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Holloway’de
kanl› sald›r›:
Pazarc›kl› baba
yaflam›n› yitirdi,
o¤lu yaral›

Li Amedê
milyonek
dil bûn yek
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Sweetworld
‹ngiltere’deki
Pazar pay›n›
büyütüyor
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ile yak›n dayan›flma içinde olduklar›n› söyledi. Bir çok politikac› ve
kurum taraf›ndan desteklendiklerini de hat›rlatan Jameson, “Bizim
kampanyam›z›n amac› Britanya’da dört ve daha fazla y›l kalan
ve oturum hakk› alamam›fl olanlar›n en az iki y›ll›k çal›flma
hakk›na sahip olmalar›d›r. Bu
iki y›ll›k sürenin sonunda göçmenlere oturum hakk› verilmelidir.” dedi.
Neil Jameson öncülük ettikleri kampanya ve mitingle hükümete bu taleplerini ileteceklerini belirtti.
nDevam› sayfa 7’de

Londra’da
Newroz atefli
yanmaya
devam ediyor
sayfa 12’de

KAÇAK GÖÇMENLERE
OTURUM HAKKI ‹Ç‹N
BÜYÜK M‹T‹NG...
Britanya’da say›lar› 500 bini bulan
kaçak göçmenlere oturum hakk›
verilmesi için 4 May›s’ta Trafalgar
Square’de büyük bir gösteri düzenlenecek. Citizen Organising
Foundation (COF) taraf›ndan
Strangers into Citizens (Yabanc›lara Vatandafll›k) kampanyas›n›n bir
parças› olarak düzenlenecek olan
dev gösteriye bir çok politikac›n›n
yan› s›ra Londra Büyükflehir Belediye baflkan› Boris Johnson’un da
konuflmac› olarak kat›lmas› bekleniyor. Konu ile ilgili görüfllerine
bafl vurdu¤umuz Citizen Organising Foundation yöneticisi Neil Jameson, Kürt ve Türk toplumlar›

sayfa 11’de

sayfa 3’te

Fed-Bir’den
Trafalgar’daki
Newroz etkinli¤ini
destekleyenlere
teflekkür mesaj›
sayfa 8’de

Citizen
Organising
Foundation
yöneticisi
Neil Jameson

Britanya’n›n
en önemli
edebiyat ödülü
‹rlandal› flairin
sayfa 2’de
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Çanlar farkl›
çalabilirdi

B

Kuzey
‹rlandal›
flair
Seamus
Heaney

‘YAZDIKLARI DÜNYA
EDEB‹YATININ
GEL‹fi‹M‹NE
KATKIDA BULUNDU’
Geçti¤imiz y›llarda Harold Pinter, VS Naipaul ve Doris Lessing gibi ünlü Britanyal› yazarlara verilen David Cohen
Edebiyat Ödülü töreninde bir konuflma yapan jüri
B a fl k a n ›
A n drew

ÖDÜL ‹K‹ YILDA B‹R
VER‹L‹YOR
David Cohen Edebiyat
Ödülü iki y›lda bir Britanyal› flair, yazar, romanc›, öykücü ve denemecilere veriliyor. Ödülü
kazananlara verilen paran›n bir k›sm› gençleri
okumaya teflvik amac›yla
kullan›l›yor. David Cohen Vakf› taraf›ndan düzenlenen ödülü alanlar
aras›nda Harold Pinter,
V.S. Naipaul, Doris Lessing gibi Nobel Edebiyat
Ödülü sahibi Britayal›
yazarlar da bulunuyor.
David Cohen Edebiyat
Ödülü’nü 2007 y›l›nda
yine ‹rlandal› bir flair
olan Derek Mahon kazanm›flt›.

Kutlu¤ Ataman’dan ‘Found
Family Footage’ sergisi
Kutlu¤ Ataman, Londra’da Thomas Dane isimli galeride fff isimli
(Found Family Footage) sergisini Britanyal› sanatseverlerin be¤enisine sundu.
utlu¤ Ataman
sergisinde,
Fryers ve Howard ailelerinin 1950’li y›llar›n sonuyla 1960’l› y›llar›n
bafl›nda yapt›klar› özel
video çekimlerini kulland›. Video görüntülerini yeniden flekillendirerek farkl› boyutta bir
bütünlük meydana getiren Ataman’›n sergisine olan ilginin, beklenenin oldukça üzerinde oldu¤u ifade edildi.
10 farkl› ekranda, besteci ve müzikbilimci
Michael Nyman’›n sergi
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Motion, Heaney’nin 40
y›ldan bu yana yazd›¤›
ve ola¤anüstü imge gücüne sahip fliir ve yaz›lar›yla ça¤›m›z›n öyküsünü cesur ve an›lmaya
de¤er bir flekilde anlatt›¤›n› vurgulad›.
Heaney’nin ad›n›n daha önce bu ödülü kazanan di¤er büyük yazarlar gibi Cohen ödülüne
onur katt›¤›n› belirtten
Motion
“Heaney’nin
elefltirel yaz›lar›, fliirleri,
çevirileri ve edebi konferanslar› dünya fliirinin
daha fazla geliflmesine
ve daha engin bir biçim
kazanmas›na ciddi katk›larda bulunmufltur”
dedi.

Editor .............................. Ahmet Adar
Reporter.......................... Hasan Usak
Reporter.......................... Haca Cheko

Wiltshire
bölgesinde sanat
eserleri çal›nd›

n Britanya’daki Wiltshire
bölgesindeki bir galeriden
10 binlerce sterlin de¤erindeki sanat eserlerinin çal›nd›¤› bildirildi. H›rs›zlar›n galerinin hem üst hem de alt
katlar›nda 100 binlerce sterlinlik zarara yol açt›¤› ve binaya ciddi boyutlarda zarar
verdi¤i belirtilirken, polis
müzeyi talan eden h›rs›zlar›
yakalamak için yürüttü¤ü çal›flmalara devam ediyor. H›rs›zlar›n Spread Eagle E¤itim
Merkezi’ne ba¤l› yard›m cemiyetinin penceresini k›rarak içeri girdi¤i anlafl›ld›. Konu hak›k›nda aç›klama yapan galeri sözcüsü, “H›rs›zlar galerinin hem üst hem de
alt katlar›nda 100 binlerce
sterlinlik zarara yol açt› ve
binaya ciddi boyutlarda zarar verdi. Ancak as›l büyük
zarar galerideki eserlere geldi. Çünkü ço¤u ortadan kayboldu”dedi.

i.o

ritanyal› yazarlar›n yaflam boyu edebi çal›flmalar›na verilen David Cohen Edebiyat Ödülü’nün bu y›lki
sahibi ‹rlandal› flair
Seamus Heaney
oldu.
1995 Nobel
Edebiyat
Ödülü’nün
de sahibi olan
Heaney ödülü-

nü 18 Mart Çarflamba
günü Londra’daki British Library’de düzenlenen bir seramoniyle ald›.
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n Ernest Hemingway’e dair
bilinmeyenler ABD ve Küba’n›n ortak yürüttü¤ü bir
proje kapsam›nda su yüzüne
ç›k›yor. Son bulgular aras›nda yazar›n ‘Çanlar Kimin ‹çin
Çalyor’ adl› roman›n›n alternatif sonu da var. Yaflam›nda
ABD ile Küba aras›nda kültürel bir köprü olan Ernest Hemingway, ölümünden sonra
da iki ülke aras›nda kurulan
ilk siyasi köprüye imza att›.
ABD’nin onlarca y›ld›r devam eden ticaret ambargosuna ra¤men, iki ülke yazar›n
özel evraklar›n›n kurtar›lmas›
konusunda iflbirli¤i yapt›.
Küba Kültürel Miras› Koruma
Konseyi, 2002 y›l›nda New
York merkezli Sosyal Bilim
Araflt›rma Konseyi ile ortak
çal›fl›laca¤›na dair bir anlaflma imzalad›. ‹ki ülke uzmanlar›n›n ortak çal›flmas› sonucu yazar›n daha önce yazd›¤› ve yay›mlanmam›fl bir eseri keflfedilmedi ancak bulunan belgeler aras›nda yazar›n ‘Çanlar Kimin ‹çin Çal›yor’ roman›na yazd›¤› alternatif bir son bulundu.

Ahmet Atafl

ku

n ABD Baflkan› Barack Obama'n›n, baflkanl›k dönemi bittikten sonra yeni bir kitap yazmak için flimdiden anlaflma
imzalad›¤› bildirildi. Baflkanl›k
seçimi kampanyas› boyunca,
ABD'de ve dünyada yay›mlad›¤› kitaplarla en çok satan yazarlar aras›na giren Obama'n›n, yeni kitap anlaflmas›n›, göreve bafllamadan birkaç
hafta önce imzalad›¤› belirtildi. Obama, yeni kitap için de
"Babamdan Hayaller" (Dreams From My Father) kitab›n›n yay›nc›s› Crown Publishing Group ile anlaflt›. Yay›nevi, "Babamdan Hayaller" kitab›n›n orta okul ö¤rencileri veya gençler için k›salt›lm›fl bir
versiyonunu da yay›mlayacak.
Yay›nevi, "Babamdan Hayaller"in k›sa versiyonu için Obama'ya 500 bin dolar ön ödeme
yapt›. ABD Baflkan› Obama,
görev süresi tamamland›ktan
sonra yazaca¤› kitap için ne
kadar para alaca¤›n› ise aç›klamad›. Barack Obama'n›n geçen y›l kitaplar›ndan elde etti¤i telif geliri yaklafl›k 2,5 milyon dolar› buldu.

Britanya’›n en önemli edebiyat ödüllerinden biri olan David Cohen Edebiyat Ödülü bu y›l
Kuzey ‹rlandal› flair Seamus Heaney’e verildi. 18 Mart Çarflamba günü British Library’de
yap›lan ödül töreninde bir konuflma yapan ödülün jüri baflkan› flair Andrew Motion,
Heaney’nin fliirlerinin ça¤›m›z›n ruhunu cesur bir dille kristalize etti¤ini söyledi.
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Obama, kitap
anlaflmas› imzalad›

Kültür
Britanya’n›n en önemli
sanat
edebiyat ödülü ‹rlandal› flairin dünyas›
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Kültür
sanat
dünyas›

için özel olarak haz›rlad›¤› eserler eflli¤inde
izlenebilen görüntüler,
50 y›l önceki Britanya’ya ve iki Britanyal›
ailenin o dönemki hayat›na nostaljik bir yolculuk hissi uyand›r›yor.
18 Nisan’a kadar aç›k
kalacak serginin ve
Thomas Dane adl› galerinin direktörü Martine d’Anglejan-Chatillon, Kutlu¤ Ataman’›n
Britanya’da
sevilen,
sayg› duyulan ve büyük flöhrete sahip bir
sanatç› oldu¤unu ifade
etti.

En cinsiyetçi ”Erkek
Karakter Ödülü”
Recep ‹vedik'e
n 7. Uluslararas› Gezici
Filmmor Kad›n Filmleri
Festivali
kapsam›nda,
Türk sinemas›ndaki cinsiyetçili¤e dikkati çekmek
amac›yla düzenlenen ''Alt›n Bamya'' ödülleri belli
oldu. Garaj‹stanbul'daki
törende Alt›n Bamya jüri
heyeti ad›na konuflan sinema elefltirmeni Alin Taflç›yan, Türk sinemas›nda
kad›nlara yönelik yanl›fl
yaklafl›mlar›n, cinsiyetçi
bak›fl›n yeniden üretilip
temsil edilmesine elefltiri,
karfl› durufl, bir söz söyleme iste¤iyle bu ödülleri
da¤›tmay› uygun gördüklerini söyledi.
Jürinin de¤erlendirmesi
sonucu ''Erkek Karakter
Ödülü''ne ''Recep ‹vedik
2'' filmindeki ''Recep'' karakteri, ''Kad›n Karakter
Ödülü''ne de ''Üç Maymun'' filmindeki ''Hacer''
karakteri uygun görüldü.
''Iss›z Adam'' ve ''Üç Maymun'' filmleri ''Alt›n Bamya Senaryo Ödülü''ne, ''Iss›z Adam'' filmi ise ''Film
Ödülü''ne de¤er bulundu.
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TFC (Turkish Food Centre) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sweetworld, müflteri portföyünü art›r›p ‹ngiltere’deki her
toptanc› ve markete ulaflmak ve markas›n›n gücünü ortaya ç›karmak istiyor. Zamanla tüm ‹ngiltere’ yi kapsayan bir
pazara ulaflma hedefinde emin adamlarla ilerlediklerini aktaran Sweetworld menejeri Serhat Turhal, baflta Eti, Ülker,
Kent markalar› olmak üzere tüm ürün gruplar›yla bu hedeflerini gerçeklefltirmeye çal›flacaklar›n› söyledi.

yeti içerisine girdiklerini aktard›lar.
Bu anlamda ‹ngiltere’de düzenlenen g›da
fuarlar›n› birer f›rsat
olarak de¤erlendirmek

Tesco, Asda gibi büyük
marketlere de ürün
verdiklerini, ama bunu
daha da gelifltirme çabas› içerisine girdiklerini söyledi.

“Sweetworld pazarlad›¤›
ürünler ile piyasada yeterince tan›n›yor. Piyasa
denince tabi etnik pazardan bahsediyorum.
Yabanc› müflterilerimiz
de
var
tabiî ki. Mesela Tesco, Asda. Ama biz bunlarla
yetinmeyip çok daha
yayg›n bir pazara el atmak istiyoruz. Biz büyürken, marka bilinirli¤ini de yayg›nlaflt›rma
gayretindeyiz. Zaman›m›z kaliteli ürünü ucuza
temin etme devri. Biz
de bunu uygulayarak
kaynaklar› do¤ru tespit
edip ondan sonra kendinden ve üründen

Sweetworld menejeri
Serhat Turhal

emin olarak pazara girifl
yap›yoruz. Biliyoruz ki
kaliteli ürünün al›c›s›
her zaman her yerde
ürününe sahip ç›kar ve
›srarla arar. O nedenledir ki firmam›z›n ad›n›
ürünlerimizle markalaflt›raca¤›z” diye konufltu.
Ekonomik krizin etkisini elbette ki hissettiklerini ama elleri kollar›
ba¤l› oturmay› düflünmediklerini de sözlerine
ekleyen Serhat Turhal,
“Krizi f›rsat olarak de¤erlendirmenin yöntemlerini kendimizce tespit
ettik ve onun gereklerini yerine getirmeye çal›fl›yoruz” dedi.

i.o

“Biz büyürken, marka bilinirli¤ini de
yayg›nlaflt›rma gayretindeyiz.
Zaman›m›z kaliteli ürünü ucuza
temin etme devri.”

DO⁄RU STRATEJ‹
DO⁄RU ÜRÜN GAMI
Dünya genelinde izlenen pazarlama stratejilerini yak›ndan takip ettiklerini belirten Turhal,
bunlar içerisinden kendilerine uygun strateji
belirlediklerini ve bu
çerçevede çal›flmalar›n›
yapmaya bafllad›klar›n›
dile getirdi. Turhal,
ürün gam›nda sadece
Türkiye’den getirdikleri
ürünler olmad›¤›n› ‹talya ve Polonya’dan da
ürün getirerek burada
pazarlad›klar›n› söyledi.
Etnik pazarda yeterince
bilinirlik sa¤lad›klar›na
da dikkat çeken Turhal,

rd

istediklerini dile getiren Sweetworld menejeri Serhat Turhal, zaten birçok cash &
cary’lerde olduklar›n›,

ku

‹

giltere’de pazarlayan
Sweetworld yetkilileri,
daha da yayg›nlaflarak,
tüm ‹ngiltere’yi kapsayan bir pazarlama faali-
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ngiltere’de Türkiye markal› ürünlerin tüketimine
olan ilgi gün
geçtikçe büyüyor. Bu büyümenin pazarlama stratejileriyle birlikte geliflti¤ini ortaya koyan baz›
firmalar güçlerini ve
portföylerini geniflletmek için büyük çabalar
sarf ediyorlar. Bu firmalardan biri de TFC
(Turkish Food Centre)
bünyesinde faaliyet yürüten Sweetworld.
Eti, Ülker ve Kent baflta olmak üzere distribütörü oldu¤u birçok
markan›n ürünlerini ‹n-
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Sweetworld ‹ngiltere’deki
Pazar pay›n› büyütüyor
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Centre for Justice
Kolay ve ucuz yolla bütün anlaflmazl›klar›n›z›
ve sorunlar›n›z› çözmek ister misiniz?
Ortaklar›n›zla, ifl yeriyle, yerel hükümetle ve belediyelerle ailenizle,
arkadafllar›n›zla davan›z veya anlaflmazl›k varsa, bütün bu sorunlar›n›z› ve
davalar›n›z› avukata ihtiyac duymadan çözüme kavuflmas›n› istiyor
musunuz ?
Mahkemelere gitmenize gerek duymadan h›zl› , kolay ve en az masrafla
sorunlar›n›z› cözmek istiyor musunuz ?

Centre for Justice size yard›mc› olacak baz› alanlar
* Finans problemleri
* ‹nsurens
* Sa¤l›¤›n›zla ilgili problemler
* Yerel yönetimle , belediyelerle ile ilgili problemleriniz
* ‹nflaat
* Yapm›fl oldu¤unuz kontratlarla ilgi problemler
* Tazminat
* ‹flçi sorunlar›
* Kazalarla ilgili sorunlar
* Ev al›m sat›m› veya ev sahibiyle ilgili problemler
* Ve di¤er problemleriniz

Ücretsiz dan›flmanl›k için 020 7920 0015
numaradan arayarak randevu ayarlay›n›z .
Perflembe günleri saat 4 ile 6 aras› 583 Green Lanes, Haringey, London N8 0RG
bulunan Telgraf gazetesinin offisinde ücretsiz dan›flmanl›k verce¤iz.

‹ngilizce bilmiyorsan›z 02083412021 numardan randevu yapabilirsiniz

29 Throgmorton Street, London EC2N 2AT
Email: info@centreforjustice.org • Tel: 020 7920 0015
Web: www.centreforjustice.org • Fax: 020 7920 0012
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Avrupa Parlementosu seçimleri öncesi
sa¤c› adaylara karfl› birlik ça¤r›s›
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Avrupa Parlementosu seçimleri yaklafl›rken seçim çal›flmalar› da h›z kazand›. Geçti¤imiz y›llarda etkili olan Seçim Platformunun yeniden canland›r›lmas› için Kürt, Türk ve K›br›sl› Türk toplumlar›n temsilcileri görüfl al›flveriflinde bulunurken, ›rkç› BNP (British National Party) adaylar›n›n kazanmamas› için yap›labilecekler üzerinde Parlementoda bir resepsiyon düzenlendi. ‹flçi Partisi ‹slington Milletvekili Emilly Thornberry ve Halkevi Di-

flçi Partisi ‹slington
Milletvekili Emily
Thornberry ve Halkevi Direktörü ‹brahim Do¤ufl taraf›ndan
17 Mart’ta Avam Kamaras›’nda bir resepsiyon
düzenlendi. Geleneksel
Kürt yemeklerinin sunuldu¤u resepsiyon Jubilee Room’da yap›ld›.
Kürt ve Türk toplum
temsilcilerinin yo¤un ilgi gösterdikleri resepsiyona Andy Love (‹flçi
Partisi Milletvekili), Andrew Dismore (‹flçi Partisi Milletvekili ve Parlemento ‹nsan Haklar›
Komisyounu Baflkan›),
Murad Qureshi (Londra
Büyükflehir Belediyesi
Meclis Üyesi), Anne Fairweather (Avrupa Parlementosu Milletvekili
Aday›), Emilly Thornberry (‹flçi Partisi Milletvekili), Neil Jameson

i.o

rektörü ‹brahim Do¤ufl taraf›ndan düzenlenen resepsiyona çok say›da miletvekili ve toplum temsilcileri kat›ld›.

Anne Fairweather, Bambos Charalambous, Andrew Dismore, ‹brahim Do¤ufl, Neil Jameson

Ücretsiz deneme dersleri
bu reklamla verilmektedir.
Lütfen yetkililerle görüflün.

4 hafta 12 hafta 24 hafta 42 hafta

‹ngilizce

IELTS / FCE
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(Akademik y›l)

yapt›¤› konuflmada Kürt
ve Türk toplumlar›n seçimlere daha aktif kat›larak seçim sonuçlar›nda
etkili olmas›n› istedi ve
afl›r› sa¤c› adaylar›n kazanmas› durumunda en

52 hafta
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£ 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›

çok yabanc›lar›n zarar
göreceklerinin alt›n› çizdi.
“LONDRA ÇOK
KÜLTÜRLÜ B‹R
fiEH‹R”
‹flçi Partisi Milletvekili ve
Parlemento ‹nsan Haklar› Komisyonu Baflkan›
Andrew Dismore da resepsiyonda k›sa bir konuflma yapt›. Kürtlerin
Newroz festivaline öncülük ettiklerini ve bir
kültür ziyafeti sunduklarn› belirten Dismore,
“Londra çok kültürlü bir
flehirdir ve buray› asla
afl›r› milliyetçi adaylar
temsil edemez, bu nedenle sa¤c› adaylara yol

“LONDRA’YA ‹fiÇ‹
PART‹L‹ TEMS‹LC‹
YAKIfiIR”
Resepsiyona ev sahipli¤i
yapan Emilly Thornberry ise yapt›¤› konuflmada Kürt ve Türk toplumlar›n›n seçimlerde
önemli bir rol oynayabileceklerini ve onlar›n da
en iyi ‹flçi Partisi taraf›ndan temsil edilece¤ini
belirterek, “Kürt toplumu dendi¤i zaman eskiden herhangi bir toplum
olarak alg›lard›m ama
flimdi Kürt toplumu dendi¤inde ço¤unun ad›n›
biliyorum. Londra çok
kültürlü bir flehirdir ve
milliyetçi adaylar asla
Londra’y› temsil edemezler. Londra’ya ‹flçi
Partili aday yak›fl›r” dedi. Sa¤c› adaylar›n kazanmamas› için dayan›flma vurgusunun yap›ld›¤› konuflmalar›n ard›ndan kat›l›mc›lar ikili tart›flma ve tan›flma imkan›
buldular. ‹ki saat kadar
süren resepsiyonda konuklar geleneksel Kürt
mutfa¤›n› tan›ma f›rsat›n› buldular.

£ 1.600 (2 sene)
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£297

“SA⁄CI
ADAYLARA YOL
VERMEYEL‹M”
Resepsionun aç›l›fl konuflmas› Halkevi Direktörü ‹brahim Do¤ufl taraf›ndan yap›ld›. Do¤ufl
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(London Citizens Örgütü Lideri) ve Bambos
Charalambous (Enfield
Belediye Meclis Üyesi
ve ‹flçi Partisinden Miletvekili Aday›) konuflmac› olarak kat›ld›lar.

Bütün kurslarda
%15 indirim

Genel ‹ngilizce
Kurslar› sadece
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‹

vermeyelim. Bizler tüm
toplumlarla dayan›flma
içinde olmal›y›z. Kürt ve
Türk toplumlar› kültürel
aç›dan çok kültürlü olan
Londra’ya renk kat›yorlar” dedi.

‹flçi Partisi ‹slington Milletvekili Emily Thornberry ve Halkevi
Direktörü ‹brahim Do¤ufl

5

G-20'nin güvenli¤ine 10 milyon sterlin harcanacak
Londra’da yap›lacak G-20 zirvesi ‹ngiltere’ye pahal›ya mal oluyor. Güvenlik önlemlerinin maliyeti 10 milyon sterlini bulacak.
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w
w

banc› koruma görevlilerine
de zirve boyunca ‹ngiltere'de silah tafl›yarak kendi
liderlerini korumalar› için
izin verilece¤i kaydedildi.

rg

amaçla sivil k›yafetli, silahl› polislerin kalabal›klar›n
aras›na, keskin niflanc›lar›n
da çat›lara yerlefltirilece¤i
bildirildi. Bu arada baz› ya-

Kaçak göçmenler için yeni bir al›koyma merkezi
Kaçak göçmenlere karfl› her geçen gün yeni tedbirler alan hükümet bu amaçla 426
kifli kapasiteli bir al›koyma merkezi daha açmay› planl›yor. Gatwick havalan›na
yak›n bir yerde bir süredir çal›flmalar› yürütülen Brook House ad›ndaki al›koyma
merkezi geçti¤imiz Çarflamba günü ‹çiflleri Bakan› Jacqui Smith taraf›ndan aç›ld›.
açak
göçmenlere
karfl› her geçen gün
yeni tedbirler alan
hükümet bu amaçla 426 kifli kapasiteli bir al›koyma
merkezi daha açaca¤›n› duyurdu. Brook House al›koyma merkezi 426 kiflilik kapasitesi ile ülkenin en büyük al›koyma merkezi durumunda. Yeni kurulan
kamp›n hemen yak›nlar›nda 136 kiflilik Tinsley House ad›nda baflka bir al›koyma merkezi de var. ‹çiflleri
Bakan› Jaqui Smith aç›l›fl
konuflmas›nda Brook Hou-

K
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40 HEYETE 24 SAAT
ÖZEL KORUMA
Bu arada Scotland Yard'›n
da zirveye kat›lan ve aralar›nda ABD Baflkan› Barack
Obama'n›n da bulundu¤u
20 ülkenin liderlerini koruyabilmek için özel haz›rl›k
içinde oldu¤u ifade edildi.
Polisin zirve boyunca 40

ayr› diplomatik heyete 24
saat boyunca verilecek
özel koruma hizmetleriyle
ilgili haz›rl›klar›n› da sürdürdü¤ü belirtildi. Bu

i.o

KÜRESELLEfiME
KARfiITLARI PROTESTO
GÖSTER‹LER‹NE
HAZIRLANIYOR
Özellikle G-20 zirvesi boyunca küreselleflme karfl›tlar› ve di¤er anarflist gruplar›n, baflkent Londra'n›n
baflta finans merkezi City
olmak üzere çeflitli bölgelerinde yapmaya haz›rland›¤› protesto gösterilerini
önlemek için, 3000 toplum
polisinin görev yapmas›n›n planland›¤› kaydedildi.

