
Pençe Kilit Operasyo-
nunda yaralanmasının ar-
dından bir süredir GATA’da 
tedavi gören Piyade Komando 
Üsteğmen Tunahan Yavuz’un şe-
hadet haberi Mudanya’nın Halitpaşa Ma-

hallesi’ndeki baba ocağına 
ulaştı. Haberi alan anne 
Zerrin Yavuz ve baba Sadık 
Yavuz, 27 yaşındaki oğul-
ları Tunahan Yavuz’un ce-
nazesini almak üzere An-
kara’ya gitti. (İHA)

Bursa’da çiftçilere her yıl 1,5 milyon, dönem 
sonuna kadar da 5 milyon fide ile fidan dağıtmayı 
hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, HAGEL marifetiyle 
Keles ilçesinde toplam 20 bin ceviz, badem, ayva, 
vişne ve kiraz fidanını çiftçilerle buluşturdu. Bursa’da 
kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla fide-fidan 
temininden kaliteli üretimin sağlanmasına, ekipman 
desteğinden ürünlerin satış ve pazarlamasına kadar 
her alanda çiftçilere katkı sunan Büyükşehir Bele-
diyesi, dönem sonuna kadar 5 milyon fide-fidan 
dağıtımı hedefine hızla ilerliyor.  n 4. sayfada
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Kız çocuğunun  
cinsel istismarında 
sanıklar tutuklandı 

n Haberi 6’da

Asgari 
değil  
insani 
ücret!

Alpaslan 
YILDIZ

4’TE

“Güçlü Türkiye’nin 
inşasını kararlılıkla 
sürdüreceğiz”  

Gökcan:

Dağ bölgesine fidan desteği

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belçika 
Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve 
Federal Kültürel Kurumlar Bakanı 
Hadja Lahbib’e, “Sizden beklentimiz 
Belçika’daki şu anda çok faal 
olan PKK kuruluşlarına kar-
şı tedbir almanız ve mü-
cadele etmeniz.” dedi.   

n 7. sayfada

200’ü aşkın yabancı alıcı  
Bursalı makinecilerle buluştu 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), UR-GE projeleri ile 
yurt dışındaki potansiyel alıcı firmaları üyeleriyle buluş-
turmaya devam ediyor. Makine ve uzay havacılık savunma 
sektörlerine yönelik düzenlenen alım heyeti etkinliği 
BTSO Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Başta Doğu 
Avrupa, Asya, Afrika ve Ortadoğu olmak üzere 30 ülkeden 
200’den fazla yabancı alıcının katıldığı alım heyeti etkinliğinde 
1.000’i aşkın iş görüşmesi yapıldı. BTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Burkay, düzenledikleri nitelikli alım he-
yetleriyle Bursalı üretici ve ihracatçılara önemli işbirliği 
imkanları sunduklarını söyledi.  n 5. sayfada

Astronom, matematikçi  
ve dil bilimci
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Bursa’nın yüreğine şehit ateşi düştü
Bursa bir evladını daha şehit verdi. Pençe Kilit Operasyonunda 
yaralanan, tedavi gördüğü GATA’da şehit olan 27 yaşındaki Tunahan 
Yavuz’un Bursa’daki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehidin 
kardeşinin de asker olmak istediği öğrenildi.

n Haberi 6’da

Erdoğan: 
“Üçlü olarak  
bir adım atalım 
istiyoruz” 

Yıldırım Belediyesi, Mimarsi-
nan Mahallesi’nde 5,8 dönümlük 
alanda yeni bir dönüşüm çalış-
masının startını veriyor. İmar uy-
gulaması ve uzlaşma görüşmeleri 
tamamlanan proje kapsamında 
kısa sürede tahliyeler başlayacak. 
Farklı bölgelerde devam eden 
kentsel dönüşüm projeleri ile il-
çenin çehresinin değiştiğini ak-
taran Yıldırım Belediye Başkanı 
Oktay Yılmaz, “Hayata geçirdiği-
miz kentsel dönüşüm projeleri-
mizle sadece yeni binalar inşa et-
miyoruz. Sosyal donatı alanları, 
ulaşım aksları, yeşil alanlar ile 
daha yaşanabilir bir şehir inşa 
ediyoruz. Bu kapsamda Mimar 
Sinan Mahallesi’nde yaklaşık 9 
bin metrekarelik alanda imar uy-
gulaması yaptık. Gerçekleştirdi-
ğimiz uygulama ile 6 bin metre-
kare konut alanı, 600 metrekare 
bir park alanı 2 bin 500 metrekare 
yol alanı elde ettik. Oluşan İmar 
parselimiz Çevre, Şehircilik ve İk-
lim Değişikliği Bakanlığımız ta-
rafından Rezerv Yapı Alanı olarak 
ilan edildi ve biz de Bakanlığımızın 
verdiği yetki ile üzerimize düşeni 
yaparak bu alanda kentsel dönü-

şüm çalışmalarına başlayıp uz-
laşma görüşmelerimizi tamam-
ladık. Bu ay içerisinde alanımızın 
tahliyesini sağlayarak gerçekleş-
tireceğimiz ihale ile 3 blok 131 
daireden oluşacak yeni konut in-
şaat yapım sürecini başlatıyoruz” 
dedi. Depreme dayanıksız eski 
binaları yıkarken yaşam alanlarını 
da en az binalar kadar önemse-
diklerinin altını çizen Başkan Ok-
tay Yılmaz, hayatın buralardan 
devam ettiğini ifade etti. Gerçek-
leştirdikleri dönüşüm çalışmala-
rının en önemli özelliğinin imar 
uygulamaları yapabil-
meleri olduğunu 
kaydeden 
Y ı l -

maz, “Yıldırım Belediyesi olarak 
dönüşümü sadece eski binaları 
yıkıp yeni binalar yapmak olarak 
görmüyoruz. Bu kapsamda; 9 bin 
metrekarelik dönüşümünü yap-
tığımız arazinin 3 bin metreka-
resini yola ve yeşil alana ayırıyo-
ruz. Böylece kentsel dönüşüm ça-
lışmalarımızla ilçemize sadece 
yeni binalar yapmakla kalmıyor, 
yeni sosyal yaşam alanları da ka-
zandırıyoruz” diye konuştu. 

GÖNÜLLÜ VE  
YERİNDE DÖNÜŞÜM 
Yaşanılabilir şehirler inşa et-

menin yolunun kentsel dönü-
şümden geçtiğini hatır-

latan Başkan Yılmaz, 
“Kentsel dönüşüm 

projelerimiz ile Yıldırım’ın kim-
liğine ve gelecek vizyonuna uygun 
olacak şekilde hizmet üretiyoruz. 
Burada temel önceliğimiz gönüllü 
ve yerinde dönüşüm. Her şeyden 
önce hemşehrilerimize kentsel 
dönüşümün gerekliliğini doğru 
bir şekilde anlatmak zorundayız. 
Bizim amacımız insanlarımıza 
daha güvenli, sosyal olanakları 
daha fazla, modern yaşam alanları 
sunmak. Biz bunları doğru bir 
şekilde anlattığımız zaman zaten 
hemşehrilerimiz bu dönüşüm pro-
jelerine sahip çıkacaktır. Bizim 
dönüşüm anlayışımız ‘dayatma-
cılık’ üstüne değil tamamen gö-
nüllülük esasına dayanıyor. Kim-
senin rızası olmadan bir dönüşüm 
projesi gerçekleştirmiyoruz. Do-
layısıyla bu işi de el birliği ile yü-

rütüyoruz. Mimarsinan sa-
kinlerimiz ile yaptığımız 

istişareler sonucunda 
bölgedeki saha çalış-
malarına start verdik. 
Mimarsinan Kentsel 
Dönüşüm Projesi il-
çemize hayırlı olsun” 
dedi. 

(Bülten)

Yılmaz’dan  
Mimarsinan’a 
dönüşüm müjdesi

Yılmaz’dan  
Mimarsinan’a 
dönüşüm müjdesi

Bursa’da Nilüfer ve Osmangazi’deki kötü örneklerin olumsuz etkisi sürerken Yıldırım 
Belediyesi, kentsel dönüşüm dersi veriyor adeta. Gönüllülük esasıyla sürdürülen kentsel 
dönüşüm projelerine yenileri eklenirken, 2022 yılı Tapu ve Dönüşüm Yılı kapsamında 
Mimarsinan Mahallesi’nde 5,8 dönümlük alanda yeni bir dönüşüm projesi başlatılıyor.

Çavuşoğlu: “Belçika’dan 
beklentimiz PKK’ya  
karşı tedbir” 

İstanbul’da küçük yaştaki kız çocuğunun cinsel is-
tismara uğradığı iddialarına ilişkin yargılanan 
sanıklardan  Kadir İ. (47) ile Yusuf Ziya G. (59) 
hakkında yakalama emri çıkarıldı. İstanbul Em-
niyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü gö-
revlilerince dün akşam Pendik’te gözaltına alınan 
Kadir İ’nin ardından Yusuf Ziya G. de 
yakalandı.Baba Yusuf Ziya G. ile Kadir İ’nin tu-
tuklanmasına karar verildi.  n 7. sayfada

BABA OCAĞINA  
TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Şehit haberini sabah baba Sadık Yavuz ile birlikte alan aile dostları Cen-
giz Geçgil ise gözyaşlarına hakim olamadı. Her gün annenin oğluyla 
telefonla konuştuğunu belirten Geçgil, “Öncelikle hepimizin, yurdu-

muzun, milletimizin başı sağolsun. Allah bir daha bu acıları yaşatmasın. 
Anne baba ne zorlukları büyüttü Tunahan elimizde büyüdüler. Kardeşi 

var Efe Yavuz o da çok asker olmak istiyordu. Babası aynı şekilde emekli 
jandarma astsubay” dedi. Şehit Tunahan Yavuz’un cenazesi bugün öğle 
namazını müteakip Mudanya-Güzelyalı Duran Camiinde kılınacak ce-

naze namazının ardından Mudanya Mezarlığına defnedilecek. Evin 
dışına bayraklar asılırken, taziye çadırlarının kurulması bekleniyor. 



İznik’te 4 çocuk babası Nusret 
Durmaz’ın başına gelen pişmiş ta-
vuğun başına gelmedi. Yeşil Cami 
Mahallesi Büke Sokak’ta bulunan 2 
katlı evin alt katında ailesi ile yaşayan 
Durmaz, üst katta oturan ev sahibi 
Tenzile B. nin psikolojik baskılarına 
maruz kaldı. 

BACA BORUSUNU  
DELİP MÜZİK DİNLETTİ 
Evin içinde zıplayan tencere tava 

çalan ve bununla yetinmeyen ev sa-
hibi baca borusunu delerek alt kata 
gece müzik dinletti. Resmen 
işkence yaşayan kiracı Nus-
ret Durmaz, ev sahibinin 
yaptıklarını cep telefonu 
ile tek tek kayda aldı. 
Kayıt esnasında ev sa-
hibi kadının kiracının 
evine baca deliğinden 
müzik dinletmesi, evi 
basması ve saldırması 
da görüntülerde yer 
aldı. Kiracı durmaz İz-
nik İlçe Emniyet Mü-
dürlüğüne giderek şika-
yetçi oldu. Korku dolu an-
ları anlatan kiracı Durmaz, 
“2 yıldır bu evdeyiz. Her ay ki-
ramızı ödüyoruz. Amacı daha yüksek 
fiyattan kiraya vermek. Soba boru-
sundan bize müzik dinletti. Şu an ki 
bu durum toplumun kanayan yarası. 
Haklıysanız peşini bırakmayın. Zor-

balıkla bu işler olmaz. Şikayetçi ol-
duk” dedi. 

“SÖZLEŞMELERİ BİTTİ,  
EVDEN ÇIKMIYORLAR” 

İznik’te “kiracısı evden çıksın” 
diyerek baca boşluğundan mü-

zik dinlettiren ev sahibi 
Tenzile Bulunmuş, “1 

Ağustos’ta sözleşmeleri 
bitti ve kiramı ödemi-
yorlar. Evden çıkmaları 
için bu yola başvur-
dum” dedi. 

Yeşil Cami 
M a h a l l e s i 
Büke So-
kak’taki 2 kat-

lı evin üst ka-
tında kendisi alt 

katında kiracısı-
nın oturduğunu be-

lirten Bulunmuş, “1 
Ağustos’ta sözleşme-
leri bitti. Ben de 
sözleşme bitince 
‘Kendinize ev 
bulun. 2 sene 

oturdunuz sözleşmeniz bitti’ dedim. 
Evden çıkmalarını istedim ama ‘Çık-
mayız’ dedi. Bende o sırada İstanbul’a 
hasta bakmaya gitmiştim. Telefon 
ettiler, ‘Kiracın çıkmıyor’ dediler. Ar-
kadaşlarım ‘Yardım edelim, ev tutup 
çıkartacağız’ dediler. İstanbul’dan 
geldim kiracılar bana ‘Bize ev ver-
miyorlar, çıkmayacağız’ dedi. Ağus-
tos’tan beri kira ödemiyorlar. Benim 
evimi de kötülüyorlarmış. ‘Çok ru-
tubet var sakın tutmayın’ diyorlar-
mış” şeklinde konuştu. Kiracının ev-

den çıkması için başvurduğu yön-
temi de anlatan Tenzile Bulun-
muş, “Ben aldığım kira ile geçi-
niyorum. Ancak ödemedikleri 

ve istediğim fiyatı vermedikleri 
için mağdur oldum. Şimdi tel-
evizyonu evin içinde gezdiri-

yorum. Oradan aşağı ses ve-
riyorum. 4 çocukları var 

kapıları çarparak ra-
hatsızlık veriyorlar. 

Artık yıldım. 
Baca duvarını 
delerek oradan 

aşağı müzik veriyorum. Benim evde 
bana zulüm ediyorlar. Kapıları tek-
meliyorlar. ‘Yapmayın, etmeyin’ de-
dikçe kapıyı yüzüme örtüyor. Dilerim 
Allah’tan iki yakası bir araya gelmesin. 
Rahat yaşantısı olmasın. Evimden 
çıksın gitsin istiyorum” dedi. 

(İHA)
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Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, Dünya Kupa-
sı’nda yarı final oynayan Fransa-
Fas maçını Görükle’de bulunan 
Gençlik Merkez’inde gençlerle iz-
ledi. Alinur Aktaş’ın maç sırasında 
oldukça heyecanlı olduğu görüldü. 
Aktaş, maç sonrasında gençlerle 
sohbet edip fotoğraf çektirdi. 

Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş 2022 Dünya 
Kupası’nda finale çıkan son takımın 
belli olacağı Fransa-Fas yarı final 
karşılaşmasını Görükle Gençlik 
Merkez’inde gençlerle izledi. Za-
man zaman kritik pozisyonların 
yaşandığı maçta Alinur Aktaş’ın 
da oldukça heyecanlı olduğu gö-
rülürdü. O renkli anlar ise kame-
ralara yansıdı. Fransa’nın Fas kar-
şısında 2-0 kazanarak finale çıktığı 
maç sonunda Aktaş, gençlerle soh-
bet edip fotoğraf çektirirdi. Önü-
müzdeki günlerde oynanacak Ar-
jantin-Fransa final maçını da hep 
birlikte izleyeceğinin müjdesini 
gençlere duyurdu. (İHA)

İznik’te bir ev sahibi alt 
katta oturan kiracısının 
çıkması için tencere tava 
ile gürültü yapıp, gece 
yarısı baca borusundan 
müzik çalıyor. Müzikli 
işkenceye maruz kalan 
kiracı ise o anları saniye 
saniye kayda aldı.

Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Berrin Kulya 
Balkanlar’ın yazıp yönettiği ve BUSADER üye-
lerinin gönüllü olarak oynadığı Bağışla Beni 
oyunundan kazanılan gelir ile cerrahi set aldı. 
Dernek üyeleri, aldıkları cerrahi seti hastalara 
şifa olması amacıyla BUÜ Tıp Fakültesi’ne ba-
ğışladı. Devir teslim töreninde Rektör Prof. 
Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ekrem Kaya, BUSADER Federasyonu 
Genel Başkanı Zerrin Özgüle, BUSADER Baş-
kanı Tülin Günbatılı, Prof. Dr. Bülent Oktay 
ve dernek üyeleri hazır bulundu. Yapılan 
bağışın kendileri adına çok kıymetli olduğunu 
vurgulayan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet 
Saim Kılavuz, topluma hizmet görevi bulunan 
üniversitelerin bu görevleri yaparken tek başına 
her soruna yetişemediğini kaydetti. Sivil toplum 
kuruluşlarının gösterdiği hassasiyet sayesinde 
eksikliklerin daha hızlı giderilebildiğinin altını 
çizen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Üniversite 
olarak eğitim-öğretim, bilimsel faaliyet ve top-
luma hizmet konularında çalışmaya devam 
ediyoruz. Bunları yaparken bir takım eksiklikler 
ortaya çıkabiliyor. Bu eksikliklerin hızlıca gi-
derilmesi de sadece devlet imkânlarıyla maalesef 
mümkün olmuyor. O yüzden hayırseverlerin 
desteklerine çok ihtiyaç duyuyoruz. BUSA-
DER’in yaptığı bu bağışı son derece anlamlı 
ve kıymetli buluyoruz. Kendilerine müteşekkir 
olduğumuzu iletiyor, yapılan bağışın bu orga-
nizasyonda emeği geçen herkese aynı zamanda 
dua olarak geri döneceğini bildirmek istiyoruz. 
Sağ olsunlar, var olsunlar” diye konuştu. 

KULLANIM ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ  
ALETLER YENİLENDİ 
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem 

Kaya ise dernek ile uzun süredir irtibatta ol-
duklarını ve daha önce de kendilerinden kıy-
metli bağışlar aldıklarını hatırlattı. Bağışla 
Beni isimli oyundan bir gelir elde ettiklerini 
ve bu gelir ile Tıp Fakültemize bağışta bu-
lunmak istediklerini söylediler. Bizler de eksik 
noktalarımızı kendilerine aktardık. Burada 
en acil ihtiyacımızın mikro cerrahi setler ol-
duğunu söyledik. Mevcut setlerimiz 15 yıllık 
ve artık kullanım ömrünü doldurmuş aletlerdi. 
Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Toplanan miktarın 
yetmediğini görünce yine aralarında bir or-
ganizasyon yaparak eksik kalan miktarı da 
toplamayı başardılar. Bugün de bizlere alınan 
yeni cerrahi setleri bağışladılar. Bu mikro 
cerrahi seti ile organ nakli ameliyatları daha 
sıkıntısız geçecek. Her birine sonsuz teşekkür 
ediyoruz” açıklamasında bulundu. 

