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[ Başa Dön ]

40 SANİYEDE 6 KİŞİ ÖLDÜ

Yayın Adı Yayın Tarihi Tiraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm

Akşam 21.03.2014 106928 Ulusal Gazeteler 17 21

KARS KATLİAMLA SARSILDI 40 saniyede 6 kişi öldü KARS'TA önceki gün yaşanan katliamda ölen 6 kişinin ailesi ve arkadaşları Serhat Kalkınma
Ajansı'ında buluştu. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Kars Valisi Eyüp Tepe ve TÜIK Başkanı Aydemir de toplantıya katılarak ailelere ve çalışanlara
başsağlığı diledi, TİJİK Başkanı Birol Aydemir, olaydan tuvalete saklanarak kurtulan A. Akın Atasoy ile bir süre sohbet etti. Atasoy yaşadığı dehşet
anlarını Başkan Aydemir'in elini tutarak anlattı. Veysi Erim'in odasına gelinceye kadar 8 el silah sesi duyduğunu söyleyen Atasoy, "Bir köşede
sessizce bekledim. 6 kişinin öldürülmesi 40 saniye sürdü. Öldürülmemek için 1 saat bekledim. Polislere korkumdan seslenemedim" dedi. w İÖL * • m
Saldırıda can veren Abdulnaci Çolak'ın şehit olan ağabeyinin kontenjanından işe girdiği ortaya çıktı.



[ Başa Dön ]

BAKAN YILMAZ KONUŞTU, ONLAR AĞLADI

Yayın Adı Yayın Tarihi Tiraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm

Bingölün Sesi 21.03.2014 500 Yerel Yayınlar 5 48

Bakan Yılmaz konuştu, onlar ağladı Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, TÜİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne
yapılan saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleriyle bir araya geldi. Bakanın yaptığı toplantıda aileler
gözyaşlarına boğuldu. Bakan Yılmaz konuştu, onlar ağladı Haberinin VideosuBakan Yılmaz konuştu,
onlar ağladı Haberinin Galerisi Kentte dün yaşanan olayda hayatını kaybeden 6 kişinin ailesi ve
çalışma arkadaşlan Serhat Kalkınma Ajansı'ında (SERKA) buluştu. GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR
Burada toplanan ailelerin ve çalışanlann gözyaşlannı tutamadığı görüldü. SERKA'ya gelen TÜİK
Başkanı Birol Aydemir, olaydan tuvalete saklanarak kurtulan Ahmet Akın Atasoy ile bir süre sohbet
ederek, teselli etmeye çalıştı. Kalkına Bakanı Cevdet Yılmaz da Kars Valisi Eyüp Tepe ve TÜİK
Başkanı Aydemir ile çalışanlara başsağlığı diledi. KATLİAMIN TANIĞI O ANI ANLATTI Saldından şans
eseri kurtulan katliam tanığı Ahmet Akın Atasoy yaşadığı dehşet dolu anlan anlan anlattı. Ahmet Akın
Atasoy tuvalete kaçarak saldından kurtulduğunu söyledi. Veysi Erim'in kendi odasına gelinceye
kadar 8 el silah sesi duyduğunu söyleyen Ahmet Akın Atasoy, "Beni Allah korudu, bir köşede
sessizce bekledim. 6 kişinin öldürülmesi 40 saniye sürdü. Ben orada öldürülmemek için tam 1 saat
bekledim. Polisler seslendiğinde korkumdan onlara cevap bile veremedim" diye konuştu.

[ Başa Dön ]

EN ACILI BULUŞMA

Yayın Adı Yayın Tarihi Tiraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm

Bursa Hakimiyet 21.03.2014 2540 Yerel Yayınlar 15 84

EN ACILI buluşma! Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİKJKars Bölge Müdürlüğü'ne yapılan saldırıda
hayatını kaybedenlere 'başsağlığı, çalışanlara 'Geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ile TÜİK Başkanı
Birol Aydemir, dün sabah saatlerinde çalışanlarla bir araya geldi. Hayatını kaybeden 6 kişinin ailesi ve çalışanlarla TUİK'in yanındaki
Serhat Kalkınma Ajansı'nda (SERKA) gerçekleşen buluşmada, çalışan ve ölenlerin yakınları gözyaşlarını tutamadı. Olay yeri inceleme
ekipleri tarafından mühürlendiği için SERKA'da gerçekleşen dramatik buluşmada Bakan Cevdet Yılmaz, Vali Eyüp Tepe ve TÜİK
Başkanı Aydemir, acılı ailelere 'başsağlığı', çalışanlara ise 'geçmiş olsun' dedi. BMEL A 40 SANİYEDE 6 ÖLÜM Saldırıdan şans eseri
kurtulan katliam tanığı Ahmet Akın Atasoy yaşadığı dehşet dolu anlan TÜİK Başkanı Birol Aydemir'e anlattı. TUİK Başkanı Aydemir'in
elini tutarak dinlediği tanık Atasoy o dehşet dolu anları bir daha yaşadı. Ahmet Akın Atasoy tuvalete kaçarak saldırıdan kurtulduğuna
dikkati çekti. Veysi Erim'in kendi odasına gelinceye kadar 8 el silah sesi duyduğunu söyleyen Ahmet Akın Atasoy, "Beni Allah korudu,
bir köşede sessizce bekledim. 6 kişinin öldürülmesi 40 saniye sürdü. Ben orada öldürülmemek için tam 1 saat bekledim. Polisler
seslendiğinde korkumdan onlara cevap bile veremedim" diye konuştu. TÜİK Başkanı Birol Aydemir ise 'Allah saklamış sizi diyecek bir
şey yok Lafın bittiği yerdeyiz" dedi. Toplantı salonuna giren ölenlerden birinin babası, "Allah cennetiyle mükafatlandırsın. Hepimizin başı
sağ olsun" diyerek oğlunun mesai arkadaşlarına sarıldı ve ağladı. NEVRUZ KUTLAMALARI İPTAL Kars Valiliği, kentte yarın yapılması
planlanan nevruz etkinliklerinin dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK] Kars Bölge Müdürlüğü'ne yapılan ve 7 kişinin hayatını kaybettiği
saldırı nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.