Polisin müdahalesini önlemek için çocuklar›n› da
yanlar›nda getirmeyi düflünen göstericilerin, baflkentte hayat› felç etmeyi ve zirvenin yap›lmas›n› önlemeyi amaçlad›¤› dile getirildi.
Protestocu gruplar›n, kamyonlar dolusu kumu Londra caddelerine döktürüp
ulafl›m› felç etmeyi planlad› ifade edilirken, protestocular›n özellikle City bölgesinde baz› finans kurulufllar›na ait yüksek bina
ve gökdelenlere t›rmanmas›n› engellemek üzere, t›rmanma e¤itimli polislerin
de görev yapmas›n›n beklendi¤i belirtildi.

se al›koyma merkezinin Britanya s›n›rlar›n› güvende tutaca¤›n› söyledi. Bir süredir
inflaat halinde olan Brook
House’a karfl› 2007 y›l› nisan ay›nda dev bir gösteri
yap›lm›flt›. Geçti¤imiz Eylül
ay›nda ise 300 kadar gösterici al›koyma merkezinin
karfl›s›nda protesto amaçl›
kamp kurdular ancak tüm
karfl› eylemler hükümete
geri ad›m att›ramad›. Yap›lan protestolarda göçmenlerin haklar›na ve s›n›rs›z bir
dünyaya dikkat çekilirken
‹çiflleri Bakan› Smith ise s›-

rd

‹

G-20 program› boyunca
vardiyalar halinde çal›flaca¤› belirtildi.

ku

ngiltere'de G-20 zirvesi
öncesi terör sald›r›s›
tehlikesinin flimdiye kadarki en yüksek seviyesine
ulaflmas› nedeniyle polis,
haz›rl›klar›n› yo¤unlaflt›rd›.
Londra'n›n güvenli¤inden
sorumlu Metropolitan Polis
Teflkilat›’n›n yan› s›ra di¤er
emniyet müdürlükleri elemanlar›n›n deste¤iyle zirveden önce ve zirve s›ras›nda al›nacak güvenlik
önlemlerinin toplam bütçesi 10 milyon sterlin civar›nda olacak.
‹lgili polis teflkilatlar›nda
bütün izinlerin kald›r›ld›¤›
ve güvenlik görevlilerinin

n›r güvenli¤inin ne kadar
önemli oldu¤unu ve Britanya’da her hangi bir yasal
hakk› olmayanlar› al›koyacaklar›n› ve ülkelerine geri
göndereceklerini söyledi.
Jacqu Smith 2008 y›l›nda 5
bin kadar kaçak göçmeni
s›n›r d›fl› ettiklerini ve bu rakam›n 2009 y›l› içinde artaca¤›n› da söyleyerek “Geçerli bir vizeye sahip olmayanlar ya da s›¤›nma hakk›
red edilmifl iltiacac›lar› s›n›r
d›fl› etmek yönündeki çal›flmalar›m›z› yo¤unlaflt›raca¤›z” dedi.
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Trafalgar Square’de kaçak
göçmenler için büyük bir
miting düzenlenecek

Ayn› kurum geçen sene yine ayn› amaçla
gösteri yapm›fl ve 10
binden fazla göstericin›n yan› s›ra Londra
eski belediye baflkan›
Ken Levignstone ve bir
çok siyasetçi aktik kat›larak destek sunmufllard›.
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ÖNCE ÇALIfiMA
HAKKI SONRA
OTURUM HAKKI
Konu ile ilgili görüfllerine bafl vurdu¤umuz
Citizen Organising Foundation yöneticisi Neil Jameson, Kürt ve
Türk toplumlar› ile yak›n dayan›flma içinde
olduklar›n› söyledi.
Bir çok politikac› ve
kurum taraf›ndan desteklendiklerini de hat›rlatan Jameson, “Bi-

zim
kampanyam›z›n
amac› Britanya’da dört
ve daha fazla y›l kalan
ve oturum hakk› alamam›fl olanlar›n en az
iki y›ll›k çal›flma hakk›na sahip olmalar›d›r.
Bu iki y›ll›k sürenin sonunda göçmenlere oturum hakk› verilmelidir.
Ancak hükümet daha
çok göçmen gelir endiflesi ile bu ad›m› atmaktan çekiniyor” dedi.

w

Çal›flma ve oturum izni
almak için hemen bizi aray›n
• Ankara Anlaflmas›na baflvuru ve vizenin uzat›lmas›
• Ö¤renci vizlerine baflvurular

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

w

• Süresiz oturum için baflvurular
• Vatandafll›k baflvurular›

• Vize süresini aflanlar için düzenlemeler

w

• 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

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
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ÜÇ TALEP
Neil Jameson öncülük
ettikleri kampanya ve
mitingte hükümetten üç
taleplerinin olaca¤›n› ve
bunlar› binlerce kiflinin
a¤z›ndan hükümete duyuracaklar›n› söyledi. Jameson bu talepleri flöyle
s›ralad›: “Birincisi, göçmenlerin Britnaya vatandafll›¤›na al›nmas› için
bir yol haritan›n›n ç›kar›lmas›. ‹kincisi, göçmenlerin Britanya toplumu

rd

ritanya’daki
kaçak göçmenlere
oturum
hakk› verilmesi
için Trafalgar Square’de
büyük bir gösteri düzenlenecek.
Citizen Organising Foundation (Yurttafll›k Örgütleme Kurumu) taraf›ndan “Strangers into
Citizens” kampanyas›

kapsam›nda ele al›nan
miting için çok yönlü
çal›flmalar sürüdürlüyor.

ku

Telgraf Gazetesi
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Hasan Uflak

i.o

Britanya’da say›lar› 500 bini bulan kaçak göçmenlere oturum hakk› verilmesi için 4 May›s’ta Trafalgar
Square’de büyük bir gösteri düzenlenecek. Citizen Organising Foundation (COF) taraf›ndan Strangers
into Citizens (Yabanc›lara Vatandafll›k) kampanyas›n›n bir parças› olarak düzenlenecek olan dev gösteriye bir çok politikac›n›n yan› s›ra Londra Büyükflehir Belediye baflkan› Boris Johnson’un da
konuflmac› olarak kat›lmas› bekleniyor.

Citizen
Organising
Foundation
yöneticisi
Neil
Jameson

ve ekonomisi içinde
kendilerini daha rahat
ifade edebilmeleri ve bunun kabul görmesi.
Üçüncü olarak da uzun
y›llar oturum hakk› için
bekleyen ve yaflad›klar›
belirsizlikten dolay› her
geçen gün psikolojileri
bozulan insanlar›n durumlar›n›n dikkate al›narak göçmenlerin en temel sorunlar›ndan biri
olan belirsizlik sürecinin
uzun tutulmamas›d›r.”

8

Fed-Bir’den Trafalgar’daki Newroz
etkinli¤ini destekleyenlere teflekkür mesaj›

w

w

w

i.o

kampanyalar› bofla ç›karmaya davet ediyoruz. Destek
mesajlar›n›z› fedbir@googlemail.com adresine bekliyoruz. Newroz Piroz Be!”
Newroz 2009
Tertip Komitesi

ku
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leri son koz olan güvenlik
gerekçesi de herkesin huzurunda bofla ç›kt›. fiu anda
ise etkinlik sonras› karalama
kampanyalar› düzenlemekteler, biz de halklar›m›z› ve
demokratik kamuoyunu bu

iv
a

B

ve Gençlik ‹nisiyatifine;
Sponsor olarak finansal destek sa¤layan tüm kurulufllara; Etkinli¤imize kat›l›m sa¤layarak, bizlerle birlikte olan
halklar›m›za ve dostlar›m›za
teflekkür ederiz.
Trafalgar’da gerçekleflen etkinli¤imiz konusunda Türk
bas›n›nda çeflitli yorumlar
yap›ld›. Ayr›ca ‹ngiltere Türk
Dernekleri Federasyonu taraf›ndan baz› as›ls›z aç›klamalar gündeme geldi.
Hepimiz de fark›nday›z ki
dünyada hiçbir fleyi politikadan tamamen soyutlamak
mümkün de¤il. Gerçeklefltirilen etkinlik ne olursa olsun kat›l›mc›lar yasalar çerçevesinde kendi politik
renklerini göstermekte özgürdürler. Tüm halklar
Newroz’u farkl› biçimlerde
tan›mlar ve kutlarlar. Kürt
Halk› için Newroz’un mitolojik anlam›yla bugünkü anlam› benzerdir, kültürel bir
etkinlik olmas›n›n yan› s›ra
özgürlü¤ü ve direnifli simgeler. Türkiye’de dahi devlet
Kürt halk›n›n sembolleriyle
halk› ay›rmay› baflaramazken ‹TDF hangi cüretle bunu bizlere dayatmaya kalk›yor anlayabilmifl de¤iliz. Etkinli¤i gerçeklefltiren kurumlar›m›z Türkiyeli ve Kürdistanl› demokratik kurumlar›n da deste¤iyle yaklafl›k
5 y›l› aflk›n bir süredir Trafalgar meydan›nda Newroz
kutlamalar›n›n gerçeklefltirilebilmesi için çaba harcamaktad›r. Her ne hikmetse
etkinli¤in yap›laca¤› y›l bugüne kadar Newroz etkinli¤i
diye birfley ak›llar›na gelmeyen ‹TDF birden Newroz
kutlamalar›n›n içerisine dahil edildi. Kurumlar›m›z›n
tüm iyi niyet giriflimlerine
ra¤men faflist tutumlar›ndan
vazgeçmeyerek Kürt düflmanl›¤› yapmaya devam ettiler. Amaçlar› bu etkinli¤i
sabote etmekti, bunun için
de bafl›ndan beri elinden
geleni yapt›lar fakat baflar›l›
olamad›lar. ‹TDF’nin d›fl›nda
etkinlik için yap›lan toplant›larda hiçbir toplum temsilcisi herhangi bir dayatma
yapmad›, gündeme getirdik-
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ritanya Kürt dernekleri Federasyonu 14 Mart Cumartesi günü Trafalgar
meydan›nda kutlanan Newroz etkinli¤ine iliflkin bir bas›n bildirisi yay›nlad›. Bildiride etkinli¤e destek veren kifli ve kurulufllara teflekkür
edildi. Bas›n bildirisinde ayr›ca ‹ngiltere Türk Dernekleri Federasyonu taraf›ndan
yap›lan baz› as›ls›z aç›klamalar sert flekilde elefltirilidi.
Bildiride flu ifadelere yer verildi: “Tüm engelleme giriflimlerine ra¤men, 14 Mart
Cumartesi günü Trafalgar
meydan›nda 20 bin kiflinin
kat›l›m›yla coflkulu bir Newroz kutlamas› gerçeklefltirdik. Baflta Kürt halk› olmak
üzere Ortado¤u halklar› için
tarihi önem tafl›yan Newroz’un dünya çap›nda özgürce kutlanmas› u¤runa flehit düflenler ve bu u¤urda
hala mücadele yürütenler
önünde sayg›yla e¤iliyoruz.
Bu tarihi kutlamay› Londra’n›n tarihi meydan› Trafalgar’da gerçeklefltirmemize olanak sa¤layan Londra
Büyükflehir Belediyesine teflekkür ederiz.
Yaz›l› ve/veya sözlü mesajlar›yla bizlere destek veren
Say›n Baflbakan Gordon
Brown’a, Muhafazakar Parti
Baflkan› Say›n David Cameron’a, Liberal Demokrat Parti Baflkan› Say›n Nick
Clegg’e, Kürdistan Bölge
Hükümeti Baflkan› Say›n
Neçirvan Barzani’ye, Kürdistan Ulusal Kongresi Baflkan›
Say›n Tahir Kemalizaye’ye,
Say›n Lordlara, Say›n Avrupa Parlamentosu Milletvekillerine, Say›n Milletvekillerine;
Bu etkinli¤in yap›lmas›n›
destekleyen Daymer, GikDer, YÇKM, ATIK, TEB,
KCC(OVAL) ve tüm di¤er
demokratik kitle örgütlerine;
Etkinli¤in organizesinde yer
alan ve eme¤i geçen Halk
Konseyi, Kürt Dernekleri
Federasyonu Fed-Bir, Kürdistan Ulusal Kongresi Londra temsilcili¤i, Halkevi,
Kürt Toplum Merkezi (Haringey), Roj Kad›n Meclisi
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B r i t a n y a K ü r t d e rn e k l e r i F e d e ra s y o n u ( F e d - B i r ) bi r b a s › n b i l d i ri s i y a y › n l a y ar a k 1 4 M ar t C u m a r t e s i g ü n ü
Trafalgar meydan›nda kutlanan Newroz etkinli¤ine destek veren kiflflii ve kuruluflflllar ile kat›lanlara teflfleekkür etti.
B a s › n b i l d i r i s i n d e ‹ n g i l t e r e T ü r k D e r n e k l e r i F e d e r as y o n u t a r a f › n d a n y ap › l a n b a z › a s › l s › z a ç › k l a m a l a r s e r t
flfleekilde eleflflttirilerek, ‹TDF’nin baflflllatt›¤› karalama kampanyas›na dikkat çekildi.
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‹KL‹M SORUNU
KÜRESELD‹R
‹lk konuflmac› olarak söz alan
Jean Lambert Kürt halk›n›n
Newrozunu bir kez daha kutlad›ktan sonra parti olarak
dünya kaynaklar›n›n eflitçe
da¤t›lmad›¤›na inand›klar›n›
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w
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Yefliller Partisi Avrupa Parlementosu Milletvekili Jean Lambert

S

rg

belirtti. Lambert, yaflanan a¤›r
iklim sorununun küresel oldu¤unu ve çözümün de küresel oldu¤unu söyleyerek “Tar›m politikas›n›n nas›l uyguland›¤› ve Dünya Bankas›n›n
durumunu ve neler yapt›¤›n›
iyi araflt›rmal›y›z. Günefl enerjisinden yat›r›mlar yap›lmal›d›r
ve do¤al enerji projeleri desteklenmelidir” dedi.Yefliller
Partisinin ekonomik politikas›
olan “The Green New Deal”
hakk›nda da bilgi veren Lambert, “Yeflil ‹fller” kavram›na
da aç›kl›k getirdi. Binalar yap›ld›¤›nda izolasyona dikkat
edilmesi gerekti¤ini ve bu ifllerde çal›flanlar›n e¤itilmesi
gerekti¤ini belirten Lambert,
“Bütün projeler uygulanmaya
geçildi¤inde do¤an›n korunmas› birincil plana al›nmal›d›r
ve insanlar›n sa¤l›klar›na dikkat edilmelidir” dedi.

i.o

K

ith Flett (Haringey Esnaflar
Kurulu Baflkan›) ve Chris
Freeman (Crouch End Projesinden) konuflmac› olarak kat›ld›lar.

on y›llar›n en a¤›r
ekonomik krizini
yaflayan ‹ngiltere’de iflsizlik her geçen
gün art›yor. Ulusal ‹statistik
Kurumu’nun
(ONS) aç›klad›¤› rakamlara göre ‹ngiltere’de iflsiz say›s› 2 milyon 30 bine dayanarak, son 12 y›l›n en
yüksek
seviyesine
ulaflt›.
ONS’›n yay›nlad›¤› rakamlara göre 2008 y›l›n›n Kas›m ve Aral›k aylar› ile 2009’un Ocak
ay›nda toplam 165 bin
kifli daha iflini kaybetti.
Kurumun yay›nlad›¤›
istatistiklerde ayr›ca
2009’un Ocak ay›nda
iflsizlik yard›m› alanlar›n say›s›n›n 138 bin
artarak, 1.39 milyona
ulaflt›¤› da ortaya ç›kt›.
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ürt toplumunun ço¤u
etkinli¤ine kat›larak
destekte bulunan Yefliller Partisi Avrupa Parlementosu Milletvekili Jean Lambert,
Yefliller Partisi Haringey ‹lçe
Örgütü taraf›ndan düzenlenen “Green Work and the
Recession” (Yeflil Çal›flma ve
Resersiyon) bafll›kl› halk toplant›s›na kat›ld›. Kürt Toplum
Merkezi’nde (KCC) düzenlenen toplant›ya Sean Thamson
(Yefliller Partisi Aktivisti), Ke-

Global ekonomik krizin en fazla etkiledi¤i ülkelerin bafl›nda gelen
‹ngiltere’de iflsiz say›s› 2 milyonu geçti. Ulusal ‹statistik Kurumu’nun (the
Office for National Statistics) geçen hafta aç›klad›¤› rakamlara göre iflsizlik
oran› son 12 y›l› en yüksek seviyesine ulaflarak yüzde 6.5’e ç›kt›.

‘2009 YILIDA ‹fiS‹Z
SAYISI 3 M‹LYONU
GEÇECEK’

‹ngiltere Ticaret Odas›
(The British Chambers of
Commerce) ise geçti¤imiz günlerde yapt›¤›
aç›klamada 2010 y›l›n›n
sonlar›na do¤ru iflsiz say›s›n›n yüzde 10’a ulaflarak 3 milyon 200 bini geçece¤i tahmininde bulundu. Ticaret Odas›’›n›n
yapt›¤› bir araflt›rma ‹fl ve
‹flçi Bulma Kurumu’na
(jobcentre) baflvuranlar›n

rd

Önümüzdeki May›s ay›nda yap›lacak olan Avrupa Parlementosu seçimlerinde destek
toplamak amac›yla Yefliller Partisi Avrupa Parlementosu Milletvekili Jean Lambert Kürt
Toplum Merkezi’nde (KCC) düzenlenen bir halk toplant›s›na kat›ld›. Halk toplant›s›nda
Kürtlerin yan› s›ra Haringey’de oturan Yefliller Partisi üyeleri de haz›r bulundu.

‹flssiz say›s› 2 milyonu geçti

ku

Jean Lambert KCC’de
‘yeflil’ politikay› anlatt›

say›s›n›n her geçen gün
artt›¤›n› gösterirken, bofl
olan her ifl pozisyonu
için ortalama 10 insan›n
ifl baflvurusunda bulundu¤u ortaya ç›kt›. Öte
yandan IMF geçti¤imiz
hafta yapt›¤› aç›klamada
‹ngiltere’de yaflanan resesyonun dünyan›n geliflmifl di¤er ülkelerinde
yaflanan reseyondan daha uzun sürece¤i uyar›s›da bulunarak, ‹ngiltere
ekonomisinin bu y›l yüzde 3.8 küçülece¤i tahmininde bulunmufltu.
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Hackney Belediyesi
esnaflar› bir araya getiriyor

Londra Yüksek Mahkemesi, 2005 y›l›nda Londra'n›n
kuzeyindeki Buncefield yak›t deposunda meydana gelen
kazan›n tümüyle Total'›n hatas› oldu¤una hükmetti.
ondra Yüksek Mahkemesi, 2005 y›l›nda
Frans›z petrol devi Total'a ait bir depoda meydana gelen patlamadan tümüyle Frans›z flirketi sorumlu tutarak 750 milyon
Sterlin zarar› karfl›lamas›na
karar verdi. Mahkeme, Londra'n›n kuzeyindeki Buncefield yak›t deposunda meydana gelen kazan›n tümüyle Total'›n hatas› oldu¤una
hükmetti. Londra Yüksek
Mahkemesi'nin karar›nda
150 bin ton yak›t›n imha oldu¤u kaza sonras›nda çevrede bulunan bir çok yerleflim birimi ile di¤er fabrikalar›n zararlar› ve temizlik çal›flmalar›n›n toplam maliyetinin 750 milyon Sterlin (800
milyon Euro) oldu¤u kaydedildi. Buncefield yak›t

w

L

w

w

deposunun çal›flanlar›n›n
tümünün Frans›z petrol devi Total ile anlaflmal› oldu¤u
hat›rlat›lan kararda, bununla tüm sorumlulu¤un da bu
flirkete ait oldu¤una hükmedildi. Aral›k 2005'de Londra'n›n kuzeyinde meydana
gelen patlama sonras› ülkenin y›ll›k yak›t ihtiyac›n›n
yüzde 5'i imha olmufltu. Kazada onlarca kifli yaralanm›fl
ve binlerce insan evlerini
terketmek zorunda kalm›flt›.
Buncefield patlamas›, so¤uk
savafl sonras› Avrupa'da yaflanan en büyük patlama
olarak tarihe geçmiflti.

dirmeleri gerekiyor. Kat›l›m
talebi 020 8356 3448 nolu
telefon ya da procure-

ment.admin@hackney.gov.uk adresinden email ile yap›labilir.

i.o

men ücretsiz olacak ama
kat›lmak isteneylerin önceden kat›l›m taleplerini bil-

rd
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Yüksek Mahkeme
Total'a ceza ya¤d›rd›

Hackney Belediye taraf›ndan düzenlenen toplant› ve
etkinliklere kat›lmak tama-

ku

H

bölgede yerel esnaftan bu
alanda yat›r›m yapmalar›n›n da istenece¤i kaydedildi. Hackney Belediyesi taraf›ndan yap›lan aç›klamaya göre inflaat sektörüne
iliflkin rakamlar ve grafikler
eflli¤inde çok yönlü bilgilendirmeler de yap›lacak.
Bu amaçla giriflimcileri davet eden belediye yetlikileri planlar hakk›nda verecekleri bilgiler kadar geçmifle iliflkin de bilgilerndirmeler yapacaklar.
Geçen y›l inflaat sektörüne
10 milyon Sterlin harcad›klar›n›n bilgisini veren Belediye yetkilileri bu y›l ve
önümüzdeki y›l bu rakam›n katlanarak artaca¤›n›
belirttiler.
Yap›lacak olan etkinlikte
bir çok iflletme bir araya
gelecek ve yüz yüze tart›flma imkan› bulacaklar.

iv
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ackney Belediyesi 31 Mart Sal›
günü Hackney
s›n›rlar› içinde
çal›flan küçük, orta ve büyük ölçekli iflletmeleri bir
araya getirmeyi planl›yor.
Shoreditch Town Hall’de
saat 10.00 ile 14.00 aras›nda
yap›lacak olan etkinli¤e
çok say›da ifl adam›n›n kat›lmas› bekleniyor.
Dolston Junction, Hackney
Central
ve
Hackney
Wick’de üç kalk›nma projesi çal›flmas›n› yürüten
Hackney Belediyesi bu çal›flmalar›na bölge esnaflar›n› katmak için kapsaml› bir
çal›flma da yürütmüfltü.
Hackney Belediyesi, Olimpiyatlara haz›rlanmak için
inflaat çal›flmalar›na da h›z
verdi. Üç büyük kalk›nma
projesinin yan› s›ra çok say›da inflaat›n da yap›laca¤›

rg

Hackney Belediyesi yürüttü¤ü üç önemli kalk›nma projesi ile lider belediye olma yolunda ilerken, düzenleyece¤i yeni
etkinliklerle esnaflara destek olmaya çal›flacak. Londra 2012 olimpiyatlar›na da ev sahipli¤i yapacak olan belediyelerden
biri olan Hackney Belediyesi bu kez küçük, orta ve büyük ölçekli iflletmeleri bir araya getirmek için toplant› düzenliyor.
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Holloway’de kanl› sald›r›:
El Kaide’ye karfl›
Pazarc›kl› baba yaflam›n›
siviller de görev alacak
yitirdi, o¤lu yaral›

rg

yafl›ndaki o¤lunun ise yaral› bir flekilde hastaneye kald›r›ld›¤› bildirildi.
aklafl›k 10
y›ld›r Londra’da yaflayan Marafl’›n
Pazarc›k ilçesi Cimikan köyünden
50 yafl›ndaki Ahmet
Paytak 22 Mart Pazar
akflam› Holloway Hornsey Road’ta çal›flt›¤› Euro & Wine Food Store
adl› markette u¤rad›¤›
silahl› sald›r› sonucu
yaflam›n› yitirdi.

Y

d›rgan›n Paytak ve o¤luna silahla birkaç kez
atefl etti¤i belirtiliyor.

lis kaynaklar› bir aç›klama yapmad›lar.
Silahl› sald›r› sonucu
hayat›n› kaybeden üç
çocuk babas› Ahmet
Paytak’›n Euro & Wine
Food Store adl› markette çal›flt›¤› ve sald›r›dan
önce o¤lunun kendisini
ziyarete geldi¤i kaydedildi.

i.o

“S‹V‹L KES‹MLER DE
MÜCADELEYE DAH‹L
ED‹LM‹fiT‹R”
Baflbakan
Gordon
Brown, Observer Gazete-

si’nde yay›nlanan makalesinde, ‹ngiltere'nin terörle
mücadeleyi yeni bir seviyeye yükseltti¤ine iflaret
etti.
Brown yaz›s›nda, "Bugün
art›k sadece polis, asker
ve istihbarat elemanlar›
de¤il ayn› zamanda belediyeler, itfaiye gibi acil
yard›m servisleri ve toplumun çeflitli sivil kesimleri
de mücadeleye dahil edilmifltir. Bu kifliler çarfl›, havaalan›, spor sahas› gibi
yerlerde insanlar› nas›l izleyip, tehdidi nas›l önceden alg›layacaklar›n› ö¤reniyor" dedi.
‹stihbarat birimilerinin büyük bir terör sald›r›s›n›
ciddi bir olas›l›k olarak
gördükleri ‹ngiltere'de,
yeni strateajinin bu hafta
resmen kamuoyuna duyurulmas› bekleniyor.

u¤rad›. Sald›r›da üç çocuk babas› Ahmet Paytak hayat›n› kaybederken, 21

SALDIRININ NEDEN‹
HENÜZ B‹L‹NM‹YOR
Sald›r›yla ilgili henüz
hiç kimsenin tutuklanmad›¤› bildirilirken, sald›r›n›n neden gerçeklefltirildi¤ine iliflkin po-

rd

‹

flinin, halk›n toplu olarak
bulundu¤u yerlere yönelik Mumbai tarz› bir sald›r›ya karfl› e¤itilmesi. Bu
kifliler, olas› bir sald›r›da
kullan›lacak ekipmanla
da donat›l›yor.

köyünden 50 yafl›ndaki Ahmet Paytak adl› kifli ile o¤lu silahl› sald›r›ya

SALDIRIDA O⁄LU
YARALANDI
Sald›r›n›n akflam 22.0023.00 saatleri aras›nda
gerçekleflti¤i bildirilirken, sald›r›da Ahmet
Paytak’›n 21 yafl›ndaki
o¤lunun da yaraland›¤›
ve hastaneye kald›r›ld›¤› belirtildi. Markete
motorsikletle gelen sal-

iv
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ngiltere’de El Kaide
tehdidine
karfl›,
ma¤aza güvenlik
elemanlar›ndan
çarfl› yöneticilerine
kadar 60 bin sivilin
terör eylemine karfl› e¤itildi¤i bildirildi.
‹çiflleri Bakanl›¤›, ülkede,
dünyan›n en kapsaml› terörle mücadele stratejisinin uygulamaya geçirildi¤ini duyurdu.
‹stihbarat birimlerinin en
büyük tehdidin El Kaide'den geldi¤i yolundaki
görüflü dikkate al›narak
haz›rlanan stratejide, güvenlik güçlerinin yan›s›ra,
siviller de terörle mücadeleye aktif olarak kat›l›yor.
Yeni stratejinin en dikkat
çeken unsuru, aralar›nda
oteller ve ifl merkezlerinin
yöneticileriyle çal›flanlar›n›n bulundu¤u 60 bin ki-

Kuzey Londra’n›n Holloway semtinde Marafl’›n Pazarc›k ilçesi Cimikan

ku

‹ngiltere’de El Kaide tehdidine karfl›, ma¤aza
güvenlik elemanlar›ndan çarfl› yöneticilerine kadar
60 bin sivilin terör eylemine karfl› e¤itildi¤i ve olas› bir
sald›r›da kullan›lacak ekipmanla donat›ld›klar› aç›kland›.