DESTEK DEVAM EDECEK 
BUSADER Federasyonu Genel Başkanı 

Zerrin Özgüle de Bursa’da toplam 3 defa 
oynanan oyundan elde edilen gelir ile Tıp 
Fakültesi’ne yeni bir bağışta bulunmaya 
karar verdiklerini açıkladı. Daha önce farklı 
şehirlerde benzeri çalışmalar yaptıklarını 
kaydeden Genel Başkan Zerrin Özgüle; 
“Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültemize 
geçmiş dönemde de farklı konularda bağış-
larda bulunmuştuk. Tıp Fakültemiz, sadece 
Bursa’nın değil, tüm Güney Marmara’nın 
en önemli sağlık kuruluşları arasında yer 
alıyor. Biz de böylesine önemli bir kuruma 
elimizden gelen katkıyı vermek istiyoruz. 
Üyelerimizin gönüllü olarak yer aldıkları Ba-
ğışla Beni isimli tiyatro oyunundan elde et-
tiğimiz gelirle de yine aynı şekilde Tıp Fa-
kültemize ve Hastanemize bağış yapmak 
istedik. Hocalarımızla görüşerek cerrahi set 
eksikliğinin giderilmesi noktasında destekte 
bulunduk. Burada görev yapan hocalarımıza 
kolaylık, tüm hastalarımıza da acil şifalar 
diliyoruz” dedi. (İHA)

Mevsimsel grip hastalığına yaka-
lanan kişilerin, evde istirahat etmele-
rinin önemine değinen Bursa İl Sağlık 
Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, has-
taların beslenmeye dikkat etmeleri 
gerektiğini belirtti. 

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi 
Yavuzyılmaz, mevsimsel grip hastalığı 
ve korunma yöntemleri ile ilgili açık-
lamalarda bulundu. Gribin birçok yolla 
bulaşabileceğine dikkat çeken Dr. Ya-
vuzyılmaz, “Esas olarak gripli birinin 
öksürük, hapşırma ve konuşması es-
nasında etrafa yayılan damlacıklarla 
bulaşır. Ayrıca grip virüsü olan bir yü-
zeye veya eşyaya dokunup, daha sonra 
kendi ağzına, gözlerine ya da burnuna 
dokunmakla da bulaşabilir. Hastalar, 
belirtilerin başlamasından önceki 1 
gün ile 5-7 gün sonrasına kadar ki 
süre içerisinde hastalığı diğer insanlara 
bulaştırabilirler. Çocuklar ve bağışıklık 
sistemi zayıf olanlar daha uzun süre 
bulaştırıcı olabilirler. Belirtisi olan 
kişiler maske takarak normal hayata 
karışmalı, hastalığı ne olursa olsun 
bulaştırmamaya özen göstermelidirler” 
şeklinde konuştu. 

ELLERİNİZİ SIK SIK YIKAYIN 
Gribe yakalanmamak için yapılması 

gerekenleri sıralayan Dr. Yavuzyılmaz, 
“Hasta kişiler ile yakın temastan ka-
çınmalı ve grip benzeri bir hastalık 
geçirildiğinde evde istirahat edilmelidir. 
Aksırma ve öksürme esnasında burun 
ve ağız kâğıt mendille kapatılmalı ve 
kullanılan kâğıt mendil çöp kutusuna 
atılmalıdır. Kâğıt mendil yoksa kolun 
iç yüzüne aksırmak veya öksürmek 
gerekir. Sabun ve su ile eller sık sık yı-
kanmalı veya el dezenfektanları kul-
lanılmalıdır. Bulaşma yollarından olan 
ağız, burun ve gözlere kirli ellerle 
temas etmekten kaçınmalıdır. Yüzeyler 
sık sık temizlenmelidir” dedi. 

BESLENMENİZE DİKKAT EDİN 
Gripten korunmada diğer önemli 

bir faktöründe beslenme olduğunu 
ifade eden Dr. Yavuzyılmaz, sözlerini 
şu şekilde sürdürdü; “Gerek grip ol-
madan önce gerekse grip olduktan 
sonra dengeli ve sağlıklı beslenme bü-
yük önem arz etmektedir. Günlük ka-
lori ihtiyacının farklı besin gruplarından 
doğru oranlarda sağlanması gerekiyor. 
Özellikle C vitamini bağışıklık sistemini 
destekleyen önemli besinlerden biridir. 
Günlük olarak portakal, kivi, brokoli 
maydanoz, karalahana gibi C vitamini 
yönünden yüksek besinler tüketilme-
lidir. Bunların yanı sıra bol miktarda 
sıvı da alınmalıdır.” (Bülten)

Nilüfer’de paylaşımı artırmak 
adına hayata geçirilen Oyuncak 
Evi, yeni bir projeyle kırsal 
mahallelere de uzan-
dı. Nilüfer Bele-
diye Meclisi 
Aile Kadın ve 
Çocuk Ko-
m i s y o n u 
Üyelerinin 
önerisi ile 
Nilüfer Nikah 
Evi binasında 
o l u ş t u r u l a n 
“Oyuncak Evi”nden 
yararlanamayan kırsaldaki ço-
cuklar için Gezici Oyuncak Evi 
projesi hayata geçirildi. Komisyon 
üyeleri Vildan Özkula, Feridun 
Uyruk ve Osman Uçar, Atlas, Üç-
pınar, İnegazi ve Güngören ma-

hallelerine giderek, Oyuncak Evi’ni 
çocukların ayağına götürdü. Kent 
merkezindeki Oyuncak Evi’nden 
bütün çocukların yararlanması 
amacıyla böyle bir çalışma yap-
tıklarını söyleyen Nilüfer Belediye 
Meclisi Aile Kadın ve Çocuk Ko-
misyonu Başkanı Vildan Özkula, 
“Kırsal bölgelerdeki yavrularımız 
bu imkanlardan uzak kaldılar. Biz 
de oyuncakları onların ayaklarına 
götürdük. Onlara oyuncak hediye 
ederek mutluluklarına ortak olduk. 
Projeye 4 mahallede başladık. Önü-

müzdeki günlerde diğer 
kırsal mahalleler-

de de dağıtım 
yapacağız. 

Ekonomik 
krizin gi-
d e r e k 
ağırlaştığı 
bu dö-

nemde ço-
cukların yü-

zünü güldürebi-
lirsek ne mutlu 

bize” dedi. Vildan Özkula, 
oyuncak bağışı yapmak isteyenleri 
Nilüfer Nikah Evi binasında faa-
liyet gösteren Oyuncak Evi ile ile-
tişime geçmeye de davet etti.  

(İHA)

Kırsaldaki çocukların 
yüzü oyuncakla güldü
Nilüfer Belediyesi’nin hayata 
geçirdiği Oyuncak Evi’ndeki 
oyuncaklar, kırsal mahallerdeki 
çocuklara ulaştırıldı. Nilüfer 
Belediye Meclisi Aile Kadın ve 
Çocuk Komisyonu Üyeleri, 
Oyuncak Evi’ne ulaşmakta 
güçlük çeken çocuklara 
oyuncak dağıttı.

Bursa Sağlık ve Eğitim 
Gönüllüleri Derneği (BUSADER), 
“Hayata Tutunuyoruz” projesine 
destek vermek için sahnelediği 
Bağışla Beni isimli tiyatro 
oyunundan elde ettiği gelir ile 
cerrahi set alarak, organ nakli 
ameliyatlarında kullanılmak 
üzere Bursa Uludağ Üniversitesi 
(BUÜ) Tıp Fakültesi’ne bağışladı.

Tiyatro oyununun gelirini  
Tıp Fakültesine bağışladılar

Mevsimsel 
gribe karşı 
dikatli olun!

Başkan Aktaş, 
gençlerle Fas 
maçını izledi 

Kiracıya “Horonlu” işkence
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Toplum

Hava  Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

21/11

21/13

19/10

22/10
20/10

18/11

21/10

20/14

19/10
18/10

İmsak 
Güneş 

Öğle 
İkindi 

Akşam 
Yatsı

06:42
08:12
13:04
15:25
17:46
19:11

BURSA
CUMA

21/11

PAZAR

19/12

CUMARTESİ

22/12

16/11 İMSAK İYE

Karşı çıkanlar, aksini savunanlar 
hep oldu ama ben ısrarla İma-
moğlu’nun aday olduğunu söyle-
dim. Adam her ne kadar kendini 
beğenmiş, burnu Kaf Dağında biri 
olsa da aday olduğunu biliyor ve 
ona göre davranıyor aslında. Ne 
söylediği sözler ne de tavırları onun 
adaylığını engellemeye yeterli değil. 
Gizli bir el onun tüm yaptıklarını ya 
unutturuyor veya lehine çeviriyor.  

Kimi zaman da satranç oyunun-
daki uzun uzun planlanmış hamle-
ler gibi bazı hamleler yaptırıyor ona. 
Tam “Bu iş onu batırır.” dediğinizde 
bir bakıyorsunuz epey sonra bu 
onun lehine sonuçlanıvermiş… Ço-
ğunluğun, “Bu iş bitti, İmamoğlu 
aday olamaz.” dediği anda birden 
yıldızı yükseliyor ve ardından vu-
rucu darbe geliyor. Bir bakıyorsunuz 
adam adaylık yarışına girmiş ve iki 

boy da fark atmış… 
5816’lık DANS! 
Neler demedi, neler yapmadı ki 

İmamoğlu? Hepsinden de sıyrılıp 
çıktı. Ne var ki tüm yaptıklarının 
arasında biri var ki işte o faciadır. 
10 Kasım “Atatürk’ü anma” törenle-
rinde karısın bile şoke eden bir ha-
rekete imza atmıştı hatırlarsanız. 
Ölen birini anarken dans etmişti. 
Bu Batı toplumlarında “belki” kabul 
edilebilir bir davranıştı ama bizim 
toplumumuzda dans sevinçle bera-
ber anılır. Yas ile değil.  

Çok mu seviniyordu acaba İma-
moğlu da dans etme gereği duydu? 

Bu davranış Atatürk’ün “anısına 
hakaret” kapsamına girer miydi? 

Bence bunun 5816 kapsamında 
değerlendirilmesi gerekirdi ama ya-
pılmadı. 

Belki de o “uzanan gizli elin” sa-

hipleri böyle istemişti. 
Bilinmez… 
ÖZRÜ KABAHATİNDEN  
BÜYÜK 
Hikâyeyi bilirsiniz belki. Kralın 

biri soytarısına “Öyle bir şey yap ki 
özrün kabahatinden büyük olsun.” 
demiş. Soytarı düşünüp taşınmış ve 
harekete geçmiş. Kralın arkasına ya-

naşmış ve mabadını avuçlayıvermiş. 
Tabii kral küplere binmiş “Bre rezil! 
Şimdi kelleni vurdururum. Bu nasıl 
harekettir?” deyince soytarı ona 
“özrü kabahatinden büyük bir hare-
ket” isteğini hatırlatarak “Affınıza 
sığınırım haşmetmeap ben sizi kra-
liçe zannettim.” Deyivermiş… 

 İmamoğlu’nun “Ahmak!” savun-
ması da buna benzer. Ne diyor avu-
katlar? “Müvekkilimiz o sözü 
yargıçlar için değil içişleri bakanına 
söyledi.” Yani bakana söylemek ha-
karet değil mi? 

Velhasıl kelam, ortada bir haka-
ret var. Bu kime karşı olursa olsun 
bir hakarettir. İster sade vatandaşa 
ister kamu görevlisine. Tabii kamu 
görevlisine karşı olunca ceza artıyor 
orası ayrı. 

Ancak, bunun karşılığı olarak iki 
küsur sene hapis cezası kesmek ve 

üstüne bir de siyaset yasağı getir-
mek epey garip kaçıyor, insana al-
tında başka nedenler aratıyor. Sanki 
gizli bir el olaya müdahale edip ce-
zayı arttırmış… 

Bu durumu HSYK inceleyecek 
midir orasını bilemem ama başka 
bir sonucu olduğu kesin. 

Uluslararası düzeyde “Erdoğan 
korkudan adamı hapse attırıyor.” İle 
başlayıp “Türkiye’de adalet Erdo-
ğan’ın iki dudağı arasında” ile biten 
iftiraların önünü açıyor. BBC bir ta-
raflarını yırtmaya başladı bile. 

Üst mahkemelerde karar değişe-
bilirmiş, bu karar bozulabilirmiş 
kimsenin umurunda değil. Ver yağlı 
karayı gitsin… 

Bizde ise adamın adaylığını ga-
rantiye aldırdı. Orası da ayrı bir 
konu.

Plan saat 
gibi işliyor!

Ölüme solladı: 2 ölü
Orhangazi’de önünde 
bulunan aracı 
sollamaya çalışan 
sürücü, aracının 
kontrolünü kaybedince 
bir fabrikanın 
duvarına çarpıp takla 
attı. Feci kazada 
otomobilde bulunan  
2 kişi hayatını kaybetti. 
Kaza anı ise fabrikanın 
güvenlik kamerasına 
anbean yansıdı.

Orhangazi’deki kaza öncekigün 
saat 23.45 sıralarında Göl Yolu Ör-
nekköy kavşağı yakınlarındaki bir 
sanayi kuruluşunun önünde mey-
dana geldi. Alınan bilgilere göre Ab-
dullah Cabi (26) idaresindeki 16 
AEM 596 plakalı otomobil, Göl isti-
kametinde önünde seyir halindeki 
bir başka otomobili solladığı esnada 
kontrolden çıktı. 

FABRİKA DUVARINA ÇARPTI 

Sollama esnasında kontrolden çıkan 
otomobil yol kenarındaki bir fabrikanın 

duvarına çarptı. Otomobil takla atıp 
hurdaya döndü. Kazayı fark eden fab-
rika çalışanları durumu sağlık ve polis 
ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen 
112 Sağlık Ekipleri araç içinde bulunan 
sürücü Abdullah Cabi ile yanında bu-
lunan A.T.’nin (23) olay yerinde ha-
yatını kaybettiğini belirledi. 

SAVCI İNCELEME YAPTI 

Güvenlik kameralarına da yansıyan 
kazada otomobilin önünde seyir ha-
linde olan 77 DS 515 plakalı bir oto-
mobili solladıktan sonra kontrolden 

çıktığı ve fabrikanın güvenlik görev-
lilerinin bulunduğu kulübenin önün-
deki duvara çarparak takla attığı gö-
rülüyor. Kaza sonrasında polis ve Cum-
huriyet Savcısı olay yerinde inceleme 
yaptıktan sonra iki kişinin cansız be-
deni Orhangazi Devlet Hastanesi mor-
guna kaldırıldı. Kaza anında otomobilin 
solladığı diğer otomobilin ise olay ye-
rinde durmadan ayrıldığı belirlendi. 
Kazada ölen Abdullah Cabi’nin annesi 
ise acı haberi aldıktan sonra olay yerine 
geldi. Anne olay yerinde uzun süre 
gözyaşı döktü. (İHA)

İnegöl’deki olay öncekigün saat 23.00 
sıralarında Turgutalp Mahallesi Mahmu-
tesatbey Caddesi üzerinde meydana geldi. 
Cadde üzerinde karşı karşıya gelen Bilal E. 
(30) ile Melih A. (24) arasında henüz belir-
lenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tar-
tışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sı-
rasında belinden tabanca çıkaran Bilal E.’yi 
gören Melih A. koşarak kaçmaya başladı. 
O sırada Bilal E., Melih A.’ya 1 el ateş etti. 
Yaklaşık 100 metre süren kovalamacada 
Bilal E., yakaladığı Melih A.’nın başına ta-
bancasının kabzasıyla vurdu. Kovalamaca 
ve darp anları bir iş yerinin güvenlik ka-
meralarına saniye saniye yansıdı. Şüpheli, 
polis ekiplerince gözaltına alındı. Mağdur 
da polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere 
karakola götürüldü. (İHA)

Tabancanın kabzasıyla 
başından yaraladı
İnegöl’de meydana gelen 
olayda 2 kişi arasında çıkan 
silahlı kavga güvenlik 
kameralarına saniye saniye 
yansıdı. Bir kişi hafif yaralandı.

İnegöl’de meydana gelen kav-
gada bir kişi başında şişe kırılarak 
yaralandı. 

İnegöl’deki olay önceki gün saat 
23.30 sıralarında Orhaniye Ma-
hallesi, Ankara Caddesi üzerinde 
meydana geldi. İddiaya göre alkol 

aldıktan sonra cadde üzerinde yü-
rüyen Uğur Y. (25) ve Nazmi E. 
(23) arasında henüz belirlenemeyen 
bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma 
bir anda kavgaya dönüştü. Uğur 
Y., elindeki alkol şişesini Nazmi 
E.’nin başına vurarak yaraladı. Kav-
ga, olay yerine sevk edilen polis 
ekiplerince sonlandırıldı. Yaralı 
olay yerine sevk edilen ambulansla 
İnegöl Devlet Hastanesine kaldı-
rıldı. Şüpheli polis ekiplerince göz-
altına alındı. Polis, olayla ilgili so-
ruşturma başlattı.  

(İHA)

Tartıştığı  
kişinin başında 
şişe kırdı

İnegöl’de kendisine sigara ver-
meyen genci saldırgan karnından 
bıçakladı. Yaralı genç karnındaki 
bıçakla hastaneye kaldırıldı. 

İnegöl’deki olay, önceki gün 
saat 18.30 sıralarında Mahmudiye 
Mahallesi Özfidanlık Sokak’ta 
meydana geldi. İsmi henüz belir-
lenemeyen bir şahıs, sokakta yü-
rüyen Muhammet A.’nın (17) ya-
nına gelerek sigara istedi. Mu-
hammet A., şahsa sigarasının ol-
madığını söyledi. Bu duruma si-
nirlenen saldırgan, elindeki bıçağı 
Muhammet A.’nın karnına sap-
layıp kaçtı. Karnında bıçakla kalan 
genç yaralandı. Şüpheli kaçarak 
kayıplara karıştı. Yaralı genç kar-
nında saplı bıçakla olay yerine 
sevk edilen ambulansla İnegöl 
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gen-
cin karnında bıçağın, ameliyata 
alınarak çıkarılacağı öğrenildi. Polis 
kaçan şüpheliyi arıyor. (İHA)

Bursa’daki bir ortaokulda öğrenim 
gören 8 öğrenci, gıda zehirlenmesi 
şüphesiyle tedavi altına 
alındı. 

Nilüfer’e bağlı  30 
Ağustos Zafer Ma-
hallesi’ndeki Şehit 
Jandarma Er Eyüp Gür-
soy Ortaokulu’nda düzen-
lenen “yerli malı” etkinliğinde, evlerden 
getirilen pasta ve böreklerden yiyen 

bazı öğrencilerde mide bulantısı ve kus-
ma şikayetleri başlaması üzerine 

sağlık ekiplerine haber verildi. 
İhbar üzerine okula gelen 

112 Acil Sağlık ekipleri, 
8 öğrenciyi Bursa Uludağ 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastanesi’ne götürdü. Gıda 
zehirlenmesi şüphesiyle teda-

viye alınan öğrencilerin genel sağlık du-
rumunun iyi olduğu öğrenildi. (AA)

Yerli malı etkinliğinde 8 öğrenci zehirlendi

Gemlik’te düzenlenen törenle Sahil Gü-
venlik Karakolu hizmete girdi. Vali Yakup 
Canbolat, Sahil Güvenlik Bölge 
komutanı Tuğamiral Tay-
fun Paşaoğlu, Jandarma 
Komutanı Tümgenerel 
Tekin Aktemur, İl em-
niyet müdürü Tacettin 
Arslan ile Gemlik Kay-
makamı Hasan Göç, Cum-

huriyet Başsavcısı Hilal Bozdağ ve Ticaret 
ve Sanayi odası başkanı Hasan Hamaloğlu 

ile diğer davetliler katıldı. İlçe müf-
tü vekili Mehmet Durmuş’un 

duasının ardından açılış 
kurdelesi kesildi. Açılışın 
ardından katılımcılara 
bina gezdirilerek, yapıla-

cak olan çalışmalarla alakalı 
bilgiler verildi. (İHA)

Gemlik Sahil Güvenlik Hizmet Noktası açıldı

Sigara vermeyince 
bıçaklandı 

Başkan Aydın 
yaralı şahine 
sahip çıktı

Yenişehir’de yolda yaralı halde 
bulunan şahine Belediye Başkanı 
Davut Aydın sahip çıktı. 

