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Bir baban›n feryad›...

A N K A R A - Atalay,
‘’Kad›na Karfl› fiiddetin
Önlenmesinde Polisin
Rolü ve Uygulanacak
Prosedürler E¤itimi Pro-
jesi’’nin Swissotel’de
düzenlenen tan›t›m top-
lant›s›ndan ayr›l›rken ga-
zetecilerin sorular›n› ya-
n›tlad›.

Bir gazetecinin, ‹z-
mir’de kald›r›ld›¤› hasta-
nede bafl›n›n arka k›s-
m›nda kurflun yaras› tes-
pit edilerek yaflam destek
ünitesine ba¤lanan Ba-
ran Tursun adl› gençle il-
gili sorusu üzerine Ata-
lay, flunlar› söyledi:

‘’Arkadafllar konuyu
araflt›r›yorum. Acele ka-
rar vermeyin. Olay› tah-
kik ettiriyorum. Müfettifl
görevlendirdik. Geliflme-
ye göre karar›m›z› vere-
ce¤iz. Hatas› olan birisi
varsa cezas›n› görür. Po-
lisimiz (Devam›  7’de)Yaflam savafl› veren gencin babas› Tursun, polisten flikayetçi

Çiçek: “Irak’›n PKK ile mücadele
yaklafl›m› yeterli de¤il”

Devlet Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›s› Cemil Çiçek,Türkiye’de suç ifllemifl, yurt d›fl›nda olduklar› bili-
nen kiflilerin iadesini istediklerini belirterek, ‘’Irak’tan istedik, baflka ülkelerden de istediklerimiz var.
PKK’n›n tüm yöneticileri, mensuplar› Irak’›n içinde de¤il ki, Irak’›n d›fl›nda olanlar da var, onlar› da iste-
dik. Ama flu ana kadar henüz alabildi¤imiz bir netice yok’’ dedi.  Irak hükümetinin söylemlerinde son gün-
lerde de¤iflmeler gözlendi¤ini, ancak bunun yeterli olmad›¤›n› belirten Çiçek, Irak hükümetinin daha ileri-
sini söylemesi†ve yapmas› gerekti¤ini ifade etti.  Irak’›n kuzeyindeki bölgesel Kürt yönetiminin yetkilisi Ne-
çirvan Barzani, “PKK konusunda ne ABD, ne de Türkiye ile herhangi bir anlaflmam›z var” dedi.

Çiçek, terörü her yönüyle ciddiye ald›klar›n› ve hü-
kümet olarak üzerlerine düfleni yapt›klar›n› belirte-
rek, eskisine göre da¤a ç›kan insan say›s›nda azalma
oldu¤unu bildirdi.

ANKARA - Çiçek, Ha-
bertürk televizyonunda
canl› yay›nlanan Bas›n
Kulübü program›nda ga-
zetecilerin sorular›n› ya-
n›tlad›.

Irak hükümetinin söy-
lemlerinde son günlerde
de¤iflmeler gözlendi¤ini,
ancak (Devam›  7’de)

Nijeryal› Okey’in
gözalt›nda ölümü 

davas› a¤›r 
cezaya gönderildi

Nijeryal› Festus Okey’in gözalt›nda
ölümüne iliflkin yarg›lanan Beyo¤lu ‹l-
çe Emniyet Müdürlü¤ü Asayifl Büro
Amirli¤inde görevli polis memuru
Cengiz Y›ld›z, olaydan dolay› çok üz-
gün oldu¤unu belirterek, kimsenin ha-
yat›na kast etmediklerini, kanunlar
çerçevesinde hizmet etmeye çal›flt›¤›n›
söyledi.Savc› Esen, san›¤›n eyleminin
‘’kasten adam öldürme’’ sonucu olufl-
tu¤u dikkate al›narak, ‘’görevsizlik
karar›’’ verilmesini ve dosyan›n a¤›r
ceza mahkemesine gönderilmesini is-
tedi. (Haberi 7’de)

Sanayiciler 
bürokrasiden flikayetçi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
(TOBB) Yönetim Kurulu Baflkan› Ri-
fat Hisarc›kl›o¤lu, her bürokrat›n,
“özel sektörün üzerindeki yükü daha
nas›l azalt›r›m” diye düflünmesini bek-
lediklerini kaydederek, kendisinin her
karfl›laflt›¤›nda bürokratlar›, “Bak›n
çocuklar›n›z yar›n bizlerden ifl isteye-
cek” diye ikaz etti¤ini bildirdi.

