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“GÖRÜNÜRLER” 
RESIM SERGISI 
DEVAM EDIYOR

RESSAM Tolga Boztoprak’ın tuval üzerine 
yağlı boya ve akrilik tekniğiyle hazırla-

dığı eserlerinden oluşan “Görünüler” isimli 
kişisel resim sergisi SANKO Sanat Galeri-
si’nde devam ediyor. Boztoprak, Gaziantepli 
sanatseverlerin eserlerine gösterdiği ilgiden 
büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, 
“SANKO Sanat Galerisi sanatçılar için esin 
kaynağı” dedi.

“Görünüler” isimli 21’inci kişisel resim 
sergisinde 21 eserin yer aldığını hatırlatan 
Boztoprak, eserlerini Gaziantepli sanatse-
verler ile buluşturmaktan büyük memnu-
niyet duyduğunu kaydetti. “Sanatçıların 
Anadolu’daki sanatseverler ile buluşmasını 
sağlayan, sanata ve sanatçıya verdiği desteği 
yüreğimizde hissettiren SANKO Sanat Gale-
risi, sanatın gelecek kuşaklara aktarılması 
adına örnek ve öncü bir hizmet veriyor” 
diyen Boztoprak, şöyle devam etti,   “Sanata 
ve sanatçıya verdiği değeri bizlere her daim 
hissettiren SANKO Sanat Galerisi’ne sanat ca-
miası adına şükranlarımı sunuyorum.” ◊ İHA

DIJITAL platform sayesinde 
kaliteli yayımın izleyenle 
buluştuğu “Cici” adlı filmde 
başrollerde Yılmaz Erdoğan, 
Nur Sürer, Okan Yalabık, 
Ayça Bingöl ve Olgun Şimşek 
gibi oldukça önemli oyuncular 
vardı. Abartısız en az üçünün 
oskar düzeyinde performans 
gösterdiği filmde Anadolu’da 
yaşayan bir ailenin 
otuz yıl ara ile iki 
ayrı döneminde 
yaşadıkları konu 
alınmıştı. Anneyi 
oynayan Nur Sürer 
dışında tüm aile 
üyelerinin gerçeği 
kendi çıkarlarına 
göre kullandıkları 
hikâyede çıkarda 
cahillik olmaz tespiti 
bir kez daha haklı çıkmıştı. 
Annenin gerçekleri akla uygun, 
kararlı bir şekilde uygulamaya 
çalıştığı süreçte yıllar sonra 
yeniden bir araya gelen aile 
üyelerinin her birindeki hissiyat 
alanı diğerini dikkate almak 
zorundaydı. Nitekim çoğu 
zaman insan kabul etmese de 
biraz da bu yüzden ikiyüzlü 
sayılırdı. Ayça Bingöl ile Olgun 
Şimşek’in gençken aralarındaki 
manyetik bağ yıllar sonra 
aynı kıvamda bir türlü ortaya 
çıkmayandı zira gözden olduğu 
kadar iletişimden de ırak olan 
maalesef birbirinden uzak 
kalırdı. Ufakken kameralarla 
haşır neşir olmasından ileride 

yönetmen olacağı 
belli Okan Yalabık’ın 
küçüklüğünü geçirdiği 
yerde film çekmesi 
aslında duyularla 
algılanabilen bilincinde 
kendini gösteren 
her şeyin doğa 
ve özünü anlama 
çabasıydı. Olmayan 
şeyin tiyatrosunu 
oynadıkları son 

bölümde Yalabık’ın göstermiş 
olduğu çabanın içinde 
anlayamadığı tek yer kendince 
dışladıklarının gerçekte tüm 
yaşamını üzerine kurduğu 
şeyler olmasıydı.
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sonradan gelen gideni aratır hale geldiğini 

öğrenmiş oldum.  Kaan Balcı
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EL EMEĞİ GÖZ NURU ÜRÜNLER KIYAFET EVİ’NDEN ÇOCUKLARA ULAŞIYOR

MERSIN Büyükşehir Belediyesi Sosyal 
Hizmetler Dairesi bünyesinde 

faaliyetlerini yürüten Mesleki Eğitim Merkezi 
MERCEK’te yer alan ‘Dikiş Kursu’nda 
kadınlar, modern ekipmanlarla hem dikiş 
öğreniyor, hem de sosyalleşiyor.