[ Başa Dön ]

MEHMET TOLON İÇİN

Yayın Adı Yayın Tarihi Tiraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm

Erzurum Yeni Gün 21.03.2014 850 Ulusal Gazeteler 4 46

Mehmet TOLON için cenaze töreni düzenlendi Kars'ta dün yaşanan olayda hayatını kaybeden Türkiye İstatistik Bölge Müdürü
(TÜİK) Mehmet Tolon'un cenazesi havaalanında düzenlenen törenle memleketi Çankın'ya gönderildi. Cenaze töreni öncesinde
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kars Bölge Müdürlüğü'ne yapılan saldında hayatını
kaybedenlerin aileleriyle Serhat kalkınma Ajansı'nda (SERKA) bir araya geldi. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz da Kars Valisi
Eyüp Tepe ve TÜİK Başkanı Aydemir ile çalışanlara başsağlığı diledi. Bakan Yılmaz, daha sonra Kars'tan aynldı. SERKA'da
düzenlenen toplantı çıkışında 7 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralı olarak kurtulduğu olayda tuvalete saklanarak canını
kurtaran Ahmet Akın Atasoy, dehşet verici olayı anlattı. Atasoy, "Ben ateş ederken, birini öldürürken görmedim. Arkadaş çıkınca



kurtaran Ahmet Akın Atasoy, dehşet verici olayı anlattı. Atasoy, "Ben ateş ederken, birini öldürürken görmedim. Arkadaş çıkınca
ben kapıyı kilitledim. Orada öldürülmüş. Ben bekledim. Tamamen son odalara gelmesini bekledim. 0 an her şeyi düşünüyorsunuz.
Adam intihar mı etti? Pusuya mı yattı? Polis geldi mi? Camdan atlamayı düşünüyorsunuz? 0 sırada anons duydum camdan
çıkmayın. Sonuçta ne olduğunu bilemezdik. Aramızda bir kapı vardı arkadaş arkadaş vurulunca kan aktı. Çok değişik beni
etkiledi. Arkadaşımı orada işte vurdu. Daha sonra intihar etmiş. Ondan sonra ben elimi kaldırdım yere yattım. Yatmamı
söylediler. Sonra polis götürdü" dedi. Daha sonra havaalanına geçildi. Havaalanında TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Tolon için
cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Eyüp Tepe, Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş, TÜİK Başkanı Birol Aydemir, milletvekilleri
Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, TÜİK çalışanlan ve yakınlan katıldı. Mehmet Tolon'un cenazesi buradan memleketi Çankın'ya
gönderildi. İHA

[ Başa Dön ]

KURT OLDUĞU İÇİN BASKI GÖRÜYORDU'

Yayın Adı Yayın Tarihi Tiraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm

Haber Türk 21.03.2014 228454 Ulusal Gazeteler 4 88

'KATLİAMIN NEDENİ ETNİK MOBBING' İDDİASI 'Kurt olduğu için baskı görüyordu' TÜİK'te 6 kişiyi silahla
öldürdükten sonra intihar eden Veysi Erim'in ailesi, "Kürt olduğu için baskı görüyordu" iddiasında bulundu
m o*. Â i'l Veysi Erim KARS'ta sosyolog olarak görev yaptığı TÜÎK Bölge Müdürlüğü'nde 6 kişiyi öldürüp
intihar eden Veysi Erim'in Diyarbakır'daki ailesi, çocuklarına Kürt olduğu için mobbing uygulandığını iddia
etti. Aile, Erim'in mobbing iddiasıyla TÜlK'e suç duyurusunda bulunduğunu ancak ispatlayamadığı için
kademe durdurma cezası aldığını belirtti. Aralık 2013'te işyerini terk edip Diyarbakır'da psikolojik tedavi
gören Erim'e anksiyeteli depresif tanı bozukluğu teşhisi konuldu. Erim, Bölge Müdürü Mehmet Tolon
hakkında suç duyurusunda bulunduktan sonra hakkında 4 soruşturma başlatıldığı belirtildi. Raporunun
bitmesine 2 gün kala hakkında 'iftira etmek' suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı yönünde
tebligatı alan Erim'in, raporu bitmeden Kars'a gittiği ortaya çıktı. edeyim' dedi, bırakmadım" diye konuştu.
Erim şunları söyledi: "4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığına ilişkin tebligat gelince Kars'a gitti. Silahı
nasıl buldu bilmiyorum. Sürekli 'Beni satanları ve Felemez Erim odama gelip Kürtlere ve bana küfreden 30
kişiyi öldüreceğim' diye konuşuyordu." 'KARINCAYI İNCİTMEZDİ' Erim'in Diyarbakır'daki ağabeyi Felemez
Erim, "Kardeşim karıncayı incitmezdi. Kardeşim, müdür ve bazı arkadaşlarının 'Sen Diyarbakırlısın,
Kürt'sün niye geldin buraya?' diye baskı yaptığını iddia etti. Baskılara maruz kalan 2'si Tuncelili 3 kişi istifa
etti. Bana 'Müdürü öldüreceğim' dedi. Çok kızdım, 'İstifa CENAZELER GÖNDERİLDİ Erzurum'da yapılan
otopsinin ardından Bölge Müdürü Mehmet Toion'un cenazesi Çankırı'ya, Ahmet Onur Banker'in cenazesi
Trabzon'a, Osman Ay Mardin'e, Ramazan Haydar Çorum'a, Saffet Karaçay Siirt'e ve Abdulnaci Çolak'ın
cenazesi Kars'a gönderildi. 6 kişiyi öldürüp intihar eden Veysi Erim'in cenazesinin Diyarbakır'a
gönderileceği öğrenildi. Veysi IPEK/DIYARBAKIR-Kenan TAŞKIN/TRABZON-Tacettin DURMUŞ/KARS-AHT
'KATLİAM 40 SANİYE SÜRDÜ' Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, saldırıda ölenlerin yakınları ve çalışanlarla
TÜİK'in yanındaki Serhat Kalkınma Ajansı'nda bir araya geldi. Öldürülenlerden Abdulnaci Çolak'ın
Tunceli'de 2005'te şehit olan kardeşi Sinan Çolak'ın kontenjanından işe girdiği belirtilirken, Ahmet Onur
Banker'in ise 1 ay sonra nişan yapma hazırlığında olduğu öğrenildi. Tuvalete saklanarak kurtulan Ahmet
Akın Atasoy ise "Olay 40 saniye, 1 dakikayı geçmemiştir" dedi. Ölenlerden Ramazan Haydar'ın, saklandığı
tuvaletten çıkmasının ardından öldürüldüğü ortaya çıktı.