(Haberi 7’de)

Petrol ve do¤algaz fiyatlar›
sanayicileri ürkütüyor

Dünyada enerji talebinin artmas› ve
Orta do¤uda yaflanan geliflmeler petrol
arz› ve güvenli¤ine iliflkin tedirginlikleri
art›r›rken, petrol ve petrol ürünlerinin fi-
yatlar›n›n rekor düzeyde yükselmesinin
üretim, istihdam ve sanayinin rekabet
gücünü olumsuz etkiledi¤i bildirildi.

(Haberi 7’de)

Engellilerden TBMM önünde eylem...
Milli E¤itim Bakanl›¤› (MEB) Özel Ö¤retim Kurumlar›

Genel Müdürlü¤ünce yay›mlanan bir genelgeyle özel e¤itim
haklar›n›n ellerinden al›nd›¤›n› iddia eden engelli çocuklar ve
aileleri, TBMM önünde eylem yapt›.

Engelli Aileleri E¤itim, Kültür ve Dayan›flma Derne¤i Bafl-
kan› Salih Sezgin,  engelli çocuklar›n e¤itimi ve aileleri için
at›lm›fl s›n›rl› ad›mlar›n geri al›nd›¤›n› iddia ederek, devlet
taraf›ndan verilen e¤itim deste¤ine koflul konulmamas›n› iste-
di.  Sorumluluk makam›nda olanlar›, sorunlar›n› çözmeye
davet eden Sezgin, 3 Aral›k Dünya Özürlüler Günü’nde özür-
lülerin, haklar› için daha büyük bir kalabal›kla bir araya ge-
lece¤ini söyledi.

ANKARA - Çeflitli il-
lerden gelen engelliler
ve ailelerinden oluflan
yaklafl›k 250 kiflilik
grup, Necatibey Cad-
desi’ndeki Engelli Ai-
leleri E¤itim, Kültür
ve Dayan›flma Derne-
¤i önünde topland›.
Dernek Genel Baflka-

n› Salih Sezgin, bir
grup engelliyle Ihla-
mur Sokak’taki Bafl-
bakanl›k Özürlüler
‹daresi Baflkanl›¤› ve
daha sonra da Milli
E¤itim (Devam› 7’de)

Camilerde,
engelliler için

düzenleme
yap›lacak

Yüksek
Askeri fiura
Perflembe
toplan›yor

Diyanet ‹flleri
Baflkanl›¤›, cami-
lerde engelli vatan-
dafllara yönelik dü-
zenlemeler yapa-
cak.       (Haberi 7’de)

Yüksek Askeri fiu-
ra, Baflbakan Recep
Tayyip Erdo¤an’›n bafl-
kanl›¤›nda 29-30 Kas›m
tarihlerinde toplana-
cak. Y›l›n ikinci ola¤an
toplant›s›nda, baflta
personel, e¤itim, disip-
lin konular› olmak üze-
re Türk Silahl› Kuvvet-
leri’nin (TSK) planl› fa-
aliyetleriyle ilgili de¤er-
lendirmelerde bulunu-
lacak.    (Haberi 7’de)