.a
rs

Google Street View kiflilik
haklar›n› ihlal ediyor...

w

Geçti¤imiz hafta ‹ngiltere'de de devreye giren, gerçek sokak görüntüleriyle navigasyon
hizmeti sunan Google Street View, gizlilik haklar› ihlali nedeniyle flikayet ediliyor.
ullan›c›lar›n Goo g l e
M a p s ,
Google
Earth gibi servisler ile göz att›klar› haritalar üzerinde özel bir teknikle çekilmifl foto¤raflar sayesinde sokak seviyesinde sanal olarak dolaflmas›na imkan tan›yan
Google Street View,
‹ngiltere'de 19 Mart tarihinde aktif hale getirildi.
Ülke içinde Aberdeen,
Belfast, Birmingham,
Bradford, Bristol, Cambridge, Cardiff, Co-

w

w

K

ventry, Derby, Dundee, Edinburgh, Glasgow, Leeds, Liverpool,
Londra, Manchester,
Newcastle, Norwich,
Nottingham Oxford,
Scunthorpe, Sheffield,
Southampton, Swansea ve York flehirlerinde
kullan›labilen servis,
insanlar›n kiflilik haklar›n›n ihlal edilmesi
nedeniyle daha ilk haftadan birçok foto¤raf›
kullan›mdan kald›rd›.
SOKAKTA DOLAfiAN
‹NSANLARI
GÖRÜNTÜLÜYOR
Google'›n 360 derecelik foto¤raf çekebilen

özel kameralarla donatt›¤› otomobilleri sokaklarda gezdirerek
kaydetti¤i foto¤raflarla
sa¤lad›¤› servis, haliyle
sokakta
dolaflmakta
olan insanlar› da görüntülüyor. ‹ngiltere'de
uygunsuz olarak görüntülendi¤i nedeniyle
foto¤raflar›n›n servisten kald›r›lmas›n› isteyenler aras›nda Soho
bölgesinde bir erotik
ürün ma¤azas›ndan ç›kan bir adam, Shoreditch'de kusarken görüntülenen bir kad›n
ve di¤erlerinden çok
farkl› bir flekilde, polis
taraf›ndan kelepçele-

nen biri de bulunuyor.
Google ise, flimdiye
kadar yap›lan tüm flikayetleri h›zl›ca iflleme
ald›¤›n› ve sözü edilen
tüm foto¤raflar›n sistemden ç›kar›ld›¤›n›
veya insanlar›n yüzlerinin mozaiklendi¤ini
belirtiyor. Firma ayr›ca
yap›lan
flikayetlerin
beklenenden çok daha
az say›da oldu¤unu
ifade ediyor.
ABD'de 2007'de hizmete bafllayan servis,
‹ngiltere'yle
birlikte
Hollanda,
Japonya,
Fransa, Yeni Zelanda,
‹talya ve ‹spanya'da da
kullan›labiliyor.

rg

12

w

ETK‹NL‹KLER‹ BBC DE
‹ZLED‹

w

w

NEWROZ ATEfi‹ YÜKSELD‹
Çocuklar için haz›rlanan
Newroz etkinliklerinden
sonra Kürt Toplum Merkezi’nde (KCC) bir araya
gelen yaklafl›k 1500 kifli,
Newroz ateflini büyük
bir coflku ile karfl›lad›lar. Sayg› duruflu ile
bafllayan Newroz kutlamalar›nda Britanya
Halk
Meclis i

Croydon Belediyesi
taraf›ndan düzenlenen
Newroz resepsiyonuna
Muhafazakar Parti Milletvekili
Andrew Pelling de kat›ld›.

Bafta’ya aday olan ünlü
‹ngiliz yönetmen Tony
Grisoni de etkinlikler boyunca film çekimi yapt›.
Tony Grisoni’nin çekti¤i
görüntülerin Kürtleri anlatan uzun metrajl› bir filmde kullan›laca¤› bildirildi.
CRAYDON
BELED‹YES‹’NDE
RESEPS‹YON
Londra’n›n güneyinde yer
alan Croydon’daki Kürtler
de Belediye taraf›ndan
düzenlenen Newroz resepsiyonunda bir araya
geldiler. Craydon Belediyesi binas›nda bir araya
gelen Kürtler geleneksel
Kürt mutfa¤›ndan çeflitli
yemekler de sundular. Resepsiyona Muhafazakar
Parti Milletvekili Andrew
Pelling de kat›ld›. Resepsiyonda bir konuflma da yapan Pelling Kürtlerin baflar›l› bir toplum olduklar›n›, her gittikleri yerlerde
kendi renkleri ile var olduklar›n› ve canl›l›k getirdiklerini söyledi. Kürtlerin
örnek bir demokrasi mücadelesine sahip oldu¤unu da belirten Pelling,
Mecliste Kürtlerin haklar›n› da savundu¤unu belirtti.
Pelling’in ard›ndan söz
alan KNK temsilcisi Akif
Wan, Kürt halk›n›n hala
temel insani haklar›ndan
yoksun oldu¤unu ve kendi çocuklar›na Kürtçe isim
veremediklerini söyledi.

Kürt Toplum Merkezi’nde
yap›lan
Newroz etkinli¤ini
BBC muhabiri de izledi.
fiubat ay›nda
Kürtlerle ilgili çekti¤i
film
ile
Britanya’n›n
Oskar›
anlam›na
gelen

ku

Londra’daki Newroz etkinlikleri tüm h›z›yla devam ediyor. Kürt Toplum
Merkezi (KCC) taraf›ndan
her y›l düzenli olarak çocuklar için haz›rlanan
Newroz kutlamalar› bu y›l
da 21 Mart günü yap›ld›.
Üzerinde ‹ngilizce olarak
“Kimli¤imi istiyorum” yaz›s›n›n yer ald›¤› tiflörtler
giyen çocuklar bir süre
palyaço ile e¤lendikten
sonra çocuk korosu eflli¤inde türküler söylediler.
Çocuk korosu Koma Z›m
Z›m Newroz’un tahini k›saca anlatt›ktan sonra
Kürtçe, Türkçe ve ‹ngilizce olarak türkü ve flark›lar
söylediler. Kendi aralar›nda yar›flmalar da düzeneleyen çocuklara çeflitli hediyeler verildi.

Baflkan› Ali Poyraz k›sa
bir konuflma yapt›. Geldi¤imiz aflamada 7’den 70’e
herkesin Newroz’un anlam›n› bildi¤ini belirten
Poyraz, Newroz’un zülme
karfl› direniniflin ve özgürleflmenin ad› oldu¤unu
söyledi.
Etkinlikte daha sonra genç
k›zlardan oluflan koro
sahne ald› ve seslendirdi¤i
türkülerle
kat›l›mc›lar›
coflturdu. Koma Ba eflli¤inde halaya kalkan kat›l›mc›lar Kürt Toplum Merkezi’nin salonuna s›¤mad›lar.
Sanatç› Enver Bar›fl’›n da
sahne ald›¤› etkinlik Kürt
Toplum Merkezi’nin bahçesinde yak›lan dev bir
ateflle devam etti. Ateflin
etraf›ndan halay çekenlerin çok coflkulu olduklar›
gözlendi. Ateflin üzerinden atlama imkan› bulan
gençler geç saatlere kadar
Newroz’u kutlad›lar.

iv
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Telgraf Gazetesi
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Hasan Uflak

rd

i.o

Newroz etkinliklerinin bir ayl›k süre boyunca yürütüldü¤ü Londra’da Trafalgar Square’de yap›lan
büyük kutlamadan sonra Kuzey Londra’da da Newroz coflkuyla kutland›. Çocuklar için haz›rlanm›fl
Newroz kutlamalar›n›n yan› s›ra SOAS (School of Oriental and African Studies) ö¤rencileri de bir
etkinlik gerçeklefltirirken, Craydon Belediyesi ise Newroz resepsiyonu verdi.

SOAS’DA NEWROZ
PART‹S‹
Öte yandan SOAS (School

Koma Ba eflli¤inde halaya kalkan kat›l›mc›lar Kürt Toplum Merkezi’nin salonuna s›¤mad›lar.

Kürt Toplum Merkezi’ndeki kutlamada çocuklar üzerinde ‹ngilizce “Kimli¤imi istiyorum” yaz›s›n›n
yer ald›¤› tiflörtler giydiler.

of Oriental and African
Studies) ö¤rencileri de düzenledikleri bir parti ile
Newroz’u kutlad›lar. Russell Square’de bulunan
SOAS Üniversitesi merkezinde yap›lan parti, KSSO
(Kurdish Studies and Student Organisation, Kürt

Araflt›rmalar› ve Ö¤rencileri Örgütü) taraf›ndan düzenlendi.
Kürt hip hop sanatç›s› Sakine’nin de sahne ald›¤›
partide bir araya gelen ö¤renciler halaylar çekerek
e¤lendiler. Davul zurna
eflli¤inde çekilen halaylara

yabanc› ö¤renciler de yo¤un ilgi gösterdiler.
Hip hop sanatç›s› Sakine’nin yan› s›ra Koma Ba
ve Kürt folklor ekibi de
partiye canl›l›k katt›. Kürt
yemeklerinin de sunuldu¤u parti geç saatlere kadar
sürdü.
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Türkiyeli Firmalar Londra
g›da fuar›ndan mutlu ayr›ld›

w
w
w

rd

ürünlerini etnik pazar d›fl›ndaki ‹ngiliz müflterisine
sunabilecekleri f›rsatlar›
yakalama çabas› içinde
oldular. Bunu baflard›klar›n› da söyleyebiliriz” dedi.

toplam 24 bin 146 kifli ziyaret etti. Fuara bu y›l,
Avustralya, Bulgaristan,
Belçika, Kanada, Fransa,
fiili, Küba, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Hindistan, ‹talya, Jamaika, Japonya, Litvanya, Hollanda, Polonya, S›rbistan, Romanya, Slovakya, ‹spanya, ‹sviçre, Tanzanya,

ku

GÖRÜfiMELER
OLUMLU GEÇT‹
Londra Uluslar aras› G›da
ve ‹çecek Fuar›’n›n 2 y›lda
bir düzenlendi¤ini belirten Alper, “Fuara ilk defa
kat›lan ve ‹ngiltere’de
mallar› henüz sat›lmayan
firmalar›m›z orta ve uzun
vadede siparifle dönüflebilecek görüflmeler yapt›lar.
Hali haz›rda ‹ngiltere’deki
etnik piyasada ürünleri
sat›lan firmalar›m›z ise

i.o

ni, ‹ngiltere pazar›nda baflar›n›n yakalanmas› halinde ‹ngiliz Milletler Toplulu¤u’na da g›da ürünleri
ve içecek ihracat›n›n yolunun aç›laca¤›n›n alt›n›
çizdi.
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G

¤›n› belirten Ege ‹hracatç›
Birlikleri Genel Sekreteri
Sezmen Alper, “‹ngiltere’ye Türkiye olarak 768
milyon dolar, Ege ‹hracatç› Birlikleri olarak 138
milyon dolar g›da ürünleri ihraç ediyoruz. Yak›nl›k
avantaj›m›z› kullan›p Türkiye olarak ‹ngiltere’ye
1.5 milyar dolarl›k g›da
ürünleri ve içecek ihraç
edebiliriz. Bu anlamda
IFE 2009 Fuar› önemli bir
f›rsat oldu” diye konufltu.
‹ngiltere g›da ve içecek
endüstrisinin 128 milyar
sterlin seviyesinde oldu¤una iflaret eden Alper,
önümüzdeki befl y›ll›k süreçte bu pazar›n yüzde 3
büyümesinin beklendi¤i-

FUARA B‹RÇOK
ÜLKE KATILDI
IFE Fuar›n› 2007 y›l›nda
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›da ve ‹çecek
endüstrisinin
en büyük pazarlar› aras›nda yer alan
‹ngiltere’de 15-18 Mart tarihleri aras›nda düzenlenen Uluslararas› G›da ve
‹çecek Fuar›’na (The International Food & Drink
Event) Türkiyeli g›da ve
içecek ihracatç›lar› Ege
‹hracatç› Birlikleri Genel
Sekreterli¤i organizasyonunda kat›ld›. Dokuz Türkiye firmas› 153 metrekarelik alanda ürünlerini
sergiledi ve yeni ifl anlaflmalar› yapt›lar. ‹ngiltere’ye dünya genelinden
20 milyar sterlinlik g›da
ve içecek ithalat› yap›ld›-
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Dünyan›n en büyük 5. G›da ve içecek pazar› olan Londra Uluslararas› G›da ve ‹çecek Fuar›’na kat›lan Türkiyeli ihracatç›lar, fuardan
mutlu ayr›ld›lar. Ege ihracatç› birlikleri öncülü¤ünde fuara kat›lan firma yetkilileri ad›na konuflan Ege ‹hracatç› Birlikleri Genel Sekreteri
Sezmen Alper, 768 milyon dolar seviyesindeki g›da ürünleri ihracat rakam›n› 1.5 milyar dolara ç›karmay› hedeflediklerini söyledi.

Tayland, Türkiye, ABD,
‹skoçya, ‹ngiltere ve ‹rlanda’dan ülke kat›l›mlar›
gerçekleflti. Fuarda genel
g›da, yöresel ve geleneksel ürünler, etnik ve kültürel ürünler, k›rm›z› ve
beyaz et ürünleri, donmufl
g›da, süt ve süt ürünleri,
un ürünleri ve flekerlemeler sergilendi.
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Nurettin Rençber Londra’da
dinleyicisiyle bulufltu...

Cezaevlerinin
Sorumlulu¤u

uygun görüyorsa onlar›
yafl›yoruz. ‹nsana duyulan aflk hele de sevgiliye
duyulan aflk beni her daim derinden etkiler. ‹nsanlar›n yaflad›klar› bu
yüce duyguyu hissedebilmek belki özel bir
güç. Ben bu güce sahip

oldu¤umu düflünüyorum. Yüce aflklar› hissedip onlar› kelimelere aktaran insanlar›n müzi¤ini
yapmak beni ihya ediyor.
Benimle birlikte dinleyicilerimi de etkiliyor olacak ki bugün bu kadar
insan burada bunlar› dinlemek için toplanm›fl” diye konufltu.
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Renkart’ta çocuklar için
yeni dönem resim kursu

w
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Renkart Sanat Merkezi'nin düzenledi¤i
"Çocuklar ‹çin Resim Kursu" 5 Nisan'da
yeni dönem çal›flmalar›na bafll›yor.

Bu hafta cezaevleri idarelerinin, cezaevlerindeki tutuklu ya da hükümlülere
karfl› sorumluluklar› üzerine yazmak istedim. Cezaevinde tutuklu ve hükümlü
olarak bulunan kiflilerin,
cezaevinde iken insan haklar› kriterlerine uygun, insani bir muameleye tabi tutulmalar›, demokratik toplumlarda insan haklar› ve
hukukun gere¤idir. Dolay›s›yla cezaevlerinde bulunanlar›n sa¤l›k ve güvenli¤inden cezaevi idaresi sorumludur. Bu sorumlulu¤un s›n›rlar› standartt›r. Cezaevlerinde, tutuklu ve hükümlülere, cezaevi çal›flanlar› ya da baflka bir tutukludan gelen bir zarara karfl›
cezaevi idaresi sorumludur.
Cezaevi idaresi, tutuklular›n güvenli¤ini sa¤lamak
zorundad›r. Bu sorumlulu¤un s›n›rlar›, ortaya ç›kan
tehlike ve riskin, idare taraf›ndan önceden öngörülebilinir olmas›d›r. Yani cezaevi idaresinin önceden
tahmin edip önlem almas›
gereken bir konuda yeterince önlem al›nmam›fl olmas› ve ortaya ç›kan bir
olay sonucu tutuklu ve hükümlünün zarar görmüfl olmas›, idarenin sorumlu tutulmas› için yeterlidir. Örne¤in 1993 y›l›nda iflledi¤i
doland›r›c›l›k suçundan
dolay› 3 y›l hapse mahkum
edilen bir tutuklu, cezaevine konulduktan k›sa bir süre sonra, cezaevinde bulunan öteki mahkumlar›n
tehdit ve sald›r›s›na maruz
kal›r. Bunu cezaevi yönetimine bildiren ve koruma
isteyen, mahkumun bu talebi idare taraf›ndan göz
önüne al›nmaz ve mahkumun baflka bir cezaevine
transferine iliflkin talebi red
edilir. Daha sonra, tehdit
eden bu mahkum, öteki
mahkumlar taraf›ndan dövülerek burnu k›r›l›r. Hükümlünün, kendisine yeteri kadar güvenlik önlemleri
almayan ve kendisini baflka bir cezaevine nakletmeyen cezaevi idaresine karfl›
açt›¤› davada, mahkeme
bu kifli lehine tazminat
ödenmesine karar verdi.
Mahkeme gerekçeli karar›nda, idarenin mahkum
taraf›ndan
uyar›lmas›na
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d›¤›n› aktard›.
Rençber, “Ben insan vücudunun yaflad›¤› ruh ile
bütünleflen duygular› kelimelere aktar›yor ve müzikle iflliyorum. Bunu
yapmak beni dünyan›n
en mutlu insan› k›l›yor.
Sevdi¤im ifli, sevdi¤im insanlar için yap›yorum.
‹nsanlar›, do¤ay› seviyorum. Yaflam bize neleri
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söyledi.
Car Claims UK ve DIY
Center’in ana sponsorlu¤unda gerçekleflen konserde eski albümlerinden
eserler seslendiren sanatç› Nurettin Rençber, bu
ülkede bu kadar güzel
dinleyici kitlesine sahip
oldu¤u için kendisini
flansl› sayd›¤›n› söyledi.
Yapt›¤› müziklerde özellikle Anadolu insan›n› iflledi¤ini, ac›s›yla mutlulu¤uyla kendi insanlar›n›
parçalar›na yans›tt›¤›n›
anlatan Rençber, dünyan›n en güzel duygusunun aflk oldu¤unu bunu
da her insan›n ayr› yafla-

Sefaret Yaman

Direct number: 020 8826 1313
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syaman@levenes.co.uk

enkart Sanat
Merkezi'nin
çocuklar için
düzenledi¤i
resim kursunun yeni dönem kay›tlar› 5 Nisan'da bafll›yor.
Her pazar günü, 6-12
yafl aras› tüm çocuklar›n
kat›labilece¤i kursta karakalem, suluboya ve
pastel boya tekniklerini
gelifltirerek resim yapmay› ö¤renecek olan çocuklar, Haziran ay›nda
2.si gerçeklefltirilmesi
planlanan "Renkart Çocuk Klübü Etkinli¤i"nde
çal›flmalar›n› sergileme

R

f›rsat› bulacaklar. Çocuklar›n sosyal geliflimlerine
katk›da bulunacak ve
kendilerine duyduklar›
güveni artt›racak olan
resim kursunun kay›tlar›
devam ediyor. Kurs tarihinin 5 Nisan-14 Haziran
aras›nda olaca¤› belirtilirken, kay›t yapt›rmak
isteyenlerin 079 58 59
8761 numaral› telefonu
aramalar› gerekti¤i bildirildi. Renkart Sanat Merkezi, Unit 22, Wilmer
Business Park, Stoke Newington, London N16
0LW adresinde hizmet
veriyor.

ra¤men ve baflka bir yere
nakil istemesine ra¤men,
cezaevi idaresinin gerekli
önlemleri almad›¤› için ihmalinin oldu¤una karar
verdi.
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apt›¤› özgün
müzik
ve
Türk
Halk
Müzi¤i tarz›
ile sevenlerinin gönlünde taht kuran
Nurettin Rençber, 20
Mart Cuma günü Londral› dinleyicileri ile bulufltu.
Halay Night Presents ad›
ile Ak›n Cinpolat ve Serkan Karakafl’›n organize
etti¤i konser için Londra’ya gelen ve Türkiye’de yaklafl›k iki hafta
önce piyasaya ç›kan yeni
albümü “Yaln›zl›k Yurdun Olsun”un tan›t›m›n›
yapan sanatç›, konserden büyük keyif ald›¤›n›
söyledi. La Royale Banguet Salonu’nda gerçekleflen konseri yaklafl›k
600 kifli dinledi. Yaklafl›k
üç ayl›k çal›flma ile bu
konseri gerçeklefltirdiklerini aktaran Organizatör
Ak›n Cinpolat, ilk düzenledikleri bir organizasyon
oldu¤unu bu anlamda
eksikleri oldu¤unu ama
gene de konseri dinlemeye gelenlerden olumlu tepkiler ald›klar›n›
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Yapt›¤› özgün müzik ile hayranlar›n›n gönlünde taht kuran Nurettin Rençber Londra’da
verdi¤i konser ile dinleyenlerini büyüledi. 20 Mart Cuma günü verdi¤i konserde dinleyiciler gibi kendisinin de büyük keyif ald›¤›n› dile getiren sanatç›, Türkiye’de yeni piyasaya
ç›kan ve yak›n zamanda Londra’ya da gelecek olan albümünün de tan›t›m›n› yapt›.

Yine baflka bir davada yüksek mahkeme 1995 y›l›nda
cezaevinde 20 hükümlünün sald›r›s›na u¤ray›p yaralanan bir hükümlünün
açt›¤› davada yine cezaevi
idaresini tazminat ödemeye
mahkum etti. Yukar›daki
sonuçlar flu yarg›y› ortaya
ç›karmaktad›r: cezaevindeki tutuklu ya da hükümlülerin baflka tutuklu ya da
hükümlülerden ya da cezaevi idaresine ba¤l› çal›flan görevlilerden gördükleri zararlar neticesinde cezaevi idaresine karfl› dava
açma haklar› vard›r. Açt›klar› davalarda baflar›l› olabilmeleri için ma¤durlar›n
karfl› karfl›ya kald›klar› ya
da gelen tehlikeyle ilgili
olarak daha önce cezaevi
idaresine flikayette bulunmalar› ve flikayetlerinin sonuçsuz kalmalar› gerekmektedir. Yap›lan flikayetlere karfl› cezaevi idaresinin gerekli ve yeterli önlemleri almamas› ve bu ihmal nedeniyle ma¤dur kiflilerin bir zarara u¤ram›fl olmalar› gerekmektedir. Örne¤in, 1998 y›l›nda, cezaevindeki öteki hükümlülerin sald›r›s›na u¤rayan bir
tutuklunun cezaevine karfl›
açt›¤› tazminat davas› red
edildi. Bu davada tutukluya karfl› önceden beliren
ve öngörülmesi gereken
bir tehlike yoktu, dolay›s›yla cezaevi idaresinin bir
kusuru ya da ihmali bulunmamaktayd›.
Tutuklu ve hükümlülerin
yasama haklar›na iliflkin
herhangi bir taciz ya da ihlale karfl› da cezaevleri idareleri sorumludur. Bu sorumluluk biraz daha genifl
kapsaml›d›r. Örne¤in, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’nin 2002 y›l›nda verdi¤i bir karar›nda, cezaevindeki hücresinde, bir
baflka mahkum taraf›ndan
öldürülen mahkumun ailesinin açt›¤› davada, mahkeme, ölen mahkumun ailesi
lehine karar vererek ‹ngiltere’yi, ma¤dur aileye tazminat ödemeye mahkum
etti. Bu kararda mahkeme
Cezaevi idaresini tutukluyu korumak için yeterince
önlem almam›fl olmakla
suçlad›.
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Sosyal hizmetleri ‘Göçmen
Vergisi’yle finanse etmek istiyorlar
san Haklar› Komisyonu
(The Equality and Human Rights Commission)
taraf›ndan yay›nlanan bir
rapora göre ülkede yaflayan göçmenlerin ülke
ekonomisine büyük katk›lar› oldu¤u ortaya ç›kt›.
Eflitlik ve ‹nsan Haklar›
Komisyonu Baflkan› Trevor Phillips, “Sosyal hizmetler alan›nda göçmenlerin olumsuz etkisinden
bahsedilse de ço¤umuz
göçmenlerin ekonomiye
büyük katk›lar› oldu¤unu ve ucuz ifl gücü olduklar›n› da biliyoruz”
dedi.
2007 istatistiklerine göre
Britanya’da Avrupa Ekomonik Toplulu¤u ülkeleri d›fl›ndan gelen yaklafl›k 350 bin ö¤renci ve
125 bin iflçi yafl›yor.
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bu tür uygulamalar›n denizde bir damla misali
kalaca¤›n› ve hiç bir etkisinin olmayaca¤›n› ifade etti.
The Institute for Publ›c
Policy Research adl› düflünce kuruluflu da hükümet politikalar›n› elefltirenlerden. Enstitüye göre göçmenlerin ço¤unlu¤u genç ve sa¤l›kl›, bu
nedenle hastanelerin acil
kap›lar›nda t›kan›kl›k yaratmazlar.
Enstitünün araflt›rmac›lar›ndan Jill Rutter, hükümet ve yerel polis merkezlerinin göçmenlere
karfl› uygulamalar›nda
dikkatli davranmalar› ve
onlara karfl› negatif duygular içinde olmamalar›
gerekti¤ini kaydetti.
Öte yandan Eflitlik ve ‹n-

Toplumlar ve Yerel Yönetimler Bakan› Hazel Blears

GÖÇMENLERE
YÖNEL‹K NEGAT‹F
UYGULAMALARA
D‹KKAT ÇEK‹LD‹
Göçmen ‹zleme Grubu
(Migration Watch) bu tür
uygulamalar›n pek etkili
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sosyal hizmetlerdeki kalitenin artt›r›lmas› olarak
aç›klayan bakan Blears,
bu uygulama ile göçmenlerin mahalle doktorlar›na
kay›t yapt›rmalar›n›n da
teflvik edilece¤ini ve hastalanmalar› durumunda
acil servislere bafl vurmalar›n›n da engellenece¤ini
söyledi.
Bakan Blears, bu uygulaman›n nedenlerini sosyal
hizmetlerde düzelme ve
göçmen nüfusun kontrol
alt›na al›nmas› ve önümüzdeki 20 y›l boyunca
Britanya nüfusunu 70 milyonun alt›nda tutmak olarak aç›klarken, muhalif
gruplar ise bu tür uygulamalar›n pek etkili olmayaca¤›n› söyleyerek hükümetin yeni uygulamas›n›
elefltiriyorlar.

olamayaca¤›n› ve bununla önümüzdeki 20 y›l
boyunca ülke nüfusunun
70 milyonun alt›nda tutma politikalar›n› çok az
etkileyece¤ini belirtiyor.
Göçmen ‹zleme Grubu’ndan Andrew Green,
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eçti¤imiz günlerde BBC televizyonuna bir
aç›klama yapan
Toplumlar ve Yerel Yönetimler Bakan› Hazel Blears, Avrupa Ekonomi Toplulu¤u d›fl›ndaki ülkelerden gelen iflçi ve ö¤rencilerden vergi al›naca¤›n› ve
iki y›l içinde sosyal hizmetlerde kullanmak için
70 milyon sterlin toplamay› amaçlad›klar›n› söyledi.
Çal›flma vizesi baflvurular›
için ekstradan 50 sterlin
olarak al›nacak olan vergiler ö¤renciler için 20 sterlin olacak. Vize baflvurular›nda ekstra al›ncak olan
vergilerin her vize uzatma
ifllemlerinde yeniden al›nmas› öngörülüyor.
Bu uygulaman›n amac›n›
baflta sa¤l›k olmak üzere

rg

Hükümet göçmen say›s›n› kontrol alt›nda tutmak için her gün yeni bir uygulama bafllat›yor. ‹çiflleri Bakanl›¤› Sözcülü¤ünden yap›lan aç›klamaya
göre Avrupa Ekonomik Toplulu¤u d›fl›ndaki ülkelerden gelen iflçiler ile ö¤rencilerden vize ifllemleri sürecinde ‘göçmen vergisi’ al›nacak.

HER DURUMDA
MUHASEBE BÜROSU

w
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w
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GÜVENEB‹LECE⁄‹N‹Z

Palmers Green, West End & City ve Kent bölgesindeki 3 ofisimiz ve
konusunda uzman 50 personelimizle flah›s ya da flirketinizin her türlü
muhasebe ifllerinde do¤ru çözümlerimizle hizmetinizdeyiz.
‹flle ilgili her türlü soru ve sorular›n›z için
Enver Kannur’u (FCCA ) arayabilirsiniz .

