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BUÜ Tıp Fakültesi bünyesinde faaliyetlerini
sürdüren Deney Hayvanları Yetiştirme ve
Araştırma Birimi, yeniden yapılandırılarak
hizmete açıldı. Hayırsever ailenin bağışları ile
fiziki ve teknik anlamda büyük bir dönüşüm
geçiren Birim, bilimsel çalışmaların hızlan-
masını sağlayacak. Bursa Uludağ Üniversitesi
(BUÜ) Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Yetiş-
tirme ve Araştırma Birimi, yenilenen yüzü ile
hizmete açıldı. n 8. sayfada

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Har-
mancık ilçesine kazandırılan Atıksu Arıtma
Tesisi hizmete açıldı. İlçe nüfusunun yarısına
hizmet verecek tesis sayesinde doğaya deşarj
edilen suda kalitenin artmasıyla yeraltı sularına
da zarar verilmemiş olacak.

n 4. sayfada

Havacılık ve savunma sanayisine Türk-İngiliz
ortaklı olarak katkı sağlayan BNA, yola yüzde
100 Türk sermayeli Nurol Kontrol ve Aviyonik
Sistemleri olarak devam edecek, Hürjet ve
Milli Muharip Uçak (MMU) projelerine katkı
sağlayacak. Nurol Holding ve İngiliz BAE
Systems ortaklığı olarak faaliyet gösteren sa-
vunma ve havacılık şirketi BNA’da ortaklık
yapısı değişti.  n 5. sayfada

BNA artık yüzde 100 yerli

Azerbaycan
Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev,
“Laçın yolunda
yaşanan olay
gün gibi ortada-
dır. Doğal kay-
naklarımız kul-
lanılıyor ve ta-
şınıyor. Doğal kaynaklarımızı sömürenler, is-
tenilen uluslararası hukuk ilkesine göre suç-
ludur.” dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev, Sovyetler döneminde Ermenistan’dan
sürgün edilen Azerbaycanlıların oluşturduğu
Batı Azerbaycan Topluluğu üyesi bir grup ay-
dınla bir araya geldi.  n7. sayfada

Harmancık’ın atık 
suları da kontrol altında

Aliyev: “Laçın yolunda yaşanan 
olay gün gibi ortadadır”

“Terör örgütlerini
besleyenler terörle
yüz yüze geldi” 
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Bozdağ:
“Türk halkı
mağdura yatanı
sevmez”   

n Haberi 6’da

Çelik:

Deney Hayvanları Yetiştirme ve
Araştırma Birimi yenilendi

n Haberi 6’da

Türk matematikçi
ve bilim insanı

Cahit Arf
11 Ekim 1910 - 26 Aralık 1997

Yılmaz: “Bir vatanımız varsa, 
Mevlana gibi gönül dostları sayesinde”
Hz. Mevlana’nın 749’uncu
vuslat yıl dönümü dolayısıyla
Postnişin Fatih Çıtlak ve
ekibinin katılımıyla
düzenlenen ‘Şeb-i Arus’

programında konuşan Yıldırım
Belediye Başkanı Oktay
Yılmaz, “Bir vatanımız varsa,
bu Mevlana gibi gönül
dostlarının sayesindedir.” dedi. 

Lise öğrencisi kızlardan haber alınamadı  
Merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Ma-

hallesi’nde bir okulda lise 2. sınıf öğ-
rencisi olan Aslı Yurdakul (16) ve Elif
Gavas (16), evlerinden ‘gezmeye çı-
kıyorum’ diyerek ayrıldı. İki kız çocu-
ğunun ailesi çocuklarından uzun bir
süre haber alamayınca durumu polis
ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri ise

dün öğle saatlerinde merkez Osman-
gazi ilçesi Karaman Mahallesi’nde kız-
lardan birinin telefonundan sinyal
aldı. Sinyalin alındığı bölgede polis
ve aileler kızlarını arama çalışmaları
başlattı. Aileler çocuklarını görenlerin
polisi veya 0531 917 90 85 numarayı
aramalarını istedi. (İHA)

Bursa’da lise öğrencisi iki sınıf
arkadaşı, ‘gezmeye gidiyorum’
diye evden çıkarak 
sırra kadem bastı.
Çocuklarından 25 saati aşkın
zaman haber alamayan aileler
arama çalışmaları için 
destek istedi. 

Elif GavasAslı Yurdakul

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
beraberinde Genelkurmay Başkanı Or-
general Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri
Komutanı Orgeneral Musa Avsever,
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral
Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri
Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile
Suriye sınır hattındaki birliklerde ince-
leme ve denetlemelerini sürdürüyor.
Akar beraberindeki TSK komuta kade-
mesi ile 2. Ordu Taktik Komuta Yeri’nde
inceleme ve denetlemelerinin ardından
sınır hattı ve yurt dışındaki birliklerin
komutanları, Kuvvet komutanlıkları
harekat merkezlerinin katılımıyla dü-
zenlenen video konferans toplantısında
faaliyetlere ve sahadaki son duruma
ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi.

PARİS SAVAŞ 
ALANINA DÖNDÜ
Fransa’nın başkenti Paris’te meydana

gelen silahlı saldırının ardından Repub-
lique Meydanı’nda toplanan terör örgütü
PKK yandaşları araçları devirerek so-
kakları ateşe verdi. Terör örgütü PKK
yandaşları polisle karşı karşıya geldi.
Gerilimin tırmandığı o anlarda sokakları
ateşe vererek çok sayıda dükkanın cam-
larını kıran terör örgütü PKK yandaşları
araçları da devirerek yaktı. Polis, Paris
sokaklarını savaş alanına çeviren terör
örgütü PKK yandaşlarına göz yaşartıcı
gazla müdahale etti. Terör örgütü yan-
lılarının Fransa’nın başkenti Paris’teki
saldırılarına da değinen Akar, “Terö-
ristlere yardım etmenin, destek ver-

menin ne kadar sıkıntılı olduğunu gör-
düler. Bunun bir benzeri buradan çok
uzakta oldu. Nerede oldu? Paris’te oldu.
Fransızların beslediği yılan kendilerini
sokmaya başladı. Herkes artık bu terör
örgütünün gerçek yüzünü görmelidir”
dedi.

Savunma ve güvenlik konularında
değerlendirmelerde bulunan Akar, Türk
Silahlı Kuvvetlerinin, başarılı harekat-
larıyla Türkiye’nin güneyinde kurulmak
istenen terör koridorunu parçaladığını
belirtti. Akar, “Hala bu tehlike var mı?
Var. Böyle bir amaç var mı? Var. Buna
karşı da mücadelemizi sürdürecek, ya-
pılması gereken ne varsa yapacağız. Hiç
kimse bizden sınırımızın dibinde yu-
valanan terör unsurlarına müsamaha
göstermemizi beklemesin. TSK, ülke-
mizin ve asil milletimizin güvenliği için
uygun yer ve zamanda gerekli her türlü
tedbiri bugüne kadar almıştır, alacaktır”
diye konuştu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin,
Suriye ve Irak başta olmak üzere tüm
komşuların toprak bütünlüğüne, ege-
menlik haklarına saygılı olduğunu ak-
taran Akar, tek hedeflerinin teröristler
olduğunu vurguladı.

“SURİYELİ AŞİRETLER 
PKK/YPG’Lİ TERÖRİSTLERE 
TEPKİ GÖSTERDİLER”
Suriye’nin doğusundaki Deyrizor’da

terör örgütü PKK/YPG üyelerinin te-
cavüz ettikleri iki kadını öldürmesinin
ardından bölgedeki aşiret temsilcilerinin
tepki gösterdiği olaya da değinen Akar,

şunları söyledi:
“Müttefiklerimiz, di-
ğer bazı devletler çeşitli
gerekçelerle terör örgütü
PKK/YPG ile iş birliğini sürdürüyorlar.
Suriyeli aşiretler bir araya gelerek, gücü
ancak zavallı ve korumasız kadınlara
yeten PKK/YPG’li teröristlere tepki gös-
terdiler ve bölgeyi terk etmelerini iste-
diler. Bu lanet terör örgütüne destek
verenleri, yardım edenleri açık ve net
olarak ısrarla uyardık. Bunların hepsinin
ve daha fazlasının olabileceğini hep
söyledik. Bu alçaklarla, teröristlerle iş
birliği yapılır mı? Bir teröristle başka
bir teröristin üzerine gidilir mi? Bu ko-
nudaki temaslarımızı sürdürüyor, müt-
tefiklerimize yanlışlarını söylüyoruz.
Bu tavırlarından pişman olacaklarını
değerlendiriyoruz.”

AZERBAYCAN ALEYHİNDEKİ 
AÇIKLAMALARA TEPKİ
Bakan Akar, bazı ülkelerin Azer-

baycan aleyhindeki söylemlerine ilişkin
de “Azerbaycan-Ermenistan meselesinde
her zaman olduğu gibi yine objektif ve
tarafsız olmaktan çok uzak açıklamalar
yapılıyor. Oysa 30 yıla yakın süren Ka-
rabağ meselesinin çözümü noktasında
ne ülkeler ne de çözüm misyonuyla ha-
reket eden uluslararası kuruluşların
sesini duymamıştık. Bu nedenle şimdi
olur olmaz görüşlerini ifade edenlere
soruyoruz, bugüne kadar aklınız nere-
deydi” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.
Akar sözlerinin sonunda şehitlere rah-

m e t
gazile-
re şifa
dileklerini
ileterek, zorlu
arazi ve hava ko-
şullarında görev-
lerinin başındaki
Mehmetçiğe ba-
şarı dileklerinde bu-
lundu. Yurt içi ve sı-
nır ötesinde karada,
denizde ve havada tüm
faaliyetlerde gösterdikleri
başarılarından dolayı Meh-
metçiği kutlayan Akar, yeni
yılda kendilerine sağlık ve
esenlik içinde kazasız, belasız
görevler diledi.  (AA-İHA)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütü 
PKK yanlılarının Fransa’nın başkenti Paris’te
gerçekleştirdiği olaylara ilişkin, “Fransızların beslediği
yılan kendilerini sokmaya başladı. Herkes artık bu
terör örgütünün gerçek yüzünü görmelidir” dedi.

n 4. sayfada
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Güneş ışığı, uyku
ihtiyacını azaltıyor 

Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Tıp
Merkezi Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr.
Fatma Duygu Kaya, kalıcı yaz saati uygu-
lamasının psikolojiye etkilerine ilişkin de-
ğerlendirmede bulundu. Türkiye’de her
sene ekim ayından başlayıp mart ayına
kadar saatlerin 1 saat geriye alınarak kış
saati uygulamasına geçildiğini hatırlatan
Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Fatma
Duygu Kaya, “2016 yılında bu uygulama
kaldırıldı. Sürekli olarak kalıcı yaz saatine
geçildi. Halkımız zaman zaman bu uygu-
lamayı eleştirdi. Özellikle sabahları işe ve
okula giden insanların yaşadığı zorluklarını,
kaygılarını, sıkıntılarını haber programla-
rında sık sık görmeye başladık” dedi.

Kalıcı yaz saati uygulamasının bedensel
ve ruhsal etkileri olduğunu kaydeden Psi-
kiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Fatma Duygu
Kaya, “Üç adet saatten bahsedebiliriz. İlki
güneş saatidir yani güneşin hareketi ve
pozisyonuna güneş saati diyoruz. Güneşin
doğuşu ve batışı olarak düşünebiliriz.
İkincisi ise biyolojik saatimizdir. Biyolojik
saat bizim fizyolojik süreçlerimizi yönet-
tiğimiz 24 saatlik salınım gösteren bir dü-
zendir. Biyolojik saatimiz ve güneş saati
devamlı birbirleri ile eşzamanlı olmak ve
uyum göstermek zorundadır” diye konuştu. 

Göze giren ışığın beyin tarafından al-
gılandığını belirten Yrd. Doç. Dr. Fatma
Duygu Kaya, “Beyin gündüz ya da gece ol-
duğunu bize hissettirip bütün bu fizyolojik
ve bedensel işlevleri düzenliyor, vücut
ısımızı ve hormonlarımızı düzenliyor. Bu
nedenle dışarıdan gelen ışığın önemi çok
fazladır. Melatonin ise beynimizdeki bir
hormondur. Bu hormonun işlevi ise şudur:
Gözünüze güneş ışığı geliyorsa beynimizdeki
melatonin azalıyor. Bunun sonucunda uy-
kuya geçmek zorlaşmış oluyor.  Karanlık
bir ortamda ise melatonin seviyemiz artıyor
ve beynimiz uykuya hazır olduğumuz me-
sajını gönderiyor” dedi. (Bülten)

Bu kitapta 300 yıl önceki
yemek tarifleri yazıyor  

Bursa’da bir vatandaşın ailesinden
kalan kitapta, 300 yıl önceki Osmanlı
dönemi yemek tarifleri yazıyor. Os-
mangazi ilçesinde yaşayan Mehmet
Ali Bozkurt, ailesinden kalan san-
dıkları karıştırırken Osmanlıca yazan
bir kitap buldu. Bulduğu kitabı Os-
manlıca bilen uzmana incelettiğinde
300 yıl önceki yemek tariflerini an-
latan yemek kitabı olduğunu öğrendi.
Kitabı ciltleten Bozkurt, meraklıları
için satışa çıkarttı. Değerini bilmediği
kitabı satışa çıkartan vatandaş, 2 bin
lira verene kitabı satacak. Kitabın ai-
lesinden kaldığını ifade eden Mehmet
Ali Bozkurt, “Bu kitap sandıktan
çıktı. Osmanlıca bilmediğim için
bilene okuttum 300 yıllık olduğunu
ve o dönemin yemek tarifleri oldu-
ğunu öğrendim. Birileri faydalansın
diye satışa çıkarttım, 2 bin lira verene
satacağım” dedi. (İHA)

Bitpazarındaki kalabalık
havadan görüntülendi

Bursa’da cumartesi akşamları ku-
rulan bitpazarına gelenler gözlerine
inanamadı. Otomobilleriyle gelenler
park etmek için yer bulamazken, ka-
labalık havadan da görüntülendi.
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde her
cumartesi kurulan bitpazarına va-
tandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Os-
mangazi Belediyesi Hijyenik Kurban
Tesislerine kurulan tezgahlarda va-
tandaşlar, antika eşyalardan elektronik
cihazlara, ikinci el kıyafetlerden mut-
fak ve ev eşyalarına kadar birçok
ürün çeşitliliğini istediği fiyata bula-
biliyor. Kimi evinde kullanmadığı eş-
yaları satışa çıkarırken, kimi ise va-
tandaşın ilgisini çekebilecek ürünleri
tezgahında sergiliyor.

Her bütçeye göre her çeşit ürünün
yer aldığı pazarda, bazı vatandaşlar
merakından gezmeye gelse de ürün
almadan çıkamıyor. Pazara akın eden
bazı vatandaşlar, “Fiyatların çok uygun
olduğunu gördük. Artık daha sık gel-
meyi düşünüyoruz. Burada fiyatların
gündüz pazarına göre çok daha iyi
olduğunu düşünüyorum. Tek sıkıntısı
aracı koyacak yer bulamıyoruz” dedi.
(İHA)

Yarım asırdır koşarak
mesleğini yaşatıyor 

“İpek bükümcülüğü” olarak bilinen devdahlık
mesleğinin Bursa’daki son temsilcisi Ertuğrul
Şengünalp, “20 metre uzunluğunda bir atölyemiz
var. Her gün bu atölyede mesai yaptığım 6 saat
içinde en az 15-20 kilometre koşarak bu sanatı
yürütüyorum. Sanatın bizden sonrası yok. Bu
sanat bitecek diye üzülüyoruz. Çok değerli bir
sanat olduğunu herkes biliyor” dedi.

Bursa’da yaşayan Ertuğrul Şengünalp,
“ipek bükümcülüğü” olarak bilinen devdahlık
mesleğine yarım asırdır emek veriyor. Kültür
ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatçısı
57 yaşındaki Şengünalp, AA muhabirine,
Bursa’da dünyaya geldiğini ve 50 yıldır dev-
dahlıkla uğraştığını söyledi. Bu sanatı de-
delerinden ve babasından öğrendiğini be-
lirten Şengünalp, 7 yaşında başladığı mesleği
bugüne kadar getirdiğini, son temsilci olarak
Bursa’da bu işi yapmaya devam ettiğini be-
lirtti. Osmanlı kültüründen gelen sanatın
680 yıllık geçmişi olduğunu vurgulayan
Şengünalp, “Ancak sanatın bizden sonrası
yok. Bu sanat bitecek diye üzülüyoruz. Çok
değerli bir sanat olduğunu herkes biliyor.”
dedi. Şengünalp, devdah kelimesindeki
“dev”in dev veya güçlü, “dah”ın ise koşmak
anlamına geldiğini söyledi.

Bunun kuvvetli, sağlıklı insanların yaptığı
bir meslek olduğuna işaret eden Şengünalp,
şöyle konuştu: “Devdahlıkta ipek bükümü
yapılıyor. 20 metre uzunluğunda bir atöl-
yemiz var. Her gün bu atölyede mesai yap-
tığım 6 saat içinde en az 15-20 kilometre
koşarak bu sanatı yürütüyorum. Yaptığımız
ürünler çok değerli ve el sanatı olduğu için
Halk Eğitimi Merkezlerinde, Olgunlaşma
Enstitülerinde, kızların çeyiz işlerinde kul-
lanılıyor. Ödemiş yöresindeki genç kızların
çeyizlerinde ipek olmazsa olmazdır. Bizim
ürettiğimiz ipekleri alıp çeyizlerini hazırlı-
yorlar. Bizim yaptığımız ipek ipler aynı za-
manda iğne oyalarında da kullanılıyor. Bursa
Büyükşehir Belediyesi, 3 yıldır İğne
O y a s ı

Festivali düzenliyor. Bu festivale gidildiğinde
devdahın ne işler yaptığı orada görülecek.
İğne oyalarında, nakışlarda, çeyiz işlerinde
kullanılan ipeklerin hepsinin bizim bu dev-
dahhaneden çıktığı belli olacak. Makineler
bu işi yapıyor ama bizim el sanatıyla yaptı-
ğımız gibi ipek üretemiyorlar. Bizim sanatımız
çok değerli. Tezgahlarımız en az 100 yıllık.
Onlar bize aile yadigarı, dedelerden kalma
yadigarlar. Onlar bizim için çok değerli.
Manevi değerleri çok fazla.”

“BU TÜR SANATLARIN 
HAFIZALARDAN 
SİLİNMEMESİ GEREKİYOR”
Şengünalp, bu mesleğin kaybolmaması

adına oğluna öğrettiğini söyledi. Kendisinden
sonra mesleğin devam edip etmeyeceğini
bilemediğini anlatan Şengünalp, “Oğlum
şu anda bu işi yapmıyor. Onun elinden tu-
tulursa, ben nasıl 57 yaşıma kadar bu sanatı
yaptıysam oğlum da sağlığı el verdiği müd-
detçe sanatı devam ettirebilir. Yeni nesle
gösteri amaçlı bile olsa 25-30 yıl sürdürebilir.
O da bir kişi yetiştirir ve bu şekilde sanatın
kaybolmamasını sağlarız. Bu tür sanatların,
mesleklerin unutulmaması, hafızalardan
silinmemesi gerekiyor.” değerlendirmesinde
bulundu.