ASK‹’den vatandafllara
su tasarrufu önerileri

Ankara’da su sorununa çözüm
bulunmas› amac›yla  K›z›l›r-
mak’tan su getirilmesi çal›flmalar›-
n›n sürdürüldü¤ü ve vatandafllar›n
günlük su tüketiminin 600 bin met-
reküpten, 840 bin metreküpe yük-
seldi¤i dönemde, Ankara Su ve Ka-
nalizasyon ‹daresi (ASK‹) de, in-
ternet sitesinde vatandafllar› tasar-
rufa yönlendirecek önerilere yer
verdi. 
ANKARA - ASK‹’nin, ‘’www.aski.gov.tr’’ ad-

resinden ulafl›lan internet sitesinde yer alan duyu-
ruda, evlerde suyun yüzde 35’inin banyoda, yüz-
de 30’unun tuvalette, yüzde 20’sinin çamafl›r ve
bulafl›k y›kamada, yüzde 10’unun yemek piflirme
ve içme suyu olarak, yüzde 5’inin ise temizlik
yapma amac›yla kullan›ld›¤› bildirildi.

Suyun sa¤l›k için önemine iflaret edilerek,
‘’ekonomik bir de¤er’’ oldu¤u vurgulanan duyu-
ruda, suyun tasarruflu kullan›lmas› için flu tavsi-
yelere yer verildi:

‘’-Su kaynaklar›n›n kirletilmemesine özen gös-
termeliyiz.
-Mümkün oldu¤unca suyu bofl yere ak›tmamal›-

y›z.
-Musluklar›m›z›, sifonlar›m›z›, daima bak›ml›

tutmal›. Bozuk olanlar›  Devam› 7’de)

‹çiflleri Bakan› Beflir Atalay, ‹zmir’de ‘’dur’’ ihtar›na uymad›¤› için polis taraf›ndan
kovalan›rken arac›yla kaza yapan ve kald›r›ld›¤› hastanede bafl›nda kurflun yaras› tespit edilen
gençle ilgili olarak, ‘’Müfettifl görevlendirdik. Geliflmeye göre karar›m›z› verece¤iz. Hatas› olan
birisi varsa cezas›n› görür’’ dedi. Gencin babas› Mehmet Tursun, o¤lunun iyileflmesini umut
ettiklerini söyledi. Tursun,   ‘’Olay s›ras›nda o¤lumun yan›nda bulunan 2 arkadafl› ile görüfltüm.
Yolda barikat kurulmam›fl. Polisler, gece oldu¤u için ›fl›kla herhangi bir ikaz yapmam›fllar. Ben
o¤luma gece tan›mad›¤› kifliler durdurmak istedi¤inde durmamas›n› söylemifltim. Bir kiflinin
sürücü belgesiz araç kullanmas›, öldürülmesine neden olmamal›.’’ dedi.

Olay s›ras›nda araçta bu-
lunan Baran Tursun’un
arkadafl› Emre Okçelik,
(sa¤da)‘’Baran’›n yeni bir
flirket kurmas›n› kutla-
mak için gezmeye ç›kt›k.
Uyar› lambas› ya da me-
gafonla bir ikaz olmad›.
Yolumuz kesilmemiflti.
Yolumuza devam eder-
ken tek bir mermi at›ld›’’
diye konufltu. Araçta bu-
lunan Atilla Do¤an da
(solda) her fleyin çok k›sa
bir süre içinde oldu¤unu
kaydederek, ‘’Barikat
kurulsayd› dururduk. Bi-
ze atefl eden polisin ekip
arac›n›n tepe lambas› bi-
le yanm›yordu’’ dedi.



F‹N‹KE  -  Mavi Bayrak unvan›n›
da tafl›yan Finike Yat Liman›, hiz-
met vermeye bafllad›¤› 1997 y›l›n-
dan bu yana, yerli ve yabanc› yat-
ç›lar›n u¤rak yeri haline geldi.

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›k-
lar›n› belirterek, liman›n 350 yat-
ç›ya da daimi hizmet verdi¤ini bil-
d i r d i .