[ Başa Dön ]

TUVALETE SAKLANIP KURTULDUM

Yayın Adı Yayın Tarihi Tiraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm

Milli Gazete 21.03.2014 24258 Ulusal Gazeteler 8 27

Tuvalete saklanıp kurtuldum ©KARS'TAdün yaşanan olayda hayatını kaybeden Türkiye İstatistik
Bölge Müdürü (TllİK) Mehmet Tolon'un cenazesi havaalanında düzenlenen törenle memleketi
Çankırı'ya gönderildi. Cenaze töreni öncesinde Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Türkiye İstatistik
Kurumu (TllİK) Kars Bölge Müdürlüğü'ne yapılan saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleriyle Serhat
kalkınma Ajansı'nda (SERKA) bir araya geldi. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz da Kars Valisi Eyüp
Tepe ve TÜİK Başkanı Aydemir ile çalışanlara başsağlığı diledi. Bakan Yılmaz, daha sonra Kars'tan
ayrıldı. SERKA'da düzenlenen toplantı çıkışında 7 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralı
olarak kurtulduğu olayda tuvalete saklanarak canını kurtaran Ahmet Akın Atasoy, dehşet verici olayı
anlattı. Atasoy, "Ben ateş ederken, birini öldürürken görmedim. Arkadaş çıkınca ben kapıyı
kilitledim. Orada öldürülmüş. Ben bekledim. Tamamen son ^ ¦¦ tr » odalara gelmesini bekledim. O
an her şeyi düşünüyorsunuz. Adam intihar mı etti? Pusuya mı yattı? Polis geldi mi? Camdan atlamayı
düşünüyorsunuz? O sırada anons duydum camdan çıkmayın. Sonuçta ne olduğunu bilemezdik.
Aramızda bir kapı vardı arkadaş arkadaş vurulunca kan aktı. Çok değişik beni etkiledi. Arkadaşımı
orada işte vurdu. Daha sonra intihar etmiş. Ondan sonra ben elimi kaldırdım yere yattım. Yatmamı
söylediler. Sonra polis götürdü" dedi.



[ Başa Dön ]

TUVALETE SAKLANIP KURTULDUM

Yayın Adı Yayın Tarihi Tiraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm

Milli Gazete Adana 21.03.2014 13518 Ulusal Gazeteler 8 27

Tuvalete saklanıp kurtuldum ©KARS'TAdün yaşanan olayda hayatını kaybeden Türkiye İstatistik
Bölge Müdürü (TÜİK) Mehmet Tolon'un cenazesi havaalanında düzenlenen törenle memleketi
Çankırı'ya gönderildi. Cenaze töreni öncesinde Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) Kars Bölge Müdürlüğü'ne yapılan saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleriyle Serhat
kalkınma Ajansı'nda (SERKA) bir araya geldi. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz da Kars Valisi Eyüp
Tepe ve TÜİK Başkanı Aydemir ile çalışanlara başsağlığı diledi. Bakan Yılmaz, daha sonra Kars'tan
ayrıldı. SERKA'da düzenlenen toplantı çıkışında 7 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralı
olarak kurtulduğu olayda tuvalete saklanarak canını kurtaran Ahmet Akın Atasoy, dehşet verici olayı
anlattı. Atasoy, "Ben ateş ederken, birini öldürürken görmedim. Arkadaş çıkınca ben kapıyı
kilitledim. Orada öldürülmüş. Ben bekledim. Tamamen son odalara gelmesini bekledim. O an her
şeyi düşünüyorsunuz. Adam intihar mı etti? Pusuya mı yattı? Polis geldi mi? Camdan atlamayı
düşünüyorsunuz? O sırada anons duydum camdan çıkmayın. Sonuçta ne olduğunu bilemezdik.
Aramızda bir kapı vardı arkadaş arkadaş vurulunca kan aktı. Çok değişik beni etkiledi. Arkadaşımı
orada işte vurdu. Daha sonra intihar etmiş. Ondan sonra ben elimi kaldırdım yere yattım. Yatmamı
söylediler. Sonra polis götürdü" dedi.

[ Başa Dön ]

ARKADAŞIM DIŞARI ÇIKTIĞI GİBİ VURULDU

Yayın Adı Yayın Tarihi Tiraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm

Radikal 21.03.2014 23045 Ulusal Gazeteler 7 60

Arkadaşım dışarı çıktığı gibi vuruldu Kars'ta yedi kişinin öldüğü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
katliamının yankıları sürerken saldırıdan lavaboya saklanarak kurtulduğunu anlatan Ahmet Akın
Atasoy, ,;6 kişinin öldürülmesi 40 saniye sürdü" dedi. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ile TÜİK
Başkanı Birol Aydemir, kurumda sosyolog olarak çalışan Veysi Erim'in altı mesai arkadaşını öldürüp
intihar ettiği olayın ardından Kars'ta dün sabah çalışanlarla bir araya geldi. Hayatını kaybeden 6
kişinin ailesi ve çalışanlarla TÜİK'ın yanındaki Serhat Kalkınma Ajansı'nda (SERKA) gerçekleşen
buluşmada, saldırıdan şans eseri kurtulan memur Ahmet Akın Atasoy yaşadığı dehşet dolu anları
TÜİK Başkanı Birol Aydemir'e anlattı. Ahmet Akın Atasoy silah sesinin başlamasının ardından aynı
kattaki tuvalete kaçarak saldırıdan kurtulduğunu söyledi. 8 el silah sesi duyduktan sonra odasını
terk ettiğini belirten Ahmet Akın Atasoy, şunları söyledi: "Seri silah sesi duydum. Hemen tuvalete
kilitledim kendimi. Yanıma bir arkadaş daha geldi, sonra o dışarı çıkmak istedi ve çıktı. Kapıyı yine