Yenişehir’de vurulmuş halde 
yol kenarında bulunan şahini 
sağlığına kavuşturmak için Ye-
nişehir Belediyesi hareket geçti. 
Konuyla ilgili açıklama yapan 
Yenişehir Belediye Başkanı Davut 
Aydın, “Yaralı şahini duyarlı bir 
vatandaşımız yolda bulup bizlere 
getirdi. Gelen şahinin kanadında 
kanama var. Bizde hemen ilgili 
müdürlüğümüze talimat vererek 
bu hayvanımızın tedavisi için 
harekete geçtik. Tedavisini yap-
tıktan sonra Milli Parklara teslim 
edeceğiz. Ben vatandaşımıza du-
yarlılığından dolayı teşekkür edi-
yorum” diye konuştu. Başkan 
Aydın, ”Biz bütün hayvanlarımıza 
karşı aynı duyarlılığı gösteriyo-
ruz. Temizlik işleri müdürlüğü-
müz hayvanlarımıza barınak tes-
isleri yapmak için çalışmalara 
başladı. Can dostlarımız için ya-
pılması gereken ne varsa yapa-
cağız” dedi. (İHA)



Gemlik Belediyesi 
yol yapım çalışmala-
rını aralıksız sürdü-
rüyor. İlçenin nüfus 
olarak en kalabalık 
mahallerinden olan 
Cumhuriyet Mahalle-
si’nde yaptığı çalışmayla 
sadece yol değil, vatandaşların 
ulaşımını kolaylaştıracak merdiven ve peyzaj 
alanları oluşturmaya devam ediyor. Gemlik 
Belediyesi’nin vatandaşların ulaşımında en-
gelleri ortadan kaldırmaya yönelik adımlar 
atmaya devam edeceğini ifade eden Gemlik 

Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, 
“Yol çalışmasını yaptığımız bölge vatan-
daşlarımız tarafından sıkça şikâyete konu 
oluyordu. Gemlik Belediyesi olarak bu 
şikâyeti ortadan kaldırmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. 10 bin metrekare parke taş dö-
şeyeceğimiz bu sokaklarımızda sadece yol 
çalışması değil, peyzaj alanları ve merdivende 

oluşturarak halkımızın kullanımına 
sunacağız” dedi. Gemlik Be-

lediyesi’nin bu yıl içeri-
sinde yaklaşık 70 so-
kakta parke taş ça-
lışması gerçekleştir-
diğini belirten Baş-

kan Sertaslan, Gemlik 
Belediyesi’nin ilçe ge-

nelindeki sokaklarda yap-
tığı çalışmalarla yaklaşık 70 so-

kağın yol kalitesini arttırdıklarını ve 100 
bin metrekarelik bir alanda parke yol inşa 
ettiklerini vurgulayan Başkan Sertaslan, 
2023 yılında yol yapım çalışmalarını aralıksız 
sürdüreceklerini sözlerine ekledi. (İHA)
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Asgari ücret bu topraklarda ne 

yazık ki kader haline gelmiş, şark 
kurnazlığından bir türlü kurtulama-
yan kafalar, emek sömürüsünü nor-
malleştirmişler.  

Bu, dün de bugün de ne yazık ki 
böyle. Var tabi hakkı hukuku alın te-
rini bilen, töreyi inançları kendine 
rehber edenler. Saçma sapan külliyat-
larını sanki gerçeği oymuş gibi pazar-
layanlar hep insan emeğini sömürüp 
semirenler olmuş, oluyor.  

Vay efendim asgari ücret 10 bin 
olursa işçi çıkarırmış da bilmem ne 
yaparmış da… Sanki rızkın kefili ken-
disi. Sanki rızkı veriyor. Bilmem kaç 
kişiye ekmek veriyor edebiyatı. Rızkı 
Allah verir. Vesile eder. Kimse kim-
seye ekmek falan vermez.  

Emeği çalan ekmek veriyorum 
diye algı yapar sadece. Ekmek veriyor 

edebiyatı da bir nevi şirktir aslında. 
İş kuran tabi ki kazanacak işveren de.  

Ancak kazancını sırtından sağla-
dığı emeği ve emekçiyi de koruyacak. 
Kuru edebiyatla olmaz. İşçi çıkarır-
mış. Rızkın kefili Allah’tır bu şark 
kurnazları değil.  

Geçtiğimiz günlerde ziyaret etti-
ğim çok sevdiğim bir ağabeyim soh-
bet ederken anlattı. Denizli’de helal 
süt emmiş hakkı hukuku bilen bir 

işadamından bahsetti. İsmini yazmı-
yorum ancak mesele o kadar net ve o 
kadar doğru ki. Tekstil işiyle uğraşı-
yor işadamı.  

Çok prensipli ve prensiplerinden 
asla taviz vermiyor. İş konusunda. Bu 
işadamı çalıştırdığı insanlara asgari 
ücretin iki mislinin üzerinde maaş 
veriyor üstelik. Dikkat edin en çok 
sızlanmanın olduğu tekstilden bah-
sediyorum.  

Dahası bir arazi alıyor ve çalı-
şanları için kooperatif kuruyor. 
380 daire yapılıyor ve emeklileri 
dahil çalışanları maliyetin yarısına 
ev sahibi oluyor. Birçok sosyal hak, 
ikramiye vs de çalışanlara sunulu-
yor. Soruyorlar; “Ya arkadaş nasıl 
yapıyorsun herkes ağlayıp asgari 
ücreti bile zor verirken…” Cevap 
ibret verici, “Ben yaratanla yarışı-
yorum. Ben ne kadar verirsem o 
daha fazlasını veriyor.”  

Bak burada sonrasını muhafaza-
karım diye geçinen kesime söylüyo-

rum. İnançlar ve o inancın ritüelleri 
der ki vermekle eksilmez! Peygamber 
der ki işçinin hakkını teri soğumadan 
öde. Sonuç olarak tekrar edelim. 
Rızka Allah kefildir ve kimse emeği 
sömürmek için ekmek veriyorum 
edebiyatıyla süreç yönetemez. Helali 
haramı bilenler için tabi bu sözümüz. 
Haramla göbeği yağlanana ne desen 
boş.  

İHA Bölge Müdürü kardeşim 
İhsan Altıkardeş uğradı. Sohbet eder-
ken konu zamlara geldi. 200 gram ek-
meğin 5 lira olmasının asla bir 
mantığının olmadığını söyledim. Ma-
liyet çok daha düşük ancak her 
alanda olduğu gibi bu alanda da şark 
çakallığı prim yapıyor. İhsan, kilosu 
10 liraya ekmek satan bir fırıncı arka-
daşı aradı. Kaç para ekmek diye 
sordu. 750 gram yapıyor ekmeği ve 7 
lira 50 kuruşa satıyor. Yani kilosu 10 
lira. “Peki para kazanıyor musun?” 
diye sordu İhsan, cevap ibret verici 
yine, “Çok şükür kazanıyorum. Allah 

veriyor bereketini.” 
Tekrar dönelim asgari ücret mese-

lesine.  
Açlık sınırının altında kalacak, 

açlık sınırının üstünde olmayacak bir 
asgari ücret ancak emek sömürüsü ve 
kölelik sistemine mazeret oluşturma 
çabası olur. Ya hiç adam çalıştırdın 
mı diye ortaya atılan zevzekler ola-
cak. Adam çalıştırmayı kölelik zanne-
diyor. Eğer o kadar kazanmıyorsan 
kendin yapacaksın işini. Adam çalış-
tırıyorsan da demek ki kazanıyorsun. 
Sen ekmek veriyorum diye bakarsan 
zaten nereden kısayım diye bakarsın. 
Oysa senin rızkın da çalışanının rızkı 
da sistemin içinde zaten var. Mesele 
şu ki rızka ulaşırken helal yolu mu 
yoksa haram yolu mu tercih ediyor-
sun.  

Örnekleri çoğaltırız. Ama Anado-
lu’da yoksulluğu ve yoksunluğu değil 
varlığı ve bereketi büyütmek gerek.  

Bir de buralardan bakmak lazım 
asgari ücrete… 

Asgari değil 
insani ücret!

Alpaslan 

YILDIZ
alpaslanyldz@gmail.com

Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlan-
ması amacıyla fide-fidan temininden 
kaliteli üretimin sağlanmasına, ekipman 
desteğinden ürünlerin satış ve pazarla-
masına kadar her alanda çiftçilere katkı 
sunan Büyükşehir Belediyesi, dönem 
sonuna kadar 5 milyon fide-fidan dağı-
tımı hedefine hızla ilerliyor. Bursa’da 
üreticinin nitelikli ürün elde etmesine 
katkı amacıyla Keles ilçesi özelinde bu-
güne kadar fide, fidan, torum, tarım 
makineleri, üretim ekipmanları, tarımsal 
tahmin ve erken uyarı meteoroloji is-
tasyonu gibi desteklerde bulunan Bü-
yükşehir Belediyesi, şimdi de fidan dağıttı. 
Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği 
(HAGEL) marifetiyle 310 kişiye 11.000 
adet ceviz fidanı, 220 kişiye 2000 adet 
badem fidanı, 20 kişiye 1000 adet ayva 
fidanı, 20 kişiye 500 adet vişne fidanı, 
20 kişiye de 500 adet kiraz fidanı, Keles 
ilçesinde düzenlenen törenle çiftçilere 
teslim edildi. Ayrıca ‘geçtiğimiz sene da-
ğıtılan badem fidanlarında kuruma tespit 
edildiği için’ çiftçilere 5 bin adet ilave 
badem fidanı verildi. 

AMAÇ, BALIK TUTMAYI  
ÖĞRETMEK 
Fidan dağıtım töreninde konuşan 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, ürettikleri kaynakları memleketin 
ve insanların hayrına kullanacak şekilde 

değerlendirdiklerini söyledi. Merkeze 
sonradan bağlanan ilçelerin yaşam stan-
dartlarını yükseltmek için yoğun mesai 
harcadıklarını ifade eden Başkan Aktaş, 
Keles ilçesinde 5 yıllık süreç içerisinde 
200 milyon TL’lik yatırım gerçekleştir-
diklerini, dağ ilçelerinde yaşanan tüm 
sıkıntıların bir bir çözüleceğini söyledi. 
Kırsal bölgelerde tarım faaliyetlerinin 
önemine değinen Başkan Aktaş, “Tarımla 
alakalı yatırımlarımıza devam ediyoruz. 
Çiftçilik yapan vatandaşımızın iyi tarım 
yapabilmesi için birçok alanda proje 
üretip, bunları hayata geçirdik. ‘Kırsal 
mahallelerimizde yaşam kalitesinin art-
ması için’ şehir merkezindeki tüm im-
kânların buralarda da sunulması en büyük 
arzumuz. Ürettiğimiz projeleri kırsala 
yayarak, Bursa’mızın bütün olarak kal-
kınmasını sağlıyoruz. Sadece yapmış ol-
mak için değil yerinde tespit ederek ça-
lışmalar yürütüyoruz. Amacımız balık 
vermek değil, balık tutmayı öğretmek. 
Doğru yerde, doğru yatırımı yaptırmak 
istiyoruz. Bu doğrultuda ‘Dağ yöreleri 
organik siyez yetiştiriciliği projesini’ ge-
liştirdik. Keles ve Orhaneli’nde üreticilik 
yapan çiftçilerimize siyez buğdayı dağıttık. 
Tarım Peyzaj AŞ marifetiyle bu sene çift-
çilere 1.050 adet yaban mersini fidanı 

ile 41.000 adet çilek fidesi teslim edildi. 
37.968 adet ahududu fidanı da vereceğiz. 
Keles ilçesine bağlı Pınarcık Mahallesi’nde 
bulunan Süs Bitkileri Kooperatifinden 
begonya, petunya, menekşe, kadife, ka-
sımpatı ve sıklamen gibi mevsimlik çiçek 
alımı yapıyoruz. Bu yıl 4 milyon adet 
yazlık ve kışlık çiçek, Bursa peyzajında 
kullanıldı. 2023 yılı hedefimiz ise 5-6 
milyon adet çiçek üretimi yapılmasıdır” 
dedi. Düzenlenen törenle de ceviz, badem, 
ayva, vişne ve kiraz fidanı dağıtımı yap-
tıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Geç-
tiğimiz yıl dağıtılan badem fidanlarında 
kuruma tespit edilmişti. Bugün dağıttı-
ğımız fidanlara ilaveten 5000 adet badem 
fidanını çiftçilerimize veriyoruz. Bursa; 
ilçesiyle, merkeziyle, kırsalıyla bizim. Her 
bir köşesi değerli ve kıymetli. Her bir 
caddeye, sokağa ve vatandaşa dokuna-
bilmek için heyecanlı ve gayretliyiz. Ver-
diğimiz fidanların bereketli olmasını, 
Keles halkı için kazanç olmasını diliyorum. 
Gelecek yıllarda ülken ekonomisine katkısı 
olur. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. 
Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, 
çiftçi ve üreticinin her zaman yanında 
olan Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Baş-
kan Alinur Aktaş’a teşekkür etti. Çiftçi-
lerden dağıtılan fidanların ‘en iyi şekilde 

bakılarak’ verim getirir hale getirilmesini 
isteyen Keskin, Keles özelinde üretilen 
ürünlerin ihracata yönelik olmasına önem 
verdiklerini ve bu yönde çalışmalar yap-
tıklarını anlattı. Keles Kaymakamı Ahmet 
Faruk Beyazıt da dağıtılan 20 bin fidanın 
çiftçilere hayırlı olmasını dileyerek, kat-
kılarından dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne 
teşekkür etti. Bu tür programların öne-
mine dikkat çeken Beyazıt, ekonomisi 
tarıma dayalı olan Keles’te üretimin 
önemli olduğunu söyledi. Gıda ve gıdaya 
erişiminin her geçen gün daha da önem 
kazandığını anlatan Beyazıt, krizi fırsata 
çevirebileceklerini dile getirdi. Bursa İl 
Tarım ve Orman Müdürlüğü Hamit Aygül, 
son dönemde Büyükşehir Belediyesi’nin 
çiftçilere verdiği desteklerden dolayı büyük 
mutluluk duyduklarını ifade etti. Verilen 
fidanlardan en yüksek verimin alınabil-
mesi için gerekli desteği sağladıklarını 
söyleyen Aygül, Keles’te kaliteli üretimin 
artarak devam etmesini istediklerini ifade 
etti. Konuşmaların ardından, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve protokol 
üyeleri tarafından çiftçilere fidanlar teslim 
edildi. Program sonunda Yüksek Ziraat 
Mühendisi Erol Köse tarafından Başkan 
Aktaş’a günün anısına kilim tablo hediye 
edildi. (Bülten)

Dağ bölgesine fidan desteği
Bursa’da çiftçilere her yıl 
1,5 milyon, dönem 
sonuna kadar da 5 
milyon fide ile fidan 
dağıtmayı hedefleyen 
Büyükşehir Belediyesi, 
HAGEL marifetiyle 
Keles ilçesinde toplam 
20 bin ceviz, badem, 
ayva, vişne ve kiraz 
fidanını çiftçilerle 
buluşturdu.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan 
AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer 
Faruk Temiztürk, sözlerine görevini dev-
reden ilçe gençlik kolları başkanı Ülhak 
Eyin’e teşekkür ederek başladı. Temiztürk, 
AK Parti’de görevlere bir bayrak değişimi 
olarak bakıldığını belirterek, “İki dönem 
Yıldırım’da ilçe gençlik kollarında yöneticilik 

yaptıktan sonra il gençlik kolları yönetiminde 
de bulunan Rüştü Maviçiçek kardeşimiz 
de devraldığı emanetini daha yukarılara 
taşıyacak çalışmalar yapacağına inanıyoruz” 
dedi. Ömer Faruk Temiztürk, AK Gençliğin 
her dönemde olduğu gibi  Cumhurbaşkanı, 
AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın önümüze serdiği Türkiye Yüzyılı 
vizyonu çerçevesinde yürütülen çalışmaların 
bayraktarı olacağını belirterek, “Her alanda 
güçlü, kalkınmış, dünyada söz sahibi bir 
Türkiye hedeflerimiz doğrultusunda AK 
Gençlik olarak emin adımlarla ilerliyoruz 
ve ilerlemeye hep birlikte devam edeceğiz” 
ifadelerini kullandı. (Bülten)

Yıldırım’da AK gençlere 
yeni başkan!AK Parti Yıldırım İlçe Gençlik 

Kolları Başkanlığı’nda Rüştü 
Maviçiçek, AK Parti Genel 
Merkez Gençlik Kolları 
Başkanı Eyyüp Kadir 
İnan’dan mazbatasını alarak 
görevine başladı.

Gemlik’te Cumhuriyet Mahallesi, 
389 ve 387 sokaklarında Belediye 
Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 
10 bin metrekarelik parke taşı 
serim işlemi gerçekleştirilirken, 
Başkan Mehmet Uğur Sertaslan 
yaptığı açıklamada 
“Vatandaşlarımızın hayatlarını 
kolaylaştırmaya ve Gemlik’e 
yakışır yollar yapmaya devam 
edeceğiz” dedi.

Gemlik’e 10 bin metrekare 
parke taşı

Bursa’daki mesleki ve teknik 
eğitim kurumlarında fikri mülkiyet 
ve sınai haklar konusunda başvuru 
sayısı 5 bini aştı. 

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü 
Serkan Gür, mesleki ve teknik eği-
tim kurumlarındafikrî mülkiyet ve 
sınai haklar çalışmaları çerçevesinde 
başvuru sayısında Bursa’da rekor 
artış sağlandığını kaydederek, 
“2021 yılında 34 olan başvuru 
sayısı 163 kat artarak 5 bin 554’e 
ulaşırken; 10 olan ürün tescil sayısı 
da 37 kat artarak 373’e yükseldi.” 
dedi. Bursa’da fikrî mülkiyet ko-
nusunda çok önemli mesafe aldık-
larını belirten İl Millî Eğitim Mü-
dürü Serkan Gür; “Bakanımız Sayın 
Mahmut Özer liderliğinde yürü-
tülen Bakanlık politikaları çerçe-
vesinde, müdürlüğümüzün koor-
dinasyonundaki iş birlikleriyle okul-
larımızda yürütülen fikrî ve sınaî 
mülkiyet çalışmaları, sonuçlarını 
vermeye başladı. Bursa’da, 2021 
yılında 34 olan başvuru sayısı 163 
kat artarak 5 bin 554’e ulaşırken; 
10 olan ürün tescil sayısı da 37 
kat artarak 373’e yükseldi” dedi. 
Bursa’daki okullarda geliştirilen 
ürünler için patentleme, faydalı 
model ve marka tescillerinde önemli 
mesafeler alındığını ifade eden Ser-
kan Gür; “Bakanlığımızın politi-
kaları çerçevesinde 2019’da Ulus-
lararası Patent Birliği ile imzalanan 
iş birliği protokolünün ardından 
bu alandaki çalışmalar sistematik 
bir şekilde yürütülmeye başlandı. 
Tüm resmi ortaöğretim kurumları 
ile Bilim ve Sanat Merkezlerini de 
içine alan bu protokoller çerçeve-
sinde; Bursa’da marka-patent ko-
nusunda öğretmen ve öğrencile-
rimize çeşitli eğitimler veriliyor. 
Bu doğrultuda öğretmen ve öğ-
rencilerimize yönelik önemli far-
kındalık çalışmaları yapılıyor. Ayrıca 
patent ve marka konusunda il dü-
zeyinde çeşitli kategorilerde ödüllü 
yarışmalar da düzenleniyor.” dedi. 
Fikrî ve sınaî mülkiyet çalışmala-
rının bu alanda öğrencilerin geli-
şimine de önemli katkı sağladığını 
belirten Serkan Gür; “Yılsonu iti-
barıyla 8 bin başvuruyu ve askıda 
olan başvurularımız için sürecin 
tamamlanmasıyla bin tescili yaka-
layacağımıza inanıyorum. Bu sü-
reçlere özellikle öğrencilerimizin 
dâhil edilmesi, onlarda bu alandaki 
farkındalığı artırmış ve mezuni-
yetleri sonrasında, bu çalışmaları-
nın tescilleriyle iş hayatlarına baş-
lamaları motivasyonunu da bera-
berinde getirmiştir. Bu alandaki 
çalışmalara destek veren, sürece 
katkı sağlayan tüm yönetici, öğ-
retmen ve öğrencilerimizi tebrik 
ediyorum.” dedi. 