16

Frans›zlar Papa’y› sevmiyor

HUKUK PENCERES‹

Fransa’da yap›lan bir araflt›rmaya göre önümüzdeki haftalarda ‹ngiltere’yi ziyaret
etmesi beklenen Papa 16. Benediktus’u halk›n sadece yüzde 23’ü seviyor.
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Yeni
Uygulamalar

eli_has@yahoo.co.uk

Ali Has

Bu uygulamaya göre
devlet yeni vatandafll›k
baflvurusu yapan kiflileri
bir “deneme” sürecinden
geçirecektir.
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‘Thomas Cook’tan bir haftal›k
Marmaris tatili: 3.46 sterlin’
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The Sunday Times gazetesi büyük tur operatorü Thomas Cook’un,
Marmaris’teki üç y›ld›zl› bir otelde bir haftal›k tatilini 3.46 sterlin gibi
‘komik’ bir fiyattan sat›fla sundu¤una yazd›.
ngiltere’de tur operatörlerinin müflterileri
çekmek için görülmemifl fiyat indirimlerini yapt›klar› belirtiliyor. The Sunday Times
gazetesi, büyük tur operatorü Thomas Cook’un,
Marmaris’teki üç y›ld›zl›
bir otelde bir haftal›k tatilini 3.46 sterlin gibi ‘komik’ bir fiyattan sat›fla
sundu¤una dikkat çekerken “Fiyat savafllar›, Türkiye’deki 3.46 sterlinlik
haftal›k turu ile bafll›yor’
bafll›¤›n› kulland›.
The Sunday Times gazetesi, tur operatörlerince
yap›lan indirimleri ‘fiyat
savafllar›’ olarak nitelendirdi¤i haberinde “Endifleli tur sektör patronlar›,
sat›lmayan binlerce oday› doldurmaya çal›fl›rken
tur operatörleri, fiyatlar›
görülmemifl düzeye indiriyor. Baz› sahil yerlerinde gecelik fiyat› kifli bafl›na 49 peny gibi düflük’

w

w

diye yazd›. En cazip tekliflerin, sadece otel sa¤lanan, uçufl ayr› al›nan paketlerde oldu¤unu kaydeden gazete, bir örnek
olarak may›s ay› için 3.46
sterline sat›lan Marmaris’te üç y›ld›zl› bir otelde
bir haftal›k tatili gösterdi.
Gazete, çeflitli operatörlerin M›s›r ve ‹spanya gibi ülkelerde de sunduklar› çok çekici paketlere

dikkat çekildi¤i haberinde uçufl fiyat› eklendi¤inde de tatil fiyatlar›n›n hala çok ucuz oldu¤unu
kaydetti.
Haberde bir örnek olarak may›s ay›nda Dalaman’a EaseJet ile gidifl
dönüfl uçak biletinin 155
sterlinden sat›ld›¤›na iflaret etti.
Piyasadaki kapasite fazlas›n›n hem tatilcilerin re-

Deneme sürecinde olan
kifliler belediye evi ve
yüksek e¤itim katk›lar›
yard›mlar›ndan mahrum
kalacaklard›r. Bu uygulamalar ile birlikte bir ‹ngiliz vatandafl› ile evlenip
de yerleflmek için baflvuru yapan kifliler ‹ngilizce
testini geçmek zorunda
kalacaklard›r.
Uygulamaya geçirilmesi
beklenen yeni kurallara
göre ciddi suçlar iflleyen
kiflilerin vatandafll›k haklar› olmayacak ve s›n›r
d›fl› edilebileceklerdir.
Hapis cezas› tafl›mayan
daha küçük suçlar› iflleyen kifliler ise pasaport
almadan önce ekstra gecikmelere maruz kalacakd›r.
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-Yetiflkinler için yeni ücret £720.00 (mevcut ücret £655.00’dir).
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Bildi¤iniz gibi ‹ngiliz vatandafl› olma hakk› git gide zorlafl›yor. Bu ba¤lamda, devletin yabanc›lar için yeni uygulamaya
geçirmek istedi¤i vantandafll›¤› hak etme yönündeki de¤iflikliklerden haberdars›n›zd›r.
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Baflvurular›nda

lundaki aç›klamas›ndan
dolay› Papa’ya sert
elefltiriler yöneltmiflti.
Eski baflbakanlardan
sa¤c› Alain Juppe, "Papa giderek sorun yaratmaya bafllad›" diyerek
tepkisini dile getirirken,
Fransa’da 1968 ö¤renci
olaylar›n›n lideri ve flu
anda Avrupa Parlamentosundaki Yeflil Grup
Baflkan› Daniel CohnBendit, "Papa’dan art›k
b›kt›¤›n›" söyledi ve Papa’n›n son aç›klamalar›n› "taammüden cinayet"
olarak yorumlam›flt›.
Papa 16. Benediktus,
AIDS ile savafl›n temelde "prezervatif da¤›t›m›yla de¤il, riyazetle
(nefsi k›rma)" mümkün
olabilece¤ini söylemiflti.

ku

ransa’da düzenlenen bir kamuoyu araflt›rmas›, halk›n Papa 16. Benediktus’u eskisi kadar sevmedi¤ini
ortaya koydu.
Le Parisen gazetesinde
ç›kan araflt›rmaya göre,
halk›n sadece yüzde
23’ü Papa’y› seviyor.
Papa hakk›nda olumlu
düflünenler, alt› ay önce
yüzde 53 oran›ndayd›.
CSA kamuoyu araflt›rmas›na göre halk›n
yüzde 57’si, flu anda Papa hakk›nda olumsuz
düflünceye sahip.
Fransa’da sa¤ ve sol siyasetçiler, geçen hafta
yapt›klar› aç›klamalarda, "prezervatifin AIDS
sorununun a¤›rlaflmas›na neden oldu¤u" yo-

Vatandafll›k

zervasyon yapmak için
beklemeleri hem de yurt
içindeki tatil yerlerine artan ilgiye ba¤land›¤› haberde ‹ngiltere’de Weymouth için bilgi edinmek
üzere yap›lan baflvurular›n geçen y›la göre yüzde
78 artt›¤›, baz› kamp ve
karavan yerlerinin okul
tatili dönemi için flimdiden tamamen doldu¤u
da belirtildi.

Ayn› zamanda ‹ngiltere’de befl sene kald›ktan
sonra, kiflilere bir seçim
verilecektir. Bu ya vatandafl olmalar› ya da vatandafl olmadan ülkede süresiz kalmalar› yönünde
bir baflvurudur. ‹kinci seçenekten faydalanmak
istemeyen kiflilerin s›n›r
d›fl› edilmeleri söz konusu olacakt›r.
Bu uygulamalar›n yan›s›ra vatandafll›k baflvurular› için talep edilecek ücretlerde de bir art›fl olacakt›r.
Bu ba¤lamda, 6 Nisan
2009’dan ihtibaren, afla¤›daki ücretler geçerli
olacakt›r:

-Ayn› evde yaflayan efller
için yap›lan ortak baflvurular için yeni ücret
£850.00 (mevcut ücret
735.00’dir).
-Çocuklar için geçerli
olacak yeni ücretler
£460.00’dir. Bu ücret bir
veya daha fazla çocuk
için yap›lan baflvurular
için geçerili olacakt›r
(mevcut
ücret
£400.00’dir). Ayr›ca her
ayr› çocuk için ekstra bir
£50.00’lik ücret al›nacak.

Baflvuru yapmadan önce
bu ücretlerin geri iadesinin olmayaca¤› unutulmamal›d›r. Geri ödemeler ancak bu baflvurular
baflar›s›z olursa veya red
edilirlerse sadece k›smen
yap›lacakt›r. Bu gibi durumlarda bir iade tutar›
sadece £80,00 olacakt›r.
Baflka bir de¤isiklik ise
“Life in the UK” olarak
bilinen ‹ngiliz kültürünü
bilme testi konusunda
olacakt›r. Mevcut uygulamalara göre e¤er bir yerleflim baflvurusu yapan
kifli bu testi geçmedi¤i
için red edildi¤i zaman
otomatik olarak geçici
yerleflim hakk› (limited
leave to remain) verilmektedir. Bu durumlarda
baflvuru ücretlerinin kifliye geri iadesi söz konusudur.
31 Mart 2009’dan itibaren
bu uygulamaya son verilecektir. Bu teste tabi
olan yerleflim baflvurular›
e¤er söz konusu test geçilmemifl ise red edilecektir ve ödenen ücretin
geri iadesi olmayacakt›r.
Dolay›s›yla bu testi geçemeyecek kifliler 31 Mart
2009’dan sonra direk
yerleflim yerine, geçici
yerleflim baflvurusu yapmalar› gerekecektir.

i.o

rg
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En güzel türküler eflli¤inde ve hofl bir
ortamda lezzetli yemeklerle bir geceniz
olsun istiyorsan›z Ezgi Türkü Bar
arad›¤›n›z tek mekand›r.

Anadolu’nun her yöresinden derlenmifl türküler ile memleket
hasretini gidermek istiyorsan›z arad›¤›n›z yer Ezgi Türkü Bar’d›r.
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Ezgi Türkü Bar Restaurant çok özel günlerinizde dostane ortam› ve kaliteli
servisi ile size hizmet vermekten büyük mutluluk duyar.
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En özel günleriniz olan dü¤ün, niflan ve
sünnetlerde an›lar›n›z Ezgi Türkü Bar’da
kal›c›laflacakt›r.

w

w

w

Ezgi Türkü Bar hayallerinizle
gerçe¤in bulufltu¤u
yerin ad›d›r.
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‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n geri gönderdi¤i
mülteci Sudan’da öldürüldü

Ekonomi Gündemi

Türkiye’de
Seçim Ve
Geçim
S›k›nt›s›

edilme karar›n›n ard›ndan, geçen hafta Sudan’a geri gönderilmiflti. Darfur’un güneyindeki köyüne birkaç gün
önce vard›; ancak kar›s›n›n ve dört yafl›ndaki
o¤lunun gözleri önünde silahla vurularak öldürüldü¤ü haberi Britanya’da infial uyand›rd›.

Bu hafta son ekonomik
geliflmeler ve Türkiye’deki seçim ve geçim
s›k›nt›s› üzerine yaz›m›
sizlerle paylaflaca¤›m.

rd

n›p Darfur’a döndü¤ünü anlatt›. Britanya’daki
bar›fl örgütleri, olanlar›
Mahkeme’nin dikkatlerine sunmakta gecikmedi. Olay›n duyulmas› ard›ndan konuflan
Waging Peace adl› grubun direktörü Louise
Roland-Gosselin, Adem
ve onun gibi pek çoklar›n›n bafl›na gelenlerin
kendilerini çok ilgilendirdi¤ini ifade etti ve
“Hükümet hâlâ Darfurlu s›¤›nmac›lar› geri
göndermek arzusunda.
Ancak hükümetin neye
dayanarak böyle karar
ald›¤›n› anlamak güç”
dedi.

w

Londra merkezli Hava Ulafl›m Yolcular› Konseyi, 2007 y›l›nda dünya çap›nda 42 milyon bavulun kayboldu¤unu, bunlardan bir milyondan fazlas›n›n bir daha bulunamad›¤›n› aç›klad›.

w
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L

kad›n ise, tüm eflyalar›n
faturas›n› sunamad›¤› için
150 dolardan az tazminat
alabilmifl.
Yine bir baflka yolcunun,
sörf tahtas› ve di¤er sörf
malzemeleri uçufl s›ras›nda ezilmifl.
Yolcu, 1.000 dolar de¤erindeki sörf tahtas›n›n faturas›n› havayoluna iletmifl, ancak havayolu üç
y›ld›r kullan›ld›¤›na dikkat çekerek yaln›zca 95
dolar ödemifl.
Yine ayn› nedenle, 2.500
dolarl›k gitar›n›n sap› kopan bir yolcuya 21 dolar
teklif edilmifl.

Bundan befl y›l önce, havayolu yolcular›n› korumay› amaçlayan uluslararas› bir anlaflma yürürlü¤e

Kriz kelimesi öyle bir
duruma geldi ki san›r›m
son iki y›l içinde haber
ve yorumlarda en çok
kullan›lan kelime olmufltur. Kriz hem f›rsatlar›
hem de tehditleri ayn›
anda do¤uran bir olgudur. Yaflad›¤›n›z bölgeye
bakt›¤›n›zda mutlaka kapanan iflyerleri göreceksiniz ayn› zamanda yeni
aç›lan iflyerleri de görmeniz mümkündür.

ku

dent gazetesine konuflan Britanya’daki akrabalar›, Muhammed’in
2005 y›l›nda çok say›da
köylüsünün öldürüldü¤üne flahit oldu¤unu,
birkaç hafta sonra gerçekleflen ikinci milis
sald›r›s›nda kar›s›ndan
ayr›larak Çad’a kaçt›¤›n› ve oradan Britanya’ya hareket etti¤i
aç›klamas›n› yapt›. Akrabalar›, yaklafl›k üç
buçuk y›ll›k sürecin sonundaki s›n›rd›fl› karar›na ba¤l› olarak 2008’de
gönderilen
Muhammed’in Hartum’da birkaç ay kald›ktan sonra
güvenli olaca¤›na ina-

Havalanlar›nda 42 milyon
bavul kayboldu
ondra merkezli Hava Ulafl›m Yolcular›
Konseyi'ne göre bu
rakamlar, bir önceki y›la oranla yüzde 25'lik
bir art›fl› temsil ediyor.
Konsey, bavullar› kaybolan yolculardan ço¤unun
havayollar› flirketlerinden
yeterli tazminat alamad›¤›na da dikkat çekiyor.
Rapora göre bir havayolu, bavulun kaybolma süresinin uzunlu¤una bakmaks›z›n, yaln›zca 21 dolar tazminat ödüyor.
‹çindekilerle
birlikte
1.500 dolar de¤erindeki
bavulunu kaybeden bir

edece¤i di¤er bir yan da
soru iflareti olarak duruyor.

i.o

Salih K›rm›z›
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BR‹TANYA’YA
YAPTI⁄I SI⁄INMA
BAfiVURUSU RED
ED‹LD‹
Darfur’da çiftçilik yapan Adem Osman Muhammed, yaklafl›k dört
y›l önce Britanya’ya
yapt›¤› s›¤›nma baflvurusunda, köyünün Arap
kökenli milisler taraf›ndan iki kez bask›na u¤rad›¤›n›, köyü terketmeye zorland›klar›n› ve
Sudan’daki infazlar nedeniyle hayat›n›n tehlikede oldu¤unu ileri
sürmüfltü. Ancak, hükümet yetkililerince,
Muhammed’in baflvurusu incelendi ve talebi
reddedildi. Indepen-

salih.baran.kirmizi@gmail.com
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y›l›nda Britanya’ya s›¤›nma baflvurusunda
bulunan Afrika kökenli
Darfurlu
Müslüman
Adem Osman Muhammed’in Sudan’daki köyünde vurularak öldürülmesi, duruflmaya bir
ay kala Britanya’da
mültecilere karfl› korumac› bir tav›r sergileyen bar›fl kurulufllar›n›n
tepkisine neden oldu.
Britanya Mülteciler ve
Göçmenler Mahkemesi’nde nisan ay›nda görülecek davan›n taraflar›ndan olan Darfur’a
destek kampanyalar›n›n avukatlar›, üç bin
s›¤›nmac›n›n güvenli
flekilde Hartum’a dönebilece¤i sav›yla yarg›ç
önüne ç›kacak hükümet avukatlar›na, Sudan’a gönderilen s›¤›nmac›lar›n hapse at›lma,
iflkence görme ve öldürülme teklikesiyle karfl›
karfl›ya olduklar› gerekçesiyle karfl› ç›kacaklar.
32 yafl›ndaki Adem Osman Muhammed, 2008
A¤ustosu’nda s›n›rd›fl›

2005
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Dört y›l önce Britanya’ya s›¤›nma baflvurusunda bulunan Darfurlu Adem Osman
Muhammed’in Sudan’da öldürülmesi, Britanya’da mültecilere karfl› korumac› bir tav›r
sergileyen bar›fl kurulufllar›n›n hakl›l›¤›n› ortaya koydu.

girmiflti.
Ancak konseye göre anlaflma uygulamada fazla
bir fark yaratamad›.

‹ngiltere ve Avrupa’daki
genel ekonomik gidiflata
k›saca bir göz atal›m...
Kar oran›nda yüzde 60
azalma oldu¤unu aç›klayan HSBC'nin 5 tepe yöneticisinin bu koflullarda
bile 32 milyon sterlin bonus alm›fl olmalar› hepinizin bildi¤i üzere ‹ngiltere'de büyük tart›flma
yaratt›. Kapitalist sistemde karlar bölüfltürülürken zararlar topluma
yans›t›l›r da bu zarar döneminde bile zarardan
bile kar ç›kartan ak›ll›lar
bulunabiliyor.
Ukrayna'da 9 büyük
bankan›n Ukrayna Merkez Bankas›'n›n kontrolüne geçmesinin ard›ndan, gözlemciler, ülkede
sosyal ayaklanmalar›n
artaca¤›na dikkat çekiyorlar.
Geçen haftalarda Merkez
bankalar›n›n faiz indirimleri devam ederken
her gün artan iflsizlik
tüm ülkelerde en temel
sorun teflkil etmektedir.
Son olarak, ifl dünyas›n›n gözü G20 zirvesine
kilitlenmifl durumda ve
al›nacak kararlar›n küresel krize bir çözüm teflkil

Gelelim
Türkiye’deki
duruma, Türkiye ikisi bir
arada zor bir dönemden
geçiyor. Seçim ve Geçim
S›k›nt›s›...

DPT (Devlet Planlama
Teflkilat›)’n›n 2007 y›l›nda yay›mlad›¤› Temel
Ekonomik Veriler raporunda Türkiye’de 1 milyon insan›n açl›k, 18
milyon insan›n da fakirlik s›n›r›nda yaflad›¤›
aç›klanm›flt›.
Türkiye
Baflbakan› ise ülkede
hiç kimsenin zor durumda olmad›¤›n› söylüyor.
E¤er bizim de gözlemledi¤imiz gibi, derin bir
kriz varsa, bu s›k›nt›n›n
sand›¤a yans›mas› kaç›n›lmaz! Çünkü geçimle
seçim aras›nda do¤rudan bir iliflki vard›r. ‹nsanlar, yaflad›klar› a¤›r
bunal›m›n sorumlusu
olarak, ülkeyi yönetenleri görür. Bu durumun
bir örne¤i 2001’deki
ekonomik krizde yafland›. Halklar üç partiyi birden, 2002’de sand›¤a
gömdü. Birinci dereceden sorumlu sayd›¤›
DSP’ye ise en a¤›r cezay›
kesti; daha üç sene evvel
%24 olan oyunu %2’ye
indiriverdi. fiimdi bu örnekten yola ç›karak
önümüzdeki yerel seçimlerde,
ekonomik
perspektiften bak›ld›¤›nda iktidar partisinin oy
oran›nda ciddi bir düflüflün yaflanmas› gerekiyor.
E¤er etkilemezse!!! sözüm ona zaten, hayat
boyu kriz içindeyseniz,
yoksulluk, hatta açl›k s›n›r›ndaysan›z, kriz size
ne kaybettirecek ki?
Durum, belki de Türkiye’de tam olarak bu!!!
Hepinize bol kazançlar…
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Oxford Academy, SATs, GCSE ve A-Levels
s›navlar›na haz›rl›k kurslar› sunuyor...

‹NG‹L‹Z ULUSAL
E⁄‹T‹M
MÜFREDATINA
BA⁄LI OLARAK
ÇALIfiIYOR
‹ngiliz ulusal e¤itim
müfredat›na (National
Curriculum) ba¤l› olarak
çal›flan Oxford Academy
Dershanelerinde, Matematik, Fen, ‹ngilizce Dil
ve Edebiyat gibi temel

i.o

ve zorunlu dersler konusunda uzman ve deneyimli ‹ngiliz ö¤retmenler taraf›ndan dersler verilmektedir. Haftan›n 7 günü e¤itim verebilme esnekli¤ine sahip
kurumsal gücü ile Oxford Academy, yüksek
baflar› hedefi tutturmak
isteyen ö¤rencilerin gözdesi olmaya devam ediyor.

lerinde iki flubesi olan
okulun Genel Müdürü
Mehmet A¤ca, London
Metropolitan Üniversitesi Ekonomi bölümünde
uzun y›llar ö¤retim üyesi olarak görev yapt›.
Üniversite ö¤retmenli¤inde geçirdi¤i 8 senelik
tecrübesi ile yönetti¤i
Oxford Academy, gelifltirdi¤i özgün ve etkin bir
e¤itim modeli ile ö¤rencilerine girdikleri tüm s›navlarda çok baflar›l› sonuçlar elde etmesine
katk› sunuyor.
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yo¤un yaflad›¤› bçlgelerde, baz› devlet okullar›
ile gelifltirdi¤i iflbirli¤i
çerçevesinde yüzlerce ilkokul, ortaokul ve lise
ö¤rencisine sürekli ilerleme ve baflar› hedefli
e¤itim veriyor.

ku

D

rin yo¤un ilgi gösterdi¤i
Oxford Academy, SATs,
GCSE ve A-Levels s›navlar›nda yüksek baflar›y›
hedefleyen ö¤rencilerin
u¤rak yeri haline geldi.
Keza, bir ö¤rencinin e¤itim gelece¤inde üniversite hedefi özellikle ilkokul, ortaokul son s›n›flar› bitirirken ve lise y›llar›nda elde etti¤i notlara
göre flekilleniyor.
Oxford Academy, üç y›l
önce bafllatm›fl oldu¤u
okul sonras› ve hafta sonu dershane e¤itimi ile
kamu hizmetlerini daha
yayg›n hale getiriyor.
Özellikle, Türkiyeli ve
K›br›sl› Türk ailelerin

EDMONTON GREEEN
VE STOKE
NEW‹NGTON
SEMTLER‹NDE ‹K‹
fiUBES‹ VAR
Edmonton Greeen ve
Stoke Newington semt-
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evlet okullar›n›n Easter tatiline
girece¤i gelecek haftadan itibaren, Oxford
Academy e¤itimleri süren s›n›flara ek olarak
yeni s›nava haz›rl›k s›n›flar› aç›yor. Bu tür özel
s›n›flarda, SATs, GCSE
ve A-Levels s›navlar›na
haz›rlanan ö¤rencilere
yo¤un ders bilgisi, soru
çözüm yöntemleri ve s›nav teknikleri konusunda ustal›k becerisi ve özgüven duygusu kazand›r›yor.
Çocuklar›n›n baflar›s›
için emek veren ailele-

rg

Her y›l May›s ve Haziran aylar›nda düzenlenen SATs, GCSE ve A-Levels s›navlar› öncesi Oxford Academy Dershaneleri yeni s›nava haz›rl›k s›n›flar› aç›yor. E¤itim verdi¤i yüzlerce ö¤renciyi bu s›navlara haz›rlayan Oxford Academy, y›llar›n birikimi ve kurumsal
gücü ile ö¤rencilerin s›nav korkusunu yenip onlar› baflar›ya tafl›may› amaçl›yor.

Çocuklar›n›n daha iyi
bir e¤itim al›p, ‹ngiltere’de en iyi üniversitelerde ve bilim dallar›nda
okumas›n› düflleyen aileler için Oxford Academy Dershaneleri son
derece ideal çözümler
sunuyor. Ayr›nt›l› bilgi
almak isteyenler 02088074 316 (Edmonton)
veya 0207- 249 4744
(Stoke Newington) numaral› telefondan Türkçe konuflan e¤itim dan›flmanlar›na ulaflabilirler.
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DUYURU
w

w

w

O¤lumuz Y›lmaz Yeter’in hastanedeki durumunun a¤›rlaflmas›
nedeniyle 8 Nisan 2009’da yapmay› düflündü¤ümüz k›z›m›z
Gülay Yeter’in dü¤ününü gecici bir süreli¤ine iptal etmifl
bulunmakatay›z davetli misafirlere duyurulur .
Annesi Zöhre Yeter ve Babas› Mustafa Yeter
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C

neydo¤u ‹ngiltere'de Essex-Upshire'daki evinde
22 Mart Pazar sabah›
uyurken hayat›n› kaybetti.
Goody, geçen sene
A¤ustos ay›nda Hindistan için yap›lan çekimlerde kanser oldu¤unu
ö¤renmifl, saçlar› dökülmüfl halde çekimlere
devam etmifl, bunun
‘etik’ olup olmad›¤›
uzun süre tart›fl›lm›flt›.
Son nefesine kadar
kameralar›n önünde
olan Goody, geçti¤imiz günlerde son sevgilisiyle yine kameralar›n önünde
evlenmiflti. Goody, iki
çocuk
annesiydi.

lufltu. Kendi ad›n› verdi¤i ilk albümünü 2005
y›l›nda ç›karan Ferhat
Göçer’in toplam 4 albümü bulunuyor.
Bunlar; Ferhat Göçer
(27 Eylül 2005), Yolun
Aç›k Olsun (26 Aral›k
2006), Çok Sevdim ‹kimizi (25 Mart 2008) ve
Çok Sevdim ‹kimizi &
Remixes
(1
Aral›k
2008).
Göçer’in Televizyonlarda yay›nlanan çok say›da klipleri de var. Bunlardan en çok dinlenenler ise flunlar: Dön Diyemedim,
Yastay›m,
Dök Zülfünü, Çok Yorgunum Kaptan, Aflklar›n En Güzeli, Cennet,
Gidemem, Yalan, Kalp
Kalbe Karfl›, Bizim fiark›m›z, Biri Bana Gelsin,
Gül Ki, Sen Söyle Hayat, Mihriban, Akl›m
Sende Kal›r ve Dön Gel
Yeter.

i.o

hannel 4’da yay›nlanan Big
Brother yar›flmas›yla y›ld›z›
parlayan Jade Goody,
kanserle savafl›n› kaybetti.
Ölüm haberini Goody'nin menajeri Max
Cliford
aç›klad›.
Aç›klamaya
göre
Goody;
gü-

apt›¤› son albüm ile en çok
dinlenenler listesinde
yer
alan Ferhat Göçer, di¤ital ortamda da liste bafl›
durumunda. Ferhat Göçer’in flark›lar› ‹nternetten 2 milyon kez indirilerek flark›lar› en çok
indirilen sanatç› oldu.
Londra’ya gelmek için
haz›rl›klar›n› yapan ünlü sanatç› son albümünden ve eski albümlerinden derledi¤i flark›lar›
ile Londra’l›lar› selamlayacak.
Ferhat Göçer, Dünya
Opera Repertuar›ndan
günümüz flark›lar›na,
Napolitanlardan fiansonlara, Rembetikolara;
Türk Sanat Müzik’inin
seçkin
eserlerinden,
Halk Müziki¤i örneklerine, Hafif Bat› Müzi¤i’nin nostaljik parçalar›ndan günümüz müzi-
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Channel 4’da yay›nlanan Big Brother (Biri Bizi
Gözetliyor) yar›flmas›n›n y›ld›z› Jade Goody, rahim
a¤z› kanserinden 27 yafl›nda evinde öldü.