Finike Yat Liman›’n›n iklim, çev-
re ve do¤al güzellikleri dolay›s›yla
özellikle yabanc› turistler taraf›n-
dan 12 ay boyunca tercih edildi¤i-
ni kaydeden Özses, marinada ko-
naklayan turistlerin büyük ço¤un-
lu¤unu ‹ngiliz, Alman ve Frans›z
yatç›lar›n oluflturdu¤unu söyledi.
K›fl döneminde de yatlar›nda ka-
lan misafirler için sosyal ve kültü-
rel etkinlikler düzenlendiklerini
dile getiren Özses, limanda ya-
banc›lara Türkçe dersleri verildi-
¤ini de belirtti.

Setur taraf›ndan iflletilen Finike

Yat Liman›’nda deniz ve yat sevgi-
sinin afl›lanmas› için 7-12 yafl ara-
s› çocuklara yönelik optimist
kurslar›n› bafllatmay› planlad›kla-
r›n› vurgulayan Özses, kurslara il-
çe halk›n›n ilgisini beklediklerini
b i l d i r d i .
Limana demirleyen yat›nda yafla-

yan yatç›lardan Malezyal› Mandy
Yoke de AA muhabirine, iklimini
ve denizini çok sevdi¤i için Fini-
ke’de kald›¤›n› söyledi.

Belçikal› Michael Deconinck de
efliyle geldi¤i Finike’deki misafir-
perverlikten çok memnun kald›k-
lar›n› kaydederek, ‘’Finike’ye yeni
geldik. Buras› çok güzel, bir kü-
çük 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›l-
deniz’in ard›ndan Finike’ye geldi-
¤ini söyledi. Murphy, ‘’K›fl› burada
geçirece¤im. Buras› flimdiye ka-
dar kald›¤›m en iyi limanlardan
biri’’ diye konufltu.

Finike Yat Liman› 
350 yatç›ya hizmet veriyor

Antalya’n›n Finike ilçesindeki yat li-
man›, yüzde 90’› yabanc› 350 yatç›ya
daimi hizmet veriyor.
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TASV‹R
Acemhöyük’teki 2007 y›l› kaz› çal›flmalar› sona erdi

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

Kaz› baflkan› olan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-
Co¤rafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Ö¤retim Üyesi
Prof. Dr. Aliye Öztan, AA muhabirine yapt›¤› aç›klama-
da, 2007 y›l› kaz›lar›na bafllarken, koloni ça¤›n›n en par-
lak döneminin yafland›¤› MÖ 1850 ile 1780 y›llar› aras›n-
daki 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 ka-
lan 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 met-
reye 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 Öz-
tan, bulunan malzemelerin odan›n daha çok dokuma
için kullan›ld›¤›n› gösterdi¤ini bildirdi.

Acemhöyük üzerinde en üstte yak›n döneme ait me-
zarl›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.

‹MAF MATBAA K‹MYASALLARI

C E M M A T B A A
Malzemeleri Pazarlama ve

Sanayi Limited fiirketi

Anadolu Bulvar› 2. Cad. Ankara Ticaret Borsas› ‹fl Merkezi
‹ Blok No 216 Gimat-Yenimahalle / ANKARA
Tel: 0312 397 78 18-19  Fax: 0312 397 07 60

E Mail: c e m m a t b a a @ s u p e r o n l i n e . c o m
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Tarihi K›z Kalesi
Lisesi aç›ld›

ADANA  - O k u l d a
e¤itim-ö¤retim gö-
renlerin foto¤raflar›
ve s›ralar› ile çeflitli
tarihi kal›nt›lar›n yer
ald›¤› müzedeki bir
s›n›ftaki tahtaya,
‘’Ders: Tarih, konu:
K›z Lisesi’’ yaz›ld›.

Müzenin aç›l›fl kur-
delesini, okuldan
1943 y›l›nda mezun
olan Neriman Ç›tak,
Büyükflehir Belediye
Baflkan› Aytaç Durak,
CHP Adana Milletve-
kili Gaye Erbatur ve
K›z Lisesi Mezunlar›
Derne¤i Baflkan› Bel-
k›s Yak›c› birlikte kes-
t i .