(İHA)

Bursa’da fikri 
mülkiyet ve sınai 
haklar konusunda 
5 bin başvuru 
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Rusya-Ukrayna savaşı sonrası enerji
kriziyle sarsılan Avrupa’nın enerji gü-
venliği açısından Türkmenistan gazının,
Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı
(TANAP) üzerinden Türkiye ve Avru-
pa’ya taşınmasını “tarihi bir olay” şek-
linde nitelendiren uzmanlar, kıta ül-
kelerinin enerji darboğazını aşmak ve
kaynak çeşitlendirmesini sağlayabilmek
için bu girişimi desteklemesi gerektiği
değerlendirmesinde bulundu. Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Ali-
yev dün Türkmenistan Devlet Başkanı
Serdar Berdimuhammedov’un ev sa-
hipliğinde Türkmenistan’ın Avaza böl-
gesinde düzenlenen “Türkiye-Azerbay-
can-Türkmenistan Devlet Başkanları
1. Zirvesi’nde” bir araya gelmiş ve
Türkmenistan gazının Tür-
kiye ve Avrupa’ya
ulaştırılması

için üç ülke arasında “Enerji Alanında
İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Mu-
tabakat Zaptı” imzalanmıştı.

Oxford Enerji Çalışmaları Enstitüsü
Araştırma Görevlisi Gulmira Rzayeva,
konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı
açıklamada, Türkmenistan’ın büyük
bir doğal gaz rezervine sahip olduğunu
ve her yıl Rusya ve Çin’e milyarlarca
metreküp gaz ihraç ettiğini söyledi.
Rzayeva, Türkmen gazının önce Azer-
baycan’a oradan da TANAP üzerinden
Türkiye ve Avrupa’ya sıvılaştırılmış
doğal gaz (LNG) olarak taşınmasının
maliyet açısından uygun olmadığını
ancak boru hattı inşa edilerek bu sev-
kiyatın yapılmasının daha uygun ol-
duğunu dile getirdi.

Bu girişim kapsamında Türkmenis-
tan’ın kara ve Hazar Denizi’ndeki tes-
islerinde gaz üretim alanlarına ilave
yatırım yapılması gerekebileceğine dik-
kati çeken Rzayeva, Türkmenistan’ın
daha önce de doğal gaz satışı konusunda

istekli olduğunu ancak Rus-
ya’nın baskısı ne-

deniyle bu
ko-

nuda adım atamadığını ifade etti. Rza-
yeva, Türkiye’nin siyasi ve askeri ba-
kımdan Türkmenistan’ı koruma ko-
nusunda kararlı olduğuna işaret ederek,
“O yüzden bugün bu tarihi fikir hayata
geçirildi. Ben bunu tarihi bir olay olarak
adlandırıyorum.” diye konuştu.

Türkmenistan gazının Türkmenis-
tan, Azerbaycan ve Türkiye’den oluşan
bir konsorsiyumla ilk başta 10 milyar
metreküp gibi bir hacimle taşınabile-
ceğini kaydeden Rzayeva, Türkmenistan
gazının Türkiye için diğer gaz tedarik
ülkelerinden maliyet göz önüne alın-
dığında daha uygun olabileceğini dile
getirdi. Rzayeva, Türkmen gazının uy-
gun bir fiyattan temin edilmesi duru-
munda Türkiye’nin gaz aldığı diğer ül-
kelere karşı elinin güçleneceğini belir-
terek, “Bu da Türkiye’yi ne yapar? Böl-
genin hatta dünyanın endüstri bakı-
mından en zengin ülkelerinden yapar.
Türkiye zaten bugün çok üretiyor, ihraç
ediyor ama bunun için gaz lazım. Eğer
Türkiye’nin gazı olursa Almanya’nın
yerini alabilir. Gelecekte bu kaynaktan
daha çok gaz tedarik edilebilir, 30 milyar
metreküp kadar, ki Türkmenistan’ın
böyle bir potansiyeli var. Bu, tabii Tür-

kiye’nin vasıtasıyla Avrupa’ya ihraç
edilebilir. “ diye konuştu. 

Türkiye’nin, Avrupa’da
derinliği en fazla olan Hol-
landa merkezli sanal doğal

gaz ticaret noktası TTF gibi gaz fiyat-
larının belirlendiği ve büyük gaz fir-
malarının yatırım yaptığı bir merkeze
dönüşmesinin uzun vadede mümkün
olabileceğini kaydeden Rzayeva, “Tür-
kiye, Rusya’nın gazını, Türkmen gazını
alarak ve LNG temin ederek bunları
Avrupa’ya ihraç ederse, bu Türkiye’yi
büyük bir gaz ihracatçısına çevirebilir,
belki de en az Rusya kadar önemli bir
gaz ihracatçısına dönüştürebilir.” ifa-
delerini kullandı. (AA)

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO),
UR-GE projeleri ile yurt dışındaki po-
tansiyel alıcı firmaları üyeleriyle buluş-
turmaya devam ediyor. Makine ve uzay
havacılık savunma sektörlerine yönelik
düzenlenen alım heyeti etkinliği BTSO
Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Başta
Doğu Avrupa, Asya, Afrika ve Ortadoğu
olmak üzere 30 ülkeden 200’den fazla
yabancı alıcının katıldığı alım heyeti et-
kinliğinde 1.000’i aşkın iş görüşmesi ya-
pıldı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İb-
rahim Burkay, düzenledikleri nitelikli
alım heyetleriyle Bursalı üretici ve ihra-
catçılara önemli işbirliği imkanları sun-
duklarını söyledi.

“MAKİNE SEKTÖRÜ 
EN ÖNEMLİ İTİCİ GÜCÜMÜZ”
Makine sektörünün Türkiye ekono-

misinin en önemli itici güçlerinden biri
olduğunu kaydeden Başkan Burkay,
“Pandemi sonrası küresel pazarda artan
talebi en iyi şekilde değerlendiren sek-
törümüz, 2021 yılını 23 milyar dolarlık
ihracatla tamamladı. BTSO olarak sek-
törün ihracat odaklı büyümesini sür-
dürmesi için önemli çalışmalar gerçek-
leştiriyoruz. Ticaret Bakanlığı destekleri
ile gerek makine gerekse de uzay havacılık
savunma sektörlerine yönelik hayata
geçirdiğimiz UR-GE projeleri ile özellikle
KOBİ’lerin ihracatçı olmaları ve yeni
pazarlara açılmalarına katkıda bulunu-
yoruz. Bursa’nın makine sektöründeki
üretim gücü dünya devleri ile rekabet
edebilecek düzeyde. Ancak üretmek tek
başına yeterli değil, önemli olan üretti-
ğinizi pazarlayabilmektir.” dedi.

“9 YILDA 28 BİN ALICI”
Türkiye’nin ihracat odaklı kalkınma

hedefleri doğrultusunda hayata geçir-
dikleri Küresel Fuar Acentesi, Ticari
Safari, nitelikli fuar organizasyonları ve
alım heyetleri gibi projelerin Bursalı fir-
maların küresel oyuncu haline gelmesinde
önemli rol oynadığına dikkati çeken Bur-
kay konuşmasını şöyle sürdürdü: “Son
9 yılda 28 binden fazla yabancı
ziyaretçiyi Bursa’da sek-
törlerimizle buluştur-
duk. Ticaret Ba-
kanlığ ımızın
destekleriyle
yürüttüğü-
müz UR-GE
projelerimizi
de potansiyel
firmalarımızı
küresel pazarla-
ra taşımak üzere
hayata geçirdik. Ma-
kine ve uzay havacılık sa-
vunma UR-GE projelerimiz kap-
samında bugün de 30 ülkeden 200 firma
işbirliği masasında buluştu. Oluşturdu-
ğumuz bu ticaret köprüleri sektörümüze
önemli kazanımlar sağlayacaktır.”

“AVRUPA’DA TALEP 
TÜRKİYE’YE YÖNELİYOR”
İkili iş görüşmelerine katılan yabancı

alıcılar ise yaptıkları değerlendirmelerde
makine sektöründe Türkiye’ye yönelen
talebe dikkat çekti. Litvanya’dan etkinliğe
katılan Jonas Bogusas, Çin ve Asya ül-
kelerinde yaşanan gelişmeler sonrası Av-
rupa’daki şirketlerin yeni ticari partner

arayışına başladığına kaydetti. Bogusas,
“Türk makine sektörünün hem kalite
hem de fiyat açısından oldukça rekabetçi
olduğunu blliyoruz. Ekonomi Bakanlı-
ğımızın daveti üzerine Bursa’ya gelerek
ikili iş görüşmelerine katıldım. Buradaki
görüşmelerimiz oldukça verimli geçti.

Gelecek dönemde işbirliği
yapabileceğimiz bir-

çok firma ile ta-
nıştık.” dedi.

Letonya’dan
k a t ı l a n
J u s t i n e
Nagle ise
Türkiye’ye
ilk kez gel-

diğini belir-
terek, iş gö-

rüşmelerinin
beklentilerinin çok

üstünde geçtiğini ifade
etti. Nagle, “Küresel ticarette

yaşanan değişim bizi Türkiye’ye yönlen-
dirdi. Şu anda Avrupa’da Türkiye’ye
önemli bir talep var.  Burada verimli gö-
rüşmeler yaptık.” diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN 
POTANSİYELİ YÜKSEK”
Ukrayna’dan katılan Viacheslav Red-

ko, Ukrayna’dan çok kalabalık bir heyetle
Bursa’ya geldiklerini belirterek, “Şu anda
Ukrayna’da savaş var ama ülkemizi ayakta
tutabilmek için çalışmak zorundayız.
Makine sektöründe Bursa ile iş yapmak
isteyen çok sayıda firmamız var. Türki-

ye’nin potansiyeli çok yüksek. Etkinliğin
ticaret hacmimizi daha üst seviyeye ta-
şıyacağına inanıyoruz.” dedi. İkili iş gö-
rüşmelerine İtalya’dan katılan Adalberto
Horak ise, “Teknik teksil ve kompozit
makineleri ile ilgileniyoruz. Bu etkinliğe
daha önce de katılmıştık. Orada tanışıp
şu anda birlikte çalıştığımız birçok firma
var. Bugünkü görüşmelerimizde de emi-
nim yeni işbirlikleri kuracağız. Türkiye,
makine sektörünün tüm kollarında çok
iyi partnerler bulabileceğimiz bir ülke.”
diye konuştu.

“FİRMALAR MEMNUN AYRILDI”
İkili iş görüşmelerinde Makine UR-

GE üyesi 40, Uzay Havacılık Savunma
UR-GE üyesi ise 60 firma yer aldı. Nukon
Lazer Makine’den Ozan Kılıç, etkinlikte
özellikle Doğu Avrupa ve Rusya’dan gelen
firmalarla görüşmeler gerçekleştirdiklerini
belirtti. Kılıç, “Etkinliğin faydalı olduğunu
düşünüyoruz. Yurt dışından gelen fir-
malarla yatırım planlarını görüştük.
Önümüzdeki süreçte bu firmalarla ye-
niden temasta bulunacağız.” dedi. Nu-
mesys firmasını temsilen ikili iş görüş-
melerine katılan Hilal Uysal ise
“BTSO’nun organizasyonunda ilk kez
yer alıyoruz. Faaliyetlerimizi yurt dışına
yönlendirme hedefimiz var. İkili iş gö-
rüşmeleri etkinliği bize bu anlamda müt-
hiş bir fırsat sundu. Farklı ülkelerde,
farklı faaliyet alanlarında çalışan firma-
larla bire bir görüşmemiz çok faydalı
oldu. Etkinlikte çok güzel geri dönüşler
aldık.” dedi. (Bülten)

Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası’nın (TCMB) resmi rezerv
varlıkları, kasımda bir önceki aya
göre yüzde 7,8 artarak 122,4 mil-
yar dolara yükseldi. TCMB tara-
fından, Kasım 2022 dönemine
ilişkin “Uluslararası Rezervler ve
Döviz Likiditesi Gelişmeleri” ve-
rileri yayımlandı. Buna göre, resmi
rezerv varlıkları kasımda bir ön-
ceki aya kıyasla yüzde 7,8 artarak
122,4 milyar dolara yükseldi.
Aynı dönemde döviz varlıkları
yüzde 7,2 artışla 72 milyar dolara,
altın cinsinden rezerv varlıkları
da yüzde 10,1 yükselişle 43 milyar
dolara çıktı.

Vadesine 1 yıl veya daha az
kalmış Merkezi Yönetim ve Mer-
kez Bankasının önceden belir-
lenmiş döviz çıkışları (döviz kre-
dileri, menkul kıymetler ve mev-
duat işlemlerinden doğan yü-
kümlülükler) kasımda bir önceki
aya göre yüzde 1,5 artarak 29,1
milyar dolar seviyesinde gerçek-
leşti. Bu tutarın 22,9 milyar doları
anapara, 6,2 milyar doları faizden
oluştu. Aynı dönemde, Merkez
Bankasının yurt içi ve yurt dışı
yerleşik bankalarla yaptığı finan-
sal türev işlemlerinden kaynak-
lanan net döviz ve altın yüküm-
lülükleri yaklaşık 68,4 milyar do-
lar düzeyinde gerçekleşirken, bu
tutarın 37,2 milyar doları bir ay
vadeli olarak kayıtlara geçti. Şarta
bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde
ödenecek Hazine garantili dış
borçlar ile diğer yükümlülükler-
den (döviz ve altın cinsinden zo-
runlu karşılıklar bloke hesabı ve
akreditifler) oluştu. Söz konusu
yükümlülükler kasımda bir önceki
aya göre yüzde 1,4 azalarak 55,7
milyar dolara indi.              (AA)

Bütçe Kasım’da
108 milyar 
305 milyon lira
fazla verdi  

Merkezi yönetim bütçesi Ka-
sımda 108 milyar 305 milyon
lira fazla verdi. Merkezi yönetim
bütçe gelirleri Kasımda 347 mil-
yar 734 milyon lira, giderleri
239 milyar 429 milyon lira oldu,
merkezi yönetim bütçesi Kasım-
da 108 milyar 305 milyon lira
fazla verdi. Hazine ve Maliye
Bakanlığı, kasım ayına ilişkin
bütçe gerçekleşmeleri raporunu
açıkladı. Buna göre, kasımda
bütçe gelirleri, geçen yılın aynı
ayına kıyasla yüzde 107,3 artarak
347 milyar 734 milyon liraya,
bütçe giderleri yüzde 76,4 artışla
239 milyar 429 milyon liraya
yükseldi.

Bütçe gelirleri ocak-kasım dö-
neminde ise geçen yılın aynı dö-
nemine kıyasla yüzde 100,2 ar-
tışla 2 trilyon 547 milyar 156
milyon lira, bütçe giderleri yüzde
94,7 yükselişle 2 trilyon 567
milyar 605 milyon lira oldu. Böy-
lece merkezi yönetim bütçesi
Kasımda 108 milyar 305 milyon
lira fazla, ocak-kasım döneminde
ise 20 milyar 449 milyon lira
açık verdi. Merkezi yönetim büt-
çe giderleri Kasım 2021’de 135
milyar 757 milyon lira iken geçen
ay yüzde 76,4 artışla 239 milyar
429 milyon liraya yükseldi. Böy-
lelikle bu yıl merkezi yönetim
bütçe giderleri için öngörülen 2
trilyon 831 milyar 472 milyon
lira ödeneğin yüzde 8,5’i kulla-
nılmış oldu. (AA)

TCMB’nin rezerv
varlıkları 122,4
milyar dolar  

BTSO tarafından makine
ve uzay havacılık
savunma sektörlerine
yönelik yürütülen
Uluslararası Rekabetçiliğin
Geliştirilmesinin
Desteklenmesi (UR-GE)
projeleri kapsamında 30
ülkeden 200’ü aşkın
yabancı alıcı Bursalı
firmalarla bir araya geldi.

Uzmanlar, Rusya-Ukrayna
savaşı sonrası enerji kriziyle
sarsılan Avrupa’nın enerji
güvenliği açısından
Türkmenistan gazının,
Trans Anadolu Doğal Gaz
Boru Hattı (TANAP)
üzerinden Türkiye ve
Avrupa’ya taşınmasını
“tarihi bir olay” 
şeklinde nitelendirdi.

“Tarihi öneme sahip bir girişim” 

TÜRKİYE, TÜRKMEN
GAZI İÇİN
İŞBİRLİĞİNE HAZIR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-
menistan’daki zirvede gaz konusun-
daki işbirliğiyle ilgili “Türkmen doğal
gazının da Batı pazarlarına aynı
şekilde nakline yönelik çalışmalara
artık başlamamız gerekiyor. Hazar’daki
dostluk sahasında da Türkmen ve
Azerbaycanlı kardeşlerimizle
işbirliğine hazırız.” açıklamasında
bulunmuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu da Türkmenistan doğal
gazının üç ülkenin yararına olacak
şekilde ortak adımlar atmaya hazır
olduklarını belirterek bu konuda bir
çalışma grubu oluşturma kararı
aldıklarını söylemişti.