Ünlü romantik tenör Ferhat Göçer yak›nda Londra’daki hayranlar› ile buluflacak. May›s ay›n›n
sonlar›na do¤ru Londra’ya gelmesi beklenen Ferhat Göçer dev bir konser verecek.

ku

Jade Goody öldü

Ferhat Göçer Londra’da sahne alacak

¤ine kadar farkl› müzik
türlerini seyircisiyle buluflturan s›rad›fl› bir müzisyen. Ferhat Göçer,
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Big Brother y›ld›z›

kendisine ait olan Metropol Senfoni Orkestras› ile bir çok konser vererek hayranlar› ile bu-
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Day-Mer Londra Meydan
Sahnesi ‘Eksik Etek’le
seyirci karfl›s›na ç›k›yor

i.o
rd
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Dü¤ün • Niflan • Konferans ve toplant› • Do¤um
Günü partileri • Tüm özel partileriniz için
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w
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B‹R ANA-KIZIN
ÖYKÜSÜNDE,
TOPLUMUN ÇARPIK
ANLAYIfiI
SERG‹LEN‹YOR
Oyunun yönetmeni Celal
Perk oyunla ilgili olarak
flunlar› söyledi:
“...Bu kez bir köy seyirlik
olan “Eksik Etek!”

size çok uygun fiyata, çok özel atmosfer sunuyoruz...
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D

oyunumuzla karfl›n›zday›z. Bir bölümü geçti¤imiz 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü kutlamalar› kapsam›nda sergilenen bu oyun, tüm köy
seyirlikler gibi geleneksel
tiyatroya dayanan türkülü
bir komedi. Erkek egemen kültürün “Eksik
Etek, Kafl›k Düflman›!”
dedi¤i kad›nlardan bir
ana-k›z›n
öyküsünde,
toplumun çarp›k anlay›fl›n› elefltiren, tek perdelik
bir komedi.
Herkesi, s›n›rl› say›da oynanacak olan bu ciddi
komedinin keyifini paylaflmaya ça¤›r›yoruz...”
”Eksik Etek!” isimli oyun
22 Moorfield Road, Tottenham, London, N17
6PY adresinde bulunan
Londra Toplum Merkezi’nde (NLCH) 26-27-2829 Mart tarihlerinde sergilenecek.
Bilet için iletiflim: 079
47884202 – 020 72758440
– 020 88850899.
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rama ö¤retmeni
Celal Perk’in
yönetimindeki
Day-Mer Londra Meydan Sahnesi, bu
kez de ”Eksik Etek!” isimli bir köy seyirlik oyunla
tiyatroseverlerin karfl›s›na
ç›k›yor. Son oyunlar›
“Londra’ya Nenem Geldi!”yi 18 kez sergileyerek
1200 seyirciye ulaflan ve
Londra’daki Türkçe tiyatroda önemli bir baflar›ya
imza atan Day-Mer Londra Meydan Sahnesi “Eksik Etek!” adl› oyunun bir
bölümünü geçti¤imiz 8
Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü kutlamalar›
kapsam›nda sergilemiflti.

rg

“Londra’ya Nenem Geldi!” adl› oyunu 18 kez sergileyerek 1200 seyirciye ulaflan ve Londra’daki Türkçe
tiyatroda önemli bir baflar› gerçeklefltiren Day-Mer
Londra Meydan Sahnesi, flimdi de ”Eksik Etek!” isimli
bir köy seyirlik oyunu sahneliyor.

Platinum Hall
Hayallerinizin ötesinde gerçek
atmosferin ve dekorasyonlarla özel
günleriniz için kaç›n›lmaz bir ortam.
Misafirlerinizin unutmayacag› bir flenlik
ortamla özel günlerinizi kutlayabilirsiniz

Silver Hall
Bütün etkinlikleriniz rahatl›kla
birlikte yapabileceginiz ve
yemekleriniz gümüfl
tabakada servis yap›ld›g›
unutamayacag›n›z bir atmosfer.

268 West Green Road, Tottenham London N17 3QR
Tel: 020 8881 6363 • E-mail: info@rangebar.com
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Almanya'da ‹slam
Konferans› projesi
tehlikede

.a
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sendikas›
g e n e l
sekreteri François Chereque bas›na yapt›¤› aç›klamada, geçen hafta sendikalara göre 3 milyon
kiflinin kat›ld›¤› ülke genelindeki
yürüyüfller
sonras› hükümetin tavr›n› görmek için 30 Mart
tarihine kadar beklenece¤ini duyurdu. Chere-

ma'n›n iki ülke iliflkilerinde yeni bir bafllang›ç yapmak istemesi selamland›.
Ancak, ‹ran'›n ABD'nin

w

que, FO, CGT, CFDT,
CFE-CGC,
Solidaires,
FSU, CFTC ve Unsa adl›
sendikalar›n Paris'te toplanarak hükümetin tavr›n›n beklenmesi yönünde
karar al›nd›¤›n› söyledi.
Fransa genelinde 229
gösteri ve yürüyüfl düzenleyen sendikalar›n
genel grev ça¤r›s›yla milyonlarca kamu çal›flan›

hükümeti protesto etmiflti. Hükümet, bankalara ve finans
sektörüne
yapt›¤› onlarca milyarl›k
yard›ma karfl›l›k,

dar gelirlilerin yaflam
standard›n› yükseltmek
için yaln›zca 2,6 milyar
euroluk bir plan haz›rlam›flt›. Sendikalar ise baflta asgari ücret (SMIC) olmak üzere iflçi ve memur ücretlerinin artt›r›lmas›n› ve krizle giderek düflen hayat standartlar›n›n yakalanmas›n› istiyor.

BM Raporu: “Krizden zengin ülkeler sorumlu”

w

w

ma'ya yan›t gecikmedi. ‹smi aç›klanmayan bir hükümet sözcüsü taraf›ndan
yap›lan aç›klamada, Oba-

Sendikalar Sarkozy'ye 10 gün süre Verdi

CFDT

Birleflmifl Milletler ekonomik krizin sorumlusunun büyük oranda zengin ülkeler oldu¤unu bildirdi.
irleflmifl Milletler
Ticaret ve Kalk›nma Konferans› (UNCTAD)
yay›nlad›¤› son raporunda tüm dünyada milyonlarca kifliyi etkileyen finans krizden zengin ülkelerin sorumlu oldu¤u
görüflünde.
UNCTAD
raporunda,
zengin ülkelerin mali
sektörlerde s›n›rs›z spekülasyona izin vermele-

B

Josef Fritzl ömür boyu
hapis cezas›na çarpt›r›ld›
n Avusturya'da öz k›z›n› 24
y›l boyunca evinin mahzenine hapsederek, iflkence
ve ensest iliflkiye maruz b›rakan Josef Fritzl hakk›nda,
St Pölten Eyalet Mahkemesi'nde bafllayan duruflmalar›n sonunda karar verildi.
Savc›n›n cinayet ve zorla
al›koymak
suçlar›ndan
ömür boyu hapis istemine
Juri heyeti olumlu yan›t verdi. Yüzlerce yerli ve yabanc› bas›n mensubunun izledi¤i mahkemede, öz k›z›yla
zorla ensest iliflki kurmak
ve 7 çocuk dünyaya getirtmek ve çocuklardan birini
öldürmekten suçlanan Jossef Fritzl ömür boyu hapis
cezas›n›n yan› s›ra psiklojik
tedaviye mahkum edildi. 73
yafl›ndaki Josef Fritzl, bugün
42 yafl›nda olan öz k›z› Elizabeth'i 24 y›l boyunca evinin mahzeninde hapsederek iflkenceye tabi tutmufltu.
Fritzl, korkunç iliflkiden do¤an 7 çocu¤undan 3'ünü
olaydan haberi olmad›¤› iddia edilen efliyle beraber
büyütmüfltü.

i.o

N

elini yaln›zca kendisine
karfl› tutumunu tümüyle
de¤ifltirmesi kayd›yla s›kaca¤› belirtilen aç›klamada,
‹ran’a karfl› yap›lan yapt›r›mlar›n yanl›fl oldu¤u vurguland›.
Öte yandan ‹ran cumhurbaflkan› Mahmud Ahmedinejad'›n Obama'dan olumlu ad›m bekledi¤ini söyledi¤i bildirildi. Cumhurbaflkanl›¤› sözcülü¤ünden yap›lan aç›klamada, Ahmedinejad'›n
Obama'dan
geçmiflte ABD olarak yapt›klar› hatalar›n› kabul etmesini istedi¤i de kaydedildi.

Fransa'da geçen hafta hayat› felç eden genel uyar› grevinin ard›ndan sendikalar cumhurbaflkan›
Sarkozy'e 10 gün süre tan›d›lar. 30 Mart'ta toplanacak olan 8 sendika temsilcileri hükümetin tepkilere cevap vermemesi halinde önümüzdeki dönemde alacaklar› tavr› görüflecek.

n Almanya ‹çiflleri Bakan›
Wolfgang Schäuble taraf›ndan 2006 y›l›nda organize
eden ‹slam Konferans›'n›n
gelece¤i tehlikeye girebilir.
Milli Görüfl lideri O¤uz
Üçüncü ve Almanya ‹slam
Toplumu (IGD) Baflkan› ‹brahim El-Zayat ve 5 dernek
yöneticisinin suç örgütü oluflturmalar›ndan flüphe edilmesi üzerine konferansa ilk tepki SPD'den geldi. SPD ‹slam
sorumlusu ve Türk as›ll› milletvekili Lale Akgün, ‹slam
Konferans› faaliyetlerine son
verilmesini istedi. Akgün, Federal ‹çiflleri Bakan› Wolfgang Schäuble'yi radikal görüflleri savunan derneklerle
müzakere masas›na oturmamaya ça¤›rd›. CDU'lu içiflleri
bakan›n›n geçmiflte yapt›klar›
uyar›lar› dikkate almad›¤›n›
dile getiren Akgün, Schäuble'nin ‹ç ‹stihbarat Teflkilat›
taraf›ndan takip edilen derneklerle temas›n› elefltirerek,
'söz konusu derneklerin yöneticileri hakk›nda suç örgütü oluflturduklar› flüphesiyle
soruflturma bafllat›lm›flsa art›k
freni çekme zaman› gelmifltir” diye konufltu.

Dünya’dan
k›sa k›sa
haberler

rg

ewroz vesilesiyel
‹ran halk›na seslenen
Barack
Obama,
'e¤er
yumru¤unuzu gevfletmeye
haz›rsan›z biz de elinizi
s›kmaya haz›r›z' diyerek
ABD hükümetinin tüm sorunlar›n diplomatik yollardan çözümü için haz›r oldu¤unu söyledi. ‹ran ile
aralar›ndaki düflünce farkl›l›klar›n›n zamanla büyüdü¤üne iflaret eden Obama, kendisinin ve hükümetinin sorunlar›n diplomatik çözümüyle yükümlü oldu¤una iflaret etti.
Bu arada ‹ran'dan Oba-

rd

n Romanya Ulaflt›rma Bakanl›¤›, demiryollar›nda çal›flan 76 bin iflçiden 12 bininin
ifline son vermek istiyor. Demiryollar› Sendikal Federasyonu sorumlusu Gheorghe
Popa yapt›¤› aç›klamada Bakanl›¤›n demiryollar› sektöründeki kayb› azaltmak için
76 bin iflçiden 12 bininin ifline son vermek istedi¤ini belirtti. Bakanl›k taraf›ndan
sendikaya gönderilen metne
göre Bakanl›k bir çok üretim
merkezi ve seksiyonu kapatmay›, tren seferlerini iptal etmeyi ve yüzlerce aktiviteyi
daraltmay› öngörüyor. Ayr›ca binlerce teflvik primi de
ortadan kald›r›lacak. Bu tedbirlerle ücretler için ayr›lan
fonda yüzde 20’lik k›s›tlamaya gidilmesi ve ekonomize
edilen paralar›n bir k›sm› ile
flirketin 500 milyon euroya
ç›kan borçlar›n›n ödenmesi
öngörülüyor.

ABD devlet baflkan› Barack Obama Newroz öncesi ‹ran halk›na ve devletine seslenerek ikili iliflkilerde yeni bir
bafllang›ç yap›labilece¤i ça¤r›s› yapt›. ‹ran hükümet sözcülü¤ünden yap›lan aç›klamada, Obama'n›n tavr›
olumlu karfl›land› ancak ABD'nin ‹ran'a karfl› tutumunu tümüyle de¤ifltirmesi flart› getirildi.
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Romanya Ulaflt›rma
Bakanl›¤› 12 bin kifliyi
iflten ç›karacak

Obama ‹ran’la iliflkileri
yenilemek istiyor
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Dünya’dan
k›sa k›sa
haberler

rinin mevcut krize yol
açt›¤›na dikkat çekerek,
serbest piyasalara körü
körüne güvenilmesiyle,
finans sektöründe yeni
metotlar gelifltirilmesine
izin verildi¤ini kaydetti.
BM'nin ticaret kuruluflu,
bu metotlar›n da, gerçek
anlamda verimli ekonomik faaliyetlerin tamamen d›fl›nda oldu¤unu
vurgulad›.
BM Ticaret ve Kalk›nma

Konferans›'n›n raporunda, gelecekte piyasalar›n
denetlenmesi için uluslararas› çapta sert kurallar
belirlenmesi ça¤r›s› yapt›.
Raporda, mali sistemde
acilen reforma ihtiyaç oldu¤u, BM'nin de reform
sürecinde kilit rol oynamas› gerekti¤inin alt› çizildi.
Raporda, BM'nin açl›k,
yoksulluk, çeflitlik hasta-

l›klar ve iklim de¤iflimiyle mücadeleye yönelik
kilit önemdeki baz› projelerine daha az fon ayr›lmas›n› elefltirdi.

Irak hükümeti
Baasç› subaylar›
affetti
n Irak Hükümeti'nin ülkeye dönüfl ça¤r›s› yapt›¤›
eski Baasç› subaylar›n öne
sürdü¤ü flartlar› kabul etti¤i bildildi. Hükümet, Baasç› subaylar›n mal ve
mülklerini de iade edecek.
Irak Hükümeti, “ulusal uzlafl›” prosesi kapsam›na ald›¤› da¤›t›lan Baas rejimi
ordusunda görev yapan
subaylar› ülkeye dönüflleri
için bir çok Arap ülkesinde iletiflim ofisi açt›. ‹letiflim ofislerine flimdiye kadar 450 subay ülkeye dönüfl için baflvurda bulundu¤u bildirildi. Denge
Azad’›n haberine göre Irak
ordusundan görevli ve isminin aç›klanmas›n› istemeyen bir subay›n verdi¤i
bilgilere göre, lrak hükümeti’nin “ulusal uzlafl›”
prosesine destek veren
lrak’›n önde gelen siyasi
ve din adamlar› da ülke
d›fl›nda olan eski subaylar›n dönüflüne s›cak bak›yor. Ayn› yetkili, “lrak hükümeti’nin flartlar›n› kabul
etti¤i 450 kadar Baas rejimi dönemindeki eski subay, yeni lrak ordusuna
kat›lacak” dedi.
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Britanya’da sentetik
kan üretilecek...
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olgun k›rm›z› kan hücresi üretecek flekilde harekete geçirilmesi hedefleniyor.
Projenin koordinatörlü¤ünü yürüten Edinburg
Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Marc Turner, resmi
bir aç›klama yapmaktan

ku

Ç

kaç›n›rken,
Independent’a konuflan Britanya
Ulusal Kan Servisi’nden
bir yetkili, projede ileri
aflamalara gelindi¤ini
ama as›l sorunun teknik
ya da bilimsel de¤il etik
oldu¤unu söyledi.
Kök hücrelerin üretimi
için embriyolar›n yok
edilmesinin pek çok
çevreyi rahats›z edece¤i
belirtilirken, büyük tart›flmalar›n
yaflanmas›
bekleniyor. Sentetik kan
üretimine destek veren
çevrelerse, teorik olarak
tek bir embriyodan, tüm
ülkeye yetecek kan üretiminin mümkün olabilece¤ine ve yürütülen
çal›flmalarla binlerce hayat›n kurtar›labilece¤ine
vurgu yap›yor.
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a l › fl m a y ›
yürüten bilimadamlar›, baflar›s›z
tüp bebek
tedavisi sonucunda oluflan embriyolardan elde edilecek
kanlar›n gönüllülerde ilk
denemelerini üç y›l içinde yapmay› planl›yor.
Bilimadamlar›, çal›flman›n flimdiki aflamas›nda,
di¤er kan gruplar›na da
kan verebilen ve nüfusun sadece yüzde 7’sinde görülen ‘s›f›r’ grubu
kan tafl›yan embriyolar›
tespit etmeye çal›fl›yor.
Sonraki aflamada embriyonik kök hücrelerinin,
acil kan nakli ihtiyac›nda kullan›lmak üzere yeterli oksijen tafl›yabilen,

rg

Britanyal› bilimadamlar›n›n üç y›l içinde embriyonik kök hücreden sentetik kan
üretebilece¤i duyuruldu. Independent gazetesinin haberine göre, ‹ngiltere’de çeflitli kamu ve özel kurulufllar›n ortaklafla yürüttü¤ü ve milyarlarca sterline mal
olan ‘sentetik kan üretimi’ çal›flmalar›nda son aflamaya gelindi.
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Hawking’den çocuklar için

Bilim Teknoloji

‘Zaman›n K›sa Tarihi’

Günefl panelleri
UU‹'ye yerlefltirildi

Dünyas›ndan

AmphiCoach GTS1:
Vapurbüs

rg

anlatan Hawking kitab›n›n önemi hakk›nda
flunlar› söyledi: “Çocuklar için yazmak benim için çok önemli.
Çocuklar her zaman
sorular sorar; bu nedir,
nas›l çal›fl›r, niye böyledir... Ço¤u zaman onlar›n aptalca sorular sorduklar› söylenir ama
gerçekte büyükler, bu
sorulara cevap veremedi¤i ve aptal görünmemek için bunu söylerler. Çocuklar›n ve
gençlerin merak etmeyi
ve ‘Neden’ diye sormalar› önemlidir. Merak
etmeye devam etti¤im
için ben de bir çocuk
say›l›r›m.
Çocuklar kara deliklerle ilgili konularda büyülenmifl gibiler ve bana sürekli bu konuda
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ne’in babas› bir uzay
program›nda çal›flmaktad›r ama ifller ters gider. Proje çerçevesinde
Mars’a yollanan robot
garip davran›fllar sergilemektedir ve Anne,
babas›n›n bilgisayar›ndaki ola¤an d›fl› mesajlar›n buna neden oldu¤unu keflfetmifltir.
George ve Anne bilgisayardaki mesaj›n pefline düflerler. Bu uzayl›lardan gelen bir mesaj
olabilir mi? Evrenin bir
yerlerinde yaflam olabilir mi? Uzayl›larla nas›l
konuflulabilir ve konuflabilirsek onlara ne
söylenmeliyiz? Bu sorular etraf›nda iki çocuk
bir uzay maceras›na
bafllar.
Popüler bilim dergisi
New Scientist’e kitab›n›

ku

aman›n
K›sa
Tarihi’ adl› kitab›yla milyonlarca
insan›
kozmolojinin temelleri
ve karadeliklerin yap›s›
ile tan›flt›ran Stephan
Hawking, flimdi de çocuklar› evrenin derinliklerine bir yolculu¤a
ç›kar›yor.
K›z› Lucy ile birlikte
yazd›¤›
‘Geroge’un
Kozmik Hazine Av›’
ad›ndaki kitapla Hawking, evren hak›ndaki
üç önemli soruyu çocuklarla paylaflt›; ‘Evrende yaln›z m›y›z?’,
‘Karadeliklerin içinde
neler oluyor?’ ve ‘Big
Bang’de neler oldu?’
Kitab›n konusu k›saca
flöyle: George’un en iyi
arkadafl› Anne’in yard›ma ihtiyac› vard›r. An-

sorular soruyorlar. Ben
de bu konular›n basit
bir dille anlat›lmas›n›n
güzel bir fikir oldu¤unu düflünüyorum. Ayr›ca bu kitab› okuyacak
çocuklar›n içinden bir
kaç›n›n ileride ‘Zaman›n K›sa Tarihi’ni de
okuyacaklar›n› düflünmek güzel...”

Bilgisayar
monitörünüzü
televizyona
dönüfltürün

w
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Y›llard›r piyasada bulunan tv kartlar›, art›k yavafl yavafl yerini Tv Box ve usb Tv kartlar›na b›rakmaya bafllad›.

ir çok firman›n
üretti¤i
tv
box’lar USB arabirimini kullanarak
bilgisayarlar›m›za
ba¤lanabiliyor. Kablolu tv
ve karasal yay›nla uyumlu olan bu ürünlerin geliflmifl modelleri dijital uydu ve HD yay›n deste¤ine bile sahipler. Yan›nda
gelen yaz›l›mlar› kullanarak istedi¤imiz programlar› kaydedebiliriz. Hatta
zamanlay›c› kurup siz bilgisayar bafl›nda de¤ilken

B

program›n aç›lmas›n› sa¤layabilir ve istedi¤iniz yay›n› kaydedebilirsiniz.
Buraya kadar bahsetti¤imiz herfleyi normal bir tv
kart›yla zaten yapabiliyoruz. Fakat TV box’lar›n en
önemli özelli¤i, üzerlerindeki VGA (Video
Graphics Array) ç›k›fllar›.
Bu ç›k›fllar sayesinde bilgisayara ihtiyaç olmadan
herhangi bir monitörü televizyona dönüfltürebilirsiniz. Tabi bunun için
üzerindeki ses ç›k›fl›na

uygun bir hoparlör sistemi takman›z gerekmekte.
Bilgisayar ba¤lant›s›nda
ise ses bilgisayara ba¤l›
hoparlörlerden al›nabiliyor..
Kaliteli bir Tv-box’a sahip
olmak için 80 ile 120 dolar gibi bir ücreti gözden
ç›karman›z gerekiyor.
Di¤er bir alternatif ise
nerdeyse usb bellek büyüklü¤ündeki usb tv kartlar›. Özellikle diz üstü bilgisayar kullan›c›lar›n›n
çokça tercih ettikleri bu

n Steven Swanson ile Richard Arnold'un uzay yürüyüflü problemsiz bir flekilde sona erdi. Uluslararas›
Uzay ‹stasyonu'nun (UU‹)
yeni günefl panellerini
yerlefltirmek üzere uzay
yürüyüflüne ç›kan astronotlar Steven Swanson ile
Richard Arnold, uzay meki¤i Discovery'nin en
önemli misyonu olan panelleri yerlefltirme ifllemini
baflar›yla
tamamlad›.
Swanson ve Arnold'un baz› kablo ba¤lant›lar›n› yaparken zorlanmalar›na
ra¤men, panelleri baflar›yla yerlefltirmelerinin ard›ndan aç›klama yapan görev
komuta merkezinden astronot Joseph Acaba, çal›flman›n, tahmin ettikleri gibi düzgün biçimde gitti¤ini, iki astronotun büyük ifl
yapt›¤›n› söyledi. Son panellerle birlikte UU‹'deki
günefl paneli say›s› her iki
tarafta 4'er olmak üzere
8'e ç›kacak.
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hate ç›karken, bir taraftan da kozmoloji ve fizi¤in temel bilgilerini ö¤renecek.
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n Dünyan›n ilk gerçek hem
karada hem suda gidebilen
su otobüsü olarak tan›t›lan,
Malta yap›m› AmphiCoach
GTS-1, üç y›ll›k bir tasar›m
ve gelifltirme sürecinden
sonra bu y›l üretime geçiyor.
fiirket flimdiden on iki kesin
siparifl ald› ve elli teklif talebi de beklemede. AmphiCoach GTS-1 soldan ya da sa¤dan direksiyonlu olarak al›nabiliyor ve ilgili bütün AB
gürültü ve emisyon yönetmelikleriyle uyumlu. AmphiCoach üretim versiyonunun nihaii ayr›nt›lar›n› aç›klamad›, ama prototip ‹talyan
Irisbus flasisini temel al›yor.
Yeniden tasarlanm›fl bir d›fl
yüzey ile AmphiCoach, denize aç›labilen bir gövdeye
ve benzersiz bir görünüme
kavuflmas›n› sa¤lam›fl. Araç
gücünü Iveco’nun sabit bas›nçl› püskürtme sistemine
sahip dizel motorundan al›yor. Arac›n ‹ngiltere fiyat›
280,000 Sterlin olarak belirlenmifl.

Ünlü fizikçi Stephan Hawking, k›z› Lucy ile birlikte çocuk kitab› yazd›. Kitab› okuyanlar evrende seya-
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n ‹nternet taray›c›s› pazar›n›n
lideri konumunda olan Microsoft Internet Explorer 8'in hatadan ar›nd›r›lm›fl son sürümü
haz›r. Masaüstü yaz›l›m devi
Microsoft, 13 Ocak'ta kullan›ma sundu¤u Internet Explorer
8'in son kullan›c›ya sunulacak
flekline en yak›n sürümünün
(Release Candidate / Yay›n
Aday›) yak›nda sunuculardan
kald›r›laca¤›n› ve yaz›l›m›n
son sürümünün yüklenebilir
hale gelece¤ini bildirdi. Firman›n yay›nlad›¤› bas›n bültenine göre, yaz›l›m›n yeni sürümü
www.microsoft.com/ie8 adresinden indirilebilir. 25 Farkl› dilde kullan›labilecek yeni sürüm, Microsoft'un yeni iflletim sistemi
Windows 7'nin içinde entegre
olarak bulunuyor. Yaz›l›m
yaklafl›k bir y›ld›r kullan›c›lar
taraf›ndan test edilebiliyordu.
Microsoft'un taray›c› pazar›nda %70'lik ezici bir üstünlükle
liderli¤i elinde bulunduran taray›c›s› Internet Explorer'›n
yeni sürümünde, çevrimiçi
tehlikelere karfl› kullan›c›n›n
daha etkin korunmaya sahip
olmas› hedefleniyor.

.a
rs

Internet Explorer 8
haz›r

Dünyas›ndan

ürünler nereye giderseniz
televizyonunuzu yan›n›zda tafl›man›za olanak sa¤l›yor.
Söz konusu her iki cihaz
da uzaktan kumanda ile
kolayca yönetilebiliyor.
Her iki cihaz›n bir çok
modelinde de radyo al›c›s› da bulunmakta.
Genel olarak radyo performanslar› da yeterli
olan bu cihazlarla bilgisayar›n›zdan
alaca¤›n›z
keyfi, ikiye katlayacaks›n›z.

