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Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)

ANKARA Olgunlaşma Enstüsü 
öğrencileri, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ölüm yıldö-
nümünde, Tunceli’de 
düzenledikleri defilede 
ulu önderin giydiği giysi 
ve üniformaları sergi-
ledi.Ankara’da bulunan 
Olgunlaşma Enstitüsü öğrencisi, kızlı-
erkekli 10 manken, Tunceli Kültür 
Müdürlüğü’ne ait çok amaçlı salonda 
“Yansımalar” adlı bir defile düzen-
ledi. Cumhuriyet’in ilan edilmesin-
den sonra halkın giydiği elbiseler, 
Atatürk’ün askeri liseye başlarken ve 
son olarak mareşal rütbesi alıncaya 
kadar giydiği üniformalar, Cumhur-
başkanlığı döneminde giydiği kıya-
fetler, manken öğrenciler tarafından 
tek tek Tunceli halkına tanıtıldı. 
Manken öğrencilerin tanıttığı her 
elbise, izleyicilerden büyük alkış aldı. 
Özellikle Atatürk’ün askeri üniforma-
ları ile sahneye çıkan kadın ve erkek 
mankenler, salonda bulunan izleyici-
ler tarafından dakikalarca alkışlandı. 

Modern kıyafetler
Defilenin son bölümünde ise iki kadın 
manken, günümüz Türkiyesi’nin 
modern kıyfetiyle sahneye çıktı. Bir 
manken, gögsünde Atatürk fotoğra-
fı, sırtında da Atatürk’ün imzasının 
bulunduğu kıyafet ile sahneye çıktığı 
sırada, seyircilerden büyük alkış aldı. 
Atatürk fotoğraflı kıyafet ile sahneye 
çıkan manken,  sahnenin en ön tarafı-
na geldiğinde iki kolunu yana açtığın-
da ise kıyafette üzerinde yazılan, “Biz 
herşeyi sana borçluyuz” yazısı ortaya 
çıktığı sırada, seyirciler yine dakika-
larca alkışla tempo tuttu. İkinci kadın 
manken ise sahneye kırmızı bir kıyafet 
giyerek çıktı. Kıyafetin üzerindeki tülü 
kaldıran mankenin göğüsünde ay-yıl-
dız göründüğünde, seyirciler yoğun bir 
alkış temposu tuttu. Daha sonra Ata-
türk resimli ve Türk Bayraklı manken 
ile sahneye birlikte çıktıklarında seyir-
ciler, bukez ayağa kalkarak dakikalarca 
alkış tutu. Daha sonra defileye katılan 

tüm 
man-
kenler 
sah-
nenin 
önüne 
gelerek 
seyirciyi 
selamla-
dığı sırada 
10’uncu yıl 
marşını 
seyirciler ve 
mankenler al-
kışlar arasında 
birlikte söyledi. 

Mutluluk
Defile sorum-
lusu ve Ankara 
Olgunlaşma Ens-
titüsü öğretmen-
lerinden Nükhet 
Ekşi, “Büyük 
Atatürk’ün ölüm 
yıldönümün-
de, bu büyük 
önderin çağdaş-
laşma ve bize 
kazandırdıklarını size göstermekten 
büyük bir mutluluk ve gurur duyduk. 
Bu gençler sadece bu kıyafetleri değil 
Atatürk ruhunu da taşıyorlar dedi” 
Seyirciler mankenleri ayakta dakika-
larca alkışladıktan sonra Vali Mus-
tafa Taşkesen ve eşi Betül Taşkesen, 
mankenlere çiçek verdi. Defileye Vali 
Mustafa Taşkesen, Jandarma Alay 
Komutanı Kurmay Albay Timurcun 
Ermiş, Cumhuriyet Başsavcısı 
Hayati Keskin, Emniyet Müdürü 
Ertan Yavaş  ile ilçe kaymakamları ve 
vatandaşlar izledi.

ADANA’nın Pozantı İlçe Belediyesi Halk Sinema 
Günleri başlattı. Ücretsiz olan film gösterim-
leri Pozantılılardan büyük ilgi gördü. Vizyon 
filmlerine yer verilen etkinlik Atatürk Kültür 
Merkezi’nde düzenleniyor. Filmler saat 16.00 ve 
19.30 olmak üzere günde 2 seans halinde gös-
teriliyor. BaşkanMustafa Çay,ücretsiz olan film 
gösterimlerine bütün vatandaşları davet etti. ◊ Mehmet DOĞANER