200’ü aşkın yabancı alıcı
Bursalı makinecilerle buluştu 
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DİŞ PROTEZ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR 
GEMLİK DEVLET HASTANESİ- 

SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
GEMLİK DEVLET HASTANESİ 2023 YILI 11 AYLIK AÇIK İHALE İLE KRON-KÖPRÜ,
TOTAL, PARSİYEL PROTEZ METAL DÖKÜM VE BİTİM İŞLERİ MALZEMELİ HİZMET ALIMI
(8 KALEM) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/1390749
1- İdarenin
a) Adı : GEMLİK DEVLET HASTANESİ- SAĞLIK BAKANLIĞI 

BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : CİHATLI MH. CİHATLI SK. NO:207 16600 GEMLİK/BURSA
c) Telefon ve faks numarası : 2245173400 - 2245173416
ç) İhale dokümanının görülebileceği
ve e- imza kullanılarak 
indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : GEMLİK DEVLET HASTANESİ 2023 YILI 11 AYLIK 

AÇIK İHALE İLE KRON-KÖPRÜ, TOTAL, PARSİYEL 
PROTEZ METAL DÖKÜM VE BİTİM İŞLERİ 
MALZEMELİ HİZMET ALIMI (8 KALEM)

b) Niteliği, türü ve miktarı : 8 KALEM ( 11 AYLIK KRON-KÖPRÜ, TOTAL, 
PARSİYEL PROTEZ METAL DÖKÜM VE BİTİM 
İŞLERİ MALZEMELİ HİZMET ALIMI )

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden 
ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : GEMLİK DEVLET HASTANESİ Diş Poliklinikleri (CİHATLI 

MAH. CİHATLI SOK. NO:207 GEMLİK/BURSA)
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.02.2023, işin bitiş tarihi 31.12.2023
d) İşe başlama tarihi : 01.02.2023
3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.01.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e- tekliflerin açılacağı adres) : GEMLİK DEVLET HASTANESİ TOPLANTI SALONU 

(CİHATLI MAH. CİHATLI SOK. NO:207 GEMLİK/BURSA)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygu-
lanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat
dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş
için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
-Diş Protez Laboratuarı Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak alınan ilgili Kurumca ve-
rilmiş “Çok Amaçlı Diş Protez Laboratuarı Ruhsatı”nı ve " Diş Protez Laboratuarı Mes'ul
Müdürlük Belgesi"'ni ihale dosyasında sunmak zorundadır.
-Teknik şartnamede UBB/ÜTS kaydı istenen çekirdek metal, akrilik ve seramik tozların,
kullanılacak dişlerin, protez kaide akriliği, basplak, vb. malzemelerin TİTUBB/ÜTS kayıt-
larını ve Brinel sertlik derecesini gösterir belgeyi ihale dosyasında sunacaklardır. Bu
Malzemeler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetme-
liği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında
ise kapsam dışı olduğuna dair üretici beyanını ihale dosyasında sunulacaktır.
- İstekli firma(iş ortaklıklarında herhangi birisi) ihale tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dol-
mamış TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmalı ve ihale dosyasında sunmalıdır.
-İsteklilerin yukarıda belirtilen belgelerin içeriğini ve/veya açıklamaları ÜTS (Ürün Takip
Sistemi)'nin resmi web sitesinde yapılacak sorgulamada da sağlamaları gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel  kişilerde;  isteklilerin  yönetimindeki  görevliler  ile  ilgisine  göre,  ortaklar  ve  or-
taklık  oranlarına  (halka  arz  edilen  hisseler  hariç)/ üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler ida-
rece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarı-

sından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya
yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tari-
hinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak
bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen
üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belir-
tebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin
bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bi-
lançosuna ilişkin bilgileri belirtmeyenler, iki önceki yıla ait belgelerdeki bilgileri sunabilirler. Bu
belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgelerine ilişkin bilgileri ile üç
önceki yıla ilişkin belgelerindeki bilgileri sunabilirler.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen be-
delin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kri-
tere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde
son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanama-
dığına bakılır.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın
gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki ön-
ceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların
parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif
edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş
deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektörde gerçekleştirilmiş Kron-Köprü,Total,Protez,
Metal Döküm ve Bitim İşleri veya ihale konusu iş kalemlerinden her hangi biri veya bir
kaçı veya tamamını kapsayan hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek
olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak,
teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler  tekliflerini,  her  bir  iş  kaleminin  miktarı  ile  bu  iş  kalemleri  için  teklif  edilen
birim  fiyatların  çarpımı  sonucu  bulunan  toplam  bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde ve-
rilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanu-
nun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Türkmenistan dönüşü uçakta gazetecilere
değerlendirmelerde bulundu, gündeme ilişkin
soruları yanıtladı. “Rusya Devlet Başkanı
Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştir-
diniz. Orada Suriye başlığı adı altında Soçi
Mutabakatı’nı hatırlattınız. Sonrasında Pu-
tin’in Orta Doğu Temsilcisi, ‘Türkiye ile gö-
rüşmeler devam edecek’ dedi ve ‘Bir kara
operasyonu yapılmaması yönünde ikna ça-
lışmalarımızı sürdüreceğiz’ ifadesini kullandı.
Siz de ‘Birlikte karar ve uygulama noktasında
destek istedik.’ dediniz. Bu kapsamda acaba
ortak bir operasyon veya ortak bir çalışma
mekanizması mı söz konusu olacak? Nedir
bu birlikte karar ve uygulama?” sorusuna
Erdoğan, şu yanıtı verdi: “Burada, her ikisinde
de şu anda belki gündemde olmayan ama
daha sonra gelişmelerle gündeme gelebilecek
birçok başlık söz konusu. Ama dikkat eder-
seniz bir şeyi daha açıkladım. O da şu, biz,
şu an itibarıyla Suriye-Türkiye-Rusya üçlü
olarak bir adım atalım istiyoruz. Bunun için
de önce istihbarat örgütlerimiz bir araya
gelsin, ardından savunma bakanlarımız bir
araya gelsin, daha sonra dışişleri bakanlarımız
bir araya gelsin. Onların yaptığı görüşme-
lerden sonra da biz liderler olarak bir araya
gelelim. Bunu da Sayın Putin’e teklif ettim.

O da buna olumlu baktı. Böylece bir dizi gö-
rüşmeler zincirini başlatmış olacağız. Süratle
adım atılması gereken bir diğer konu daha
var. O da nedir? Terör örgütleri Suriye’de,
özellikle Suriye’nin kuzeyinde rahat dur-
muyorlar. Zaman zaman ülkemizi oradan
tehdit, tahrik ediyorlar, her şeyi yapıyorlar.
Bizim de Soçi Mutabakatı olsun, Astana
olsun buralarda verilmiş kararımız var. Nedir
bu karar? Sınırımızdan 30 kilometre güneyde
biz rahatsız edildiğimiz zaman bu bizim gü-
venlik koridorumuzdur. Bu güvenlik kori-
dorunda biz her türlü adımı atarız.”

“BEN, KİMİNLE GÖRÜŞECEĞİMİ 
İZİN ALARAK YAPMAM”
“Suriye, Rusya bir arada bir adım atalım

istiyoruz dediniz. Elbette bunun zamanlaması
önemli olacaktır. ABD eski Suriye Özel Tem-
silcisi James Jeffrey, ‘ABD’nin Esad’la gö-
rüşmeye olumlu bakmadığı’ yönünde bir
açıklama yaptı. Bunu nasıl değerlendiriyor-
sunuz?” sorusuna Erdoğan, “Siz demek ki
hala Cumhurbaşkanı’nızı tanıyamadınız.

Ben, kiminle, ne zaman, nasıl görüşeceğimi
birilerinden izin alarak yapmam. Ben, Mısır
Cumhurbaşkanı’yla Katar’da bir görüşme
yaptım. Kimseden izin almadım. Suriye ko-
nusunda atacağımız adımlarda belirleyici
husus da ulusal çıkarlarımız olacaktır. Suri-
ye’de güvenli bölgeden tutun, terör örgütüne
karşı alacağımız tedbirler içerisinde bu da
bizim atacağımız adımlardan bir tanesidir.”
yanıtını verdi.

“ALDIĞIMIZ ÇOK CİDDİ 
TEDBİRLER VAR”
“Çocuk istismarı bahanesiyle CHP’nin

28 Şubat’ı hatırlatan bir tavır içerisinde ol-
duğunu görüyoruz. Muhafazakar kesimi
rencide eden, hatta tehdit eden bir dil kulla-
nıyorlar. Aynı zamanda altılı masada 28 Şu-
bat’ın savunucuları ile mağdurları oturuyorlar.
Bu, onlar arasındaki makası da açıyor. Siz
CHP’nin bu tutumunu nasıl değerlendiri-
yorsunuz? Bunun için 28 Şubat zihniyetinin
bir kalıntısıdır ya da oylarına talip oldukları
muhafazakar kesime karşı yaptıkları takiyenin

bir göstergesidir denilebilir mi?” sorusu üze-
rine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
“Her şeyden önce bir yavrumuzun 6 yaşın-
dayken yaşadığı iddia edilen olayda bu
yavruyu korumak veya bu yavrunun huku-
kunu savunmak anlamında CHP’nin ciddi
manada bir adım attığını mı düşünüyorsu-
nuz? Bu CHP’ye şunu söylemek lazım; sen
10, 11, 12, 13, 14 yaşında kızları dağa
kaçırılan Diyarbakır annelerini bugüne kadar
hiç savundun mu? O gözü yaşlı anneleri bu-
güne kadar hiç gidip ziyaret ettin mi? Bu
dağdaki, bu Kandil’deki teröristlerin, bu yav-
ruları silahlandırdığını, onlara taciz tecavüz
ettiklerini bildiğin halde, bu yönde attığın
bir adım var mı? Şu anda onların arkasında
olan, onlarla beraber olan PKK’nın parla-
mentodaki uzantılarıyla sen şu anda seçim
hazırlığı yapıyorsun. Onlar altılı masada
değil ama altılı masanın dışından sana zaten
şu anda yön veriyorlar. Sen de onlarla beraber
dirsek teması içerisindesin, zihinsel temas
içerisindesin ve seçime de onlarla beraber
hazırlanıyorsun. Onun bir defa bu şekil bir
sabiyi savunma noktasındaki olayı istismar-
dan başka bir şey değildir. Bu konuda samimi
değildir, bu konuda dürüst değildir. Bunun
Adalet Bakanlığının kapısına giderek yaptığı
tamamen şovdur. Hayatı şov. Önce sen şu
dağa kaçırılmış yüzlerce kızın hesabını ver.
Onların arkasında duranlarla beraber dirsek
temasında olma, zihinsel temasta olma.
Önce bunu çöz, bunu hallet. Onun için
CHP’nin bu noktada herhangi bir samimiyeti
yoktur. Altılı masada bu gördüğünüz kişilerin
de maalesef ondan farkı yoktur.” (AA)

AK Parti Muğla Milletvekili Yel-
da Erol Gökcan, 2023 bütçesi hak-
kında AK Parti Grubu adına yaptığı
konuşmada, “Genel Başkanımız
Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde,
kalkınmaya büyümeye devam edi-
yoruz. Güçlü Türkiye’nin inşasını
kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi. Gök-
can, “Muhalefetin tüm karalama-
larına rağmen, Cumhurbaşkanımız,
Genel Başkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’ın liderliğinde, kalkınmaya
büyümeye devam ediyoruz. Bütün
dünyanın gıpta ile baktığı bir dünya
lideri var. Rusya - Ukrayna tahıl
koridoru anlaşmasına ev sahipliği
yapan, dünyanın gıdaya ulaşmasını
sağlayan bir Recep Tayyip Erdoğan
var bugün. Bir de Amerika’ya, İn-
giltere’ye. Bugün de Almanya’ya
turistik gezi yapan, ithal ekonomi
komiserlerine bel bağlayan CHP
Genel Başkanı var. İşte vizyon farkı
bu. Türkiye’yi ayaklarındaki pran-
galardan kurtardıkça gördük ki 20
yılda asırlık işler yapmak müm-
künmüş. Artık sinsi oyunlarla isti-
kameti belirlenen, her 20 yılda bir
geriye götürülen Türkiye yok. Büyük
ve güçlü Türkiye’nin inşasını ka-
rarlılıkla sürdüreceğiz. Durmadan,
dinlenmeden yolumuza devam edi-
yoruz” dedi. (İHA)

Erdoğan: “Üçlü olarak bir
adım atalım istiyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan
“Suriye-Türkiye-Rusya

üçlü olarak bir adım
atalım istiyoruz. Önce

istihbarat örgütlerimiz,
ardından savunma

bakanlarımız, daha sonra
dışişleri bakanlarımız bir
araya gelsin. Sonra da biz

liderler olarak bir araya
gelelim.” dedi.

Gökcan: “Güçlü
Türkiye’nin inşasını
kararlılıkla sürdüreceğiz”    



Bakan Çavuşoğlu, Belçika Dışişleri, 
Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kül-
türel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib ile 
Bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavu-
şoğlu ile Lahbib, görüşmenin ardından 
ortak basın toplantısı düzenledi. Mevlüt 
Çavuşoğlu, DEAŞ’la mücadelede 4 bin 
500 teröristi etkisiz hale getiren başka 
bir ülke olmadığına dikkati çekti. Terörle 
mücadelede “amasız ve fakatsız” müca-
dele etmeleri gerektiğine işaret eden Ça-
vuşoğlu, “Bu konuda da sizden dayanışma 
bekliyoruz. Sizden de beklentimiz Bel-
çika’daki şu anda çok faal olan ve tüm 
Avrupa’daki terör faaliyetlerini yürüten 
PKK kuruluşlarına karşı tedbir almanız 
ve mücadele etmeniz.” dedi. 

Avrupa’da artan ırkçılık ve İslam düş-
manlığından Belçika’da yaşayan Türk 
vatandaşlarının da etkilendiğini belirten 
Çavuşoğlu, “Camilere, vatandaşlarımıza 
yönelik saldırılara karşı Belçika yöneti-
minin ciddi adımlar atmasını, tedbirler 
almasını bekliyoruz. Türk toplumunu 
ilgilendiren konularda Belçika ile bundan 
sonra da iş birliği yapmak istiyoruz. Vize 
başvurularında diğer AB ve Batılı ülkelerle 
yaşadığımız gibi Belçika ile de bazı so-
runlar yaşadık. Bazı ülkeler hızlandırmak 
için adımlar attı, aynı davranışı Belçi-
ka’dan da bekliyoruz. Müttefikimiz Bel-
çika’da PKK, DHKP-C ve FETÖ bağlantılı 
oluşumlar var. Hatta PKK’nın tüm Av-
rupa’da illegal faaliyetlerini koordine 
eden kuruluş Belçika’dadır. Belçika’yı 
terör örgütlerinin merkezi olarak kul-

lanmasının engellenmesi gerekiyor, terör 
ile mücadelede dayanışma halinde ol-
mamız gerekiyor. NATO için iki tehdit 
var; biri Rusya, ikinci tehdit terör” ifa-
delerini kullandı. 

ÇAVUŞOĞLU’NDAN BELÇİKALI  
MEVKİDAŞINA “SEÇİM VE  
TERÖR” CEVABI 

Konuk bakan Hadja Lahbib ise sa-
mimi bir görüşme gerçekleştiğini kay-
dederek, “Mevlüt Bey’den çok şeyler 
bekliyoruz. Önümüzdeki yıl yüzüncü yı-
lını kutlayacak olan Türkiye’den çok şey 
bekliyoruz. Bu bağlamda yapılacak se-
çimlerde Türk halkının seçimini ortaya 
koyacak bir şekilde olmasını bekliyoruz” 
açıklamasında bulundu. Bakan Çavu-
şoğlu, konuk bakanın Türkiye’de yapılacak 

seçimlere ilişkin sarf ettiği sözlere cevap 
vererek şunları söyledi: “Gelecek seçim-
lerle ilgili uyarı yapmanızı ben çok ya-
dırgadım. Türkiye’de seçimler demokratik 
ve şeffaf olur. Her zaman halkın iradesi 
yansımıştır. Türkiye’de hükümetler her 
zaman halkın oyu ve tercihi ile görev 
başına gelir, değişim olunca da halkın 
oyu ile olur. Burada bize karşı da darbe 
girişimi oldu, sizde FETÖ’cüler de oldu. 
Antidemokratik şeylere karşı her zaman 
güçlü duruyoruz. İkincisi Türkiye’ye karşı 
‘dayanışma’ ifadesinde bulunuyorsunuz 
ama terör ile mücadele etmememize 
karşı oluyorsunuz. Bizim terörle müca-
delede sivillere hiçbir zaman zararımız 
olmaz. Sivil altyapıları hedef almayız, 
biz doğrudan teröristleri hedef alırız. 
Keşke Irak, DEAŞ’a karşı olduğu gibi 

PKK’ya karşı da bu mücadeleyi yürüte-
bilse, ülkesini temizleyebilse. Suriye’de 
keşke 2019 anlaşmasına göre Amerika 
ve Rusya sözlerinde dursaydı da buralar 
temizlenseydi. Tamam kınayalım saldırı 
olduğu zaman, ama bu arada Türkiye 
herhangi bir şey yapmasın, sonra tekrar 
saldırı olursa yine kınarız, dayanışma 
gösteririz. O öyle olmaz. Terörle müca-
delede ne gerekiyorsa uluslararası hukuk 
haklarımızı kullanarak yapmak zorun-
dayız, karaysa kara, havaysa hava.” 

Bakan Çavuşoğlu, siviller konusunda 
Türkiye’nin en hassas ülkelerden biri 
olduğunun altını çizerek, “Yok havadan 
yapmayın, yok karadan yapmayın.’ Bun-
lara biz karşıyız. DEAŞ ile mücadelede 
bizden daha kararlı bir ülke yok. Biz 
DEAŞ ile sahada göğüs göğüse çarpışırken 
‘karadan DEAŞ’a müdahale etmeyin’ 
diye bir telkin gelmediyse bize, PKK ile 
mücadelemizde de bunun gelmemesi la-
zım. Terörle mücadelede amasız fakatsız 
mücadele etmemiz lazım. Bu konuda 
da dayanışma bekliyoruz. Sizden bek-
lentimiz Belçika’da PKK kuruluşlarına 
karşı tedbir almanız ve mücadele etmeniz. 
Daha dün büyükelçiliğimizin önünde te-
rörist başının ve PKK’nın paçavralarının 
kullanıldığı gösteriler oldu. DEAŞ nasıl 
kendi paçavralarını Belçika’da kullana-
mıyorsa, PKK’ya da izin vermemeniz la-
zım. Terör ile mücadelede samimi olalım” 
şeklinde konuştu. 

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin terörle 
mücadelede ne gerekiyorsa uluslararası 
haktan doğan haklarını kullanabileceğini 
belirterek şöyle devam etti: “Suriye’den 
son 2 yılda gelen 2 bin saldırının sadece 
2 tanesi, Irak’tan son bir yıl içinde gelen 
937 saldırıdan sadece 2 tanesi herhangi 
bir Avrupa Birliği ülkesine ya da ABD’ye 
gelseydi bu ülkeler ne yapardı? Sessiz 
mi kalırdı? Sessiz kalmazdı.” Siviller ve 
sivil altyapılar konusunda Türkiye’nin 
en hassas ülkelerden biri olduğunun 
altını çizen Çavuşoğlu, ancak “havadan 
veya karadan operasyon yapmayın” şek-
lindeki sözlere karşı olduklarını vurguladı. 
(AA-İHA) 
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Van’da çocuklarının dağa kaçırılma-
sından HDP’yi sorumlu tutan aileler, il 
başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerine 
bu hafta da devam etti. Cumhuriyet Cad-
desi’nde bir araya gelen aileler, “Anneler 
HDP’yi lanetliyor”, “Evlat nöbetindeyiz”, 
“Artık yeter, yakamızdan düşün”, “Şehidime 
dokunma, onlar bize emanet”, “Çocukla-
rımız kimsenin piyonu olmayacak” ve “Van 
anneleri evlat nöbetinde” yazılı dövizler 
taşıdı. HDP ve terör örgütü PKK aleyhine 
slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne 
kadar yürüyen aileler, partililere tepki gös-
terdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında 
bulundu. Eyleme katılmak için Hakkari’nin 
Yüksekova ilçesinden gelen anne Zümrüt 
Salim, AA muhabirine, oğlunun 6 yıl önce 
dağa kaçırıldığını söyledi. 