Kadınlar dikiş kursunda her gün yeni 
bir teknik öğrenirken; hem kendileri, hem 
aileleri, hem de Büyükşehir Belediyesi’nin 
Kıyafet Evi için kıyafetler dikiyor. Kursiyerler 
tarafından dikilen tişört, pijama takımı, 
etek, elbise gibi birçok ürün Kıyafet Evi’ne 
gönderilerek, ihtiyaç sahibi ailelerin 
çocuklarına ücretsiz olarak ulaştırılıyor. 10 
aylık süreç içerisinde Büyükşehir’in dikiş 
kursunda, yaklaşık 100 kursiyer eğitim aldı.

NEHİR: “İHTİYAÇ SAHİBİ  
ÇOCUKLARA ULAŞIYOR”

Dikiş kursunun eğitmenliğini yapan Besire 
Ballıkaya Nehir, 1 yıldır MERCEK’te eğitmenlik 
yaptığını ve kursiyerlerle çok yol aldıklarını 

ifade ederek, “Burada dikilen kıyafetler, 
ihtiyaç sahibi çocuklara gittiği için, kursiyerler 
çok daha mutlu çalışıyor. Sürekli farklı 
simalarla çalışmak da çok güzel. Bu imkanı 

sağladığı için Başkanımıza çok teşekkür 
ediyoruz. Çanta, kıyafet, elbise dikiminden 
çok daha ileri boyutlara geldik. O yüzden de 
mutluyuz” diye konuştu.

KADINLAR ÜRETİYOR

MERSİN, (DHA)

MERSIN Devlet Opera ve 
Balesinin geçtiğimiz 

aylarda prömiyerle sahneye 
taşıdığı Şen Dul Opereti’nin 
temsili büyük ilgi gördü.

Franz Lehar’ın unutulmaz 
eseri ‘Şen Dul Opereti’ Mersin 
Devlet Opera ve Balesi 
Opera Sahnesi’nde sahelendi. 
Rejisörlüğünü Melih Öztürk’ün 
yaptığı eserin orkestra şefi 

Rustam Rahmedov ve Aytuğ 
Ülgen, koreografı Berna Turhan 
İleri, koro şefi ise Anıl Aydın.

Ölen Kocasından kalan 

serveti nedeniyle çevresinde-
ki erkeklerin gözdesi haline 
gelen Hanna Glawari seçimini 
kimden yana kullanacaktır? 
Dünya operet repertuvarının 
şaheserleri arasında olan 
eserde Hanna Glawari’yi 
Şebnem Ağrıdağ Kışlalı ve 
Ayşegül Devrim Dinçer; Da-

nilo Danilovitschy’i ise Hakan 
Aysev, Zafer Erdaş, Korhan 
Dinçer dönüşümlü olarak 
canlandırıyor.

Şen Dul Opereti’ne büyük ilgi

ADANA’da 18-25 
arasındaki gençlerin 

“Liderlik” konusunda 
ufuklarını açan ve her 
yıl farklı bir tema ile 
düzenlenen RYLA ( Rotary 
Yarının Liderlerini Arıyor) 
programının 158.’si Adana 
Rotary Kulübü tarafından 
“İnovasyon” başlığı ile 15-18 
Aralık  tarihleri arasında 
düzenlendi.

24 gencin katılımcı 
olduğu programa çeşitli 
üniversitelerden öğretim 
üyeleri, başarılı iş insanları; 
girişimcilik, yazılım ve veri 
güvenliği konusunda uzman 
kişiler konuşmacı olarak 
katıldı. Ayrıca drama ve sanat 
aktiviteleri organize edildi.

3 gün boyunca devam 
eden program sertifika töreni 
ile sona erdi.

Adana Rotary Kulübü 
Başkanı Bülent Boyar, 
bu program ile gençlerin 
gelecek yaşamlarındaki 
vizyonlarını geliştirmeyi, üç 

gün boyunca birbirini hiç 
tanımayan bu kişilerin iyi 
dostluklar kurarak buradan 

ayrılmalarını ve geleceğin 
liderleri olma yolunda 
onlara örnekler sunarak yol 
göstermeye çalıştıklarını 
söyledi.