Adana Büyükflehir
Belediye Baflkan› Ay-
taç Durak, 1998 y›l›n-
da meydana gelen
depremin ard›ndan
e¤itim imkan› orta-
dan kalkan tarihi k›z
lisesinin tadilat edile-
rek yeniden e¤itime
aç›lmas›na karfl› ç›k-
t›¤›n› hat›rlatt›.
Bu yüzden kendisine

karfl› ç›kanlar›n oldu-
¤unu bildiren Durak,
‘’Ama flimdi beni anl›-
yorlard›r. Bafllang›ç-
tan itibaren tarihi bi-
nan›n kültür sanat
merkezi olarak tüm
halk›n kullan›m›na
aç›lmas›n› istedim.
Bu okulun binlerce
mezunu art›k buraya
geldiklerinde okulun

yan› s›ra oluflturulan
müzede an›lar›n› ta-
zeleyecekler’’ diye
k o n u fl t u .

K›z Lisesi Mezunlar›
Derne¤i Baflkan› Bel-
k›s Yak›c› ise bir gün-
de iki mutlulu¤u bir-
den yaflad›klar›n› be-
lirterek, ‘’Önce yeni
okulumuzun temeli
at›ld›, flimdi müzemizi
aç›yoruz. Bu konuda
eme¤i geçen herkese
teflekkür ederiz’’ de-
d i .

Bu arada, huzur
evinde kalan ve lise-
nin ilk mezunlar›ndan
okul numaras› 323
olan Neriman Ç›tak,
müzedeki eski s›ras›-
na oturunca gözyafl-
lar›n› tutamad›. Ç›tak,
‘’Benim mezun oldu-

¤um s›n›f›n müze ol-
mas› güzel bir tesa-
düf. Buradaki y›llar›-
m› unutmak mümkün
de¤il. fiimdi o günleri
yenide yafl›yor gibi-
yim’’ fleklinde konufl-
t u .

-KIZ L‹SES‹-
K›z lisesi’nin temeli

1881 y›l›nda Askeri
Rüfltiye’nin, Seyhan
Nehri’nin kale kap›s›
ve yan›ndaki fiafak
kahvehanesinin bat›
taraf›ndaki arsa üze-
rinde at›ld›.

1885 y›l›nda sadece
Askeri Ortaokulun
e¤itim vermesi yeter-
li görülmeyerek e¤i-
tim süresi 5 y›la ç›-
kart›l›p, ‘’Adana Mülki
‹dadi Mektebi’’ ad›n›
a l d › .

Adana’da, depremde zarar gördü¤ü için 9 y›l
önce e¤itime son verilen daha sonra restore
edilerek Kültür ve Sanat Merkezi’ne dönüfl-
türülen tarihi K›z Lisesi’nde oluflturulan
‘’K›z Lisesi Müzesi’’, okulun ilk mezunlar›n-
dan Neriman Ç›tak taraf›ndan aç›ld›.

Okulda e¤itim-ö¤retim görenlerin foto¤raflar› ve
s›ralar› ile çeflitli tarihi kal›nt›lar›n yer ald›¤› mü-
zedeki bir s›n›ftaki tahtaya, ‘’Ders: Tarih, konu:
K›z Lisesi’’ yaz›ld›.

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.

Kayak merkezleri canland›
Sezon aç›l›fllar› bu hafta yap›lan Kars Sar›kam›fl’taki Bayraktepe Kayak Merkezi’nde kar kal›n-
l›¤›n›n 60, Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde ise 30 santimetre oldu¤u bildirildi. Kar ka-
l›nl›¤› 16 santimetre olan Uluda¤’da ise sezon haz›rl›klar› sürüyor.

ANKARA -  Kars’›n Sar›kam›fl ilçesinde bulu-
nan Bayraktepe Kayak Merkezi’nde son ya¤›fl-
lar›n ard›ndan sezonun aç›lmas›yla yerli ve ya-
banc› turistler kayak yapman›n keyfini doyas›-
ya yafl›yorlar.