HDP ve PKK’dan çocuklarını istedik-
lerini dile getiren Salim, şöyle konuştu: 
“Onlardan oğlumun dışında bir şey iste-
miyorum. Oğlum hafızlık okuyordu. Med-
reseden çıkıyor, HDP oğlumu kaçırıyor 
PKK’ya veriyor. HDP oğlumu nasıl götür-
müşse öyle de getirsin. Onlar bizden ne 
istediler? İnsanların çocuklarını kaçırmışlar, 
dağa göndermişler. Allah’tan korkmuyorlar. 
Neden kendi evlatlarını göndermiyorlar? 
Onları güzel yaşatıyorlar, güzel okullarda 
okutuyorlar, bizim çocuklarımızı da ma-
ğaralarda yaşatıyorlar. Allah hakkımızı on-
larda bırakmasın. O acıyı onlar da yaşasın. 
Oğlum beni duyuyorsan, görüyorsan gel. 
Devletimiz güçlüdür. Kim ne derse desin 
yalan söylüyorlar, devletimiz size bir şey 
yapmaz. Seni çok özledim. Artık hasretine 
dayanamıyorum.” (AA)

MİT’ten PKK’nın 
2 sorumlusuna 
operasyon 

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), gü-
venlik güçlerine yönelik havan saldırılarını 
organize eden PKK’lı Osman Mutlu ile 
sözde propaganda sorumlusu Songül 
Tarıncı’yı, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde 
etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynakla-
rından edinilen bilgiye göre, 2010’da 
terör örgütünün şehir faaliyetlerinde 
çeşitli görevler alan “Roza” kod adlı 
terörist Tarıncı, 2013’te Diyarbakır’da 
örgütün kırsal kadrosuna katıldı. 

Suriye’de güvenlik güçlerinin ope-
rasyonlarına karşı eylemlere katılan, 
Irak’ın Gare bölgesinde teröristlere silahlı 
ve ideolojik eğitimler veren sözde “apollo 
akademileri”nde sorumlu düzeyde faa-
liyet gösterdiği belirlenen Tarıncı ve 2 
koruması, MİT’in operasyonuyla etkisiz 
hale getirildi.  

Mardin hudut hattında görevli gü-
venlik güçlerine yönelik havan saldırılarını 
organize ettiği, bomba, silah aktarım 
gibi terörist faaliyetleri yönettiği belirlenen 
PKK/YPG mensubu “Dilxwaz Agir” kod 
adlı Osman Mutlu da MİT tarafından 
Suriye’nin Amude bölgesinde patlayıcı 
mühimmatların bulunduğu araç içeri-
sinde etkisiz hale getirildi. (AA)

2 terörist daha 
teslim oldu 

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları 
sonucu terör örgütü PKK/KCK’dan 
kaçan 2 teröristin daha güvenlik güç-
lerine teslim olduğunu bildirdi. İçişleri 
Bakanlığından yapılan açıklamada, 
Bakanlık koordinasyonunda Emniyet 
Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel 
Komutanlığı tarafından yürütülen ikna 
çalışmaları sonucu teslim olan terö-
ristlerin, 2015 ve 2016’da terör örgü-
tüne katıldığı, son olarak Irak’ta faaliyet 
yürüttüklerinin tespit edildiği belirtildi. 
Açıklamada, bu yıl sadece ikna yoluyla 
teslim olan örgüt mensubu sayısının 
121’e yükseldiği kaydedildi. (AA)

Aileler HDP İl 
Başkanlığı önündeki 
eylemlerini sürdürdü 

Dışişleri Bakanı 
Çavuşoğlu, Belçika 
Dışişleri, Avrupa İşleri, 
Dış Ticaret ve Federal 
Kültürel Kurumlar 
Bakanı Hadja Lahbib’e, 
“Sizden beklentimiz 
Belçika’daki şu anda çok 
faal olan PKK 
kuruluşlarına karşı tedbir 
almanız ve mücadele 
etmeniz.” dedi.

Çavuşoğlu: “Belçika’dan beklentimiz 
PKK’ya karşı tedbir”   

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkeme-
since, İstanbul Anadolu Cumhuriyet 
Başsavcılığının, müşteki Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı ile müşteki 
H.K.G’nin avukatlarının sanıklarla il-
gili tutuklama taleplerinin değerlen-
dirilmesinin ardından sanıklar Kadir 
İ. (47) ile Yusuf Ziya G. (59) hakkında 
yakalama emri çıkarıldı. İstanbul Em-
niyet Müdürlüğü Asayiş Şube Mü-
dürlüğü görevlilerince dün akşam 
Pendik’te gözaltına alınan Kadir İ’nin 
ardından Yusuf Ziya G. de yakalandı. 
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 
Kadir İ. ile Yusuf Ziya G, polis eşliğinde 
Kartal’daki İstanbul Anadolu Adalet 
Sarayı’na getirildi. 

NE OLMUŞTU? 
İstanbul’da küçük yaşta kız çocu-

ğuna cinsel istismarda bulunulduğu 
iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet 
Başsavcılığınca soruşturma başlatıl-
mıştı. Soruşturma sonucunda hazır-
lanan ve Anadolu 2. Ağır Ceza Mah-
kemesince kabul edilen iddianamede, 
sanık Kadir İ’nin “nitelikli cinsel saldırı” 
ve “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” 
suçlarından 30 yıldan az olmamak 

üzere, diğer sanıklar Yusuf Ziya G. ve 
Fatıma G’nin de “çocuğun nitelikli 
cinsel istismarına iştirak” suçundan 
18 yıldan az olmamak üzere hapisle 
cezalandırılması istenmişti. Adalet Ba-
kanı Bekir Bozdağ, Hakimler ve Savcılar 
Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla, 6 ya-
şındaki kız çocuğunun cinsel istisma-
rına yönelik iddialarla ilgili 2012’de 
hukuka aykırı olarak kovuşturmaya 
yer olmadığına dair karar verdiği iddia 
edilen cumhuriyet savcısı hakkında 
HSK’ye inceleme izni vermişti. Bunun 
üzerine savcı hakkında HSK Birinci 
Dairesince inceleme başlatılmış ve 
müfettiş görevlendirilmişti. 

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 
22 Mayıs 2023 olarak belirlenen du-
ruşma tarihinin, Aile ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığının talebi üzerine 
30 Ocak 2023’te yapılmasına karar 
vermişti. Mahkeme, talepler üzerine 
sanıklar Kadir İ. ile Yusuf Ziya G. 
hakkında “üzerlerine atılı suçun vasıf 
ve mahiyeti, atılı suçun CMK’nin 
100/3. maddesinde gösterilen katalog 
suçlardan olması, CD çözümünü içerir 
bilirkişi raporu, bu suç için yasada 
öngörülen alt ve üst sınırlar, kaçma 
şüphesi ve mevcut delil durumu” ne-
deniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına 
yönelik haklarında yakalama emri 
çıkartılmasına oy birliğiyle hükmet-
mişti. (AA) 

Başta 8 ilde faaliyet gösteren 12 suç 
grubuna karşı ülke genelinde dün baş-
latılan “Zincir 2” operasyonu kapsamında, 
yasa dışı sahte içki üretiminin yapıldığı, 
depolandığı ve satışa hazır bekletildiği 
tespit edilen 590 adrese baskın düzen-
lendi. Ekipler, 48 bin 526 litre, 3 bin 94 
şişe sahte ve kaçak içki, 3 bin 469 içki 
aroması, 6 bin 13 boş içki şişesi, 6 bin 
29 etiket, 2 bin 87 sahte bandrol ele ge-
çirdi. Çalışmalarda, 12 yasa dışı içki ima-
lathanesi de deşifre edildi. 

Maddi menfaat elde etmek amacıyla 
merdiven altı imalathanelerde üretilen 
sahte içkiyi piyasaya sürerek insan sağ-
lığını tehdit eden gruplara yönelik çalış-
malarını sürdüren KOM ekiplerince, dün 
eş zamanlı başlatılan operasyonlarda 
gözaltına alınan şüpheli sayısı 209’a yük-
seldi. İçki kaçakçılığına yönelik geçen yıl 
düzenlenen operasyonlarda, 700 bin 881 
litre ile 169 bin 208 şişe sahte içki ele 
geçirildi, 244 yasa dışı içki imalathanesi 
deşifre edildi. Yılbaşından itibaren aynı 

kapsamda düzenlenen operasyonlarda 
ise 1 milyon 353 bin 586 litre ile 314 
bin 54 şişe sahte içki ele geçirildi, 241 
yasa dışı içki imalathanesi mühürlendi. 

YANLIŞ İSİMLERLE  
KİMLİKLERİNİ GİZLEMİŞLER 
Ekiplerin soruşturma süreci ve ope-

rasyon sırasında yaptıkları tespitler, suç 
gruplarının yöntemlerini de deşifre etti. 
Şüphelilerin, özellikle sahte içki üreti-
minde kullanılan etil alkolü ve aromaları, 
kargo yoluyla talep edenlere ulaştırmaya 
çalıştıkları ve kargo gönderilerine yanlış 
isimler vermek suretiyle kimliklerini giz-
ledikleri tespit edildi. Bu ürünleri, “de-
zenfektan” ve “yüzey temizleyicisi” adı 
altında piyasaya sürmeye çalıştıkları or-
taya çıkan şüphelilerin, marka ve etiket 
sahteciliği ile taklit bandrol gibi yön-
temlere başvurdukları da belirlendi. 

Ekiplerin, geçen yıl ve bu yıl düzen-
lediği operasyonlarla ortaya çıkardığı 
imalathaneler, sahte içkilerin merdiven 
altı yöntemlerle ve hijyen kurallarına 
uyulmadan üretildiğini de ortaya çıkardı. 
Sahte içkileri, çöplerden topladıkları boş 
içki şişelerini, tuvalet gibi hijyenik ol-
mayan ortamlara kurdukları düzeneklerle 
dolduran şüphelilerin, bunları satış ön-
cesinde garaj, sığınak gibi havalandırma 
olmayan yerlerde depoladıkları da tespit 
edildi. KOM birimleri, polisin her ope-
rasyonu sonrası yeni yöntemler bulan 
kaçakçıları, yaptıkları titiz çalışmalarla 
ortaya çıkardı. (AA)

“Zincir 2” operasyonunda 
gözaltına alınan şüpheli 
sayısı 209’a yükseldi  
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele (KOM) Başkanlığı 
koordinesinde düzenlenen, 
kaçak ve sahte alkol imal ve 
ticaretinin engellenmesine 
yönelik operasyonda haklarında 
gözaltı kararı verilen 
şüphelilerden 209’u yakalandı. İstanbul’da küçük yaştaki kız 

çocuğunun cinsel istismara 
uğradığı iddialarına ilişkin 
yargılanan sanıklardan baba 
Yusuf Ziya G. ile Kadir İ’nin 
tutuklanmasına karar verildi.

Kız çocuğunun cinsel 
istismarında sanıklar 

tutuklandı 



Bursa’da hayata geçirdiği çevre yatı-
rımları ile evsel katı atıkları çöp olmaktan 
çıkarıp hammaddeye dönüştüren Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, Keles ilçesine 
bağlı Kirazlı Mahallesi’ndeki Katı Atık 
Aktarma Rampası ile günde 7 ton evsel 
atığı ayrıştırarak, elektrik üretiyor. Yapılan 
yatırımla iki sorunun birden çözüldüğünü 
ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi 
olarak, iklim değişikliği ile mücadele ça-
lışmaları çerçevesinde hayata geçirdiğimiz 
Doğu Bölgesi Entegre Katı Atık Tesisi 
ile Bursa’nın evsel katı atıklarını ham-
madde olarak kullanıp elektrik enerjisine 
dönüştürüyoruz. Bir yandan da katı atık 
aktarma merkezleri ile doğadaki vahşi 
çöp depolama sorununu da ortadan kal-
dırıyoruz. Geçtiğimiz yıl Orhaneli ilçesine 
kazandırdığımız Güney Bölgesi Evsel 
Katı Atık Aktarma İstasyonu’nun hizmete 
alınmasıyla ilçedeki vahşi çöp depolama 
sahasını rehabilite ettik. Keles ilçesinin 

ulaşım güzergahı ve coğrafik konumunun 
farklı olması nedeniyle buraya da bele-
diyemizce aktarma rampası yapıldı” şek-
linde konuştu. 

“GÜNDE ORTALAMA 7 TON KATI  
ATIK TESİSE GETİRİLİYOR” 
Toplanan atıklara yapılan işlemi sıra-

sıyla anlatan Aktaş, “Keles Katı Atık Ak-
tarma Rampası, 1 Haziran’da tarihinde 
Kirazlı Mahallesi’nde hizmete başladı. 
Tesiste, iki meydancı ve bir şoför olmak 
üzere toplam üç personel çalışıyor. Katı 
Atık Aktarma Rampasında bir bunker, 
bir semitrey ve bir çekici araç mevcut. 
Tesise Keles Belediyesi tarafından toplanan 
evsel katı atıklar geliyor. Günde ortalama 
7 ton katı atık tesise getiriliyor. Semit-
reylerde toplanan atıklar çekici araçlar 
ile yaklaşık 72 kilometre uzaklıktaki Ye-
nikent Katı Atık Düzenli Depolama Ala-
nı’na nakliye ediliyor. Tesiste atık suları 
toplamak için 10 metreküp hacimli bir 
su deposu mevcut. Evsel katı atıklardan 
kaynaklanan sızıntı suları bu depoda top-
lanıyor. Toplanan atık sular vidanjör yar-
dımı ile BUSKİ Doğu Atıksu Arıtma Tesi-
sine nakliye ediliyor. Tesiste insani tüketim 
amaçlı kullanılan sular için ise 5 metreküp 
hacimli su deposu var” ifadelerini kullandı. 
Yapılan projenin önemini vurgulayan 
Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, 
“Biz çok büyük hizmetler alıyoruz. 200 - 
300 milyon lirayı bulan hizmetler var. 
Ama bunların yanında aldığımız en büyük 
hizmet Evsel Katı Atık Aktarma İstasyonu. 
Çünkü bu çöpler araziye dağıldığı zaman 
çevreyi rahatsız ediyor” dedi. (İHA)

Yıllardır içme suyunda ciddi sıkın-
tılar yaşayan Akçapınar ve Haydar 
mahallelerine BUSKİ’den köklü çözüm 
geldi. Yıllardır su ihtiyacını tankerle 
karşılanan iki mahalle, kesintisiz içme 
suyu ile buluştu. Akçapınar Mahallesi 
İçmesuyu Deposu’na incelemelerde 
bulunan Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, Keles Haydar 
Mahallesi içme suyu depo ve isale hat-
ları, arıtma tesisleri, içme suyu, kana-
lizasyon ve yağmur suyu hatları, derin 
kuyu sondajları ve su depolarıyla Bur-
sa’nın güçlü bir altyapıya kavuşması 
için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kır-
sal mahallelerimizde de yaşam kalite-
sini yükseltiyoruz. Stratejik planımız 
doğrultusunda 17 ilçeyi kapsayan ya-

tırımlarla hizmetlerimizi bütün va-
tandaşlarımıza ulaştırıyoruz” şeklinde 
konuştu. 

BUSKİ’DEN KÖKLÜ ÇÖZÜM 
Daha önce Geynik, Ericek, Maz-

lumlar ve Osmanlar mahalleleri ile 
Büyükorhan’ın Piribeyler Mahallesi’nde 
de aynı projelerle içme suyuna kavuş-
tuğunu belirten Aktaş, “Aynı şekilde 
içme suyu ihtiyacını tankerlerle taşı-
yarak karşılayan Haydar Mahallemizin 
de su sorununu çözdük. BUSKİ ekip-
lerimiz bu sorunun çözümü için yoğun 
mesai harcadı. Ekiplerimiz, mahalleye 
5 kilometre uzaklıktaki Akçapınar Ma-
hallesi’nde yapılacak derin kuyu sondajı 
ile sorunun çözülebileceğini tespit etti. 
Akçapınar’da sondaj başlarken hem 
Akçapınar’a hem de Haydar Mahalle-
si’ne su depoları inşa edildi. İki mahalle 
arasındaki 5 kilometrelik içme suyu 
hattı imalatının da tamamlanmasının 
ardından her iki mahalle de kesintisiz 
ve sağlıklı içme suyuna kavuşmuş 
oldu” dedi. (İHA)
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Sorumlu Müdür  
Alpaslan YILDIZ

KENT REHBERi
n Polis İmdat 
n Jandarma İmdat 
n Yangın İhbar 
n Orman yangını ihbar 
n Acil Servis 
n Bilinmeyen Numaralar 
n Zabıta

112 
112 
112      
112 
112     
11811 
444 1 600

n Emniyet Müdürlüğü  (Fomara) 
n Emniyet Müdürlüğü (Acemler)

270 50 00 
270 55 72

POLİS

n Garnizon J.Blg.Kom.Sant. 
n İl Jandarma Kom. Sant.

261 57 07  
261 57 08

GARNİZON

n Su Arıza 
n Elektrik Arıza 
nDoğalgaz Arıza 
nTelefon Arıza 
nADSL İnternet Arıza

185
186 
187 
121 
4440375

ALO ARIZA

n İDO Danışma 
n Şehirlerarası Otobüs Terminali  
n THY

(212) 444 44 36 
261 54 00 
444 0 849

ULAŞIM

n Ali Osman Sönmez Onkoloji 
n Bursa Diş Hastanesi 
n Çekirge Devlet Hastanesi 
n Çocuk Sağlığı Merkezi  
n Duaçınarı Diş Hastanesi 
n Dörtçelik Çocuk Hastanesi 
n Kızılay Kan Merkezi  
n Bursa Şehir Hastanesi 
n Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

223 82 00 
366 85 60 
294 99 99 
220 10 20 
364 91 91 
295 96 00 
221 15 08 
975 00 00 
295 50 00 

SAĞLIK

n Barış Manço Kültür Merkezi 
n Fethiye Kültür Merkezi 
n Gökdere Kültür ve Sanat Merkezi 
n İncirli Kültür Merkezi 
n Konak Kültür Merkezi 
n Merinos AKKM 
n Nazım Hikmet Kültür Merkezi 
n Ördekli Hamamı Kültür Merkezi  
n Tayyare Kültür Merkezi 
n Uğur Mumcu Kültür Merkezi

 366 02 02 
 243 36 63 

220 31 19 
329 23 15 
451 21 50 
272 16 00 
413 27 37 
221 80 69 
220 88 47 
544 09 48

KÜLTÜR MERKEZLERİ

Yatırımlarla her geçen gün daha 
da güçlenen Karacabey’in araç filosu 
da gün geçtikçe büyüyor. Belediye fi-
losuna dahil edilen ve ilçede belediye 
hizmetlerine vatandaşın ulaşımını sağ-
lamak amacıyla alınan otobüs, Gençlik 
Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü bün-
yesinde Karacabeylilere hizmet verecek.   