hemen kilitledim. Şaşırıp kaldım. O dışarı çıkan arkadaş kapının önünde vuruldu, Oradan çıkan arkadaşımın kanı kapının altından sızmaya başladı. Bu
beni çok etkiledi. Zaten 6 kişinin öldürülmesi 40 saniye kadar sürdü. Saldırgan daha sonra intihar etmiş. Ben orada canımı kurtarmak için sanki bir
saat kadar bekledim, O an her şeyi düşünüyorsunuz. Pusuya mı yattı, intihar mı etti? Polis geldi mi? Pencereden atlamayı düşünüyorsunuz, o anda.
Sonra polisin geldiğini telsiz sesinden fark ettim. Polisler seslendiğinde korkumdan onlara Saldırıdan kurtulan Atasoy (solda) o anları TÜİK Başkanı'na
anlattı. Ölenlerden Abdülnaci Çolak şehit kardeşinin yanına defnedildi. cevap bile veremedim. Sonra özel harekât polisleri içeri girdi. Ellerimi
kaldırdım, yere yatırdılar. Sonra da polis beni alıp dışarı çıkardı." Kars'taki katliam önceki sabah 3 katını TÜİK'in kullandığı, girişinde dükkân olan 4
katlı binanın üçüncü katında meydana geldi. TÜİK'te 1.5 yıllık memur olan sosyolog Veysi Erim (33), yanma iki yedek şarjör daha alarak Glock
marka tabancayla çıktığı Bölge Müdürü katında katliamı yaptı, Psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen Erim, Bölge Müdürü Mehmet Tolon (61),
Şube Müdürü Osman Ay (49), İdari Mali İşler Sorumlusu Ramazan Haydar (32), Veri Hazırlama Kontrol Memuru Abdülnaci Çolak (39), istatistik
memuru Ahmet Onur Banker (32) ve anketör Safet Karaçay'ı (29) öldürdü. İçerden kapıyı kilitleyen Veysi Erim, kapıyı kırıp içeriye sis bombası atan
Özel Harekât timinin kendisini yakalamasına fırsat vermeden, tabancayla intihar etti, Bölge Müdürü Mehmet Tolon'un sekreteri evli ve 2 çocuk annesi
Neslihan Çelik Koca, kamını sıyıran kurşunla hafif yaralı, 2 kurum görevlisi de saklanarak şans eseri ölümden kurtuldu. Saldırı kurbanlarının
cenazeleri, toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi. Şehit kontenjanından işe girmişti, ölüsü çıktı Saldırıda hayatını kaybeden Abdülnaci
Çolak, Esenkent Köyü Mezarlığında, 2005 yılında Tunceli'de şehit olan kardeşi Sinan Bedri Çolak'ın yanına defnedildi. Baba Suriya Çolak, "Oğlum
kuruma şehit kontenjanından girmişti. Kardeşi de burada yatıyor. Simdi ikisi yan yana" dedi. ikars/dha-aaj ye ^ , Ay^49^k ihar Saldırıdan kurtulan
Atasoy (solda) meden, tc Müdürü Çolak şehit kardeşinin yanına Koca, kar. srhat yaralı, 2 k =r- hemen kilitledim. Şaşırıp kaldım. O cevap bile
veremedim. Sonra özel rak şans şans dışarı çıkan arkadaş kapının önünde harekât polisleri içeri girdi. Ellerimi Saldırı
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Kurtulanlar anlatıyor: 60 SANİYEDE 7 ÖLÜM KARS'TA önceki gün mesai arkadaşları Veysi Erim'in
silahlı saldırısında hayatını kaybeden 6 TÜİK çalışanı ile intihar eden Erim'in cenazeleri aileleri
tarafından alınarak toprağa verilmek üzere memleketlerine götürülürken, olayın görgü tanıkları da
dehşet anlarını anlattı. Olay sırasında ilk silah sesini duyarak arka odadaki fotokopi makinesinin
arkasına saklanarak canını kurtaran 30 yaşındaki Hüseyin Güzel, o anları şöyle anlattı: "Odada
çalışırken silah seslerini duydum. Koridora çıktığımda Veysi'nin elinde silahla sağa sola ateş ederek
bize doğru geldiğini görünce, fotokopi makinesinin arkasına saklandım. Bulunduğum alana geldi
ancak beni göremedi. Silah sesleri birbiri ardına geliyordu. Polis gelene kadar çıkmadım. Hayatta
kaldığım için mutluyum ancak arkadaşlarımı kaybettiğim içinde çok üzgünüm" dedi. TUVALETE
SAKLANIP KURTULDU Saldırı sırasında tuvalete saklanarak hayatta kalan TÜİK personeli Ahmet Akın



SAKLANIP KURTULDU Saldırı sırasında tuvalete saklanarak hayatta kalan TÜİK personeli Ahmet Akın
Atasoy ise kendisi ile tuvalete saklanan diğer arkadaşının ise sonradan çıktığı için öldürüldüğünü
söyledi. Atasoy, "İki kişi kilitledik kendimizi lavaboya. Sonra arkadaşım geri çıkmak istedi, çıktı da.
Polis gelince dışarı çıktığımda arkadaşımın kapıda vurulduğunu gördüm. O vurulunca bulunduğum
tuvalete doğru kan akmıştı zaten. Onu vurduktan sonra intihar etmiş. Tüm her şey 40 saniye veya
bir dakikada oldu bitti" diye konuştu. Kurbanlardan Kars merkeze bağlı Esenyazı köyünde yaşayan
39 yaşındaki Abdul Naci Çolak, 3 çocuk babasıydı. Çolak, 2005'te kardeşi Volkan Çolak'ı vatani
görevini yaparken teröre kurban vermişti. Şehit abisi olan Çolak, devletin şehit ve gazi yakınları için
tanıdığı işe yerleştirilme hakkını kullanıp TÜİK'te kadrolu olarak işe başlamıştı. Merkeze bağlı
Esenkent köyündeki cenaze törenine, Çolak'm ailesi ve yakınları ile Kars Valisi Eyüp Tepe, AK Parti
Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hasan Çelik