Çamkar Otel Genel Müdürü Mustafa K›z›l, AA
muhabirine yapt›¤› aç›klamada, kayak sezonu-
nun erken aç›lmas›yla yerli ve yabanc› turist-
lerin yo¤un rezervasyon talebiyle karfl›laflt›k-
lar›n› söyledi.

Acentelerle yapt›klar› anlaflmalarla bu sezon
özellikle yabanc› turist say›s›nda büyük art›fl
beklediklerini ifade eden K›z›l, ‘’fiu anda yerli
turistlerimizden en çok rezervasyonu ‹stanbul,
Ankara ve ‹zmir’den al›yoruz. Otelimizdeki do-
luluk oran› bu hafta içinde yüzde 70’tir. Ancak
aral›k ay›nda bu oran daha da yükselecektir’’
d e d i .
Bu arada, kayak merkezindeki Toprak Otel’de

ise doluluk oran›n›n yüzde 75 oldu¤u ö¤renil-
d i .

-PALANDÖKEN KAYAK MERKEZ‹-
Erzurum’da bulunan Palandöken Kayak Mer-

kezi’ndeki pistlerde ise kar kal›nl›¤›n›n 30
santimetre oldu¤u belirtildi.

Sezonu bu hafta açt›klar›n› hat›rlatan Dede-
man Otel Genel Müdürü Mehmet Varol, Palan-
döken’in altyap› çal›flmalar›yla Türkiye’nin en
iyi kayak merkezi konumuna geldi¤ini söyledi.

Merkezde 5 yeni pistin aç›ld›¤›n›, eski pistle-
rin de elden geçirildi¤ini kaydeden Varol, ‘’Ça-
l›flmalar sonuç verdi, yerli ve yabanc› turist-
lerden büyük talep al›yoruz. Pistlerimizde kar
kal›nl›¤› 30 santimetredir. Buna ra¤men pist-
lerimiz kayakseverlere hizmet vermektedir’’
d e d i .

- U L U D A ⁄ -
Türkiye’nin önemli k›fl turizm merkezlerin-

den Uluda¤’da, kar kal›nl›¤› 16 santimetre ola-
rak ölçüldü.

AA muhabirinin Uluda¤ Meteoroloji ‹stasyonu
yetkililerinden ald›¤› bilgiye göre, 6 Ekimde
sezonun ilk kar›n›n ya¤d›¤› ‘’Beyaz cennet’’te
11 Kas›mda kal›nl›¤› 32 santimetreye kadar
yükselen kar, son günlerde etkili olan lodos
yüzünden eriyerek 16 santimetreye kadar düfl-
t ü .

Yetkililer, güneflli ve s›cak havan›n etkili ol-
du¤u bölgede gelecek birkaç gün içinde ya¤›fl
beklenmedi¤ini bildirdi. Kar›n hem kal›nl›k
hem de kalite aç›s›ndan kayak için henüz elve-
riflli olmad›¤›n› ifade eden yetkililer, aral›k
ay›nda etkili ya¤›fl beklendi¤ini kaydetti.

Bu arada, Grand Yaz›c›, A¤ao¤lu My Resort ve
Monte Maia otellerinin dört mevsim hizmet
verdi¤i bölgede, di¤er tesisler, 15 Aral›kta
bafllayacak sezon için haz›rl›klar›n› sürdürü-
y o r .

-KARTEPE KAYAK MERKEZ‹-
Kocaeli’ndeki Samanl› da¤lar›n›n zirvesi olan

Kartepe’deki befl y›ld›zl›, 250 oda ve 750 yatak-
l› The Green Park Kartepe Resort Otelinin yüz-
de 30 dolu oldu¤u bildirildi. Bu rakamda hafta
sonu için art›fl beklendi¤i belirtildi.

Yeterli kal›nl›kta kar olmamas› nedeniyle ka-

yak pistleri kapal› olan ‹stanbul’a en yak›n k›fl
sporlar› merkezi Kartepe’de zor, orta ve kolay
derecede, uzunluklar› 400 ile 3 bin 500 metre
aras›nda de¤iflen 14 kayak pisti bulunuyor.
3’ünde telesiyej, 1’inde teleski olan pistlerin
kar kal›nl›¤›n›n 80 santimetreye ulaflmas› ha-
linde kayakseverlerin hizmetine aç›labilece¤i
b e l i r t i l d i .