Yarım asırdır bu mesleğe gönül
verdiğini belirten Şengünalp, “Çok
gururlu ve onurluyum. 2018 dü-
zenlenen ahilik yarışmasında Bur-
sa’nın ahi sanatçısı ol-

dum. Çok güzel duygular bunlar. Bu sanatı
gururla, severek yapıyorum. Sağlığım el-
verdiği sürece isterse 80 yaşıma geleyim el
ayağım tutuyorsa, güçlüysem yapmaya ça-
lışacağım bu sanatı. 44 yaşıma kadar amatör
liglerde futbol oynadım. Sağlığımı bu sanata
ve yaptığım spora borçluyum.” ifadesini
kullandı.

“YAPTIĞIM İPEKLER 
JAPONYA’YA DA GİDİYOR”
Ertuğrul Şengünalp, devdahlık mesle-

ğinin püf noktalarına dair şu bilgileri verdi:
“Yapacağımız işin inceliğine veya kalınlığına
göre ham ipekleri evdeki küçük bir makineyle
aparatlara sarıyoruz. Ondan sonra atölyede
suyun içine bastırıyoruz. Suda bir gün bek-
liyor. O ipekler suyu çekiyor. İyice terbiye
etmek için sopayla üzerlerine vurarak hiç
kuru yeri kalmayana kadar ipeği ıslatıyoruz.
Ardından bir süre suyun süzülmesini bek-
liyoruz. O sırada tezgahımızı yağlayıp çalışma
aşamasına geçiyoruz. Tezgahın önünde 24
kanca var. 4 tur koşarak ipekleri o kancalara
takıyoruz. Yaptığımız iş, insan gücüne da-
yandığından ipeklere gerekli inceliği vere-

bilmek için hız-
lıca koşup

ipek ipleri o
kancalara

tak-

mamız gerekiyor. Ondan sonra tezgah ar-
kasına geçerek büküm yapıyoruz. Yaptığımız
ipekleri zeytinyağlı sabunlarla kazanlarda
kaynatıp hafta sonları da yapılacak işin
renklerine göre boyamasını yapıyoruz. Böy-
lece nihai ürün haline gelmiş oluyor. Bu
ipekler sağlamlık açısından çok farklı. Bizim
ipekler 10 kilogram çekerken makine ürünleri
5 kilogramı zor çeker. Yaptığımız ürünler
çok sağlıklı ve kuvvetli oluyor.”

Şengünalp, ürettiği ipeklerin Bursa Kapalı
Çarşı’daki dükkanlarda satıldığını belirtti.
Çarşı esnafından İbrahim Koca ile kartela
oluşturduklarını, kendisinin ürettiği ipeklerin
Türkiye genelinde dağıtımını onun yaptığını
dile getiren Şengünalp, şunları kaydetti:
“İbrahim Koca’nın müşterilerinin arasında
Japonlar da var. Japonlar bu tarz el sanat-
larına çok meraklı. Yaptığım ipekler Japon-
ya’ya da gidiyor. Japonlar bu atölyeye geldi
çekimler yaptı ve orada iki kitap basıldı.
Onlar buraya geldiğinde ‘Sen orada daha
çok tanınıyorsun. Daha ünlüsün. Seni orada
herkes tanıyor’ dediler. Bizim buradaki ipek-
lerle ve tekniklerle orada iğne oyası kursları
veriliyormuş. Japonlardan çok ilgi var. Ja-
ponlar el işlerine çok ilgi gösteriyorlar.”

(AA)

Bursa’da Aile Okulu’na katılan veliler sertifikalarını aldı 

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Ser-
kan Gür, Aile Okulu Projesi çerçeve-
sinde düzenlenen eğitimlere katılarak
belge almaya hak kazanan velilere yö-
nelik Nilüferköy Köy Yaşam Merke-
zinde düzenlenen sertifika törenine
katıldı. Bursa’da Aile Okulu Projesi
çerçevesinde çok güzel geri dönüşler
aldıklarını belirten İl Millî Eğitim Mü-
dürü Serkan Gür, “Çocuklarımız aile-
lerimizin bizlere birer emaneti. Biz
de bu emanete layığıyla sahip çıkmaya
çalışıyoruz. Şimdi de Aile Okulu Projesi
çerçevesinde ailelerimizle de bir araya
geliyoruz. Onlara yönelik eğitimler
düzenliyoruz. Ailelerimizin çocukla-

rıyla ilgili konularda farkındalıklarını
ve bilinç düzeyini artırmak inanıyorum
ki çocuklarımızın çok daha sağlıklı
yetişmesine imkan sağlayacak. Ço-
cuklarımızın hem daha iyi yetişmesi
hem de ailelerimizin farkındalığının
artırılması için Bakanlığımızın dü-
zenlemiş olduğu aile eğitimleri, halk
eğitim merkezleri tarafından yetiş-
tirdiğimiz kıymetli öğretmenlerimizce
Bursa’da başarıyla uygulanıyor.” dedi.

“AİLE OKULUMUZLA, 
BURSA’DA 51 BİN 900 VE
LİMİZE ULAŞTIK”
Bursa’da gerçekleştirilen veli eği-

timlerinin artarak devam ettiğini be-
lirten İl Millî Eğitim Müdürü Serkan
Gür, “Aile Eğitimleri çerçevesinde Milli
Eğitim Bakanımızın Sayın Cumhur-
başkanımıza verdiği söz 1 milyon ve-
limize ulaşmaktı. Bu hedefe de ula-
şılmış oldu. Türkiye’deki bütün he-

deflere ulaşma noktasında Bursa’mızın
azami bir gayreti var. Bursa olarak
aile eğitimlerine Ekim ayı itibariyle
dâhil olsak da kursiyerlerimizin iyi
bir şekilde yetiştirilmesi için çok iyi
bir zemin hazırladık. Aile Eğitimleri
çerçevesinde çok önemli eğitici eği-
timleri verdik ve bugün itibariyle 51
bin 900 velimize ulaşarak 1 milyonun
içinde biz de varız dedik. Hayat boyu
öğrenme alanında öne çıkan çalışmalar
yürütüyoruz. Bu çerçevede geçen yıl
yaklaşık 120 binin üzerinde kursiyere
eğitim vermişken bu yıl 500 binin
üzerinde kursiyerimize eğitim verdik.
Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor.
Tüm çalışma arkadaşlarıma çok te-
şekkür ediyorum. Ailelerimize, anne
ve babalarımıza yönelik eğitimler dü-
zenlemek onlara bu konuda imkan
sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu
kurslarımıza gelerek eğitimlerimize
katılan her şeyden de öte kendini
önemseyen tüm velilerimizi tebrik
ediyor, şükranlarımı sunuyorum.”
dedi. (İHA)

Milli Eğitim Bakanlığı’nca
hayata geçirilen Aile
Okulu Projesi
çerçevesinde velilere
yönelik gerçekleştirilen
eğitimler hız kesmeden
devam ediyor.
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Toplum

Hava Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

11/3

12/6

7/4

12/9
13/7

12/7

12/1

13/6

10/1

10/1

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

06:47
08:18
13:09
15:30
17:51
19:16
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11/3

ÇARŞAMBA

14/5

SALI

15/2

11/6 İMSAKİYE

Kamyonet dere yatağına
yuvarlandı: 6 yaralı

İnegöl ilçesinde,
sürücüsünün
kontrolünden çıkan
kamyonetin dere
yatağına yuvarlandığı
kazada 6 kişi
yaralandı.

Kaza, dün saat 10.00 sıralarında
kırsal Çayyaka Mahallesi’nin Boğazova
bölgesi yolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Boğazova’dan
İnegöl’e seyir halinde olan sürücü Se-
lahattin Taş (58) yönetimindeki 52
AS 040 plakalı kamyonet, sürücüsünün
direksiyon hakimiyetinin kaybolması
sonucu yolun sağındaki dere yatağına
uçtu. Yaklaşık 10 metre aşağıya uçarak

yan duran kamyonetin sürücüsü ile
yolcu konumunda bulunan Emrah
Günaydın (34), Burak Kalyon (26),
Yahya Özdemir (39), Emre Özdemir
(26), Mehmet Kahraman (42) yara-
landı. Araçtan çıkan yaralılar, olay ye-
rine sevk edilen ambulanslarla İnegöl
Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Ya-
ralıların sağlık durumlarının iyi olduğu
öğrenildi. Jandarma komutanlığı ekip-

leri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
(İHA)

Kontrolden çıkan otomobil
tarlaya uçtu: 3 yaralı 

Bursa’da sürücüsünün kont-
rolünden çıkan otomobil yoldan
çıkarak tarlaya uçtu. Kazada 3 kişi
hafif şekilde yaralandı. Olay, Ka-
racabey ilçesi Bandırma yolu üze-
rinde meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre, seyir halindeki otomobil,
sürücüsünün kontrolünden çıka-
rak tarlaya uçtu. Çevredekilerin
ihbarı üzerin olay yerine gelen
sağlık ekipleri, yaralıları olay ye-
rinde yaptığı ilk müdahalenin ar-
dından Karacabey Devlet Hasta-
nesi’ne kaldırdı. Kazada otomo-
bilde bulunan 3 kişi hafif şekilde
yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat
başlatıldı. (İHA)

Suç makinesi
kıskıvrak yakalandı 

İnegöl ilçesinde okul, cami ve
iş yerlerinden olmak üzere 1 ayda
11 hırsızlık olayına karışan şüpheli,
polis ekiplerince kıskıvrak yaka-
landı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü
Suç Araştırma Büro Amirliği ekip-
leri, 1 ay içerisinde okul, cami ve
iş yerleri olmak üzere 11 ayrı nok-
tadan yaklaşık 100 bin TL değe-
rinde malzeme ve para çalan Ali
Y. (22) isimli şüpheliyi, 111 gü-
venlik kamerasını inceleyerek tes-
pit etti. Şahıs, polis ekiplerince
Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki evin-
de kıskıvrak yakalandı. Ali Y., em-
niyetteki işlemlerinin ardından
sevk edildiği adliyede çıkarıldığı
mahkemece tutuklanarak ceza-
evine gönderildi. (İHA)

Bursa’da trafik kazaları
kameralara yansıdı 

Bursa’da trafikte yaşanan kazalar gü-
venlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
İlk kaza, merkez Osmangazi ilçesi Ova-
akça Mahallesi Bursa-Yalova yolu üzerinde
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ana
yola hatalı çıkan otomobile ana yolda
seyreden başka bir otomobil arkadan
çarptı. Kazada yaralanan olmazken, kaza
anı araç içi güvenlik kamerasına saniye
saniye yansıdı. Diğer bir kaza, merkez
Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahal-
lesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye
göre, 4 sokağın birleşim noktasında dur-
mayarak yola dikkatsiz giren iki araç çar-
pıştı. Kaza sonrası hafif ticari araçlardan
biri yan yatarken, sürücü çevredeki va-
tandaşların yardımıyla çıkartıldı. Kaza
anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına
saniye saniye yansıdı. (İHA)

Emniyetin uygulamalarına
vatandaşlardan tam destek 

Yenişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı
ekipler, halkın refahı ve huzuru için ilçe
girişlerinde uygulamalarını arttırdı. 

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü,
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği
ve Asayiş ekipleri tarafından ilçe genelinde
yapılan denetimler artarak devam ediyor.
Uygulamalar çerçevesinde şehrin farklı
noktalarına kurulan uygulama noktala-
rında araçlar ve vatandaşlar üzerinde
denetim gerçekleştiren İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü ekipleri durdurulan araçları didik
didik ararken, çok sayıda vatandaş üze-
rinde ise GBT uygulaması yaptı. Dene-
timleri İlçe Emniyet Müdürü İbrahim
Özdemir yakından takip ederken, ilçe
sakinleri bu uygulamalardan dolayı em-
niyet teşkilatına teşekkür etti. (İHA)
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Başkan Yılmaz
şampiyonları ağırladı   

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yıl-
maz, yüzme ve tenis müsabakalarında
başarılı sonuçlara imza atan Yıldırım
Belediyespor Kulübü sporcuları, antre-
nörleri ve ailelerini makamda ağırladı.
Genç sporcuların, sporla tanışma serü-
venini ve başarılarını dinleyen Başkan
Oktay Yılmaz, girdikleri her yarışta Yıl-
dırım’ı en iyi şekilde temsil eden Yıldırım
Belediyesporlu gençleri tebrik etti. Spor-
cular da kendilerine bu imkânları sun-
dukları için Yıldırım Belediyesi Başkanı
Oktay Yılmaz’a teşekkür etti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yıl-
maz, Yıldırım’ın adını birçok ulusal ve
uluslararası müsabakada temsil eden
Yıldırım Belediyespor sporcularının 3
buçuk yılda pandemi şartlarına rağmen
2 bin 326 madalya ve 132 kupa kazan-
dığını belirtti. 2022 yılı itibariyle lisanslı
sporcu sayısının 3 bin 928 olduğunu
aktaran Başkan Oktay Yılmaz, “Başta
spor kulübümüzün başkanı olmak üzere
değerli yöneticileri, spor müdürlüğünde
görev yapan arkadaşlarımızı, antrenör-
lerimizi, sporcularımızı yetiştiren ve bu-
günlere getiren değerli ailelerimizi ve
tüm sporcularımızı elde ettikleri başa-
rılardan dolayı ayrı ayrı tebrik ediyorum.
Kadim ilçemiz her alanda olduğu gibi
spor alanında da örnek olmaya devam
ediyor. Evlatlarımızın geleceği için ve il-
çemizin spor kenti kimliğini güçlendirmek
için çalışmalarımızı arttırarak sürdüre-
ceğiz” dedi. (İHA)

ULUKOZA girişimcileri
konuşturacak   

Bursa Uludağ Üniversitesi Tek-
noloji Transfer Ofisi’nin markası
ULUKOZA’nın girişimcileri, ‘Feat
Speak’ uygulaması ile isteyen her-
kesi İngilizce konuşturmayı he-
defliyor. ULUKOZA girişimcileri
Ali Çağdaş Uzunkodalak ve Erhan
Terzioğlu TÜBİTAK 1512 BİGG
ULUKOZA Programı’ndan fayda-
lanmaya hak kazandı. Feat Speak
adını verdikleri mobil uygulama
ile yer ve zaman kısıtlaması olma-
dan katılımcıları kendi seviyelerinde
kişilerle buluşturarak İngilizce ko-
nuşturmayı amaçlıyor.

YAPAY ZEKÂ İLE 
GERİ BİLDİRİM
İngilizce konuşma eksikliği olan

kişileri bir araya getirerek konuşma
pratikleri yaptırmak hayaliyle yola
çıktıklarını belirten ULUKOZA Gi-
rişimcisi Ali Çağdaş Uzunkodalak,
“Bir hayalle çıktığımız yolculuğu-
muzda hedefimiz insanlara İngilizce
konuşma pratiği yaptırarak dillerini
geliştirmelerine imkân sağlamaktı.
Projemizde üyelerin öncelikle se-
viyeleri belirlenecek. Sonrasında
bu seviyeye uygun ve dünyanın
farklı yerlerindeki katılımcıları bu-
luşturacağız. Konuşma pratikleri
sonunda yapay zekâ ile geri bildi-
rimleri alıp, kullanıcılara ileteceğiz.
Eksik noktalar belirlenecek ve buna
uygun bir eğitim planı çıkarılacak.
Bu şekilde öğretmene gerek duy-
madan, geri bildirimlerle hızlı ve
kolay öğrenme sağlanmış olacak”
diye konuştu. Feat Speak uygula-
masının satış ve pazarlama ala-
nından sorumlu uygulama gelişti-
ricileri Feat Speak çok geniş bir
kitleye hitap ediyor. Kişiler genelde
kurs gibi ortamlarda özellikle ko-
nuşma derslerinde çekingen dav-
ranabiliyor ama sanal ortamda çok
daha rahat oluyorlar. Uygulama-
mızda dünyanın farklı yerlerinden
katılımcılarla istediğiniz zaman
konuşabilirsiniz. Bunun bir zaman
sınırlaması yok ve buna rağmen
uygun maliyetiyle de diğer uygu-
lamalardan ayrılıyor. Uygulama-
mızda sınava hazırlık (TOEFL ve
IELTS) ve genel İngilizce öğrenme
alanları var. Uygulamamız kurslara
karşı bir uygulama değil, aksine
kurslara partnerlik edebilecek bir
uygulama diyebilirim. Kursa giden
birisi uygulamamıza katılarak is-
tediği zaman istediği yerden İngi-
lizce konuşma yeteneklerini geliş-
tirebilir. Kurs ve okul sürecine katkı
sağlayan bir uygulama olduğumuzu
söyleyebilirim” dedi. (Bülten)

Harmancık’ın atık 
suları da kontrol altında
Bursa Büyükşehir
Belediyesi tarafından
Harmancık ilçesine
kazandırılan Atıksu
Arıtma Tesisi hizmete
açıldı. İlçe nüfusunun
yarısına hizmet verecek
tesis sayesinde doğaya
deşarj edilen suda
kalitenin artmasıyla
yeraltı sularına da zarar
verilmemiş olacak.

Bursa’da arıtma tesislerinden
içme suyu, kanalizasyon ve yağmur
suyu hatlarına, dere ıslahından su-
lama tesis ve göletlerine kadar önemli
altyapı yatırımlarını hayata geçiren
Büyükşehir Belediyesi, Harmancık’a
da atıksu arıtma tesisi kazandırdı.
BUSKİ marifetiyle bugüne kadar 113
bin 130 metre şebeke hattı, 45 bin
742 metre kanalizasyon hattı, 11
bin 756 metre yağmursuyu hattı, 3
adet paket arıtma ve 11 tane de fos-
septik imalatının yapıldığı Harman-
cık’ta artık atık sular da kontrol
altına alınmış oldu. Yaklaşık 35 mil-
yon TL’ye mal olan tesis için SUKAP
kapsamında İller Bankası’ndan da
destek alındı. Yaklaşık 10 dönem

alan üzerine inşa edilen tesis,
ilçe merkezi, Ballısaray,

Bekdemirler, Ece ve Ke-
pekdere mahalleleriyle
birlikte ilçe nüfusunun

yarına hizmet ver-
miş olacak. Tesis,
Kentsel Atıksu
A r ı t m a

Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrol
Yönetmeliği yaptırımlarına ve buna
bağlı olarak hedeflenen arıtılmış su
kalitesi parametrelerine uygun olarak
hizmet verecek. İlçe altyapısını güç-
lendiren tesisin açılışına Bursa Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Alinur
Aktaş, Bursa Milletvekili Osman
Mesten, Büyükorhan Belediye Baş-
kanı Ahmet Korkmaz, Orhaneli Be-
lediye Başkanı Ali Aykurt, Harmancık
Kaymakam Vekili Esma Atasever ve
İlbank Bursa Bölge Müdürü Derya
İnal ile vatandaşlar katıldı.