Gönülal, Emniyet Müdürü Ercan Çakmak ve çalışma arkadaşları katıldı. Çolak'ın cenazesi, şehit kardeşi Sinan Bedri Çolak'ın mezarının yanma
defnedildi. Aynı saldırıda yaşammı yitiren 1 çocuk babası Sefer Karaçay'm (29) cenazesi, Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Kasımlı köyünde, Osman Ay'ın
(49) cenazesi Midyat'ın Şenköy beldesinde, Onur Banker'in cenazesi, Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Çayıriçi köyünde, bölge müdürü Mehmet
Tolon'un cenazesi, Çankırı'da, Ramazan Haydar'in cenazesi ise Çorum'da toprağa verildi. NEVRUZ ETKİNLİKLERİ İPTAL Kalkınma Bakanı Cevdet
Yılmaz, saldırıda hayatını kaybeden 6 kişinin ailesi ve çalışma arkadaşlarıyla Serhat Kalkınma Ajansı'nda (SERKA) buluştu. Burada toplanan ailelerin
ve çalışanların gözyaşlarını tutamadığı görüldü. 52 TÜİK çalışanına 10 günlük idari izin verildi. TÜİK binasının da kapısına kilit vuruldu. Bu arada olay
nedeniyle kentteki Nevruz etkinlikleri iptal edildi. Sinan AYDIN / SABAH V İ. Jm ::%yv 'Oğluma baskı yaptılar' af" dive konuştu. 6 MESAİ arkadaşını
öldürdükten sonra intihar eden sosyolog Veysi Erim in Diyarbakır'da yaşayan ailesi ise çocukların psikolojisinin baskılarla bozulduğunu savundu. 7
çocuk babası 70 yaşındaki Hüsnü Erim, "Kimseye zarar veren biri değildi. Oğlumun bu hale gelmesinde sorumlular var" dedi. Baba Erim, oğlunun
istifaya zorlandığını belirterek, "Diyarbakırlı olduğu için baskı görüyordu. Kendi halinde bir insanı canavara dönüştürdüler" diye konuştu. Veysi Erim'in
ağabeyi Felelez Erim ise kardeşinin yaşadığı baskı yüzünden geçen hafta memleketine gidip sıkıntısını anlattığını söyledi. Ağabey şöyle konuştu:
"Özellikle bölge müdürü gruplaşma ve ayrımcılık yapıyormuş. 'Artık dayanamıyorum' diyordu. Annem de defalarca onunla konuştu. Geçen Aralık'ta
işi bırakıp geri geldi. Daha sonra geri döndü. Sonra rapor alıp geldi. Raporluyken hakkında soruşturma başlatmışlar . Müfettiş ona 'istifa et' demiş."
Kurtulanlar anlatıyor: 60 SANİYEDE 7 ÖLÜM 7 KARS'TA önceki gün mesai arkadaşla- çalışma arkadaşları katıldı. Çolak'ın cenazesi, pŞİBL ' Jjfega»*-
Jjjj rı Veysi Erim'in silahlı saldırısında hayatı- şehit kardeşi Sinan Bedri Çolak'ın mezarının jJSJPJr v nı kaybeden 6 TÜİK çalışanı ile intihar eden
yanma defnedildi. Erim'in cenazeleri aileleri tarafından alınarak Aynı saldırıda yaşammı yitiren 1 çocuk toprağa verilmek üzere memleketlerine götü-
babası Sefer Karaçay'm (29) cenazesi, ¦ İL^ ^ ^ rülürken, olayın görgü tanıkları da dehşet Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Kasımlı köyün- jflB^ anlarını
anlattı. Olay sırasında ilk silah sesini de, Osman Ay'ın (49) cenazesi Midyat'ın WF duyarak arka odadaki fotokopi makinesinin Şenköy beldesinde,
Onur Banker'in cenaze- ' . H arkasına saklanarak canını kurtaran 30 yaşın- si, Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Çayıriçi İ 1 daki Hüseyin Güzel, o
anları şöyle anlattı: köyünde, bölge müdürü Mehmet Tolon'un "Odada çalışırken silah seslerini duydum. cenazesi, Çankırı'da, Ramazan Haydar'in
Koridora çıktığımda Veysi'nin elinde silah- cenazesi ise Çorum'da toprağa verildi. ı n la sağa sola ateş ederek bize doğru geldiğini NEVRUZ
ETKİNLİKLERİ İPTAL landım. Bulunduğum alana geldi ancak beni Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, göremedi. Silah sesleri birbiri ardına geli- saldırıda
hayatını kaybeden 6 kişi- . yordu. Polis gelene kadar çıkmadım. Hayatta nin ailesi ve çalışma arkadaşlarıy- „ kaldığım için mutluyum ancak
arkadaşlarımı la Serhat Kalkınma Ajansı'nda kaybettiğim içinde çok üzgünüm" dedi. (SERKA) buluştu. Burada toplanan ^ ^ '' Saldırı sırasında
tuvalete saklanarak çalışanına 10 günlük idari izin hayatta kalan TÜİK personeli Ahmet Akın verildi. TÜİK binasının da kapısına Atasoy ise kendisi ile
tuvalete saklanan diğer kilit vuruldu. Bu arada olay nede- arkadaşının ise sonradan çıktığı için öldü- niyle kentteki Nevruz etkinlikleri ^ rüldüğünü
söyledi. Atasoy, "İki kişi kilitle- iptal edildi. Sinan AYDIN /SABAH dik kendimizi lavaboya. Sonra arkadaşım geri çıkmak istedi, çıktı da. Polis gelince
dışa- . p rı çıktığımda arkadaşımın kapıda vurulduğu- _____ _ , 4 ÜI ¦ ¦ Wjiyif Iİ^T nu gördüm. O vurulunca bulunduğum tuva- '-^HÜlkİlL UOwM jf
Oğ' lete doğru kan akmıştı zaten. Onu vurduktan ^PPBıf w , " dive konuştu. sonra intihar etmiş. Tüm her şey 40 saniye - J JyBpj 6 MESAİ arkadaşım
donuşüır u er Fele}ez veya bir dakikada oldu bitti" diye konuştu. öldürdükten sonra intihar kardeşinin yaşadı- Kurbanlardan Kars merkeze bağlı eden
sosyolog Veysi Erim m Erun n hafta Esenyazı köyünde yaşayan 39 yaşındaki ||g|JM| Diyarbakır'da yaşayan aile- ^ bas yu sıkmtısı- Abdul Naci
Çolak, 3 çocuk babasıydı. Çolak, si ise çocukların psikoloji- ıattlöım fövledi. Aaabey 2005'te kardeşi Volkan Çolak'ı vatani göre- sinin baskılarla
bozulduğu- nı anla g «?Azeıiikle vini yaparken teröre kurban vermişti. Şehit S nu savundu. 7 çocuk babası şöyle onuş . & ^ abisi olan Çolak, devletin
şehit ve gazi yakın- , 70 yaşındaki Hüsnü Erim, bolg , , vanıvormUş. 'Artık ları için tanıdığı işe yerleştirilme hakkını kul- 4 "Kimseve zarar veren biri
ayrımc y p y , , lamp TÜİK'te kadrohı olarak işe başlamıştı. ^ deftüdt Oğlumun bu hale dayanamıyorum diyord^ Merkeze bağlı Esenkent köyündeki
cena- gelmesinde sorumlular var" f^^stu Geçen Aralık'ta işi ze törenine, Çolak'm ailesi ve yakınları ile dedi. Baba Erim, oğlunun & q9\A{ Daha sonra
Kars Valisi Eyüp Tepe, AK Parti Kars mil- istifaya zorlandığını belir- bl. | raüor alıp letvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, İl tprek "Diyarbakırlı
olduğu geri do ¦ ^aVkın- Jandarma Alay Komutam Albay Hasan Çelik »/ffl için baskı görüyordu. Kendi ^somXnna>başlatmışliir. Gönülal, Emniyet

