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14’ncü Londra 

Türk Film 

Festivali bafllad›
sayfa 2’de

Ev
fiyatlar›ndaki
düflüfl 
engellenemiyor

Ji Yaflar 
Kemal 
rexneya 
komarê

Melike Aflan 
‘Y›l›n 
ö¤retmeni’ 
seçildi

R.27

sayfa 7’de

sayfa 24’de

Her gün biraz daha zorlaflt›r›lan
yard›m alma koflullar›na yeni
kurallar›n getirilmesi gündem-
de. Çal›flma ve Emeklilik Baka-
n› James Purnell’in haz›rlad›¤›
yeni tasar› yasallarfl›rsa yard›m
almak daha da zorlaflacak. Yeni
tasar›ya göre Job Centre’daki
görüflmesine (interview) üç de-
fa gidemeyenlerin iflsizlik ve
sosyal yard›m›n›n tümü kesile-
bilecek. ‹nsanlar›n yard›m al-
mak için ifl bulma çabalar›n› ar-
t›rmalar› gerekti¤ini belirten
Çal›flma ve Emeklilik Bakan› Ja-
mes Purnell, sosyal yard›mlar-
dan yararlanmak isteyenlerin, ifl
bulmak için daha çok çaba har-
camak zorunda olduklar›n› ve
ileride bir ifle girmek için haz›-

l›k çal›flmalar› yapmalar› gerek-
ti¤ini belirtti. Bakan James Pur-
nell’e göre sosyal yard›m almak
isteyenlerin makul ifl teklifleri
alm›fl olmalar› gerekiyor ya da
bir ifl için kabul edilebilir ölçü-
leri tafl›malar› gerekiyor.
Bakan Purnell’in aktard›¤›na
göre yaln›zca az say›daki engel-
li ile bir yafl›n alt›nda çocu¤u
olan yaln›z anneler yeni sosyal
yard›m tasar›s›ndan etkilenme-
yecek.
Bakan Purnell, iki milyondan
fazla insan›n düflük gelir yard›-
m› ald›¤›n› ve yüz binlerce ça-
l›flmayan çocuk sahibi kad›n›n
yaln›z olmaktan dolay› yard›m-
larla geçindi¤ini söyledi.
Haberin devam› sayfa 5’te

Parlementoda

“Kürtler,

Az›nl›klar ve

Kültürel Jenosit”

konferans›

sayfa 6’da

JOB CENTRE’DAK‹ GÖRÜfiMES‹NE
(‹NTERV‹EW) ÜÇ KEZ G‹TMEYENLER‹N

YARDIMLARI KES‹LECEK
Çal›flma ve
Emeklilik
Bakan› 
James 
Purnell
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Avrupa’n›n en iyi
filmi: Comorra

Kültür
sanat
dünyas›
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14.L o n d r a
Türk Film
Festivali 5

Aral›k gecesi düzenle-
nen gala ile start ald›.
Thames Nehri k›y›s›n-
daki ‹ngiltere Film Ens-
titüsü (BFI)’nde ger-
çekleflen kokteylli ge-
ceye Türkiye'nin Lon-
dra Büyükelçisi Yi¤it
Alpogan, Baflkonsolos
Bahad›r Kaleli, Türsak
Yönetim Kurulu Baflka-
n› Engin Yi¤itgil, Bafl-
kan Yard›mc›s› Serap
Engin, Kültür ve Tu-
rizm Bakanl›¤› Londra
Müflaviri ‹rfan Önal,
Georgetown Üniversi-
tesi Ö¤retim Üyelerin-
den ba¤›ms›z film kü-
ratörü Ercüment Ak-
man, yönetmenler Der-
vifl Zaim, Biket ‹lhan,
‹nan Temelkuran, Ümit
Ünal ve Baran Seyhan,
oyuncular Ayça Dam-
gac›, Selen Uçer, Er-
dem Akakçe ve kalaba-
l›k davetli toplulu¤u
kat›ld›. 
Organizatörlü¤ünü Ve-
dide Kaymak’›n yapt›¤›
film festivalinin aç›l›fl›

Yönetmen Hüseyin Ka-
rabey’in ''Gitmek'' (My
Marlon and Brando)
adl› filmi ile yap›ld›.
Gösterim öncesinde
konuflan Ercüment Ak-
man, Türk filmlerinin
bu ülke ve kültürünü
yans›tmas› aç›s›ndan
önemli bir görev üst-
lendi¤ini söyledi. Daha
sonra kürsüye gelen
Kültür ve Turizm Ba-
kanl›¤› Londra Müflaviri
‹rfan Önal da 14. Lon-
dra Türk Film Festivali-
ne destek vermekten
gurur duyduklar›n› be-
lirtirken, festivali
14’üncü y›la tafl›yan or-
ganizatör Vedide Kay-
mak'a da Bakanl›¤› ad›-
na teflekkür etti.
‹stanbul 2010 Organi-
zasyonu ad›na konuflan
gazeteci Nuri Çolako¤-
lu ise film sektöründeki
h›zl› geliflime dikkat
çekerken, Türk filmle-
rinin dünyada da pek
çok ödül kazand›¤›n›
hat›rlatt›. Çolako¤lu,
Türk sinemas›n›n genç
ve yetenekli yönetmen-
lerinin yüksek kalitede-

ki yap›mlarla izleyiciye
ulaflt›¤›n›, 2010 organi-
zasyonu olarak film
sektörüne bütün güçle-
riyle destek vermeyi
sürdüreceklerini söyle-
di. 
Londra Türk Film Festi-
valinin öncüsü ve orga-
nizatörü Kaymak da
büyük bir heyecan
duydu¤unu, 13 y›l ön-
ce Kuzey Londra'daki
Rio sinemas›nda baflla-
yan serüvenin geldi¤i
yerin kendisini çok
mutlu etti¤ini belirtti. 

AÇILIfiA“G‹TMEK”
DAMGASINI VURDU
Gala gecesinde gösteri-
me giren ''Gitmek'' (My
Marlon and Brando)
filminin yönetmeni Hü-
seyin Karabey ise sah-
neye baflrol oyuncusu
Ayça Damgac› ve ya-
p›mc› Lucinda Engle-
hart ile birlikte ç›kt›.
Karabey, gala gecesin-
de filminin gösterime
girmesinden dolay›
duydu¤u heyecan› dile
getirdi ve filmde özel
bir taraf bulundu¤unu
belirtti. Türkiye, ‹ran
ve Irak Kürdistan Fede-
re Bölgesi’nde çekimle-
ri gerçeklefltirilen film-

de Kürtler ve Türklerin
bir araya geldi¤ini be-
lirten Karabey, bu bir-
likteli¤in en çok ihtiyaç
duyulan unsur oldu¤u-
nu ifade etti. Karabey,
karfl›l›kl› anlay›fl›n öne-
minin alt›n› çizerken,
bugüne kadar pek çok
festivale kat›ld›klar›n›,
bundan sonra da kat›l-
maya devam edecekle-
rini söyledi. 

FEST‹VALDE 21
TÜRK F‹LM‹ 
GÖSTER‹LECEK
Bal›k Arts, Levenes
Avukatl›k Bürosu, Dem
Radyo ve TV, Kültür ve
Turizm Bakanl›¤›, Pe-
gasus Havayollar›, ‹s-
tanbul 2010 Avrupa
Kültür Baflkenti Orga-
nizasyonu, Kavakl›dere
fiaraplar› ve Beko’nun
sponsorlu¤unu üstlen-
di¤i film festivali 5-18
Aral›k tarihleri aras›nda
gerçeklefliyor. Festival
süresince 21 Türk filmi,
aralar›nda BFI South-
bank, Barbican, Odeon
Covent Garden, Rio Ci-
nema ve Odeon Hallo-
way Road'›n da bulun-
du¤u 5 ayr› sinemada,
94 kez gösterime gire-
cek.

14’ncü Londra Türk Film Festivali, 5 Aral›k Cuma akflam› düzenlenen görkemli gala
gecesi ile start ald›. ‹ngiltere Film Enstitüsü'nde (BFI) gerçekleflen aç›l›fl galas›na
bürokratlar, sanatç›lar, bas›n mensuplar› ve kalabal›k davetli toplulu¤u kat›ld›.

Cate Blanchett
Hollywood 
bulvar›nda

n Hollywood bulvar›n›n y›l-
d›z sahibi ünlüleri aras›na
Avustralyal› ünlü oyuncu Cate
Blanchett de kat›ld›. Avustral-
yal› oyuncu Cate Blanchett,
Hollywood’un y›ld›zl› y›ld›zla-
r›ndan biri art›k. Blanchett,
ünlüler bulvar›nda 2376. y›ld›-
z›n sahibi oldu. Y›ld›z› bulva-
ra kaz›n›rken heyecanl› olan
ünlü oyuncu, “Bu ebedi bir
kabul. Burada daha önce bu
onura sahip olmufl insanlarla
birarada olmak, gerçekten na-
s›l bir süreç izlendi¤ini bilmi-
yorum. Bu müthifl” diye ko-
nufltu. Blanchett’›, ‹ndiana Jo-
nes serisinin son filmi “Kristal
Kafatas› Krall›¤›”n› da yöneten
Steven Spielberg yaln›z b›rak-
mad›. Spielberg, “Cate, bir
oyuncu olarak istedi¤i kiflinin
kimli¤ine bürünebilir. Üstelik
bundan hofllan›yor da. Ama o
kendisini ailesi ve dostlar›na
sakl›yor. Cate’in yapabilecek-
lerinin s›n›r› yok” diye konufl-
tu. Blanchett, k›sa süre sonra
baflrollerini Brad Pitt’le pay-
laflt›¤› “The Curious Case of
Benjamin Button” filmiyle be-
yazperdede görünecek.

Kültür
sanat
dünyas›

n Napolili örgüt Camarro’yu
araflt›rd›¤› için ülkesi ‹tal-
ya’da bir kahraman olarak
kabul edilen ve iki y›ld›r po-
lis korumas›nda yaflayan Ro-
berto Saviano’nun kitab›n-
dan uyarlanan “Comorra” fil-
mi, 21. Avrupa Film Ödülle-
rinde en iyi film ödülünü al-
d›. Napoli’nin yer alt› suç
dünyas›n› anlatan filmin yö-
netmeni Matteo Garrone de
Avrupa Film Akademisi’nce
en iyi yönetmen seçildi.
Kristin Scott Thomas “I’ve
Loved You So long” filmin-
deki rolüyle en iyi kad›n
oyuncu ödülüne lay›k bulu-
nurken, Toni Servillo “Gom-
mora” ve “Il Divo” filmlerin-
deki rolleriyle en iyi erkek
oyuncu ödülünü ald›.‹ngiliz
aktrist Judi Dench de, Avru-
pa Film Akademisi’nce hayat
boyu baflar› ödülüne lay›k
bulundu. ‹ngiliz yönetmen
Daved Yates’e, “Harry Potter
ve Zümrüdüanka Yoldafll›¤›”
filmiyle Halk›n Seçimi Ödü-
lü verildi.

Antonio
Banderas, Dali’yi

canland›racak

Nobel’e silah
gölgesi düfltü

n Dünyan›n en büyük silah
üreticilerinden Amerikan Ho-
neywell’in Nobel Vakf›’na ba¤-
l› flirketlere sponsorluk yapt›¤›
ortaya ç›kt›. ‹sveç Radyo-
su’nun haberine göre Honey-
well, Nobel Vakf›’na ba¤l› No-
bel Medya flirketine sponsor-
luk yap›yor. ‹sveç Bar›fl Arafl-
t›rmalar› Enstitüsü, Sipri’ye gö-
re nükleer silahlar için parça-
lar da üreten Honeywell, dün-
yan›n en büyük silah üreticile-
rinden biri. Dünyan›n en pres-
tijli ödüllerini da¤›tan Nobel
Vakf› ile silah flirketleri aras›n-
daki iliflkinin ortaya ç›kmas›,
ödüllerin seçici kurullar›ndaki
bilim adamlar› aras›nda huzur-
suzluk yaratt›. Bilim ödülleri-
nin seçici kurulu durumunda-
ki ‹sveç Kraliyet Bilimler Aka-
demisi’nin Daimi Sekreteri
Prof. Gunnar Öqvist ile T›p
ödülünün kime verilece¤ini
belirleyen Karolinska Enstitü-
sü Nobel Komitesi Sekreteri
Prof. Hans Jörnvall, silah flir-
ketleriyle iliflkilerin uygun ol-
mad›¤›n› belirttiler. Nobel Vak-
f› Müdürü Michael Sohlman
ise Honeywell’in vak›f kurulu-
fluyla iflbirli¤i yapt›klar›n› aç›k-
layarak iliflkide bir sorun gör-
mediklerini bildirdi.

n  Ünlü oyuncu Salma Hayek’in
Frida Kahlo’nun hayat›n› can-
land›rmas›n›n ard›ndan flimdi
de Antonio Banderas ‹spanyol
ressam Salvador Dali’yi beyaz-
perdeye tafl›yacak. ‹ngiliz yö-
netmen Simon West’in Salvador
Dali ile ilgili çekece¤i filmde ‹s-
panyol ressam› oynamas› için
Banderas’a teklifte bulundu¤u
aç›kland›. Banderas, ilk teklifi
ald›¤›nda kabul etmekten çe-
kindi¤ini belirterek, “Samimi
olarak söylemek gerekirse ken-
dimi Dali gibi göremiyorum
ama West bir deneme çekimi
yapmam›z› teklif edip makyajl›
bir halde beni kamera karfl›s›na
geçirince ben bile flafl›rd›m” de-
di. 1904-1989 y›llar› aras›nda
yaflayan sürrealist ressam Salva-
dor Dali hakk›nda yaz›lan çok
fleyi okudu¤unu da kaydeden
Banderas, Dali’nin filmiyle ilgili
kesin karar›n 2 hafta içinde ve-
rilece¤ini ifade etti.

Londra Türk Film
Festivalinin 
organizatörü Vedide
Kaymak 13 y›l önce
Kuzey Londra'daki
Rio sinemas›nda 
ilkini yapt›klar› 
festivalin geldi¤i
yerin kendisini çok
mutlu etti¤ini 
söyledi.

Aç›l›fl galas›na yo¤un ilgi oldu¤u gözlendi.
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Derman’dan sosyal yard›mlar konulu toplant›

D
e r m a n
s a ¤ l › k
kurulu-
fl u n u n
düz en -
ledi¤i ve

Sosyal Haklar Dan›flma-
n› Mikail Kaya’n›n ko-
nuflmac› olarak kat›ld›¤›
sosyal haklar konulu
toplant›, Green La-
nes’de bulunan John

Scott Health Centre’de
yap›ld›. 
Sosyal yard›mlar konu-
sundaki son de¤iflikli-
¤in tart›fl›ld›¤› toplant›-
ya yo¤un ilgi oldu¤u
gözlendi. Toplant›da
Gelir Yard›m› (‹ncome
Support), Hastal›k Yar-
d›m› (‹ncapacity Bene-
fit) ve Tek Ebeveyn
(Lone Parents) yard›m-

lar›ndaki son de¤iflik-
likler ele al›nd›. 
Geçti¤imiz aylarda yü-
rürlü¤e giren Yeni Sos-
yal Yard›mlar yasas›n›n
biçim ve kapsam alan›-
n›n büyük de¤iflili¤e
u¤rad›¤›n› belirten Sos-
yal Haklar Dan›flman›
Mikail Kaya, bunun bi-
linmemesinin baz› kifli-
lerin yard›mlar›n›n ke-
silmesine neden oldu-
¤unu ifade etti. Kaya,
yeni yürürlü¤e giren
sosyal yard›mlar›n ESA
(Employment and Sup-
port Allowance) ad› al-
t›nda yürürlükte kalaca-
¤›n› ve eskiye göre iflle-
rin daha s›k› tutulaca¤›-
na dikkat çekti. 
Eskiden oldu¤u gibi
flimdi de randevular›
kaç›rmamak gerekti¤i-
nin önemine iflaret
eden Kaya, böyle bir
durumda yard›mlar›n

hemen kesilebilece¤i
uyar›s›nda bulundu.

“YARDIM ‹Ç‹N 
BAfiVURANLARI
UZUN B‹R MARA-
TON 
BEKL‹YOR”
Yard›m için baflvuranla-
r› uzun bir maratonun
bekledi¤ini söyleyen
Kaya, bir baflvurunun
13 haftada sonuçlanabi-
lece¤ini ve baflvurudan
iki ya da üç hafta sonra
çok cüzi bir yard›m ve-
rildi¤ini kaydetti. 
ESA’ya (Employment
and Support Allowan-
ce) baflvurmak için her
fleyden önce mahalle
doktorundan “çal›fla-
maz” raporunun al›n-
mas› gerekti¤ini belir-
ten Kaya, yine bu sü-
reçte s›k› sa¤l›k kon-
trollerinin yap›ld›¤›n›
ve bu aflama sonras›

verilecek raporun ma-
halle doktorunun rapo-
ru ile uyuflmas› gerekti-
¤ini belirtti.
Kaya, bu sürecin “Work
Focused ‹nterviews” ile
tamamlanaca¤›n› ekle-
yerek, bu mülakatlarda
“çal›flamaz” diye karar
al›nmas› halinde yar-
d›m al›nabilece¤ini söy-
ledi. ESA yard›mlar›n›n

miktarlar› kiflinin tabi
tutuldu¤u aflamaya gö-
re de¤ifliyor. Buna göre
birinci aflama için kabul
edilen 25 yafl alt›ndaki-
ler haftal›k olarak
47.95, 25 yafl üstünde-
kiler 60.50 alacaklar.
‹kinci aflama için kabul
edilenler duruma göre
84.50 veya 89.50 ala-
caklar.

Sosyal Haklar Dan›flman› Mikail Kaya, Yeni Sosyal Yard›mlar
Yasas› hakk›nda kat›l›mc›lar› bilgilendirdi.

Derman’›n düzenledi¤i ve sosyal yard›mlar konusundaki son
de¤iflikli¤in tart›fl›ld›¤› toplant›ya yo¤un ilgi oldu¤u gözlendi.

Derman sa¤l›k kuruluflu taraf›ndan her ay›n ilk Cuma günü düzenlenen bilgilendirme
toplant›lar›n›n bu ayki konusu herkesi çok yak›ndan ilgilendiren sosyal haklard›. Konu ile ilgili

genifl bilgi aktaran Sosyal Haklar Dan›flman› Mikail Kaya “Haklar›m›z›n ço¤unu bilmiyoruz” dedi.
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-Hüseyin Uçar kim-
dir? Kendinizden
bahseder misiniz?
Ne zaman 
‹ngiltere’ye geldi-
niz? Neler yapt›-
n›z?
1945 Kahramanmarafl-
Pazarc›k do¤umluyum.
1980 öncesinde ‹ngilte-
re’ye geldim. ‹lk firma-
m› 1979 y›l›nda Dals-
ton’da Turkish Food
Centre (TFC) ad›yla kur-
dum. Sonra firmay› ge-
lifltirdik. fiubelere çevir-
dik. 1990’lara kadar top-
tan yap›yorduk.
1990’dan sonra Avrupa
Birli¤i oluflaca¤›n› du-
yunca kendi perakende
zincirimizi oluflturma
karar› ald›k. Ortak Pazar
olunca Avrupa’daki bü-
tün toptanc›lar›n buraya
gelece¤ini düflündü-
¤ümden ‘kendi mal›n›
kendin tüket’ teorisiyle
ortaya ç›kt›k ve flubelefl-
meye gittik. Dolay›s›yla
o günden sonra toptan-
lar›m›z› da gelifltirerek
g›da sektöründe büyü-
meye devam ettik. 

- Bildi¤imiz kada-
r›yla tek bir firma-
n›z yok. TFC en bü-
yük 
firman›z ama bu-
nun yan›nda baflka
üretim ve da¤›t›m
yapan 
firmalar›n›z da var.
Bu flirketlerinizle
ilgili de bilgi vere-
bilir 
misiniz?
Evet sizinde belirtti¤iniz
gibi TFC en büyük diye
tan›mlayabilece¤imiz
ana firmam›z. TFC Tür-
kiye’de üretilen Eti Bis-
küvileri ve Kent fieker-
lemelerin ‹ngiltere bayi-
si. TFC çat›s› alt›nda pe-
rakende olarak 12 flube-
ye ulaflt›k. Bunun ya-
n›nda toptan bölümü-

müz var. ‹çkiler aya¤›n-
da Tees firmas›n› kur-
duk. Bu firmam›z›n çat›-
s› alt›nda ise Efes adl›
flirketi oluflturduk. Bu
flirketlerimiz Kavakl›de-
re, Çankaya, Doluca,
Kayra marka flaraplar›,
Tekel mamüllerini, Mey
içkinin üretti¤i rak›lar›,
Efes biralar›n›, Tamek
ve P›nar’›n içeceklerini
ithal ederek da¤›t›m›n›
yap›yor.  Ayr›ca kuru g›-
da bölümünde Eda
Quality adl› flirketimiz
faaliyet gösteriyor. Bu
flirketimiz de P›nar’›n,
Piyale’nin, Durmaz zey-
tinlerin, Türtamek, Do-
¤adan, Öncü, Kurukah-
veci Mehmetefendi, Du-
ru, Çaykur, Sana, Ege-
türk, Gazi, Koska ve da-
ha birkaç Türk markas›-
n›n bayisi.

-Bu flirketler nas›l 
çal›fl›yor, nerelere 
da¤›t›m yap›yor?
Bu flirketler kendi flube-
lerimizi beslemenin ya-
n›nda ‹ngiltere’nin dev
süpermarket zincirleri-
ne mal tedari¤i sa¤l›yor.
Zincirler içerisinde Tes-
co, Asda, Morrisons gibi
ma¤azalar bulunuyor.
‹çki aya¤›m›z y›llard›r
‹ngiltere dev süpermar-
ket zincirlerine mal te-
darik ediyor, ama kuru
g›da alan›nda zincirlere
geçen y›l vermeye bafl-
lad›k.