140 MİLYONLUK YATIRIM
Harmancık Atıksu Arıtma Tesi-

sinin açılışında konuşan Büyükşehir
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ula-
şım, alt ve üst yapı, inşaat, kamu-
laştırma, tarım-hayvancılık, kültür,

çevre ve turizm çalışmala-
rıyla birlikte

K a s ı m

2017’den bugüne kadar ilçeye 140
milyon TL’lik yatırım yaptıklarını
söyledi. Köyden kente göçün önüne
geçebilmek amacıyla kırsal kalkınma
adına önemli adımlar attıklarını dile
getiren Başkan Aktaş, “Tesisimiz ha-
yırlı uğurlu olsun. Bereketli Bursa
topraklarının tertemiz sularla sula-
nabilmesi adına güzel bir araç ol-
masını temenni ediyorum” dedi.

Bursa Milletvekili Osman Mesten,
başta Bursa Büyükşehir Belediyesi
olmak üzere arıtma tesisinin yapı-
mında emeği geçenlere teşekkür etti.
Dağ bölgesinin uzun yıllar hizmet
eksikliğinden şikayet ettiğini hatır-
latan Mesten, “Son 20 yılda hizmetler
konusunda büyük gelişmeler kay-
dettik. Büyükşehir Belediye başkan-
larımız bugüne kadar dağ ilçelerine
hep pozitif ayrımcılık uygulamıştır.
Bunun için teşekkür ediyorum.
Özellikle bütünşehir yasasıyla
birlikte çok
b ü y ü k

hizmetler alındı. Yatırım ilçemize
hayırlı olsun” diye konuştu.

Harmancık Belediye Başkanı Yıl-
maz Ataş da ilçede hizmetlerin dur-
madan devam ettiğini dile getirdi.
Harmancık’ta altyapı çalışmalarının
bitirildiğini, arıtma tesisiyle son nok-
tanın konulduğunu ifade eden Ataş,
“Hizmetlerinden dolayı Bursa Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Alinur
Aktaş’a teşekkür ediyorum. Ne zaman
bir ihtiyacımız olsa her zaman yanı-
mızda olmuştur. Ankara ayağında
da milletvekillerimize bizleri hiç yal-
nız bırakmadı. İlçe halkı adına te-
şekkür ediyorum” dedi. Konuşma-
ların ardından Büyükşehir Belediye
Başkanı Alinur Aktaş ve beraberin-
dekiler tarafından kurdele kesimiyle
tesis hizmete açıldı. Başkan Aktaş

ve protokol üyeleri daha sonra
arıtma tesisini gezdi. (Bül-
ten)

Yılmaz: “Bir vatanımız varsa, Mevlana gibi gönül dostları sayesinde” 

Yıldırım Belediyesi, Hz. Mevlânâ’nın
Hakk’a vuslatının 749’uncu yıl dönümü
dolayısıyla anma programı düzenledi.
Barış Manço Kültür Merkezi’nde dü-
zenlenen etkinliğe Yıldırım Belediye
Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Bü-
yükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi
Yıldız, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi
Fuat Alpaslan, AK Parti İl Başkan Yar-
dımcısı Setenay Olguner, AK Parti Yıl-
dırım İlçe Başkanı Ali Erbay, İlçe Kadın
Kolları Başkanı Fatma Zehra Yekeler,
Eşrefoğlu Rumî’nin torunlarından olan
Numaniyye Dergâhı’nın sekiz nesildir
devam eden geleneğinin son temsilcisi
Yazar Mehmed Safiyüddin Erhan ve
vatandaşlar katıldı.

Yıldırım Belediyesi’nce düzenlenen
etkinlik kapsamında Güzel Sanatlar
Genel Müdürlüğü İstanbul Tasavvuf ve
Meydan Meşkleri Topluluğu’nun katıl-
dığı program Postnişin M. Fatih Çıtlak’ın
‘Sema’ ritüellerini ve anlamlarını an-

latmasıyla başladı. Anlatımın ardından
Abdülbaki Nasır Dede’nin, Acembuselik
Mevlevi Ayini Şerifi icra edildi. Mevlevi
Ayini Şerifi esnasında ayinin her bir
selamının ve aşamalarının sembolik
anlamları anlatılarak, sema mukabelesi
yapıldı.  Postnişin Fatih Çıtlak, Mevla-
na’nın anıldığı törenlerde icra edilen
sema ayininin, Mevleviliğin temel fel-
sefesini yansıtan önemli sembolleri içe-
rirken, semanın genel olarak, kainatın
oluşumunu, insanın âlemde dirilişini,
Allah’a olan aşk ile harekete geçişini ve
kulluğunu idrak edip ‘İnsan-ı Kamil’e
doğru yönelişini ifade ettiğini belirtti.

GÖNÜL MEDENİYETİ
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yıl-

maz, vefatının yani vuslatının 749’uncu
yıl dönümünde insanlığın gönlünde
önemli bir yer tutan Hz. Mevlana’yı
bir kez daha rahmetle, minnetle, şük-
ranla yâd ettiklerini ifade etti. Yunus
Emre, Hacı Bayram-ı Veli, Ahmet Yesevî
ve Mevlana’nın muhabbet ikliminde;
kardeşliği, sevgiyi, barışı en üst değer
olarak bilmiş ve yaşamış bir milletin ve
medeniyetin mensupları olduğunu be-
lirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay
Yılmaz, “7 asır önce Anadolu toprakla-
rına gelen Mevlana ilimle, irfanla, hik-
metle yoğurduğu mesnevisi ile millet
olma şuurunu insanımıza yerleştirmiş,
Anadolu’yu bu aziz değerlerle mayala-
mıştır. Bu anlamda Mesnevi, Kuran öğ-

retisini ruhlara sindirme derslerinden
oluşan rehber bir kitaptır. Bu topraklarda
kardeşlik, sevgi ve şefkatin kurulma-
sında, bu medeniyetin inşa edilmesinde,
yeşertilmesinde ve bugünlere kadar gel-
mesinde hiç kuşkusuz Mevlana’nın ve
Mesnevisinin büyük rolü vardır. Eğer
bir vatanımız varsa, bu Mevlana gibi
gönül dostlarının sayesindedir. Bir ül-
kemiz, bir bayrağımız, istiklalimiz varsa
bu, Mevlana gibi, Yunus Emre gibi,
Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı Bayram-ı Veli
gibi bu ulu mimarların sayesindedir.
Eğer bugün tek bir millet olarak kardeşçe
hür ve bağımsız yaşama imkânına sa-
hipsek bu, Sultan Selahattin,  Sultan
Kılıçaslan kadar Sultan Alparslan, Hz.
Mevlana ve Ahmed Yesevi’nin yoğur-
dukları eserlerin neticesidir. Ölümü dü-
ğün gecesi olarak anlayan insana tesir
edecek hangi güç vardır? Ölüme ve ha-
yata, zamana ve tarihe yenilmeyen
insan o güçlü insan Mevlana’dır. Ölü-
münün üstünden 700 yıldan fazla za-
man geçti. Ama o yaşıyor, anılıyor. İn-
sanlık onun önünde saygıyla eğiliyor.
Dünyada ne kadar değişme olursa olsun,
bundan böyle de anılacak. İnsanlar hep
önünde saygıyla eğilecek. Gönülleri bu-
luşturan; kalpleri sevgi, şefkat hamuru
ile yoğuran ilmi ve öğütleri ile birliği,
beraberliği, kardeşliği yeşerten Mevlana
Celaleddin-i Rumi’ye minnet duygula-
rımızı bir kez daha ifade ederek kendisini

rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.
DEĞERLERİN ŞEHRİ YILDIRIM
Yıldırım Bayezid Han, Emir Sultan,

Hz. Üftade, İsmail Hakkı Bursevi gibi
nice zatların şehrinde olmaktan mut-
luluk duyduğunu ifade eden Postnişin
Fatih Çıtlak Yıldırım Belediye Başkanı
Oktay Yılmaz’a kendilerini Yıldırım’da
ağırladıkları için teşekkür etti. Postnişin
Fatih Çıtlak, “Mesnevi-i manevinin Ku-
ran-ı Kerim tefsiri mahiyetinde bir eser
olduğunu, bu beldenin, Anadolu’nun
hepsinin manevi şahsiyetlerle direk tut-
tuğunu, mayalandığını çok güzel şekilde
ifade eden Başkanımızın sözlerini din-
lerken mütehassis oldum. Başkanımıza
muhabbetle teşekkürlerimi arz ediyo-
rum” diye konuştu. Program Postnişin
Fatih Çıtlak’a çiçek takdimiyle sona
erdi. (Bülten)

Hz. Mevlana’nın 749’uncu vuslat
yıl dönümü dolayısıyla Postnişin
Fatih Çıtlak ve ekibinin
katılımıyla düzenlenen ‘Şeb-i
Arus’ programında konuşan
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay
Yılmaz, “Bir vatanımız varsa, bu
Mevlana gibi gönül dostlarının
sayesindedir.” dedi. 
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Elektrikli otomobil
satışları 6 bini aştı 

Türkiye’de elektrikli otomobil
satışlarındaki artış, markaların yö-
nünü Türkiye’ye çevirmesini sağ-
larken, Tesla da Türkiye’deki mer-
kezi için iş ilanları yayınladı. AA
muhabirinin Otomotiv Distribü-
törleri ve Mobilte Derneğinden
(ODMD) derlediği verilere göre,
Türkiye otomobil ve hafif ticari
araç satışları, Ocak-Kasım 2022’de
geçen yılın aynı dönemine kıyasla
yüzde 1 azalarak 668 bin 63 adet
olarak gerçekleşti. Söz konusu dö-
nemde otomobil satışları yüzde
2,4 düşüşle 505 bin 886 adet, hafif
ticari araç satışları ise yüzde 3,4
artarak 162 bin 177 adet oldu.
Otomobil pazarı motor tipine göre
değerlendirildiğinde, dizel motorlu
otomobil satışlarındaki gerilemenin
sürdüğü görüldü. Üreticilerin geç-
miş yıllara kıyasla daha az dizel
motorlu aracı piyasaya sunması da
dizel satışlardaki azalışta önemli
etkenlerden biri olarak kabul edi-
liyor. Türkiye otomobil pazarında,
bu yılın 11 ayında benzinli oto-
mobiller 353 bin 529 adetlik satışla
birinci, dizel otomobiller ise 87 bin
45 adetle ikinci sırada yer aldı.
Hibrit otomobil satışları 51 bin
504 adet olurken, oto gazlı otomobil
satışları 7 bin 594 adet ve elektrikli
otomobil satışları da 6 bin 214
adet olarak kayıtlara geçti. Ocak-
Kasım 2021’de 342 bin 245 ben-
zinli, 104 bin 218 dizel, 45 bin
190 hibrit, 24 bin 226 oto gazlı ve
2 bin 415 elektrikli otomobil satışı
gerçekleştirildi. Böylece söz konusu
dönemde elektrikli otomobil sa-
tışları yüzde 157,3 ve hibrit oto-
mobil satışları da yüzde 14 artış
gösterdi. (AA)

Akyıldız: “2023’de pazar
payımızı arttıracağız” 

Koçaslanlar Holding kuruluşu
olan KCS Dış Ticaret, KCS Dış Ti-
caret Satış Direktörü Sinan Akyıldız,
“Pandemi, otomotiv sektörünü de-
rinden etkiledi ve etkilemeye devam
ediyor. Bu durumdan en çok etki-
lenen ülkelerden biri de Türkiye
oldu. Piyasada araç ve parça bulu-
nabilirliği eskiye kıyasla oldukça
azalmış durumda, ancak bizler
daha önceden almış olduğumuz
tedbirler ile müşterilerimize kısa
sürede tedarik sağlıyoruz. Yaşanan
üretim zorlukları ve otomotiv fab-
rikalarındaki yavaşlama sebebi ile
yedek parça stok planlamamızı
daha geniş yelpazede tutarak etkili
olmaya çalıştık. Bu önlemler ile
süreci en iyi şekilde geçirdiğimizi
düşünüyoruz” dedi.

2023 yılı ekonomik olarak global
zor bir yıl olacağı belirten Akyıldız,
“Ham madde ve enerji kaynaklı
artan üretim maliyetleri şu anda
tüm üreticileri etkiliyor. Bunun ya-
nında özellikle önümüzdeki dönem
Avrupa’da yaşanabilecek enerji ve
arz-talep dengesizliğinin etkilerinin
nasıl bir sonuç ortaya çıkaracağı
bir soru işaretidir. Artan enerji ma-
liyetleri ve savaş kaynaklı arz ke-
sintileri dikkate alındığında bir re-
sesyon riski yaşanması muhtemel
görünüyor” şeklinde konuştu.

KCS Dış Ticaret ve PAKCS’ın
2023 yılı hedefleri hakkında ko-
nuşan Akyıldız, “2023 yılında ön-
celiğimiz yurt içi olmak üzere tüm
Türkiye ve yurt dışında markala-
rımızın bulunduğu bölgelerde pa-
zarın içinde olmayı ve bulunduğu-
muz bölgelerde pazar payımızı ar-
tırmayı hedefliyoruz. Aynı zaman
da PAKCS markamızın ürün çeşit-
liliğini ve mevcut satışlarımızın ar-
tacağınız düşünüyoruz. Toplamda
sahada 7 kişilik satış ekibimizi iler-
leyen süreç içerisinde büyütmeyi
aynı zamanda bölge müdürlükleri
ile ilgili çalışmalarımızın derinleş-
mesini hedefliyoruz” diye konuştu.
(İHA)

BNA artık yüzde 100 yerli 

Nurol Holding ve İngiliz BAE Systems
ortaklığı olarak faaliyet gösteren savunma
ve havacılık şirketi BNA’da ortaklık yapısı
değişti. BAE Systems’ın yüzde 49 hisse-
sinin Nurol Holding’e devriyle şirket,
Nurol Kontrol ve Aviyonik Sistemleri
AŞ ismi ve yüzde 100 Türk sermayeli
olarak devam edecek. Nurol Kontrol ve
Aviyonik Sistemleri AŞ Genel Müdürü
Eray Gökalp, AA muhabirine, şirketin
yeni yapısının sağlayacağı avantajlar, de-
vam eden ve planlanan projelere ilişkin
açıklamalarda bulundu. Nurol-BAE
Systems ortak girişiminin 2016 yılının
ikinci yarısında faaliyetlerine başladığını
ifade eden Gökalp, bu ortaklık süresince,
şirkette havacılık sektörünün zorunlu
kıldığı tüm altyapının başarıyla kurul-
duğunu, hedeflenen kritik teknolojilerin
kazanımı için yatırımlar gerçekleştiril-
diğini söyledi.

Son dönemde, hem Türkiye’de yüksek
bir ivmeyle geliştirilmekte olan yeni nesil
havacılık teknolojilerinin, hem de BAE
Systems’ın yüksek katma değeriyle baş-
latılarak sürdürülen yabancı yeni nesil
havacılık programlarının kapasite ihti-
yaçlarının, sektörde daha etkin olmak
adına her iki ortağın da odağını tekrar
gözden geçirmesini zorunlu hale getir-
diğini vurgulayan Gökalp, şöyle konuştu:
“BNA’nın iş stratejisi, her iki ortağımızın
da değerlendirmeleri ile yeniden şekil-
lendirilmek üzere tekrar ele alındı ve
ortaklık devri müzakereleri böylelikle
başlatıldı. BAE Systems, Türkiye paza-
rındaki stratejisi ile uyumlu olarak, tüm
hisselerini Nurol Holding’e devretme
konusunda hemfikir oldu. Böylelikle,
her iki ortak da kendi stratejilerine uygun
yolu belirleyerek Türk havacılık sektörüne
ayrı ayrı katkı sağlamaya devam etme
yolunda anlaşmaya vardılar. Ancak yıllarca
oluşturulan bu değerli ve güçlü işbirliği,

havacılık sektöründe farklı platformlarda
ve uygun zamanlamada tekrar canlan-
dırmak üzere her zaman devam edecektir.
Nurol Holding, savunma ve havacılık
sektöründeki milli hamleye kayıtsız kal-
mamak üzere, gelişen teknolojileri ya-
kından takip etmekte, gerekli yatırımları
yapmakta ve sürekli gelişmeyi hedefle-
mektedir. Nurol Holding, savunma sa-
nayisinde FNSS, Nurol Makina, Nurol
Teknoloji gibi köklü ve başarılı girişim-
lerinin yanı sıra ülkemizin geçmiş 100
yıllık havacılık tutkusu ve gelecek he-

deflerinde en etkin şekilde katkıyı sağ-
lamak üzere BNA’ya olan inanç ve des-
teğini sürdürme kararlığındadır. Yüzde
100 yerli sermaye yapısıyla yoluna devam
eden şirketimiz, hem Nurol Holdingin
güçlü deneyim ve altyapısıyla, hem de
tümüyle yerli ve kalifiye mühendislik iş
gücüyle, Savunma Sanayii Başkanlığının
stratejilerine uygun bir şekilde Türk ha-
vacılık ve savunma sanayisi projelerine
destek sağlamaya devam ediyor. Sektörel
deneyimimizin Nurol Grubunun güçlü
yapısıyla birleşmesi ve böylelikle savunma
sanayimize yerli katkının en üst düzeyde
sağlanabilecek olması hepimizi heye-
canlandırıyor.”

ÖZGÜN ÇÖZÜMLER ARTACAK, 
TEKNOLOJİ ÜLKEDE KALACAK
Hisse devri sonrasında şirketin adı

ve logosunun tamamıyla değiştiğini be-
lirten Gökalp, “Yeni unvanımız, şirketi-
mizin iş odağıyla uyumlu olarak, Nurol

Kontrol ve Aviyonik Sistemleri AŞ (Nurol
Controls & Avionics Systems-Nurol CAS)
olarak belirlendi. Yönetim Kurulundaki
7 üyemizin tümü Nurol Holdingin say-
gıdeğer yöneticilerinden ve sektörde de-
neyimli profesyonel kişilerden oluşacak.”
dedi. Gökalp, dinamik ve esnek yapıyı,
inovatif çalışma yaklaşımını, mevcut
sermaye ve insan kaynaklarını daha da
geliştirerek devam edeceklerini ifade
etti. Gökalp, “Karar mekanizmalarımızın
daha hızlı işleyeceği, BNA kurgusundaki
hedefleri ön planda tutarak sadece ha-
vacılık alanında değil, uzay ve diğer sa-
vunma sanayi platformlarında yenilikçi,
rekabetçi ve güvenilir çözümlere odak-
lanacağımız bir dönem olacak.” diye ko-
nuştu.

