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MHP ile DTP aras›nda
söz düellosu k›z›flt›
MHP Genel Baflkan› Devlet
Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milli kimli¤inin kolay kazan›lmad›¤›n› belirterek, ‘’Türkiye’nin hiç bir döneminde, Türkiye’ye ihanet cezas›z
kalmam›flt›r’’ dedi. Bahçeli, partisinin grup toplant›s›nda yapt›¤›
konuflmada, Türkiye’de etnik
bölücülerin tahriklerini sürdürdü¤ünü, bölücü terör örgütü
PKK’n›n bez parçalar› ve ‹mral›
canisinin posterleri alt›nda, sözde bar›fl mitingleri ile devlete
meydan okudu¤unu söyledi. Devlet Bahçeli, Baflbakan’›n bu geliflmelere ses ç›karmad›¤›n›, buna
karfl›l›k Türk bayraklar›yla terörü lanetleme mitinglerini ve flehit
cenazelerinden sonra ortaya konan tepkileri toplumsal huzuru
bozucu hareketler olarak de¤erlendirdi¤ini savundu. (Haberi 7’de)

q

Bahçeli, partisinin grup toplant›s›nda yapt›¤› konuflmada, Baflbakan Erdo¤an’›n, ‘’Muhalefeti terör üzerinden
siyaset ve sokak tahrikçili¤i yapmakla’’ suçlad›¤›n› ileri
sürerek, Baflbakan›n bizzat kendisinin ateflle oynad›¤›n›
öne sürdü. Bahçeli, son dönemde yaflanan baz› geliflmelerin merkezinde PKK’n›n siyasallaflmas›n›n bulundu¤unu, bu senaryonun hayata geçirilmesi için Türkiye’de siyasi ve toplumsal altyap›n›n haz›rland›¤›n› ileri sürdü.

q

Kürt sorunuyla ilgili partisinin ve halk›n taleplerini yans›tmaya çal›flt›klar›n› belirten Türk, bu tart›flmalar› yaparken
DTP’nin felsefesine, halk›n taleplerine uygun Demokratik
Özerklik Projesini ortaya koyduklar›n› bildirdi. Proje üzerinde herkesin farkl› tart›flma içinde oldu¤unu belirten Türk,
‘’Bizim Demokratik Özerklik Projemiz, etnisiteye dayal› de¤il, eyalet sistemi de¤il, federal sistem de¤il. Tamamen özgürlükçü, demokratik bir Türkiye’nin yarat›lmas› için ortaya
koydu¤umuz bir projedir’’ dedi.

Anayasa Mahkemesinden,
CHP’nin istemine ret...
Anayasa Mahkemesi, 21 Ekim’de yap›lan
halk oylamas›yla kabul edilen Anayasa
paketinden 11. Cumhurbaflkan› seçimine iliflkin düzenlemeleri içeren geçici 18 ve 19. maddeleri ç›karan 5697 say›l› Kanun’un yoklu¤unun hükme ba¤lanmas› veya iptali ve yürürlü¤ünün durdurulmas› istemlerini görev yönünden oy çoklu¤uyla reddetti.

q

ANKARA - Anayasa Mahkemesi bugünkü gündem toplant›s›nda,
CHP ve DSP’li 110 milletvekilinin, 16 Ekim 2007 günlü ve 5697
say›l› Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n Baz› Maddelerinde De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanunda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun’un Anayasa’ya ayk›r›l›¤› nedeniyle yoklu¤unun hük-

me ba¤lanmas›na veya iptaline ve
yürürlü¤ünün durdurulmas›na karar verilmesi istemiyle Anayasa
Mahkemesine yapt›¤› baflvuruyu
görüfltü.
Toplant›n›n ard›ndan Anayasa
Mahkemesi Baflkanvekili Osman
Alifeyyaz Paksüt, gazetecilere
aç›klamalarda bulundu.
(Devam› 7’de)

Babacan: “Kuzey Irak
yönetimi güven vermiyor”
q

D›fliflleri Bakan› ve Baflmüzakereci Ali Babacan, Irak’›n
kuzeyindeki bölgenin bugün itibariyle PKK terör örgütüne
karfl› tutumunun samimiyeti konusunda Türkiye’nin güvenini
art›racak herhangi bir eylemde bulunmad›¤›n› söyledi.