Robot bal›k
denizin kirlili¤ini
saptayacak
n ‹ngiliz bilim adamlar›,
denizlerdeki kirlili¤i saptamak amac›yla bir robot
bal›k üzerinde çal›fl›yor.
Dünyan›n ilk robot bal›¤›
Londra Akvaryumu'nda
2005 y›l›ndan beri bulunuyor. Bilim adamlar› bu
bal›¤› baz alarak gelifltirecekleri sistemle deniz alt›ndaki kirlili¤i araflt›rmay›
umuyor. Projeye öncülük
eden BMT Group Ltd flirketinden yap›lan aç›klamaya göre, kendi kendine hareket edebilen 1,5
metre civar›ndaki robot
bal›k, bir sazan bal›¤›na
benziyor. Kimyasal al›c›larla donat›lm›fl robot bal›k, bu sayede, gemilerden s›zan yak›t, suya kar›flan kimyasal maddeler gibi kirlili¤in kayna¤› tespit
edebiliyor. Essex Üniversitesi araflt›rmac›lar› taraf›ndan tasarlanan robot
bal›k uzaktan kumandayla yönlendirilmiyor. Ama
navigasyon sistemi sayesinde, aküsünün bitmesine yak›n, yani her 8 saatte bir ba¤lant› liman›na
dönebiliyor. 20 bin sterline mal olan robot bal›k,
saniyede en fazla bir metre ilerleyebiliyor.
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Sa¤l›ktan
k›sa k›sa
haberler

Tüp bebek isteyenler
riskler konusunda uyar›lacak

Sa¤l›ktan
k›sa k›sa
haberler

Karbonhidratlar› ya¤a

Tüp bebeklerde genetik kusurlar ve sa¤l›k sorunlar› riskinin yüzde 30 daha fazla olabilece¤i, tüp bebek yap-

dönüfltüren gen bulundu

mak isteyen çiftlerin önceden bu konuda uyar›lmas› gerekti¤i bildirildi. Uyar›, hükümetin Fertilizasyon ve

Meme kanseri,
k›s›rl›¤›nda sebebi
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Yeflil çay›n bir faydas›
daha bulundu

9 dakikada selülitten kurtulmak
mümkün mü?
‹ngiltere’de Adonia LegTone ad›yla piyasaya sürülen
selülit kremi yaln›zca ve yaln›zca 9 dakikada

kad›nlar›n en büyük problemi olan selüliti yok etme

w

w

iddias›n› tafl›yor. Sadece internetten sat›fla sunulan
bu krem cilt uzmanlar›n› birbirine düflürdü.

remin üreticisi
‹ngiliz firma,
kremi her türlü
klinik deneyden geçirdiklerini ve yeni ç›kan bu ürünün piyasadaki s›radan selülit
kremlerine göre çok daha etkili oldu¤unu ispat
ettiklerini söyledi.
Firma yetkililerinin yapt›¤› aç›klamaya göre bu
krem selülitlerin %47 gibi çok önemli bir k›sm›n› ilk 9 dakika içinde

K

yok ederken; 6 haftal›k
kullan›m sonucunda selülitlerin %70’ini yok
ediyor ve selülitli bölgeyi 20 yafl›ndaki durumuna geri döndürüyor.
Firma yetkilileri, yaln›zca internet üzerinden
sat›fl yapmalar›na ra¤men ellerindeki stoklar›n hepsini tükettiklerini
ve 100 bin adet ek siparifl ald›klar›n› belirttiler.
Ancak bu kreme çok da
ümit ba¤lamamak ge-

rekti¤ini de vurgulayan
pek çok cilt uzman› tek
kutusu 68 sterlin’e sat›lan bu kremin ucuz selülit kremlerinden hiçbir
fark› olmad›¤› konusunda ›srar ediyor. Neredeyse tüm selülit kreminlerinin geçici bir süre için cildin görünümünde iyileflmeye yol
açabilce¤ini
belirten
karfl›t uzmanlar, 9 dakikada adete bir mucize
öngören kremin bafltan

■ Dünyada yumurtal›k nakli
konusundaki çal›flmalar›yla
tan›nan, New York Medical
Collage Westchester Medical
Center Üreme Sa¤l›¤› Departman› Baflkan› Prof. Dr. Kutluk
Oktay, ailesinde meme, yumurtal›k ve prostat kanseri
bulunanlarda düflük yumurta
rezervi veya k›s›rl›k riskinin,
di¤er kiflilere oranla 38 kat
daha yüksek oldu¤unu bildirdi. Dünyada büyük yank›
uyand›rmas› beklenen çal›flman›n, meme, yumurtal›k ve
prostat kanserine yol açt›¤›
bilinen genlerin, ayn› zamanda yumurtal›¤›n fonksiyonunu bozarak k›s›rl›¤a neden oldu¤unu ortaya koydu¤unu
anlatan Oktay, ''Ailesinde kad›nlarda meme veya yumurtal›k, erkeklerde prostat kanseri bulunanlarda düflük yumurta veya k›s›rl›k riski, di¤er
kiflilere oranla 38 kat daha
fazla'' diye konufltu. Araflt›rman›n, bu tür bir riskle karfl›
karfl›ya bulunanlar için uyar›c› ve yol gösterici nitelikte oldu¤unu belirten Oktay, ''Bu
kifliler gerekli tarama testlerini
yapt›rarak tafl›d›klar› riski saptay›p gerekli önlemleri alabilirler'' dedi.
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murtalar›n k›s›rl›k tedavisindeki ilaçlar sayesinde kullan›lmas› olabilece¤i belirtildi.
Di¤er bir sebebin de,
yumurtalar› art›k düflük
kaliteli olan yafl› büyük
kad›nlar›n bu yönteme
daha fazla baflvurmas›
olabilece¤i kaydedildi.
Bilim adamlar› yine de,
risklerin do¤rudan k›s›rl›¤›n sebebiyle mi
ilintili, yoksa bizzat
yöntemin kendisinden
mi kaynakland›¤›n› henüz bilmiyor.
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delik ve ö¤renme zorluklar›na yol açan
Beckwith-Wiedeman
Sendromu gibi nadir
görülen genetik hastal›k riskinin de, normal
yollarla dünyaya gelen
bebeklere göre daha
fazla oldu¤u belirtildi.
Tüp bebeklerde veya
di¤er tedavi yöntemleriyle dünyaya gelen
bebeklerde sa¤l›k sorunlar›n›n daha fazla
olmas› riskinin, do¤an›n düflük kaliteli olduklar› için ataca¤› yu-
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■ ABD'li bilim adamlar›,
bakterilerin direnç gelifltiremedi¤i süper antibiyotik
üretmeyi baflard›. Nature
Chemical Biology dergisinde yay›mlanan makaleye
göre, New York'taki Albert
Einstein T›p Fakültesinde
görevli bilim adam› Vern
Schramm ve ekibi, yeni gelifltirdikleri antibiyoti¤i kolera ve e.coli bakterilerinde
denedi. Bilim adamlar›, bu
antibiyotikle yap›lan 26. tedavinin bile, ilk tedavideki
gibi sonuç verdi¤ine dikkati çekti. Yeni antibiyoti¤in
bakteriyi öldürmedi¤ini belirten bilim adamlar›, bu
yöntemin bakterilerin direnç gelifltirmesine neden
oldu¤unu hat›rlatt›. Süper
antibiyotik, bakterilerin birbirleriyle iletiflimini bir enzimi bloke ederek kesiyor
ve böylece bakteriler ba¤›fl›kl›k sisteminden korunduklar› biyofilmler gelifltiremiyor.

K

dergisinde yay›mlanan
araflt›rmada, tüp bebeklerin kalp kapakç›¤› kusurundan, yar›k
dudak ve dama¤a, ba¤›rsaklar›n ve yemek
borusunun tam geliflmemesi yüzünden sindirim sistemi anormalliklerine kadar çeflitli
hastal›klardan mustarip
olabildi¤i saptand›.
Bunun yan› s›ra tüp
bebeklerde küçük olsa
da geliflme gerili¤ine
yol açan Angelman
Sendromu ile kar›nda
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Bilim adamlar› süper
antibiyotik gelifltirdi

›s›rl›k tedavisi
için baflvuran
çiftlerin, bu
yöntemin bebekte hayat› tehdit
eden sa¤l›k sorunlar›
veya uzun dönemli sakatl›klara yol açabilece¤ini bilerek kararlar›n› vermeleri gerekti¤i
kaydedildi.
Daily Mail'in haberine
göre, ‹ngiltere'de ilk
kez yap›lacak bir uygulamayla, ekim ay›ndan itibaren tüp bebek
merkezleri çiftleri, gerek tüp bebek gerekse
benzeri di¤er yöntemlerin riskleri konusunda önceden uyarmak
zorunda olacak.
Atlanta'daki Hastal›klar›n kontrolü ve Önlenmesi Merkezinden bilim adamlar›, Ulusal
Do¤um
Kusurlar›n›
Önleme Çal›flmas›ndaki verileri kullanarak
13 bin 500 do¤umla 5
bin kiflilik kontrol grubunu karfl›laflt›rd›.
Human Reproduction
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Embriyoloji Kurumu (HFEA) taraf›ndan yay›mland›.
■ ABD'li bilim adamlar›,
karbonhidratlar› ya¤a dönüfltüren geni buldular. Kaliforniya Üniversitesi'nden
bilim adamlar›n›n Cell dergisinde yay›mlanan araflt›rmas›nda, DNA-PK denilen
genin, karaci¤erde karbonhidratlar›n›n ya¤a dönüflmesi sürecini düzenledi¤i
bildirildi. Araflt›rmada çal›flan Roger Wong, araflt›rmalar›n›n sonucunda, bir gün
insanlar›n fliflmanlama korkusu olmadan ekmek, pasta ve pirinç yiyeceklerini
umut
etti¤ini
söyledi.
Wong, yapt›klar› araflt›rmada, DNA-PK geni bulunmayan farelerin genin bulundu¤u normal farelere göre
daha ince ve yüzde 40 oran›nda daha zay›f oldu¤unu
belirlediklerini
kaydetti.
Genden yoksun olan farelerin yüksek karbon içeren
g›dalar› yediklerinde kilo
almad›klar›n›, ayr›ca kanlar›ndaki kolestrol düzeylerinin daha düflük oldu¤unu
vurgulayan Wong, kolestrolün düflük olmas›n›n kalp
krizi riskini azaltt›¤›na dikkati çekti. ‹nsan›n da ayn›
gene sahip oldu¤unu vurgulayan bilim adamlar›,
DNA-PK geninin ilaçlarda
ve obeziteyi önlemede kullan›labilece¤ini bildirdiler.

sona saçmal›k oldu¤unu
iddia ediyor.
Amerikal› kök hücre uzman› Prof.Liam Dolan’a
göre, bu firma böyle bir
krem üretmifl olsayd›
bu, firman›n kendi internet sitesinden duyrulan bir haber de¤il; büyük bilim dergilerinin
birinci sayfalar›ndan duyurulan büyük bir haber
olurdu. Hatta bu kremin
üreticileri Nobel Ödülü’ne lay›k bulunurdu.

■ Yeflil çay›n, Down sendromunun tedavisinde ifle yarayabilece¤i bildirildi. Fransa'da yay›mlanan Le Figaro
gazetesinin internet sitesindeki habere göre, Paris 7
Üniversitesinden Jean Delabar ve ekibinin yapt›¤› araflt›rma, yeflil çay›n Down sendromlu farelerdeki nörolojik
belirtileri ortadan kald›rd›¤›n› gösterdi. Delabar ve meslektafllar›, 21. kromozom taraf›ndan kodlanan ender enzimlerden
biri
olan
Dyrk1A'n›n faaliyetini azaltmak için Down sendromlu
farelere yeflil çay verdi. Anne karn›ndan itibaren her
gün yeflil çay verilen farelerde, tüm nörolojik belirtiler
ortadan kalkt›. Bu umut verici araflt›rmaya imza atan
bilim adamlar›, flimdi yeflil
çay›n etkisini insanlardaki
Down sendromuna daha yak›n fareler üzerinde de do¤rulamak üzere kollar› s›vad›.
Genetik düzensizlik sonucu
insanda fazladan bir 21. kromozomun bulunmas› durumu olan Down sendromu,
Trizomi 21 ya da Mongolizm
diye de adland›r›l›yor.
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Li Amedê milyonek dil bûn yek
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Amedî di saetên sibê de ber bi qada Newrozê ve herikîn. Bajarê bi kesk, sor û zeran xemilî, bi wesayîtên hatine wezîfedarkirin û wesayîtên taybet ber bi qada Newrozê ve herikîn. Girseyê sloganên dilsoziya bi Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan
re berz kirin û ber bi qada Newrozê ve herikîn.
boneya Cejna
Newrozê amedî
di saetên
serê sibê li derdora
07.00`an de rabûn ser
piyan. Girseyên li nav
taxan, kuçe û kolanan
gihîfltin hev agir pêxistin û li ber dahol û zirneyê govend girtin. Li
deverên wekî Ben û
Sen, Deriyê Merdînê,
Baglar, Huzurevlerî, Peyas, Sûrîçî û gelek deverên bajar agirê Newrozê Amedê dorpêç kir.
Her wiha li van qadan
pankartên, "Newroz pîroz be" bi kurdî û tirkî
hatin daliqandin. Jin,
mêr, zarok, kal û pîr bi
tevahî bi wesayîtan û
meflê Parqa Newrozê
vegerandin
deryaya
rengan.
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COfiA BI MEfi...
Ji navçeya Bismilê bi
sedan kesên li trenê siwar bûn li Kuruçeflmeyê hatin cem hev û
ber bi qadê ve mefliyan.
Ji ber ku bi sedan wesayît ketin qada Newrozê riya Rihayê ji trafîkê re hate girtin û wesayît demek dirêj ra-

TURK: BILA RÊBERÊ
GELÊ KURD OCALAN
AZAD BIBE
Di Newroza Amedê de
Hevserokê DTP`ê Ahmet Turk bal kifland ser
çareseriya pirsgirêka
kurd û wiha got: "Li cîhanê gelek mînakên
wekî pirsgirêka kurd
hene. Hemû bi afltiyê
encam bûne. Em bi
mantiqek çareseriyê ji
derveyî kurdan hêvî dike re rû bi rû ne. Ku
çareseriyê
bixwaze
divê bi nûnerên gelê
kurd re bikevin têkiliyê. Mînaka Mandela
heye. Bi salan wekî terorîstekî hat darizandin. Lazim e Rêberê
Gelê Kurd Abdullah
Ocalan jî bê azadkirin.
Hingê em dikarin bêjin
afltî."
Turk wiha axivî: "Newroz vejîna gelê kurd e.
Bila ji ber vê yekê
Newroz bibe boneya
afltiyê. Bila bibe sembola afltiya Rojhilata
Navîn. Ji Edîrneyê heta
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westiyan. Kolana balefirgehê, Werçerwa Kantarê jî ji ber wesayîtan
xitimî.
Hevserokê
DTP`ê Ahmet Turk,
parlamenterên DTP`î,
parlamenterên DEP`ê
yên berê Leyla Zana û
Hatîp Dîcle kincên neteweyî li xwe kirin û li
protokolê cihê xwe girtin.
Pîrozbahiya Newroza
Amedê ku bi slogana
"Li dijî înkar û îmhayê
çareseriya demokratîk"
bi tevlêbûna sedhezaran kesan tê lidarxistin,
di destpêka pîrozbahiyê de ji bo kesên di
têkoflîna afltî û azadiyê
de jiyana xwe ji dest
dane rêz hate girtin.
Li Amedê pîrozbahiya
Newrozê ku bi slogana
"Li dijî înkar û îmhayê,
çareseriya demokratîk"
pêk hat û zêdetirî milyonekê kes befldar bûn,
bi rêzgirtina ji bo kesên
di têkoflîna afltî û demokrasiyê jiyana xwe ji
dest dane dest pê kir.
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CIL Û BERGÊN
NETEWEYÎ
Piraniya befldaran poflî
avêtin ser milên xwe û
cil û bergên neteweyî li
xwe kirin. Girseya bi
alên PKK`ê û posterên
Rêberê KCK`ê Abdullah
Ocalan daketin qadê,
sloganên, "Bijî Serok
Apo", "PKK gel e gel li
vir e" berz dikin. Hemû
riyên Amedê yên derdiketin qada Newrozê ji
ber trafîkê xitimîn. Qada Newrozê wekî dilê
Amedê diavêje lê deverên din ên bajar niha
de ketine nav bêdengiyek kir. Ji gund û navçeyan jî bi wesayît û
traktoran gel ber bi qada Newrozê ve dimefliyan.
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Bi

Colemêrgê Newroz bi
befldariya milyonan ji
bo afltiyê tê pîrozkirin.
Ji ber vê yekê ne tenê
çavên Tirkiyeyê çavên
cîhanê li ser me ye. Bi
rastî hewceyî gotinê
nîn e. Rewfl, hêz û cofla vê qadê her tifltî
dibêje. Kurd çi dixwazin? Kurd ji bo çi têkoflînê didin? yên van pirsan dikin bila bên li
van qadan binêrin. Em
zilm û zalîman nas dikin. 206 sal berî niha
Kawayê Hesinkar çawa
serî li ber zilmê rakir,
kurd jî niha bi can û
dilê xwe li dijî zilmê radiwestin.
EM ROJEKE
DÎROKÎ DIJÎN
Em ji bo bi destxistina
maf û azadiya xwe
têdikoflin. Em têkoflîna
gelên hemû mafên wan
ji dest hatine standin,
pîroz dikim. Gelê me
gelek sal in têkoflîna
azadiyê didin. Em dizanin ferasetên dixwazin

têkoflîna azadiyê têk
bibin, niha derewan dikin. Lê tu hêz nikarin vî
gelî bêzar bikin. Vî
gelê her tim ji bo têkoflîna bi rûmet li ser piyan maye û dê li ser piyan bimîne. Serî ji kesî
re natewîne. Îro gelê
me darbeyê 1982`yan
jiya.
Konsepta
1993`yan a tunekirinê
jiya. Kufltinên kiryar
nediyar de 17 hezar
hemwelatiyên
me,
rêhevalên me hatin qetilkirin.
DIVÊ OCALAN
AZAD BIBE
Lazim e Rêberê Gelê
Kurd Abdullah Ocalan
azad bibe. Em hingê
dikarin behsa afltiyê bikin. Hingê em neçar in
bi hezkirina hev hembêz bikin. Ku projeyek
afltiyê didane pêfliya
xwe çêkin, çi ji destê
me bê em dê bikin. Lê
ku ji bo tasfiyekirin, xirabkirina yekitî û têkoflîna kurdan nêzîk me

bibin, em hiflyar dikin,
hûn hûn bin tifltekî wisa nekin. Kurd êdî dizanin dê çi bikin û çawa bikin. Me destê afltiyê dirêj kiriye. Em dê
pifltre jî destê xwe dirêj
bikin. Lazim e em pir
bi hêz bin. Tiflte afltiyê
bîne biratî û yekitiya
me ye. 29`ê Adarê ji bo
kurdan rojek hejmarê û
referandûmê ye. Di nav
hêzên demokrasiyê de
hilbijartina hebûnê ye.
Dema kurdan li hemû
cihên Tirkiyeyê bi taybetî li Kurdistanê nîflan
da ku xwedî li nasnameya xwe xwedî derdikeve dê flatî nêzîk bibe.
Ji ber vê yekê me hilbijartinê girîng dibînin.
Lazim e em xwedî li
pêfleroja xwe derkevin.”
Di Newroza Amedê de
Koma Gulên Xerzan,
Zozan, Xêro Abas, Diyar û Aram derketin ser
dikê û bi stranên xwe
Newroza gelê kurd pîroz kir.
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Rewfla g›rt›yan g›ran e
Parlamentera DTP`ê Pervîn Buldan ku bi midûrê Girtîgeha Tîpa H ya Erziromê ya girtiyên doza PKK`ê lê greva birçîbûnê ya
bêdem dane destpêkirin re hevdîtin pêk anî.
tin dê cenaze ji girtîgehê derkevin û wiha
dom kir: "Di
hundir
de
mirovên ku
her diçe
tenduristiya wan
xirab dibe hene.
Eger
tifl-

tek bi wan mirovan bê
dê berpirsyar dewlet
be.
Eger
tedbîrên
pêwîst neyên girtin
wekî malbatên girtiyan em dê çalakiya rûnifltinê bidin destpêkirin."

rg

mijûl bibin. Lê midûr
diyar kir ku hemû tiflt li
gorî zagonan tê meflandin." Buldan wiha dom
kir: "Ez bi midûr re diaxivim, lê li flûna wî
leflker û polîs bersiv didan min. Ev yek bi serê
xwe xeteriya tê jiyîn nîflan dide. Em dê îro nivîsînê pêwîst bi wezaretê re bidin destpêkirin."
Resul Yildiz ku li ser
navê malbatê girtiyan
axivî, diyar kir ku eger
greva birçûbûnê dom
bike dê jiyana girtiyan
têkeve talûke yê. Yildiz, derbirî ku
eger
tedbîrên
pêwîst neyên gir-

i.o

ber axaftina kurdî pirsgirêkên mezin tên jiyîn." Buldan, daxuyand
ku li gorî midûrê girtîgehê hemû tiflt bafl e û
wiha dom kir: "Li gorî
midûr girtî çawa bixwazin dikarin biaxivin,
dixwin û wekî dixwazin tev digerin. Lê rewfl
ne wiha ye." Buldan,
bal kifland ku girtî nikarin bi kurdî biaxivin û
wiha pê de çû: "Xwarinê kêm didin girtiyan.
Girtiyên cezayê hevdîtina vekirî girtine hene.
Ji ber tenê di navbera
xwe de kurdî axivîne,
girtiyên ku ceza girtine
hene. Lazim e bi van
pirsgirêkan re hin kes
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yên li Girtîgeha Tîpa H
ya Erziromê greva birçîbûnê ya bê dem dane
destpêkirin. Parlamentera DTP`ê ya Îdirê Pervîn Buldan ku bi parêzerên girtiyan Murat Yîkît, fiaziye Onder û
malbatên girtiyan re hate girtîgehê, bi midûrê
girtîgehê re hevdîtin
pêk anî.
Pervîn Buldan ku li
derketina girtîgehê bi
malbatên girtiyan re daxuyanî da, diyar kir ku
li girtîgehê pirsgirêkên
gelekî mezin hene û
wiha got: "Li gorî tifltên
malbat dibêjin di navbera girtî û rêveberan
de pirsgirêk hene. Ji

ku

arlamentera
DTP`ê Pervîn
Buldan ku bi
midûrê Girtîgeha Tîpa H ya Erziromê
ya girtiyên doza PKK`ê
lê greva birçîbûnê ya
bêdem dane destpêkirin re hevdîtin pêk anî,
diyar kir ku li hundir
rewfl gelekî cidî ye û
wiha got: "Girtiyên ku ji
ber di navbera xwe de
bi kurdî axivîne rastî
cezayê disîplînê hatine
hene. Ez bi midûr re diaxivim lê li flûna wî leflker û polîsan bersiv didan. Ev yek bi serê xwe
xeteriya rewflê nîflan dide.
Girtiyên doza PKK`ê

Ozturk kameraya xwe
peflkêflî helebçeyîyan kir

Ji ber sedema weflandina strana Keça Kurdan, li Edenê di heqê rêvebirê

Bi vê minasebetê li Helebçeyê bi amadebûna serokê flaredariya bajêr û rêvebirê Monumenta Bîranîna Helebçeyê Xidir Kerîm, merasîmek hat lidarxistin.
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Strana”Keça
Kurdan” beraat kir
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Radyoya Dunya Mehmet Arslan de, bi daxwaza 4 sal û 6 meh cezayê zindanê doz hatibû vekirin.
oza ku ji ber
sedema weflandina strana “Keça Kurdan” li rêvebirê “Radyoya Dunya” Mehmet Arslan hatibû vekirin îro bi
dawî bû.
Di îddianmeya dozgeriyê de Aslan bi “fîtkirina kîn û dijminatiya gelan” dihate tawanbarkirin û ji vê bonê jî jê re
4 sal û 6 meh cezayê
zîndane dihate xwestin.
Arslan, di runifltina îroyîn de xwe parast û bi
heyeta dadgehê da zanîn ku ev strana “Keça
Kurdan” yek ji wan
stranên wê kaseta Aynûr Dogan a ku bi destûra Wezareta Kulturî ya
Turkiyeyê hatiye çêkirin. Ewûqatên wî jî bibîranîn ku strana Keça
Kurdan di 8ê Adarê de
bi minasebeta pîrozbahîya Roja Jinan ji aliyê

w

w

w

D

uhî li bajarê Helebceyê bi amadebûna serokê flaredariya bajêr û rêvebirê
Monomenta Bîranîna Helebceyê Xidir Kerîm, rojnamevanê kurd ê bakurê
Kurdistanê Remezan Ozturk di merasîmekê de
kameraya ku wêneyên
karesata Helebceyê pê
girtibû, pêflkêflî monomentê kir. Ozturk di 18-ê
adara 1988-ê de pifltî du
rojan ji kîmyabarana bajarê Helebceyê ji aliyê
karbidestên rejîma Beasê

D

ve, tevî çend rojnamevanan çûbû bajêr. Di serdana xwe de Ozturk
wêneyên karesatê kiflandibû û li ser wêneyê
Omer Xawer (flehîdê
bêdeng) xelat wer girti-

bû. Pifltî 21 salan bi ser
karesatê de, rojnamevan
Ozturk kameraya ku
wêneyên karesatê pê girtibûn huhî di merasîmekê
de pêflkêflî Monomenta
Bîranîna Helebceyê kir.

Sercerdewan Kamil Atak hat girtin
Kevneflaredarê Cizîrê sercedewan Kamil Atakî yê ku di heqê wî de biryara girtinê hatstranbêja Tirk Ajda Pekkan û Aynûr Dogan ve
hatiye gotin, eger sûc
bûya ê Ajda Pekkan vê
stranê negota û ê di televizyonên dewletê de
jî nehata weflandin. Pifltî parêznameya Arslan
û ewûqatên wî, heyeta
dadgehê dazanîn ku tu

unsûrek a ku sûc be di
vê stranê de tine û loma
biryara beraata Arslan
da. Wek tê zanîn berê jî
ji ber ku strana Mihemedo weflandibû di
heqê Arsalan de doz
hatibû vekirin û wî ji
wê dozê jî beraat kiribû.

ibû dayîn, li Nisêbînê dema ku dixwest bireve Sûriyeyê hat girtin.
evneflaredarê Cizîrê sercedewan
Kamil Atakî li
Nisêbînê dema ku dixwest bireve Sûriyeyê hat
girtin. Wek tê zanîn, 5 roj
berê berîya ku li ser rê ya

K

Cizîr-Hezexê li gundê Basiskê xebata lêgerîna
wendayîyan dest pê bike,
li ser îfadeyên îtirafkarekî
ji bo girtina sercerdewan
Kamil Atakî li hemberî
mala wî operasyonek ha-

tibû lidarxistin û du kurên
wî hatibûn binçavkirin. Ji
wê rojê vir de Atakî wendayî bû û dihat îdakirin
ku ew di ser Kurdistana
baflûr re revîye welatekî
din.
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Befla duyemîn a projeya
j›nan l› amedê pêk hat
Civîna yekemîn a 23-30’ê mijdara sala 2008’an de li Almanyayê pêngava projeyê ya yekemîn pêk hatibû. Niha jî
pêngava yekemîn ya ‘hêzdarkirina jinê ya bi hevdîtina navneteweyî li Amedê pêk hat.’
nû ve bên cem hev û dê
rewfl, faaliyet û tevgera
jinên Fransayê nas bikin.
Bi vê hevdîtinê re dê projeya ‘Bi hevdîtina navneteweyî re bi hêzkirina Jinê’
bi dawî bibe. Jinên
Amedê pifltî vê projeyê diyar kir ku dê ji vir flûnde jî
xebat û pifltevaniya hevkar pêk bînin. Her wiha
jinên Amedê da zanîn ku
ji bo ku berdewamiya vê
projeyê bidome dê bikevin nava hewldanan.
Proje ji aliyê Cenî-Buroya
Afltî ya Jinên Kurd, Yekîtiya fiopgêrên Almanya,
Komeleya Jinan a Selîsê
ya Amedê û Komîsyona
Jinan a Komeleya Çanda
Kurd a Ahmet Kaya ya Parîsê ve hate organîzekirin.
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xwe.
Jinên kurd ên Amedê bi
vê projeyê re hefteyekê
hatin cem hev. Çand, dîrok, siyasî û aboriya jinên
kurd bi hemû kesî re hate
parvekirin. Hem fransiz û
hem jî alman gelek di bin
bandora vê flahiyê de
man.
Kesên ku tevlî vê projeyê
bibûn ligel hemû zehmetiyan bi awayekî kêfxwefl û
memnun ji Amedê vegeriyan. Kesên ku tevlî vê
projeyê bibûn diyar kirin
ku dê ji nû ve li Parîsê bên
cem hev. Her wiha anîn
ziman ku ji bo bên cem
hev gelek bi cofl û heyecan in.
Koma ku ji 24 kesî pêk dihat dê di meha îlonê de ji

wek sembolek diyar kirin
û lîstin. Bi van sembolan ji
ol, çand û nijada xwe dûr
xwestin xwe ji hev re
vebêjin.
Bi projeya ‘Bi Hevdîtina
Navneteweyî re bi Hêzkirina Jinê’ tê hedefkirin ku
dê li her sê welatî rewfla

ku

C

Di vê demê de li Amedê
çûn serdana EPÎDEM, DIKASUM û KARDELEN’ê.
Her wiha bi fiaredara Baglarê Yurdusev Ozsokmenlerê re hevdîtin kirin û der
barê gefledanên pêk hatî
de agahî girtin. Di çarçoveya serdana pêk hatî de
jinên mêvan tevlî semînerên ku li ser bizava
jinên kurd û Kurdistanê
bûn û di nav mefl û mitîngên 8’ê Adarê de cih
girtin. Di nav bernameya
seyranê de li Sûrên Amed
û bermahiyên Heskîfê jî
geriyan.
Di nav van aktîvîteyan de
bilî cihêtiyan li ser hêz û
çavkaniya yekîtiyê ziman
jî lîstik hatin lîstin. Van lîstikan her komê ji bo xwe

jinê, têkoflîna rêbaz û hînkirina cihazan û pifltevaniya jinê bê afirandin. Her
wiha ji bo tevlîbûna xebatan jî dê tevlîbûna motîvasyonê pêk bê. Proje hêj
di merhaleya xwe ya duyemîn de ye û her wiha ji
niha de gihifltiye hedefa

iv
a

ivîna hêzdarkirina
jinê roja 3-10 ê
adarê ya îsal li
Amedê bi aweyekî serkeftî pêk hat.
Civîn ji aliyê SELIS’ê ve
hat koodînekirin û bi zanîn civîn di pêvajoya 8’ê
adarê li Amedê hat organîzekirin. Bi armanca hînbûna rewfl, bizav û têkoflîna jinên kurd, bi armanca
aflkerakirina sazî û hêza
siyasî ya jinên kurd ji Almanya û Fransayê her yek
8 jin û ji Amedê jî 8 jinên
ciwan ên kurd civiyan û
hefteyekê li gel hev
herêm flopandin.
Salên ciwanan di nav 18 û
27’an de ye û di çarçoveya bernameyek ku ji 7 rojan pêk tê li Amedê man.