Müdürü Ercan Çakmak ve halinde bir insaIU canavara Müfetti| ona 'istifa et' demiş."
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6 kişi 40 saniyede öldü! Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ile TÜİK Başkanı Birol Aydemir, çalışanlarla
bir araya geldi. Hayatını kaybeden 6 kişinin ailesi ve çalışanlarla TUİK'in yanındaki Serhat Kalkınma
Ajansı'ndaki buluşmada, çalışan ve ölenlerin yakınları, gözyaşlarını tutamadı. KALKINMABakanı
Cevdet Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü'ne yapılan saldındahayatını
kaybedenlere başsağlığı, çalışanlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Bakan Yılmaz ile TÜİK
Başkanı Birol Aydem ir, çalışanl arla bir araya geldi. Saldırıdan şans eseri kurtulan memur Ahmet
Alan Atasoyyaşadığı dehşet dolu anları TÜİK Başkanı Birol Aydemir'e anlattı: 'Arkadaşımın kanı sızdı'
"Ardı ardına seri silah sesi duydum. Hemen tuvalete kilitledim kendimi. Beni Allah korudu. Bir
arkadaş daha geldi, sonra dışarı çıkmak istedi. Kapıyı yine hemen kilitledim. Şaşırıp kaldım. O dışarı

çıkan arkadaş kapının önünde vuruldu. Oradan çıkan arkadaşımın kanı kapının altından sızmaya başladı. Bu beni çok etkiledi. Zaten 6 kişinin
Öldürülmesi 40 sanive sürdü. Saldırgan daha sonra intihar etmiş. Ben orada canımı kurtarmak içüı sanki bir saat kadar bekledim. O an her şeyi
düşünüyorsunuz. Pusuya mı yattı, intihar mı etti. Polis geldi mi? Pencereden atlamayı düşünüyorsunuz, o anda. Sonra polisin geldiğini telsiz sesinden
fark ettim. Polisler seslendiğinde korkumdan onlara cevap bile veremedim. Sonra özel harekat polisleri içeri girdi. Ellerimi kaldırdım, yere yatırdılar.
Sonra da polis beni alıp dışarı çıkardı." 'Allah saklamış sizi' TÜİK Başkam Birol Aydemir ise "Allah saklamış sizi diyecek birşeyyok. Lafınbittiği
yerdeyiz" dedi. Toplantı salonuna giren ölenlerden birinin babası, "Allah cennetiyle mükafatlandırsın. Hepimizin başı sağ olsun" diyerek oğlunun mesai
arkadaşlarına sarıldı ve ağladı. Müdüre 8 kurşun ERZURUM'DA Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün gece 7,5 saat süreyle 6 kurbana otopsi
yapıldı. Otopside TÜİK Kars Bölge Müdürü Mehmet Toion'a büyük çoğunluğu yüz, göğüs ve kollarına olmak üzere 8 kurşun isabet ettiği belirlendi.
Veysi Erim'in diğer 5 kişiye ise yine yakın mesafeden rastgele ateş ettiği tespit edildi. 6 kişi 40 saniyede öldü! ^ X KALKINMABakanı Cevdet dü.
Saldırgan daha sonra intihar ı. Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu etmiş.Benoradacanımıkurtar- | 1 J \ ^ (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü'ne
makiçüısankibirsaatkadarbek- 1 ^ı yapılan saldındahayatını kaybe- ledim.Oanherşeyidüşünıiyorsu- denlerc başsağlığı, çalışanlaragcc- nuz. Pusuya mı
yattı, intihar mı ct- mişolsunziyaretindebulundu.Ba- ti. Polis geldi mi? Pencereden atla- BBBHf-JEimF; " kan Yılmaz ile TÜİK Başkanı Birol
mayıdüşünüyorsunuz, oanda. Aydemir,çalışanlarlabirarayagel- Sonrapolisin geldiğini telsiz sesin- Â di. Saldırıdan şans eseri kurtulan den fark ettim.
Polisler seslendi- ¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦ T memur Ahmet Alan Atasoyyaşa- ğinde korkumdan onlara cevap bi- IvlUdUrG ^ 1 ¦ dığı dehşet dolu anları TÜİK Baş- le
veremedim. Sonra özel harekat — . ^ kanı Birol Aydemir'e anlattı: polisleri içerigirdi. Ellerimi kaldır- O KUl^SUH İ 'Arkadaşımın kanı sızdı'
dm^yereyaürddar.&mradapolis ERZURUM'DA Bölge Eğitim ^ bem alıp dışarı çıkardı ve Araştırma Hastanesinde V* Ardı ardına sen silah sesi duy- ...
j.. c , ;} dum Hemen tuvalete kilitledim Allah SaklamiS SIZI dun gece 7,5 saat sureyle 6 ¦' oum Hemen tuvalete kılıtlcüım ... kurbana otopsi yapıldı.
Otop- ¦ 3 L \ kendimi. Beni Allah korudu. Bir TUİK Başkam Birol Aydemir side TÜİK Kars Bölge Müdürü arkadaş daha geldi, sonra dışarı ise "Allah
saklamış sizi diyecek Mehmet Toion'a büyük co- çıkmak istedi. Kapıyı yine hemen birşeyyok. Lafın bittiği yerde- ğunluğu yüz, göğüs ve kolları- ¦ ftj
§1 r* \ I |l kilitledim. Şaşırıp kaldım. O dışarı yiz" dedi. Toplantı salonuna gi- na 0|mak üzere g |urşun çılcan arkadaş kapının önünde vu- ren
ölenlerden birinin babası, bet ettiği belirlendi Veysi ruldu.Oradan çılcan arkadaşımın "Allah cennetiyle mükafatlan- Erim'in diğer 5 kişiye ise yine
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ile TÜİK Başkanı Birol Aydemir, çalışanlarla bir araya kanıkapının altından sızmaya baş- dırsın. Hepimizin başı sağ
olsun" mesafec|en rastgele geldi. Hayatını kaybeden 6 kişinin ailesi ve çalışanlarla TUİK'in yanındaki Serhat ladı. Bu beni çok etkiledi. Zaten 6
diyerek oğlunun mesai arkadaş- a^es ^eSDj^ Kalkınma Ajansı'ndaki buluşmada, çalışan ve ölenlerin yakınları, gözyaşlarını tutamadı, kişinin
Öldürülmesi 40 saniye sür- larına sarıldı ve ağladı. ' r