Ali Babacan

WASHINGTON
Washington’da Türk gazeteciler için bas›n toplant›s› düzenleyen Babacan, zirve baflta olmak
üzere, Türkiye’nin d›fl
politikas›n› ilgilendiren
konularda sorular› yan›tlad›.
(Devam› 7’de)

Gül: “‹zmir’in EXPO-2015 flans› yüksek”

Cumhurbaflkan› Abdullah Gül, Türkiye’de demokrasiyi hiçbir zaman zay›flatmad›klar›n› söyledi. Gül, ‘’Baz› ülkeler, terörle mücadele ad›na temel hak ve özgürlükleri s›n›rland›r›rken, Türkiye geçen süre içinde bunlar› geniflletti’’ dedi. Gül, Fransa Baflbakan›
François Fillon’un, 1915 y›l›ndaki olaylara iliflkin Ermeni iddialar› konusunda siyasetçilerin de¤il, tarihçilerin karar vermesinin do¤ru oldu¤unu söyledi¤ini belirtti. Gül, Türkiye’nin EXPO 2015 oylamas›nda flans›n›n çok oldu¤unu gördü¤ünü ifade etti.

q

Türk doktorlar›, insanlarda
iflitme ve denge organ›n›
yapan geni keflfetti
Ankara Üniversitesi(AÜ) T›p
Fakültesi Hastanesinde Dr.
Mustafa Tekin baflkanl›¤›ndaki
ekip, insanda iflitme ve denge organ›n› yapan geni keflfetti. Dr. Tekin:
Çal›flman›n sonuçlar›, insanlarda iç
kula¤›n gelifliminin ayd›nlat›lmas›
yolunda önemli ilerleme sa¤lam›flt›r” dedi.

q

ANKARA - AA muhabirine bilgi veren AÜ T›p
Fakültesi Çocuk Genetik Bilim Dal› doktorlar›ndan Mustafa Tekin, baflkanl›¤›n› yürüttü¤ü ekibin,
6 y›ld›r Türkiye’de iflitme kay›plar›n›n genetik ne(Devam› 7’de)

DTP Grup Baflkan›
Ahmet Türk, ‘’Ne
Anayasa Mahkemesinin
açt›¤› dava ne savc›lar›n
ortaya koydu¤u dokunulmazl›k, bizi çok fazla ilgilendiriyor; cezaevinde de
yatmas›n› biliriz’’ dedi.
‘’Dün seçim meydanlar›nda ortaya ip atanlar,
bugün Meclisin Genel
Kuruluna o ipleri atmaya
bafllad›lar’’ diyen Türk,
TBMM’de dokunulmazl›klar›n kald›r›lmas› için
yapt›klar› çal›flmalardan
sonuç alamay›nca, bu sefer adeta yarg›ya ‘’Gelin
Meclisten bunlar› al›n,
dokunulmazl›klar›n› kald›r›n’’ mesajlar›n› vermeye bafllad›klar›n› söyledi.
(Haberi 7’de)

EXPO 2015 ‹zmir adayl›¤› sunumu için Paris’te bulunan Cumhurbaflkan› Abdullah Gül, Fransa
Baflbakan› Francois Fillonu’u Türkiye Paris Büyükelçili¤inde kabul etti. Yaklafl›k 1 saat süren görüflmeard›ndan Gül, bas›n toplant› yapt›. Toplant›ya Devlet Bakan› Mehmet Ayd›n (solda) ve Paris
Büyükelçisi Osman Korutürk de (sa¤da) kat›ld›.