Belediye Başkanı Ali Özkan, önceki 
gün belediye önünde yeni alınan oto-

büsü incelerken yaptığı açıklamada,“Ka-
racabey’de, büyükşehir yasasından 
önce merkezdeki 21 mahallemize hiz-
met götürülmekteydi. Büyükşehir ya-
sasıyla beraber kırsal mahallelerimizde 
bu hizmet alanına dahil olduğu için 
toplamda 85 mahalleye hizmet et-
mekteyiz.Bu çerçevede çok geniş bir 
hizmet ağı içerisinde verimli bir ovaya 
sahibiz.Tarımsal faaliyetler yoğun ola-

rak sürdürülmekte.Dolayısıyla kırsal 
ve merkez mahallelerimize layıkıyla 
hizmet edebilmemiz için donanımlı 
bir araç filosuna sahip olmamız gere-
kiyordu. 2014 yılında göreve geldiği-
mizde de bu noktada ciddi sıkıntılar 
yaşıyorduk.Tabi bunların tamirat ve 
bakım masraflarıda yoğun bir şekilde 
gerçekleşiyor.Biz bu çerçevede,vatan-
daşlarımıza kaliteli hizmeti sunmak 

için araç filomuzu güçlendirmeye de-
vam ediyoruz.Bu aldığımız otobüsle 
birlikte şuanda Karacabey Belediyesi’ne 
kazandırdığımız 23 tane aracımız 
var.Önümüzdeki günlerde de yeni ila-
veler olacak ve bizler, ekibimizle birlikte 
‘güzellikler şehri’Karacabey’imize  hiz-
met etmeye devam edeceğiz.Karaca-
bey’imize hayırlı olsun”dedi. 

(Bülten)

Karacabey Belediyesi’nin  
araç parkına takviye sürüyor
Karacabey 
Belediye’sinin araç filosu 
güçlenmeye devam 
ediyor. Belediye filosuna 
dahil edilen ve ilçede 
belediye hizmetlerine 
vatandaşın ulaşımını 
sağlamak amacıyla 
alınan otobüs, 
GençlikHizmetleri ve 
Spor Müdürlüğü 
bünyesinde 
Karacabeylilere hizmet 
verecek.

Bursa İl Jandarma Komu-
tanlığı ve Karacabey İlçe Em-
niyet Müdürlüğü Trafik Tescil 
Şube Müdürlüğü tarafından 
Karacabey ilçesine bağlı Sulta-
niye Mahallesi’nde Şoförler ve 
Otomobilciler Esnaf Odası iş 
birliğiyle “Trafikte görünür ol” 
eğitimi verildi. 

Programa, Karacabey Kay-
makamı Tahsin Kurtbeyoğlu, 
Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah 
Gümüş, İlçe Emniyet Müdürü 
Sakıp Yalta, İlçe Jandarma Ko-
mutanı Jandarma Yüzbaşı Ma-
hir Yağmur, Şoförler ve Oto-
mobilciler Esnaf Odası Başkanı 
Ramazan Bay, Karacabey Ziraat 
Odası yöneticileri, kurum amir-
leri, mahalle muhtarları ve trak-
tör sürücüleri katıldı. Çiftçilere, 
traktörlerin devrilmeye karşı 
tertibatlarından rops demiri 
ve kabinin önemi, traktörlerin 
ön ve arka ışık donanımlarına 
ek olarak dönerli sarı ışık uyarı 
lambasının kullanılması, trak-
törlere bağlı römorkların, ref-
lektör uyarı işaretleri ile görü-
nür hale getirilmesi konuların-
da bilgiler aktarıldı. Meydana 
gelebilecek traktör kazalarını 
önlemek ve durumsal farkın-
dalık oluşturmak amacıyla trak-
tör sürücülerine 35 çift reflek-
tör, devrilmelere karşı koruyucu 
tertibat olarak rops demiri ile 
3 adet dönerli sarı ışık uyarı 
lambası dağıtıldı. Ayrıca, çift-
çiler trafikte uymaları ve uy-
gulamaları gereken kurallar 
hakkında bilgilendirildi. (AA)

Keles’te iki mahalle 
suya kavuştu
Keles’e bağlı Akçapınar ve 
Haydar mahallelerine 
yapılan su deposu ve irsaliye 
hatlarıyla, iki mahalle içme 
suyuna kavuştu. Evsel atıklardan  

elektrik 
üretiliyor
Keles Evsel Katı Atık Aktarma 
İstasyonu’nda toplanan 
atıklar, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından elektrik 
enerjisine dönüştürülüyor.

Karacabey’de 
çiftçilere “Trafikte 
görünür ol” 
eğitimi

Bursa’da, annesini bıçakla-
yarak öldürdüğü, üvey kardeşini 
de ağır yaraladığı iddia edilen 
sanığın yargılanmasına devam 
edildi. 

Bursa 6. Ağır Ceza Mahke-
mesi’ndeki duruşmaya tutuklu 
sanık Muhammet E. (25) ve 
taraf avukatları katıldı. Olayda 
yaralanan Merve A. (13) ise 
duruşmaya gelmedi. Mahkeme 
heyeti başkanı, sanık Muham-
met E’nin akli dengesinin ye-
rinde olup olmadığına ilişkin 
İstanbul Adli Tıp Kurumundan 
istenen raporun mahkemeye 
sunulduğunu belirterek, rapor-
da, sanığın akli dengesinin ye-
rinde olduğunun belirtildiğini 
aktardı. Sanığın avukatı da mü-
vekkilinin tahliyesini talep etti. 
Heyet, mağdur Merve A’nın ya-
ralanma neticesinde uzuv zaafı 
yaşayıp yaşamadığını gösteren 
sağlık raporunun beklenmesi-
ne, sanığın tutukluluğunun de-
vamına karar vererek duruş-
mayı erteledi. 

NİLÜFER’DEKİ CİNAYET 
Nilüfer’de 12 Şubat’ta Mu-

hammed E, Dumlupınar Ma-
hallesi Emek Sokak’taki evle-
rinde annesi Azime A. (48) ve 
üvey kız kardeşi Merve A. ile 
tartışmıştı. Tartışmanın büyü-
mesi üzerine annesi ve üvey 
kardeşini bıçaklayan sanık, olay 
yerinde bir süre sağlık ekiple-
rinin müdahalesini geciktirmiş, 
ikna üzerine teslim olup gözal-
tına alınmıştı. Olayda anne Azi-
me A. hayatını kaybetmiş, ağır 
yaralanan Merve A. ise hasta-
nedeki tedavisinin ardından ta-
burcu edilmişti. 

(AA)

Annesini  
öldüren sanık 
akıllı çıktı
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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin li-
derleri, Rusya-Ukrayna savaşı, Ukray-
na’ya destek, Avrupa’da yaşanan enerji
krizine karşı alınacak önlemler, İran

ve ABD ile ilişkileri görüşmek üzere
Brüksel’de bir araya geldi. AB üyesi 27
ülkenin devlet veya hükümet başkan-
larının katılımıyla Brüksel’de düzenle-
nen AB Liderler Zirvesi başladı. Zirvenin
girişinde konuşan AB Konseyi Başkanı
Charles Michel, Ukrayna Devlet Başkanı
Volodimir Zelenskiy’nin toplantının
ilk kısmına video konferansla bağla-
nacağına işaret ederek, Ukrayna’ya 18
milyar avroluk mali destek paketinin
onaylanmasının çok önemli olduğunu
vurguladı. Rusya’ya yönelik 9’uncu yap-
tırım paketi görüşmelerinin de zirveyle
eş zamanlı biçimde üye ülkelerin tem-
silcileri arasında yapıldığını belirten
Michel, “Yaptırım paketi konusunda
birkaç ülkenin kaygıları var. Bu konuda
biraz daha çalışılması gerekiyor.” dedi.

Michel, üye ülkelerin 9’uncu yaptım
paketinde uzlaşmasının önemli oldu-
ğuna dikkati çekti. ABD’deki enflasyonu
düşürme yasası hakkında da değerlen-
dirmelerde bulunan Michel, “Enflasyonu
düşürme yasası ABD’nin meşru tercihi.
AB şirketlerine bazı muafiyetler almak

için ABD ile çalışmamız gerektiğini dü-
şünüyorum.” diye konuştu. Michel,
Amerikan şirketleri ile Avrupalı şirketler
arasında rekabetin eşit şartlar altında
olmasının önemine işaret ederek,
“Kamu destek kurallarımızı uyarlamaya
ve bazı AB araçlarını harekete geçirmeye
hazırız.” dedi.

ANA GÜNDEM MADDİ: ENERJİ
Zirvenin bir diğer başlığı ise enerji

olacak. AB liderleri, Ukrayna savaşıyla
birlikte Avrupa’nın yaşadığı enerji kri-
zini görüşecek. AB Komisyonu tara-
fından önerilen ve enerji krizine karşı
AB’nin reçetesi olarak sunulan; enerji
talebinin düşürülmesi, ortak gaz alımı,
güvenli enerji tedariki ve düşük enerji
fiyat hedefi liderlerin masasında olacak.
Liderler ayrıca elektrik piyasası konu-
sunu da görüşecek.

AB KENDİ SAVUNMASINA 
EĞİLECEK
Mart ayında Fransa’da yapılan Ver-

say Zirvesi’nde alınan kararlar doğ-
rultusunda AB’nin kendi savunma po-

litikalarını geliştirmesi konusu da
Brüksel’deki zirvenin gündemine ge-
lecek. AB’nin kendi güvenliği için daha
fazla sorumluluk almasını, savunma
kapasitesini geliştirmesi ve “Stratejik
Pusula” ekseninde kendi bağımsız ka-
biliyetini geliştirmesi konularında li-
derlerin orta ve uzun vade hedefleri
belirlemesi bekleniyor. Zirvesi çerçe-
vesinde son dönemde ABD tarafından
yapılan yasal değişikliklerle kendi şir-
ketlerine verdiği mali destekler ve bu
nedenle AB’nin küresel rekabette geride
kalma riski de toplantıda ele alınması
öngörülen konular arasında. AB lider-
leri, ABD’nin bu politikasına karşı
kendi stratejisini belirlemenin yollarını
arayacak. Öte yandan AB liderleri Ak-
deniz çevresindeki “Güney komşuları”
ile ilişkilerini de masaya yatıracak.
Başta enerji krizine çözüm bulmak ol-
mak üzere Güney komşularıyla ilişki-
lerini yeniden belirleyecek olan AB’nin,
Orta Doğu sorunlarına karşı ne gibi
bir strateji izleyeceği de ele alınacak.
(AA-İHA)

16 Aralık 2022 Cuma
Dünya

Peru’da 7 Aralık’tan bu yana sular du-
rulmuyor. Eski Devlet Başkanı Pedro
Castillo’nun görevden alınması sonrası
patlak veren protestolar nedeniyle
ülke genelinden OHAL ilan edildi.
Peru Savunma Bakanı Alberto Otarola
yaptığı açıklamada, günlerdir süren
şiddetli protestolar nedeniyle ülke ge-
nelinde 30 gün süreyle OHAL ilan
edildiğini duyurarak, resmi kararna-
menin yakında açıklanacağını bildirdi.
Geçtiğimiz pazartesi günü Castillo
yanlılarının protestoları nedeniyle ül-
kenin güneyinde OHAL ilan edilmişti.
Peru Başsavcılığı şu anda tutuklu bulu-
nan ve “isyanla” suçlanan Castillo’nun
18 ay önleyici gözaltında tutulmasını
talep etti. Mahkeme, başsavcılığın bu
talebinin yarın sabah yapılacak olan
duruşmada görüşecek.
Ülkenin ilk kadın Devlet Başkanı Dina
Boluarte, ülkede protestolar ve siyasi
kriz ortamı devam ederken, ülkede ya-
pılması planlanan erken seçimlerin
Nisan 2024 yerine Aralık 2023’te yapı-
labileceğinin sinyalini verdi. Boluarte,
Danıştay ile yaptığı görüşme sonrası
bazı düzenlemeler yapılarak erken se-
çimlerin Aralık 2023 tarihinde gerçek-
leştirilebileceğini ifade etti. (İHA)

Peru’da 1 ay 
boyunca OHAL

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin
başkenti Kinsaşa’da şiddetli yağışları
sonucu meydana gelen sellerde ölenle-
rin sayısı 140’a çıktı. Hükümetten ya-
pılan açıklamada, Kinsaşa’da 2 gündür
etkili olan şiddetli yağışların ardından
oluşan seller ve toprak kaymalarında
ölenlerin sayısının 140’a yükseldiği bil-
dirildi. Hala 12 kişinin kayıp olduğu
belirtilen açıklamada, arama kurtarma
çalışmalarının devam ettiği belirtildi. 
Yaklaşık 18 milyon nüfuslu Kinsa-
şa’nın 24 mahallesini vuran seller ne-
deniyle 400 bin ev hasar gördü, 300 ev
yıkıldı ve birçok noktada toprak kay-
ması meydana geldi. Afet sonrasında,
Başbakan Jean Michel Sama Lukonde
ülkede 3 günlük yas ilan edildiğini du-
yurmuştu. Son yıllarda büyük göç dal-
galarına maruz kalan Kinsaşa’da
2019’da meydana gelen selde 40 kişi
hayatını kaybetmişti. (AA)

Polonya Parlamentosu’nun alt kanadı
olan Sejm, Rusya’yı “terör sponsoru dev-
let” ilan eden bir kararı kabul etti. Sejm
tarafından yayımlanan bildiride, Rus-
ya’nın sistematik olarak insan haklarını
ve uluslararası hukuku ihlal ettiği belir-
tildi. Rusya’nın soykırım suçu işlediği ve
diğer ülkelerin topraklarına saldırdığı vur-
gulanan bildiride, “Sejm, Rusya Federas-
yonu’nu terör araçlarını uygulayan ve
terörü destekleyen bir devlet olarak tanı-
mıştır.” ifadesi kullanıldı.
Bildiride, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik
saldırganlığına ilişkin “Ukrayna’nın ege-
menliğinin, siyasi bağımsızlığının ve top-
rak bütünlüğünün ihlalidir.” ifadesine yer
verildi. Sejm Bildirisinde, Rusya’nın Smo-
lensk şehrinde 2010’da Polonya Hava
Kuvvetlerine ait bir uçağın düşmesi so-
nucu, dönemin Polonya Cumhurbaşkanı
Lech Kaczynski, diğer üst düzey yetkililer
ve NATO askeri komutanları da dahil
olmak üzere uçaktaki 96 kişinin tamamı-
nın hayatını kaybetmesinden Moskova
sorumlu tutuluyor. (AA)

Kongo Demokratik
Cumhuriyeti’ndeki ölü
sayısı 140’a yükseldi  

Rusya, ‘terör sponsoru
devlet’ ilan edildi   
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Zirvenin 
gündemi
Rusya’ya
yaptırım   

Avrupa Birliği Liderler
Zirvesi, Rusya-Ukrayna
savaşı, Ukrayna’ya destek,
Avrupa’da yaşanan enerji
krizine karşı alınacak
önlemler, İran ve ABD ile
ilişkileri gündemiyle
başladı. AB Konseyi
Başkanı Charles Michel,
“Rusya’ya Yaptırım paketi
konusunda birkaç ülkenin
kaygıları var. Bu konuda
biraz daha çalışılması
gerekiyor.” dedi.

Rusya’ya karşı savaşın devam ettiği
Ukrayna’da, Rus güçlerinin son dö-
nemlerde gerçekleştirdiği füze ve İHA
saldırılarında özelikle enerji altyapıla-
rının hedef alınması sonucu ülkenin
çeşitli bölgelerinde planlı veya acil du-
rum elektrik kesintileri yaşanıyor. Ülke
genelinde hükümetin yardımıyla açılan
Yenilmezlik Noktaları’na akın eden
vatandaşlar, bilgisayar başına geçerek
çalışmalarını çevrim içi olarak buradan
sürdürüyor. Ülkede özelikle son iki
aydır devam eden enerji sorunları ne-
deniyle hayata geçirilen Yenilmezlik
Noktaları projesi sayesinde vatandaşlar
telefon ve diğer elektrikli aletleri şarj
etme imkanı buluyor. Siviller, saatlerce
burada oturup işlerini çevrim içi ya-
pabilmek için çaba sarf ediyor.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ 
SÜRÜYOR
Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 15

kilometre uzaklıktaki Buça şehrinde
elektrik kesintileri nedeniyle telefon
ve internet bağlantısı sorunları da
yaşanıyor. Ukrayna’da savaşın ilk dö-
nemlerinde sokaklarda bulunan ceset
görüntüleri ve katliam iddialarıyla

dünya gündemine oturan Buça’da ya-
şayanlar, bir yandan yaşananları unut-
maya çalışırken, kışın soğuk günle-
rinde elektrik sıkıntısıyla da karşı
karşıya kaldı.

Rus kuvvetlerinin son dönemlerde
bölgedeki enerji tesislerini hedef al-
masıyla sık sık elektrik kesintilerinin
yaşandığı, çoğu zaman mobil internetin
de çalışmadığı Buça’da halkın şehrin
çeşitli noktalarında faaliyet gösteren
Yenilmezlik Noktaları’na akın etmesi
dikkati çekiyor. Çocuklar için oyun
alanlarının bulunduğu, sıcak çay ve
kahve ikramlarının olduğu, ihtiyaç sa-
hiplerine ilaçların dağıtıldığı, jenera-
törler sayesinde elektrik ve internet
hizmetlerinin 24 saat boyunca sunu-
labildiği söz konusu yardım merkezleri
kalabalıkları ağırlıyor.

UZAKTAN EĞİTİM VE MESAİ
Yardım çadırına kız çocuğu ile ge-

len, 37 yaşındaki Olga İvanova, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, şe-
hirde elektrik olmadığı için Yenilmezlik
Noktaları’na gelip burada bilgisayar
ortamında çalışmalarını sürdürdü-
ğünü ifade ederek, “Şimdi çevrim içi
iş yapıyorum. Son bir haftadır durum
böyle. Ondan önce cep telefonundan
internet kullanabiliyordum.” dedi.
Son iki aydır şehirde elektrik kesintileri
yaşandığını anımsatan İvanova, sa-
vaşta hasar alan evlerinin onarım ça-
lışmalarının sürdüğünü, soğuk ha-
valarda elektriksiz kaldıklarını anlattı.
(AA)

BM Genel Kurulu, Türkiye’nin ana
sunucusu, 105 ülkenin ise ortak sunucu
olduğu kararı oydaşma ile kabul etti.
Genel Kurul, bu kararla 30 Mart’ı
Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etti.
Kararla, BM Genel Sekreteri Antonio
Guterres’ten yerel ve ulusal sıfır atık
girişimlerini teşvik etmek için bilgi,
deneyim ve uzmanlığa dayalı, cinsiyet
dengesi ve adil coğrafi temsil dikkate
alınarak gönüllü ve seçkin kişilerden
oluşan 3 yıl görev yapacak bir danışma
kurulu kurması isteniyor. Sıfır atık gi-
rişimleri, çevreye duyarlı atık yönetimi,
sürdürülebilir tüketim ve üretim ko-
nularının BM bünyesinde ele alınma-
sına devam edilmesi gerektiğini vur-
gulanan karar, üye devletleri ve BM
ile diğer uluslararası ve bölgesel ör-
gütleri sıfır atık girişimlerini uygula-
maya teşvik ediyor.