Êzîdiyên ku li Rûsyayê dijîn cejna xwe ya olî Qiloçê pîroz dikin. Serokê
Komeleya Êzîdiyên Rûsyayê Refîk Kamîl cejna Qiloçê pîroz kir û xwest ku
kurdên êzîdî li dora agirê Newrozê bibin yek û têkoflîna xwe xurt bikin.

boneya befldarî
kampanyaya
"Êdî bes e ez
perwerdehiya zimanê
zikmakî dixwazim" bûne Dozgeriya Komarê
ya Amedê ji xwendekaran re cezayên giran
xwestin.
Der
barê
xwendekarên bi navên
Kerem Uçar, Abdulkadîr
Yilmaz, Ayhan Çelîk,
Mehmet
Sevîndîrîr,
Mehmet Arigtekîn û
Veysî Farîsogullari li
5`emîn Dadgeha Cezayên Giran a Amedê
doz hate vekirin. Di îdianameya hatiye amadekirin da kampanyaya
"Êdî Bes e em perwerdehiya zimanê zikmakî
dixwazin" wekî çalakiyeke PKK`ê tê nirxandin. Di îdianameyê de
wekî delîl pankartên di
çalakiya rûnifltin û meflê

w
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Êzîdiyan cejna
xwe pîroz kir

Ji daxwaza kurdî re 27 sal ceza

gorî baweriya
êzîdiyan her sal
pêncflema beriya Newrozê sersal e û
weke cejna Qiloç tê binavkirin. Ji ber vê yekê
kadeyeke mezin tê
çêkirin. Kade bi rûn,
flekir, ard û bi avê tê
çêkirin û moriyekeke
biçûk jî dikin nav. Ev
kade ji aliyê mezinê
malê ve tê jêkirin û diyariyê
xwedawenda
bereketê tê kirin. Jêkirina duyemîn ji bo
Memê fiivan ango ferîfltaha pez, a sêyemîn ji
bo Gavanê Zerza ango
ferîflteha sewalan, ya
çaremîn ji bo Rêwiyê
Xiya ango ji bo ferîflte-

w
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ha rêwiyan tê jêkirin.
Ya pêncemîn jî diyarî
xwedawenda Xatuna
Ferxa tê kirin.
Pifltî ku para xweda,
xwedawend û ferîfltehan diqede vê carê jî
para kesên malbatê tê

jêkirin. Heke morî ji bo
ferîflta, xweda û xwedawendan derkeve wê
salê ji bo wan qurban
tê serjêkirin. Heke ji bo
kesên malbatê derkeve
vê demê jî ew sal dibe
sala wî/wê kesî.

Dozgeriya Komarê ya Amedê bi boneya befldarî kampanyaya "Êdî bes e
ez perwerdehiya zimanê zikmakî dixwazim" bûne ji bo 3 xwendekaran
bi hinceta, 27 sal cezayê girtîgehê xwest.

Bi

de hatine vekirin hatin
nîflandan. Wekî delîl nivîsên pankartan ên wekî, "Zimanê zikmakî
maf e nayê astengkirin",
"zimanê me hebûna me
ye", "Dîcle ranezê li rûmeta xwe xwedî derkeve", "Zimanê me hebûna me ye", "Azadiya ziman azadiya gelan e",
"Em zimanê dayikê dixwazin", "Ku asîmîlasyon
sûc be bersûc R. Tayyip
Erdogan e", "Em bi zi-

manê xwe perverdehiyê
dixwazin" hatin nîflandan. Dozgeriyê di nava
delîlên ku nîflan daye
de diruflmên ku qîriyane, daxuyaniya ku di 15
cotmehê de dane, danîna daran ku di 4`ê nîsana 2008`an de hatiye kirin, di 20`ê adarê de li
kampûsa zanîngehê pîrozkirina Newrozê wekî
delîlên sûc hatine nîflandan. Her wiha di dema
çalakiyan de `çepik
lêdan` jî wekî delîlê sûc
hatiye diyarkirin. Dozger ji bo ku tev li kampanyayê bûne û "propagandaya rêxistinê" kirine, "Endamên rêxistinê
ne û li ser navê rêxistinê sûc kirine" û "Perwerde û hîndekariyê asteng kirine" daxwaza
darizandin û cezakirinê
dike.
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Di Tîrojê de meseleya TRT 6'ê
Iflik digel nivîsa ku di dosyayê de nivîsandiye nivîseke jî li ser "Berhemên klasîk yên Malbata fiêx Hesenê Nûranî" jî nivîsandiye,
qala berhemên wan û malbata Nûranî kiriye. Dr.
Omer Uluçay jî di nivîsa
xwe de li ser "Destan û romana destanê" sekiniye.
Her wiha di kovarê de
kesên wekî Mustafa Kara,
Barifl Avflar, Kak Zêwer,
Nermin Yildirim, Ferid Edgu, Aziz Aydin Dogan, Huseyin Aykol, fiengul Ogur,
Yusuf Karatafl, Fewzî Bîlge, Bawer Ronî, Zeynep
Gambetti, Memed Dîcle,
Mehmet Bayrak, Sinan
Gundogar, Cuma Boynukara, Ronî War, Muge Tuzcuoglu, Sennur Sezer bi ni-
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eleqeya wan nîn e, bi yên
ku berê ji TRT'ê re kar kiriye, yanê ji 'sansura' TRT'ê
derbas bûne re, bi awayekî ticarî bi wan re ketiye
nav têkiliyê. Ev yek jî bi
awayekî mafdar di nav raya gifltî ya kurdan de bûye
sedema nejidilbûna TRT
6'ê." Samî Tan jî daye zanîn ku di dema ku destûrê
nadin perwerdehiya bi
kurdî, di dema ku plana
veflarî ya AKP'ê derketiye
holê de ne ecêb e ku kurd
bi awayekî ecêb li vê projeyê binêrin. Û Tan ev yek
lê zêde kiriye, "Di dema
ku bombe bi ser kurdan
de têne barîn de, kurd çima pifltgiriyê bidin vê projeyê?" Di hejmara adaravrêl a kovarê de Fehîm
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yo¤lu gotiye, "TRT 6 nebûye bersiva daxwaza nasnameyê ya kurdan lê di têkoflîna nasnameya kurd de
de rêya bidestxistina mafê
vekiriye". Ferda Çetîn bi
gotina Bakunîn mînaka
xwe ya li ser TRT 6'ê wisa
gotiye, "TRT 6 xirabiyek e,
lê ji aliyê dîrokî ve xirabiyeke pêdivî ye!
Fehîm Iflik jî di nivîsa xwe
de daye zanîn ku rayedarên TRT 6'ê ji dêvla ku
bi kurdan re bikevin nav
têkiliyeke bingehîn, bi kesan re re ketine nav têkiliyekê û bi kesên ku derveyî polîtîkayê DTP'ê ne re
têkilî daniye. Iflik wisa gotiye: "Di warê kar kirinê de
jî yên ku têkiliya wan bi
kurdîtî, dinyaya kurdan re

ku

ovara Tîrojê bi
hejmara xwe ya
37'an 6 salên xwe
li dû xwe hiflt û
kete sala xwe ya 7'an. Li
ser salvegera Tîrojê rojnameger Ahmet Tulgar nivîseke di kovarê de nivîsiye
û Tîroj wekî "Bi bingeha
xwe kovareke afltîxwaz" bi
nav kiriye. Digel helbest,
çîrok, ceribandin, hevpeyvînan kovarê dosyaya xwe
ku li ser TRT 6'ê ye jî
pêflkêfl kiriye. Di dosyaya
ku bi sernavê "TRT 6 li ku
derê 'înkarê' ye" hatiye
amadekirin de Vedat ‹lbeyoglu, Ferda Çetin, Fehim
Iflik, Husnu Ondul, Mehmet Atli, Sami Tan û Ozgur
Sevgi Goral nivîs nivîsîne.
Di nivîsan de Vedat ‹lbe-
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Malpera çandî û hunerî Tîrojê di hejmara xwe ya nû de dosyayeke li ser TRT 6'ê amade kiriye.

vîsên xwe cih girtine. Dîsa
yê kesên wekî Cemal Sureya, Selim Temo, Reyhan

Sarhan û Yûsiv Biyanî jî
helbestên wan hatine weflandin.
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'Bijartinek ji helbesta Sê albumên nû derketin
erebî' derket
Ji Kom û Mîr Muzîkê sê albumên nû yên sê hunermendên
kurd derketin: Vejîn, Bîranîn, Heval.

irtûk ji 140 rûpelan
pêk tê jê 80 rûpel
bi kurdî ne û 60 bi
erebî ne. Di vê
pirtûkê de fiAHÎN wergerîna çend berhemên
Mehmûd DERWÎfi, Nîzar
QEBBANÎ Û Muhemmed
ILMAGÛT li ser zimanê
kurdî pêflkêflî xwînerên
kurdî dike. Ew bi vê
wergera xwe çelengî û
karîna zimanê kurdî
eflkere dike û xwedî baweriyê ye ku kurdî
zimanekî nerm û dewlemend e û dikare bafl

raman û hizrê dorpêç û
diyar bike.
Ew dibêje ku rewfla
paflvemayî ya kurdî ne ji
ber ku ew zimanekî qels
e, lê ji ber tengaviyên
siyasî yên dixwazin vî
zimanî tune bikin hatiye.
Her wiha Abram li ser vê
xebatê di pêflgotina
pirtûkê de wisa dibêje:
"Wergerîn ne tenê guhertina peyvan di nav du
zimanan de ye; ev nêrîna
teng e ji wergerînê re, lê
ew sazkirina teksteke nuh
e ku xwîner pê bihese ku

w

w

w
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Pirtûka “Bijartinek ji Helbesta Erebî” ku ji aliyê Abram fiahîn ve ji bo
kurdî hatiye wergerandin ji aliyê çapxaneya Darîzeman ve li fiamê
hate derxistin.

tekstê wergerandî bi xwe
tekstekî resen û eslî ye”.

lbuma
hunermend Xemgîn Bîrhat bi navê "Heval" bi etîketa Mîr û Kom
Muzîkê derket. Di albumê de 12 stranên bi
navê Heval, Li ser çiyan,
Diaya min, Dakevin, Birîn, Emîne, Were were,
Donî nadî welêt, Nikarên, Ey dîlberê, Delal
û Tarî bû ezman hene.
Albuma hunermend Sosinê jî 9 stranan di nava
xwe
de
dihebîne:
Xuflkê, Biskên zirav,
Newroz, Serok, Fenera
min, Leyla Giyan, Axirîn,
Çiya yê reflkê, Hewdika
me bi rihan e. Hunermend Aydin jî di albuma

A

xwe de 7 klam xwendiye. Aydin klamên dengbêjên kurd di vê albumê
de xwendiye û "Vejîn"
wekî albumeke dengbêjî
pêflkêfl kiriye. Di albumê
de klama "Filîtê Quto"

(Reso), "Gede lo" (Eliyê
Sefo), "Dinyayê", "Genc
Xelîl" û "Haylo Delîl"
(fiakiro),
"Qazê"
(Husêno) û "Sîsilê" (Memoyê Silo) ji aliyê Aydin
ve hatiye xwendin.
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AB'den zordaki ülkelere 50 milyar Euro
Avrupa Birli¤i, ekonomik kriz içindeki üyelerine destek olmak amac›yla ayr›lan acil yard›m fonunu iki kat›na ç›kard›.

w
w
w

ön finansman ihtiyac›n›
karfl›layabilece¤ini, ard›ndan da daha güçlü
mali taahhütler gerekece¤ini söylemiflti.
Almanya, Nabucco boru hatt›na kamu fonlar›
aktar›lmas›na karfl› ç›k›yordu. Polonya ve eski
Do¤u Bloku'na mensup
ülkeler ise Avrupa'n›n
Rus do¤al gaz›na ba¤›ml›l›¤›n›n ancak bu
proje sayesinde k›r›laca¤›n› savunarak projeyi destekliyor. Befl milyar dolarl›k ek enerji
bütçesi, kullan›lmayan
tar›m sübvansiyonlar›ndan geliyor.
Bütçenin ço¤u enerji
flebekesinin yenilenip
birbirine ba¤lanmas›na,
bir k›sm› da yeflil enerji
projelerine ve özellikle
Macaristan'da
ADSL
ba¤lant›lar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›na harcanacak.

uzatmaya
yarad›¤›n›,
Amerika kendi tarihinden, 1930'lardan ö¤renmeliydi. AB ayn› tuza¤a
düflmeyecek" dedi.
ABD ise daha bu hafta,
ülke ekonomisini resesyondan ç›karma çabalar›
kapsam›nda 1,2 trilyon
dolar
harcayaca¤›n›
aç›klam›flt›.

rd

minde reformun tart›fl›lmas›n› isteyecek.
Zirve sonunda AB dönem baflkan› olarak konuflan Çek Baflbakan›
Mirek Topolanek "G20
zirvesinin amac› uluslararas› sermaye piyasalar›n›n daha iyi denetlenmesidir, buna ihtiyaç
vard›r" dedi.
Topolanek daha sonra
BBC'ye verdi¤i mülakatta "Ekonomiye yüklü
miktarda nakit pompalanmas›n›n ancak krizi

i.o

rg

sinin de dahil oldu¤u
befl milyar dolarl›k bir
enerji altyap›s› paketi
üzerinde
uzlaflmaya
vard›. Pakette Nabucco'ya 200 milyon Euro
ayr›ld›; di¤er projeler
gibi bu kayna¤›n da
2010 y›l› sonuna kadar
harcanmas› istendi.
Orta Asya ve belki de
Orta Do¤u do¤algaz›n›
Türkiye üzerinden Avrupa'ya tafl›mas› planlanan 3.300 kilometrelik
Nabucco hatt›n›n, resmi
tahminlere göre 7.9 milyar Euro'ya mal olmas›
bekleniyor.
Ocak ay›nda Macaristan'da yap›lan bir toplant›da Macaristan Baflbakan› Ferenc Gyurcsany, AB'ye proje için 2
milyar Euro bulma ça¤r›s›nda bulunmufltu.
Macaristan baflbakan›
200 ya da 300 milyon
Euro'nun Nabucco'nun

ku

ABD'YE TEPK‹
Ancak Avrupa Birli¤i liderleri, ABD'nin yeni
kurtarma paketleri aç›klayarak, ekonomilerine
daha fazla para pompalamalar› taleplerine direndi.
Birlik öncelikle uygulanmakta olan 200 milyar
Euro'luk paketin etkilerini beklemek gerekti¤i
görüflünde.
Almanya Baflbakan› Angela Merkel, zirve öncesinde bu konuda sert bir
aç›klama yapm›fl ve ülkesinin üzerine düfleni
yapt›¤›n›, zaman tan›mak gerekti¤ini söylemiflti. AB bu tutumu G20
zirvesinde de sürdürecek ve yeni paketlerden
çok, küresel finans siste-
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A

nusunda nihai karar›n, 2
Nisan'da Londra'da yap›lacak G20 zirvesinde verilmesi bekleniyor.

NABUCCO'YA
200 M‹LYON EURO
AB liderleri ayr›ca Nabucco boru hatt› proje-
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vrupa Komisyonu Baflkan› Jose
Manuel Barroso
fonun 50 milyar
Euro'ya ç›kt›¤›n› aç›klad›. Söz konusu fon yaln›zca Euro bölgesinin
d›fl›ndaki AB üyelerinin
kullan›m›na aç›k olacak.
Ödemeler dengesi sorunu yaflayan Macaristan
ve Letonya fondan flu
ana kadar 10'ar milyar
Euro ald›.
AB liderleri, Brüksel'deki iki günlük zirvelerinin
sonunda ayr›ca Uluslararas› Para Fonu IMF'ye 75
milyar Euro vermeye karar verdi. Fransa Cumhurbaflkan› Nicolas Sarkozy, küresel krizde zor
duruma düflen ülkelere
yard›m edebilmesi için
IMF'nin kaynaklar›n›n
ikiye katlanarak, 500
milyar dolara ç›kar›lmas›na çal›flacaklar›n› söyledi. IMF'de reform ko-

32
Sokak modas› iflbirlikleri kald›¤› yerden devam ediyor. H&M Matthew Williamson koleksiyonundan ilk parçalar belli oldu.

H&M bu sefer
Matthew
Williamson’a
tasarlatt›
Matthew Williamson’un
romantik stili uçuflan kumafllarda ve elbiselerde
genelde öne ç›kar.
H&M için yap›lan koleksiyonda da yine çiçekli
elbiselere yer verilmifl.
Onun yan›s›ra, pullu elbise, ceket pantolon ta-

rg

i.o
Haz›rlan›fl›

rd

ROMANT‹K ST‹L‹
ÖNE ÇIKIYOR

k›m gibi baflka parçalar da öne ç›k›yor. Tasar›mc›n›n H&M için
yapt›¤› kapsül
koleksiyonunda
kendi parçalar›na benzerlikler de
bulunuyor.

1 adet kuzu budu, 1 tatl› kafl›¤› biberiye,
1 adet so¤an, 1 kahve fincan› m›s›rözü ya¤›,
1 çay barda¤› iri çekilmifl ceviziçi,
3 adet hafllanm›fl havuç, Tuz, karabiber,
Ba¤lamak için: Pamuk ipli¤i, Sosu için:
1 kahve fincan› m›s›rözü ya¤›
3 difl sarm›sak, 1 çorba kas›¤› salça,
1 kahve fincan› sirke
1 çay barda¤› su
Yeteri kadar tuz, karabiber

ku

‹

moda markalar› ve tasar›mc›lar›yla çal›flm›flt›.

Malzemeler
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ngiliz tasar›mc› Matthew Williamson’un
H&M için tasarlad›klar› 23 Nisan’da dünyadaki çeflitli H&M ma¤azalar›nda olacak. Soka¤›n aya¤›na tasar›m› hizmet gibi götüren marka
H&M, Matthew Williamson’dan önce Karl Lagerfeld, Stella McCartney,
Roberto Cavalli, Viktor&Rolf, Comme des
Garcons gibi dünyan›n
önde gelen avangard

Biberiyeli Kuzu Budu Sarmas›

Yüz flekline göre saç kesimi
üz flekline göre saç kestirmek
çok
önemli. Dergilerde be¤enilen ünlülerin saç› kuaförlerde hemen adapte ediliyor.
Ancak her ünlünün her
saç modeli herkese yak›flm›yor.

HER YÜZ fiEKL‹NE
FARKLI MODEL

* Yeterince olmam›fl limonlardan beklenildi¤i
kadar su ç›kmaz. T›pk›
çok sert limonlardan da
ç›kmad›¤› gibi. Bu tür limonlar› kesmeden önce,
birkaç dakikal›¤›na çok
s›cak suya bat›r›p bekletin. Limonlar›n daha azla
su verdi¤ini göreceksiniz.

w

w

Kuaföre elinizde foto¤rafla koflmak yerine,
yüz flekline göre uygulabilecek modellere bir
göz at›n.
Yüz fleklinizi anlayabilmek için; Önce saç›n›za bir bant tak›n. Saç
çizginizi ve çene yap›n›z› inceleyin. E¤er
yard›m› olacaksa bir
göz kalemi ile flekli çizebilirsiniz. Bu durumda kendinize dürüst
davranman›z
sonuç
için önemli. Hangi yüz
flekline olursan›z olun,
yak›flacak bir model
vard›r.

KARE YÜZLER: Yüzü
çerçeve içine alan katlar ve tek tarafa ay›rmak köfleli yüzleri yumuflat›r. Elmac›k kemi¤ini öne ç›kartmak gerek, böylece köfleli yüz
daha az sert görünecektir.

YUVARLAK YÜZLER:
Yuvarlak yüzlü kad›nlar toparlakl›¤› en aza
indirgeyebilirler. Ya or-

* Sodal› içeceklerin gazlar›n›n kaçmas›n› engellemek için buzdolab›n›n
içine baflafla¤› yerlefltirin.

tadan ya da ortan›n biraz yan›ndan ayr›lan
katl› saçlarla yüzü çerçeve içine alabilirler.
Yüzün
yanlar›ndan
uçuflan saçlar yanaklar›
kapatacakt›r.

1 kahve fincan› sirke,
su, tuz ve karabiber
ilave edip bir tas›m
kaynat›n. Kuzu rulosunu ya¤lanm›fl bir f›r›n
kab›na al›n. Haz›rlad›¤›n›z sosu üzerine gezdirin. K›zg›n f›r›nda
yaklafl›k 90 dakika tutun. Et piflerken kurumamas› için sosundan
kafl›kla al›p üzerine
gezdirin. Dilimleyerek
servis yap›n.

PRAT‹K B‹LG‹LER

KALP
fiEKL‹NDEK‹
YÜZLER: Çene hizas›nda ve çok k›sa olan
saçlardan uzak durun.
Kalp fleklini düz hale
getirmek için, al›na düflen yan kaküllerden
faydalan›n. Katl› kesimler göz yan›lsamas›na sebep olacak ve dar
çeneyi biraz yumuflatacakt›r.

w
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Victoria Beckham’›n çene hizas›nda olan önü uzun arkas› biraz daha k›sa saç›n› herkes denedi.
Acaba herkese bu model gidiyor mu?

Kuzu budunu kemi¤inden s›y›r›p, bütün
olarak aç›n. So¤an›
rendeleyin. Tuz, karabiber, 1 tatl› kafl›¤› biberiye ve 1 kahve fincan› m›s›rözü ya¤› kar›flt›r›p, etin üzerine sürün. Etin üzerine b›çakla çentikler at›n.
Etin bir kenar›na ceviz
içini, dilimlemifl havucu koyun. Rulo seklinde sar›n. ‹ple her yerinden s›k›ca ba¤lay›n.
Hafif ya¤l› tencerede 45 dakika ön piflirme
yap›n. Sürekli çevirerek ruloyu hafif k›zart›n. Bu arada piflirme
sosu için, tavaya m›s›rözü ya¤›n› al›n. Salça,
dövülmüfl sarm›sak,

OVAL YÜZLER: Ço¤u
model oval yüz flekline
gidecektir. Kalp, yuvarlak ve kare yüzlerin
hepsi ilüzyonla ovale
yaklaflt›r›l›yor. Dolay›s›yla en flansl› yüz flekli ovaldir.

* Taze ekmek kolay kesilmez; parçalan›r, da¤›l›r.
Muntazam dilimler elde
etmek için, ekmek b›ça¤›n›z› kaynar suya sokup
biraz bekletin, sonra hemen kurulay›p ekme¤i

dilimlemeye bafllay›n. S›k
s›k, hatta her dilimde b›ça¤› s›cak suya sokman›zda fayda vard›r.
* Aç›lmakta direnen cam
kavanozlar›n alt›na sert
bir flekilde vurursan›z
aç›lacaklard›r.
* Buzdolab›n›zdaki mantarlar›n›z› kurumufl bir
halde mi buldunuz? Bunlar› su yerine bir miktar
bira içinde bekletirseniz,
yeniden canland›klar›n›
göreceksiniz.
* E¤er naneyi do¤rayarak
kullanacaksan›z üzerine
biraz fleker serpin böylece nanenin kokusunu
artt›rm›fl olursunuz.

ku
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Daha fazla bilgi için 02072491528 veya 07833726609'u
aray›n›z. (çiddi al›c›lar›n aramas› rica olunur)

ÖZEL DERS VER‹L‹R
Y›ld›z Teknik Üniversitesi mezunu mesle¤inde 13
y›ll›k deneyimi olan ö¤retmenden, ilkö¤retim
ça¤›ndaki çocuklar›n›za Türkçe ve Matematik

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

rg

20 y›ll›k Lease'i olan gelifltirilmeye çok musait, üzerinde 6
odas› olan, kiras› ve rate'i odalardan dolay› bedavaya gelen
restaurant sat›l›kt›r. Takings: £3.500-4.000
(delivery yoktur).

Sat›l›k Dükkan

Koca Ladies Wear
Her türlü bayan elbiseleri
toptan ve perakende al›m ve
sat›m› yap›l›r.

i.o

Stoke Newington
Church Street'te Sat›l›k Restoran

Bethnal Green Road Market’te
yerimiz bulunmaktad›r.

SATILIK DÜKKAN

Sat›l›k Kebap Shop

Old Street Bölgesinde, dört y›ld›zl› otel karfl›s›nda bulunan okul,
anaokulu, yüzme havuzu ve jimnastik salonu gibi yerleflim
birimlerine 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 Business Rate:£30
Lease 20 yillik • Yillik kira £5500 • Satis fiyati: £18000
M: 07977 129 485

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
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Mahmut Koca
Tel: 0792 560 76 37
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Tel : 0750 221 52 09

rd

dersleri verilir. Ev ödevlerinde yard›mc› olunur.

SATLIK RESTAURANT
Green Lanes üzerinde odunlu f›r›n› bulunan
gelifltirilmeye müsait ocakbafl› restaurant
özel nedenlerden dolay› satl›kt›r.
Tel: 07908 619 520 Samet
07949 756 615 ‹brahim

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.
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Roj Windows

DNI SECURITY LTD.