PAR‹S - Cumhurbaflkan› Gül, ‹zmir’in EXPO adayl›¤›n›n tan›t›m
sunumu için geldi¤i Paris’ten ayr›lmadan önce
Türkiye’nin Paris Büyükelçili¤i’nde bas›n toplant›s› düzenledi.
Gül, ‹zmir’in EXPO
adayl›¤›na iliflkin bilgi
verdikten ve görüfllerini
aç›klad›ktan sonra gazetecilerin sorular›n› yan›tlad›.
Demokrasinin terörü ve
teröristleri izole etti¤inin
alt›n› çizen Gül, flunlar›
söyledi: “Demokrasiyi
hiçbir zaman Türkiye’de
zay›flatmad›k. Baz› ülkeler, terörle mücadele
ad›na temel hak ve özgürlükleri s›n›rland›r›rken, Türkiye geçen süre
içinde bunlar› geniflletti.
(Devam› 7’de)

PKK’lı teröristten
çarpıcı iddialar...
q

Terör örgütü PKK’dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim
olan ve hakk›nda ‘’terör örgütü
üyesi’’ oldu¤u gerekçesiyle dava
aç›lan san›k B.A, karar duruflmas›nda baz› iddialarda bulundu. San›k B.A, “ Örgütün Hakurk kamp›nda kald›m. ABD askerlerinin
Hakurk kamp›nda örgütün üst düzey yöneticileriyle görüflmelerine
birkaç kez flahit oldum. Ancak ne
gibi konular konufluluyordu bilmiyorum. ABD askerleri kampa askeri araçla geliyordu.” dedi. (Haberi 7’de)

10 DTP milletvekili,
Roj TV’nin
yayınına katılmış
q

RTÜK, DTP’li 10 milletvekilinin, terör örgütünün yay›n organ› konumundaki ROJ TV’nin
yay›nlar›na, stüdyo konu¤u olarak,
canl› telefon ba¤lant›s› ya da demeçle kat›ld›¤›n› bildirdi. (Haberi 7’de)
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Acemhöyük’teki kaz›lar›n
bu y›lki bölümü tamamland›
3

Aksaray’›n Yeflilova beldesinde bulunan Acemhöyük’teki
2007 y›l› kaz› çal›flmalar› sona erdi.

AKSARAY - Kaz› baflkan› olan Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih-Co¤rafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Ö¤retim Üyesi
Prof. Dr. Aliye Öztan, AA muhabirine yapt›¤› aç›klamada,
2007 y›l› kaz›lar›na bafllarken, koloni ça¤›n›n en parlak
döneminin yafland›¤› MÖ 1850 ile 1780 y›llar› aras›ndaki
3’üncü kat binas›n›n bir bölümünü aç›¤a ç›karmay› hedeflediklerini söyledi.
Kaz›lar sonunda hedeflerine ulaflt›klar›n› ifade eden Öztan, flunlar› kaydetti:
‘’Bu yap›, iki saray aras›nda kalan bir yap› ve buluntulara göre saraylara hizmet edilen, çeflitli ihtiyaçlar›n karfl›land›¤› bir servis binas›. Bu yap›n›n Sar›kaya Saray›’na yak›n olan güney ucunda 7 metreye 5.5 metre olan 2 büyük
odas›n› ortaya ç›kard›k. Bunlar›nda üzerinde Asur Ticaret

Kolonileri ça¤›na ait iki ayr› tabaka halinde binalar tespit
edildi ve bunlar›n tamam›n› özel konutlar oluflturuyor.’’
Kaz›larda ortaya ç›kar›lan odalardan birinde çok say›da
dokumac›l›k malzemesi bulundu¤unu belirten Öztan, bulunan malzemelerin odan›n daha çok dokuma için kullan›ld›¤›n› gösterdi¤ini bildirdi.
Acemhöyük üzerinde en üstte yak›n döneme ait mezarl›k
ortaya ç›kt›¤›n› ifade eden Öztan, ‘’Bu mezarl›k, Yeflilova
beldesinin 1960’l› y›llara kadar mezarl›k olarak kulland›¤›
bir alan. Buradaki mezarlar› aç›¤a ç›kard›k ve kemikler
toplanarak yeni mezarl›¤a defnedildi’’ dedi.
Öztan, Acemhöyük kaz›s›na önümüzdeki y›l devam
edilece¤ini söyledi.

2007 y›l› kaz›lar›na bafllarken, koloni ça¤›n›n en parlak döneminin yafland›¤› MÖ 1850 ile 1780 y›llar› aras›ndaki 3’üncü kat binas›n›n bir bölümünü aç›¤a ç›kart›lmas› hedefleniyor.