-Bu kadar büyük ve
Türkiye’den sürekli
ürün ithali 
gerçeklefltiren bir
firma olarak 
Türkiye’ye yat›r›m
yapmay› 
düflünmediniz mi? 
Türkiye’ye bugüne ka-
dar yat›r›m anlam›nda
sadece tatillerde gidip
kalabilece¤imiz, yani
bafl›m›z› sokabilece¤i-

miz mülklere yat›r›m
yapt›k. Üretim anlam›n-
da ortak çal›flt›¤›m›z fir-
malar var ama yat›r›m
olarak de¤erlendirme-
mek gerekir. fiimdiye
kadar bu flekilde çal›flt›k
ama art›k daha da büyü-
mek gerekti¤ini düflün-
dü¤ümüzden Türki-
ye’ye gidifl gelifllerimiz
bu ara s›klaflt›. Orada
yat›r›m yapabilmek için
fizibilite çal›flmalar› ya-
p›yoruz.

-Peki bu kriz 
döneminde böyle
bir giriflimde bu-
lunmak büyük risk
almak 
anlam›na geliyor. 
Hele de Türkiye’de?
Hakl›s›n›z. Ama zaten
hemen yat›r›m yapaca-
¤›z demiyoruz. fiu an
araflt›rmas›n› yap›yoruz.
Görüflmeler yap›yoruz,
ufak ufak giriflimlerde
bulunmaya çal›fl›yoruz.
Büyük yat›r›mlar› piya-
salar rahatlad›¤›nda dü-
flünüyoruz. 

-Sizin için büyüme-
de vazgeçilmez ana 
unsur nedir?
Bizim için kalite vazge-

çilemeyen tek fleydir.
Biz üretim olarak de¤er-
lendirilen ürünlerimizi
kalitesine güvendi¤imiz,
birinci s›n›f diyebilece-
¤imiz firmalara yapt›r›-
yoruz. G›da ifli yap›yo-
ruz. ‹nsanlar›n sa¤l›kl›
ürünler tüketimine yö-
nelik hizmet verdi¤imiz
için ald›¤›m›z sorumlu-
lu¤un fark›nday›z ve
bunun gereklerini yeri-
ne getirmeye çal›fl›yo-
ruz. Müflterilerimizin
güven ve memnuniyeti
bizleri de mutlu ediyor
ve büyümemize katk›
sunuyor. 

-Ciro anlam›nda 
rakamlar›n›z› da 
sormak istiyoruz.
Bunlar› da bizimle
paylaflabilir misi-
niz?
Asl›nda ciro anlam›nda
rakamlar›m›z› vermeyi
uygun görmüyoruz. Sa-
dece flunu söyleyebili-
riz, Türkiye’den gelip
‹ngiltere’ye yerleflmifl ve
bu alanda faaliyetlerine
büyüyerek devam et-
mifl, yüzde 90 g›da ala-
n›nda faaliyet gösteren
en büyük grubuz.

-Gelecek anlam›nda
neler söylersiniz? 
Hedefleriniz ve 
yapmay› 
planlad›klar›n›z 
nelerdir? 
Bizim firmam›z›n çok
farkl› bir yap›s› var. fiu-
belerimizin mülkiyetleri
de bizim. Biz kira öde-
yerek bir yerde faaliyet
sürdürmenin karl›l›¤›na
fazla inanm›yoruz. Bü-
yümeyi öngören bir fir-
maysan›z ufak ama bü-
yük say›labilecek bu
unsurlar› dikkate alma-
n›z gerekir. 
fiu anda Londra’da 12
flubemiz var. Bu rakam›
önümüzdeki bir y›ll›k
süre zarf›nda 20’ye ç›-
karmay› düflünüyoruz.
Di¤er flirketlerimizde flu
an varolan› koruma sis-
temiyle çal›flmay› planl›-
yoruz.

-Burada araya gir-
mek istiyorum. 
Ö¤rendi¤imiz 
kadar›yla Tees 
firmas›n›n yüzde
50 hissesini de sa-
t›n 
alm›fls›n›z. Yani fir-
ma flu an yüzde 100
size ait…
Evet Erol Acartürk adl›
bir kardeflimiz ile ortak
bu firmay› çal›flt›r›yor-
duk. Geçti¤imiz ay ara-
m›zda yapt›¤›m›z bir an-
laflma ile kendisine ait
olan yüzde 50’lik hisse-
yi de sat›n ald›k ve flir-
ketin tamam› flu an ba-
na ait. TFC d›fl›ndaki fir-
malar›m›za olan mal te-
darik aya¤›m›z bugüne
kadar biraz aksamal› gi-
diyordu. Gelen talepleri
karfl›lamada zorland›¤›-
m›z› söyleyebiliriz. Art›k
bu flirketlerimizde de
önemli kararlar ald›k ve
müflteri taleplerini karfl›-
lamada s›k›nt› yaflanma-
mas› için çal›flmalar›m›z›

yeniden flekillendirdik. 

-Büyük market 
zincirlerine de mal 
tedarik ediyorsu-
nuz. Peki bu 
süpermarketler
TFC’lerin yak›nla-
r›nda açt›klar› zin-
cir ile size olumsuz
etki etmiyor mu?
Bizim korkumuz yok.
Tam tersine büyük zin-
cirlerin bizim sat›fl ra-
kamlar›m›z› art›rd›¤›n›
söyleyebiliriz. Bizim
dükkanlar›n yak›nlar›n-
da zincir aç›l›nca bizim
sat›fllar da art›yor. On-
larda bulunan ürünler
belli bafll› kalemler.
Ama bizde çeflit çok. O
nedenle tercih sebebi-
yiz diyebilirim. Ayr›ca
bizim et reyonumuzu,
f›r›n reyonumuzu onlar-
la mukayese edemezsi-
niz. Bizim sebze meyve
bölümümüzü mukayese
edemezsiniz. Yani bü-
yüklere göre daha iyi
hizmet veriyoruz.

-Son olarak kriz ile 
ilgili neler 
söylersiniz?
Evet global ölçekte ya-
flanan ekonomik kriz
büyü¤ünden küçü¤üne
her iflletmeye yans›d›
maalesef. Bundan biz
de nasibimizi ald›k. Bü-
yümeye gitme noktas›n-
da mülkiyetini ald›¤›m›z
yerlere bankalardan
kredilerle finans sa¤l›-
yorduk. Bankalar bu
kredi rakamlar›n› yüzde
80’lerden yüzde 50’lere
düflürdü. Hatta bu oran›
vermek için bile k›l›
k›rk yar›yorlar. O ne-
denle önerim mevcut
olan› koruma yoluna gi-
dilerek büyük planlar
yapmamak gerekti¤i yö-
nünde olacak. Uzun va-
deli borca alma-verme
dönemi rüya oldu art›k.

Hüseyin Uçar: “TFC marketler zincirini ‘kendi
mal›n› kendin tüket’ anlay›fl›yla gelifltirdik”

‹ngiltere’de, özellikle Londra’da Türk marketi denilince ilk akla gelen isimdir TFC (Turkish Food Centre). 
Peki uzun y›llar boyu bu ülkede faaliyet göstermifl ve bu zaman diliminde sürekli olarak büyümeyi 

baflarm›fl olan bu firma kime ait, nas›l iflletiliyor, nas›l bir büyüme politikas› izliyor ve gelecekte neler 
yapmay› planl›yor? Bu ve bunun gibi sorular› firman›n sahibi Hüseyin Uçar’a sorduk.

TFC’nin sahibi ifladam› Hüseyin Uçar
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Job Centre’daki görüflmesine (interview)
üç kez gitmeyenlerin yard›mlar› kesilecek

5

S
osyal yard›m al-
mak gün geçtik-
çe zorlafl›t›r›l›yor.
Önümüzdeki ay-
larda ç›kmas›

planlanan yeni yasaya
göre ifl bulmak için yap›-
lan “interview”ya gitme-
yenlerin haftal›k ald›klar›
yard›mlardan 12 sterlin
kesilecek. E¤er kifli ikinci
defa Job Centre’daki “in-
terview”ya gitmese o za-
man haftal›¤›ndan 24
sterlin kesilecek. 
“‹nterview”ya üçüncü
defa gitmeme durumun-
da ise kiflinin bütün yar-
d›mlar› kesilecek ve sa-
dece önemli faturalar›n›
ödenmesi için belli bir
miktarda para verilecek.
Yeni ç›kacak olan yasa-

n›n “Jobseeker's Allo-
wance” yard›m› alanlar›
ciddi flekilde etkileyece¤i
belirtiliyor. ‹nsanlar›n
yard›m almak için ifl bul-
ma çabalar›n› art›rmalar›
gerekti¤ini belirten Çal›fl-
ma ve Emeklilik Bakan›
James Purnell, sosyal
yard›mlardan yararlan-
mak isteyenlerin, ifl bul-
mak için daha çok çaba
harcamak zorunda ol-
duklar›n› ve ileride bir
ifle girmek için haz›l›k
çal›flmalar› yapmalar› ge-
rekti¤ini belirtti. Bakan
James Purnell’e göre sos-
yal yard›m almak iste-
yenlerin makul ifl teklif-
leri alm›fl olmalar› gere-
kiyor ya da bir ifl için ka-
bul edilebilir ölçüleri ta-

fl›malar› gerekiyor.
Bakan Purnell’in aktard›-
¤›na göre yaln›zca az sa-
y›daki engelli ile bir ya-
fl›n alt›nda çocu¤u olan
yaln›z anneler yeni sos-
yal yard›m tasar›s›ndan
etkilenmeyecek.

OLUMSUZ YANIT
ALANLARDAN FULL
T‹ME ÇALIfiMALARI
‹STENECEK
Bakan Purnell’in tasar›s›-
na göre sosyal yard›m
baflvurular›nda olumsuz
yan›t alanlardan full time
çal›flmalar› istenecek ve
toplum merkezlerinde
bu insanlar hem çal›flt›r›-
lacak hem de yapmak
istedikleri ifle geri dön-
meleri için haz›rl›k süreç-

lerine tabi tutulacaklar. 
Yine Purnell’in tasar›s›na
göre sosyal yard›mlar›n
verilmesi durumunda da
bir zaman limiti belirle-
necek. Yani sosyal yar-
d›mlar eskiden oldu¤u
gibi süresiz de¤il, belirli
süreler içinde al›nabile-
cek. Bakan Purnell haz›r-
lad›¤› yeni sosyal yard›m
tasar›s›n›n insanlar› yok-

sullu¤a itebilece¤i eleflti-
rilerine karfl›l›k ise flöyle
konufltu:
“Amerika’da yard›mlarda
zaman s›n›rlamas› uygu-
land› ancak sonuç al›c›
olmad› sonra yetkililer
savunmas›z insanlara ce-
za uygulanmas› yolunu
seçtiler. Ancak bu yok-
sullu¤u daha da artt›rd›
ve çocuklar periflan yafla-
mak zorunda kald›lar.
Ben bunun do¤ru bir
yöntem oldu¤unu düflü-
nümüyorum.”
Bakan Purnell devamla,
“Biz bu durumunda he-
men herkes ifle bafllama-
l›d›r diye düflünmüyoruz
ama herkes çal›flmak için
kendini haz›rlamal›d›r”
dedi. 

Çal›flma Bakan› sözlerini
flöyle sürdürdü: “Benim
yürekten inand›¤›m sis-
tem, Almanya, Danimar-
ka ya da ‹sveç’teki gibi
yüksek düzeyde destek
alanlar›n ifl bulmak için
yüksek düzeyde çaba
sarfetmeleridir. Onlar in-
sanlara annelik ve baba-
l›k haklar› olarak zaman
b›rak›yorlar ve sonra ta-
mamen eskisi gibi ifle
dönmelerini sa¤l›yorlar.” 
Öte yandan Çal›flma Ba-
kan› Purnell, iki milyon-
dan fazla insan›n düflük
gelir yard›m› ald›¤›n› ve
yüz binlerce çal›flmayan
çocuk sahibi kad›n›n yal-
n›z olmaktan dolay› yar-
d›mlarla geçindi¤ini söy-
ledi.

Her gün biraz daha zorlaflt›r›lan yard›m alma koflullar›na yeni kurallar›n getirilmesi güdemde. Çal›flma ve Emeklilik
Bakan› James Purnell’in haz›rlad›¤› yeni tasar› yasallarfl›rsa yard›m almak daha da zorlaflacak. Yeni tasar›ya göre Job

Centre’daki görüflmesine (interview) üç defa gidemeyenlerin iflsizlik ve sosyal yard›m›n›n tümü kesilebilecek.

Çal›flma ve Emeklilik Bakan›
James Purnell
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‹
ngiltere’de ev fi-
yatlar›nda yaflanan
büyük düflüfl de-
vam ediyor. Ev fi-
yatlar›nda son bir
y›lda ortalama

%16.2’lik bir düflüfl yafla-
n›rken, geçti¤imiz Kas›m
ay›nda ev fiyatlar› 4.300
sterlin geriledi.
Yay›nlanan son istatistik-
lere göre Kas›m ay›n›n
bafl›nda faiz oranlar›n›n
düflürülmesi ve kredi al-
ma maliyetlerinin azalt›l-
mas›na ra¤men fiyatlar
%2.6 oran›nda düfltü. 
Ülkenin en büyük ev kre-
disi sa¤lay›c›s› bankala-
r›ndan biri olan Halifax’›n
yay›nlad›¤› ayl›k rapora
göre, yüksek fiyatlardaki
evlerin ailelerin gelirlerini
çok etkiledi¤i, bunun da
bankalardan borçlanarak
ev almalar›n› olumsuz et-
kiledi¤i ortaya ç›kt›. Ra-
porda mortgage verme
olanaklar› oldu¤u halde
Kas›m ay›nda taleplerde

son 16 y›l›n en büyük dü-
flüflünün yafland›¤› belir-
tildi. 
EV F‹YATLARI KASIM
AYINDA 163.605 
STERL‹NE GER‹LED‹ 
Halifax’›n ayl›k raporuna
göre Kas›m ay›nda ev fi-
yatlar›nda ortalama 4.300
sterlinlik düflüfl oldu. Bu-
nun günlük karfl›l›¤›n›n
ise 114 sterlin oldu¤u
kaydediliyor. Raporda ev
fiyatlar›n›n Kas›m ay›nda
ortalama 163.605 sterline
geriledi¤i belirtiliyor.
Halifax Bankas›n›n yay›n-
lad›¤› rakamlara göre ge-
çen sene sonbaharda h›z-
lanan düflüfller 1992 y›l›-
n›n Ekim ay›ndan bu ya-
na yaflanan en kötü dü-
flüflü yans›t›yor. 
Halifax Bankas› bafl eko-
nomisti Martin Ellis’e gö-
re ise fiyatlardaki düflüfl-
ler ev almak isteyenler
için son befl y›l›n en elve-
riflli durumunu yarat›yor
ve flu anda ev almak iste-

yenler evlerini geçen y›-
l›n Temmuz ay›na göre
ortalama 4.65 daha ucuza
alm›fl olacaklar. Ellis ko-
nuyla ilgili olarak, “Gelir
düzeylerinin iyiye gide-
ce¤ine dair baz› iflaretler
var. Parakende Sat›fl Fi-
yatlar› Endeksine göre
belirlenen enflasyon ora-
n›nda düflüfl bafllad› ve

bu düflüfl önemli iyilefl-
melere yol açabilecektir.”
dedi.

BANKALAR KRED‹ 
KOfiULLARINI 
ZORLAfiTIRDIKÇA EV 
F‹YATLARI DÜfiMEYE
DEVAM EDECEK
‹ngiltere Ekonomistler
Birli¤i fiefi Howard Arc-

her göre ise bankalar ve
baz› sosyal kurulufllar
kredi verme konusunda
gönülsüz davran›rlarsa ev
fiyatlar› düflmeye devam
edecek. 
Archer, Halifax Bankas›-
n›n yay›nlad›¤› rakamla-
r›n gerçek bir flok oldu-
¤unu söyleyerek, Nation-
wide’›n rakamlar›na göre

Kas›m ay›nda düflüflün
sadece %0.4 oldu¤unun
görüldü¤ünü sözlerine
ekledi. Bank of Eng-
land’›n yay›nlad›¤› istatis-
tiklere göre mortgage’le
ev almak isteyen al›c›lar
Ekim ay›nda 32.000 e ka-
dar düfltü ve bu rakamlar
fiyatlar›n bask›s› alt›nda
düflmeye devam ediyor.

‹ngiltere’de ev fiyatlar› son 16 y›l›n en düflük sevyesine indi. Ev fiyatlar›nda son bir y›lda 
ortalama %16.2’lik bir düflüfl yaflan›rken, geçti¤imiz Kas›m ay›nda ev fiyatlar› 4.300 sterlin geriledi.

Ev fiyatlar›ndaki düflüfller engellenemiyor

Bütün 
halkımızın 

kurban bayramını 
kutlar, barıfl, salık
ve mutluluk dolu
nice bayramlar

dileriz 
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H
a l e p ç e
ve Enfal
Ma¤dur-
lar› Mer-
k e z i
(CHAK)

taraf›ndan 6 Aral›k Cu-
martesi günü organize
edilen halk toplant›s›na
PJAK Baflkan› Rahman
Haci Ahmedi kat›ld›.
Do¤u ve Güney Kürdis-
tan’l› Kürtlerin yo¤un
olarak yaflad›¤› Güney
Londra’n›n Hammers-
mith bölgesinde bir kili-
sede yap›lan toplant›ya
çok say›da kifli kat›ld›.

‘TÜRK‹YE 
KÜRTLER‹N 
KAZANIMLARINDAN
RAHATSIZ’
“Kürtler Birlik ‹çin Ne
Yapmal›” bafll›¤› alt›nda
yap›lan toplant›da ko-
nuflan Rahman Haci Ah-
medi k›sa bir genel du-

rum de¤erlendirmesinin
ard›ndan Kürtlerde bir-
lik sorununa de¤indi.  
Ahmedi, ABD’nin Avru-
pa ve Rusya gibi güçle-
rin raz› olmamas›na ra¤-
men Irak’a sald›rd›¤›n›,
“Demokrasi götürece-
¤iz” iddias› ile geldikle-
rini ama projelerinin yü-
rümedi¤ini ve Irak’›n bir
katliam merkezine dö-
nüfltü¤ünü söyledi. 
Güney Kürdistan’da
Kürtlerin kazan›mlar›
oldu¤unu belirten Ah-
medi, bunlar›n uzun y›l-
lardan beri sürdürülen
bir mücadelenin ve ya-
flanan katliamlar›n so-
nucu oldu¤unu dile ge-
tirerek “bunlar› hiç bir
parti kendi kazan›mlar›
gibi yans›tmas›n” dedi.
Ahmedi, Güney Kürdis-
tan’da iki temel parti
olan KDP ve YNK’yi
elefltirdi. 

Bu kazan›mlardan en
çok Türkiye’nin rahats›z
oldu¤unu söyleyen Ah-
madi, “‹ran, Türkiye ve
Irak’taki Maliki yönetimi
Kürtlere karfl› birlikte
hareket ediyorlar” dedi.  

‘KERKÜK KÜRTLER‹N
SORUNUDUR’
Ahmedi Kerkük’ün baz›
çevreler taraf›ndan Gü-
ney Kürdistan’›n bir so-
runu olarak yans›t›ld›¤›-

n› ama bunun yanl›fl ol-
du¤unu belirterek, Ker-
kük’ün tüm Kürtlerin
sorunu oldu¤unu söyle-
di. Güney Kürdistan’da-
ki Kürtler aras›nda birlik
olmad›¤›n› ve bu ne-
denle baz› Kürt yerleri-
nin yeninden Araplar›n
eline geçti¤ini söyleyen
Ahmedi, “Xaneqin bu-
nun için belirgin bir ör-
nektir” dedi.   
Kürtler aras›ndaki birlik

sorununa dikkat çeken
Ahmedi, “Kürtler aras›n-
da ulusal birlik sa¤lan-
mazsa ve ulusal strateji
olmazsa dünya da bir
varl›k gösteremeyiz.
Kürtlerin parçal› duruflu
yanl›flt›r. 
Ben Do¤u Kürdistanl›-
y›m flimdi Güney Kür-
distan’da yaflananlarla
ilgilenmeyeyim mi? Tüm
sorunlarla ilgilenmeli-
yim” diye konufltu.
Newroz ve Ey Raqip
marfl›n›n Kürtlerin ayr›-
l›k göstermedi¤i iki
nokta oldu¤unu söyle-
yen Ahmedi, bunlar›n
say›lmayacak kadar çok
olmas› gerekti¤ini be-
lirtti. Kürt halk›na karfl›
yap›lan ittifaklara dikkat
çeken Ahmedi, bir ortak
savunma gücünün ku-
rulmas›n›n önemine
vurgu yapt›. Kürtlerin
üç Ulusal Kongresi ol-

du¤unu söyleyen Ah-
medi bunlar›n bir çat›
alt›nda olmas› gerekti¤i-
nin alt›n› çizdi. 

‘PART‹ SEVER 
AYDIN DE⁄‹L, 
YURTSEVER AYDIN’
Ulusal Birlik ve Strateji
için ayd›n ve sanatç›la-
r›n rolüne de de¤inen
Ahmedi, “Ayd›nlar›m›z
var ama bunlar yurtse-
ver de¤il, partiseverdir-
ler. Kimisi YNK perver-
dir kimi KDP perverdir
kimisi de PKK perver-
dir. Kürtlerin yurtsever
ayd›nlara ihtiyac› var”
fleklinde konufltu. 
PJAK Baflkan› Rahman
Haci Ahmedi’nin sunu-
mundan sonra tart›flma-
lara geçildi. Tart›flmalar-
da Kürtlerin birlik soru-
nuna iliflkin sorular so-
ruldu ve baz› elefltiriler
yap›ld›.
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100A Chase Side,  Southgate, London N›4  5PH (Southgate Tren ‹stasyonu'na çok yak›n)

Tel : +44(0)20 8886 9718 - Fax: +44 (0)20 8886 9758 
E-mail: info@kamberley.co.uk - Web: www.kamberleysolicitors.com

• Ankara Anlaflmas›na baflvuru ve vizenin uzat›lmas› 

• Ö¤renci vizlerine baflvurular

• Üniversite mezunlar›na özel çal›flma vizesi (IGS)

• Süresiz oturum için baflvurular

• Vatandafll›k baflvurular›

• Vize süresini aflanlar için düzenlemeler

• Çal›flma vizesi

• Yüksek nitelikli göçmenlik vizesi ( HSMP)

• Britanya'da 14 y›l, 10 y›l ve 7 y›l süreyle yaflam›fl olanlar için oturum izni baflvurular›

• Britanya'ya girifl vizeleri

• ‹tiraz davalar› 

• Yat›r›mc›lar için hukuki dan›flmanl›k 

• Evlilik Vizeleri

Çal›flma ve oturum izni
almak için hemen bizi aray›n

Baflkent Londra’da temaslarda bulunan PJAK (Kürdistan Özgür Yaflam Partisi) Baflkan› Rahman Haci Ahmedi,
Halepçe Merkezi’nin organize etti¤i halk toplant›s›na kat›ld›. Ahmedi, ABD’nin Irak’a, “Demokrasi götürece¤iz”

iddias› ile girdi¤ini ama projelerinin yürümedi¤ini ve Irak’›n bir katliam merkezine dönüfltü¤ünü söyledi. 