BM Çevre Programı’nın bir sonraki
Küresel Atık Yönetimi Görünümü ra-
porunda sıfır atık girişimlerine de yer
verilmesini istenen kararla, BM Genel
Kurulu Başkanı’ndan 2023 yılında
“sıfır atık” ve “Sürdürülebilir Üretim
ve Tüketim Modellerine Yönelik 10
Yıllık Çerçeve Programı” konularında
üst düzey bir toplantı düzenlemesi ta-
lep ediliyor. Böylece, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine
Erdoğan’ın himayesinde yürütülen “Sı-
fır Atık Projesi”, BM Genel Kurulu ka-

rarıyla desteklenmiş oldu.
Emine Erdoğan, eylül ayında BM

77. Genel Kurulu Görüşmeleri sırasında
New York’ta BM Genel Sekreteri ile
bir araya gelmiş ve ikili iklim kriziyle
mücadele kapsamında “Küresel Sıfır
Atık İyi Niyet Beyanı” imzalamıştı.
Beyanda şu ifadeler yer almıştı: “Paris
Anlaşması ve 2030 Sürdürülebilir Kal-
kınma Gündemi hedeflerine ulaşmak
için, sürdürülebilir atık yönetimi ve
iklim değişikliği arasındaki güçlü bağı
anlayarak, atık oluşumunu önleme,
azaltma, geri dönüşüm ve yeniden
kullanım yollarını kabul ediyoruz. Sür-
dürülebilir atık yönetimi uygulamala-
rını hayata geçirmeyi taahhüt ediyoruz.
Sıfır atık yaklaşımını dünya çapında
teşvik etmeye ve daha kapsamlı ta-
nınması ve uygulanması için en iyi
uygulamaları paylaşmaya söz veriyoruz.
Ayrıca sorumlu atık üretimi ve tüke-
timini teşvik etmek için sıfır atık ko-
nusundaki girişim, kampanya, prog-
ram, proje ve faaliyetleri desteklemeyi
vadediyoruz. Atık yönetimi konusunda
benzer politikaların geliştirilmesini
teşvik ederken Türkiye’nin Sıfır Atık
Projesi gibi projelerden çıkarılan ders-
leri ve en iyi uygulamaları paylaşmayı
taahhüt ediyoruz. BM üye devletlerini,
BM sistemi kuruluşlarını ve sivil top-
lum, özel sektör, medya ve yerel yö-
netimlerin üyelerini, döngüsel ekono-
miye küresel geçişi hızlandırmaya yar-
dımcı olmak ve atıkların iklim deği-
şikliği üzerindeki olumsuz etkisini
azaltmak için stratejileri, yaklaşımları
ve yanıtlarını uyumlu hale getirmeye
çağırıyoruz.” 

(AA)

Rus ordusunun Ukrayna’daki
kritik enerji altyapılarına
yönelik son dönemlerde
düzenlediği füze saldırıları
nedeniyle ülkede elektrik
kesintileri devam ederken
halk, “Yenilmezlik Noktaları”
sayesinde çalışmalarını
çevrim içi sürdürebiliyor.

Türkiye’nin iklim değişikliği ile
mücadele ve sürdürülebilir
kalkınma planları kapsamında
sunduğu “sıfır atık” kararı BM
Genel Kurulunda kabul edildi. 

Türkiye’nin sunduğu “sıfır atık”
kararı BM’de kabul edildi 

Ukrayna’da çalışanlar
‘Yenilmezlik Noktalarına’

akın ediyor 
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NBA’e 10 karşılaşmayla devam 
edildi. Batı Konferansı ekiplerinin 
mücadelesinde Denver Nuggets, 
Washington Wizards’ı 141-128 
yendi. Nuggets’te Nikola 
Jokic, 43 sayı, 14 ribaunt 
ve 8 asistle “double-double” 
yaptı, Jokic ise 43 sayı ile 
sezon rekoru kırdı. Bones 
Hyland 23 sayı ve Aaron 
Gordon 22 sayı ile Nug-
gets’ın galibiyetine katkı 
verdiği karşılaşmada, Was-
hington Wizards oyuncuları 
Kyle Kuzma 24, Will Barton ise 
22 sayı ile oynadı. 

MİTCHELL’IN 34 SAYI  
ATTIĞI MAÇTA  
CAVALİERS KAZANDI 
Cleveland Cavaliers’in deplasman-

da Dallas Mavericks’i 105-90 mağlup 
ettiği maçta Donovan Mitchell, 34 
sayı ile galibiyete önemli katkı verdi. 
Cavaliers forması giyen milli oyuncu 
Cedi Osman, maçta süre almadı. Ma-
vericks’te Luka Doncic’in 30 sayısı 
mağlubiyete engel olmaya yetmedi. 

CURRY’NİN 38 SAYISI GALİBİYET  
GETİRMEYE YETMEDİ 
Indiana Pacers’in Golden State 

Warriors’i 125-119 mağlup ettiği maç-
ta Warriors’ta Stephen Curry sol om-
zundaki sakatlık nedeniyle maçı biti-
rememesine rağmen karşılaşmayı 38 
sayı ile tamamladı. Curry, sol omzun-
daki sakatlık nedeniyle üçüncü çey-
reğin sonuna doğru sahadan ayrıl-
masına karşın 38 sayı ile maçın en 

skorer oyuncu oldu. 
Pacers’ta ise Tyrese 
Haliburton 29 
sayı, Bennedict 
Mathurin ise 24 
sayı ile galibiyete 

önemli 
katkı 
verdi. 
(AA)

Arjantin ile Fransa arasındaki final mücadele, 18 Aralık 
Pazar günü Lusail Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma saat 18.00’de 
başlayacak. Fas ise 17 Aralık Cumartesi günü Hırvatistan ile 
Uluslararası Halife Stadı’nda üçüncülük maçına çıkacak. 

Maçın hemen başında Fransa öne geçti. 5. dakikada sağ 
çaprazdan ceza sahasına giren Griez-

mann’ın pasında Mbappe, ceza sahası 
içinden şutunu çıkardı ancak meşin 
yuvarlak savunmadan döndü. Sol 
çaprazda topu önünde bulan Theo 

Hernandez, yaptığı şık vuruşla 
meşin yuvarlağı ağlarla bu-
luşturdu: 1-0. 10. dakikada 
Ounahi’nin ceza sahası dışın-
dan yaptığı vuruşta kaleci Llo-
ris soluna uzanarak topu çeldi 
ve gole izin vermedi. 17. da-
kikada Konate’nin kendi yarı 
sahasından uzun pasında sa-
vunmanın arkasına hareket-
lenen Giroud’nun ceza sahası 
içi sol çaprazdan yaptığı vu-

ruşta, top direğe çarparak 
auta çıktı. 36. dakikada 

Fransa önemli bir 
gol fırsatını değer-

lendiremedi. Tchoua-
meni’nin ara pasında 
Mbappe’nin ceza sahası 
içi sol çaprazdan yaptığı 
vuruşta meşin yuvarlağı 
El Yamiq kale alanında 

uzaklaştırdı. Tchouameni, 
önünde bulduğu topu bu 

kez ceza sahasındaki Giro-
ud’ya aktardı. Bu oyuncu-

nun penaltı noktası civarın-
dan şutunda meşin yuvarlak 
yandan auta gitti. 44. daki-
kada Fas beraberlik golüne 
yaklaştı. Sağdan Ziyech’in kul-
landığı kornerde Giroud’dan 

seken topa El Yamiq’in ceza sa-

hası içinde 
yaptığı rö-
veşatada ka-
leci Lloris’in 
parmakları-
nın ucuyla 
dokunduğu 
meşin yuvar-
lak direkten 
döndü. Karşılaş-
manın ilk yarısı 
Fransa’nın 1-0 üs-
tünlüğüyle sona erdi. 
İkinci yarının başından 
itibaren Fransa kalesini 
ablukaya alan Fas, ceza ala-
nına tehlikeli geldi ancak ra-
kip savunmayı bir türlü aşa-
madı. Turnuva boyunca ilk kez bu 
kadar baskı altında kalan Fransa, 70. da-
kikada Dembele ile sağ taraftan ceza alanına 
girdi. Bu futbolcunun vuruşunda savunma topu 
uzaklaştırdı. 72. dakikada Griezmann’ın serbest vu-
ruştan ceza alanına ortaladığı topa iyi yükselen Thu-
ram’ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti. 
76. dakikada seri çalımlarla Fransa ceza alanına giren 
Hamdallah, müsait pozisyonda vurmakta gecikince, 
Kounde araya girerek topu uzaklaştırdı. 79. dakikada 
sol taraftan ceza alanına giren Mbappe’nin dört 
Faslı oyuncunun arasından arka direğe çıkardığı 
topu oyuna yeni giren Kolo Muani tamamladı 
ve Fransa 2-0 öne geçti. Kalan bölümde 
oyunu kontrol eden Fransa, sahadan 2-0 
galip ayrılarak tarihinde 4. kez final biletini 
aldı. Turnuva tarihinde yarı finale çıkan 
ilk Afrika takımı olmayı başaran Fas Milli 
Takımı, müsabaka sonu tribünler tara-
fından ayakta alkışlandı. Fransız fut-
bolcular da Faslı oyuncular ve teknik 
direktör Walid Regragui’nin yanına 
giderek rakiplerini teselli etti. Müca-
deleyi 68 bin 294 futbolsever tribün-
den takip etti. (AA)

Fransa final 
biletini 
kaptı!
2022 FIFA Dünya Kupası’nda Fas’ı 2-0 yenen 
Fransa, finalde Arjantin’in rakibi oldu.

Kolombiya’nın başkenti Bogota’da dü-
zenlenen Dünya Halter Şampiyonası’nda 
Yusuf Fehmi Genç, silkmede 182 kiloluk 
kaldırışıyla altın madalyaya uzandı. Ko-
parmada 140 ve toplamda 322 kiloyla ya-
rışmayı tamamlayan 20 yaşındaki sporcu, 
bu başarısıyla Türkiye’ye organizasyonda 
erkeklerde 7 yıl sonra ilk kez altın madalya 
kazandırmanın mutluluğunu yaşıyor. Şam-
piyonanın ardından memleketi Ordu’ya 
gelen Yusuf, 2024 Paris Olimpiyatları öncesi 
çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. 
Ünye ilçesindeki bir spor salonunda an-
trenman yapan Yusuf Fehmi Genç, AA mu-
habirine, yaklaşık 8 yıldır ilgilendiği haltere 
Ordu’daki antrenörü sayesinde başladığını 
söyledi. Bu zamana kadar yurt içi ve yurt 
dışındaki birçok organizasyonda derece 
elde ettiğini belirten genç sporcu, bu şam-
piyonalarda çok sayıda madalya kazanma 
başarısı gösterdiğini kaydetti. Son katıldığı 
Dünya Halter Şampiyonası’nda ülkesine 7 
yıl sonra erkeklerde altın madalya kazan-
dırdığına işaret eden Yusuf, bunun kendisi 
için çok ayrı mutluluk ve gurur kaynağı ol-

duğunun altını çizdi. Milli halterci, 67 kiloda 
son kez yarışmaya katıldığını belirterek, 
bundan sonraki yarışmalarda 73 kiloda ya-
rışacağını, bunun için de kilo alması gerek-
tiğini aktardı. Halterle keyif alarak ilgilen-
diğini dile getiren başarılı sporcu, “Keyif 
alamazsanız zaten bu sporda başarılı olmanız 
zor. Ben halteri isteyerek yapıyorum. Ayrıca 
bu spor sayesinde birçok ülkeyi de görme 
fırsatım oldu.” Dedi. Yusuf Fehmi Genç, 
önünde 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu 
ifade ederek, bu organizasyona gidebilmek 
için gelecek aylarda yapılacak bazı şampi-
yonalara katılarak kota almaya çalışacağını 
vurguladı. 

“DAHA İYİ ŞEYLER  
BAŞARACAĞIMA İNANIYORUM” 
Yaşının çok genç olduğunu ve kendi-

sine bu konuda güvendiğini kaydeden 
Yusuf, “Daha iyi şeyler başaracağıma ina-
nıyorum. Bundan sonra 73 kiloda yarışa-
cağım ve rakiplerim değişti. Artık farklı 
bir düşünce yapısına sahibim. Ça-
lışmalarım aralıksız devam edi-
yor.” diye konuştu. Artan bir 
başarı grafiği olduğunu belirten 
Yusuf, “Spora başladığım yıl-
larda olimpiyata katılmak ve 
burada madalya kazanmak 
benim hayalimdi. Şu anda 
bu, benim hayalim değil, he-

defim oldu.” ifadelerini kullandı. Milli 
halterci, Paris 2024’te ülkesini madalyayla 
gururlandırmak istediğini vurgulayarak, 
şunları söyledi: “Gittiğim her yarışmada 
İstiklal Marşı’mızı okutmak istiyorum. 
Şimdi önümde ilk olarak Büyükler Avrupa 
ve Dünya Şampiyonası var. Buradan gerekli 
puanları alarak Paris’te olmak istiyorum. 
2024 Paris Olimpiyatları’nda her sporcunun 
hayali olan altın madalyayı kazanmak isti-
yorum. Kendime güvenen bir sporcuyum. 
Umarım bu başarıya ulaşırım.” Hayat hi-
kayesini örnek aldığı haltercinin Kolombiyalı 

Oscar Figueroa olduğunu belirten 
Yusuf Fehmi Genç, “Kendisi 

sporculuk hayatında 4 olim-
piyata katıldı, 3’ünde istediği 
performansı sergileyemedi. 
Son katıldığı 2016 Rio Olim-

piyatları’nda ise şampiyon ol-
mayı başardı. Bu sporcu bize 

pes etmemeyi öğretti. 
Ben de bu spor-

cuyu kendi-
me örnek 
alıyorum.” 
ifadelerini 
kullandı. 

(AA)

NBA’de Jokic fark yarattı! Milli halterci Yusuf’un yeni hedefi 
‘olimpiyat madalyası’Büyükler Dünya Halter 

Şampiyonası’nda erkekler 67 
kiloda silkmede altın madalya 
kazanan milli sporcu Yusuf 
Fehmi Genç, başarılarını 
olimpiyat madalyasıyla 
taçlandırmak istiyor.

Amerikan Basketbol Ligi’nde 
(NBA) Denver Nuggets, Nikola 
Jokic’in 43 sayıyla sezon rekoru 
kırdığı maçta Washington 
Wizards’ı 141-128 mağlup etti.
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Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı
Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce
her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen
kurul toplantılarının temel amacı Tür-
kiye’deki geleneksel sanatları ve sanatçıları
desteklemek, yeni ustalar yetiştirmek,
geleneksel sanatların üretimini ve gö-
rünürlüğünü artırarak geniş kitlelere
ulaşmasını sağlamak. Bu doğrultuda Ku-
rula icra ettiği sanatla ilgili geleneksel
ve ta-
r i h i
bil-

giye sahip, bu alanda belli bir olgunluğa
erişmiş, geleneksel el sanatlarının gele-
neğinden kopmadan, bu sanata ilişkin
yeni teknikleri de uygulayabilen ustalar
başvuruda bulunabiliyor.

2022 yılı ikinci dönem Somut Ol-
mayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Tespit
ve Değerlendirme Kurulu’nun çalışma-
larını tamamlamasının ardından Gele-
neksel El Sanatları ve Türk Süsleme Sa-

natları alanında 219, Halk Ozan-
ları-Aşıkları/Şairleri ve Zakirlik
alanında 43, Mahalli Sanatçı
ve Çalgı Yapımcısı alanında 94
ve Geleneksel Tiyatro alanında
4 usta “Sanatçı Tanıtma Kartı”
almaya hak kazandı.

Sanayileşme, modernleşme,
küreselleşme, tüketim kültürü

ve teknoloji çağının getirmiş
olduğu köklü ve hızlı deği-
şimlerle yok olma tehlikesi
altında olan geleneksel sa-
natları icra eden tanıtma kartı

sahibi sanatçılar, yurt içinde ve yurt dı-
şında düzenlenen sergi, festival ve kültür
günleri gibi etkinliklere gönderilerek
destekleniyor, böylelikle geleneksel sa-
natların tanıtılmasını sağlanıyor.

Bakanlık bu çalışmayla geleneksel sa-
natları; yurt çapında yapılan alan araştır-
maları, tespit, arşivleme ve yayın çalışmaları
ile “Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi”ne

kaydederek toplumsal hafıza alanında
önemli bir hizmet veriyor. Kurul bu yıl ilk
dönem 290 kişiye “Sanatçı Tanıtma Kartı”
vermişti, ikinci dönem bu sayıya 360 kişinin
daha eklenmesiyle 2022 yılında toplam
650 ustaya Sanatçı Tanıtma Kartı verilmiş
oldu. Bu rakamlarla bugüne dek Halk Kül-
türü Bilgi ve Belge Merkezi’ne kayıtlı sanatçı
sayısı 5 bin 627’ye yükseldi. (İHA)

Kültür ve Turizm
Bakanlığı bünyesindeki
Somut Olmayan
Kültürel Miras
Taşıyıcılarını Tespit ve
Değerlendirme
Kurulu’nun bu yılki
çalışmaları tamamlandı.
Kurulun ikinci
toplantısında 
360 usta daha 
“Sanatçı Tanıtma 
Kartı” almaya 
hak 
kazandı.

Yaklaşık 28 milyon nüfuslu ülkede, beto-
narme yapıların çoğalmasıyla kuma duyulan
ihtiyaç her geçen gün artıyor. İnşaat sektöründe
kullanılan kumun karşılanması için yürütülen
çalışmalarda Kamerunlu gençler, zorlu ve teh-
likeli şartlar altında, 1000 kilometreyi aşan
Sanaga Nehri’nin tabanından kum çıkartarak
geçimlerini sağlamaya çalışıyor. 

İşsizlik oranının yüzde 30’ları aştığı ülkede,
kum çıkarma işlemi için el yapımı ve güvenli
olmayan kanolar kullanılıyor. Bir araya gelen
4-5 genç, derme çatma kanolarla Sanaga Neh-
ri’nde kumun bol olduğu bölgelere kadar kürek
çekiyor. Kanolar kumlu bölgeye geldiğinde,
ekibin yarısı suyun içine dalarak nehrin di-
binden kum çıkartıyor ve kumlar, kovalarla
kanolara konuluyor.

Yükleme işlemi tamamlandığında, kumlar
nehir kenarlarında kurulan kum istasyonla-
rına getirilerek inşaat şirketlerine ait kam-
yonlara yükleniyor. “Sanaga kumu” adını
verdikleri nehir kumu duvar, inşaat ve tuğla
gibi birçok inşaat malzemesi yapımında kul-
lanılıyor. 

Başkent Yaounde’nin 180 kilometre batı-
sında bulunan Dibamba bölgesinde kum işçiliği
yapan Abdel Aziz Mounliom, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, kum çıkarma işçiliğinin

bir meslek olmadığını, çaresiz
gençlerin ailelerinin ihtiyaçlarını
karşılamak için yapmak zorunda
oldukları bir iş olduğunu söyledi.
Yaklaşık 10 yıldır bu işi yaptığını be-
lirten Mounliom, “Sadece karnımızı do-
yuracak kadar kazanıyoruz.” dedi. Hiçbir
kum işçisinin eğitim almadığını ve birço-
ğunun yüzme bile bilmediği söyleyen Moun-
liom, “Birçok genç Sanaga Nehri’nin sularında
kum çıkartırken hayatını
kaybetti.” diye
konuştu.
(AA)

Kamerun’un en uzun nehri Sanaga’da,
zorlu ve tehlikeli kum çıkarma mesaisi,
son yıllarda hızla kalabalıklaşıyor.