Finike Yat Liman›,
y›lbafl›ndan bu yana yerli ve
yabanc› 3 bin yatç›y› a¤›rlad›

Polat Renaissance Otel,
müflteri memniyetinde
yine birinci...

3

3

Erzurum’daki Polat Renaissance Otel,
ba¤l› oldu¤u Marriott Oteller Grubu taraf›ndan verilen müflteri memnuniyeti ödülünü son 3 y›lda almay› baflard›.

ERZURUM - Erzurum’daki Polat Renaissance
Otel,
ba¤l› oldu¤u Marriott Oteller Grubu
taraf›ndan verilen
müflteri memnuniyeti ödülünü son 3
y›lda almay› baflard›.
Palandöken K›fl
Turizm Merkezi’nde
bulunan ve 2001 y›l›nda hizmete giren
Polat Renaissance
Otel’in, dünyan›n
çeflitli ülkelerinde
bulunan
300’ün
üzerinde otelde yap›lan anket çal›flmalar› sonras›nda
ald›¤›
müflteri
memnuniyeti ödülleri, otel giriflinde
sergileniyor.
Polat Renaissance
Otel Genel Müdürü
Koray Korkmaz, AA
muhabirine yapt›¤›
aç›klamada, otellerinin 2004, 2005 ve
2006 y›llar› ile 2007
y›l›n›n ilk çeyre¤inde müflteri memnuniyeti ödüllerini ald›¤›n›
belirterek,
450 yatakl› otellerinde önceli¤i her
zaman
müflteri
memnuniyetine
verdiklerini söyledi.
Al›nan ödüllerin,

müflteriler aras›nda
yap›lan anket çal›flmalar›
do¤rultusunda belirlendi¤inin alt›n› çizen
Korkmaz, flunlar›
kaydetti:
‘’Otel olarak önceli¤imiz her zaman
müflteri memnuniyetidir. Müflterilerimiz, hizmet kalitesi
ve problemlerin çözülmesi noktalar›nda
duyduklar›
memnuniyeti bize
sürekli ifade ediyorlar. Bunun karfl›l›¤›n› son 3 y›lda
ald›¤›m›z müflteri
memnuniyet ödülleri ile gördük. Hedefimiz her y›l ödüllerimize yenilerine
eklemek.’’
-’’PERSONEL
HER AN E⁄‹T‹M
ALTINDA’’Korkmaz, otellerinde flu an 100 personelin görev yapt›¤›n›, kayak sezonunun bafllamas›yla
birlikte bu say›n›n
daha da artt›¤›n›
belirterek, ‘’personelimizi günün her
saatinde, her an
e¤itim alt›nda tutuyoruz’’ diye konufltu.
Departman mü-

dürlerinin, müflteri
memnuniyeti konusunda personelin
dikkatini en üst düzeyde tutmaya çal›flt›¤›n›
anlatan
Korkmaz, flöyle devam etti:
‘’Personelimizi y›lda iki kez müflteri
memnuniyeti konusunda e¤itime al›yoruz. Hem Polat
Holding hem de Renaissance grubu taraf›ndan personelimize e¤itim kurslar› veriliyor. Erzurum’un ve Palandöken Da¤›’n›n tan›t›m›nda gelen misafirlerin
memnun
ayr›lmas›n›n büyük
etkisinin oldu¤una
inan›yoruz. Bu nedenle
müflteri
memnuniyetine büyük önem veriyoruz.’’
-MÜfiTER‹
SAYISINA ETK‹...Korkmaz, otellerinde y›l boyunca 60
bin misafir a¤›rlad›klar›n›n belirterek memnun ayr›lan müflterinin bir
sonraki
y›ldaki
müflteri
say›s›na
olumlu etki etti¤ini
kaydetti.
Konuklar›n›n her
y›l ortalama yüzde
20-25 oran›nda artt›¤›n› belirten Korkmaz, ‘’müflterimizin
otelimizden memnun ayr›lmas› konuk say›m›za direkt
etki ediyor. E¤er turist memnun kalm›flsa bu etki olumlu, memnun kalmam›fl ise de olumsuz
oluyor’’ dedi.
Korkmaz son olarak, Polat Renaissance Otel’e ait toplam 7 kilometre
uzunlu¤unda kayak
pistinin de bulundu¤unu belirterek bu
y›l erken ya¤an kar›n kendilerini sevindirdi¤ini, pistlerde kar kal›nl›¤›n›n
flimdiden 50 santimetreyi aflt›¤›n› ve
sezonu 17 Kas›m’da
açmay› planlad›klar›n› ifade etti.