PJAK Baflkan› Ahmedi: “Irak bir katliam merkezine dönüfltü”

PJAK (Kürdistan 
Özgür Yaflam Partisi) 
Baflkan› Rahman Haci Ahmedi
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K
urdish Advice
Centre (KOM-
KAR) ile Harin-
gey’s Suppor-
ting People

(SP)’nin birlikte düzenle-
di¤i Hornsey Lantern Pro-
cession’un ikinci y›l› kutla-
malar› 6 Kas›m’da KOM-
KAR’da gerçekleflti. Yap›-
lan etkinli¤e Haringey’de
yaflayan etnik gruplardan
aile ve çocuklar kat›ld›.
Sanatç› Sarah Fairclo-
ugh’un an›s›na yap›lan et-
kinli¤in amac› silah ve b›-

çak gibi kesici aletlerle
fliddete karfl› mücadele et-
mek ve bu konuda insan-
lar› örgütlü olmaya ça¤›r-
mak. Haringey’de ikamet
eden ve burada çal›flan in-
sanlar›n konuya karfl› dik-
katini çekmek noktas›nda
yap›lan yürüyüfle aileler
ve çocuklar da destek ver-
di. KOMKAR’da bafllayan
yürüyüfl Hornsey High
Street, Church Lane, Tot-
tenham Lane, Topsfield
Parade, the Clock Tower,
Middle Lane ve St Mary’s

Road’a kadar devam etti.
Projenin bir di¤er amac›
Haringey’de yaflayan ve
çal›flan insanlar aras›nda
bir kaynaflma sa¤lamak ve

etnik gruplar›n biraraya
gelerek sosyalleflmelerine
katk› sunmak. Bu konuda
KOMKAR’dan dan›flman-
l›k deste¤i de alan SP, ifl-

sizlik sorununa yönelik
çözüm önerileri, isol ders-
leri, saz, folklor gibi e¤i-
timler hakk›nda da KOM-
KAR’›n birikimlerine bafl-
vuruyor. KOMKAR yöneti-
mi bölge halk›n› örgütlü
bir yap›ya dönüfltürerek,
ailelere ve bireylere sos-
yallik kazand›r›lmas› nok-
tas›nda teflvik edici çal›fl-
malar›n alt›na imza atma-
ya çal›flan ve her türlü flid-
detin önüne geçebilmek
için aktiviteler gerçeklefl-
tirmeye çal›flan SP’in orga-

nize etti¤i bu etkinli¤i des-
teklemekten memnuniyet
duyduklar›n› söylediler.
Etkinlik, yap›lan yürüyüfl
sonras›nda KOMKAR’da
Kürtçe müzik alan›nda Ce-
mo’nun, Flamingo alan›n-
da ise Karzan Sherabaya-
ni’nin verdi¤i konser ile
devam etti. Çocuklar›n gö-
nüllerince vakit geçirdikle-
ri organizasyon, Tes-
co’nun sponsorlu¤unda
verilen çorba, bisküvi, çay
ve kahve ikram›n›n ard›n-
dan son buldu.

Hornsey Lantern Procession’un ikinci y›l› kutlamalar›, geçti¤imiz hafta KOMKAR’da düzenlenen ve çocuklar›n kat›l›m› ile yap›lan yürüyüfl 
ile gerçekleflti. Haringey halk›n›n kat›l›m› ile gerçekleflen organizasyonda silah ve b›çak ile fliddete karfl› mücadele edilmesinin alt› çizildi. 

Çocuklar her türlü fliddete karfl› yürüdü

KOMKAR’da bafllayan yürüyüfl Hornsey High Street, Church Lane,
Tottenham Lane, Topsfield Parade, the Clock Tower, Middle Lane ve St

Mary’s Road’a kadar devam etti.
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1948y›l›nda
Birlefl-
m i fl

Milletler taraf›ndan kabul
edilen “Jenosit’in Önlenme-
si Ve Cezaland›r›lmas› Hak-
k›ndaki  Sözleflme”nin 60.
y›ldönümünde Parlemento-
da Kürtler ve Irak’taki az›n-
l›klar›n sorunlar›yla ilgili bir
konferans düzenleniyor.
Çok say›da konuflmac›n›n
kat›laca¤› konferans›n üç
ana bölümden oluflaca¤›
bildirildi.
9 Aral›k Sal› günü saat
12.00’da bafllayacak olan
konferans›n birinci bölümü
Avam Kamaras›nda gerçek-
lefltirilecek.

“TÜRK‹YE’DEK‹ 
AZINLIKLAR, KÜLTÜREL

JENOS‹T ‹LE 
YÜZYÜZELER”
“Türkiye’deki Az›nl›klar,
Kültürel Jenosit ile Yüzyü-
zeler” bafll›¤› alt›nda yap›la-
cak olan birinci bölümde
son günlerde gündemde
olan “Ya sev ya terk et” ile
10 Kas›m günü Türkiye Sa-
vunma Bakan› Vecdi Gö-
nül’ün Bürüksel’de Ermeni-
ler hakk›nda söyledikleri
masaya yat›r›lacak. 
Ba¤›ms›z milletvekili Dr.
Bob Spink baflkanl›¤›nda
yap›lacak olan oturuma
Prof Khatchatur Pilikian
(Kürt ve Ermeni Jenositi ki-
tab›n›n yazar›), Akif Wan
(Kürdistan Ulusal Kongresi
Temsilcisi), Rebwar Fatah
(Gazeteci) ve Kürdistan
Adalet ve Bar›fl Akademi-

si’nden Dr. Kajal Rahmani
konuflmac› olarak kat›la-
cak. 
Tüm Jenosit Kurbanlar› ile
Dayan›flma (Solidarity with
the Victims of All Genoci-
des), Nor Serount Kültür
Derne¤i (Nor Serount Cul-
turel Association) ve Ha-
lepçe Merkezi (Centre of

Halabja) adl› kurumlar tara-
f›ndan organize edilen
konferans›n birinci bölü-
müne Seyfo Merkezi de
(Seyfo Centre) destek veri-
yor.  Konferans›n ikinci bö-
lümünde ise ‹ran’daki Kürt-
ler ele al›nacak. “‹ran’daki
Kürtlerin Mücadelesi” (The
Struggle of the Kurds of

‹ran) bafll›¤› alt›nda ele al›-
nacak bu bölümde Kürdis-
tan Özgür Yaflam Partisi
(PJAK) Baflkan› Rahman
Haci Ahmedi konferans› zi-
yaret ederek, parlementer-
ler ve akademisyenlerle iki-
li görüflmeler yapacak. 

“IRAK’TA YAfiANAN 
ETN‹K TEM‹ZL‹KTE
‹NG‹LTERE ÇÖZÜM ‹Ç‹N
SORUMLULUK ALACAK
MI?”
Lord Alton taraf›ndan des-
teklenen konferans›n üçün-
cü bölümü de Lordlar Ka-
maras›nda yap›lacak. 
“Irak’ta Yaflanan Etnik Te-
mizlikte ‹ngiltere Çözüm
‹çin Sorumluluk Alacak
m›?” bafll›¤› alt›nda ele al›-
nacak bu oturum “Irak’taki

Hiristiyan ve Di¤er Az›nl›k-
lar ‹çin Lobi” ve “Halepçe
Merkezi” adl› kurulufllar ta-
raf›ndan organize ediliyor. 
Konferans›n üçüncü bölü-
mündeki oturumda söz ala-
cak konuflmac›lar flu isim-
lerden olufluyor:
Dr.Layla Alrummi (Mande-
izm ‹nsan Haklar› Örgütü),
Araflt›rmac› Nicola Craven,
Baflpiskopos Toma (Suriye
Kilisesi), Khoshaba Geor-
ges (Do¤u Antik Klisesi),
Neville Kyrke (Kiliseden),
Adnan Kochar (Halepçe
Merkezi), Alexander de
Chalus (Birleflmifl Milletler
Mülteciler Yüksek Komi-
serli¤i) ve Dr. Kajal Rahma-
ni (Kürdistan’da Adalet ve
Bar›fl Akademisi, Boston,
ABD).

12

9 Aral›k 1948 y›l›nda Birleflmifl Milletler taraf›ndan kabul edilen “Jenosit’in Önlenmesi Ve Cezaland›r›lmas› Hakk›ndaki
Sözleflme”nin 60. y›ldönümünde Parlementoda Kürtleri ve Irak’taki az›nl›klar› konu alan bir konferans düzenleniyor.

Parlementoda “Kürtler, Az›nl›klar
ve Kültürel Jenosit” konferans›
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H
ükümet
progra -
m›, her
y›l oldu-
¤u gibi
y i n e

Kraliçe 2. Elizabeth ta-
raf›ndan kamuoyuna
duyuruldu.
12 yasa tasar›s›n› içeren
programla hükümet,
bankac›l›k sektöründe
baflka bir krizi önleme-
ye ve mevduat sahiple-
rini korumaya çal›fla-
cak. 
Hükümet program›; va-
tandafll›k ve göçten suç-
la mücadeleye, sosyal
yard›mlardan sa¤l›¤a
çeflitli alanlarda yeni ya-
sa tasar›lar› içeriyor. 
Hükümet ayr›ca zor za-
manlarda ailelere ve ya-
t›r›mc›lara yard›m etme
taahhüdünü de yinele-
di.
Ancak mevcut ekono-
mik kriz ortam›nda en
çok dikkat çeken tasar›
bankac›l›k sektöründe
reform öngören düzen-
leme oldu. 

MERKEZ BANKA-
SI’NA YEN‹ YETK‹-
LER

Bankac›l›k yasa tasar›s›;
‹ngiltere Merkez Banka-
s›'na, Hazine'ye ve Mali
Hizmetler Kurumu'na
yeni yetkiler veriyor.
Merkez Bankas› Baflka-
n›, bankalar›n k›sa va-
dede likidite sorunlar›n›
çözmeye yard›mc› olma
amac›yla gizli bir he-
sapta para bulundurabi-
lecek. 
Merkez Bankas›, belir-
lenecek "mali hedefe"
ulafl›lmas› için gerekti-
¤inde piyasalara müda-
hale de edebilecek.
Bankac›l›k sektöründe
yeni bir krizin önlenme-
si için, Hazine'ye ve
Mali Hizmetler Kuru-

mu'na da "daha erken
müdahale" yetkisi verili-
yor. Hükümet, herhangi
bir bankan›n iflas› ha-
linde mavduat sahiple-
rine daha çabuk ödeme
yap›labilmesi yolunda
da ad›mlar atacak.

MÜfiTER‹LER‹NE 
HAKSIZ DAVRANAN
BANKALARA A⁄IR 
PARA CEZALARI 
GEL‹YOR
Hükümet, bankac›l›k
kurallar›na yönelik baz›
uygulamalar› yasal çer-
çeve alt›na almaya ha-
z›rlan›yor.
Bu kapsamda, hükü-
met, müflterilerine hak-
s›z davrand›klar› tespit
edilen bankalar› a¤›r
para cezalar›na çarpt›ra-
bilecek.
Bankalar, kredi koflulla-
r›nda yapacaklar› de¤i-
fliklikleri, belirlenen uy-
gun bir süre öncesin-
den müflterilerine du-
yurmakla yükümlü ola-
cak. Ayn› fley, aç›k kre-
di ve kredi kart› faizle-

rinde yap›lacak de¤iflik-
likler için de geçerli.
Daha önce hükümetin
bankalar› özellikle kü-
çük ölçekli iflletmelere
daha fazla kredi verme-
ye zorlayabilece¤i yo-
lunda haberler vard›.
Ancak yeni yasa tasar›-
s›nda bu yönde herhan-
gi bir hüküm yok. 

MUHALEFET 
PROGRAMI YETER-
S‹Z BULDU
Liberal demokratlar›n li-
deri Nick Clegg, progra-
m›n kaç›r›lm›fl f›rsatlar
içerdi¤ini belirterek,
''Hükümet program›nda
bar›nma, artan yaflam
maliyetleri ve bankac›-
l›k sektörünün yat›r›m-
c›lara nas›l kredi sa¤la-
yaca¤› konusunda her-
hangi bir fley yok'' dedi. 
Muhafazakar Parti yet-
kililerinden William Ha-
gue ise, ''Bu program
hükümetin bir vizyonu
olmad›¤›n› aç›k bir gös-
tergesidir'' diye konufl-
tu.

Hükümet, yeni yasama y›l›nda önceli¤ini ekonomik darbo¤azla mücadele olarak
aç›klad›. Hükümetin bu y›lki program› ekonomik kriz üzerine odaklan›yor. 

Bu haftaki yaz›mda ‹n-
giltere’de belediye evle-
rinde olan kazalar üze-
rine yazmak istedim. Bu
tür kazalar pratikte çok
karfl›laflt›¤›m kaza türle-
rindendir. Ancak bu tür
kazalarda karfl›lafl›lan
soru ya da  sorunlar da
benzer niteliktedir. 

Her fleyden önce, siz
e¤er geçici ya da kal›c›
olarak bir belediye
evinde yafl›yorsan›z ve
o evde bir kaza geçir-
diyseniz, belediyeye
karfl› dava açma hakk›-
n›z vard›r. Açt›¤›n›z da-
vada baflar›l› olabilme-
niz için, kazan›n, sizin
ihmal ve kusurunuz d›-
fl›nda, evde bulunan bir
kusur ve hasardan dola-
y› olmufl olmas› gerekir.
Ancak davan›zda bafla-
r›l› olmak ya da davan›-
z›n daha k›sa bir sürede
sonuçlanmas›n› istiyor-
san›z, kaza öncesi ve
kaza sonras› dikkat et-
meniz gereken fleyler
vard›r. 

E¤er yaflad›¤›n›z evde,
bir kazaya sebebiyet ve-
rebilecek herhangi bir
durum ya da kusur var-
sa bunu ö¤renir ö¤ren-
mez, hemen yerel bele-
diyenin ilgili bölümüne
yaz›l› olarak bildirmeli
ve hasar ya da kusurun
giderilmesini istemelisi-
niz. Belediyeye yazm›fl
oldu¤unuz mektubun
bir kopyas›n› kendiniz-
de tutmal› ve mümkün
ise mektubunuzu taah-
hütlü olarak gönderme-
lisiniz. E¤er belediye,
bu baflvurunuzu önem-
semez ya da bir cevap
vermez ise ve siz de fli-
kayette bulundu¤unuz
hasardan kaynakl› bir
kaza geçirir iseniz bu
durumda belediyeye
karfl› açaca¤›n›z davada
baflar›l› olma flans›n›z
güçlenir. E¤er baflvuru-
nuza belediye taraf›n-
dan bir cevap verilmez-
se bu durumda flikayeti-

nizi yenilemeniz gere-
kir. Çünkü ileride aça-
ca¤›n›z muhtemel dava-
da, daha önce yapm›fl
oldu¤unuz flikayetler
çok yard›mc› olacakt›r. 

Pratikte, bu tür davalar-
da karfl›last›¤›m en
önemli sorun, özellikle
Türkiyeli toplumda be-
lediyelere karfl› yap›lan
flikayetlerin telefonla ya
da sözlü olarak yap›ld›-
¤›d›r. Böyle olunca da,
evdeki hasar ya da so-
rundan dolay› ileride
bir kaza oldu¤unda, da-
vac›lar, belediyeye daha
önce sözlü olarak yap-
t›klar› flikayetlerini is-
patlayamamaktad›rlar.
Bu da davan›n gereksiz
yere  uzamas›na ya da
baflar› flans›n›n azalma-
s›na neden olmaktad›r. 

E¤er yaflad›¤›n›z beledi-
ye evinde bir kusur ya
da hasar varsa bunu be-
lediyeye hemen bildir-
mezseniz ve bununla
uzun bir süre yaflarsa-
n›z, ileride olas› bir ka-
zada dava açabilmeniz
ya da baflar›l› olma flan-
s›n›z azal›r. Bu nedenle
bir hasar›n ya da kusu-
run fark›na var›r varmaz
onu hemen flikayet et-
meli ve bunu yaz›l› yap-
mal›s›n›z. E¤er  flikayeti-
nizi sözlü olarak yapt›y-
san›z bu durumda  be-
lediyede konufltu¤unuz
kiflinin detaylar›n› ve fli-
kayet etti¤iniz tarihleri
bir yere kaydetmelisi-
niz. Belediyelere karfl›
aç›lan davalarda, bele-
diyelerin en yayg›n sa-
vunmas›, davac›lar tara-
f›ndan daha önce bir fli-
kayette bulunulmamas›
ve dolay›s›yla belediye-
nin kaza nedeni olan
kusur ve hasardan ha-
berininin olmamas› yö-
nündedir.

Kaza olduktan sonra
ise, ev tamir edilmeden
önce kazan›n oldu¤u
yerin foto¤raflar› çekil-
melidir. E¤er kazadan
dolay› bir incinmeniz
oldu ise mutlaka en k›-
sa zamanda doktora git-
meli ve kazan›n nas›l
oldu¤unu anlatmal›s›-
n›z. E¤er dava açmak is-
tiyorsan›z bunu kaza ta-
rihinden itibaren 3 y›l
içinde yapmal›s›n›z.

syaman@levenes.co.uk

Sefaret Yaman
Direct number: 020 8826 1313

Belediye
Evlerindeki

Kazalar

Hükümet yeni yasama y›l›nda
ekonomik krize odaklan›yor

Bütün kurslarda
%15 indirim

Genel ‹ngilizce
Kurslar› sadece 

£297 (Akademik y›l) 

Ücretsiz deneme dersleri
bu reklamla verilmektedir.  

Lütfen yetkililerle görüflün.

4 hafta 12  hafta 24 hafta 42 hafta 52 hafta 

‹ngilizce £90 £180 £270 £340 £430  

IELTS / FCE £150 £ 260 £370 £450 £ 550

‹ngilizce ve Bilgisayar £140 £310 £390 £560 £740

Bilgisayar Diplomas› £150 £390 £470 £660 £775

Sayfa  Dizayn Diplomas› £390 £590 £890 £990

Grafik Dizayn   Diplomasi£390 £590 £890 £990

‹leri Derecede Bilgi ‹fllem Diplomas› £ 1.600 (2 sene)
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L
ondra’da kad›n
ve çocuklara
dönük çal›flma-
lar gerçekleflti-
ren ROJ Kad›n

Meclisi, e¤itim, ö¤retim
ve sosyalleflme çal›flma-
lar›n› yo¤unlaflt›rd›. 
Kad›n kuruluflu yap›lan
faaliyetler bünyesinde
“Pozitif Çocuk Yetifltir-
me Kursu” ad› alt›nda
düzenledi¤i çal›flmalar
kapsam›nda, geçti¤imiz
dönem mezunlar›na
sertifikalar›n› verdi.

‹K‹NC‹ DÖNEM 
KAYITLARI DEVAM
ED‹YOR
Kad›n meclisi yapt›¤›
aç›klamada, sa¤l›kl› bir
kuflak yetifltirebilmek

amac› ile 55 anne ve
anne aday›na Pozitif
Çocuk Yetifltirme Kur-
su’nu haftan›n cumarte-
si günleri iki seans ha-
linde gerçeklefltirdi¤ini
aktard›. 12 hafta boyun-
ca düzenli olarak ger-
çekleflen kursa devam
eden anne ve anne
adaylar›na baflar› sertifi-
kalar›n› düzenlenen tö-
ren ile teslim eden ROJ
Kad›n Meclisi, ikinci
dönem kay›tlar›n›n ise
sürdü¤ünü duyurdu. 

MECL‹S NELER 
YAPIYOR
Roj Kad›n Meclisi Söz-
cüsü Suna Köse gerçek-
leflen faaliyetleri ve de-
vam eden faaliyetleri

hakk›nda yapt›¤› aç›kla-
mada, kad›n sa¤l›¤› ve
cilt sa¤l›¤› üzerine Sisa
Güzellik Merkezi‘nin
deste¤i ile iki tane se-
miner düzenlendi¤ini
söyledi. Köse,“Yaklafl›k
15 kad›ndan oluflan hal-
koyunlar› ekibi dördün-
cü Kürt Kad›n› Festivali

için k›sa vadeli çal›flma
sonunda, oyunlar›n›
sergilediler. Sa¤l›kl› ya-
flam egsersizi program›
ad› alt›nda jimnastik
dersleri her  hafta dü-
zenli olarak devam etti“
diyerek bu çal›flmalar›n
devam edece¤ini de
sözlerine ekledi. 

Roj Kad›n Meclisi Söz-
cüsü Köse “Toplumsal
yap›n›n bask›s›n› her
gün hisseden, iki ayr›
kültür aras›nda s›k›flan
kad›nlar, her türlü
olumsuzlu¤u en çok ya-
flayan kesim. Kad›n inti-
harlar›, namus cinayet-
leri, tecavüz ve fuhufl
gibi olgular, Türkiye ve
Kürdistan’da yaflayan
bir çok kad›n gibi Avru-
pa metropollerinde de
ilk akla gelen durumlar”
diye konufltu. 