Yüzde 100 milli bir şirket yapısının
sağlayacağı avantajlara dair ise Gökalp,
“Savunma sektöründeki en önemli me-
selelerden biri, dışa bağımlılığı ortadan
kaldırarak yurt içinde özgün ürün ve
çözümler oluşturmak. Yüzde 100 yerli
bir şirket olduğumuzda bunu sağlamak
ve ortaya çıkan teknolojinin ülkemizde
kalmasını sağlamak çok daha mümkün.
Öte yandan bazı hedef ülkelerde Türk
savunma sanayisi ürünlerine olan ilgiyi
görmek mümkün. Zamanı geldiğinde
kendi tasarımımız olan bazı ürünlerin
bu ülkelerde de üretim altyapısını kurmak
bu hisse yapısıyla çok daha kolay olacaktır.
Nurol Holdinge bağlı kuruluşlarının, hali
hazırda yurt dışında kurmuş olduğu iş
birliklerinin de bize katkısı fazla olacaktır.”
değerlendirmesinde bulundu.

HÜRJET TESLİMATLARI BAŞLADI
Şirketin kuruluşunda havacılıkta em-

niyet kritiklik seviyesi yüksek olan kont-
rol, otonomi ve bazı aviyonik sistemlere
odaklandıklarını anlatan Eray Gökalp,
bu faaliyet alanları kapsamında kontrol
teknolojileri altında yazılım ve donanım
yoğun uçuş kontrol, motor kontrol ve

görev kontrol sistemleri başta olmak
üzere, diğer uçak sistemleri kontrol bi-
rimleri, kokpit kontrol üniteleri ve ilave
olarak yakıt, hidrolik, iklimlendirme sis-
tem alt birimlerinin geliştirilmesine yö-
nelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Almanya’ya ihracatı kapsayan, çok
amaçlı gaz türbin motor kontrol siste-
minin geliştirmesini tamamlayıp MTU-
Safran ortaklığı ile kurulmuş AES fir-
masına teslimatları tamamladıklarını
ifade eden Gökalp, Uçuş Kontrol Sistemi
teknolojileri geliştirilmesi için özellikle
uçuş kontrol bilgisayarı ve aktif pilot
kumandaları ile ilgili altyapı geliştirme
çalışmalarına yoğun emek ve kaynak
harcadıklarını belirtti. BAE Systems’ın
İngiltere’de yürüttüğü “sanal gerçeklik”
tabanlı insan makina arayüzü alt yapı
geliştirme ve bazı insansız hava aracı
konsepti çalışmaları ile araştırma geliş-
tirme projelerinde yer aldıklarını dile ge-
tiren Gökalp, “sanal gerçeklik” geliştirme
projesi ile BAE Systems Chairman Ödül-
leri’nde “Business Leader” ödülüne layık
görüldüklerini aktardı. FNSS için sağlık
izleme ve kontrol sisteminin geliştirme
projesinin kabul aşamasına geldiğini bil-
diren Gökalp, şunları kaydetti: “Hali ha-
zırda Hürjet programı için aviyonik kontrol
panelleri geliştirme kapsamında TUSAŞ’a
ilk ürün teslimatlarımıza başlamış du-
rumdayız. Milli Muharip Uçak Programı
kapsamında yine TUSAŞ’a yakıt sistemleri
sistem mühendisliği desteği sağladık ve
aviyonik sistemler ile ilgili olarak uzman
mühendislik desteği çalışmalarımız devam
ediyor. Yakıt sistem birimlerinin yerli-
leştirme projelerinde yer almayı hedeflemiş
durumdayız. Verdiğimiz çeşitli teklifler
var. Ülkemizdeki havacılık programlarında
daha fazla yer almak ve katma değer
sağlamak üzere yaptığımız ve giderek
artan girişimlerimizin yakın dönemde
çıktılarını görmeyi arzu ediyoruz.” (AA)

Havacılık ve savunma
sanayisine Türk-İngiliz
ortaklı olarak katkı
sağlayan BNA, yola
yüzde 100 Türk
sermayeli Nurol Kontrol
ve Aviyonik Sistemleri
olarak devam edecek,
Hürjet ve Milli Muharip
Uçak (MMU) projelerine
katkı sağlayacak.

Tohumculuk ihracat hedefine
bir adım daha yaklaştı

TSÜAB Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray
Gençer, 2022 TSÜAB Uluslararası Tohum Ça-
lıştayı için geldiği Antalya’da AA muhabirine
sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
TSÜAB olarak 2012’den itibaren bu tip ulus-
lararası çalıştaylar düzenlediklerini dile getiren
Gençer, yurt dışından gelen misafirlerin dahil
olduğu toplantılarda tohumculuk sektörünü
hem yurt içi hem de bölgesel anlamda ele al-
dıklarını söyledi. Gençer, ticari ilişkiler ve ortak
işbirlikleri gibi konuların da içinde bulunduğu
geniş bir çerçevede görüşmeler yaptıklarını
vurgulayarak, çalıştayları üst düzey bürokrat-
ların katılımıyla organize ettiklerini anlattı.

Türk firmalarının bu sayede özgüven ka-
zandığına işaret eden Gençer, şu ifadeleri kul-
landı: “Firmalarımız, ‘Bu işi gözümüzde bü-
yütmeye gerek yok. Biz de bunu başarabiliriz’
dediler. Ciddi anlamda önemli bir başarıya
imza atıldı. Bugün artık 132 ülkeye 215 milyon

dolar civarında ihracat gerçekleştiriyoruz.
2023’te ihracat yaptığımız ülke sayısını 132’den
150’lere çıkarmayı planlıyoruz. Bu, tohumculuk
sektörümüzün geldiği noktayı net şekilde gös-
teriyor. Salgın sonrasında kısıtlamalardan
dolayı sektör biraz zorlanmıştı ama 2022
bizim için hareketli bir yıl oldu. Hızlı şekilde
yurt dışı ve ülke içinde faaliyetlerimize devam
ettik. Yılın 8 aylık döneminde ilk defa ihracat
rakamlarımız ithalatımızı geçti, ilk kez net ih-
racatçı konumuna geldik. Bu bizim için çok
sevindirici bir tablo. 2021 yılı ihracatımızı 215
milyon dolar olarak gerçekleştirmiştik. Bu yılı
minimum 250-300 milyon dolarlar seviyesinde
kapatmayı hedefliyoruz. 2025 hedefimiz ise
en az 500 milyon dolarlık tohumluk ihracatına
ulaşmak. Çünkü, 2025 yılında İstanbul’da
Dünya Tohumculuk Federasyonu ISF’in top-
lantısı gerçekleşecek. 2 binden fazla dünya
tohumcusunu burada ağırlayacağız. Bu, ülkemiz
tohumculuğunun dünyada daha çok tanın-
masına ve ihracat rakamlarımızın artmasına
vesile olacak.” (AA)

TSÜAB Yönetim Kurulu
Başkanı Yıldıray Gençer, “Bu
yılı minimum 250-300 milyon
dolarlar seviyesinde
kapatmayı hedefliyoruz. 2025
hedefimiz ise en az 500 milyon
dolarlık tohumluk ihracatına
ulaşmak.” dedi.

TESK’ten ‘merdiven altı ürün’ uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfede-
rasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Pa-
landöken, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgını
sonrasında artan ürün fiyatlarının merdiven
altı üretim yapan fırsatçıları ortaya çıkardığına
dikkati çekti. Son kullanma tarihi yaklaşan,
bozulma aşamasında olan bazı ürünlerin yeni
ürün gibi raflara konulup indirimli fiyatlardan
satıldığını vurgulayan Palandöken, “Vatandaşın
uygun fiyatlı ürünlere yönelmesi özellikle gıda
ürünlerinde sahte, hileli, kalitesiz ve tağşiş
ürünlerin artmasına neden olurken sahtekarların
da ekmeğine yağ sürüyor.” değerlendirmesinde
bulundu.

       Palandöken, yılbaşında vatandaşların mer-
diven altı üretime karşı dikkatli olması gerektiğini

belirterek, özellikle kilogram fiyatı yüksek olan
işlenmiş et, süt ve süt ürünleri ile kuru yemişlerde
tarihi geçmiş ya da bozulmaya yüz tutmuş
ürünlerin indirimli olarak satışa sunulduğunu
aktardı. Üretim maliyetleri göz önünde bu-
lundurulduğunda bu ürünlerin piyasada belli
bir fiyatının olduğunu belirten Palandöken,
şunları kaydetti: “Vatandaşlarımız yılbaşında
daha ucuza alışveriş yapayım derken merdiven
altına yönelip sağlığından olmamalı. Alışveriş
yapılırken vatandaşlarımız sağlığını düşünmeli
ve sırf ucuz diye bilinmedik yerlerden alışveriş
yapmamalı. Onun yerine imalat, temizlik ve
hijyen belgesi olan mahalle esnafımız tercih
edilmeli. Bu yılbaşında kaliteli ve güvenilir alış-
verişin adresi mahalle esnafımız. Sebze ve
meyveler manavdan, kuruyemişler kuruye-
mişçiden, şarküteri ürünleri kasaptan, pasta
ve tatlılar pastaneci esnafından, hediyelik
ürünler zücaciyeden, çiçekler çiçekçiden alınmalı.
Esnafımızın kendi yemediği ürünü müşterisine
satmayacağı unutulmamalı. Vatandaşlarımız
gıda ürünleriyle ilgili şüpheli durumları yetkililere
bildirmekten çekinmemeli.” (AA)

TESK Genel Başkanı
Palandöken, “Vatandaşlarımız
yılbaşında daha ucuza alışveriş
yapayım derken merdiven altına
yönelip sağlığından olmamalı.”
ifadesini kullandı.
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Yirmi yıl ABD ve NATO işgaline karşı
onurlu bir direnişin ardından büyük bir
zafer elde eden Afganistan Taliban yöne-
timi, kadınlar hakkında aldığı kararlar ile
hayal kırıklığına ve haber olmaya devam
etmektedir. 2022’nin son günlerinde Afga-
nistan Yüksek Öğrenim Bakanı Nida Mu-
hammed Nedim, üniversitelerde kız
öğrencilerin eğitimlerinin askıya alındığını
çünkü “örtünme, karma eğitim, seyahat ve
konaklama” gibi konularda ortaya çıkan
sorunlardan dolayı böyle bir karar alındı-
ğını açıklamıştır.

İslam Devleti, İslami İdare denilince
daha çok kadınlar üzerinde sıkı denetimle-
rin olması, kadınların sosyal hayattaki bazı
faaliyetlerinin kısıtlanmasının akla gel-
mesi, neredeyse yerleşik bir kanaat halini
almıştır. Taliban’da bu kanaati tahkim
etmek için elinden geleni yapmaktadır. Af-
ganistan’da sayısını kimsenin bilmediği ye-
timlerin, özellikle kara mayınları nedeniyle
sakat kalan çocukların, dul olan kadınların
hayata tutunmak için yaşadıkları zorluk-
larla mücadele etmek yerine, Taliban yöne-
timi kadınların (belki kızların demek
lazım) üniversiteye gidişlerini şimdilik kay-
dıyla yasaklamayı tercih etmiştir.

Nedim’e bakılırsa “Üniversitelerde kız

öğrenciler tesettür kurallarına uymamış,
yasak olmasına rağmen bazı üniversite-
lerde karma eğitim devam etmiş, kız öğ-
renciler ailesi ya da bir mahremi olmadan
başka şehirlere giderek oralarda yaşamaya
başlamalarının uygun olmadığını” ileri
sürmüştür.

Tesettürün varlığı, Müslümanların
ortak kabulüdür. Bu kabulün elbette ilgi
naslarda, Hz. Muhammed’in uygulamala-
rında bir karşılığı vardır. Tesettüre dikkat
etmeyenlere ise bir ceza öngörülmemiştir.
Hz. Muhammed’in de böyle bir ceza uygu-
laması yoktur. Tesettür kuralına uyup uy-
mamak, doğrudan Müslüman bireyin bir
yükümlülüğüdür. Uyan karşılığını Al-
lah’tan alacağı gibi, uymayan da yine ceza-
sını Allah’tan alır. Hiçbir idarenin kendisini
Allah’ın vekili gibi görerek tesettür vb. ko-
nularda ceza kesmeye kalkışması, haddine
değildir. Aksine haddi aşmaktır. Kız ve
erkek öğrencilerin birlikte okumalarını
uygun görmeyen idareler, kızlar için ayrı
bir üniversite, lise kurabilirler. Aileleri, kız-
lar için açılan bu okullara göndermeye teş-
vik edebilirler. Ancak karma eğitimin
sakıncalarından yola çıkarak, eğitimi kız-
lara tümüyle yasaklamak, onların bir hak-
kını engellemekten başka bir şey değildir.

Kadınların bir mahremi olmadan “se-
yahat edemeyecekleri” oldukça eski ve yay-
gın bir görüştür. Yol güvenliğinin olmadığı,
kadınların saldırıya uğradığı, kaçırılıp köle
pazarlarında satıldığı dönemlerde bu görü-
şün makul bir açıklaması olabilir. Günü-
müzde Suudi Arabistan kraliyet ailesine
mensup kadınlar, tek başlarına Avrupa ül-
kelerine gidip geldikleri halde, Müslüman
bir kadının eşi veya başka bir yakını olma-
dan, Hac ya da Umre için Suudi Arabis-
tan’a girişine izin vermeyişi, bu anlayışın
sonucudur. Bu anlayışta yüzlerce yıl önce-
sinin şartlarında tedvin edilen fıkıh kural-
ları, doğrudan İslam’ın kendisi gibi kabul

edilmektedir.
Kadının kendisi de her an bir yanlış ya-

pabilecek şekilde programlanmış dolayısı
ile gözetilmesi, korunması gereken bir var-
lık olarak görülmektedir. Evet Müslüman
kadın ve Müslüman erkek biri birinin velisi
olarak (Tevbe 9/129) görülmüştür. Ancak
bu velayeti tek taraflı yalnızca erkeğin ka-
dına veli olması gibi görüp anlamak, işin
esasına insanın vicdanını, beş duyusunu
kapatması gibidir.

Haklı haksız, yüzlerce yıl öncesinin
şartlarına göre hem de farklı toplumlarda
ve coğrafyalarda yazılmış olan fıkıh kural-
larını bahane ederek, kadınların sosyal
veya başka konulardaki haklarını, faaliyet-
lerini İslam adına kısıtlamak, her şeyden
önce zaman tünelinde yaşamaktan farksız-
dır. Benzeri gerekçelerle kadınların erkek-
lere ait bazı hakları iptal etmeleri, erkek
tarafı için ne denli kabul edilebilir? Kadın
ile erkeği sürekli bir biri ile yarışan iki rakip
gibi görmek, sonra da bu yarışta erkek ta-
rafını, kadınları yanlışlardan koruma yetki-
siyle donatmak ne adaletle ne de
insaniyetle bağdaşan bir tutum değildir.
Ancak ailenin konusu olacak, nerede ne
okuyacağı, nereye nasıl gideceği gibi mev-
zularda, kendisini “İslam Devleti” sayan bir

idarenin taraf olması, kadınların haklarını
kısıtlamak için bu konuları bir bahane ola-
rak kullanması, her şeyden önce İslam’a
karşı işlenen bir kötülüktür.

ABD-NATO işgaline karşı, Afganis-
tan’da İslam, direnişin, özgürlüğün kaynağı
olmuştur. Bu direniş esnasında Afganis-
tan’da kadınların ve erkeklerin ödedikleri
bedellerin bir tarifi bir hesabı da yoktur. O
halde bu kadar ağır bedellerden sonra Af-
ganistan’da toplumun her kesiminin, kendi
haklarını güvende bilmeleri bu duygu ile
hayata devam etmeleri gerekmez miydi?
Oysa aynı Afganistan’da İslam, kadın hak-
larının ortadan kaldırılması için bir baha-
neye dönüştürülmektedir. Beş yüzyıl-bin
yıl önce yaşamış fakihlerin görüşleri bir yo-
rumdur ve asla İslam’ın kendisi demek de-
ğildir. Taliban yönetiminin bu basit, temel
gerçeği anlaması için Afganistan’da kadın-
lar, daha hangi ağır bedelleri ödemek zo-
runda kalacaktır. Taliban yönetimi haddini
bilmeli, kendini aşan konularda karar al-
mamalıdır. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavu-
şoğlu’nun bu konuda Taliban yönetiminin
aldığı kararı, “reddediyoruz” demesi son
derece isabetli bir açıklamadır.

Selami

SAYGIN

Afganistan’da
kadın olmak

Çelik: “Terör örgütlerini
besleyenler terörle yüz
yüze geldi”  

AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer
Çelik, Paris’teki PKK eylemleriyle
ilgili olarak, “Terör örgütlerini
besleyenler terörle yüz yüze geldi”
dedi. Ömer Çelik, Adana’da basın
mensuplarına gündeme ilişkin
açıklamalarda bulundu. Çelik, “Di-
yoruz ki PKK terör örgütü un-
surları bunlar eninde sonunda
güçlendikleri zaman tekrar size
dönen size zarar veren tablo ortaya
çıkaracaklar. Cumhurbaşkanımız
yaptığı açıklamalarda eninde so-
nunda bu terör örgütlerinin sal-
dırıları ile yüzleşeceğini ifade etti.
Bunlar beslemeyin, destek ver-
meyin, fiziki olarak sizlerin ülke-
sinde himaye edilmesine müsaade
etmeyin dedi. Cumhurbaşkanımız
bu uyarıları defalarca yapmıştır.
PKK terör örgütü yanlılarının
nasıl ortalığı yaktığını ortaya çıktı.
Burada dikkat edilmesi gereken
husus şu: PKK’nın faaliyetlerinin
Kürtlere ne kadar zarar verdiği
son örnekte de ortaya çıktı” dedi.
(İHA)

Cumhurbaşkanlığı
Kabinesi yılın son
toplantısını bugün
yapacak 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında 2022 yılının son toplan-
tısını yapacak. Cumhurbaşkanlığı Kül-
liyesi’nde yapılacak 2022 yılının 24’üncü
ve son kabine toplantısında masada
yoğun bir gündem olacak. Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin,
sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi
olan çalışanları ilgilendiren emeklilikte
yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye
ilişkin çalışma hakkında sunum yapacak.
Toplantıda, kısa süre içinde Meclise su-
nulması planlanan düzenlemenin de-
taylarına ilişkin ayrıntılı değerlendirme
yapılacak.