Öldürülmesi 40 saniye sür- larına sarıldı ve ağladı. ' r
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Peynirde Fransa'yı yakaladı T ihendis»'. * Akademik çalışmalara ağırlık veren Kars, Türkiye'nin peynir çeşitliliğini yüzde 28 artırarak 210'a çıkardı.
Fransa'nın pazar payına göz diken şehir, ilk peynir müzesi ve laboratuvarını da sektöre kazandırmayı başardı faydalı '*-Gem*ez-2 l8S / Ün',veTr?,i
KOB\ pro')elen: «2 ÎNk^aşan Kars'ın en güçlü ekonomik silahları arasında bal, peynir ve kaz üretimi geliyor. Özellikle kaşan ve gravyeri ile ünlü
peynircilikte iddialı çalışmalar var. Anadolu medeniyetinin dünyaya sunduğu yoğurt ve peynirde kaptırdığımız ünü, Karslı KOBİler geri almak için
düğmeye basmış durumda. Türkiye'nin ilk süt ürünleri ve peynircilik yüksekokulunu kuran Kafkas Üniversitesi, şirketlere ait 3 ayrı laboratuvarda

yeni peynir türleri HAFTANIN İCADI Peynir tozunu 20 ülkeye satacaklar KARS Valiliği, Organize Sanayi
Bölgesi'nde peynir altı suyunu toplama ve işleme merkezi kurdu. Projenin teknik açıdan yürütülmesi ve
takibinin sağlanması amacıyla Serhat Kalkınma Ajansı'mn (SERKA) görevlendirildiği peynir altı suyu projesi
kapsamında çevreye zararlı bir atık olan su için katma değeri yüksek yeni bir ürün olan peynir tozuna
dönüştürüyor. Ürünlerin 20 ülkeye pazarlanması hedefleniyor. Öte yandan Türkiye'nin ilk ve tek peynir
müzesi Kars'ın Zavot Köyü'nde kuruldu. Geleneksel kaşar ve gravyer yapımının sürdüğü bir kaç köyden biri
olan Zavot'ta eski bir mandıra restore edilerek müze haline getirildi. için hummalı bir Ar-Ge faaliyeti
yürütüyor. Bu çalışmalar sonucunda Kars, 50 yeni peynir çeşidinde üretime başladı. Türkiye'nin peynir
çeşitliliğini yüzde 28 artırarak 210'a çıkarmayı başardı, birçok ülkeyle de ihracat anlaşması imzaladı. ROL
MODEL FRANSA Halihazırda peynir çeşitliliği ve lezzetiyle üne kavuşan ülke ise Fransa. Kars'm kendine rol
model olarak bu ülkeyi seçtiğini ifade eden firma sahipleri hedeflerinin market raflarmdaki çeşitliliğin
artırılması olduğunu belirtiyor. Firma sahipleri, "Şu ana kadar 50'ye yalan yeni çeşit üzerinde çalışmalar var.
Bunların birçoğu da aslında unutulmuş lezzetler. Yaptığımız araştırmalarda 150 yıl öncesinde var olan ama
bugün unutulan lezzetler de bulunuyor" diyor. AKADEMİ Jİ m dB 'hM HAFTANIN FIRSATI Bir 'tık'la mutfak
alışverişi ONLINE alışveriş portalı Amazon, Almanya'da gıda piyasasına girmeye hazırlanıyor. İstatistiklere
göre Almanya'da toplam gıda cirosunun yalnızca yüzde 35'i internet alışverişinden elde ediliyor. İnternetten
gıda arzını artırmayı hedefleyen şirketin satışları eylül ayında başlayacak. Meyve, sebze, balık, et, süt ve süt
ürünleri gibi taze gıda ürünleri de bu kapsama alınacak. Aynı zamanda Almanya'nın en büyük marketler
zincirlerinden olan REWE de sanal market imkânlarını artırmayı tasarlıyor. Bunun için özel bir internet ekibi
kurulduğunu belirten holdingin yönetim kuru£ lu başkam Alain 7 Caparros, satışlarda büyük bir patlama
yaşanacağı öngörüsünde bulunuyor. Marriott'un yeni oteli Şişli'de HÜP"" ş? 1üH 72 ülkede 3 bin 900 otele
sahip oları Marriott International'm yeni halkası İstanbul Marriott Hotel Şişli açıldı. Marriott International
Avrup* Operasyonundan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Reiner Sachau "Marriott zinciri, Avrupa'da en hızlı Doğu
Avrupa bölgesinde büyüyor. 2 yılda 16 otel daha açacağız" dedi. * EdıtorsMetinUAN -Tasarım:Nıgar itKiN
Peynirde Fransa'yı yakaladı Akademik çalışmalara ağırlık veren Kars, Türkiye'nin peynir çeşitliliğini yüzde 28
artırarak 210'a çıkardı. ^ ^r^^^^^^^yın^g^^^^^^^^^peynir müzesi^ Peynir tozunu 20 ülkeye
satacaklar KARS Valiliği, Organize değeri yüksek yeni bir ürün Sanayi Bölgesi'nde pey- olan peynir tozuna
dönüştü nir altı suyunu topla- rüyor. Ürünlerin 20 ülkeye ma ve işleme merkezi pazarlanması hedefleniyor,

kurdu. Projenin teknik açı- Öte yandan Türkiye'nin ilk dan yürütülmesi ve takibi- ve tek peynir müzesi Kars'ı nin sağlanması amacıyla Zavot
Köyü'nde kuruldu. Serhat Kalkınma Ajansı'mn Geleneksel kaşar ve grav- (SERKA) görevlendirildi- yer yapımının sürdüğü bir ği peynir altı suyu
proje- kaç köyden biri olan Zavot'tc si kapsamında çev- eski bir mandıra resreye zararlı bir tore edilerek olan su müze için katma getirildi. JKQ1ilk %
Bir 'tık'la mutfak alışveriş # t ONLINE alışveriş por- gibi taze gıda ürünleri de tali Amazon, Almanya'da bu kapsama alınacak. Aynı gıda piyasasına
girmeye zamanda Almanya'nın en hazırlanıyor. İstatistiklere büyük marketler zincirlegöre Almanya'da toplam rinden olan REWE de sanal gıda
cirosunun yalnızca ^_ market imkânlarıyüzde 35'i internet alışveri- ÜS m artırmayı tasarşinden elde ediliyor. _ Jk . ? lıyor. Bunun İnternetten jj yf/l
için özel bir gıda arzı- :internet ekibi nı artırmayı ^E3tfjPE3r kurulduğunu hedefleyen belirten holdinşirketin satış- gin yönetim kuruları eylül aym- . \
lu başkam Alain da başlayacak. \ - ¦ * '• Caparros, satışlard Meyve, sebze, , büyük bir patlama balık, et, süt yaşanacağı öngörüve süt ürünleri sünde
bulunuyor. Marriott'un yeni oteli Şişli'd ¦ 72 ülkede 3 bin 900 otele sahip oları Marriott International'm yeni halkası İstanbul Marriott Hotel Şişli açs dı.
Marriott International Avru] Operasyonundan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Reiner Sachau "Marriott zinciri, Avrupa'da en hızlı Doğu Avrupa bölgesinde
büyüyor. 2 yılda 16 otel daha aç cağız" dedi. • • •