MECL‹S‹N 
HEDEFLER‹
Köse ayr›ca yaflanan so-
runlara yerel düzeyde
çözüm bulman›n iyi bir
ekiple uygulanabilece-

¤ini belirterek ROJ Ka-
d›n Vakfi’n›n kurulmufl
olmas›yla kad›nlara yö-
nelik e¤itim, sa¤l›k, bi-
linçlendirme, dan›fl-
manl›k, spor ve meslek
e¤itimi gibi bir çok ko-
nuda hizmetlerin veril-
mesinin sa¤lanaca¤›n›
söyledi. 
Köse, kad›n ve çocukla-
r›n gereksinimlerini tes-
pit etmek, toplumun
kad›na bak›fl aç›s›n› or-
taya ç›karmak, demog-
rafik, sosyal, kültürel ve
ekonomik yap›y› ve ka-
d›n sorunlar›n›n çözü-
münde kullan›lacak
kaynaklar› tespit etmek
amac›yla araflt›rmalar›n
yap›lmas›n› hedefledik-
lerini aktard›.

ROJ Kad›n Meclisi kad›n ve çocuklara dönük çal›flmalar›n› yo¤unlaflt›rd›. Bu kapsamda yap›lan pozitif 
çocuk yetifltirme kurslar›na kat›lan anne ve anne aday› 55 kad›na sertifikalar› geçti¤imiz günlerde verildi.

Anne ve anne adaylar› pozitif çocuk
yetifltirme konusunda bilinçlendiriliyor

ROJ Kad›n Meclisi’nin “Pozitif Çocuk Yetifltirme Kursu” ad›
alt›nda düzenledi¤i çal›flmalar kapsam›nda, geçti¤imiz

dönem mezunlar›na sertifikalar› verildi.
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G
ö r e v l i l e r i
aflarak ona-
r›m›n yap›l-
d›¤› bir uçufl
pistine gir-

meyi baflaran çevreciler,
kendilerini bölgeden ç›-
karmak isteyen görevlile-
re direndi. Çevrecilerin
eylemi uçufllarda aksa-
malara neden oldu. Ha-
vaalan› yetkilileri en az
20 uçuflun iptal edildi¤ini
söyledi.
Çevreci grup, eylemi kar-
bon gaz› sal›m›na dikkat
çekerek, hükümetin
stansted havaalan›n› ge-
niflletme karar›n› protesto
etmek amac›yla gerçek-
lefltirdiklerini duyurdu.
Polis yetkilileri ise yap-
t›klar› aç›klamada, çevre-
ci gruba yap›lan müdaha-

lede 39 kifliyi gözalt›na
ald›klar›n› söyledi. Stans-
ted havaalan› yetkilileri,
eylem nedeniyle uçufl se-
ferlerinde yaflanan aksa-
man›n giderilerek, uçufl-
lar›n normale döndü¤ü-
nü aç›klad›.
Londra’n›n 60 kilometre
d›fl›nda bulunan Stansted
Havaalan› Avrupa içi

uçufllarda hizmet veriyor.
Kükümet havaalan›n›n
geniflletilmesine karar
verdi. Karara karfl› ç›kan
çevreci gruplar, böylece
karbon gaz› sal›m›n› dü-
flürmesi gereken hükü-
metin, en fazla karbon
gaz› salan uçak seferleri-
nin art›fl›na karar verdi¤i-
ne dikkat çekiyorlar.

Bu konunun ne oldu¤una ve öne-
mine iliflkin birçok defa yaz›lar
yazd›m. Bu konu asl›nda
beraberinde bir çok tart›flmay› da
getiriyor. Evet, sonunda ‹ngiltere’de
tutuklanan herkesin DNA’s›n›n
al›nmas› kanunu Avrupa ‹nsan
Haklar› Mahkemesi taraf›ndan bir
insan haklar› ihlali olarak nite-
lendirildi. fiu an yürürlükte olan
kanuna göre ‹ngiltere’de tutuklanan
herkesin parmak izi ve DNA’s›
al›n›p polis bilgi data bankas›nda
tutulmaktad›r. Bu tutuklanan herkes
için geçerli bir kurald›r ve insanlar›n
suçsuzlu¤u veya davalar›n düflmesi-
ni gözard› eden bir uygulamad›r. fiu
anda polisin DNA bilgi bankas›nda
itham edildikleri suçlar› ifllememifl
suçsuz kiflilerin, yaklafl›k 1.6 milyon
kiflinin DNA’s› ve parmak izi bulun-
maktad›r. Kifli e¤er kay›t edilecek
bir suçtan tutuklanm›flsa o kifliden
tükürük örne¤i al›n›yor, genellikle
bu ifllem kifli polis karakoluna
vard›¤› zaman yap›l›yor ve tutuklu-
luk yetkisi verildi¤i zaman
yap›lmakta. Bilgi bankas›nda
kiflilerin isimleri saklanmamakta,
sadece kiflilere ait örneklere veril-
mifl eflsiz kodlama sistemi vard›r ki
tarama yap›l›rken kiflilerin adlar› ile
araflt›rma yap›lamaz sadece numar-
alar ile yap›l›r. Kiflilerin isimleri
kesinlikle kay›t edilmez, öyle ki
isterse kiflilerin tükürük örnekleri
isterse parmak izleri al›nm›fl olsun
kifli isimleri ile bunlar kaydedilmez.
Zaman›m›zda bu ifllem elektronik
olarak yap›lmaktad›r. Kiflinin
parma¤› camdan yap›lm›fl ekrana
konulup makina herhangi bir
bankaya koymadan önce önü okur
ve kaydeder. Kifli kaç kere tutuk-
lan›rsa tutuklans›n o kiflinin parmak
izi y›llar içersinde sürekli
de¤iflebilece¤i için kifliden her
seferinde parmak izi al›n›r.  Avrupa
‹nsan Haklar› Mahkemesi, ‹ngiltere
devletinden e¤er kifli suçsuz bulun-

muflsa veya dava karakoladayken
düflmüfl ise o kifliye ait bütün
örneklerin bilgi bankas›ndan silin-
mesi istenmektedir. Avrupa
mahkemesinin ald›¤› karar dogrul-
tusunda suçsuz bulunan kifliye ait
bilgilerin bilgi bankas›nda tutulmas›
sadece kiflinin ‘özel yaflam hakk›’
ihlali de¤il bunun yan› s›ra bu
uygulaman›n demokratik bir
toplumda gerekli olmad›¤›
yönündedir.  ‹ngiltere’nin bu uygu-
lamas›ndaki ana sorunlar tutuk-
lanan kiflilerin DNA ve parmak
izlerinin iddia edilen suçun ne
derece ciddi olursa olsun al›nmas›,
kiflinin yafl›n›n önemli olmamas›,
örneklerin bilgi bankas›nda tutul-
mas›na iliflkin bir zaman limitinin
olmamas› ve son olarak da bu
konuda rahats›z olan kifliler için
kendi örneklerini bilgi bankas›nda
sildirmek için çok az gerekçenin
bulunmas›d›r.  ‹ngiltere’de toplam
olarak 4.6 milyon kiflinin DNA ve
parmak izi kay›t örnekleri bilgi
bankas›nda tutulmaktad›r. Bu
dünyan›n en büyük bilgi
bankas›d›r. Bunlardan yaklafl›k
800,000 DNA örne¤i itham edildik-
leri suçlar› daha sonradan
ifllemedikleri anlafl›lan kiflilere veya
mahkeme taraf›ndan suçsuz bulu-
nan kiflilere aittir. Ayn› zamanda
yine yaklafl›k 800,000 suçsuz kifliye

ait parmak izi örneklerinin bilgi
bankas›nda tutulmaktad›r.  Polis ve
devlet bu konuda ana tart›flmas›
DNA bilgi bankas›n›n suçla
mücadelede büyük rol oynad›¤›
öne sürülmektedir. Fakat burada
çok kesin olan fley asl›nda DNA’nin
%100 kesin olan bir gerçek
olmad›¤›d›r. Örne¤in 2005’in son-
lar›na do¤ru 14,000 suç ifllenmifl
yerden örnekler al›nd›. Bunlardan
114’ü cinayet mahalinde bulunuy-
orlard›, 55’i cinayete teflebbüs sah-
nesinde ve 116’s› da tecavüz suçu-
nun ifllendi¤i yerlerde alm›flt›r. Bu
örnekler daha sonra DNA bilgi
bankas›nda bulunan 8,500 bireyin
örnekleri ile uyufltu¤u anlafl›ld›. Ki
bu kifliler ya suçsuz bulunan kifliler-
di ya da haklar›nda hiç dava
aç›lmam›fl kiflilerden oluflmaktayd›.
Gerçekçi olursak bu suçlar›n 8,500
kiflinin iflledi¤ini söyleyebilir miyiz?
Bence hay›r! Dolay›s›yla bu
genifllikte bir bilgi bankas› asl›nda
ülke insanlar›n›n söz konusu bilgi-
lerin sisteme ifllenmesi esnas›nda
veya bilgilerin olay yerinde toplan-
ma ensas›nda en ufak bir yanl›fll›k
do¤rultusunda çok ciddi ve hayati
zarar görmesine yol açabilecek
nitelikdedir. Bu sebepden dolay›
Avrupa ‹nsan Haklar›
Mahkemesi’nin vermifl oldu¤u karar
son derece önemli ve yerindedir.

HUKUK PENCERES‹

eli_has@yahoo.co.uk

Ali Has

AH‹M:
‹ngiltere’nin DNA

Bilgi Bankas›
‹nsan Haklar›na

Ayk›r›!

Karbon gaz› sal›m›na dikkat çekmek isteyen “Plane stupid” adl›
çevreci grup baflkent Londra'n›n yak›nlar›nda bulunan Stansted
Havaalan›n› bast›. Havaalan›ndan yap›lan uçufl seferlerinin
aksamas›na yol açan bask›nda çok say›da çevreci gözalt›na al›nd›.

Çevreciler Stansted
Havaalan›n› bast›
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D
ü n y a
e k o n o -
mi s in in
a¤›r bir
durgun-
luk süre-

cine sürüklenmekte ol-
du¤una dair beklenti
her geçen gün güçlen-
dikçe, para ve sermaye
piyasalar›nda süregelen
yang›n›n reel sektörü
de tutuflturmamas› için,
önde gelen merkez
bankalar›n›n faizleri re-
kor seviyede afla¤› çek-
meleri san›r›m ekono-
mik buhrana girmemek

için kullan›lacak son si-
lah olarak görülmekte-
dir.

Geçen hafta Avrupa ve
‹ngiltere'de enflasyon
rakamlar›ndaki düflüflün
verdi¤i rahatlat›c› hava
ile ekonomik büyümeyi
teflvik etmeye yönelik
rekor faiz indirimleri ni-
hayet aç›kland›. Ancak
bu kararlar bu kez dö-
viz piyasas›ndaki den-
geleri de¤ifltirecek. Av-
rupa' da düflük faizler
euroya dayal› varl›kla-
r›n da daha düflük geti-

ri sa¤lamas›na neden
olaca¤›ndan yat›r›mc›lar
da daha yüksek getirili
dolar ya da geliflmekte
olan piyasalar›n para
birimlerine geçebilir, bu
nedenle Aral›k ay›n›n
kaybedeni Euro gözü-
küyor.

‹ngiltere Merkez Banka-
s›, geçen hafta ald›¤›
karar ile yüzde 3 olan
faiz oranlar›n› 1 puan
indirerek yüzde 2 yapt›.
Faiz oranlar› 1951’den
bu yanaki en düflük se-
viyesine inmifl oldu. ‹n-
giltere’de faiz oranlar›
Merkez Bankas›’nin
1694’te kuruldu¤undan
bu yana bu seviyenin
alt›na inmedi. Avrupa
Merkez Bankas›, faiz
oranlar›n› 75 baz puan
indirerek, yüzde 2.50’ye
çekti. En yüksek faiz in-
dirimi ile ‹sveç, faiz
oranlar›n› 3.75’ten 2’ye
çekti. Son iki aydaki
üçüncü faiz indirimi ile
Avrupa  tam bir ekono-
mik bunal›m yafl›yor.

Halifax’›n verilerine gö-
re ‹ngiltere’de konut fi-
yatlar›nda Kas›m ay›nda
bir ay öncesine göre 2.6
bir düflüfl gerçekleflti.
Bu düflüfl neticesinde,
e¤er flu anda bir konut
sahibi iseniz konutunu-
zun ortalama fiyat de-
¤eri Temmuz 2005 sevi-
yesine dönmüfl bulunu-
yor. Ba¤lant›l› olarak
yap›lan faiz indirimleri
emlak piyasas›nda ya-
flanan son 16 y›l›n en
h›zl› düflüflünün etkisi
mutlakt›r. E¤er bankalar
bu faiz indirimini yans›-
t›r ise son faiz a tüketi-
ciye olan etkisi flöyle
ifade edilebilir,
£200,000 konut kredisi
borçlusu iseniz fatura-
n›zda ayl›k £106 bir dü-
flüfl görülmesi gereki-
yor.

GENEL EKONOM‹K
TABLO
Ekonomik tabloya ge-
nel olarak flöyle bir ba-
k›ld›¤›nda ‹ngiltere’de
hükümet y›l›n en çok

para harcanan dönemi
y›lbafl› ve Noel’de sat›fl-
lar› art›rmak için KDV
indirimine gidip, yüzde
17.5 olan KDV oran›n›
1 Aral›ktan geçerli ol-
mak üzere 13 ay için
yüzde 15’e çekti. Hükü-
met yüzde 2,5 oran›nda
fedakârl›k! ederek, pi-
yasay› canland›rmay›
hedefliyor. Hükümet
kendisine y›lda 12.5
milyar sterline mal ola-
cak bu paray› bu indi-
rimle perakende baflta
birçok sektöre da¤›tm›fl
olacak fakat bu güzel
haberin kara kedisi ise
gelecek y›l sonunda
KDV oran›n›n yüzde
20’ye yükselmesi bekle-
niliyor. Bir nevi hükü-
met verdi¤ini geri ala-
cak. ‹ngiltere Merkez
Bankas› faiz oranlar›n›
son 57 y›l›n en düflük
seviyesine çekerken di-
¤er yandan sterlinin de-
¤er kayb› ve ev fiyatla-
r›ndaki düflüfl devam
ediyor. Merkez Banka-
s›’n›n faiz indiriminin

arkas›ndaki amaç, borç-
lanma maliyetlerini
azaltmak ve resesyonun
h›z›n› kesmek fakat ay-
nan›n di¤er taraf› pek
öyle göstermiyor. Kredi
veren bankalar ve fi-
nans kurumlar› bu faiz-
leri tüketicilere nas›l
yans›tacak? Bankalara
borçlanan yüz binlerce
insan, bu faiz indirimin-
den tam olarak yararla-
namayacak. Birçok
banka, bir puanl›k indi-
rimi müflterilerine yan-
s›tmay› reddediyor.
‹yimser olmay› zorlaflt›-
ran di¤er bir nokta da,
iflini kaybeden insan sa-
y›s›n›n her geçen gün
artmas›. Maalesef  tab-
lo, kara tren misali...

fiimdilik ekonomi, bo-
zuk raylarda hoplaya
z›playa gidiyor Süreç
içinde baz› ekonomik
birimler kaybeder baz›-
lar› kazançl› ç›kar. Hal
böyle olunca flimdi, k›-
fl›n ortas›nda ay›kla
princin tafl›n›...

Ekonomi Gündemi 

salih.baran.kirmizi@gmail.com

Salih K›rm›z›

Rekor 
Faiz 

‹ndirimi
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A
nkara’da Büyük Alevi Mitin-
gi’nde bir araya gelerek “Biz
bu ülkenin gerçe¤iyiz” diyen
Aleviler, flimdi de Marafl Kat-
liam›’n› kitlesel bir mitingle
protesto etmeye haz›rlan›-

yor. Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i, Ale-
vi Bektafli Federasyonu’nun da deste¤iyle
21 Aral›k Pazar günü Adana’da büyük bir
miting düzenleyecek. Katliam›n üzerin-

den geçen 30 y›la ra¤men, suçlular›n ce-
zas›z kald›¤›n› Alevi örgütleri, “baflka kat-
liamlar›n yaflanmas›n› önlemek, farkl›l›kla-
r›n zenginlik oldu¤unu bilinçlere yerlefltir-
mek ve geçmiflle yüzleflmek için”, büyük
bir miting düzenliyor. Mitinge iliflkin bir
aç›klama yapan Pir Sultan Abdal Kültür
Derne¤i, geçmiflle yüzleflmemenin vic-
danlarda büyük yaralar açt›¤›n› belirterek,
flunlar› dedi: “Bu nedenle Marafl’ta insan-
l›k d›fl› k›y›m›n vicdanlar›m›zda yaratt›¤›
utanc› hep birlikte temizlemek gerekti¤i-
ne inan›yoruz. 
Mad›mak’›n toplumsal belle¤imizde açt›¤›
yaray› da demokrasiye, insan hak ve öz-
gürlüklerine, eflitli¤e, çok kültürlülü¤e
inanan kesimlerle sarabilece¤imizi biliyo-
ruz. Katliamlarla yüzleflmenin ve gerçek
faillerin bulunmas›n›n gereklili¤ine inan›-
yor, Marafl’›n unutulmas› halinde farkl›
kimlik ve inançtaki her insan›n can ve mal
güvenli¤ine yönelik tehditlerin artarak de-
vam edece¤ini görüyoruz.” Türkiye’nin
ayd›nl›k bir gelece¤i kurmak için geçmi-
flindeki katliam utanc›n› temizlemek zo-
runda oldu¤una dikkat çekilen aç›klama-
da, “Bizce bunun çözümü katliam›n gizli
arfliv belgelerinin aç›klanmas›, karanl›kta
kalm›fl gerçek faillerinin bulunmas› ve
Alevilerden özür dilenmesidir.” denildi.

20

Alevi örgütleri, üzerinden 30 y›l geçen Marafl Katliam›’n›n sorumlular›n›n
yarg› önüne ç›kart›lmas›, devletin gizli arflivlerinin aç›lmas› talebiyle 21

Aral›k günü Adana’da büyük bir miting düzenlemeye haz›rlan›yor. 

Aleviler Marafl mitingine haz›rlan›yor

D
aha önce
L o n d r a
T o p l u m
M e r k e -
zi'nde de
gösterilen

sergiye konu olan mektup-
lar TEB'nin dört katl› me-
kan›nda giriflten itibaren
as›ld›. Etkinlik hapishane-
lerde katledilmifl devrimci
tutsaklar için yap›lan sayg›
durufluyla bafllad›. TEB
Kültür ve Sanat Komitesi
taraf›ndan haz›rlanm›fl
metnin okunmas›n›n ar-
d›ndan yine ayn› komite
taraf›ndan haz›rlanm›fl
1980'den bu yana hapisha-
nelerde yaflanan süreci an-
latan bir sinevizyon göste-
risi yap›ld›. Ard›ndan An-
kara Devrimci 78'liler Fe-
derasyonu Baflkan› Ruflan
Sümbülo¤lu, Mamak ceza-

evinde uzun süre tutuklu
olarak kalan Meral Bekar
ve 19 Aral›k operasyonu
s›ras›nda Çanakkale Hapis-
hanesi'nde olan TEB Yö-
netim Kurulu Üyesi Tüner
Tekin'in kat›ld›¤› panel ve
söylefli gerçekleflti. Ruflan
Sümbülo¤lu, 78'liler Fede-
rasyonu’nun amaçlar›n›
anlatt›. Sümbülo¤lu, yafla-
nan süreci toplumun haf›-
zas›na yerlefltirmenin bir
toplumsal hareket yarat-
mak için de önemli oldu-
¤unu belirtti. 12 Eylül son-

ras› Mamak Zindan› Ka-
d›nlar Ko¤uflu'nda sergile-
nen direniflin öncü isimle-
rinden biri Meral Bekar da
o süreci ve direnifli anlatan
bir konuflma yapt›. Etkinlik
TEB Müzik faaliyetlerini
organize eden Bülent ve
Özay Özer'in sundu¤u
müzik dinletisiyle son bul-
du. Dinleti kapsam›ndaki
ezgiler, özellikle son bö-
lümde yer alan “Mamak
Türküsü” konuklar›n cofl-
kulu kat›l›m›yla hep bir
a¤›zdan söylendi.

Türk E¤itim Birli¤i 6 Aral›kta iki etkinli¤e ev sahipli¤i yapt›. "Mamak
Zindan›'ndan 26 Y›l Sonra Sahibini Arayan Mektuplar" konulu sergi ve
"12 Eylül'den Bugüne Hapishaneler Gerçe¤i ve 19 Aral›k Katliam›" adl›
sinevizyon gösterimi ve panel gerçekleflti. Türkiye E¤itim Birli¤i(TEB)

6 Aral›k Cumartesi günü iki etkinli¤e ev sahipli¤i yapt›. Ayr› ayr›
saatlerde gerçekleflen etkinliklere yo¤un ilgi oldu¤u gözlendi. 

TEB’den ayn› gün iki etkinlik
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C
ONEL, 8 y›l-
dan beri ge-
leneksel ola-
rak en iyi ö¤-
retmen ve
ö¤renci se-

çimleri yap›yor. 200’den
fazla kursu bulunan ve 12
binden fazla ö¤rencisi
olan CONEL ‘Y›l›n en iyi
ö¤retmeni/The best Teac-
her of the year’ olarak A¤-
r› do¤umlu Melike Aflan’›
seçti. Melike Aflan, ‘Y›l›n
en iyi ö¤retmeni’ ödül tö-
renine kardeflleri Azize
Aflan ve Zaide Aflan’la bir-
likte kat›ld›. 
Ödülünü CONEL’in Vice
Principal Baflkan Vekili Ja-
ne O’Neill’in elinden alan
Melike Aflan’›n kardefli
Azize Aflan da CONEL’de
2006 ve 2007’de ‘Y›l›n en
iyi ö¤retmeni’ ödülüne la-
y›k görülmüfltü. Azize

Aflan flimdi CONEL’de ‹n-
gilizce ö¤retmeni ve Ta-
k›m Lideri olarak görevini
sürdürüyor. Azize Aflan’›n
aday gösterip ödül alan
ö¤rencileri Hac› Bozkurt
ve Puspha Tank da törene
eflleri ve çocuklar›yla kat›l-
d›. Melike Aflan’›n aday
gösterdi¤i ö¤rencisi Jan
Mohammadi de ‘ESOL
Entry Excellence Award’
ald›.