Finike Marina Müdürü Tuncay Özses, yapt›¤› aç›klamada, y›lbafl›ndan bugüne
kadar k›sa süreli ya da günübirlik konaklayan 3 bin yatç›y› a¤›rlad›klar›n› belirterek, liman›n 350 yatç›ya da daimi hizmet verdi¤ini bildirdi.

Antalya’n›n Finike ilçesindeki yat liman›,
yüzde 90’› yabanc› 350 yatç›ya daimi hizmet
veriyor. Mavi Bayrak unvan›n› da tafl›yan Finike Yat Liman›, hizmet vermeye bafllad›¤›
1997 y›l›ndan bu yana, yerli ve yabanc› yatç›lar›n u¤rak yeri haline geldi.

F‹N‹KE - Finike Marina Müdürü
Tuncay Özses, AA muhabirine
yapt›¤› aç›klamada, y›lbafl›ndan
bugüne kadar k›sa süreli ya da
günübirlik konaklayan 3 bin yatç›y› a¤›rlad›klar›n› belirterek, liman›n 350 yatç›ya da daimi hizmet
verdi¤ini bildirdi.
Finike Yat Liman›’n›n iklim, çevre ve do¤al güzellikleri dolay›s›yla özellikle yabanc› turistler taraf›ndan 12 ay boyunca tercih edildi¤ini kaydeden Özses, marinada
konaklayan turistlerin büyük ço¤unlu¤unu ‹ngiliz, Alman ve
Frans›z yatç›lar›n oluflturdu¤unu
söyledi. K›fl döneminde de yatlar›nda kalan misafirler için sosyal
ve kültürel etkinlikler düzenlendiklerini dile getiren Özses, limanda yabanc›lara Türkçe dersleri verildi¤ini de belirtti.
Setur taraf›ndan iflletilen Finike
Yat Liman›’nda deniz ve yat sevgisinin afl›lanmas› için 7-12 yafl

aras› çocuklara yönelik optimist
kurslar›n› bafllatmay› planlad›klar›n› vurgulayan Özses, kurslara
ilçe halk›n›n ilgisini beklediklerini
bildirdi.
Limana demirleyen yat›nda yaflayan yatç›lardan
Malezyal›
Mandy Yoke de AA muhabirine,
iklimini ve denizini çok sevdi¤i
için Finike’de kald›¤›n› söyledi.
Belçikal› Michael Deconinck de
efliyle geldi¤i Finike’deki misafirperverlikten çok memnun kald›klar›n› kaydederek, ‘’Finike’ye yeni
geldik. Buras› çok güzel, bir küçük flehir. ‹klimi ve çevresi çok
güzel. 6 ay kalmak istiyoruz’’ dedi
‹rlandal› Patrick Murphy ise 8
y›ld›r dünya seyahatini sürdürdü¤ünü belirterek, Tayland ve
K›z›ldeniz’in ard›ndan Finike’ye
geldi¤ini söyledi. Murphy, ‘’K›fl›
burada geçirece¤im. Buras› flimdiye kadar kald›¤›m en iyi limanlardan biri’’ diye konufltu.

BAY‹L‹KLER VER‹LECEKT‹R
Yüksek kaloride ›s› Sa¤lar
Uzun Ömürlüdür
Yüksek Hidrostatik bas›nca Dayan›kl›d›r
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Su Hacmi Düflüktür
Yak›t Tasarrufu Sa¤lar
Is› Etkenli¤i Yüksektir ve Çabuk Is›n›r
Hafiftir Montaj› Kolayd›r
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