[ Başa Dön ]

KARAKOYUNLU TARİHİ MEZAR TAŞLAN DİLE GELİYOR

Yayın Adı Yayın Tarihi Tiraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm

Yeni Şafak Trabzon 08.03.2014 5686 Yerel Yayınlar 22 30

Karakoyunlu Tarihi Mezar Taşlan Dile Geliyor AYDINLATILDI > •--"¦i' • O Şehir ve ilçe tarihi bir
nebze de olsa aydınlatıldığını ifade eden Atlı, "Özelde bu sonuçlara ulaşılırken genel olarak Anadolu
kültürü içerisinde, sınır kenti olmasına, hatta bazı dönemlerde sınır dışında kalmasına rağmen
İğdır'ın da bu kültüre katkılar sunduğu tespit edildi" dedi. İğdır Üniversitesi'nin öncülüğünde
hazırlanan "Karakoyunlu Tarihi Mezar Taşları Dile Geliyor" projesi tamamlandı. Karakoyunlu
Köylerine Hizmet Götürme Birliği ve'lğdır Üniversitesi ortaklığında Serhat Kalkınma Ajansı'na
sunulan "Karakoyunlu Tarihi Mezar Taşları Dile Geliyor" projesi tamamlandı. Büyük bir özveriyle
hazırlanan proje kapsamında Karakoyunlu Tarihi Mezar Taşları ile ilgili bilinmeyen birçok konu gün
yüzüne çıktı. Projenin danışmanlığını İğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve
Tarih Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cengiz Atlı, proje yürütücülüğünü de İğdır Üniversitesi Sanat
Tarihi Bölümü Öğretim Elemanı Hazal Ceylan Öztürker yaptı, oiğdir- İHA



[ Başa Dön ]

KARS' LI FOTOĞRAF SANATÇISI MURAT KAYA, ULUSLARARASI FOTOĞRAF YAŞMASINDA FO

Yayın Adı Yayın Tarihi Tiraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm

Erzurum Pusula 03.03.2014 3000 Yerel Yayınlar 1 20

Kars'lı fotoğraf sanatçısı Murat Kaya, Uluslararası fotoğraf yaşmasında fotoğraf sergileme • ödülüne
layık görüldü. Kaya, Mersin Olba Fotoğraf Demeği'nin > düzenlediği 60 ülkeden 424 fotoğraf
sanatçısının katıldığı, uluslararası fotoğraf yarış- »4fl masında 3 adet fo- * S ^ fjğ toğrafı sergileme /
ödülü aidi. »9'da ^Pb iILJltüı- Kars'lı fotoğraf sanatçısı Murat Kaya, Uluslararası fotoğraf
yarışmasında fotoğraf sergileme VV * ^ ödülüne layık görüldü. Kaya, Mer- lı • sin Olba Fotoğraf
Demeği'nin düzenlediği 424 fotoğraf sanatçısının katıldığı, •* uluslararası fotoğraf . masında fo- MJğ
^ülü »9'da Kars'lı fotoğraf sanatçısı Ka uluslararası bir ödül daha Tacettm DURMUŞ / KARS Kars'lı
fotoğraf sanatçısı Murat Kaya, Uluslararası fotoğraf yarışmasında fotoğraf sergileme ödülüne layık

görüldü. Kaya, Mersin Olba Fotoğraf Derneğinin düzenlediği Afiap Patronajlı olan ve 60 ülkeden 424 fotoğraf sanatçısının katıldığı, Uluslararası
fotoğraf yarışmasında 3 adet fotoğrafı sergileme ödülü aldı. Daha önce katıldığı 9 fotoğraf yarışmasından 18 fotoğrafı ödül kazanan Murat Kaya,
geçen yılda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Tarım ve insan konulu fotoğraf yarışmasın da 3. Olmuştu. Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada,
ilk defa Afiap Patronajlı Uluslararası Yarışmaya katıldığını belirterek, 3 adet fotoğrafın sergileme ödülü kazanmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.
Kars bölgesinde tarih, doğa ve i V Ts J\ , , rfTw*Su3l /# ı i rtmII a m // / yaşamla ilgili beş yıldır fotoğraf çektiğini ifade eden Kaya, şunları
kaydetti:"Amacım bu bölgenin tarihini, doğasını, insanların yaşama biçimlerini fotoğraf kareleriyle dondurmak. Bunun için bu yarışmaya başvurdum.
Yarışmada, genel renkli kategoride 1 adet, genel siyah beyaz kategoride 1 adet ve doğa kategorisinde de 1 adet olmak üzere toplamda 3 puanla 3
fotoğrafım sergileme ödülüne layık görüldü. Tabi bu bir başlangıç, bundan sonra Dünya'nm çeşitli ülkelerinde düzenlenecek uluslararası yarışmalara
katılarak Afiap ünvanmı almak istiyorum. Bunun içinde çalışmalarıma aralıksız devam ediyorum." Bir ay önce. Serhat Kalkınma Ajansının tanıtımı
amaçlı organize ettiği ünlü gazeteci ve fotoğrafçı Coşkun Aral başta olmak üzere Türkiye'nin en seçkin foto muhabirlerinin katıldığı projede de yer
alan Kaya, Kars'lı işadamlarının destesini beklediğini kaydetti. Kars'lı fotoğraf sanatçısı Kava'dan uluslararası bir ödül daha^Sa^ Tace^^^ / KAI^S^
^ almak istiyorum. Bunun İ=j|HÎ^_ ^ fit / Türkiye'nin en seçkin foto muha- """- ^^ birlerinin katıldığı projede de^yer

» Devam Sayfaları

Sayfa 9

Günlük içeriğinde bulunan yazı, makale, fotoğraf, res im, doküman ve benzeri fikir ürünleri Telif Hakları ve T icari Marka Kanunları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmaktadır.

Bu içeriklerin hiçbiri yazılı izin alınmaks ızın kullanılamaz. Bu içeriklerin herhangi bir amaç la değiş tirilerek yayınlanmaları, kopya edilmeleri, tekrar üretilmeleri, habers iz ve izins iz

kullanımları ve dağıtımları kanuni olarak yasaklanmış tır.


