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Asım Atabey’in Yazısı • 5’te

Neden böyle? 
Niçin böyle?

Nihat Kaşıkçı’nın Yazısı • 6’da

CHP’nin 
dokunulmazlığı 
mı var?Bahattin Demiray’ın

 Yazısı • 3’te

Aile reisi
Necdet Gürsoy’un Yazısı • 2’de

Anıtkabir’in 
taşları

haber@anadolugazete.comwww.anadolugazete.com

ELMAdAğ’dan çıkıp Bad-
minton Milli Takımı’na 
girmeyi başaran ve 
olimpiyat milli takımına 
seçilme başarasını gös-
teren mahalle arkadaşı 
sporcuların başarı hi-
kayeleri dinleyenlerden 
alkış alıyor. • 16’da

EVLERİN YÜZdE 
82’Sİ TEHLİKEdE

Asfaltta yeni dönem

Altındağ’a 5 yeni park

BAşKAN Gökçek Başkanlığı’nda 
toplanan Ankara Büyükşehir 

Belediye Meclisi’nde, bu yıldan itiba-
ren dökülecek asfaltlardan katılım 
payı alınmamasına karar verildi. 
Daha önce dökülen veya tebliğ edilen 
katılım paylarının ise vatandaşların 
lehine yeniden düzenlenerek, peşin 
ödemelerde 1 yıl, taksitli ödemelerde 
ise 5 yıl süre ile ertelenmesi karar-
laştırıldı. • 9’da

ANKARA İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 
bünyesinde Halkla İlişkiler ve Pazarlama Birimi oluş-

turacak. Birlik, 2015 yılında bünyesinde kuracağı birim 
ile hem küçükbaş hayvan ürünlerinin satışını hem de 
daha fazla tüketilmesi için tanıtımını yapacak. • 5’te

Haberi • 11’de

İsKİtler’de tekstil işi yapan 
iki komşu esnaf çalışanlarının 

bıçaklı ve şişeli kavgasında 7 kişi 
yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 
Güvenlik güçleri çarşı içerisinde 
geniş güvenlik önlemi aldı. Olay, 
Altındağ Kazım Karabekir Caddesi 
üzerinde bulunan Kültür Çarşı için-
de meydana geldi. • 10’da

Bıçaklı ve şişeli kavga: 7 yaralı
BuGüne kadar Altındağ’a 

30 büyük park kazandıran 
Altındağ Belediyesi, ilçeye ye-
şil alanlar kazandırmaya de-
vam ediyor. Kısa bir süre önce 
yapılacağı duyurulan parkların 
temeli, Cumartesi günü saat 
14:00’te düzenlenecek bir tö-
renle atılacak.  • 10’da

Astronot 
olacaklar

Isıtan çorba

Hayatları 
değişti

Hırsız ölü 
ele geçirildi

ANKARA Çocuk Müze-
si ve Bilim Merkezi, 
yaklaşan yarıyıl tatili 
öncesi çocuklar için 
sıra dışı iki program 
hazırladı. 23 Ocak’ta 
başlayacak program-
larda çocuklara ‘astro-
not eğitimi’ ile ‘dünya-
yı kurtarma’ eğitimleri 
verilecek. • 2’de

5 YILdA 550 bin kişinin, 
soğuk kış sabahla-
rında içini ısıtan Ye-
nimahalle Belediyesi, 
kar yağışı ile etkisini 
gösteren soğuk havada 
üşüyen vatandaşlara 
bol kepçe çorba dağıt-
maya devam ederek 
içlerini ısıtmayı sürdü-
rüyor. •  9’da

BoMBA 
gİBİYİZ
Başkentgaz 
ve Makine 
Mühendisleri 
Odası’nın oluş-
turduğu ortak 
teknik ekip, gü-
venli doğalgaz 
kullanımın daha 
da önem kazan-
dığı soğuk kış 
günlerinde de-
netim için so-
kağa çıktı. Çan-
kaya Akpınar 
Mahallesi’nde 
yapılan ilk de-
netimlerde 
konutların yüz-
de 72’sinde 
sağlıklı doğal-

gaz tesisatı 
olmadığı 
ortaya 
çıktı.  

DenetİM ekibi ilk kontrolü 
Çankaya İlçesi’nin Akpınar 
Mahallesi’nde gerçekleştirdi. 

Cihaz ve doğalgaz tesisatları üze-
rinde gerçekleştirilen ve tamamen 
ücretsiz yapılan denetimlerde ziyaret 
edilen konutların %82’sinde doğalgaz 
bağlantılarının usule uygun olmadığı 
tespit edildi. sağlıklı doğalgaz tesisatı 
ve cihazı olan konutların oranı ise 
yüzde 18’de kaldı.  

BAşKentGAz ve Makine Mü-
hendisleri Odası Ankara şubesi 
elemanlarından oluşan denetim 

ekiplerinin Çankaya’dan sonraki durağı, 
zehirlenme vakalarının en çok yaşandı-
ğı ilçe olan Yenimahalle olacak. Ankara 
çapındaki denetimler, Başkentgaz’ın 
doğalgaz zehirlenme vaka sayılarını 
baz alarak hazırladığı zehirlenme hari-
tasına göre yaygınlaştırılarak kış ayları 
boyunca sürecek. • 8’de

dENETİM SIRASI 
YENİMAHALLE’dE

ANAdoLu Gazetesi yazarı Veli Sarı-
toprak bu haftaki Ankara’nın Pat-

ronları serisinde Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavir Serkan Kumdakcı’yı ko-
nuk etti. Kendisi ile SMMM mesleğini, 
bağımsız denetçiliği, torba yasayı ve 
vergi aflarını konuştuk. Serkan Kum-
dakcı “Yaptığımız iş kesin bir takvime 
bağlı olarak icra edilmektedir. Nere-
deyse her ay hiç ara vermeden sürekli 
aynı takvime bağlı olarak devam eden 
bir çalışma temposunda kendinize ve 
ailenize ayıracağınız zaman çok kısıtlı 
kalıyor” dedi. • 7’de

Beyanname 
takvimiyle 
geçen bir ömür

Stratejilerini 
belirlediler
KIRşEHİR'de geçtiğimiz günlerde 

seçim heyecanı yaşayan ve göreve 
başlayan Kırşehir İl Kadın Girişimci-
ler Kurulu İcra Komitesi, “İcra Komi-
tesi Çalıştayı” düzenleyerek misyon, 
vizyon ve 2015 yılı stratejik hedefleri-
ni belirlediler. • 12’de

KIRIKKALE’de 2 kadın dolandırıcı, gir-
diği evde bedensel engelli bir kadının 

altınları ile birlikte umutlarını da çaldı. 
Kırıkkale’nin Karşıyaka Mahallesi Pınar 
Caddesinde tek katlı yıkık bir evde hayatını 
devam ettiren Doğan ailesi, 2 kadın tara-
fından hipnoz edilerek dolandırıldı. • 3’te

umutlarını 
çaldılar

Birlikte pazarlayacaklar

Sarıkamış’ı 
unutmadılar

ToKAT’TAN 
YEdİ TEPEYE

• 5’te BAşKENT’te yaşlı bir çiftin 
evine gasp için giren şa-
hıslardan biri polisle gir-
diği çatışmada ölürken, 
hizmetli ile 2 kişi de ya-
kalanarak gözaltına alın-
dı. Geniş güvenlik önlemi 
alan güvenlik güçleri 
mahalleyi giriş çıkışları 
kontrol altına aldı. • 3’te

RÖPoRTAJ
sarıtoprak

Veli
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