Karadeniz’de keşfedilen doğal gazın
milli sisteme bağlanması yönünde yü-
rütülen çalışmalarda gelinen aşama da
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin gün-
deminde olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla
ilgili gelişmeleri kabinede anlatacak. Er-
zurum’da yaptığı açıklamada “Pazartesi
günü bu konuda yeni müjdeleri milleti-
mizle paylaşacağız.” diyen Erdoğan’ın
kabine sonrası millete sesleniş konuş-
masında alınan kararları kamuoyuyla
paylaşması bekleniyor. Cumhurbaşkan-
lığı Kabine Toplantısı’nda ayrıca 2022
yılına ilişkin genel değerlendirmenin
yanı sıra yeni yılda başta ekonomi, dış
politika ve terörle mücadele olmak üzere
birçok alanda yapılacak çalışmalar ve
Meclis’te bunlara ilişkin atılacak adımların
ele alınması bekleniyor. (AA)

Bozdağ: “Türk halkı
mağdura yatanı sevmez”

Bir televizyon kanalının canlı yayınına
konuk olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,
gündeme dair soruları yanıtladı. Ekrem
İmamoğlu ile ilgili yargı kararını değer-
lendiren Bakan Bozdağ, “Sayın İmamoğlu
ve etrafında ona destek veren kimi si-
yasiler mağduru oynamayı ve mağdura
yatmayı tercih ettiler. Ama bir şeyi unu-
tuyorlar. Türk halkı mağduru sever. Mağ-
dura dua eder, destek olur. Ama mağdura
yatanı sevmez. Bunlar resmen bu karar
nedeniyle mağduru oynayarak, mağdura
yatarak Türk halkını aldatabileceğini dü-
şündüler” dedi.

“MAHKEME KARARLARI 
KENDİ İÇİNDE DE HUKUKSAL 
DENETİME TABİDİR”
Ekrem İmamoğlu ile ilgili ilk derece

mahkemesinin verdiği kararın kesinleş-
mediğini vurgulayan Bakan Bozdağ, “Bir
defa şunu açıklıkla ifade etmek lazım.
Bu kararı Adalet Bakanlığıyla ya da si-
yasetle Sayın Cumhurbaşkanımızla ir-
tibatlandıranlar büyük bir iftiranın için-
dedirler. Çok net. Çünkü yargı bağımsız

ve tarafsızdır. Kararlarını da Anayasa,
kanun ve hukuka bağlı bir vicdanla dosya
ve delil durumuna göre takdir ederler
ve mahkeme kararları bildiğiniz gibi
kendi içinde de hukuksal denetime ta-
bidir. İşte ilk derece mahkemesi bir karar
verdi. Bu istinaf, istinaf karar verirse
temyiz denetimine tabidir. Dolayısıyla
hukuk içinde verilen kararların kesin-
leşmesi de kanunların öngördüğü usul
ve şekilde olur ve Sayın İmamoğlu’yla
hakkında verilen karar ilk derece mah-
kemesi kararıdır” diye konuştu.

Adalet Bakanı olarak yargısal süreç-
lerle ve yargı kararlarıyla ilgili görüş bil-
dirmeyi doğru bulmadığını ifade eden
Bakan Bozdağ, şöyle konuştu: “Yargıtay
denetimi, istinaf denetimi bunun hu-
kukilik denetimini zaten yapacaktır. Za-
ten istinaf aynı zamanda vaka denetimi
de yapıyor ama Yargıtay sadece hukuki
bir denetim yapıyor. Dolayısıyla bu ka-
rarın hukukilik denetimi istinaf ve Yar-
gıtay tarafından da yapılacaktır. Şu ka-
darını söylemekte fayda görürüm. O da

şu. Şimdi yargılama niçin yapıldı? So-
ruşturma niçin açıldı? Ona bakmakta
fayda var. Yüksek Seçim Kurulu Başkan
ve üyelerine karşı kullanılan ifadeden
dolayı yapıldı. Hakaret iddiasıyla soruş-
turma açıldı. Sonra da mahkeme Yüksek
Seçim Kurulu üyelerine heyet halinde
çalışan üyelerine alenen hakaret gerek-
çesine dayandırarak bir mahkumiyet ka-
rarı verdi. Burada kamuoyunda hiçbir
şey yok mahkeme böyle bir değerlen-
dirme yaptı havası, algısı da bir yandan
oluşturuluyor. Ama mahkemenin kısa
karar gerekçesine baktığınızda bu görü-
lüyor. Öte yandan, iddianamede de bu
görülüyor. Öte yandan da tabii bu süreçle
ilgili herkes kendince konuşuyor.”

“BÜYÜK BİR ALGI 
OPERASYONU İLE 
KARŞI KARŞIYAYIZ”
Yargı kararlarını herkesin kendine

göre değerlendirdiğini belirten Bakan
Bozdağ, “Karar açıklandıktan sonra sanki
İmamoğlu’na siyasi yasak gelmiş, belediye

başkanlığından indirilmiş, karar kesin-
leşmiş ve ortaya büyük bir mağduriyet
çıkmış gibi bir algı oluşturdular. Şimdi
karar ayın 14’ünde çıktı, bugün ayın
25’i, Sayın İmamoğlu İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı olarak görevinin başında
mı? Devam ediyor. Bu ne zaman siyasi
yasakla sonuçlanır? Yargıtay onayladıktan
sonra oluşur. Şimdi sanki Yargıtay süreci
yokmuş ya da bitmiş, istinaf süreci yok-
muş ya da bitmiş, olay kesinleşmiş, Sayın
İmamoğlu belediye başkanlığından alın-
mış, hapse konulmuş gibi veyahut da
yarın konacakmış gibi bir büyük algı
operasyonuyla karşı karşıyayız” dedi.

“MAĞDURA YATARAK, TÜRK 
HALKINI ALDATABİLECEĞİNİ 
DÜŞÜNDÜLER”
Ekrem İmamoğlu’nun bu süreçte san-

ki mağdur edilmiş izlenimi oluşturulmaya
çalışıldığını belirten Bakan Bozdağ, şöyle
konuştu: “Sayın İmamoğlu ve etrafında
ona destek veren kimi siyasiler mağduru
oynamayı ve mağdura yatmayı tercih
ettiler. Ama bir şeyi unutuyorlar. Türk
halkı mağduru sever. Mağdura dua eder,
destek olur. Ama mağdura yatanı sevmez.
Bunlar resmen bu karar nedeniyle mağ-
duru oynayarak, mağdura yatarak Türk
halkını aldatabileceğini düşündüler. Bu-
radan kendilerince çünkü ‘çak’ derken,
‘yeni başladık’ derken, kucaklaşırken
baktığınız zaman bütün bunların hepsi
bu mağduriyet istismarındaki samimi-
yetsizlikleri de paçalarından aşağı doğru
adeta akıyor. Yani mağduriyeti istismar
etmeyi dahi beceremediler. Ya istismara
kalktılar çok net halk gördü. O yüzden
karardan sonra vatandaşın fikrinin de-
ğişmesinin biraz bir müddet sonra de-
ğişmesine baktığınızda burada görülen
şey halk Sayın İmamoğlu ve etrafında-
kilerin mağdura oynadığını gördü. Mağ-
dura yattığını gördü. Kendini aldatmak
için bir sürü iş yaptığını gördü. Orada
kırmızı kartını çıkardı; ben mağduru se-
verim, mağdura oynayanı sevmem dedi.”
(İHA)

Bir televizyon kanalında
canlı yayına katılarak
gündeme ilişkin soruları
yanıtlayan Adalet
Bakanı Bekir Bozdağ,
İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu ile ilgili,
“Türk halkı mağduru
sever. Mağdura dua
eder, destek olur. Ama
mağdura yatanı
sevmez” dedi.

Yıldırım: “Altılı masada herkes birbirine gülerek çelme takıyor”

MHP’li Yıldırım, Ahi Evran Külli-
yesi ziyareti sonrası yaptığı açıkla-
mada, “Altılı masada bir tane sol
Marksist, Leninist parti var, beş tane
sağcı parti var. Aşağıdan birbirlerini
tekmeleyip üstten de birbirlerine gü-

lüyorlar” dedi. Herkesin altılı masada
birbirine çelme takmaya çalıştığını
ifade eden Yıldırım, “Masa çevresinde
ciddi şekilde bir mücadele var. Her-
hangi bir aday üzerinde müttefik ka-
lırlar mı, kalmazlar mı bilmiyoruz.
Her kim aday olursa olsun bizim ada-
yımız net, kararımız da belli. Allah
nasip ederse cumhurbaşkanlığı seçim-
lerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan’ı açık ara seçtireceğiz.
Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın.
MHP ve Cumhur İttifakı olarak par-
lamentoda anayasa değişikliği yapacak
sayıya da ulaşacağız” diye konuştu.

“MHP SAHA 
ÇALIŞMALARINI 
SÜRDÜRÜYOR”
MHP’nin 1,5 yıldan fazla süredir

saha çalışmalarını sürdürdüğünü an-
latan Yıldırım açıklamasını şöyle sür-
dürdü: “‘Adım Adım 2023 Ahilerle
Günümüz Bereketli Olsun’ adlı top-
lantıyı Ahi Evran’ın şehrinde başlattık.
Ahi Evran Kırşehir’de meftundur. Biz-
lere göre esnaflığın, üretimin, ticaretin
başkenti Kırşehir’dir. Bazı istisnalar
var ki stokçuluk yapanları görüyoruz.
Bütün esnafları da ahiliğin temel
prensiplerine uymaya davet ederiz.”
Kırşehir’de başlatılan toplantıya Genel
Başkan Yardımcısı Yıldırım ile birlikte
Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç,
Pelin Yılık, Milletvekili Nevin Taşlıçay,
İbrahim Ethem Sadef, Ramazan Kaşlı
ve MHP MYK üyeleri katılım sağladı.
(İHA)

Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP) Genel Başkan
Yardımcısı Yaşar Yıldırım,
Kırşehir’de katıldığı ‘Adım
Adım 2023 Ahilerle
Günümüz Bereketli Olsun’
programında yaptığı
açıklamada, ‘Altılı masa’da
herkesin birbirine gülerek
çelme taktığını söyledi.
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Kurtuluş ve Camgöz
Türkiye’ye iade edilecek 

Organize suç örgütü lideri Ser-
kan Kurtuluş ve yöneticisi Lider
Camgöz’ün Türkiye’ye iadeleri, Ar-
jantin adli makamlarınca kabul
edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü
(EGM) Interpol-Europol Daire Baş-
kanlığından yapılan açıklamada,
haklarında kırmızı bülten çıkarılan
Kurtuluş ve Camgöz’ün, Arjantin’de
sahte pasaportla yakalandıkları
hatırlatıldı.

Adalet Bakanlığınca, Kurtuluş
ve Camgöz hakkında hazırlanan
iade evraklarının hem diplomatik
hem de Interpol kanalından Ar-
jantin yetkili makamlarına iletildiği
belirtilen açıklamada, şu bilgilere
yer verildi: “Konuyla ilgili olarak
gelinen son aşamada adı geçen iki
şahsın ülkemize iadeleri Arjantin
adli makamlarınca kabul edilmiştir.
Interpol-Europol Daire Başkanlı-
ğımızca söz konusu şahısların ül-
kemize iade süreci İçişleri, Dışişleri
ve Adalet bakanlıklarımız ile ko-
ordineli bir şekilde hassasiyetle ta-
kip edilmektedir.” (AA)

ALKA hedefi tam
isabetle vurdu

Savunma Sanayii Başkanı
Demir, “ALKA, yer ve hava he-
deflerine karşı üstün tespit ve
saniyeler seviyesinde tahrip ye-
teneği sağladı.” ifadesini kul-
landı. Başkanlıktan yapılan ya-
zılı açıklamaya göre, asimetrik
tehditlere karşı elektromanyetik
ve lazer teknolojisi kullanan,
çok etkin hibrit bir savunma
sistemi olan ALKA Yönlendiril-
miş Enerji Silah Sistemi kabili-
yetlerini sergiledi ve hedefi tam
isabetle vurdu. Cumhurbaşkan-
lığı Savunma Sanayii Başkanlığı
tarafından başlatılan ve Roket-
san ana yükleniciliğinde yürü-
tülen Lazer Silah Sistemleri Te-
darik Projesi faaliyetleri tüm
hızıyla devam ediyor. ALKA
Yönlendirilmiş Enerji Silah Sis-
temi kapsamında geliştirilen
hedef tespit radarı, hedef takip
sistemi ve elektromanyetik ka-
rıştırma sistemine sahip yüksek
güçlü lazer silah sisteminin gös-
terimi gerçekleştirildi.

Gösterim faaliyeti kapsamın-
da, farklı güç seviyelerinde ve
farklı taşıyıcı platformlara (sa-
bit, taşınabilir ve mobil) entegre
bir ürün ailesi olarak geliştirilen
yerli ve milli lazer silah sistemi
çözümü tanıtıldı, atışlı testlerle
elde edilen yetenek ve etkinlik
gösterildi. Geliştirilen sistemler,
hem yer hem de hava hedefle-
rine karşı üstün tespit, takip
ve saniyeler mertebesinde tah-
rip yeteneği gösterdi. Projede
Ermaksan firması da lazer kay-
nağı üreticisi olarak görev alı-
yor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma
Sanayii Başkanı İsmail Demir,
sosyal medya hesabından yap-
tığı paylaşımda şunları kaydetti:
“Hedefimiz savunma sanayinin
her alanında geriden gelen değil,
önde giden bir Türkiye. Sayılı
ülkenin üzerinde çalıştığı lazer
ve elektromanyetik faaliyetle-
rimizde önemli yer tutacak
ALKA Yönlendirilmiş Enerji Si-
lah Sistemi’nin testlerinde bir
aşamayı daha geride bıraktık.
Elektromanyetik karıştırma sis-
temine sahip yüksek güçlü lazer
silahı, hedef tespit radarı, hedef
takip sisteminden oluşan ALKA,
yer ve hava hedeflerine karşı
üstün tespit, takip ve saniyeler
seviyesinde tahrip yeteneği sağ-
ladı. Emeği geçenleri kutlarım.”
(AA)

120 bine yakın düzensiz
göçmen sınır dışı edildi 

Göç İdaresi Başkanlığından yapılan
açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordi-
nasyonunda, Göç İdaresi Başkanlığı, Em-
niyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel
Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komu-
tanlığınca düzensiz göçle mücadelenin
7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sür-
dürüldüğü ifade edildi. Açıklamada, dü-
zensiz göçmenlerle ilgili şu bilgilere yer
verildi: “Sınırlarımızda alınan etkili ted-
birler sayesinde 2022’de 274 bin 311
düzensiz göçmenin ülkemize girişi en-
gellenmiştir. 2016’dan bu yana ülkemize
girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı
ise 2 milyon 737 bin 732 olmuştur.
Doğu ve güney sınırlarımızdaki göç bas-
kısı, yani ülkeye kaçak giriş denemeleri,
alınan tedbirlerle birlikte bir önceki yıla
göre yüzde 38 azalmıştır. Yasa dışı yol-
lardan ülkemize girenlerin yakalanmasına
yönelik denetim ve operasyonlar neti-
cesinde, yakalanan mükerrerlikten arın-
dırılmış düzensiz göçmen sayısı geçen
yılın aynı dönemine göre yüzde 76 artışla
231 bin olarak kayıtlara geçmiştir.”

YILBAŞINDAN BU YANA SINIR 
DIŞI EDİLEN GÖÇMENLER
Sınır dışı işlemlerinin hız kesmeden

devam ettiği vurgulanan açıklamada,
“Tüm uyruklarla birlikte yılbaşından bu
yana 119 bin 817 düzensiz göçmen sınır

dışı edilmiştir. Böylece henüz yıl tamam-
lanmadan ülkemiz tarihindeki en yüksek
sınır dışı sayısına ulaşılmıştır. Sınır dışı
sayısı, geçen senenin aynı dönemiyle kı-
yaslandığında ise yüzde 159 artış gös-
termiştir.” ifadelerine yer verildi. Geçen
yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında
sınır dışı sayısının, Afganistan uyruklu
yabancılarda yüzde 236, Pakistan uyruklu
yabancılarda yüzde 22 ve diğer uyruklu
yabancılarda yüzde 167 arttığı bildirilen
açıklamada, “2016’dan bu yana sınır dışı
edilen düzensiz göçmen sayısı ise 445
bin 326’ya ulaşmıştır.” bilgisi paylaşıldı.
Göç İdaresinin açıklamasında, bu yıl 234
charter uçak seferi ile 44 bin 433, tarifeli
uçuşlarla 22 bin 101 olmak üzere toplam
66 bin 534 düzensiz göçmenin Afganis-
tan; 2 charter seferi ve tarifeli uçuşlarla
toplam 12 bin 385 düzensiz göçmenin

ise Pakistan’a güvenli şekilde gönderildiği
aktarıldı.

“TÜRKİYE’NİN SINIR DIŞI 
BAŞARI ORANI YÜZDE 70”
Son yıllarda yoğun bir düzensiz göç

baskısı altında olan Türkiye’de, Avrupa
ortalamasının çok üzerinde bir başarıyla
geri göndermeler gerçekleştirildiğine işa-
ret edilen açıklamada, şu ifadelere yer
verildi: “Eurostat verilerine göre, 2021’de
Avrupa Birliği ülkelerinde toplam 709
bin 900 düzensiz göçmen tespit edil-
mesine rağmen bunlardan sadece 80
bin 470’i sınır dışı edilmiştir. 2022’de
ise tüm Avrupa ülkelerinin sınır dışı
ettiği düzensiz göçmen sayısı eylül sonu
itibarıyla 53 bin 885 olarak açıklanmıştır.
Avrupa ülkelerinin sınır dışı başarı oranı
ortalaması yüzde 11 seviyelerinde ka-
lırken, ülkemizin sınır dışı başarı oranı

ise sınır dışı işlemleri devam edenler ve
mükerrer yakalamalar düşüldüğünde
yüzde 70 olarak kayıtlara geçmiştir.”

24 BİN 451 YABANCININ SINIR 
DIŞI İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Göç İdaresi Başkanlığının geri gön-

derme merkezlerinin sayısının 30’a, kap-
asitesinin ise 20 bin 540’a yükseltildiği
belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Böylece ülkemiz, tüm Avrupa ülkelerinde
bulunan geri gönderme merkezi kap-
asitesini geride bırakmıştır. Halihazırda
geri gönderme merkezlerimizde 107
farklı uyruktan 18 bin 776 yabancı idari
gözetim altında olup terke davet kapsa-
mında işlemleri süren 5 bin 675 düzensiz
göçmenle birlikte toplamda 24 bin 451
yabancının sınır dışı işlemleri devam et-
mektedir.” (AA)

İçişleri Bakanlığı Göç
İdaresi Başkanlığı,
yılbaşından bu yana
sınır dışı edilen 119 bin
817 düzensiz göçmen ile
ülke tarihindeki en
yüksek sınır dışı sayısına
ulaşıldığını bildirdi.