‘EN ‹Y‹ Ö⁄RETMEN’
Ö⁄RETMENLER VE Ö⁄-
RENC‹LER‹N OYLARIY-
LA SEÇ‹L‹YOR
CONEL’de yap›lan seçim-
lerde, ‘en iyi ö¤renci’yi ö¤-
retmenler aday gösteriyor.
‘En iyi ö¤retmen’ ise ö¤ret-
menler ve ö¤rencilerin oy-
lar›yla seçiliyor. En çok oy
alan ve takdir gören ö¤ret-
men ‘Y›l›n en iyi ö¤retme-

ni’ olarak seçiliyor. Aday
göstermek isteyenler bir
form doldurup kimi aday
gösterdiklerini ve neden

aday gösterdiklerini yaz›-
yorlar. Bu formlar okulda-
ki yöneticiler ve çal›flanla-
r›ndan oluflan bir komis-

yon taraf›ndan ele al›n›yor.
CONEL, ayr›ca sürekli ö¤-
retmenlerin ve di¤er çal›-
flanlar›n servis kalitesini

yükseltmek için e¤itim ve
seminerler düzenliyor. 

MEL‹KE AfiAN 
K‹MD‹R?
Mufllu bir annenin ve A¤r›-
l› bir baban›n k›z› olan
Kürt kökenli Melike Aflan,
Kuzey K›br›s Türk Kesi-
mi’nde ilkokul, ortaokul
ve liseyi bitirdi. Eskiflehir
Anadolu Üniveristesi ‹ngi-
lizce Ö¤retmenli¤i bölü-
münden mezun oldu. Ku-
zey K›br›s’ta ‹ngilizce ö¤-
retmenli¤i yapt›. 1999’dan
itibaren ‹ngiltere’de ‹ngi-
lizce ö¤retmenli¤i yapma-
ya bafllayan Aflan, 2003 y›-
l›ndan itibaren CONEL’de
‹ngilizce ö¤retmeni olarak
çal›fl›yor. Üstün baflar›la-
r›ndan dolay› 2006’dan iti-
baren ESOL 14-18 progra-
m›nda Curriculum Mana-
ger olarak çal›fl›yor.

24

Haringey bölgesinin tek koleji olan The College of North East London’da (CONEL) ö¤retmenlik yapan A¤r›l› Melike
Aflan, ‘Y›l›n en iyi ö¤retmeni’ ödülüne lay›k görüldü.  Üstün baflar›lar›ndan dolay› 2006’dan itibaren ESOL 14-18 pro-
gram›nda Curriculum Manager olarak çal›flan Melike Aflan1999’dan beri ‹ngiltere’de ‹ngilizce ö¤retmenli¤i yap›yor.

Melike Aflan ‘Y›l›n ö¤retmeni’ seçildi

Melike Aflan ödülünü CONEL’in Vice Principal Baflkan Vekili Jane O’Neill’in elinden ald›.
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S
oftpedia’n›n in-
ternet sitesinde
verilen habere
göre, yeni tek-
nolojinin kulla-

n›lmas›yla, derinin fa-
aliyetlerinin ve derideki
Leishmania parazitinin
tan›mlanabilmesinin
yan›s›ra, hastal›¤a ne-
den olan maddenin
(patojen) yay›lmas›, ba-
¤›fl›kl›k sisteminin bu-
nu engellemek için ne
yapt›¤› tam olarak göz-
lemlenebildi.  
Enstitünün, Ba¤›fl›kl›k
Görüntüleme program›
baflkan› Profesör Wolf-
gang Weninger, çoklu
foton mikroskopisini
kullanarak, derideki, si-
nir hücresine giden in-
ce lifleri incelediklerini,

hücrelerin, normal flart-
larda derinin en üst ta-
bakas›nda sakin görül-
dü¤ünü, bir alt tabaka-
da ise patojeni bulmak
için devaml› bir hare-
ketlilik oldu¤unu be-
lirtti.
Weninger, Leishmania
enfeksiyonunu tan›mla-
man›n ve parazitin,
hücreler taraf›ndan
toplanmas›n›, bu süre-
cin vücudun geneline
yay›lmas›n› gözlemle-
menin kendilerinde bü-
yüleyici bir etki b›rakt›-
¤›n› söyledi.
Art›k, patojenlerin ba-
¤›fl›kl›k sistemi taraf›n-
dan nas›l tan›mland›¤›
ve bu sürece hangi
hücrelerin dahil oldu¤u
konusunda genel bir

kan›ya sahip olduklar›-
n› belirten Weninger,
bunun, Leishmania en-
feksiyonunun kald›r›l-
mas›n› sa¤layan mole-
küllerin teflhisi üzerin-
de çal›flabilecekleri an-
lam›na geldi¤ini ifade
etti.
Weninger, bu-
nunla beraber,
ba¤›fl›kl›k sis-
teminin di¤er
enfeksiyonlara
nas›l cevap
verdi¤inin de
incelenebile-
ce¤ini, böyle-
ce daha etkili
sonuç veren
ilaçlar›n yo-
lunun aç›la-
b i l e c e ¤ i n i
belirtti.

Ba¤›fl›kl›k sistemi ilk kez filme çekildi

Sezaryenle ast›m
riski ba¤lant›l›

Sa¤l›ktan
k›sa k›sa
haberler

Sa¤l›ktan
k›sa k›sa
haberler

B
ritanyal› uz-
manlar, genç
görünmek u¤-
runa kremlere
ve vitamin hap-

lar›na para harcamak yeri-
ne, sa¤l›kl› beslenmeye
çal›flman›n ve spor yap-
man›n daha mant›kl› oldu-
¤unu bildirdiler. 
University College Lon-
don’dan Dr. David
Gems’in araflt›rmas›, yafl-
lanmayla mücadelede an-
tioksidanlar›n anahtar rol
oynad›¤›na dair yayg›n
inan›fl› çürüttü. Bu konu-
daki, 50 y›l öncesine daya-
nan teori, doku ve hücre-
lerin, g›da enerjiye dönü-
flürken ortaya ç›kan tehli-
keli oksijen molekülleri
olan serbest radikallerin
sald›r›s› alt›nda bulundu-
¤unu öne sürüyordu. E ve
C vitaminleri gibi antioksi-
danlar›n bu sald›r›lar› püs-

kürttü¤ü ve böylece yap›-
lan tahribat miktar›n› azalt-
t›¤›na inan›l›yordu. Bu teo-
ri, milyonlarca insan›n vi-
tamin takviyesi almas›na
ve antioksidan temelli mu-
azzam bir k›r›fl›k önleyici
krem pazar›n›n oluflmas›-
na yol açt›.

‹PL‹K KURTLARIYLA
ARAfiTIRMA
Yafllanma biyolojisi uzma-
n› Dr. Gems’le ekibi, in-

sanlarla birçok geni payla-
flan iplik kurtlar› üzerinde
yapt›klar› araflt›rmada ser-
best radikaller teorisinin
do¤ru olmad›¤›n› saptad›.
Ömürlerinin sadece gün-
ler sürmesi sayesinde bi-
lim adamlar›na uzun dö-
nemli de¤iflimler hakk›nda
fikir veren iplik kurtlar›,
bedenleri fazla serbest ra-
dikalleri öldürecek flekilde
genetik de¤iflikli¤e u¤rat›l-
d›. Ancak genetik de¤ifli-

me u¤rat›lm›fl iplik kurtla-
r›n›n yaflamlar›n›n di¤erle-
rinden uzun sürmedi¤i gö-
rüldü. Gems, “Asl›nda yafl-
laman›n temel mekaniz-
mas› hakk›nda pek de bil-
gimiz yok” dedi. Yafllan-
mayla ilgili serbest radikal-
ler teorisinin 50 y›l boyun-
ca bir bilgi bofllu¤unu dol-
durdu¤unu, ancak delile
dayanmad›¤›n› ifade eden
Gems, “Bu flu anlama geli-
yor. Yafllanmay› defetmek
umuduyla E veya C vita-
mini al›yorsan›z, bu do¤ru
de¤il” diye konufltu. Ge-
nes & Development dergi-
sinde yay›mlanan araflt›r-
mada, bununla birlikte an-
tioksidan içeri¤i bulunan
yeflil çay›n yararl› olabildi-
¤i, çünkü yeflil çay›n sade-
ce serbest radikallere karfl›
de¤il, baflka sald›rganlara
karfl› da koruma sa¤layan
unsurlar içerdi¤i belirtildi.

■ Sezaryenle do¤an bebek-
lerin ast›ma yakalanma ris-
kinin normal do¤anlardan
daha fazla olabilece¤i belir-
tildi. Hollanda’daki Sa¤l›k
ve Çevre Enstitüsünden Dr.
Caroline Roduit ve ekibi, 8
y›l boyunca Hollanda’da
May›s 1996 ile Aral›k
1997’de dünyaya gelen,
247’si (yüzde 8,5) sezaryen-
le do¤mufl 2 bin 917 çocu-
¤un sa¤l›k durumunu arafl-
t›rd›. Bu çocuklardan yüzde
12,4’ünün 8 yafl›ndan itiba-
ren ast›ma yakaland›¤›n›
gören bilim adamlar›, sezar-
yenle do¤an çocuklar›n as-
t›ma yakalanma riskinin da-
ha fazla oldu¤u sonucuna
vard›. Araflt›rmac›lar, anne
ya da babas› alerjik bünye-
ye sahip çocuklar›n ast›m
riskinin iki kat, bu riskin
anne ve babas› da alerjik
olanlarda üç kat artt›¤›na
dikkati çekiler. Thorax adl›
dergide yay›mlanan araflt›r-
man›n, çocu¤un ast›ma ya-
kalanmas›nda kal›tsal ve
çevresel etkenlerin birlefl-
mesinin önemini gösterdi¤i-
ni belirten bilim adamlar›,
sezaryen oran›n›n artmas›-
n›n t›bbi gereklilik olma-
dan, k›smen annelerin tale-
binden kaynakland›¤›n› ifa-
de ettiler.

Siyam ikizlerinden
biri ameliyatta öldü
■ ‹ngiltere’de, bir hafta ön-
ce dünyaya gelen ve bas›-
n›n ilgi oda¤› haline gelen
siyam ikizlerini ay›rmak
için yap›lan ameliyatta, ikiz-
lerden bir öldü. Doktorlar,
Faith ve Hope (‹man ve
Umut) ad› verilen siyam
ikizlerinin durumunun kö-
tüleflmesi üzerine geçti¤i-
miz hafta ameliyata karar
vermifllerdi. Gö¤üslerinden
yap›fl›k ve tek karaci¤erleri
bulunan bebeklerin ayr›
kalplere sahip olmas›, dok-
torlara baflar›l› bir ameliyat
olaca¤› umudu vermiflti.
Hastane yetkilileri, k›z be-
beklerden Hope’un ameli-
yat›n ard›ndan hayat›n› kay-
betti¤ini, Faith’in durumun-
da de¤ifliklik olmad›¤›n›
söylediler. 18 yafl›ndaki an-
ne Laura Williams’›n bebek-
lerini ay›rmak için yap›lan
ameliyata 40 kadar doktor,
hemflire ve sa¤l›k personeli
kat›ld›.

■ Gelifltirilen yeni kök hüc-
resi tedavisiyle, gelecekte
kalp nakilleri tarihe kar›flabi-
lir. Zira, fareler üzerinde de-
nenen yöntem, insanlarda
da baflar› sa¤larsa, tespit edi-
len özel hücreler gelifltirile-
rek y›pranm›fl kalp onar›la-
bilecek. Her 1 milyon nor-
mal kalp hücresinde, sadece
300 tane bulunuyor. ‹fllevi,
kalbi y›pranma ve afl›nmala-
ra karfl› korumak. ABD’li
profesör ‹ngiliz meslektaflla-
r›yla fareler üzerinde dene-
di¤i yöntemle özel hücreleri,
kalpten ay›r›p laboratuar or-
tam›nda klonlad› ard›ndan
da hücreleri ço¤alt›p farenin
kalbine doku olarak yerlefl-
tirdi. Yöntem farelerde bafla-
r›l› oldu. Bu sayede kalp
onar›ld›, kan pompalama
gücü de artt›. Bilimadamlar›
çal›flmay› insanlara benzer
bir anatomiye sahip domuz-
lar üzerinde denemeye ha-
z›rlan›yor. Bunu 2-3 y›l için-
de insanlar üzerindeki de-
neyleri izleyecek. The Medi-
cal Futures Innovation ödü-
lüne lay›k görülen yönte-
min, kalp hastal›klar›n›n te-
davisinde çok önemli kaza-
n›mlar sa¤lamas› bekleniyor.

Kalp nakilleri 
tarihe kar›flacak

‹ngiltere’de yap›lan bir araflt›rma, antioksidanlar›n yafllaman›n önüne geçmede
bir faydas›n›n bulunmad›¤›n› gösterdi. Araflt›rmac›lar, antioksidan ihtiva eden

birçok krem ve vitamine bofluna avuç dolusu para harcand›¤›n› belirttiler.

Avustralya’daki “Centenary Institute”, modern teknolojiyi kullanarak, ba¤›fl›kl›k sis-
teminin enfeksiyona nas›l cevap verdi¤ini gerçek zamanda görüntülemeyi baflard›.

Gece korkular›
kal›tsal olabilir

Antioksidanlar
gençlefltirmiyor

■ Çocuklarda daha çok 4 ila
12 yafllar›nda nöbet biçimin-
de görülen “gece korkular›-
n›n” (pavor nocturna) kal›t-
sal olabilece¤i belirtildi. Ka-
nada’n›n Montreal kentinde-
ki Uyku Bozukluklar› Mer-
kezinden bir ekibin yapt›¤›
araflt›rma, “gece korkular›-
n›n” yüzde 40’›n›n soya çe-
kimle aç›klanabilece¤ini or-
taya koydu. En büyü¤ü 30
ayl›k 390 tek ve çift yumurta
ikizleri üzerinde yap›lan
araflt›rma, tek yumurta ikiz-
lerinden biri böyle bir sorun
yaflad›¤›nda di¤erinde bu
bozuklu¤un görülme ihtima-
linin yaklafl›k yüzde 68 oldu-
¤u görüldü. Çift yumurta
ikizlerindeyse bu riskin yüz-
de 24’e düfltü¤ü belirlendi.
Araflt›rmac›lar, ebeveynleri
bu davran›fl bozuklu¤una sa-
hip çocuklarda “gece korku-
lar›n›n” görülme riskinin da-
ha fazla oldu¤u sonucuna
vard›. Gece korkular›n›n psi-
kolojik veya sosyal sonuçlar
do¤urmad›¤›na dikkati çe-
ken araflt›rmac›lar, bu bo-
zuklu¤un yafl ilerledikçe
kendili¤inden kaybolabile-
ce¤ini belirttiler.
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Y
aflar  Ke-
mal tevî
ku nexwefl
bû jî befl-
darî mera-
sîmê bû û

li vir li pêflberî Seroko-
mar Abdullah Gul, Se-
rokwezîr Recep Tayip
Erdogan û rayedarên
din ên dewletê bi ber-
pirsiyariya rewflenbîrî
peyamên girîng dan.
Axaftina Yaflar Kemalê
82 salî ji bo ravekirina
rewfla cîhan û Tirkiyeyê
û balkiflandina ser pirs-
girêkên divê werin çare-
serkirin gelekî girîng bû. 
Destpêka axaftina Yaflar
Kemal a li Qesra Çanka-
yayê wisa bû: “Ez 82 sa-
lî me. Ji ber ku di vî te-
menî de ez hêjayî vê xe-
latê hatim dîtin kêfxwefl
im. Ji bo yên ez hêjayî
vê xelatê dîtim spas di-
kim. Ji bo dostên ku vê
rojê bi min re parve di-
kin jî dibêjim, bijîn. Ez
dizanim tim dubarekiri-
na hin ramanan dibe se-
dema bêzariyê. Disa jî di
her derfetê de van ra-
manên ku dinivîsim ez ê
dubare bikim û bînim
ziman.  Em hunermend,
romanûs, helbestvan û
nîgarkêflên serdema ko-
marê, têgihîfltin ku divê

di destpêkê de em li zi-
man û çanda xwe vege-
rin. Em bi klasîkên ku ji
hêla buroya wergerê ve
hatin amadekirin, gihîfl-
tin.”
Yaflar Kemal li ser Malên
Gel û Enstîtuyên Gun-
dan sekinî û wiha got:
“Wan alîkarî da me. Ens-
tîtuyên Gurdan asta herî
bilind a perwerdeyê bûn
ku ji bo di paflerojê de
cîhana me bigihînin mi-
rovahiya rast. Pergala
perwerdehiyê ya niha
ne pargaleke rast e.
Pêwîst bû pedagojiyeke
bi vî rengî li ser rûyê

erdê nebûya. Dîsa bi vê
perwerdehiyê afltî jî pêk
nayê.”

TIRKIYE HESRETÎ 
AfiTIYÊ YE
Yaflar Kemal behsa
pêwistiya afltiyê kir û
wiha got: “Pêvajoya glo-
bal bi xurtî me ber bi cî-
haneke yekalî ve dibe.
Yên ber bi bayê globa-
lîzmê ketine hemû zi-
man û çandê têk dibin.
Îro ji ber xof û flerma
flerên li cîhan û welatê
me, em bêzar kirine. Îro
li cîhan û welatê me tî-
bûna afltiyê heye. Ez du-

bare dikim, Tirkiyeyê
yek ji welatên ku herî
zêde ji bo afltiyê tî ye.
Dibêjin, ‘flerê biçûk’, bi-
çûkaya fler nabe. Kuflti-
na mirovekî ji aliyê mi-
rovê din ve jî fler e. Çi
bextewarî ye ku cînaha
me hê jî mîna baxçeyekî
çandê ye ku ji deh heza-
ran kulîlkan pêk tê.
Bêhn û rengê her çandê
heye. Jêkirina yek ji van
kulîlkan, tê wateya
kêmbûna reng û bêh-
nekê ji cîhana me. Ev
rewfleke ku mirov ji mi-
rovahiyê derdixîne ye.
Em cîhaneke yekçandî

bînin ber çavên xwe.
Mirovahiyeke ku tenê
kulîlkek maye, yekreng,
yekbîhn maye, cîhaneke
ku bi zimanekî tenê ma-
be... tu xêra wê nîne. Ji
dojehê jî xirabtir e. Bila
wekî kerê li pey cîhana
hiro biçin. 
Wê rezîl bibin, zarokên
wan, neviyên wan û dî-
rok wê wan rezîl bike.
Mîna mirovan bila nese-
kinin.  Li dewsa vê
yekê, ma nabe ku em ri-
ya rastkirina cîhanê bi
riyên xwezayî hilbijêrin?
Riya xwezayî jî tenê û
tenê di demokrasiyê re
derbas dibe. Demokrasî
tê guhertin. Ji dema ku
mafên mirovan hatine
aflkerakirin ve, her diçe
maf lê hatine zêdekirin,
ên hatine zêdekirin jî
têrî pêwîstiyê nakin. De-
mokrasî her diçe digu-
here, bi pêfl dikeve. Di
demokrasiyan de her tiflt
her diçe zelal dibe û wa-
teyên nû lê tên zêdeki-
rin.” 

‘HER GELEK BI 
ZIMANÊ XWE’
Ji ber ku erdnîgariya
Anatolyayê axeke pir-
çandî ye, ji çanda cîhanê
re jî bûye çavkanî. Ev
gelekî balkêfl e, îro çan-

da ku em dibêjin di cî-
hanê de bafl e çanda
Deryaya Spî ye. Ji ber
ku Derya Spî cihekî ku
ne bi sedan bi hezaran
çand lê tevlîhev bûne.
Mirovên me yên tirk de-
ma hatin ji ber nikarîbûn
Deryaya Spî derbas bi-
kin li vir man. Niha mi-
rovahî li dora Derya Spî
zîvirî, çandên nû hatin û
flaristaniya îro derkete
holê. Dema em piflta
xwe bidin daneheva
çandî ya dewlemend a
Anatolyayê wê fêdeya
me bigihîje çanda cî-
hanê.
Hemû gelên li Anatol-
yayê dijîn wê zimanê
xwe bi kar bînin, bi zi-
manê dayikê perwerde-
hiyê bibînin, pirtûkan
binivîsin, fîlman bikiflî-
nin. Wê demê em ê li
axa xwe ya pirçandî hay
bên.
Em ê bigihîjin zanistiya
ku berjewendiyên me,
ne di qedexeyan de, di
azadiyê de ye. Tu caran
ez reflbînî nebûm, yên
min dixwînin jî bila refl-
bîn nebin. Min ji xwen-
devanan re pir caran
got, yên pirtûkên min
dixwînin bila afltîxwaz
bin, heke na, bila qet
zehmet nekin.”

Li Qesra Çankayayê bi merasîmekê xelatên Çand û Hunerê yên Serokomariyê hatin dayîn.
Serokomarê tirk Abdullah Gul di befla wêjeyê de xelat da nivîskarê navdar Yaflar Kemal. Di befla

muzîkê de Dr. Aladdin Yavaflça û di warê mîmariyê de jî Turgun Cansever hêjayî xelatê hate dîtin. 

Ji Yaflar Kemal rexneya komarê

D
adgeha 5. a Ce-
zayê giran ya
Amedê di doza
derbarê axaf-

tinên Leyla Zana da doh
biryar da. Di rûnifltina
biryarê ya ku Leyla Zana
befldar nebû de, mazere-
ta parêzerê Zana Fethî
Gumufl a ragihand ku Za-
na li derveyî bajêr e, bi
îdîaya ‘hewldana dirêjki-
rina dozê’ hate derkirin.
Dozgerê Komarê ku mu-

taalaya xwe xwend îdîa
kir ku Leyla Zana di da-
xuyaniyên bûne mijara
dozê de  PKK’ê, mîna
‘rêxistina terorîst’ nabîne,
Ocalan mîna ‘rêberê gelî
kurd’ binav dike û tekofl-
hina PKK’ê jî mîna tekoflî-
na azadî û demokrasiyê
dibîne.  Pifltî navbera ku
hate dayin heyeta dad-
gehê biryara xwe aflkere
kir. Di biryarê de bi îdî-
ayê, ‘Propogandaya

rêxistinê’ û “Tevî ku ne
endamê rêxistinê ye jî bi
navê rêxistinê sûç pêk
anîn’ hate gotin ku
pêwiste di çerçoveya en-
dametiya rêxistinê de bê
ceza kirin û birya da ku li
gor xala 314/2. a “Edame-
tiya Rêxistineke Terorîst’
de bi 8 salan girtîgehê bê
cezakirin.  Herwiha ev
ceza bi îdîaya ‘sûçê te-
rorê’ ji aliyê dadgehê ve
derxistin 12 salan û paflê

jî ji ber helwesta erênî ya
Zana ku di dema dad-
gehê de nîflan da ceza
anîn 10 salan.    Mafê bi-
jartin û hilbijartinê jî xesp
kirin  Dadgehê ji ber ku
ceza ji 2 salan zêdetir e
biryar da ku jin mafan jî
Zana mahrûm werê hifl-
tin. Li gor vê yekê dad-
gehê biryar da ku Zana ji
mafên bijartin, hilbijartin
û mafên din  yên siyasî
mahkûm bibe.