MERSİN’in Erdemli İlçesi 
Ziraat Odası, Slovenya’nın 
başkenti Lubyana’da 
Dünya Arıcılık Örgütü 
tarafından düzenlenen 
Dünya Tıbbi Arı Ürünleri 
Yarışması’nda dünya 
ikinciliğini elde eden Eğ-
riçayır Balı sahibi Şahbaz 
Çay, Cumhuriyet altını ile 
ödüllendirildi. Ödül töreni 
Erdemli Ziraat Odası’nda 
yapıldı.  Törende konuşan 
Erdemli Ziraat Odası Baş-
kanı Adnan Dölek geçen yıl 
dünya 3’üncülüğü, bu yıl 
da dünya 2’nciliğini alan 
Eğriçayır Balı üreticisi Şah-
baz Çay’a teşekkür ederek, 
“Bu başarısından dolayı 

üreticimizi altınla karar 
verdik. Örnek olmasını 
istiyoruz. İnşallah 
gelecek yıl yapılacak 
olan yarışmada 
dünya şampiyon-
luğunu kazanır ve 
mutluluğumuzu bir 
kat daha arttırır” 
diye konuştu.
Eğriçayır Balı 
üreticisi 
Şahbaz Çay 
ise “Bu yıl 
yarışmada 
gümüş 
madalya 
kazandık, 
inşallah 
gelecek yıl 
altın ola-
cak” dedi.

Eğriçayır balı
yinE ödül aldı

Tunceli’de anlamlı defile
Atatürk’ün 
giysi ve üni-
formalarıy-
la sahneye 
çıkan kız ve 
erkek öğren-
ciler, Tunceli-
lerden büyük 
alkış aldı.

Man-
ken 

öğren-
cilerin 

tanıttı-
ğı her 
elbise 
izleyi-
ciden 

büyük 
alkış 
aldı.

İşte 
Cumhuriyet 

kadını

Sinema günleri

HaTay’ın dağ
CEylanları

HATAY Çevre ve 
Orman İl Müdürü İb-
rahim Yüzer, Hatay 
Dağ Ceylanları’nın 
doğal yaşamlarını 
ve  üremelerini 
sürdürmeleri için 
gerekli desteği 
sağladıklarını 
söyledi. Türkiye’de 
sadece Hatay’ın  Kırıkhan ilçesin-
de bulunan ve sayıları 150 kadar 
olduğu belirlenen Gezalle  Gezalle 
türü “Hatay Dağ Ceylanı” üreme 
alanında yapılmak istenen çimento  
fabrikasının, çevrecilerin yoğun 
baskısı sonucunda Çevre Etki 
Değerlendirme (ÇED) sürecinin 
durdurulduğu bildirildi.

Doğal yaşamı
Hatay Çevre ve Orman İl Müdürü 
İbrahim Yüzer, Suriye sınırına 
yakın İncirli köyünde bir bölümü 
de askeri bölgede  bulunan alanda 
yaşayan “Hatay Dağ Ceylanları”nın 
doğal yaşamlarını ve  üremelerini 
sürdürmeleri için gerekli desteği 
sağladıklarını söyledi. Bir maden-
cilik şirketinin dağ ceylanlarının 
üreme alanına Çimento  Fabrikası 
kurmak için bir süre önce başvuru 
yaptığını ve ÇED raporu almak için  
başvuruda bulunduğunu hatırlatan 
Yüzer, “Bunu duyan 10’a yakın 

çevreci kuruluş  
bizlere başvu-
rarak çimento 
fabrikasına izin 
verilmemesi 
gerektiğini 
bildirdiler.  Ku-
rum olarak her 
gelen başvuru 
ciddiye alarak 
gerekli incele-
meleri yaptı-
ğımız  için bu 
başvuruyu da 
inceledik. İncirli 

köyü muhtarının girişimleriyle bu 
konuyla  ilgili köyde de vatandaş-
larla toplantı yaparak şikayetleri 
dinledik” dedi.

Sayıları 150 kadar
Yüzer, yaptıkları araştırmanın 
sonucunda, Hatay Dağ Ceylan-
ların  sayılarının her geçen gün 
azaldığını, sadece Kırıkhan yöre-
sinde görülen ve  sayılarının 150 
kadar olduğu tahmin edilen bu 
hayvanların doğal yaşam alanları-
nın  korunması için gerekli çabayı 
gösterdiklerini belirterek, şunları k
aydetti:“İncelemelerimiz sırasında, 
yörenin dağ ceylanları açısından 
önemini bir  kez daha gördük. Bu 
nedenle, oraya bir tek çivi çakılma-
sına bile asla izin vermeyiz.” 

Özelillikle 
üniformalı 

manken 
dakikalarca 

alkışlandı.
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