Aliyev: “Laçın yolunda yaşanan
olay gün gibi ortadadır”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev, Sovyetler döneminde Erme-
nistan’dan sürgün edilen Azerbay-
canlıların oluşturduğu Batı Azerbay-
can Topluluğu üyesi bir grup aydınla
bir araya geldi. Görüşmede konuşan
Aliyev, Laçın yolunda yaşananların,
Azerbaycan karşıtı bir histeriye daha
neden olduğunu belirterek, “Burada
sadece Ermenistan değil belki onlar-
dan daha fazla, yurt dışındaki pat-
ronları, arkalarında duran devletler
Azerbaycan’a karşı bir karalama kam-
panyası başlattı. Birleşmiş Milletler’de
de (BM) bize karşı bir provokasyon
daha hazırlanıyor. Bazı ülkeler özel
bir şevkle birkaç gündür bize karşı
bir sonraki kirli planlarını gerçekleş-
tirmeye kararlı. Ama yine de bir şey
alamadılar, birkaç gündür uğraşıyorlar.
Önümüzdeki hafta ellerinden gelenin
en iyisini yapacaklar. Laçın yolundaki
olay gün gibi ortada. Bu bizim meşru
hakkımız. Doğal kaynaklarımız kul-
lanılıyor ve taşınıyor. Doğal kaynak-
larımızı sömürenler herhangi
bir uluslararası hukuk nor-
muna göre suçludur. Çünkü
burası uluslararası toplum ta-
rafından tanınan bir bölgemiz.
Kamuoyu temsilcilerimizin
ve öncelikle devlet ku-
rumlarının temsil-
cilerinin denetim
yapması konu-
sunda haklı bir
talebimiz var.
Orada hangi
çalışmalar
yapıldığını

görmeleri lazım ve bu yasa dışı faaliyet
durdurulmalıdır. Bizim haklı talebimiz
bundan ibarettir” dedi.

“BU BİZİ HİÇBİR ŞEYDEN 
VAZGEÇİRMEYECEK”
Laçın yolundaki durumun değiş-

tirilerek sunulduğunu da ifade eden
Aliyev, “Yine yalan, yine iftira. Bunları
kimin yaptığını hepimiz biliyoruz.
Tekrar söylüyorum, Ermenistan dev-
leti burada ilk sıralarda yer almıyor.
Ancak bu bizi hiçbir şeyden vazge-
çirmeyecek. Bunu zaten birçok kez
kanıtladık. İkinci Karabağ Savaşı ve
savaştan sonraki iki yıl bunu gösterdi.
Kimse bizi etkileyemez. Aramalar
olabilir, bazı açıklamalar olabilir, bun-
lara önem vermemize gerek yok. Bu
aramalara sadece siyasi nezaket gereği
cevap veriyoruz. Ancak bu bizim ko-
numumuzu en ufak bir şekilde de-
ğiştirmeyecek” diye konuştu.

LAÇIN YOLUNDAKİ 
PROTESTOLAR 12 GÜNDÜR 
DEVAM EDİYOR
Azerbaycan topraklarında maden-

lerin yasa dışı işletilmesi ve bunun
sonucunda çevreye verilen zararın
araştırılması ile denetimi amacıyla
Ermeni nüfusun yaşadığı ve geçici
olarak Rus güçlerin konuşlandırıldığı
bölgeye, 10 Aralık’ta Azerbaycanlı
uzmanlardan oluşan ekipler gönde-
rilmiş ancak bu ekiplerin bölgeye
girişi Ermenilerce engellenmişti. Rus
barış gücünün bu durumu umursamaz
tavırlarından rahatsız olan Azerbay-

canlı çevreci sivil toplum kuruluş-
ları üyeleri ile aktivistler, Azer-
baycan topraklarındaki maden-
lerin yasa dışı işletilmesinin ön-

lenmesi talebiyle 12 Aralık’ta
Laçın Koridoru’nda
protesto gösterisi

başlatmıştı. Akti-
vistler, gece gün-

düz demeden
12 gündür ey-
lemlerine de-
vam ediyor.
(AA-İHA)

Azerbaycan Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev, “Laçın yolunda
yaşanan olay gün gibi
ortadadır. Doğal
kaynaklarımız kullanılıyor ve
taşınıyor. Doğal
kaynaklarımızı sömürenler,
istenilen uluslararası hukuk
ilkesine göre suçludur.” dedi.

Tahıl koridorunda taşınan yük
miktarı 15 milyon tonu aştı  

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu, “tahıl koridoru”nda
taşınan yük miktarıyla ilgili yazılı açık-
lama yaptı. Ukrayna ve Rusya arasında
yaşanan savaş sonrasında tahıl krizinin
yaşandığını hatırlatan Karaismailoğlu,
dünyanın en önemli tahıl merkezle-
rinden olan Ukrayna’dan tahıl sevki-
yatının durduğuna dikkati çekti. 

Bu gelişme sonrasında Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderli-
ğinde yoğun bir diplomasi trafiği yü-
rütüldüğünü ve bunun sonucunda ye-
niden tahıl sevkiyatının başladığını
belirten Karaismailoğlu, şu bilgileri
paylaştı: “1 Ağustos-25 Aralık’ta toplam

585 gemi Ukrayna’nın Odesa, Chor-
nomorsk ve Yuzhne şehirlerindeki li-
manlardan yüklü olarak hareket etti.
Toplam taşınan yük miktarı 15 milyon
80 bin tonu aştı. Gemilerle arpa, buğ-
day, soya, ayçiçeği küspesi, buğday ke-
peği, bezelye, ayçiçeği çekirdeği, iş-
lenmiş karışık gıda, şeker pancarı, ay-
çiçek yağı, kanola tohumu, mısır ve
soya yağı olmak üzere 13 farklı çeşit
yük taşındı.”

“TAŞINAN YÜKÜN 
YÜZDE 15’İ ÜLKEMİZE GELDİ”
Karaismailoğlu, 585 geminin

200’ünün Türk bayraklı, sahipli veya
işletenli olduğunu bildirerek, 585 ge-
minin 171’inin yüklerini Türkiye li-
manlarına getirdiğini belirtti. Ülke li-
manlarına gelen gemilerin taşıdığı top-
lam yükün ise 2 milyon 247 bin 564
ton olduğunu ifade eden Karaismai-
loğlu, şunları kaydetti: “Toplam yükün
yüzde 15’i ülkemize geldi. Yüklerin
yüzde 12’si Afrika’ya, yüzde 29’u As-
ya’ya, yüzde 44’ü Avrupa’ya taşındı.
En fazla yük 2 milyon 891 bin 117
ton ile İspanya’ya taşındı. İspanya’yı,
2 milyon 247 bin 564 ton ile Türkiye,
2 milyon 162 bin 210 ton ile Çin takip
etti.” (AA)

Bakan Karaismailoğlu, 
1 Ağustos-25 Aralık arasında
585 geminin Ukrayna’nın
Odesa, Chornomorsk ve
Yuzhne şehirlerindeki
limanlardan yüklü olarak
hareket ettiğini belirterek,
“Toplam taşınan yük miktarı
15 milyon 80 bin tonu aştı.”
ifadesini kullandı.
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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
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Yargıtay’dan emsal
ev ipoteği kararı   

Eşinden habersiz kredi çekenler ile
kafasına göre müşterinin evini ipotek
eden bankalara Yargıtay’dan emsal ni-
telikte bir karar geldi. Yüksek Mahkeme,
tapuda aile konutu şerhi olmasa dahi
uzun yıllar aile konutu olarak kullanılan
konutta eşin rızası alınmadan tesis
edilen ipotek işleminin geçersiz olduğuna
hükmetti. Ekonomik darboğaza düşen
Y.B., bir bankadan kredi çekti. İddiaya
göre, banka Y.B.’nin eşi ile birlikte yıllardır
kullandığı apartman dairesini ipotek
ettirdi. Durumu öğrenen kadın mah-
kemenin yolunu tuttu. Davacı kadın,
evine davalı banka tarafından rızası
alınmaksızın ipotek tesis edildiğini, yasa
gereğince eşin rızası olmadan ipotek
tesis edilemeyeceğini, bankanın kötü
niyetli olduğunu ileri sürerek, aile konutu
niteliğindeki taşınmaz üzerinde bulunan
ipoteğin kaldırılmasını talep etti. Davalı
banka avukatı, dava konusu taşınmaza
aynı banka tarafından 2001 ve 2006
yıllarında iik ayrı ipotek tesis edildiğini,
davacının bu ipoteklerden haberi ol-
mamasının hayatın olağan akışına aykırı
olduğunu öne sürdü. İpotek tesis işlemi
yapıldığı anda tapu kaydında aile konutu
şerhi bulunmadığını savunan avukat,
davanın reddini istedi.

Aile mahkemesi, davalı banka ta-
rafından ipotek tesis işleminden önce
tanzim ettirilen ekspertiz raporunda
birinci katın kullanıldığının tespit edil-
diğine, yapılan kolluk araştırması ve
dinlenen tanık beyanlarına göre de ipo-
teğe konu taşınmazın uzun yıllardır
davacı ve ailesi tarafından aile konutu
olarak kullandığının anlaşıldığına dikkat
çekti. Kararda Türk Medeni Kanunu’nun
ilgili hükümleri gereği diğer eşin açık
rızası olmadan aile konutuna ilişkin ta-
sarrufta bulunulamayacağı, bu nedenle
davacı eşin rızası alınmadan tesis edilen
ipoteğin geçersiz olduğu gerekçesiyle
davanın kabulüne, aile konutu üzerindeki
ipoteğin kaldırılmasına hükmedildiği
belirtildi. Kararı davalı banka vekili
temyiz edince devreye Yargıtay 11. Hu-
kuk Dairesi girdi. Daire, oy birliği ile
aldığı kararla mahkeme hükmünü onadı.
Emsal nitelikteki kararla birlikte eşin
rızası alınmadan aile konutu olarak kul-
lanılan daire ipotek ettirilemeyecek.
(İHA)

Önemli meslek sahipleri
bu eğitimi alıyor  

Birçok önemli meslek sahibi kişilerin
eğitim aldığı kum oyunu terapisi sayesinde
kişinin travmaları kendini ifade etmesi ortaya
çıkarılıyor. Sosyolog-Aile Danışmanı Hüseyin
Pehlivan koordinatörlüğünde 9.’su Bursa’nın
Yenişehir ilçesinde bulunan tarihi Sinanpaşa
Külliyesi’nde düzenlenen kum oyunu terapisi
eğitim programında konuşan Psikolog Melike
Serpil Yanık, “Kum terapisi eğitimiyle bireylerin
kişisel dünyasını anlamlandırmaya yönelik
çalışmalar yapıyoruz. Ben bu çalışmayı çocuklar
üzerinde yapıyorum. Yetişkinler üzerinde de
çok çarpıcı sonuçlar elde ediliyor” dedi.

Bursa Gençlik İl Spor Müdürlüğü teftiş
inceleme ve araştırma bölümünde görev yapan
eğitimci Erol Dübek de, “Burada kum tepsisinde
objelerle kişinin travmaları varsa kendini ifade
etmesi açısından, kişiyi tanıma açısından varsa
travmaları tedavisi açısından bir eğitim içeri-
sindeyiz. Daha önceki eğitimlere nazaran ben
bu eğitimde şok oldum. Çünkü burada kişinin
kendini ifade etmesi açısından önemli bazen
bireyler kendini ifade edemiyor.” diye konuştu.
Psikolog-Aile Danışmanı ve kum terapisi uy-
gulayıcısı Sezen Cavuldak ise, “Bugün burada
bizzat eğitim alan üyeler uygulamalarda bu-
lunuyor. Eğitime uzman ruh sağlığı alanındaki
uzmanlar, doktorlar, psikologlar, psikolojik
danışmanlar, eğitimciler, sağlıkçılar, okul öncesi
öğretmenleri ve üst düzey kurumlarda görev
yapan yöneticiler katılıyor. Neden kum terapisi
diyecek olursak çünkü kum ve su hayatın
başladığı yer. Kum ve suyla oynarken biz
aslında kendi dünyamızı oluşturuyoruz. Bu
uygulama çocuklar ve yetişkinler üzerinde
uygulanabiliyor. Kum oyunu terapisi, danışanın
boşlukta kalan kısımlarını geliştiren ortaya
çıkaran ve kişinin kendi gerçekleri ile temas
etmesini sağlayan bir terapi sistemidir” dedi.
(İHA)

Deney
Hayvanları
Yetiştirme ve
Araştırma 
Birimi yenilendi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp
Fakültesi Deney Hayvanları Yetiştirme
ve Araştırma Birimi, yenilenen yüzü ile
hizmete açıldı. Yaklaşık 1,5 yılın ardından
komplike bir değişim geçiren Birim’in
açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr.
Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları
Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Fe-
rudun Yılmaz, Prof. Dr. Adem Doğangün,
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem
Kaya, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Hüseyin Yıldız, Üniversite Genel Se-
kreteri Osman Dikmen, bağışçılar ve ai-
leleri ile akademisyenler, idari personel
ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr.
Ahmet Saim Kılavuz, göreve geldikleri
ilk günden itibaren birimin yenilenmesi
ve modernizasyonun tamamlanması için
çeşitli girişimlerde bulunduklarını kay-
detti. Yaşanan döviz dalgalanması ve
farklı sebeplerden ötürü beklemek zo-
runda kaldıklarını aktaran Prof. Dr. Ah-
met Saim Kılavuz; “Sonunda kısmen ba-
ğışçılarla, kısmen Bilimsel Araştırma
Projeleri Birimi’nin destekleriyle, kısmen
de altyapı bütçelerinden karşılamak su-
retiyle bugünlere geldik. Süreci yakından
takip ettik. Gelinen noktadan da büyük
bir gurur duyduğumuzu belirtmek isti-
yorum. Bizlere bu konuda kıymetli kat-
kılar veren rahmetli Bekir Akyıldız ve
ailesine şükranlarımızı iletiyoruz. Allah
onlardan razı olsun. Birimimizin hayırlı
hizmetlere vesile olmasını temenni edi-
yorum” diye konuştu.

NİTELİKLİ ÇALIŞMALARIN 
ADRESİ OLACAK
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kı-

rıştıoğlu ise akademik gelişim sürecinde
laboratuvarların büyük bir önem taşıdı-
ğına işaret etti. Birim içerisinde bulunan
laboratuvarların multidisipliner bir an-
layış ile oluşturulduğunun altını çizen
Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu; “Burası kendi
başına müstakil bir birim olarak faaliyet
gösterecek hale geldi. Yurt dışında böylesi
laboratuvarlar büyük bir önem arz ediyor.
Bilimsel çalışmalar için en uygun yerlerin
başında geliyor. Üniversitemizin birimi
de inşallah bu görevi görecek ve son de-
rece kıymetli çalışmalara ev sahipliği ya-

pacaktır. Buranın marka bir araştırma
merkezi haline gelmesi için gerekli desteği
vermeye devam edeceğiz. Birimi dolaş-
tığınız zaman her odada bir öğrenci,
araştırmacı veya öğretim görevlisinin
bulunduğunu görmek bizleri son derece
mutlu ediyor. Birimimizin faydalı çalış-
malara imza atacağına gönülden inanıyor,
emeği geçen herkese teşekkürlerimi ile-
tiyorum” açıklamasında bulundu.

PİYASA DEĞERİ 
80 MİLYON LİRA
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem

Kaya da asistanlığından itibaren bu
birimi sıkça kullandığının altını çizdi.
Dekanlık görevini üstlendiği zaman bi-
rimin yenilenmesi adına çeşitli girişim-
lerde bulunduklarını söyleyen Prof. Dr.
Ekrem Kaya; “Bir takım gelişmeler ol-
duysa da maalesef yenileme girişimleri-
miz sonuçsuz kaldı. Ancak iyi de oldu.
Çünkü ihaleye çıkabilmiş olsaydık buraya
bağışçı bulamayacaktık. Yaşanan eko-
nomik kriz nedeniyle inşaatlar yarım
kalacaktı. Yeniden bir yerlerden başla-
mamız gerektiğine inandık. Rahmetli
Bekir Akyıldız’a burada bir ameliyathane
yapmasını talep ettik. Kabul etti ve he-
men bitirdi. Oranın açılışında geri kalan
yenileme çalışmaları için yeniden destek
istedik. Onu da kabul etti ve çocuklarını
seferber etti. Birimimizde eksik, değiş-
mesi gereken veya lazım olan ne varsa
elden geçirildi. Baştan sona çok ciddi
yenilemeler yapıldı. Akyıldız ailesi dışında
yeni isimsiz kahramanlar da ortaya çıktı.
Onlardan gelen destekler, BAP Biri-

mi’mizin katkılarıyla birlikte tüm mo-
dernizasyon ve alt yapı çalışmalarımızı
tamamladık. Şuanda buranın değeri 70-
80 milyon TL’lik bir laboratuvar haline
gelmiştir. Ayrıca son derece yetkin bir
ekibe sahip olduk. Burada gece gündüz
bilimsel çalışmalar yürütülüyor. Destek
veren herkesten Allah razı olsun” şeklinde
konuştu. Dekan Kaya; yenilenen Birimin,
Türkiye’deki en donanımlı 3-4 merkezden
biri haline geldiğini de sözlerine ekledi.

Deney Hayvanları Yetiştirme ve Araş-
tırma Birimi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet
Cansev ise konuşmasında uzun yıllardır
hizmet veren binanın yeniden doğuşuna
şahitlik etmekten dolayı büyük bir gurur
ve onur duyduğunu vurguladı. 2019 yı-
lında sahip oldukları ruhsatı 10 yıllığına
yenilediklerini açıklayan Prof. Dr. Meh-
met Cansev; “Takriben, mevcut araştırma
laboratuvarlarını yenilemek için Dekanlık
ve Rektörlüğümüzle birlikte araştırma
içerisine girdik. Hayırseverler bulduk.
Restorasyon ve iyileştirme çalışmalarını
başlattık. Yaklaşık 2 yılın sonunda bu
seviyelere geldik. Laboratuvarlarımız
tüm araştırmacılarımızın hizmetine açık
olacak. Yakın gelecekte burada üniver-
sitemiz dışından gelecek taleplere de
destek vermeye başlayacağız. Yoğun bir
sürecin sonuna geldik. Katkı sağlayan
herkese şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından birim
sorumluları tarafından yürütülen faali-
yetler hakkında kısa sunumlar gerçek-
leştirildi. Program, katılımcıların yeni-
lenen laboratuvarları incelemesiyle sona
erdi. (İHA)

BUÜ Tıp Fakültesi
bünyesinde faaliyetlerini
sürdüren Deney
Hayvanları Yetiştirme ve
Araştırma Birimi,
yeniden yapılandırılarak
hizmete açıldı.
Hayırsever ailenin
bağışları ile fiziki ve
teknik anlamda büyük
bir dönüşüm geçiren
Birim, bilimsel
çalışmaların
hızlanmasını sağlayacak.