L› Leyla Zana 10 sal ceza hate b›rîn
Parlamenetera DEP’ê ya berê Leyla Zana ku 11 salan di girtîgehên Tirkiyeyê de ma niha ji ber 9 axaftinên  cûda

bi 10 sal cezayê girtîgehê hate cezakirin. Her wiha Zana ji mafê bijartin û hilbijartinê jî hate mahkûm kirin.  
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R
oth da zanîn
ku li Tirki-
yeyê flîdeta
polîsan zêde
bûye û wiha
got: “Divê

hetan niha îflkenceya ku
bi belgeyan jî hatiye tes-
pîtkirin û flîdeta polîsan
ya bi nav û deng, ji holê
rabûna. Li Tirkiyeyê ji bo
endamtiya Yekitiya Ew-
ropayê gelek zagon û se-
rerastkirin pêk hatin. Ji

bo kesên ku hatine bin-
çavkirin tedbîrên paras-
tinê hatin girtin. Vê
demê hate diyar kirin ku
hejmara asta iflkenceyê
kêm bûye. Encax nî-
flanên domkirina flîdeta
polîsan ji holê nerabûn û
tê ragihandin ku ji dest-
pêka sala 2007’an flîdeta
polîsan û giliyên têkilda-
rî îflkenceyê gelek zêde
bûne. Ji ber ku berpisyar
nayên cezakirin, ev bû-

yer jî bi dawî nabin. Be-
riya niha ji polîsan hesap
nedihate xwestin”
Roth li ser sedemên
zêdebûna flîdeta polîsan
rawestiya û wiha got: “Bi
rastî Zagona Wazîfe û Sa-
lahiyetên Polîsan (PVSK)
ku ji aliyê hikûmetê ve
hatiye derxistin ev rewfle
xerabtir kiriye. Li gorî
agahiyên ku hatine mu-
ameleya nebafl ya polî-
san hem di binçavkirina fermî de hem jî li cihên

din dom dike. Her wiha
bikaranîna zagonên ku
raye û hêza polîsan zêde
dike, dibe sedema fika-
ran. Polîs gelek caran çe-
kan bikartinin ev jî dibe
sedema kufltinan. Lêpir-
sînên têkildarî muamele-
ya nebafl jî gelek giran
tên domandin. Di vê ra-
porê de her wiha mese-
leya dozên derbarê gilî-
keran de jî hatine vekirin

de jî cih digire.”
Roth li ser hevdîtinên ku
bi rayadaran re pêk anî jî
sekinî û wiha got: “Belê.
Me hevdîtin pêk anîn, lê
ez dikarim vê yek bêjim
ku hevdîtinên me wekî
me hêvî dikir nebûn. Bi-
taybetî hevdîtina ku me
bi Alîgirê Serokwezîr Ce-
mîl Çîçek re pêk anî, ge-
lekî ecêb bû. Cemîl Çî-
çek tenê hincetên têkil-
darî flîdeta polîsan anî zi-
man. Hevdîtina me ya bi
Cemîl Çîçek re gelekî
îronîk bû. Dema em ji
hevdîtinê derketin ez wi-
ha fikirîm: ‘Gelo Cemîl
Çîçek ji bo parastina
mafên mirovan li wire an
ji bo binpêkirina mafên
mirovan. An jî tevî ku
heqas mirov hene çima
ew kes li ser qoltixê ye.’
Me pêflniyara gelek gu-
hertinên zagonî kir.”

Keneth Roth da zanîn ku
ew bûyeran li herêmê di-
flopînin û wiha pê de çû:
“Berî her tifltî ez vê yekê
bêjim. Mafê mirovan he-
ye ku hemû nerazîbûnên
xwe yên demokratîk nî-
flan bidin. Me bûyerên li
wê herêmê hatin jiyîn jî ji
nêz ve flopand. Di dema
pîrozbahiyên Cejna New-
rozê de jî hin bûyer hati-
bûn jiyandin. Her çiqasî
li hin bajarên wekî
Amedê pîrozbahî bêyî
bûyer bên jiyandin bida-
wî bûbin jî, ji ber ku li
bajarên wekî Wan, Co-
lemêrg û Sêrtê pîrozbahî
hatibûn astengkirin bû-
yer derketin. Di rapora
ku me da hikûmetê de jî
me da zanîn ku ji ber di
bûyeran de polîsan gu-
leyên plastîk û yên rastî
bikar anîne 4 kesan jiya-
na xwe ji dest daye.”

H
eyeta DTP’ê
(Partiya Ci-
vaka De-
mokra t îk )
ya ku ji

hevserokên DTP’ê Ah-
met Turk, Emîne Ayna û
berpirsê karê derve yê
DTP’ê Sabahat Tuncel û
2 kesên ku hê navên
wan ne diyar pêk tê, ê
di 13-ê vê mehê de here
serdana Kurdistana Fe-
dere. Li gor hin aga-
hiyên ku Netkurd-ê ji

çavkan›yên xwe yên
taybet bidest xistine her-
du navên din dikarin
Osman Baydemîr û Ley-
la Zana bin. Armanca vê
heyeta DTP’ê ewe ku di
13ê mehê de li Hewlêrê

ligel Serok Mesûd Barza-
nî û dotira rojê jî li
Silêmanîyê ligel Serok-
komarê Îraqê Celal Tale-
banî hevdîtinan pêk bî-
ne. Berpirsa karê derve
yê DTP’ê Sebahat Tun-
celê ragihand ku ew bi
armanca danûstendina li
ser mijarên pêflketinên li
herêmê û qonaxa ku
pirsa Kurd têde ye, ê li-
gel Serok Barzanî û Ta-
lebanî hevdîtinan pêk
bînin.

DTP diçe serdana
Kurdistana Federe 

Rêxistina fiopandina Mafên Mirovan ku ev demek dirêje di mijara binpêkirina mafan de lêkolînê dike,
rapora xwe ya têkildarî tundiya polîsan a berfireh aflkera kir. Serokê Rêxistina fiopandina Mafên

Mirovan Keneth Roth, destnîflan kir ku li Tirkiyeyê binpêkiran mafên mirovan û flîdeta polîsan dîsa
zêde bûye û da zanîn ku Hikûmeta AKP’ê û rayedarên dewletê rê li ber binpêkirina mafan vedike.

DTP dil heye ku di rojên pêfl de heyeteka ku ji 5 kesan
pêk tê biflîne Kurdistana Federe û li wê de rê bi Serok
Barzanî û Celal Talabanî re hevdîtinek pêk bîne.

Roth: Hikûmet cesaretê dide sîdet û êrîsa polîsan
28

L
i gorî agahiyên
ku hatin bi-
destxistin ser-
dana heyetê dê
pifltî cejna Qur-
banê pêk bê.

Wezîrê ji aboriya Tirki-
yeyê berpirs Mehmet
fiîmflek desnîflan kir ku
Tirkiye û IMF bo ku pey-
manê mor bikin ber bi
hev hatine. 
Hat gotin ku Tirkiye dê ji

IMF’yê di çarçoveya krîza
malî ya global de 16 mil-
yar dolar bistîne. Lê Se-
rokwezîrê Tirkiyeyê Er-
dogan krîz qebûl nedikir
û digot bandora krîzê li

Tirkiyeyê nabe û ew
gewriya gelê tirk dê bi tu
awayî nade destê IMF’ê.
Pifltî demeke kin Erdo-
gan wek ku ev gotin ne-
gotibe bi xwe li Washing-
tonê bi Sekreterê Gifltî yê
IMF’ê re rûniflt û alîkarî jê
xwest. Li ser vê flert û
merc hat avakirin û niha
jî dê heyeta IMF’ê bê û bi
rayedarên AKP’ê re rûne
û peymanê mor bikin.

ÎMF û Tirkiye peyamê mor dikin
Heyetek girêdayî Fona Pere ya Navneteweyî (IMF) 

bo ku bi Tirkiyeyê re krêdiya bi milyar dolaran 
îmze bike di nav vê mehê de dê bê Tirkiyeyê.
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J.K.Rowling li
d i n y a y ê
bi pir-

tûkên xwe yên "Harry
Potter" hat nasîn û nav-
dar bû. Pirtûkên wê di
heman demê de kiflan-
din fîlman jî. Ew bi telîfa
ku ji van pirtûkan girt
bû nivîskara herî dewle-
mend a li dinê. Rowling
niha seriya nû ya "Harry
Potter" derdixe. Pirtûka
nû ya "Harry Potter" dê
bi navê "The Tales of
Beedle the Bard" vê hef-
teyê bikeve piyaseyê.
Nivîskar pereyên ku ji
vê pirtûkê bi dest bixe
dê ji bo weqfa "Chil-
dren's High Level Gro-
up" ya li Rojhilatê Ewro-
payê xerc bike. J.K.Row-
ling di heman demê de
yek ji avakarên vê
weqfê ye jî. Destnivîsa

pirtûka Rowling par di
mezatekê de hatibû firo-
tin û pirtûkfiroflê di qada
înternetê de Amazonê
ew bi 4 mîlyon dolarî ki-
rî bû. Amazon ji vê pir-

tûka destnivîsa Rowling
dê sed hezar hebî çap
bike û yeka wê bi 100
dolarî bifrofle. Ev pirtûk
di meha rêbendana
2009'an de dê bê firotin.

Pereyên pirtûkê dê ji
bo zarokan xerc bike
Nivîskara "Harry Potter" J. K. Rowling pereyên
ji pirtûka nû bê dê ji bo zarokan xerc bike.
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E
m qala
l î s t i k -
van Jes-
sica Al-
ba di-
k i n .
Pêflî di
f î l m ê

"Sin City" (Bajarê gune-
han) de derket pêflberî
temaflevanan, dûre di
fîlmê tirsnak "The Eye"
(Çav) de û niha jî ji bo
cureyeke meyê derket
pêflberî fotokêflan.
Fîrmaya Campari ya
meyê berê bi wêneyên
Salma Hayek û Eva
Mendez reklamên xwe
xemilandibû, vê carê
wêneyê Jessica Alba ki-
fland û rûpelên salna-
meyê xemiland.
Di van wêneyan de ji
Jessica Albaya rozerîn
ku her wisa bû wêdetir
Albayeke kej derxistine
holê. Alba pifltî ku hîn
bû bi hemle bi sê hef-
teyan bi destgirtiyê
xwe re zewicî û zarok

anî. Pifltî zarok anînê bi
lezgînî kîloyên ku girti-
bûn helandin û gihîflt
asta xwe ya berê. Sal-

nameyên ku hindik je
hatine çapkirin wisa di-
yar e ku dê bilezgînî
hemû bêne firotin.

Kî dikare vê salnameyê nekire? 
Pênc meh berê zarok anî, ji delaliya bejn û bala xwe 

tifltek winda nekir. Niha jî rûpelên salnameyê dixemlîne.

K
o v a r a
Zendê ku ji
aliyê Enstî-
tuya Kurdî
ya Sten-
bolê ve tê

derxistin bi hejmara xwe
ya payîzê derket pêflberî
xwendevanên xwe. Ko-
varê ji aliyê mijaran ve
nivîsên balkêfl pêflkêfl ki-
rine. Yek ji wan nivîsan
ku bûye manfleta kovarê
nivîsa Zeyno Zeyneh a
bi sernavê sernavê “Wekî
qadeke flîdetê, temsîl: Di
romana tirkan de kurd,
îsyan û jin” e. Di serde-
ma destpêka Komara
Tirkiyeyê ku wê navê
kurdî bi xwe jî qedexe
bû rewfla kurdan, jin û
serhildanan kurdan a di
romanên tirkan de mijara

sereke ya nivîsa Zeynepê
ye. Di nivîsê de li ser ro-
manên bi navê “Daglar›
Bekleyen Kiz” (Keçika
Parêzvana Çiya, Weflan-
din 1936) a Esat Mahmut
Karakurt, “Zeyno’nun
o¤lu” (Kurê Zeynebê,
weflandin 1927) a Halide
Edip Adivar, “Yezidin Ki-
zi” (Keça Yezîd, weflan-
din 1939) a Ferik Halid
Karay, “Sevgim ve Izdira-
bim” (Hezkirina Min û
Tajana Min, weflandin
1934) a Mukerrem Kamil
Su hatiye sekinandin, bi
awayeke hûrbînî aga-
hiyên romanan û
nêzîktêdayîna nivîskaran
a li mijara kurdan li ber
çavan hatiye raxistin.
Zeyno Zeynep dibe,
“Temsîla kurdan, bi gifltî

tabû ye, lê belê hin cih
hene ku pûtên vê tabûyê
hatine flikandin. Lê dema
tabû tê flikandin li para
kurdan çîrokên qehre-
maniyê nakevin, tifltên
ku li para wan dikevin
romans û çîrokên evînî
ne” û di heman demê de
nêzîktêdayîna roma-
nûsên wê demê ya wekî

“kurdên hov” jî bibîr di-
xe. Her wiha nivîskar vê
pirsê dike: “Gelo di van
romanan de, di her fir-
sendê de çima jina kurd
bi efserên tirk re dixin
nav nivîvan? An ev tê çi
wateyê?” Û dûre jî bi vî
awayî dibersivîne: “Ku
pêwîst bike em rastiyê
bibêjin; binyada fantazi-
ya li vir dibifle, ‘fantaziya
rakirina peçeya jina or-
yantal’ a mêtîngeriya kla-
sîk a îngilîz û fransizan.”
Yek ji nivîsan ku em balê
bikiflînin ser jî nivîsa bi
sernavê “Avakirina Eya-
leta Kurdistanê û di Sal-
nameyên Dewleka Os-
manî de Eyaleta Kurdis-
tanê” ye ku Koma Xe-
batê ya di Çavkaniyan ê
Osmanî de Kurdê amade

kiriye. Wisa dibêje nivîs:
“Di Dewleta Osmanî de
bi navê Kurdistanê eya-
leteke heye û di sala
1847’an de hatiye da-
mezrandinb
Di kovarê de Engîn Sus-
tam bi nivîskar Remezan
Alan re hevpeyvîneke ki-
riye û bi sernavê “Wêje-
ya kurdî ya modern a
îroyîn” hatiye weflandin
ku hêjayî balkiflandinê
ye. Her wiha nivîsa Cu-
ma Çîçek a bi sernavê
“Degirkerî, netewe-dew-
let û polîtîkayên ziman”
û ya Îbrahîm Seydo Ay-
dogan “Zimankujî; di dî-
roka Fransayê de yekîti-
ya ziman...”
Di kovarê de befleke me-
zin ji bo ziman hatiye ve-
qetandin û nivîsên ku li

ser ziman hatine
pêflkêflkirin dê bi kêrî
mamoste û hîndekaran
bên. Ji van nivîsan M. fie-
rîf Derînce li ser “Ama-
dekirina materyalên hîn-
dekariyê”, Ronayî Onen
jî li ser “Hîndekariya za-
rokan a ziman” sekiniye.
Adar Jiyan meseleya “Pe-
dagojiya perwerdehiyê”,
“ Sadik Varli jî “Rêbazên
fêrkirina zimanên biyanî”
girtiye dest. Her wiha Sa-
mî Tan “Rewfl û taybe-
tiyên kurdî”, Sahoz Ba-
ran “Hêmanên hevokê”,
Mîkaîl Bilbil jî li ser “Ra-
der (Mesdar)”ê sekiniye.
Her wiha Zana Farqînî,
Rohat Alakom, Dr. Xan-
na Omerxalî jî bi nivîsên
xwe keda xwe xistine
nav kovarê.

Kovara zanistî Zend hejmara xwe ya nû bi manfleta “Di romana tirkan de kurd, îsyan û jin” derket.

Kovara Zendê, di romana
tirkan de kurd, îsyan û jin 
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C
u m h u r b a fl -
kanl›¤› Kültür
Sanat Büyük
Ö d ü l l e r i
Cumhurbafl-
kan› Abdullah

Gül taraf›ndan verildi. Ya-
zar Yaflar kemal, müzisyen
Alaeddin Yavaflça ve mi-
mar Turgut Cansever ödül-
lerini al›rken, törene Yaflar
Kemal damga vurdu. Çan-
kaya Köflkü’ndeki ödül tö-
reninde konuflan Cumhur-
baflkan› Abdullah Gül,
ödül alan sanatç›lara “Bu
ödüller ayd›n olarak özgür
ve ba¤›ms›z durufllar›na ve
toplumsal sorumluluk bi-
linciyle oynad›klar› rollere
devlet ve toplum olarak
duydu¤umuz sayg›y› ifade
ediyor” sözleriyle hitap etti.
Yaflar Kemal'in, Home-
ros'tan Dede Korkut'a, Kürt

destanlar›ndan Yunus Em-
re ve Karacao¤lan'a, Evliya
Çelebi'den Sait Faik'e uza-
nan son derece zengin
edebi gelenekleri kendi ev-
rensel ve an›tsal eserlerine
dönüfltürdü¤ünü belirten
Cumhurbaflkan› Gül, "Bu-
nu, insanc›l ve hakç› özü-
nü hiçbir zaman yitirmeksi-
zin baflard›. ‹nsani ve kül-
türel de¤erler kadar tabia-
t›n da tahrip edilmesine
karfl› duran ça¤dafl bir tav›r
sergiledi" diye konufltu.
Ödül töreninde bir konufl-
ma yapan ünlü romanc›
Yaflar Kemal ise flunlar›
söyledi: “Anadolu da yafla-
yan her halk kendi dilini
kullanacak, kendi ana di-
linden e¤itim görecek, ki-
taplar yazacak, filmler çe-
kecek. Biz çok kültürlü
toprak oldu¤umuzun fark›-

na varaca¤›z. Ç›kar›m›z›n
yasakla de¤il özgürlükle
oldu¤unun bilincine vara-
ca¤›z. Ben hiç bir zaman
karamsar olmad›m, beni
okuyanlarda karamsar ol-

mas›nlar. Okuyucular›ma
çok söyledim bunu, benim
kitaplar›m› okuyanlar ba-
r›flç› olsunlar yoksa zahmet
etmesinler. Ben onun için
yaz›yorum, sevgi için, dost-
luk için, savafla düflmanl›k
için yaz›yorum. ‹yi fleyler
için yaz›yorum yoksa gerisi

ne olacak yani. Her fley
ölümlüdür. En büyük ya-
zarlar›n eserleri bile ölüm-
lüdür. ‹nsan›n içindeki vic-

dan ölümlü de¤ildir, için-
deki sevgi ölümlü de¤ildir.
Kötülük her zaman kötü-
lüktür ve ölüme mahkum-

dur. Sevgi her zaman sev-
gidir ve sonuna kadar ya-
flar, k›yamete kadar bile ya-
flayan sevgiler olur.”

Ayd›nlardan kampanya: “Ermenilerden Özür diliyorum”
Ö¤retim üyeleri ve gazetecilerin de aralar›nda bulundu¤u bir grup Türkiyeli

ayd›n, 1915’teki Ermeni k›y›m›yla ilgili imza kampanyas› bafllat›yor. Y›lbafl›nda
internette bafllayacak olan kampanyan›n ad› “Özür diliyorum” olacak.
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Gül: “Yaflar Kemal Dede Korkut'tan, Kürt
destanlar›na zengin bir edebi gelene¤in yazar›d›r”

Cumhurbaflkanl›¤› Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü edebiyat dal›nda Yaflar Kemal, mimaride Turgut Cansever ve müzikte
Alaeddin Yavaflça ald›. Yaflar Kemal ödül konuflmas›nda “Kitaplar›m› okuyanlar bar›flç› olsunlar yoksa zahmet etmesinler” dedi.

1915Ermeni tehci-
rinde yafla-

nanlar imza kampanyas›y-
la yeniden gündeme tafl›-
n›yor. Kampanyan›n ön-
cülü¤ünü akademisyenler
Ahmet ‹nsel, Bask›n Oran
ve Cengiz Aktar ile gaze-
teci-yazar Ali Bayramo¤lu
yap›yor. Y›lbafl›nda inter-
nette bafllat›lacak imza
kampanyas›n›n ad› “Özür
diliyorum.” Kampanya
metninde “1915’te Os-
manl› Ermenileri’nin ma-

ruz kald›¤› Büyük Fela-
ket’e duyars›z kal›nmas›-
n›, bunun inkar edilmesini
vicdan›m kabul etmiyor.
Bu adaletsizli¤i reddedi-
yor, kendi pay›ma Ermeni
kardefllerimin duygu ve
ac›lar›n› paylafl›yor, onlar-
dan özür diliyorum” yaz›-
yor. 
Uzun tart›flmalardan sonra
mutab›k kal›nan kampan-
ya için al›fl›lagelmifl kam-
panyalardan farkl› bir yol
izlenecek. Hedef, inter-

nette bir y›l boyunca
mümkün oldu¤unca fazla
kat›l›m sa¤lamak. Galata-
saray Üniversitesi’nden
Prof. ‹nsel, kampanyay›
tarihi sorumluluk karfl›s›n-
da bireysel bir tav›r olarak
tan›ml›yor. Prof. ‹nsel
“Resmi politikadan ba¤›m-
s›z olarak biz yurttafllar›n
Türkiye tarihi ile ilgili gö-
rüfllerini beyan hakk› var.
Kampanyay› bir politika
malzemesine dönüfltür-
memek gekir” dedi. 
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M
adon-
n a ’ y a
h a y -
ranl›¤›-
n› dile
getiren

Marc Jacobs, sanatç›n›n
bitmeyen enerjisi ve
de¤iflkenli¤ine bay›ld›-
¤›n› söylüyor. 
Marc Jacobs, Louis Vu-
itton’un yeni reklam
kampanyas›n›n yüzü-
nün Madonna olmas›n›
istemifl. Bir gece önce
gitti¤i Madonna’n›n Pa-
ris konserinden çok et-
kilenen tasar›mc› bu
teklifi Madonna’ya

gönderdi¤inde, befl da-
kika içinde “Seve seve
yapar›m” yan›t›n› alm›fl.
Kampanyan›n foto¤raf-
ç›s› Steven Meisel olur-
ken, gelecek birkaç
kampayan›n da Steven
Meisel taraf›ndan çeki-
lebilece¤i belirtiliyor.
fiubat ay›nda 6 farkl›
kareden oluflan kam-
panya, dergilere ilan
olarak girmeye baflla-
yacak. 
Louis Vuitton’un ulus-
lararas› yaz›l› bas›ndaki
ilan de¤erinin $250
milyon oldu¤u söyleni-
yor.
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* Ellerdeki so¤an ve sa-
r›msak kokular›n› gidere-
bilmek için yap›lacak en
iyi fley, hafllanm›fl patates-
le ovmakt›r.