-HAZARBABA KAYAK MERKEZ‹-
Elaz›¤’›n Sivrice ilçesinde bulunan Hazarba-

ba Kayak Merkezi’nde yeni sezon haz›rl›klar›
t a m a m l a n d › .

‹flletmeci Ramazan Ayhan, ilk kar›n üstüne
hafta içerisinde az miktarda kar daha ya¤d›¤›-
n› belirterek, sezonu açmak için kar ya¤›fl›n›
beklediklerini söyledi.

Ayhan, AA muhabirine yapt›¤› aç›klamada,
Hazarbaba Kayak Merkezi’ndeki pistin ve yo-
lun temizli¤ini yapt›klar›n›, kafeteryalarda ba-
k›m yap›ld›¤›n› belirtti.

‹l Özel ‹daresi Genel Sekreteri Enver Erdem
ile Sivrice Kaymakam› Suat Y›ld›z’›n merkezin
yolunun bak›m›nda önemli katk›lar›n›n oldu-
¤unu ifade eden Ayhan, kendilerine bir adet
kar açma römorkunun verildi¤ini bildirdi.

Merkezde, ya¤an kar›n daha uzun süre kal-
mas› için Orman Bölge Müdürlü¤ü a¤açland›r-
ma flubesince a¤açland›rma çal›flmas› yap›ld›-
¤›n› anlatan Ayhan, ‘’Kayak merkezine çeflitli
türdeki a¤açlar›n dikimi yap›l›yor. Yüksek ra-
k›ma uygun diken yaprakl› a¤aç çeflitleri diki-
liyor. Bu çok önemli’’ dedi.

Ayhan, merkeze ulafl›m için il merkezindeki

Konak Lokantas›n›n önünden servis kalkaca-
¤›n›, ayr›ca Sivrice ilçesi ile Hazarbaba kayak
merkezi aras›ndaki yolda araç kullanmakta
zorlananlar için ek servislerin hizmet verece-
¤ini kaydetti.

-ILGAZ KAYAK MERKEZ‹-
Kastamonu’da son birkaç gündür aral›ks›z

ya¤an karla birlikte, Ilgaz Da¤› Kayak Merke-
zi’ndeki kar kal›nl›¤› 40 santimetreye ulaflt›.

Kayak merkezinde bulunan otellerdeki dolu-
luk oranlar›n›n özellikle hafta sonlar› yüzde
80’lere ulaflt›¤›n› belirten Ilgaz Oteller Birli¤i
Baflkan› Eray Öztürk, bu y›l erken ya¤an karla
birlikte yeni sezon için gün sayd›klar›n› söyle-
di. Telesiyej sisteminin henüz faaliyete geç-
medi¤i için kayak merkezine gelen vatandafl-
lar›n kendi imkanlar›yla zirveden kayd›klar›n›
belirten Öztürk, ya¤›fl›n bu flekilde devam et-
mesi halinde gelecek hafta sezonun aç›labile-
ce¤ini söyledi.

Aral›k ay› rezervasyonlar›n›n tamamen dol-
du¤unu anlatan Öztürk, Ilgaz Kayak Merkezi
olarak hareketli ve ve uzun bir sezon geçire-
ceklerini belirtti.

-KARTALKAYA KAYAK MERKEZ‹-
Türkiye’nin önde gelen kayak merkezlerin-

den biri olan Kartalkaya’da kar kal›nl›¤› 5 san-
timetreye düfltü.

AA muhabirinin ald›¤› bilgiye göre, merkezde
önceki günlerde etkili olan kar ya¤›fl› nedeniy-
le 40 santimetreye kadar ulaflan kar kal›nl›¤›,
havalar›n tekrar ›s›nmaya bafllamas›yla birlik-
te 5 santimetreye kadar düfltü.