Prof. Dr. Hasan Vural yeni nesil kooperatifçiliği anlattı 

Nilüfer Belediyesi’nin, çiftçiler için düzen-
lediği eğitimler çerçevesinde 2022 yılının son
etkinliğinde kooperatifçilik ele alındı. Karaman
Dernekler Yerkleşkesi’nde düzenlenen “Koo-
peratifçilik ve Tarımda Örgütlenme” eğitiminde
Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Hasan Vural, bilgi, deneyim ve tecrübelerini
katılımcılara aktardı. Nilüfer Belediye Başkan
Yardımcısı Remzi Çınar ile Nilüfer Belediye

Meclisi Üyesi Rasih Konca’nın da yer aldığı eği-
timde Prof. Dr. Vural, tarımsal kooperatifçiliğin
ve tarımsal pazarlamanın önemine vurgu ya-
parak, yeni nesil kooperatifçilik, kooperatifçilikte
başarı koşulları, Türkiye’de kooperatifçilikte
yaşanan sorunlar üzerine önemli bilgiler paylaştı.
Bir ülkenin gelişmesinin, kooperatifleşmeyle
doğru orantılı olduğunu söyleyen Prof. Dr.
Hasan Vural, “Bir ülke gelişmemişse, o ülkenin
kooperatifçiliği ve pazarlaması da gelişmemiştir.
Pazarlaması iyi olan bir kooperatif başarılı olur.
Kooperatifçiliği gelişip de fakir olan bir ülke
yoktur. Avrupa, kalkınmayı kooperatifçilikle
yapmıştır” dedi. Tarımda üretim ve pazarlama
risklerine değinen Prof. Dr. Vural, kooperatiflerde
işletmenin önemine dikkat çekti. Vural, “Üretim
maliyetleri iyi hesaplanmalı. İşte o zaman sür-
dürülebilir üretim olur. İşletmesi kötü olan
kooperatifler ya yerinde sayar ya da yok olur”
diye konuştu. Türkiye’de bir tarımsal ürün için
tüketicinin ödediği miktarın yaklaşık yüzde

20’sinin çiftçinin eline geçtiğine dikkat çeken
Prof. Dr. Vural, “Üretici ve tüketici arasında
aracı az olmalı. Zincir ne kadar uzarsa, üreticinin
ve tüketicinin aleyhinedir. Türkiye’de gıda fi-
yatlarının sürekli artmasının nedenle-
rinden biri, tüketici kooperatiflerinin
olmamasıdır. Türkiye’de koopera-
tifçilik ve örgütlenme yetersiz”
ifadelerini kullandı. Yeni nesil
kooperatiflerin, katma değeri
yüksek olan ürünlere odaklan-
dığını söyleyen Prof. Dr. Hasan
Vural, “Bu sistemde üreticiler, ürün-
lerini katma değeri yüksek ürünlere
dönüştürerek, daha yüksek kâr ve fayda
sağlıyor” dedi. Prof. Dr. Hasan Vural, koo-
peratiflerin başarılı olmasının koşullarını da
şöyle sıraladı: “İç ve dış piyasalardaki üretim
miktarları ve fiyatları sürekli takip edilmeli.
Üreticilerin tamamı, kooperatif çatısı altında
bir araya gelmeli. Devlet desteği varsa, uygun

zaman beklenip ürünler satılmalı. Tesisler mo-
dernize edilmeli. Tekelci alıcıları aşmak için
uygun alıcılar aranmalı. Ürün çeşidi ve teknolojisi

artırılmalı. Pazar genişletilmeden, üretici
sayısı ve kapasite artırılmamalı.

Her kooperatif, uzun dönemde
ortaklarının çıkarlarına hiz-

met etmeli. Kâr etmeli, re-
kabetçi olmalı, değişen pi-
yasa koşullarına ayak uy-
durmalı ve araştırmaya
önem verilmeli.” Türk koo-

peratifçiliğinde yaşanan te-
mel sorunların finansman,

üst örgütlenme, eğitim, araştır-
ma, mevzuat ve denetim olduğunu

söyleyen Prof. Dr. Hasan Vural, bu sorunlara
bir an önce çözüm bulunması gerektiğinin altını
çizdi. Eğitime katılanlar, merak ettiği sorulara
yanıt bulurken, düşünce ve önerilerini de dile
getirdiler. (İHA)

Nilüfer Belediyesi’nin, çiftçilere
yönelik düzenlediği
“Kooperatifçilik ve Tarımda
Örgütlenme” eğitiminde Prof. Dr.
Hasan Vural, kooperatifçiliğin ve
pazarlamanın önemi, yeni nesil
kooperatifçilik ve
kooperatifçilikte başarı koşulları
üzerine önemli bilgiler paylaştı.
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ABD Federal Mahkemesi, ABD ordu-
sunda görev yapan Sih askerlerin dini
inançları gereği sakal ve türbanlarını
koruyabileceğine hükmetti. Columbia
Bölgesi Temyiz Mahkemesi, ABD
Deniz Piyadeleri biriminde sakal bı-
rakmalarına ve türban kullanmalarına
izin verilmeyen üç Sih askerin şikaye-
tini haklı buldu. Mahkeme, Sih asker-
lerin, dini inançlarına bağlılıklarını
ifade etmek için sakal bırakıp türban
takabileceğini kaydederek, bunların
görevlerini yapmalarına engel olmaya-
cağı yönünde karar aldı. Söz konusu
üç Sih asker, ABD ordusunda Deniz
Piyadeleri’ne katılmak için sınavları
geçmiş ancak temel eğitim kampında
kurallar gereği sakallarını kesip tür-
banlarını çıkarmaları istenince mah-
kemeye başvurmuştu. Askeri
yetkililer, davada, deniz piyadelerinin,
ekip ruhu ve psikolojik dönüşümün
bir parçası olarak aynı uygulamalara
tabi olduğunu ve “bireyselliklerinden
sıyrılması” gerektiğini savunmuştu.
(AA)

ABD mahkemesinden 
orduda sakal ve türban izni 

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro,
Brezilya ile 2019 yılında bozulan ilişkileri
düzeltmek için yeniden büyükelçi atanaca-
ğını duyurdu. Venezuela ile Brezilya ara-
sında 2019’da bozulan diplomatik ilişkiler
yeniden hareketlenmeye başladı. Vene-
zuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yap-
tığı açıklamada, Brezilya’ya yeniden
büyükelçi atanacağını duyurdu. Maduro,
Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde konsolos
olarak görev yapan Manuel Vicente Ved-
del’in ülkesinin yeni Brezilya büyükelçisi
olacağını söyledi. Atamanın Venezuela
Kongresi tarafından da onaylanması gere-
kirken, Veddel’in Brezilya’da son seçimleri
kazanan ve 1 Ocak 2023’te başkanlık kol-
tuğuna oturacak olan solcu Luis Inacio
Lula da Silva ile aynı gün göreve başlaması
bekleniyor.
Venezuela ile Kolombiya arasındaki ilişki-
ler, 2019 yılında Kolombiya hükümetinin
Juan Guaido’yu Venezuela’nın meşru lideri
olarak tanımasının ardından bozulmuştu.
Yeni büyükelçinin göreve başlamasıyla iki
ülke arasındaki bağların yeniden kurul-
ması bekleniyor. Brezilya’da geçtiğimiz 30
Ekim’de yapılan başkanlık seçimlerini İşçi
Partisi lideri Luiz Inacio Lula da Silva’nın
kazanmasının ardından Venezuela hükü-
meti dostluk bağlarını yeniden güçlendir-
mek için iyi niyetlerini dile getirmiş, Lula
da Venezuela ile diplomatik ilişkileri yeni-
den inşa edeceğini duyurmuştu. (İHA)

Malezya’da bir kamp alanında 16 Aralık’ta
meydana gelen toprak kayması nedeniyle
hayatını kaybedenlerin sayısı 31’e yükseldi.
Malay Mail’in haberine göre, yetkililer, baş-
kent Kuala Lumpur’un kuzeyindeki Selan-
gor eyaletinde bulunan Batang Kali’deki
kamp alanında meydana gelen toprak kay-
masının ardından arama kurtarma çalış-
malarının sona erdiğini bildirdi. Polis
yetkilileri, arama kurtarma çalışmalarını
bitirme kararının başka kayıp olmadığının
doğrulanmasının ardından verildiğini be-
lirtti. Heyelanda kaybolan 92 kişiden
31’inin yaşamını yitirdiği, 61 kişinin ise
kurtarıldığı kaydedildi. (AA)

Venezuela Brezilya’ya
büyükelçi atayacak   

Malezya’da heyelanda ölenlerin
sayısı 31’e yükseldi 

TerörörgütüPKKyanlıları,
Fransa’nın başkenti Paris’te
3kişininölmesinenedenolan
silahlısaldırıyıprotestoetmek
bahanesiyle için Paris’teki
CumhuriyetMeydanı’ndatop-
landı. Fransız haber kanalı
BFMTV’yekonuşanParisEm-
niyetMüdürüLaurentNunez,
CumhuriyetMeydan’ındatop-
lananPKKdestekçilerininşid-
detebaşvurduğunu,olaylarsı-
rasında31emniyetmensubu
vebirgöstericininyaralandı-
ğını bildirdi. Nunez, şiddet
olayları sırasında çok sayıda
aracın ve 15 vitrinin tahrip
edildiğini,bölgeyeyananeş-
yalarısöndürmeküzereitfai-
yecileringeldiğiniaktardı.
Şiddet olayları nedeniyle

11kişinindegözaltınaalındığı
belirtildi.Paris’tekigösteride
çoğuyüzünümaskeylekapa-
tan,havaifişekvemaytaplarla
daadetaortalığısavaşalanına
çevirenPKKyanlısısaldırgan-
lar,otobüsduraklarınıtahrip
ederken,sivillereaitçoksayıda
otomobilvemotosikletiters
çevirerekateşevermişti.Elle-
rindekisopalarlacamveay-
nalarıkıransaldırganlar,araç-
ları kullanılamaz hale getir-
mişti.Polisinisesaldırganlara
zaman zaman biber gazı ile
sınırlımüdahaleetmesidikkati
çekmişti.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK 
YANLILARI ÖNCEKİ 
GÜN DE POLİSE 
SALDIRMIŞTI
Dünolayyerinegelenİç-

işleriBakanıGeraldDarma-

nin, saldırganın aşırı sağcı
olduğuna ilişkinkesinbilgi
olmadığınısöylemiş,“Saldır-
ganbilinçliolarakyabancıları
hedefalsadaKürtlerinözel-
liklehedefalındığısöylene-
mez.” değerlendirmesinde
bulunmuştu. Darmanin’in
olayyerindekikonuşmasının
ardından, Paris’in 10’uncu
bölgesindekisaldırınınken-
dilerineyönelik
yapıldığını öne
süren terör örgütü
PKKyanlısıbirgrup,alan-
dakipolisleresaldırmış,cad-
dedeki araç ve dükkanlara
zararvermişti.

Polisinsaldırganlaragöz
yaşartıcıgazlamüdahaleet-
tiği olayda en az 6 polisin
yaralandığınıbelirtilmişti.
EnghienCaddesi’ndebir

Fransızvatandaşının,etra-
fında bulunan kişilerin
üzerinesilahlaateşaçtığı
saldırıdailkbelirleme-
leregöre3kişiölmüş,
biriağır3kişideya-
ralanmıştı. Fransız
basınında“Willi-
am M.” olarak
adı geçen 69
yaşındakisal-
dırgan olay
y e r i n d e
gözaltına
alınmış-
tı.Saldır-
g a n ı n
F r a n -
sa’nınres-
mi demir

yoluşirketiSNCF’tenemekli
birFransızvatandaşıolduğu
belirtilmişti.Haberlerde,sal-
dırganın2016ve2021’de2
kez cinayete teşebbüs etti-
ğininpoliskayıtlarınageçtiği,
aralık2021’deelindekılıçla
Paris’tebirgöçmenmerke-
zinesaldırdığıve2kişiyiya-
raladığı, bu nedenle hapse

atıldığıvebu

ayhapistençıktığıbilgiside
yeralıyor.

MARSİLYA’DA DA 
OLAYLAR YAŞANDI
Fransa’nın güneyindeki

Marsilyakentindeterörör-
gütüPKKdestekçilerininyol
açtığı şiddet olaylarında 4
Fransızpolisiyaralandı.Fran-
sız basınındaki haberlere

göre,terörör-
gütüPKKyan-

lıları,Paris’tedün
3 kişinin ölmesine ne-

den olan silahlı saldırıyı
protestoetmekiçinbugün
Marsilya’dayürüyüşyaptı.
TerörörgütüPKKdestekçisi
grup,valilikbinasınayak-
laştığında polise farklı ci-
simler atmayabaşladı. Çı-
kanşiddetolaylarında4po-
lisyaralandı,3kişigözaltına
alındı.Ayrıca bir polis
karakolutaşlandı,
2polisaraba-
sı,çöpku-
t u l a r ı
v e

bir
otobüs
durağ ı
a t e ş e
verildi,
birpos-
tabayisi

tahrip edildi. Polis, terör
örgütüdestekçilerinebiber
gazıylamüdahaleetti.
Paris’tekisaldırısonrası

yaklaşık 150 terör örgütü
PKK yandaşı, Fransa’nın
güneyindekiMarsilyaken-
tinde Bouches-du-Rhones
BölgeValiliğiönündetop-
lanmıştı. Terör örgütünü
simgeleyen paçavralar ta-
şıyangruplapolisarasında
çıkanarbedede4polishafif
yaralanmıştı. 4 protesto-
cuyu gözaltına alan polis,
göstericileridağıtmıştı.Bo-
yunEğmeyenFransa(LFİ)
Milletvekili SebastienDe-
logudünMarsilya’daterör
örgütüPKKyanlılarıylayü-
rüdüğü gösteride çekilen
bir fotoğrafını Twitter’da
paylaştı.

İNGİLTERE’DE 
POLİSLE ARBEDE 
YAŞANDI
Paris’tekisaldırıyı

protesto eden terör
örgütüPKKyanlıla-
rı,İngiltere’ninbaş-
kentiLondra’dada
Fransa’nın Londra
Büyükelçiliğiönün-
de toplandı. Terör
örgütü sempatizan-
ları daha sonra Tür-
kiye’ninLondraBüyük-

elçiliğine doğru yürüyüşe
geçti, göstericilerden biri
elçiliğedoğrutaşattı.Bu-
nun üzerine terör örgütü
PKK destekçileriyle polis
arasındaküçükçaplıarbede
yaşandı.(AA)

Paris Emniyet Müdürü
Laurent Nunez, başkentte

terör örgütü PKK
destekçilerinin yol açtığı

şiddet olaylarında 
31 Fransız polisinin

yaralandığını açıkladı.

Endonezya sahilinde 58 Arakanlı
Müslüman mülteci bulundu

Yerel polis şefi Rolly Yuiza Away’in
açıklamasına göre, bölge sakinleri Ladong
köyündeki Indrapatra sahilinde ahşap
teknedeki 58 Arakanlıyı fark ederek ka-
raya çıkmalarına yardımcı olduktan sonra
durumu yetkililere bildirdi. Sahilde bu-
lunan 58 mültecinin erkek olduğu, haf-
talarca denizde kalmaktan dolayı zayıf
ve aç bir halde oldukları belirtildi. Arakanlı
58 mülteciden en az üçünün tıbbi bakım
için sağlık kliniğine götürüldüğü kayde-
dildi. Away, grubun Andaman Denizi’nde
mahsur kalan 190 Arakanlı mülteci gru-
bunun bir parçası olup olmadıklarının
net olmadığını söyledi. Grupta bulunan-
lardan biri, bir aydan fazla süredir denizde
olduklarını ve Malezya’ya gitmek için
yola çıktıklarını belirtti. Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR),

Andaman Denizi’nde bir aydan fazla sü-
redir mahsur kalan 190 Arakanlı mülte-
cinin acilen kurtarılması için çağrı yap-
mıştı. Açe bölgesinde 15 Kasım’da 110,
6 Mart’ta da 114 Arakanlı mülteci bu-
lunmuştu.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA 
ETNİK TEMİZLİK
Myanmar’ın Arakan eyaletinde

2012’de Budistler ile Müslümanlar ara-
sında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu
Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüz-
lerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Ara-
kan’daki sınır karakollarına 25 Ağustos
2017’de düzenlenen eş zamanlı saldırıları
gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve
Budist milliyetçilerin uyguladıkları kitlesel
şiddetten kaçan 1 milyona yakın kişi,
komşu ülke Bangladeş’e sığınmıştı. Çok
sayıda Arakanlı Müslüman, Bangladeş’in
Cox’s Bazar bölgesindeki aşırı kalabalık
mülteci kamplarından kaçarak diğer
Müslüman ülkelere gitmek için hayatla-
rını tehlikeye atıp derme çatma teknelerle
denize açılıyor. (AA)

Myanmar’dan kaçan ve haftalardır
tekneyle yolculuk yaptıkları
belirlenen 58 Arakanlı Müslüman
mülteci, Endonezya’nın Açe
bölgesindeki sahilde bulundu.

Zelenskiy: “Tüm Ukraynalıları tekrar
özgürlüğüne kavuşturacağız”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir
Zelenskiy, Rusya’ya karşı devam eden
savaş nedeniyle bazı vatandaşların Uk-
rayna’dan ayrılmak zorunda kaldığını,
bazı askerlerin de esir düştüğünü be-
lirterek, “Tüm Ukraynalı erkek ve ka-
dınları tekrar özgürlüğüne kavuştura-
cağız.” dedi. Ukrayna Devlet Başkanlı-
ğının resmi internet sitesinden yapılan
açıklamada, Zelenskiy’in 25 Aralık’ta
Batı Hristiyan ülkelerinde kutlanan
Noel Bayramı ile ilgili görüntülü kutlama
mesajı paylaştığı belirtildi.

Paylaşımda, Ukrayna’da da milyon-
larca insanın Neol Bayramı’nı 25 Ara-

lık’ta kutladığını ancak savaş nedeniyle
halkın zor şartlarda yaşadığını belirten
Zelenskiy, “Ne yazık ki, bu yıl tüm bay-
ramların acı bir tadı var.” ifadesini kul-
landı. Zelenskiy, Ukrayna’da Rusya’ya
karşı savaşın aslında 8 yıldır sürdüğünü,
inanç ve birlik içinde ülkenin özgürlüğü
için savaşmaya devam edeceklerini kay-
dederek, “Bu kışa dayanalım. Çünkü
ne için savaştığımızı biliyoruz.” şeklinde
konuştu.

Bu sene ülkesindeki insanların Noel
Bayramı’nı savaşın gölgesinde kutla-
dıklarını, bazı Ukraynalıların esir ol-
maları veya ülkeden ayrılmak zorunda
kaldığı için çeşitli ülkelerde zor şartlarda
bayramı kutladığını anlatan Zelenskiy,
“Tüm Ukraynalı erkek ve kadınları tek-
rar özgürlüğüne kavuşturacağız.” açık-
lamasında bulundu. Zelenskiy, Rus or-
dusunun saldırılarında Ukrayna’daki
enerji altyapıları ağır hasar aldığı için
elektrik kesintilerin sürdüğünü hatır-
latarak, tüm zorluklara rağmen halkı
bayramı kutlamaya davet etti. (AA)

Ukrayna Devlet Başkanı
Zelenskiy, bazı askerlerin
Rusya’ya esir düştüğünü
belirterek, “Tüm Ukraynalı
erkek ve kadınları tekrar
özgürlüğüne
kavuşturacağız.” dedi.
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper
Ligi'nin 12. haftasında Frutti

extra Bursaspor, deplasmanda
karşılaştığı Pınar Karşıyaka'ya

81-80 mağlup oldu.