* Çay lekesi: Pamuklu ve
yünlülerde: leke taze ise,
›l›k suya bat›r›lm›fl bir
bezle ovulur. Eskimifl ise,
içine limon suyu kat›lm›fl
›l›k suda ›slat›lm›fl bir pa-
muk parças› ile silinir.Il›k
su ile çalkalan›r.

* Sürahinizin dibi kir tut-
mufl ise, içine bir avuç
tuz ile sirke koyup çalka-
lay›n›z.
Tertemiz olacakt›r.

* Buzdolab›ndaki nemi
almak için, dolaba içi tuz
dolu bir kap konur.

* Konserve aç›ld›ktan
sonra cam kavanozda
saklan›rsa daha dayan›kl›
olur. 

* Kristallerin ›fl›l ›fl›l parla-
mas› için, y›kad›ktan son-
ra durulama s›ras›nda sir-
keli suya bat›r›n. Bu ifl-
lem kristalleri parlatacak-
t›r.

* Sararan teflon tava ve
tencerelerin içerisine bir
miktar su ve biraz da ça-

mafl›r suyu koyduktan
sonra ateflin üzerinde
kaynat›n. ‹ndirince de ön-
ce s›cak suyla daha sonra
so¤uk su ile iyice durula-
y›n.

* Parlakl›¤›n› yitirmifl bir
sürahiye eski görünümü-
nü kazand›rmak için yar›-
s›na kadar y›rt›lm›fl gazete
ka¤›d› doldurun, üçte bi-
rine de s›cak suy doldu-
rup s›k› s›k› sallay›n.

* Musluklar›n›z› temizle-
mek için bez yerine eski
bir naylon çorab› tercih
edin, sonuç daha mü-
kemmel olacakt›r.

* Karn› bahar›n hafllama
suyuna bir miktar süt ka-
tarsan›z kar gibi beyaz ol-
du¤unu, hem de kötü
kokmad›¤›n› fark edersi-
niz.

* Kulland›¤›n›z salçalar›n
bozulmamas›n› istiyorsa-
n›z üzerini düzleyerek ve
biraz zeytin ya¤› ilave
ederek uzun süre sakla-
yabilirsiniz.

* Yumurta lekesini ç›kar-
mak için önce so¤uk su-
da bekletmeli sonra ›l›k
sabunlu suda y›kamal›s›-
n›z.

PRAT‹K B‹LG‹LER

So¤anlar› ve sar›msakla-
r› temizleyip k›y›n. Bi-
berlerin çekirdekli k›-
s›mlar›n› temizleyip ince
fleritler halinde do¤ra-
y›n. Domateslerin ka-
buklar›n› soyup iri iri
do¤ray›n. Tavuk etlerini
teflon tavaya al›p etler
suyunu sal›p çekinceye

kadar kavurun. Zeytin-
ya¤›, k›y›lm›fl so¤an ve
sar›msaklar› ekleyip so-
teleyin. Biber, domates,
tuz, karabiber ve kekik
ekleyip kar›flt›r›n. Kapa-
¤› kapal› olarak ara s›ra
kar›flt›r›p 15 dakika pifli-
rin. S›cak olarak servis
yap›n.

500 gr tavuk kuflbafl›, 1 so¤an

1 salçal›k k›rm›z›biber, 5 çarliston biber

2 difl sar›msak, 2 çorba kafl›¤› zeytinya¤›

2 domates, Tuz, karabiber, kekik

Malzemeler

Haz›rlan›fl›

Biberli Tavuk

Madonna Louis Vuitton reklamlar›nda yer ald›
Louis Vuitton’un bafl tasar›mc›s› Marc Jacobs, Madonna’y› son konserinde

seyrettikten sonra, kampanyas›nda oynatmak istemiflti. Kendi tarz›yla 
reklamlarda boy gösteren flark›c›n›n, son dönemde Louis Vuitton k›yafetlerle

davetlere kat›lmas›, markan›n yüzü olaca¤› tahminlerini güçlendirmiflti.

Adidas ve Stella McCartney'den 
yeni ve sportif ürünler...

Adidas’›n teknolojisi ve Stella McCartney’nin tasar›m anlay›fl›n›
birlefltiren beraberlik bu k›fl ürün gam›n›n genifllemesiyle devam ediyor. 

K
›fl 2008- 2009 koleksiyo-
nu içine golf, yoga,
gym, studio ve cover gi-
bi ürün bafll›klar› eklen-
di. 

Bu sezonun koleksiyonu, yeni dans
serisinde, bale resitallerinin yap›ld›-
¤› ça¤dan etkilenirken, tenis serisi
el yap›m› süslerle bezenmifl Victori-
a tarz›ndan ilham al›yor. Bu sezon,
k›fl sporlar› serisi, ekstra konfor
sa¤layan kesimleri ile seksi ve femi-
nen kal›plar sunuyor. Koflu serisi,
detaylara dikkat çeken enerjik me-

talik renklerin yan› s›ra cesur ve
canl› bir renk yelpazesine a¤›rl›k
veriyor. Stella McCartney’e göre:
“Bu koleksiyon, egzersizinize kendi
tarz›n›z› katman›z› sa¤layacak ve si-
ze ›fl›ldaman›z için gereken özgüve-
ni verecek.” Sezonun Dans, Tenis,
Koflu ve K›fl Sporlar› serilerinin ya-
n› s›ra ürün yelpazesi Golf, Yoga,
Gym Studio ve Cover Up ile devam
ediyor. Cover Up serisinde do¤al
bitki boyalar›yla boyanm›fl organik
kumafllar›n sunuldu¤u seçenekler
de bulunuyor.

TeenVogue’un hiçbir fley satmayan ma¤azalar›
Vogue dergisinin gençlere yönelik
yay›n› TeenVogue, içinde hiçbir fley
sat›lmayan bir ma¤aza açt›. 

A
m e r i k a ’ d a
New Jersey’de
aç›lan ma¤aza
pop-up deni-
len k›sa süreli

yaflam süresi olan ma¤a-
zalardan. TeenVogue’un
ma¤azas›na gelenler raf-
lardaki ürünleri deneyip,
stilistlerden fikir alabili-
yor. Ayr›ca numune
ürünleri de yak›ndan ta-
n›ma imkan› buluyor.
Özellikle yeni kozmetik
ürünlerini burada görü-

yor. TeenVogue, k›sa sü-
reli ma¤azas›nda sundu-
¤u aperatif yemekler,
Ipod flarj hizmeti gibi ak-
tivitelerle hiçbir fley sat-
madan ma¤azac›l›k kon-
septini baflka bir boyuta
tafl›yor. 
Ma¤aza sadece 26 Aral›k
tarihine kadar k›sa bir
süreli¤ine aç›k kalacak
olsa bile, bu konsept
2009 y›l›nda ülkenin
farkl› yerlerinde uygula-
nacak. Dergi ve ma¤aza-

y› birlefltiren bu yeni
konsept, müflterilerine
bir emtia satmazken, on-
lara içindeki mallarla il-

ham veriyor ve markas›-
n› daha ulafl›labilir k›l›-
yor. Bu konsept farkl›
aç›l›mlara gebe olabilir.
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KEM
HAIRDRESSER

& BARBER 
Bütün Saç Kesimi ve bak›m›

Yap›l›r. Çok ugun fiyata
servislerimizden yararlana

bilirsiniz
Contact: 07724 376 600

KA.YAfiAM
Teknolojik yap› sistemleri ltd.flti

“Daima Ça¤dafl teknoloji, ça¤dafl tasar›m, 
çevreci anlay›fl, sosyal ve  bar›flç›l yaflam”
Yönetim kurulu baflkan›: Kemal Kamalak
www.ka-yasam.com • info@ka-yasam.com
Tel: 0090 530 601 4460 • 0090 542 804 11815

Cemalpafla Mahallesi 9.Sokak Apt no: 4/2 Seyhan ADANA
Tel: 0090 322 458 25 16 • Fax: 0090 322 458 25 17

AYVAGED‹⁄‹ YAYLASI ÇANDIR KALE EVLER‹ SATIfi BÜROSU: 
ONS GAYR‹MENKUL EMLAK DANIfiMANLI⁄I
GMK Bulvar› Kushimato Sokak  Ak Apt. No: 18 Kat: 1-4 (Pozcu Akbank üstü)
Yeniflehir/MERS‹N 
Tel: 0090 324  326 99 99 (Yetkili Murat Bey)     

Hayalinizdeki tatil köyü.
Çand›r Kale Konaklar› Özellikleri
Mersin’e 25 dakika mesafede Avrupa ve Yap› Yönetmeli¤ine uygun, s›f›r korbon 
emisyonlu, çevre dostu. Yaz ve k›fl oturulabilecek. 24 saat güvenlik hizmetleri, mini market, 
aç›k otopark, sosyal tesisler, çocuk oyun alanlar›, voleybol sahas› ve yüzme havuzlar› 
mevcut olacakt›r. Sitemiz kufl sesi ve çiçek kokusuna özlem duyanlar›n mekan›d›r.
Do¤ay› ve do¤al yaflam› seven siz de¤erli dost ve müflterilerimizi Mersin Ayvagedi¤i 
yaylas›nda ve Çand›r (PAPERON) kalesi yolu üzerindeki site içinde yer alan 34 villal›k 

ÇANDIR KALE KONAKLARI  projesine davet ediyoruz.

Spor bölümünde 

tak›m›m›zda oynayacak 

iyi kaleci aran›yor.

Tel : 07961 05 45 54

Kasapl›ktan anlayan veya
kasapl›k yapabilen ele-
manlara ihtiyaç vard›r.

Kalacak yer verilir.

Tel :020 85 73 2208

079 62 36 9642

Alt›l›k dualit marka toster, panini   ve

valentine chips makinesi sat›l›kt›r .

Tel : 07886 973 022

Sat›l›k  Cafe Shop Malzemeleri

• Özel ‹ngilizce dersleri 
• Okul ödevlerinizde yard›m 

• Okulla ilgi her konuda destek 

Daha fazla bili için bizi aray›n

Tel : 0777 643 4258

Hafta Sonu Özel Ders Verilir

Sat›l›k Sandewich
ve Cafe Shop

Hayes merkezinde bulunan ve
ifl yapma potansiyeli yüksek, ge-
lifltirmeye çok uygun olan San-
dewich  ve Cafe Shop sat›l›kt›r.

Lease: yeni ve önü aç›k
Taking: £2,500 -£3,000

Kiras›: £25,000
Rate: £1,600 y›ll›k

Sat›fl fiyat› : £100,000
Tel : 02085613420

KAZA ARANIYOR
Kaza m› yapt›n›z? Binlerce pound tazminat talep

etme hakk›n›z›n oldu¤unu biliyor musunuz?

Detayl› bilgi için lütfen afla¤›daki numaradan

Hüseyin bey ile irtibat kurunuz.

Tel: 079 3265 8632

Ipswich’de Sat›l›k Take Away
20 y›ll›k lease’› olan take away sat›l›kt›r.

Üstünde flat› var ve önü aç›kt›r. Alt ve ust katlar yeni dekor edildi.
Y›ll›k kiras›: 11 000

Rate: 800
Fiyat›: 79 000

Takin:  3700-4100  /  Tel: 077822547411
07916362557

Saat 3’ten sonra aranmas› rica olunur.

Sat›l›k Coffe

Essex Road üzerinde 
A3 ve alkol lisans› ile bahçesi

olan caffe sat›l›kt›r
Lease: 8 y›l

Kira: £12.000
Rate: £2.300 

Fiyat: £ 90.000

TEL: 020 7226 7546

Old Street Bölgesinde, dört y›ld›zl› otel karfl›s›nda bulunan okul,
anaokulu,  yüzme havuzu ve jimnastik salonu gibi yerleflim birimle-
rine yak›n, kuruyemifl, kurutulmufl meyve, çikolata ve confectionary
ürünleri satan dükkan, Londra d›fl›na tafl›nma nedeniyle sat›l›kt›r.
Dükkan gelifltirilebilinir bir durumdad›r. Ciddi al›c›lar aras›n lütfen. 
Haftal›k Kiras›:£106, Haftal›k Business Rate:£30
Lease: 20 y›l Sat›fl fiyat›: £38000 (stok ve malzemeler içinde)   
Tel: 07977 129 485 

SATILIK DÜKKAN

Kaleci
Aran›yor

                                                             

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



35

Tel: 079 61 82 54 56 

Lease: 5 - 10 y›l aras› 
Kiras›: £12.000 y›ll›k 
Rate  : £1000 y›ll›k 

Berber salonunda bütün araç
ve gereçler vard›r Adres :

Marsh Hill Road, Homerton
High Street (near Homerton

Hospital) Hackney

SATILIK COFFEE
SHOP

Nottingham’a ba¤l›
Redford’ta bulunan ve
üstünde iki kat flat olan

cafe shop sat›l›kt›r.
Taking : £3,300 -£3,600

Lease : 15 y›l ve önü aç›k 
Fiyat : £100,000   (Ciddi
al›c›larla fiyatta anlafl›l›r)
Tel : 078 05 32 95 22

Tottenham, Bruce Grove
üzerinde temiz ve tam

dayal› çift veya tek kiflilik
kiral›k oda. ‹nternet,

çamas›r makinesi, satellite
ve ayr› oturma odas› mev-

cuttur.
Tel : 078 46 92 59 98

Edmonton bölgesinde
uygun fiyata kiral›k

odalar bulunmaktad›r. 

Tel : 079 03 08 22 96

Enfield  bölgesinde ana cadde üzerinde bulunan ve 50
kiflilik oturma yeri olan cafe shop sat›l›kt›r.  Potansiyeli
yüksek,  çevresinde 550 tane yeni ev yap›l›yor ve takini

iki kat›na ç›karma potansiyeli bulunmaktad›r.
Taking : £2,300-  £2,500 - Rates: £3,200 y›ll›k 

Kira : £11,000 y›ll›k  - Lease : 4 sene ve önü aç›k 
Sat›fl fiyat› : £80,000  /  Tel : 077 88 81 4811

Sat›l›k Kebap
ve Pizza Shop

Tel: 07878388569

Sat›l›k
Sandwich Bar 

Londra’n›n merkezinde bulanan
ve iyi ifl yapan sandewich bar

sat›l›kt›r
Taking :£2.200- £2.300

Least: 14 y›l Kiras›: £15.000
Rate: £1.800 y›llk
Tel: 07852121019

02076135333
(Lütfen Saat 16.00’dan

sonra aray›n›z)

Sat›l›k Cafe Restaurant 

West End’de SOHO’da yeni de-
korlu, içerde 15 ve d›flarda 4 kifli-
lik oturma yeri olan Cafe Restau-
rant sat›l›kt›r. ‹fl yapma potansiyeli
yüksektir ve ifl kurmak isteyenler

büyük f›rsat.
Lease : 15  y›l - Rates: £9, 000

Kira : £18,000
Taking  : £2,000-£2,500
Sat›l›k fiyat› : £80,000
Tel : 07960 109 479

Sat›l›k Kebap ve
Pizza dükkan›

Kent bölgesinde bulunan  ifl
yapama potansiyeli yüksek olan

dükkan sat›l›kt›r. 
Taking :£ 4,000 -£4,500

Kiras›: £12,000 y›ll›k
Rate : £2,500 y›ll›k 

Sat›fl fiyat› : £125,000
Tel : 07889126052

(Haydar Bey)  

Sat›l›k Pizza & Kebab

SE14 New Cross böl-
gesinde bulunan Pizza

Kebab Sat›l›kt›r. Delivery
and Takeaway,

kira: £9000, rate: £1.100

Taking: £3000-£3500

Tel 07754 084 211

Sat›l›k Dükkan

Enfield bölgesinde ana
cadde üzerinde bulunan

bofl dükkan sat›l›kt›r.

Lease: 12 y›l 

Rates: £2800

Y›ll›k kiras›: £11.000

Mob: 07853 804 742

Sat›l›k Off – Licence

Londra’ya 100 mile uzakl›kta
üstünde 3 yatakl› odal› ve
£650 ayl›k gelir odalardan

gelen   yeni off-lincece
sat›l›kt›r.

Taking : 5,000 -5,500

Fiyat :45,000

Tel :079 55 38 75 87

Sat›l›k Kebap Shop

Acil durumdan dolay› kebap
shop sat›l›kt›r.

Taking : £2,500

Kiras› :£12,900 y›ll›k

Lease: 6 y›l (önü aç›k) 

Rate: £4.000 y›l›k

Fiyat›: £49,000

Tel : 078 94 64 9690

Sat›l›k Cafe Shop

Camden Twon’da bulunan 42
kiflilik oturum yeri olan cafe shop

sat›l›kt›r 
Lease : 10 y›l ve  önü aç›k 

Kiras› : £16,500 y›ll›k 
Rates : £4,000 y›ll›k 

Ciddi olan al›c›lar aras›n 

Tel : 078 52 38 8369

Sat›l›k Kebab Van’› Sat›l›k Cafe Shop 
Londra’ya  50 ml mesafede
yeri ile sabit Kebap Van’›

sat›l›kt›r

Takin ; 1300- 1400
Çal›flma saatleri 

16 00 – 24 00 aras›

TLF: 078 9444 2425

Sat›l›k Cafe Shop

Kentbury’de  ifl yapma
potansiyeli yüksek,
üstünde dört flat ve
20 arabal›k park yeri
olan cafe shop sat›l›k. 

Tel : 078 94 56 0582

Sat›l›k Off – Lincence
and Mini Market

Camden Town’da bulunan ifl yapma
potansiyeli yüksek Off- Lincence
acilen sat›l›kt›r. Fiyatta kolayl›kla

anlaflabiliriz. 
Taking  : £6,500 -£7,000
Lease : 9 y›l (önü aç›k) 

Kiras› : £9,600 Rate  : £3,250 
Not :Takine Pay Zon dahil edilmemifltir
ve Bus Pass yoktur e¤er istenilirse bus

pass da konulabilinir. 

Tel : 079 50 50 70 66

Zeugma Cleaning
We are providing all kind of
cleaning services to restau-

rants, pubs, off licenses, hous-
es, offices. 

We are proving excellent
service to our customers.

You can call us anytime and
any days 

Tel: 075 33 375 517

Newcastle merkezinde tekini
£4,500 – £5,000 kar oran›
yüksek olan kebap ve pizza

shopu sat›l›kt›r. 

Rate ve Kiras› : £6,000

Lease: 5 y›l ve önü aç›k 

Sat›l›k kebap-burger
van›

Çal›flmaya haz›r, çekmeli,
kebap-burger van› bütün
malzemeleriyle birlikte

yersizlikten dolay›
sat›l›kt›r. 

Fiyat: £4000
Tlf: 078 33 91 0191

Bütün restaurantlar, coffes shop ve off- licencelara  

meyve, sebze  deliverisi yap›l›r.
Tel : 07786 474 449

We are providing vegetable and fruit delivery service 
to all coffee shops, restaurants and off licences.

Tel: 07786 474 449

Güney Delivery

Lordship Lane bölgesinde
bulunan genifl , temiz ve
aile ortamı   olan oda
bayana kiralıktır. Kirası
£65 ve herfley dahildir.

Tel : 07971875988

Double Kiral›k Oda

sadece evli

çiftelere verilir

Tel : 07935 621 524

Cardiff  merkezinde bulunan full araç gereçleri
olan ve iyi ifl yapma potansiyeli olan medetariyen

restoran sat›l›kt›r. 
Lease : 15  y›l ve önü aç›k 

Taking :  £2,500 -£3,000 aras› 
Kiras› : £15,000 y›ll›k • Sat›fl fiyat› : £45,000

Tel : 079 64 48 44 50

Sat›l›k Restorant

Sat›l›k Villa Arsas›

Didim Akbük’te 270
metrekare deniz manzar-
alı villa arsası sahibinden
satılıktır. Yatırım için çok

güzel yer.

Fiyatı: £15500

Tlf: 078 90 17 7181

Sat›l›k Kebap Van›
Londra d›fl›nda Huntington böl-
gesinde bulunan yeni kebap van›

yeri ile beraber veya yersiz
sat›l›kt›r. Belediyeden çal›flt›rma

izni bulunmakta, taking 
£600 -£800 aras› yapmaktad›r
ama potansiyeli yükseltilmeye

elverifllidir.

