 209 personeli ile 7/24 görev yapan
Çankaya Belediyesi Zabıtası işyerlerine, seyyar satıcılara, pazar
tezgahlarına, işportacılara ve inşaat alanlarına yönelik denetimle-
rini hem vatandaş şikayetleri hem de rutin kontrolleri kapsamında
gerçekleştiriyor. Zabıta, 11 ay boyunca 14 bin 673 denetim yapa-
rak, ilçede kurallara uymayan birçok işyerine cezai işlem uygula-
dı. Çankaya Belediyesi Zabıtası ayrıca seyyar denetimlerini de
sıklaştırarak halk sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırdı.

Günün 24 saati 914 bin 501 nüfuslu Çankaya İlçesinde, 1157
kilometrelik alan ve 124 mahallede 209 personel ile hizmet veren
Çankaya Zabıtası esnaf, pazaryerleri, işporta ve seyyar satıcılara
14 bin 673 denetim yaptı. Denetimlerde 3 bin 993 işyerine uygun-
luk raporu veren Zabıta, 4 bin 580 işyerine ihtar, 4 bin 225 işyeri-
ne kabahatler kanununa göre tutanak, bin 875 işyerine de durum
tespit tutanağı düzenledi.

Vatandaşlardan gelen şikayetleri bir ila on gün içerisinde
sonuçlandıran Çankaya Zabıtası, 2 bin 520 inşaat, tadilat ve çöp,
bin 858 işyeri, 165 gürültü, bin 332 seyyar satıcı, 3 bin 120 de
diğer şikayetler olarak adlandırılan vatandaş şikayetlerini çözüme
ulaştırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya İlçe Emniyet
Müdürlüğü ile koordineli olarak seyyar satıcılara yönelik gece
denetimleri gerçekleştiren Çankaya Zabıtası, özellikle Tunalı
Hilmi ve Sakarya Caddeleri ile Bahçelievler 7. Cadde’de faaliyet
gösteren tezgahları topladı. Denetimlerini her gece sürdüren
Zabıta bu kapsamda, 1160 seyyar satıcıya müdahale ederek, 489
işporta ve 292 seyyar tezgahına el koydu; diğer araçları da parka
çekti ve araç ruhsatlarını alıkoydu, haksız faaliyetten dolayı da
cezai işlem uyguladı. Zabıta ayrıca Ankaralıların yoğun olarak
kullandığı Yüksel Caddesi’ni de işporta tezgahlarından arındıra-
rak, yürüme yolu olan caddeyi yayalara açtı.

Esnaf Denetim Amirliği olarak gıda işletmelerinde yaptığı
denetimler sonucunda 1581 kg bozuk gıdayı imha eden Zabıta,

halkın sağlığına
olumsuz etki ede-
cek davranış gös-
teren işyerlerine
uyarıda bulundu,
uyarıyı dikkate
almayanlara
cezai işlem uygu-
ladı. Zabıta, 20
pazar yerinde
kurulan 22 sebze-
meyve, organik,
antika ve sosyete
pazarı esnafına
da rutin kontrol

ve fiyat etiketi denetimi uyguladı, denetimlerde satış kurallarını
yerine getirmeyen 48 tezgah faaliyetten men edildi. Pazar yerle-
rinde ayrıca terazilerin doğru ölçüm yapıp yapmadığı da
incelendi.

Belediye’nin Temizlik İşleri Müdürlüğü ile koordine olarak,
vaktinden önce çöp çıkaran konut ve işyerlerini denetleyen
Çankaya Zabıtası, gereğini yerine getirmeyen 700 noktaya erken
çöp çıkarma tebligatı gönderdi.

Esnaf sorunları ve uyulması gereken kurallar konusunda esnaf
odaları ile düzenli olarak bir araya gelen Çankaya Belediyesi
Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, sivil toplum kuruluşları ile daha
sağlıklı, daha huzurlu ve refah içinde bir Çankaya için fikir alış-
verişinde bulunuyor

Filmin başrol oyuncularından Yeşim Salkım, 
“Issız Adam” filminin müziğini yapan Hakan Eren’le 

filmin bir sahnesinde görülüyor...

Hakan Eren, filmde önemli rollerden birini 
üstlenen Azeri oyuncu Alekber Alekberov ile 

birlikte görülüyor...

Filmde hem rol alan hem de senaryoya
ortak olan, Zaim GÜVENÇ (Ortada) filmde

rol alan diğer oyuncularla birlikte görülüyor.
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Efsane GÜZELDERELİ

Hikaye o kadar etkili ki; seyirci bir taraftan gözyaşlarına hakim olamayacak öte yandan gerçek-
liğin can acıtıcı dramasına mizahı yedirmiş sahneleriyle hüzün belki de coşkuya dönüşecek. 
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Çankaya Zabıtası, 209 personeli ile 11 ayda
14 bin 673 denetim yaptı.