POTANIN TİMSAH’I
SON SANİYEDE

KAYBETTİ

İlk 3 dakikası 5-5 eşitlikle geçilen
müsabakada 10-0'lık seri yakalayan
Frutti Extra Bursaspor, 5. dakika
içinde 15-5 üstünlük kurdu. Periyodun
son 2 dakikasına 20-15 önde giren
Frutti Extra Bursaspor, bulduğu 3
sayılık basketlerle periyodu 31-21
galip tamamladı. İkinci periyodunun
başında farkı 13 sayıya (36-23) yük-
selten Frutti Extra Bursaspor, üstün-
lüğünü sürdürerek ilk yarıyı 51-41
önde bitirdi. Üçüncü periyotta iki ta-
kımın da yedişer sayı bulduğu ilk 5
dakika 58-48 Frutti Extra Bursas-
por'un üstünlüğüyle geçildi. Periyo-
dun son 2 dakikasına 64-55 üstün
giren konuk ekip, periyodu 66-59
önde geçti. Son periyodun başında
Angola, McCollum, Berkan ve Vitto
Brown'la 3 sayılık basketler bulan
Pınar Karşıyaka, 35. dakika içinde
ilk kez öne geçti 73-71). Rakibine
sayı şansı vermediği bölümde aradaki
farkı 7 sayıya (78-71) çıkaran ev sa-
hibi ekip, son dakikaya 78-76 önde
girdi. Dudzinski ve Onuralp'le 80-78
üstünlük kuran Frutti Extra Bursas-
por önünde Pınar Karşıyaka, Angola
ve Delgado'nun faul atışlarından bul-
duğu sayılarla bitime 2,8 saniye kala
81-80 üstünlük yakaladı. Pınar Kar-
şıyaka, son hücum şansını değerlen-
diremeyen Frutti Extra Bursaspor'u
81-80 yendi.

Frutti Extra
Bursaspor Ba-

ş a n t r e n ö r ü
Dusan Alimpij-

evic Pınar Karşı-
yaka mağlubiyeti sonrasında 'Bizim
için ve taraftarlarımız için önemli
olduğunu bildiğimiz bu maçı ka-
zanmayı çok istedi.' dedi. Türkiye
Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin
12. haftasında Frutti Extra Bur-
saspor, deplasmanda karşılaştığı
Pınar Karşıyaka'ya 81-80 mağlup
oldu. Karşılaşma sonrası açıklama
yapan başantrenör Dusan Alimpij-

evic "Bizim için ve taraftarlarımız
için önemli olduğunu bildiğimiz bu
maçı kazanmayı çok istedik. İyi bir
maç oynadık ama kaçan şutlar son-
rası 'box out' yapmak için yeterince
agresif olamadık ve bu yüzden maçı
kazanamadık. Darüşşafaka ve Be-
şiktaş maçlarıyla birlikte bizim için
çok önemli bir periyota giriyoruz.
Darüşşafaka bu önemli periyotun
ilk maçı olacak. Bu maçlara gelerek
her zaman yarattıkları atmosferi
yaratmalarını için taraftarlarımıza
çağrıda bulunuyorum." ifadelerini
kullandı.

PORSS Kadir Umut PEHLİVAN

Bursaspor
kuvvet çalıştı 

Bursaspor dünü çift id-
manla tamamlayacak. Yeşil-
beyazlılar günün ilk antren-
manını salonda gerçekleştir-
di. Devre arası çalışmalarını
Özlüce İbrahim Yazıcı Tes-
isleri’ndesürdüren Bursas-
por, sabah saatlerinde günün
ilk antrenmanını gerçekleş-
tirdi. Teknik Direktör İsmail
Ertekingözetiminde gerçek-
leşen idman 1 saat sürdü.
Yeşil-beyazlılar gruplar ha-
lindesalonda kuvvet çalış-
maları yaptı. Bursaspor ha-
zırlıklarını akşam saatlerin-
de yapacağı antrenman ile
sürdürecek. (İHA)

Milli motosikletçi Can Öncü, dünya
şampiyonu olmaya hazırlanıyor

Can Öncü, aynı zamanda sporcusu
olduğu Red Bull şirketi tarafından dü-
zenlenen programa katılmak üzere geldiği
Antalya’da, AA muhabirine 2022 yılını
değerlendirdi, 2023 hedeflerini anlattı.
Sezonun ilk yarışlarının istediği gibi geç-
mediğini belirten milli sporcu, ikinci ya-
rıda iyi neticelere ulaştıklarını bildirdi.
Can, Dünya Supersport Şampiyona-
sı’ndaki mücadelesine ilişkin, “İlk birkaç
yarış biraz kötüydü, çok zorlandık ama
sonra ilk aradan sonra sezonun ikinci
yarısında çok güzel iş çıkardığımızı dü-
şünüyorum. Çok güzel bir yıl geçirdiğimizi
düşünüyorum. Çok mutluyum. 2022’de
dünya üçüncüsü oldum. 2023’te dünya
şampiyonu olacağına inanıyorum. Ken-
dimi hazır hissediyorum. Elimden gelenin
en iyisini yapacağım.” diye konuştu.

Hedefi doğrultusunda ilk testlere ge-
lecek haftalarda başlayacaklarını belirten
milli motosikletçi, Kenan Sofuoğlu’nun
dünya şampiyonluğuna ulaştığı takımda,
aynı marka motosikletle yarıştığına dik-
kati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Dünya şampiyonluğu için elimden ge-
lenin en iyisini yapacağım. Benim tek
hayalim, Kenan ağabeyden sonra bu ka-
dar uzun aranın ardından önümüzdeki
yıl aynı takımla şampiyon olmak.”

Üzerinde büyük emeği olduğunu vur-
guladığı Türkiye Motosiklet Federasyonu
(TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan

Sofuoğlu ile aldıkları kararla yazın in-
şaatta ve çay bahçesinde çalıştığını ak-
taran milli sporcu, bunun kendisini
olumlu etkilediğini dile getirdi. Bu sayede
daha çok podyuma çıkma başarısı gös-
terdiğine işaret eden 19 yaşındaki sporcu,

şu ifadeleri kullandı: “Sezonun ikinci ya-
rısında neredeyse bütün yarışlarda pod-
yum yapmamın, oralarda çalışmam sa-
yesinde olduğunu düşünüyorum. İşimin
kıymetini, motor sporlarının ne kadar
zevkli olduğunu ve çok sevdiğimi anladım.
Motor sporlarına sevgim daha da arttı.
İşime daha fazla değer verdim. Daha
çok çalışıyorsunuz. Mantıklı bir karardı,
hayatı görmek güzel. Kariyerimde farklı
yükseliş oldu. Gelişimimin gelecek yıllarda
devam edeceğine inancım tam.” Her he-
defin zor olduğuna değinen Can, iyi yer-
lere gelmek için öncelikle hedefi gerçek-
leştirebileceğine inanmanın gerektiğini
sözlerine ekledi. (AA)

Milli motosikletçilerden 
Can Öncü, 2023 yılında 
dünya şampiyonluğuna
ulaşmayı hedefliyor.

Gemlik Belediyespor’dan
pentatlonda başarı 

U11 kadınlar kategorisinde Irmak
Özkaranlık birinci, Serra Akyapak
üçüncü, U11 erkekler kategorisinde
Ali Yağız İlhan birinci, U13 kadınlar
kategorisinde Elif Duman üçüncü,
U17 kadınlar kategorisinde Yağmur
Özkaranlık birinci, U19 kadınlar ka-

tegorisinde ise Dilara Sepil üçüncü
olarak Gemlik’e toplamda üç altın
ve üç bronz madalya ile döndü.

Yarışları Bandırma’da takip eden
Gemlik Belediyespor Başkanı Durmuş
Uslu yaptığı açıklamada, Gemlik Be-
lediyespor’un kulüp bazında her ge-
çen gün başarılarına bir yenisini daha
eklediğini ifade ederken, daha çok
gencin spor yapması için çalışmalarını
aralıksız sürdüreceğini belirtti. Ban-
dırma’dan alınan sonuçların mem-
nuniyet verici olduğunu vurgularken,
Gemlik Belediye Başkanı Mehmet
Uğur Sertaslan’a spora ve sporcuya
verdiği destekten dolayı teşekkür
etti. (İHA)

Türkiye Modern Pentatlon
Federasyonu tarafından Laser
Run yarışlarının üçüncüsü
Bandırma’da düzenlendi.
Türkiye genelinde 10 kulübün
toplamda 400 sporcuyla katıldığı
yarışlarda Gemlik Belediyespor
sporcuları farkını ortaya koydu.
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Elazığ’da 12 yaşından itibaren
baba mesleğini devam ettirerek tespih
işlemeciliği yapan Osman Kiraz (34),
dünyanın en iyi 5 tespih ustası ara-

sında kabul görülüyor. Kendine has
el işçiliği dünyaya nam salan Kiraz,
tespih koleksiyonerlerin gözdesi ha-
line geldi. Özel sipariş üzeri çalışan
Kiraz, Katar, Dubai, Kuveyt, Abu
Dabi olmak üzere birçok Arap ülke-
sine ve şehrine tespih gönderiyor.
100 bin dolara kadar tespih olduğunu
dile getiren Kiraz, Arap ülkelerindeki
koleksiyonerlerin tespihi bir yatırım
aracı olarak gördüğünü ifade etti.
Tespihin bir sanat olduğunu aktaran
Kiraz, yaptığı tespihleri kargoya zor
yetiştirdiğini aktardı.

12 yaşından beri tespih işi ile uğ-
raştığını belirten Osman Kiraz, “Ba-
bamdan öğrendiğim bir iş. Çok kıy-
metli ustalar var. Yaşları bizden çok
büyük bu işi çok iyi bir şekilde yapı-
yorlar. Biz de onların izinden gitmeye
çalışıyoruz. Arap ülkelerinde tespihe
ciddi şekilde kıymet veren insanlar

var. Tespihleri bizden
alıyorlar ve bize yap-
tırıyorlar. Malzeme-
lerini bize gön-
deriyorlar, biz
de en ince
detayıy-
la işle-
yip ken-
dilerine
gönde-
r i y o -
ruz. Ka-
tar, Kuveyt,
Dubai, Bah-
reyn, Abu Dabi
ülkelerindeki büyük
koleksiyoner ağabey-
lerimize gönderiyoruz. Bizi davet
ediyorlar, beraber vakit geçiriyoruz.
Tespihi yapan kişi ile tanışalım diye
kendileri gelebiliyorlar” dedi.

Tespi-
hin hem us-
tasının hem

de malzeme-
sinin önemli
olduğunu ak-
taran Kiraz,

“Tespihi 5-10
bin dolara alıyor,
iki sene sonra tes-
pihi 10-15 bin do-

lar oluyor. Hem
malzeme değeri hem de
ustanın değeri çok

önemli. Yatırım amacı
olarak düşünüyorlar. Koleksiyon

değeri olan en fazla 5 veya 6 usta
var. Tabi ki geri kalanlar da iyi iş-
çilik yapıyorlar ama koleksiyoner-
lerin özellikle tespihlerin topla-

dıkları belli ustalar
var. Tespihin değeri kolek-

siyonerin talebine göre de-
ğişiyor. Özel malzemeler oluyor.

Sıkma kehribar, damla kehribar
ve mercan en pahalı tespihlerdir.
Bu tarz özel ve bulunmayan mal-
zemeler zaten değerli oluyor. Mal-
zemenin cinsine, ender olmasına
göre gramı, 30 dolar, 100 dolar
arasında değişiyor. 50 bin, 60 bin
ve 100 bin dolara satılan tespihle-
rimiz var. Biz sadece bunun işçili-
ğini yapıyoruz. Zaten malzeme kıy-
metli ve kıymetli bir usta tarafın-
dan üretildiği zaman tamamen bir
sanat eseri oluyor. Bulunmayan
bir parça oluyor. Biz yaptığımız
tespihleri aynı gün kargoya zor ye-
tiştiriyoruz. Ondan dolayı hazırda
tespihlerimiz olmuyor” diye ko-
nuştu. (İHA)

Uçmakdere paraşüt tutkunlarına
kışın da ev sahipliği yapıyor

Dünyanın en iyi 5
tespih ustası arasında
kabul görülen Osman
Kiraz, 100 bin dolarak
kadar tespih
olduğunu ve özellikle
Arap ülkelerindeki
koleksiyonerlerin,
tespihleri adeta
yatırım aracı olarak
gördüğünü söyledi.

Denizin ve ormanların
bütünleştiği Şarköy
ilçesinin Uçmakdere
Mahallesi’nde yamaç
paraşütü uçuşları kış
aylarında da yapılıyor.
Paraşüt eğitmeni Kadir
Aksoy, “Güneyden esen
rüzgarların havayı
yumuşatması ve rüzgarın
şiddetinin paraşütler için
uygun olması burayı cazip
hale getiriyor” dedi.

Adrenalin tutkunlarının gözde
adreslerinden Tekirdağ Uçmakde-
re’de yamaç paraşütü tutkunları
kışın da gökyüzüyle buluşuyor. De-
nizin ve ormanların bütünleştiği
Şarköy ilçesinin Uçmakdere Mahal-
lesi’nde yamaç paraşütü uçuşları kış
aylarında da yapılıyor. Rüzgarın du-
rumuna göre paraşüt tutkunları 250
ya da 600 metrelik pistlerden uçuş
yaparak, Marmara Denizi ve Ganos
Dağı’nın sunduğu güzellikleri gök-
yüzünden izleme imkanı buluyor.

Özellikle hafta sonları İstanbul
ve yakın kentlerden gelenler, Uç-
makdere’de gökyüzüyle buluşmanın
tadını çıkarıyor. Paraşüt eğitmeni
Kadir Aksoy, AA muhabirine, Uç-
makdere’nin her mevsim paraşüt
tutkunlarını ağırladığını söyledi.
Aralık ayının son haftasında Tekir-

dağ’da güzel bir rüzgar olduğunu
belirten Aksoy, “Kış aylarında pa-
raşüt için en çok tercih edilen yer
Uçmakdere diyebiliriz. İstanbul ve
diğer illerden pilotlar var. Güneyden
esen rüzgarların havayı yumuşatması
ve rüzgarın şiddetinin paraşütler
için uygun olması burayı cazip hale
getiriyor.” dedi.

Paraşütle uçuş yapan Mustafa
Midil de gökyüzünden deniz ve or-
manların güzelliğini izlemenin çok
keyifli olduğunu dile getirdi. Yamaç
paraşütünün Uçmakdere’de her mev-
sim yapılabilmesinin büyük avantaj
olduğunu ifade eden Midil, “Uçuş
için mükemmel bir gün. Kış olmasına
rağmen sıcaklık ve rüzgar hızı gayet
iyi. İnsanlar doğanın tadını çıkarıyor.
Herkesi buraya bekleriz.” diye ko-
nuştu. (AA)

‘Bohça’ ikinci
mağazasını açtı

Açılışta, Milli Eğitim Bakanı Mahmut
Özer ve eşi Fatma Nebahat Özer, Kültür
ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un
eşi Pervin Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet
Muş’un eşi Eymen Muş, Beyoğlu Belediye
Başkanı Haydar Ali Yıldız ve İstanbul
Valisi Ali Yerlikaya’nın eşi Hatice Nur
Yerlikaya ile Dilek Hanif, Canan Yaka,
Zehra Işık ve Suzan Toplusoy gibi moda
ve tasarım dünyasından ünlü isimler
yer aldı. Emine Erdoğan, davetlilerle
kurdele keserek Galataport Paket Pos-
tanesi bölümünde yer alan Bohça ma-

ğazasının ikinci şubesinin açılışını ger-
çekleştirdi. Erdoğan, bu sırada “Galataport
Bohça mağazamız İstanbul’umuza, Tür-
kiye’mize hayırlı olsun. Allah sayılarımızı
arttırsın inşallah.” ifadelerini kullandı.
Açılışı yapılan Beyoğlu Refia Övüç Ol-
gunlaşma Enstitüsü bünyesinde hayata
geçirilen Bohça mağazasını gezen Erdo-
ğan, el dokuması ipek ile pamuk karışımı
kumaşlarla hazırlanan ve geleneksel el
sanatlarıyla bezenen kıyafetleri inceledi. 

“İNŞALLAH BURAYI BİR 
MARKA HALİNE GETİRİRİZ”
Emine Erdoğan, mağazadaki Maraş

işi, Türk işi, Antep işi, blonya iğnesi,
dantel angles, hesap işi, tel kırma, tel
sarma, sim sarma gibi geleneksel el
sanatları teknikleriyle hazır-
lanan çeyizlik ve ev deko-
rasyon ürünlerinin ya-
pım teknikleriyle ilgili
usta öğreticilerden bil-
gi aldı. Erdoğan, Mardin
telkari, Trabzon kazaziye, kıl
testere ve iğne oyası teknik-
leriyle hazırlanan takıları ve
tel kırma tekniğiyle tasarla-
nan ürünleri de özenle ince-
ledi. Emine Erdoğan, ünlü
tasarımcıların da yer aldığı

davetlilerle ürünleri incelediği sırada,
Bohça mağazasının uluslararası bir marka
haline getirilmesi temennisinde bulu-
narak, bu konuda tasarımcılardan destek
istedi.

Açılışta, Beylerbeyi Sabancı Olgun-
laşma Enstitüsü Gastronomi Bölümü
öğretmenleri ve usta öğreticilerinin ha-
zırladığı yiyecekler davetlilere ikram
edildi. Emine Erdoğan da usta öğretici-
lerden hazırladıkları yiyeceklere ilişkin
bilgi aldı, bölümün öğrencileriyle fotoğraf
çektirdi. “Türk iğnesinin mucizesi” olarak
hafızalarda yer edinen olgunlaşma ens-
titülerini temsilen düğme

üzerine iğne ve
ipliğin yer al-
dığı gümüş
yaka iğnesi

Emine Erdo-
ğan’a hediye edil-

di. Erdoğan da
davetlilerle
ikramla-
rın tadı-

na bak-
tı. (AA)

Emine Erdoğan, Milli
Eğitim Bakanlığı (MEB)
Hayat Boyu Öğrenme
Genel Müdürlüğü
bünyesindeki olgunlaşma
enstitülerinin ortak
markası “Bohça”
mağazasının
Galataport’taki ikinci
şubesinin açılışını
gerçekleştirdi.


