
C M Y B

Güncel15 Mart 2015 Pazar4

Red Dragonlar
yeni sezona hazır
◊ RED Dragon Çin restoranları zincirinde bulu-
nan 4 işyeri 1 aylık çalışma sonunda yaza hazır 
hale getirildi. İzmir Hilton Oteli yanı, Bodrum 
Marina, Gümbet 1 ve Gümbet 2’nin dekoras-
yonlarının tamamen yenilendiğini söyleyen 
işadamı Haşım Işık ve oğlu genç işletmeci 
Tolga Işık, “Restoranların yenilenmesini hep 
geceleri yaptık. Müşterilerimize hizmeti hiç 
aksatmadık. Mekanlarımızın tamamı Çin 
motifleriyle süslendi. Bu yaz Red Dragonlar 
çok beğenilecek” dedi. ◊ HÜRRİYET / İZMİR

Carmina Burana

17 MaRt’ta 
sahneDe

◊ İZMİR Devlet Opera 
ve Balesi (İZDOB), ünlü 
besteci Carl Orff’un 
sevilen eseri Carmina 
Burana’yı, 17 Mart Salı 
günü saat 20.00’de 
Ahmet Adnan Saygun 
Sanat Merkezi’nde 
izleyiciyle buluşturacak. 
Orkestrayı Tolga Taviş, 
koroyu Ali Hoca, çocuk 
korosunu ise Şahin 
Erkılıç yönetecek. 
Konserin solistleri 
ise soprano Nurdan 
Küçükekmekçi Aydın, 
tenor Erdem Erdoğan, 
bariton Serkan Kocadere 
olacak. ◊ İZMİR, (DHA)

Eğlenmeyi sevenler kaçırmasın

KiBaRiYe
geliyorrr
◊ İstanBUL gecelerinin sosyetik mekanı 

sortie’de kapalı gişe konserlere imza atan 
Kibariye, İzmirlilere müzik ziyafeti yaşatma-

ya geliyor. 21 Mart Cumartesi gecesi İzmir 
Kaya termal & Convention’da sahneye çıkacak 

olan fantezi müziğin güçlü sesi Kibariye 
şarkıları ile unutulmaz bir gece yaşatacak. 

Kesintisiz 6 saat eğlenceyle renklenecek 
gecede Charm Dans’ın şovları ve tiamo Band 

Orkestrası’nın şarkıları, Kibariye sahneye 
çıkana kadar konukları coşturacak. “sadece 

eğlenmek isteyenlere” sloganıyla gerçekle-
şen gecenin biletleri gala yemeği dahil 

100 tL’den satılmakta. ◊ HÜRRİYET / İZMİR

◊ KARŞIYAKA Lisesi ile Rudolf 
Rempel Berufskollegs okulu 
ocakta “Gençlik Köprüsü” projesi 
kapsamında “Tatlı Köprüsü” baş-
lıklı yeni bir projeye imza attı. 
Bu kapsamda ilk ziyaret 1-7 Mart 
arasında Karşıyaka Lisesi’nde 
gerçekleştirildi. 11 Türk öğrenci 
ve 2 öğretmen Almanya’nın Bie-
lefeld kentinden gelen 11 Alman 
öğrenci ve 2 öğretmeni evlerinde 

misafir etti. Ziyarette Alman ve 
Türk öğrenciler Sakıpağa Süt ve 
Tatlı Fabrikası’nı gezdi, gelenek-
sel tatlıların nasıl üretildiğini 
öğrendi. Türk öğretmenler Yase-
min Yardım Palamutlu ve Fatma 
Savat ile Alman öğretmenler 
Heiner Flottmann ve Stefanie 
Buddenberg projenin sorumlusu 
olarak öğrencilere tarihi Agora 
ve Kemeraltı Çarşısı’nın tanıtı-

mını yerinde yaptı. 2010 yılında 
kardeş okul protokolü imzala-
yan Karşıyaka Lisesi ile 
Rudolf Rempel Berufskollegs 
okulları 2012’de de birlikte 
Robert Bosch Vakfı destekli 
öğrenci değişim projesini 
yürüttü. Karşıyaka Lisesi 
öğrencileri de 7-13 Haziran’da 
kardeş okula konuk olacak.

◊ Bülent KATARCI / HÜRRİYET

‘Tatlı Köprüsü’ projesi

İki kardeşten
ilkokul bağışı
◊ TRABZONLU işadamı iki kardeş, babaları 
Ferit Pervanlar adına, firmalarının bulunduğu 
Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde 1 milyon liraya 
12 derslikli bir ilkokul yaptıracak. Yaklaşık 1 
milyon liraya mal olması beklenen okul için kar-
deşlerden Mehmet Pervanlar valilikte protokol 
imzaladı. Savaş Pervanlar ise işleri yüzünden 
törene katılamadı. Vali Erdoğan Bektaş, “Bizim 
kentin potansiyeli, bakanlıktan beş kuruş alma-
dan birkaç sene içinde bütün okullarımızı yıkıp 
yenileyebilmeye yeterli. Öncelikle bizim bu işi 
organize edip bunu yapabilecek arkadaşlarımıza 
sunmamız lazım” diye konuştu. 

◊ Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA)

İzmir ekonomi’de
Özgecan’a saygı

◊ ÖZGECAN Aslan’ın adı İzmir Ekonomi 
Üniversitesi (İEÜ) Psikoloji Bölümü 
Zihin Davranış ve Beyin Araştırmaları 
Laboratuvarı’na verildi. 

Konferans salonundaki törende 
Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan 
Çetinkaya, “Her gelen nesil ‘kim Özgecan’ 
diye sorsun, böylelikle onu tanısın istedik. 
İnsanlarımız, sevdikleri, sahip oldukları 
güzel şeyleri paylaşmayı ister. Bizim için de 
laboratuvarımız çok önemli. Orada bilim 
üretiyoruz. Bunun için laboratuvarımızı 
paylaşmak istedik” dedi.

HERKESİ YARALADI
3. Sınıf öğrencisi Simge Tekin ise 

Türkiye’nin cinayet, tecavüz ve istismar 
haberlerine boğulduğuna dikkat çekerek, 
“Kadın olmanın bugün artık başlı başına 
bir cinayet sebebi haline dönüştüğüne 
hep birlikte tanıklık etmekteyiz. Bu olay, 
yalnızca Özgecan’ın ailesini ve yakınlarını 
değil, yaşadığı süreçte onunla tanışamamış 
olan bizleri de derinden yaralamıştır. Bu 
sorun toplumun sorunudur. Bu, hepimizin 
sorunudur” diye konuştu. 

İEÜ Psikoloji Kulübü Başkanı Gizem Naz 
da, şubat ayı içerisinde 16 kadının öldürül-
düğünü, bu olaylardan dördünün İzmir’de 
gerçekleştiğini hatırlattı. ◊ İZMİR, (DHA)