Hüznün coşkuya
dönüştüğü o çok
konuşulan film:

HABER MERKEZİ- İsveç’te Integration För Alla IFAAL
Derneği’nin koordinatörlüğünde  gerçekleştirilen “EVS for
Employability” eğitim  kursuna  Türkiye’den Keçiören Belediyesi
Dış İlişkiler Müdürlüğü AB  Proje Koordinasyon Ofisi, Bursa İl
Milli Eğitim Müdürlüğü AB Proje  Ofisi ve Faal Derneği Avrupa
Gönüllü Hizmeti sorumluları katıldı.

Çek Cumhuriyeti, İtalya, Portekiz, Slovakya, İspanya, İsveç
ve Türkiye’den 31 AGH sorumlusu ve gençlik çalışanın katıldığı
eğitim programında Avrupa Gönüllü Hizmeti ile gençlere istih-
dam  sağlama, yeni istihdam imkanları oluşturma, kapasite geliş-
tirme  konularında bilgiler ve tecrübeler paylaşıldı. Ayrıca her
ülkenin kendi kültürel değerlerini tanıttığı etkinlik programında
Türkiye'ye özgü lezzetler de katılımcıların büyük beğenisini
kazandı. 

Ülkeler arası  diyalogların gelişimine katkı sağlayan program-
da Keçiören Belediyesi de hizmetlerini anlatma olanağı yakaladı. 

HABER MERKEZİ-
Yenimahalle Belediyesi,
Karşıyaka’da bulunan Oğuzlar
İlkokulu’na elini uzattı.

İlkokulun Özel Eğitim ve
Otizm Sınıfı öğrencilerinin eğitim
gördüğü dersliklere yardımda
bulunan belediye öğrencilere de
oyuncak dağıttı.

Okula giderek özel çocuklarla
tek tek ilgilenen Yenimahalle
Belediye Başkanı Fethi Yaşar,
oyuncak hediye ettiği orta ve hafif
öğrenme güçlüğü çeken öğrencile-
rin durumları hakkında da öğret-
menlerden bilgi aldı.

Elinden gelen her desteği ver-
meye hazır olduklarını belirten
Başkan Yaşar, okula birde engelli
rampası sözü verdi.

Okulda eğitim gören engelli
öğrencilerin çektiği zorluklardan
bahseden öğretmenlere en kısa
zamanda okula engelli rampası
hediye edeceklerini vurgulayan
Yaşar, “Bizim için hangi şartlarda

olursa olsun tüm evlatlarımız aynı-
dır. Amacımız tüm çocukların aynı
şartlarda eğitim görmesidir.
Engelli çocuklarımız okula girer-
ken güçlü çekiyorsa bu sorunu en
kısa zamanda ortadan kaldıraca-
ğız” dedi.

Sözlerine devam ederek
Yenimahalle Belediyesi olarak
ilçedeki bütün okullara destek ver-
meye devam edeceklerini de belir-
ten Yaşar, “Sağlıklı toplum, sağlık-
lı eğitimden geçer. 

Bizler de eğitime her türlü des-
teği veriyoruz. Yaz tatili boyunca
okullarımızın eksikliklerini gider-
dik, her türlü tadilatlarını üstlen-
dik. Yeni eğitim-öğretim yılında
da ailelere destek olabilmek için
öğrencilere çanta ve kırtasiye mal-
zemesi dağıttık. Her yıl geleneksel
olarak yaptığımız bu hizmet, hem
velileri hem de öğrencileri mutlu
ediyor. Çocukların yüzünün güldü-
ğünü görmek biz yeter” diye
konuştu.

“Eğreti Gelin Ladik”

Yaşar’dan özel çocuklara ziyaret

Çankaya Zabıtası
7/24 DENETİMDE

Keçiören, İsveç’teki
eğitim kursuna katıldı

Hazırlayan: 
Ayşenur GÜRER

8-10 Kişilik

Malzemeler
500 gr ciğer
Yarım su bardağı un
1. 5 yemek kaşığı toz 
kırmızı biber
1 çay kaşığı karbonat
Tuz

Yanına Soğan Salatası için;
2 soğan
Yarım demet maydanoz
1 bardak zeytinyağı
Sumak

ARNAVUT CİĞERİ

AFİYET OLSUN...

Hazırlanışı
Ciğerin zarını soyup fındıktan biraz

büyük doğruyoruz. Ciğeri toz kırmızı
bibere bulayıp 30 dk dinlendiriyoruz.
Biraz kuruması için. Üzerine un ve karbo-
nat karışımını eleyip harmanlıyoruz.
Silkeliyoruz.

Kızgın yağa atıp kızartıyoruz.
Pişmesi kısa sürecek. Takip edip yakmayalım. Piştikten sonra

tuzunu ekleyip karıştırıyoruz
Soğanları yarım ay doğrayıp tuzla ovuyoruz. Doğranmış mayda-

noz ekleyip sumak ve tuzla karıştırıyoruz.
Arnavut ciğerimiz ve soğan salatamız hazır yanına

patates kızartmasıyla sunum yapabilirsiniz.