Highbury’de ana cadde üzerinde bulunan shutter,
CCTV ,Arir Conditioni olan shop özel nedenlerden
dolay› sat›l›kt›r. Küçük ailelere veya iki ortak için karl›
bir yat›r›md›r.
Take in : £6,000 Lotery : £1.800, oyster £1.200 , Top
up : £600 • Lease : 20 y›l • Kira : £11.000 • Rate :
£2.200 • Sat›fl Fiyat› : £52.500

UPVC pencereler, UPVC dekorlu kap›lar, UPVC
SAC windows, çift cam sistemleri ,
son sistem kilitler
B‹ZE SORMADAN DE⁄‹fiT‹RMEY‹N‹Z

Door Supervision 4 gün 30 saat
Close Protection 150 saat
CCTV Controller 4 gün 30 saat
Yukardaki alanlarda güvenlik kursalar› verilmekte ve
bu kursalar› bitirenlere diploma verilecektir.
Web:dnisecrurity.co.uk
Tel : 02082456559 veya 07961728888

Sat›l›k Cafe Shop

Sat›l›k Araba

Bournemouth’ta bulunan
ve iyi ifl yapan cafe shop
sat›l›kt›r.
Satılık Fiyatı : £69.00
Taking:£ 2,000-£3,000 arası
Lease 7 yıl önü açık

BMW 840 CI , 1995 low
mile age , full BMW
servis geçirmifl , çok iyi
durumda olan araba özel
nedenlerden dolay› sat›l›kt›r

Eleman Aran›yor
Waltham Cross EN9 bölgesinde
bulunan yeni dekorlu temiz , dört
yatak odal›, bir oturma odas› ve üç
banyosu bulunan müstalil ev
kiral›kt›r. Evin iki kapal› garaj› ve
genifl bahçesi bulunmakta, ev
mobilyal› veya mobilyas›z

Enfielde 15 dakika
uzakl›kta olan Cuffley
bölgesinde coffe shopta
çal›flacak bayan garsona
ihtiyac vard›r .

Fish & Chips & Kebab Sat›l›k
Pazartesi’den Cumartesi saat 11 am – 10 pm aras›
aç›k olan Tottenham White Hart Lane bölgesinde
bulunan Fish & Chips & Kebab sat›l›kt›r .

i.o

Tel : 07922514 421 - 07501893368

Tel : 07956827018

rg

Sat›l›k Off Licence/ Newsagent

Lease: 9 y›l ve önü aç›k • Kiras› : £5,400 y›ll›k
Rates : £600 • Take-in : £3,700- £4,000

kiraya verilebilir.
DSS kabul edilir
Tel: 07767380309

Tel : 07949 801 394

RIVIERA TRAVEL

Sat›l›k Off – Licence

ku

13/03/09 7 Nights, 3* Full Board, £249.00 pp
Sharm El Sheikh from Gatwick 16/03/09 7 Nights, 3* Bed & Breakfast, £332.00 pp
Luxor from Gatwick 11/03/09 7 Nights, 3* Bed & Breakfast, £286.00 pp
Antalya from Gatwick 15/03/09 14 Nights, 3* Bed & Breakfast, £289.00 pp

RIVIERA TRAVEL
10 London Road SE1 6JZ
www.rivieratourism.co.uk, info@rivieratoursim.co.uk, admin@rivieratourism.co.uk
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Fiyat :45,000
Tel :079 55 38 75 87

Sat›l›k
Sandwich Bar
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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 shop

w

‹yi bir yerde olan cafe shop
ister bofl dükkan ister cafe shop
olarak sat›l›kt›r. Her ifle çok
uygundur ve park
sorunu yoktur .
Kira ve Rates £9,430
Lease : 7 y›l ve önü aç›k
Tel : 02088093845 –
07960672258

w

Holloway Road’ta bulunan Coffee
shopta çal›flabilecek, ‹ngilizce
bilen, coffee shoptan anlayan genç
ve dinamik ara elemanlara acilen
ihtiyaç vard›r.

w

Tel : 078 81 84 43 48

Manor House Train Stationa 5
dakika mesafede,
k›z ö¤renciye uygun ve talebe
için kiral›k oda bulunmakta .

BEAUTY CLINIC
HOME SERVICE

Tel: 07846113494

Taking : 5,000 -5,500

Eleman Aran›yor

NURSEL

Alicante from Gatwick

Londra’ya 100 mile uzakl›kta
üstünde 3 yatakl› odal› ve
£650 ayl›k gelir odalardan
gelen yeni off-lincece
sat›l›kt›r.

Tel : 0776 50 88 215

Tel : 079 431 74411

rd

Tel : 07737257501
Tel : 07807837484

Mrs. Nursel Deniz
Mobile:07789215765

HOLBORN'da ifllek caddede Sat›l›k CAFE

Eleman aran›yor

Holborn tren istasyonu ile Russell Square Tren istasyonu aras›nda,
üzerinde 2.000 kiflinin çal›flt›¤› ofis, karfl›s›nda 4, 500 kiflilik otel ve
yan›nda 2,000 ö¤rencili üniversite bulunan yo¤un bir cadde
uzerinde bulunan 3 ayd›r aç›lm›fl, full yeni dekorlu, cafe ortaklar›n
anlaflmazl›¤›ndan dolay› sat›l›kt›r.

Londra merkez'de
Waterloo'da bulunan
restaurant›m›zda çal›flacak
bay/bayan garsonlar
aran›yor.

Ciddi al›c›lar›n aramas› rica olunur.

Tel: 02079219352 veya
07966297602

Tel; 07792 177 101 no'dan Ismail beyi ile görüsebilirsiniz.

One Pound Shop Sat›l›k

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

bulunan haz›r çal›flan
pound and plus dükkan›
sat›l›kt›r.

Tel: 079 61 82 54 56

Mob : 07975773023

Kiral›k Oda

F‹L‹Z CAR‹NG

Edmonton ’da kiral›k

Child care, hygienic home &
office cleaning, English &
Turkish kitchen cooking
needs, please call us.

Çok güzel bölgede
odalar bulunmakta ve
bütün faturalar kiraya
dahildir.

Tel: 02083403444
Tel : 07903082296

Çocuk bak›m›, hijyenik ev &
iflyeri temizli¤i, ‹ngiliz & Türk
yemek yap›m› ihtiyaçlar›n›z
için lütfen bizi aray›n›z.
Tel: 07925151967

THE ANATOLIAN LONDON LTD.
Holloway Road
Islington'da bayan için
kiral›k oda.
TEL: 07932383437

FOOD PACKAGING
For all your food packaging needs, please call us.
Sweets, nuts, confectionary, pulses, etc.
Any size, any quantity.
GIDA PAKETLEME
Her türlü g›da paketleme ihtiyac›n›z için bizi aray›n›z.
fiekerleme, çerez, bakliyat vs. Her ebatta ve her say›da servis yap›l›r.
Tel: 07960 300 347
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Bursaspor Fenerbahçe’yi devirdi: 2-1 Sivasspor ve Befliktafl berabere kald›

rg

fi

afl›rtt›, tecrübeli file bekçisi
son anda dokunarak topu
kornere çeldi. Maçta baflka
gol olmay›nca iki tak›m birer puanla sahadan ayr›ld›.
Sivasspor ile Befliktafl aras›nda Süper Lig’de 8 maç
oynan›rken, bu maçlar›n
hepsinde ev sahibi olan tak›mlar sahadan galip ayr›lamad›. Bundan önce Sivas’ta oynanan üç karfl›laflmay› da Befliktafl kazan›r-

rd

fedilen Gökhan Güleç kafay› d›flar› att›.Bursaspor
serbest at›fl›nda Gökhan
Gönül'ün kafas›ndan seken top a¤larla bulufltu: 11. Maç›n uzatma dakikalar›nda Sercan seri hareketlerle ceza alan›na girdi.
Vederson'un rüzgar› hakemin penalt› vermesine yetti. Penalt›c› kaleci, bu ikram› kaç›rmad›: 2-1.

ku

F

du. Mustafa Keçeli, topun
önüne atlad› ve olas› bir
golü ç›kard›. 58'de soldan
geldi Fenerbahçe. Günün
adamlar›ndan U¤ur soldan
f›rt›na gibi geldi. Ortas›na
Gökhan Gönül'ün zor vuruflu do¤ru yere gitmedi.
73'te Volkan fien sa¤dan
ortalad›. Tigana taraf›ndan
Fenerbahçe'ye att›¤› bir topuk golünden sonra kefl-

ampiyonluk yar›fl›n›n iki önemli ismi
Sivasspor ve Befliktafl 1-1 berabere kald›.
4. dakikada Musa, Befliktafl
defans›n›n arkas›na sarkt›,
afl›rtma vuruflu üst a¤larda
kald›. 47. dakikada ceza sahas›na gelen ortay› Rüfltü
yumruklad›, bofltaki topu
Sezer, Musa’ya gönderdi.
Sivasspor’lu
oyuncunun
kötü vuruflu bofl kale yerine auta gitti. 50. dakikada
Mehmet Y›ld›z soldan yapt›¤› ortayla topu bofltaki
Tum’a gönderdi. Sivassporlu oyuncu kafa vuruflu ile
skoru 1-0 yapt›. 56’da Yusuf, Sivasspor ceza sahas›ndan iki kifliyi çal›mlayarak
girdi ve topu uzaktaki Tello’ya ortalad›. fiilili oyuncu
nefis volesiyle durumu eflitledi: 1-1 73’de Balili’nin pas›yla buluflan M.Erdo¤an
topu Rüfltü’nün üzerinden

iv
a

enerbahçe Bursaspor’a 2-1 yenildi. Tuna ve
Ivankov'un golleri 3 puan› Bursa'ya getirdi.
4. dakikada U¤ur'un pas›nda bir bacak boyu ofsayt durumunda bulunan
Güiza soldan ceza alan›na
girdi. Daha önce yapmad›¤› kadar ince bir ayak üstüyle golü buldu: 0-1.
9'da Bekir Ozan'›n uzun
pas›na Sercan dokunamad›. 18'de Semih'in pas›nda
Güiza çok iyi vurdu. Ama
top dire¤in yan›ndan d›flar› gitti.
Bursaspor 26'da Shin'le
pozisyon buldu. Ama Volkan ayaklar›yla pozisyonu
uzaklaflt›rd›. 34'te U¤ur
soldan geldi. Ortas›na alt›
pas›n önünde Semih vur-

Haftan›n sonucu merakla beklenen karfl›laflmas›nda Sivasspor ve
Befliktafl 1-1 berabere kald›. Ev sahibi ikinci yar›n›n bafl›nda Tum ile
skor avantaj›n› yakalad›, Kartal çok geçmeden Tello ile eflitli¤i sa¤lad›.

i.o

Fenerbahçe geçen hafta oldu¤u gibi Bursa'da da
maç›n bafl›nda öne geçti. Bunun üzerine yatmaya
kalk›nca yine son dakikalarda kabus yaflad›. Tuna
ve Ivankov'un golleri 3 puan› Bursa'ya getirdi

ken, bu haftaki karfl›laflma
berabere sonuçland›. ‹stanbul’da oynanan 4 maç›n 3
tanesini Sivasspor kazand›,
bu sezon ilk yar›da oynanan karfl›laflma da berabere
bitti. ‹ki tak›m aras›nda oynanan 8 maçta Sivasspor 8
gol, Befliktafl 9 gol kaydetti.
Bu arada Yi¤ido, bu sezon
sahas›nda yenilmeyen tek
tak›m olma unvan›n› koruyor.

Galatasaray kendi evinde yenildi

Trabzonspor, Turkcell Süper Lig'in 25. haftas›nda
Gaziantepspor'a deplasmanda 3-2 yenildi. Ev
sahibi tak›m›n golleri Hakan Bayraktar(2) ve
Mehmet Yozgatl›'dan gelirken, bordo-mavililer
zirve yar›fl›nda büyük bir yara daha ald›.

Ali Sami Yen’e taraftar›n gönlünü almak, zirvedeki
rakiplerini yakalamak için ç›kan sar›-k›rm›z›l› tak›m
Eskiflehirspor’a 1-0 yenildi.Cim-Bom son 35 dakikay›
10 kifli oynayan Eskiflehirspor’a Youla’n›n golüyle üç
puan› kapt›rd›, büyük bir flans› kaç›rd›.

urkcell Süper
Lig'in 25. haftas›nda zirve
y a r › fl › n d a n
kopmak istemeyen Trabzonspor, Gaziantepspor'a konuk oldu. Karfl›laflmaya çok
h›zl› bafllayan ev sahibi
tak›m, 4. dakikada Hakan Bayraktar'›n kaydetti¤i golle 1-0 öne geçti.
Trabzonspor savunmas›n›n verdi¤i aç›klar› iyi
de¤erlendiren k›rm›z›-siyahl›lar, 40. dakikada
Mehmet Yozgatl› ile fark›
2'ye ç›kard›. Bu dakikadan sonra ev sahibi ekibin kalesine daha etkili
gelmeye bafllayan bordo-mavililer, 44. dakikada Colman'›n penalt›dan
kaydetti¤i golle soyunma odas›na gidilirken
skoru 2-1'e getirdi. Kalan

sürede baflka gol olmay›nca, ilk devre Gaziantepspor'un 2-1 üstünlü¤üyle sona erdi. Zirve
yar›fl›n› sürdürmek için
puan kayb›na tahammülü olmayan Trabzonspor'un savunmada daha
fazla risk alarak ileri ç›kmas›ndan
faydalanan
Gaziantepspor, 66. dakikada Hakan Bayraktar'›n
topu bir kez daha filelerle buluflturmas›yla fark›
yeniden 2'ye ç›kard›: 3-1

w

w

w
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Trabzonspor'a bir darbe daha: 3-2

Maç› b›rakmayan bordomavililer, 82. dakikada
Gökhan Ünal'›n att›¤›
golle skoru 3-2'ye getirerek yeniden umutland›.
‹ki tak›m da kalan sürede yakalad›¤› pozisyonlar› gole çeviremezken,
maç› Gaziantepspor 3-2
kazanarak puan›n› 37'ye
yükseltti. fiampiyonluk
yar›fl›nda çok büyük bir
yara daha alan Trabzonspor ise, 46 puanda
kald›.

alatasaray kendi sahas›nda
Eskiflehirspor’a 1-0 yenildi.
fiampiyonluk iddias›ndaki tak›mlar›n döküldü¤ü haftada
Aslan, alt›n tepside sunulan
f›rsat› de¤erlendirmek istiyordu. Bu büyük ikram elbette geri çevrilemezdi ve bu
düflüncelerle maça bafllad› sar›-k›rm›z›l›lar. Ümit’in arkas›nda forvet arkas› pozisyonuna çekilen Kewell bir fleyler yapmak
istiyor ama di¤er futbolcular›n nerede oldu¤unu ne yapmak istedi¤ini anlamak
olanaks›zd›.
Bünyamin Gezer’in 5. dakika içinde Nadareviç’e çift sar›dan gösterdi¤i k›rm›z›
kart olmasayd›, bu haliyle Aslan’›n kaleye
gidecek hali yoktu. Bütün bunlar olurken
k›rm›z›-siyahl›lar›n golü geldi. Üstelik 9
kifli ile bunu baflard›lar.
Engin’in kulübede tedavi oldu¤u bir s›rada Youla’n›n fl›k vuruflu Ali Sami Yen’de
so¤uk dufl etkisi yaratt›. 65’te Es-Es, Youla’yla golü buldu. Kaleyi karfl›s›na alan
tecrübeli golcü, güzel bir vurufl yaparak
tak›m›n› galibiyete tafl›d›: 0-1.
Kalan dakikalarda Cim-Bom panik halin-

G

de, yüklendi. Ancak maç Eskiflehirspor’un
1-0 üstünlü¤üyle sona erdi.
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DAY-MER’DEN GOL
YA⁄MURU
Day-Mer sonunda kendisinden beklenen per-

formans› gösterek rakibinin kalesine 7 gol
gönderdi. Rakibi Dynamics Fc karfl›s›nda 7-2
gibi bir skorla sahadan
galip ayr›lan Day-Mer
Fc flimdi daha güçlü
durumda.
1.ligin di¤er maç› ise
Karakoçan-Dep
ile
Gençli¤in Sesi aras›nda
oynand›. 3-0 biten maç›n galibi Gençli¤in Sesi oldu.

Bozcader Demircilik Fc karfl›s›nda 3-0 hükmen galip say›ld›.

DEM‹RC‹L‹K FC
HÜKMEN MA⁄LUP
‹kinci ligin ortalar›nda
yer alan Demircilik Fc
güçlü rakibi Bozcader
Fc karfl›s›nda etkin oynad› ve maç›n sonuna
gelindi¤inde 8-2 galip
durumda olan Demircilik Fc’nin lisanss›z
oyuncu oynatt›¤› anlafl›ld›. Kurul akarar› ile
Demircilik Fc ile Bozcader Fc aras›nda oyna-

oynan›rken 2.lig tak›mlar›ndan
Demircilik Fc rakibi Bozcader Fc’yi 8-2

rg

gibi çok farkl› bir skorla yenmesine
rahmen lisanss›z futbolcu oynatt›¤›
için hükmen yenik kabul edildi.
nan maç 3-0 Bozcader
Fc’nin lehine sonuçland›r›ld›.
2.ligin di¤er bir maç› Sivas Spor ile Tilkiler Fc
aras›nda oynand›. Her
iki tak›m da birer gol
atarak sahadan dostça
ayr›ld›lar.
Göksün Spor ise Nurhak Spor karfl›s›nda etkili olamayarak 2-0’l›k
bir skorlar ma¤lup oldu.

rd

Ciwan Fc ile Anadolu
Gençli¤i yak›ndan takip
eden Shiqiponja aras›nda oynanan karfl›laflmada Ciwan Fc kendisinden beklenen performans› gösteremeyerek
2-1’lik bir sonuçla sahadan yenik ayr›ld›.

Birinci ligde toplam dört maç

ku

14. hafta
lig karfl›laflmalar›nda toplam 16
tak›m karfl› karfl›ya geldi. 1. ligin en güçlü tak›mlar›ndan Anadolu
Gençlik bu hafta da liderli¤i en yak›n takipçisi olan Shiqiponja Fc’ye
kapt›rmad›. Rakibi Birlik Spor’u 5-3 yenen
Anadolu Gençlik liderlik koltu¤unu nu hafta
da korudu.

TKFF

toplam 16 tak›m karfl› karfl›ya geldi.

i.o

TKFF’de sezon sonu
yaklaflt›kça
heyecan büyüyor

TKFF 14. hafta lig karfl›laflmalar›nda

GENÇ ATILIM
COfiTU
Halkevi Azadi ile Genç At›l›m aras›nda oynanan karfl›laflmada Halkevi Azadi
son haftalar›n en kötü
ma¤lubiyetlerinden birini
ald›. Genç At›l›m bu hafta
cofltu ve Halkevi Azadi
karfl›s›nda 6-2’lik bir skorla
maç› kazand›. 2. ligin bir
di¤er maç› olan Tohum Fc
ile Fc Veleciku maç› ileriki
bir tarihe ertelendi.

TKFF 2. L‹G PUAN DURUMU
0

G

B

TKFF 2. L‹G PUAN DURUMU
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TAKIMLAR
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1. NURHAK SK

12

8

2

2

32

21

26

2. BOZCADER FC

12

7

3

2

35

23

24

w

TAKIMLAR

.a
rs

iv
a

Genç At›l›m bu hafta cofltu ve Halkevi Azadi karfl›s›nda 6-2’lik bir skorla maç› kazand›.

1

4. BiRLiK SPOR

12

7

0

5

43

38

21

5. S‹VASSPOR

13

4

3

6

28

32

15

5. CIWAN FC

12

4

2

6

33

34

14

6. GENÇ ATILIM

12

4

2

6

28

32

14

7. DEMIRCILIK FC

13

4

1

8

38

44

13

6. DYNAMICS FC

12

3

2

7

31

48

11
8. FC VELECIKU

4

4

0

0

26

6

12

7. DAY-MER FC

12

3

1

8

32

48

10

9. T‹LK‹LER FC

13

3

3

7

28

42

12

8. KARAKOCAN- FC 12

1

1

10

21

47

4

10. GOKSUN SPOR

13

2

1

10

26

50

7

9

1

2

42

23

28

2. SHIQIPONJA FC

12

8

3

43

24

27
3. TOHUM FC

12

5

5

2

39

25

20

3. GENÇL‹⁄‹N SES‹

12

7

2

3

35

21

23

4. HALKEVI FC

10

5

2

3

29

27

17

w
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TKFF L‹G MAÇ SONUÇLARI
1.Lig

2.Lig

Day-Mer Fc . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Dynamics Fc . . . . . . . . . . . . . . . .3

Sivas Spor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Tilkiler Fc . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Anadolu Gençlik . . . . . . . . . . . . . .5

Birlik Spor

Göksün Spor . . . . . . . . . . . . . . . . .0

Nurhak Spor

. . . . . . . . . . . . . . .3

Karakoçan -Dep Fc . . . . . . . . . . . .0

Gençli¤in Sesi

Halkevi Azadi . . . . . . . . . . . . . . . .2

Genç At›l›m

. . . . . . . . . . . . . . . .6

C›wan Fc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Shiqiponja Fc . . . . . . . . . . . . . . .2

Demircilik Fc

Bozcader FC . . . . . . . . . . . . . . . .3

. . . . . . . . . . . . . . . . .3
. . . . . . . . . . . . . .3

. . . . . . . . . . . . . . . .0

Tohum Fc – . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FC Veleciku

. . . . . . . .(ertelendi)

BURÇLAR
KOÇ

- 21 Mart - 20 Nisan

.a
rs

Daha iyimser düflünmenizi sa¤layacak temaslarda bulunabilirsiniz. Yurtd›fl›
ba¤lant›l› ifllerinizde haberleflme ön planda geçmeye bafllar. Yak›nlar›n›zla ilgili
ald›¤›n›z haberler mutlu olman›z› sa¤lar.

BO⁄A

- 21 Nisan - 21 May›s

Ev s›n›rlar› içinde yap›lan sanatsal el becerileri aç›s›ndan uygun bir hafta.
Yarat›c›l›¤›n›z artabilir. Bu zaman diliminde, bilinçalt›n›zda yer etmifl baz›
duygular›n ortaya ç›kmas› mümkündür.

- 22 May›s - 21 Haziran

w

‹K‹ZLER

w

Aran›zdaki sorunlar› geçmiflte olanlar›n gölgesi alt›nda de¤erlendirmeye
çal›flmak sak›ncal› olabilir. ‹liflkisi olmayanlar bu enerji alt›nda, yaflama
bak›fl aç›n›z› geniflletecek

YENGEÇ

- 22 Haziran - 23 Temmuz

w

‹fadenizde tepkiselli¤e aç›k oldu¤unuz için, aflk hayat›n›zla ilgili konularda kendi
fikirlerinizin kabulünden yana düflünebilirsiniz. Yap›lmas› gereken ortalama
düflünmek, baflkalar›n›n görüfllerine de¤er vermektir.

ASLAN

- 24 Temmuz - 23 A¤ustos

Hayat› güzel yönleriyle ele alman›z mümkündür. Daha iyimser tav›rlar
sergileyebilirsiniz. Yetenekli oldu¤unuz konularda kendinizi göstermekten zevk
alabilirsiniz.

BAfiAK

i.o

rd

Ay› Av›
‹stanbul'da yaflayan Temel av sporuna merak salar.
Av için gerekli malzemeleri al›r. Birkaç gün avlan›r.
Birgün kahvede otururken Temel bafllar maceralar›n› anlatmaya. Derki; "Birgün tüfe¤imi ald›m Belgrad Orman›na gittim. Yar›m saat gezdikten sonra
bir bakt›m beyaz bir ay› bana do¤ru geliyor. Tüfe¤imi do¤rultmamla atefl etmem bir oldu. Tek kurflunla
ay›y› yere serdim." der.
O s›rada arkadafllar›ndan birisi "Hadi ulan oradan.
Belgrad Orman›nda ay›n›n ne ifli var" der. Tabi bizim Temel bu laf›n alt›nda kal›r m›?
Hemen: "Haçan ayi bu ne bilsun oranin Belgrad Ormani oldu¤uni."

ku

K›tl›k m› var?
‹ngiliz Kral›, vergileri çok da a¤›rlaflt›rd›¤› bir dönemde, gizli bir yolculuk yapmak zorunda kalm›fl.
Elinden geldi¤ince k›l›k de¤ifltirmifl ve yolculu¤un
ilk gecesinde bir handa kalm›fl. Sabah kahvalt›s›nda

3 yumurtal› bir omlet yedikten sonra, ücretin ne kadar oldu¤unu sormufl. Hanc›:
-"15 alt›n!" demifl. Kral afallam›fl, çünkü bu para büyük bir paraym›fl:
-O ne yahu? Yumurta k›tl›¤› m› var bu yörede?
Daha geceden kral› tan›m›fl olan hanc›, gülümseyerek cevap vermifl:
-Yok efendim, yumurta k›tl›¤› yok da, adam gibi kral
k›tl›¤› var.

iv
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Rüzgar›n Att›¤› Adam
Hoca bir gün bofl bir bostana dalar ve ne varsa toplamaya bafllar. Toplad›¤› sebezeleri doldurur bir çuvala. Tam yükü yüklenecekken Çam yarmas› bir
adam karfl›s›na ç›kar ve: ‘Ne ar›yorsun burada hoca,
der. Hoca der ki:
-Dün bir rüzgar ç›km›flt› ya o att› beni buraya.
-Demek seni buraya atan rüzgar, peki ya bu patl›canlar marullar onlar› da hep rüzgar m› kopard›?
-Evet biraz fazlaca esiyordu beni öteye beriye savurdu neye u¤rad›¤›m› bilemedim, bari flunlara tutunay›m dedim. Neye tutundumsa elimde kald›.
Bunun üzerine bostanc› k›zar:
-Peki çuvala koyan da m› rüzgar, söyle kim doldurdu çuvala bunu?
Hoca tatl› tatl› kafl›r burnunu sonra döner:
-‹lahio¤lum iflte ben de onu düflünüyorum ya...

rg
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- 24 A¤ustos - 23 Eylül

Parasal aç›dan standartlar›n›z›n yükselmesini isteyebilirsiniz. Hayat›n
anlam›n› keflfetme arzunuz yükselebilir. Ev içinde e¤er sorunlar›n›z varsa
bunlar› engin bir hoflgörü içinde çözümlemeye çal›flman›z faydal› olabilir.

TERAZ‹

- 24 Eylül - 23 Ekim

Geçmiflte yaflanan maddi sorunlar›n›z› akl›n›zdan ç›karmadan ani kararlar vermeden, mant›kl› bir flekilde düflünmeye çal›flman›z gerek. F›rsatlar› iyi de¤erlendirebilece¤iniz bu hafta, küçüklerinize önerilerde bulunabilir

AKREP

- 24 Ekim - 22 Kas›m

Yay burcu seyir zamanlar› yaflama karfl› ve kendimize olan inanc›m›z konusunda güven afl›lay›c›d›r fakat kimi zaman yanl›fl de¤erlendirmelerde bulunmam›za
neden olabilir.

YAY

- 23 Kas›m - 22 Aral›k

Hangi konuda olursa olsun fikirlerinizi aç›klamak gere¤i duyabilir, oldukça felsefik konuflabilirsiniz. Baflkalar›n›n size güvenmesi ve inanmas› böyle bir enerji
alt›nda mümkündür.

O⁄LAK

- 23 Aral›k - 20 Ocak

Baz› konularda vicdani muhasebede bulunarak, nas›l hareket etmeniz
gerekti¤ini tespit edebilirsiniz. ‹fl hayat›n›zla ilgili meselelerde di¤er insanlara
yard›mc› olma hissiyat›n›z güçlenir.

KOVA

- 21 Ocak - 19 fiubat

Çevrenizdeki insanlar sizin çekicili¤inizden etkilenebilir, sözlerinizle motive olabilirler. Nefleniz, konuk severli¤iniz, arkadafllar›n›zla olan irtibat›n›z ve
cömertli¤inizle ilgi uyand›rabilirsiniz.

BALIK

- 20 fiubat - 20 Mart

Sistemli bir flekilde çal›flmay› sürdürmeli, da¤›n›kl›ktan uzak durmal›, ayn›
anda birkaç konuyla ilgilenmek yerine, hangi ifle öncelik tan›man›z
gerekti¤ini saptamal›s›n›z.
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