Tel : 07765523642
07853616033
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Fenerbahçe ç›k›fl›n› sürdürdü: 0-1

T
urkcell Süper
Lig'de Denizli'de
oynanan 13.
haftan›n aç›l›fl
maç›nda Fener-

bahçe, Denizlispor'u 1-0
ma¤lup etti.
Fenerbahçe'de sakatl›klar›
nedeniyle U¤ur Boral ve
Semih fientürk kadroda
yer almazken, Aragones
bu oyuncular›n yerine Jo-
sico ve Vederson'a flans
verdi. Maç›n ilk yar›s›nda
her iki tak›m da çok
önemli pozisyon bulamaz-
ken, devrenin son dakika-
s›nda Denizlispor, Kra-
tochvil'in kafa vuruflundan
yararlanamad› ve ilk yar›
golsüz sona erdi. ‹kinci
yar›da her iki tak›m da de-
¤ifliklik yapmazken, 58.
dakikada Aragones, iki
oyuncu de¤iflikli¤i birden
yaparak, Deivid ve Emre
Belözo¤lu'nu sahaya sür-
dü. Emre Belözo¤lu, gir-
dikten 2 dakika sonra ce-
za sahas›n›n d›fl›ndan sol
aya¤›yla kaleci Cenk'in

üzerinden mükemmel bir
afl›rtmayla deplasmanda
Fenerbahçe'yi 1-0 öne ge-
çirdi. Golü yedikten sonra
ev sahibi Denizlispor, Fe-
nerbahçe kalesinde daha
fazla görülmeye bafllad›.
Özellikle Caner Celep ile
pozisyonlar üretmeye çal›-
flan Denizlispor, golcü
oyuncusu Roberts'in ve

Selahattin'in formsuzlukla-
r› nedeniyle bu pozisyon-
lardan yararlanamad›.
Kalan dakikalarda baflka
gol olmay›nca Fenerbah-
çe, zor deplasmandan 3
puan alarak ç›k›fl›na de-
vam etti. Bu sonuçla Fe-
nerbahçe, puan›n› 26'ya
ç›kart›rken, Denizlispor
ise 14 puanda kald›.

T
urkcell Süper Lig'de flampiyon-
luk mücadelesi veren Galata-
saray, 14. hafta karfl›laflmas›n-
da Ankaragücü'ne konuk ol-
du. Sar›-k›rm›z›l› tak›m 61 ile
65. dakikalarda Baros ve 62.

dakikada Kewell'›n att›¤› gollerle sahadan
3-0 galip ayr›ld›.
Karfl›laflma orta alan mücadelesi fleklinde
bafllarken, iki tak›m da birbirine üstünlük
kurmakta zorland›. Karfl›laflman›n ilk yar›s›
0-0'l›k eflitlikle tamamland›.
Maç›n ikinci yar›s› düflük tempoda bafllar-
ken, konuk Galatasaray 10. dakikadan iti-
baren topa daha çok sahip olarak Ankara-
gücü kalesinden galibiyet golünü arad›. 61.
dakikada Lincon'ün fl›k pasyla kaleciyle
karfl› karfl›ya kalan Baros, düzgün bir vu-
ruflla topu filelere yollad› ve Galatasaray 1-
0 öne geçti. Ankaragücü yedi¤i golün flafl-
k›nl›¤›n› üzerinden atamadan Galatasaray
fark› 2'ye ç›kard›. Lincoln'ün pas›yla ceza
sahas›n›n d›fl›nda topla buluflan Kewell,

mükemmel bir vuruflla topu kaleci Ser-
kan'›n solundan filelere yollad› ve Galata-
saray 62. dakikada skoru 2-0'a tafl›d›. Üst
üste buldu¤u gollerle bir anda 2-0 öne ge-
çen Galatasaray, 3. golü de hemen 2 daki-
ka sonra buldu. ‹lk 2 golün pas›n› veren
Lincoln'ün sa¤ taraftan yapt›¤› ortada kale
sahas›nda topa dokunan Baros kendisinin
ikinci, tak›m›n›n üçüncü golüne imza att›.
Galatasaray bu sonuçla puan›n› 27'ye yük-
seltip 14. haftay› üçüncü s›rada kapat›rken,
alt s›ralardan kurtulma mücadelesi veren
Ankaragücü 14 puanda kald›.

Turkcell Süper Lig'de 14. haftan›n aç›l›fl maç›nda
Fenerbahçe, deplasmanda Denizlispor'u 1-0 ma¤lup etti.

Galatasaray, Turkcell Süper Lig'in 14. haftas›nda
Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 yendi. Sar›-

k›rm›z›l› tak›m ilk yar›s› 0-0 tamamlanan maçta 4
dakika içinde buldu¤u 3 golle 3 puana ulaflt›.

Trabzonspor kazanmay› bildi: 2-1

Kartal'a artç› sars›nt›: 1-3

K
arfl›laflmaya ev sahibi Trab-
zonspor h›zl› bafllad›. Yatta-
ra ve Umut Bulut ile etkili
olan bordo-maivli tak›m,
Kocaelispor kalesinde etkili
pozisyonlar üretmesine

karfl›n öne geçmeyi baflaramad›. 
Topa daha çok sahip olan ve rakibinin
üstüne giden Trabzonspor, hiç bekleme-
di¤i bir anda kalesinde golü gördü. Kar-
fl›laflman›n 11. dakikas›nda savunman›n
arkas›na at›lan topla Taner Gülleri bulufl-
tu, bu futbolcunun Song'un müdahalesi-
ne ra¤men yapt›¤› vuruflta top kaleci
Sylva'n›n sa¤›ndan a¤larla bulufltu ve Ko-
caelispor 1-0 öne geçti.
Ev sahibi ekip zaman zaman kalesinde
pozisyonlar yaflasa da 31. dakikada
Umut'un att›¤› golle eflitli¤i sa¤lad›. Bu
dakikada Gökhan Ünal'›n pas›yla kaleciy-
le karfl› karfl›ya kalan Umut Bulut, düz-
gün bir vuruflla topu filelere yollad› ve ilk
yar› 1-1'lik beraberlikle tamamland›.
Karfl›laflman›n 70. dakikas›nda Selçuk
‹nan'›n ortas›nda Tayfun Cora'n›n yapt›¤›
kafa vuruflunda top a¤larla bulufltu ve
Trabzonspor 2-1 öne geçti.
Kocaelispor karfl›laflman›n son bölümle-

rinde ceza sahas›na yap›lan ortalarla gol
ararken, kalabal›k Trabzonspor savunma-
s› Kocaelispor forvetlerine flans tan›ma-
y›nca skor de¤iflmedi ve ev sahibi ekip
sahadan 2-1 galip ayr›ld›.
Trabzonspor bu sonuçla puan›n› 31'e
yükseltip 14. hafta sonunda liderli¤ini
sürdürürken, düflme hatt›nda yer alan
Kocaelispor ise 9 puanda kald›.

T
urkcell Süper Lig'in
14. haftas›nda An-
karaspor'u konuk
eden Befliktafl, bu

sezon iç sahadaki ilk yenil-
gisini 3-1'lik skorla ald›.
‹nönü Stad›'ndaki maç›n
ilk yar›s›nda oldukça çekifl-
meli ve bol pozisyonlu bir
mücadele vard›. ‹lk dakika-
larda Tello ve Nobre ile
pozisyonlar bulan Befliktafl
sonuç alamad›. Etkili kon-
trataklar gelifltiren konuk
Ankaraspor ise 20. dakika-
da Neca'n›n fl›k golüyle 1-0

öne geçti. Golden sonra
Bilal ile 2 kez daha gole
yaklaflan Ankaraspor, dev-
renin sonlar›na do¤ru kale-
sinde bask› yedi. Bu bask›-
da 41. dakikada Zapotocny
ile golü bulan Befliktafl so-
yunma odas›na 1-1'lik eflit-
likle indi. ‹kinci yar›ya da

orta alanda topa sahip ola-
rak bafllayan Ankaraspor,
51. dakikada sa¤ kanattan
geliflen atakta Sivok'u ken-
di kalesine att›¤› golle tek-
rar öne geçti. Siyah-beyaz-
l›lar 72. dakikada Sivok'un
Ankarasporlu Theo We-
eks'e yapt›¤› hareket nede-
niyle direkt k›rm›z› kart
görmesiyle 10 kifli kal›r-
ken, skoru belirleyen gol
uzatma anlar›nda Ankaras-
por'lu Bilal'den geldi ve
maç konuk ekibin 3-1'lik
üstünlü¤üyle sona erdi.

Trabzonspor, Turkcell Süper Lig'in 14. haftas›nda Kocaelispor'u 
2-1 ma¤lup etti. Karfl›laflman›n 11. dakikas›nda Taner Gülleri'nin
golüyle geriye düflen bordo-mavililer, 31. dakikada Umut Bulut

ve 70. dakikada Tayfun Cora'n›n att›¤› galibiyete ulaflt›.

Geçen hafta derbide Fenerbahçe'ye yenilen Befliktafl, ligin 14.
haftas›nda da ‹nönü'de Ankaraspor'a 3-1 ma¤lup oldu.

Sivasspor ziveden kopmad›: 0-3

T
urkcell Süper
Lig'de 14. hafta
maç›nda Atatürk
Olimpiyat Sta-

d›'nda Sivasspor, ‹stanbul
Büyükflehir Belediyes-
por'u 3-0 ma¤lup etti. Kar-
fl›laflmaya h›zl› bafllayan
Sivasspor, rakip kale
önünde üst üste gol po-
zisyonlar› bulmas›na ra¤-

men kaleci Hasagiç'i ge-
çemedi. Ev sahibi ekip,
gol pozisyonuna girmekte
zorland›. ‹lk yar›n›n son
dakikas› içinde Da Silva
ile golü bulan Sivasspor,
devreyi 1-0 önde bitirme-
yi baflard›. Kaleci Hasa-
giç'den kapt›¤› topu filele-
re gönderen Mehmet Y›l-
d›z, fark› ikiye ç›kart›rken,

tak›m›n› da rahatlatt›. Si-
vasspor, oldukça üstün bir
futbol oynad›¤› karfl›lafl-
mada, Balili ile bir gol da-
ha bularak 3-0'l›k skorla
farkl› bir galibiyet elde et-
ti. Bu sonuçla Sivasspor
puan›n› 28'e ç›kart›rken,
‹stanbul Büyükflehir Bele-
diyespor ise 16 puanla
haftay› kapatm›fl oldu.

Turkcell Süper Lig'in 14. haftas›nda ‹stanbul Atatürk Olimpiyat Stad›'nda
Sivasspor, ‹stanbul Büyükflehir Belediyespor'u 3-0 ma¤lup etmeyi baflard›.
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TKFF1.ligi bu
hafta iki

erteleme maç›na sahne
olurken, 2. ligde ise
dört maç oynand›. Bir
maç›n da ertelendi¤i 2.
Ligde Halkevi Azadi
Demircilik Fc’yi 4-1
yendi. 
Gençli¤in Sesi Day-Mer
Fc’yi 3-2 lik bir skorla
yenerek liderlik koltu-
¤unu kimseye kolay
kolay kapt›rmayaca¤›-
n›n sinyalini verdi. 
1.Ligte oynan di¤er er-

telem maç›nda ise
Shqiponja Fc ile Ciwan
Fc 4-4’lik bir skorla be-
rabere kald›lar. 

HALKEV‹ AZAD‹
‹K‹NC‹L‹⁄E 
YÜKSELD‹
TKFF 2. Liginde dört
maç oynan›rken bir
maç da ertelendi. Hal-
kevi Azadi Demircilik
Fc’yi 4-1’lik bir skorla
periflan etti. 
Demircilik bu skorla
puan cetvelinde en son

s›raya gerilerken Hal-
kevi Fc ikinci s›raya
yükselerek yar›fltaki id-
dias›n› sürdürdü. 
Ligin di¤er maç› olan
Tohum Fc ile Göksün
2-2’lik bir sonuçla yeni-
flemeden sahadan ayr›l-
d›lar. 

BOZCADER S‹VAS
SPOR’U 3-2’L‹K
SKORLA GEÇT‹
Bozcader Fc Sivas
Spor’u 3-2’lik bir so-
nuçla yenerek Sivas’›

puans›z evine gönder-
di. Genç At›l›m ile Til-
kiler Fc aras›ndaki çe-
kiflmeli maçta iki tak›m

da ikifler gol yakalaya-
rak sahadab birer pu-
anla ayr›ld›lar. 
2.ligde 14 puanla To-

hum Fc liderli¤ini sür-
dürürken 13’er puanla
Halkevi Fc ve Sivass-
por onu izliyorlar.

TAKIMLAR 0 G B M A Y P

1.GENÇL‹⁄‹N SES‹ 7 4 2 1 20 12 14

2.ANADOLU GENÇ. 7 4 1 2 27 17 13

3.SHIQIPONJA FC 6 3 3 0 21 15 12

4.BiRLiK SPOR 7 4 0 3 25 20 12

5.DYNAMICS FC 6 2 1 3 20 22 7

6.CIWAN FC             7 2 1 4 19 25 7

7.DAY-MER FC 7 2 1 4 14 24 7

8.KARAKOCAN- FC 7 1 1 5 21 32 4

TKFF 1. L‹G PUAN DURUMU TAKIMLAR 0 G B M A Y P

1.TOHUM FC            7 4 2 1 27 17 14

2.HALKEVI FC           6 4 1 1 19 12 13

3.S‹VAS SPOR        7 4 1 2 20 16 13

4.NURHAK SK           7 3 2 2 17 14 11

5.BOZCADER FC 7 3 2 2 18 16 11

6.T‹LK‹LER FC    7 2 2 3 17 21 8

7.GOKSUN SPOR 7 2 1 4 17 18 7

8.GENÇ ATILIM 6 1 2 3 10 16 5

9.DEMIRCILIK FC 8 1 1 6 19 34 4

TKFF 2. L‹G PUAN DURUMU

TKFF 8. HAFTA SKORLARI

1. L‹G

Shqiponja Fc   . . . . . . . . . . . . . .4 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ciwan FC

Gencligin Sesi  . . . . . . . . . . . . .3 2  . . . . . . . . . . . . . . . .Day-Mer Fc 

2.L‹G

Demircilik Fc  . . . . . . . . . . . . . .1 4  . . . . . . . . . . . . . .Halkevi Azadi

Tohum Fc  . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2  . . . . . . . . . . . . . . .Göksün Spor

Bozcader FC  . . . . . . . . . . . . . . .3 2  . . . . . . . . . . . . . . . . .Sivas Spor

Genç At›l›m  . . . . . . . . . . . . . . .2 2  . . . . . . . . . . . . . . . . .Tilkiler Fc

Nurhak Spor  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bay 

TKFF liginde beraberlikler haftas›
Bu hafta TKFF 1. Liginde iki erteleme maç› oynan›rken 2. Ligde ise ikisi beraberlik ikisi
de galibiyetle sonuçlanan dört maç oynand›. Bir maç›n da ertelendi¤i 2.ligde Halkevi

Azadi rakibi Demircilik Fc’ye 4 gol atarak haftan›n en farkl› galibiyetine imza att›.

KUPA ERTELEME MAÇI

Birlik Spor  . . . . . . . . . . . . . . . .2 3  . . . . . . . . . . .Anadolu Gençlik 

Halkevi
Azadi

Göksün Spor
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“‹ki far›n aras›ndan geçmek istedim”

Temel motor ehliyeti almaya karar verir. Gider her fleyini
yapt›r›r, s›navlar› geçer ve motor ehliyeti al›r. Temele
ehliyeti veren adam›n hastaneye yolu düfler ve Temel’i
görür, hasta yat›yor. 

-Ne oldu Temel bey, der. Temel:

-Motorla geziyordum ve iki tane yanan far gördüm,
karfl›dan geliyordu. Ben de o iki far›n aras›ndan geçmek
istedim ama ne yaz›k ki taksiymifl.

Tilki ile Ay›

Ormanlar kral› aslan tatile ç›kmadan önce tüm hayvanlara
haber göndererek ormandaki meydanda toplanmalar›n›
ister, hayvanlar›n hepsi toplan›r, aslan konuflmaya bafllar:

- Arkadafllar ben tatile ç›k›yorum ben gelene kadar vekilim
tilkidir, ona yap›lan yanl›fll›¤› kendime yapm›fl sayar›m ona
göre davran›n, der ve tatile ç›kar. 

Sabah olur olmaz tilki kas›la kas›la ormanda dolaflmaya
bafllar. Kurdun yan›na gider ve basar tokad›

- Ben kimim lan, der. Kurt:

- Sen kral›m›z›n vekilisin emret, der. Tilki: 

- Hep böyle ol, der ve domuzun yan›na gider, ona da basar
tokad› 

- Ben kimim, der. 

- Sen kral›m›z›n vekilisin der, tilki kas›la kas›la ay›n›n inine
girer 

- Ben kimim, deyip ilk tokad› vurdu¤unda ay› buna bir
pençe atar tilki inin d›fl›na f›rlar. Tilki d›flardan söylenmeye
bafllar 

- fierefsiz ay›, zaten hiç bir toplant›ya kat›lmazs›n ki...

Motor çal›fl›rken denemek
Dünyan›n en ünlü kalp doktoru De Bakey'›n arabas›
bozulmufl, arabas›n› tamire götürmüfl. Tamirci arabas›n›n
kaputunu açm›fl ve De Bakey'e dönerek:

- "Size bir fley soraca¤›m neredeyse ben ve siz ayn› iflleri
yap›yoruz. Mesela ben flimdi itina ile kaputu açaca¤›m bir
bak›flta problemin nerde oldu¤unu anlayaca¤›m,
kapakç›klar› temizleyece¤im, gerekirse kablolar›, motor
ya¤›n› de¤ifltirece¤im, hatta çok gerekli ise motoru ç›kar›p
yerine yenisini takaca¤›m. Söylesenize nas›l oluyor da siz
milyon dolarlar kazan›yorsunuz ama ben meteli¤e kurflun
at›yorum?"

Bunun üzerine De Bakey tamircinin kula¤›na e¤ilmifl ve
flöyle demifl: 

- "Bunlar›n hepsini motor çal›fl›yorken yapmay› denes-
enize!!!"

Belli belirsiz yard›m aray›fllar›n›z›n veya dikkatini çekmek istedi¤iniz kiflilere
yollad›¤›n›z sinyallerin baz› kifliler taraf›ndan fark edilece¤i günlerdesiniz.
Bilindik yollarla veya daha pratik flekilde size yard›m etmek isteyen ya da
size istedi¤iniz karfl›l›¤› verecek kiflilerle karfl›laflabilirsiniz. 

KOÇ - 21 Mart - 20 Nisan

Bilmedi¤iniz birisiyle görüflmekten çekiniyor gibisiniz. Her an›n›z› tedirgin,
k›r›lgan ve asabi geçiremezsiniz. Kendinizi de düflünmelisiniz. Maddiyat›n›z›

iyilefltirme planlar› yaparak harcalamalar›n›z› gerçeklefltirebilirsiniz.

BO⁄A - 21 Nisan - 21 May›s 

Kendinize kötü öyküler yarat›yor ve kuflkular›n›z› ço¤alt›yorsunuz. 
Evli olanlar efllerinin sözlerine önem verip, mutlaka dinlemeli. 

K›smetiniz bir hayli aç›k görünüyor. Gelen teklifleri reddetmek konusunda
dikkatli düflünün.

‹K‹ZLER - 22 May›s - 21 Haziran

Sevdi¤iniz kifli tüm iyi niyetini aktar›yor, fakat siz bunu anla-
makta zorlan›yorsunuz. Her türlü ortamda bulunmaktan kaç›yor-
sunuz. Ancak sosyal yaflam›n›za önem vermeniz gerekiyor. Para

için kendinizi y›pratmamal›s›n›z.

YENGEÇ - 22 Haziran - 23 Temmuz

Sözünü bile etmek istemedi¤iniz kifliye art›k ilgi duyuyor gibisiniz. Kalbinizi
k›ranlara karfl› flefkatli davranmaya çal›fl›yorsunuz. Ancak bu tav›rlar›n›z›
sergilerken ç›karlar›n›z› düflünüyor görüntüsü yaratmamaya çal›flmal›s›n›z.

ASLAN - 24 Temmuz - 23 A¤ustos

Evlenmek istedi¤inizi sevdi¤inize aç›klaman›z›n tam zaman›. Ancak ona
süre tan›mal›s›n›z. Güçlü olmak ve kendinizi zinde hissetmek için k›sa bir

tatile ihtiyaç duyabilirsiniz. Harcamalar›n›z› kontrol alt›na almazsan›z, 
zorlanacaks›n›z.

BAfiAK - 24 A¤ustos - 23 Eylül

Sinirleriniz gergin olabilir ve her an sevdi¤inizi k›rabilirsiniz.
Bu ara partnerinizden uzak durmaya çal›fl›n. Yak›n çevrenizin

deste¤inize ra¤men nankörlük etmesi sizde üzüntü yarata-
bilir. Yeni ifl tekliflerine aç›k olmal›s›n›z.

TERAZ‹ - 24 Eylül - 23 Ekim 

Aflk konusunda bir hayli k›skanç ve titiz davran›yorsunuz. ‹hanet sizi
korkutuyor. Ciddiye bile almad›¤›n›z sorunlar›n›z› çözmek için

araflt›rma yapmal›s›n›z. Müjde! Uzun süredir tahsil edemedi¤iniz
borçlar› nihayet al›yorsunuz.

AKREP - 24 Ekim - 22 Kas›m  

Hiç kimseden korkmadan hayata meydan okuyorsunuz. Partnerinizle
mutlu görünüyorsunuz. Art›k huzuru yakalad›n›z. Geriye ifl

yaflam›n›zda da mutlulu¤u yakalamak kald›. Bu hafta alaca¤›n›z bir
haber size yeni kap›lar açacak.

YAY - 23 Kas›m - 22 Aral›k

Bu kadar emek verdikten sonra sevdi¤inizi terk etmeyi
düflünmemelisiniz. Fazla kilonuzdan flikayet etmek yerine, beslenme

fleklinize dikkat etmeniz yerinde bir karar olacakt›r. ‹flnizdeki sorunlar
çok yak›nda sona erecek.

O⁄LAK - 23 Aral›k - 20 Ocak

Bazen fedakarl›k yapmay› abart›yorsunuz. Kendinizden vazgeçerek
baflkas›n› mutlu edemezsiniz. Sadece tek fikir üzerinde

yaflayamazs›n›z. Güvendi¤iniz birilerine ak›l dan›flmal›s›n›z. Alaca¤›n›z
destek sizi flafl›rtabilir.

KOVA - 21 Ocak - 19 fiubat 

fiu anda kendinizi sevdi¤inize kapt›rm›fl, hiçbir fley düflünmez hale
gelmifl durumdas›n›z. Bu arada sa¤l›¤›n›z için tehlikeli sporlardan uzak
kalmal›s›n›z. Borçlar›n›z› hafifletme flans› yakalayaca¤a benziyorsunuz.

BALIK - 20 fiubat - 20 Mart 

BBUURRÇÇLLAARR
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