Başarılı geçen RYLA 
sonunda katılımcı gençlerin 
kendi aralarında yaptıkları 
değerlendirme sonucunda, 
en çok oyu alan RYLA 
şampiyonu, Rotary 2430. 
Bölge Federasyonu tarafından 
düzenlenen RYLA Kampı’na 
katılmaya hak kazandı.

YARININ LIDERLERI
PROJESI TAMAMLANDI

‘AILE OKULU PROJESI’ 
12 BIN VELIYE ULAŞTI 

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde Milli Eğitim 
Bakanlığınca hayata geçirilen Aile Okulu 

Projesi çerçevesinde planlanan veli eğitimle-
ri devam ediyor. 

Proje dahilinde her okuldan belirlenen 
öğretmenlere eğitici eğitimi, formatör öğret-
menler tarafından verilirken eğitici sertifi-
kası alan öğretmenler de, aldıkları eğitimler 
çerçevesinde kendi okullarında velilere 
eğitim veriyor. 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütü-
len Aile Okulu Projesi ile gençlerin, çocuk-
ların, anne ve babaların toplum için faydalı 
bireyler olma gayretini açığa çıkarmayı 
amaçlıyor. Projeyle ailelere sosyal ve duygu-
sal beceri gelişimi, aile içi iletişim becerileri, 
akran ilişkileri, bilinçli ve güvenli tekno-
loji kullanımı, çatışma ve stres yönetimi, 
bağımlılık, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme 
ve fiziksel aktivite olmak üzere 8 başlıkta 44 
saat eğitim veriliyor. 

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafın-
dan yapılan açıklamada, Aile Okulu Projesi 
çerçevesinde bin 245 eğitici ile 12 bin 222 
veliye eğitim verildiği kaydedildi.  ◊ İHA

Yüreğir’de ‘Hoş Geldin 
Bebek’ 9 bin aileye ulaştı
ADANA Yüreğir Belediyesi, 

‘Hoş Geldin Bebek’ uygula-
ması ile 9 bin ailenin sevincine 
ortak oldu. Son olarak Kılıç 
ailesine misafir olan Yüreğir 
Belediye Başkanı Fatih Meh-
met Kocaispir, üçüz bebeklerini 
kucaklarına alan çifti tebrik etti.

Yüreğir Belediyesi, Başkan 
Fatih Mehmet Kocaispir’in 
‘Hoş geldin Bebek’ projesi va-
tandaşları, özellikle genç çift-
leri memnun ediyor. Başkan 
Kocaispir, eşi Raziye Kocaispir 
ve görevli personelle birlikte 
aileleri ve yeni doğmuş bebek-
leri sık sık ziyaret ediyor. Bu 
çerçevede Başkan Kocaispir, 
kısa bir süre önce Ayşe ve Taha 
Kılıç çiftinin dünyaya gelen 

üçüz bebekleri Hamza, Harun 
ve Hüseyin’i de ziyaret ederek 
‘hoş geldin’ diyerek özel olarak 
hazırlanan hediye paketlerini 
aileye teslim etti.

  Yaptığı ziyarette konuşan 
Başkan Kocaispir, “Kıymetli 
genç kardeşlerimi çocukları 
vesilesiyle tebrik ediyorum. 
Allah evlatlarına ve onlara 
hayırlı uzun ömür nasip etsin. 
Yüreğir’de bebek heyecanı 
yaşayan ailelerimizin mut-
luluklarına ortak oluyoruz. 
Ekiplerimiz bugüne kadar 9 
bin ailemize misafir oldu. Yeni 
doğan bebeklerimizin vatana, 
millete ve ailesine hayırlı 
birer evlat olmalarını temenni 
ediyorum” dedi. 

Yakup ALTAY/DHA

DIYARBAKIR’ın Sur ilçesin-
deki On Gözlü Köprü’ye ge-

tirilen 10 bin güvercin, yeni yıl 
dilekleri eşliğinde gökyüzüne 
bırakıldı.

Tarihi Sur ilçesinde 

toplanan 500 besleyici, 21 
cinsten on bin güvercini On 
Gözlü Köprü üzerine getirdi. 
Güvercin sahipleri, burada 
hayvanseverlerle buluştu. 
Daha sonra güvercinler, yeni 
yıl dilekleri eşliğinde köprüden 
gökyüzüne bırakıldı. 

10 bin güvercin 
gökyüzüne 

salındı


