
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muhar-
rem Kasapoğlu, 1 milyon 392 bin 629 öğ-
rencinin 27 milyar liralık borcunun kaldırıl-
dığını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Meh-
met Muharrem Kasapoğlu, Ankara’daki Cebeci 
Site Yurdu’nda düzenlediği basın toplantısında 
2022’nin, gençler ve bakanlık çalışmaları açı-
sından rekorların ifade edildiği, yeni çalış-
maların, yeni heyecanların paylaşıldığı bir 
yıl olduğunu söyledi.  n 7. sayfada

Gençlerin KYK faizleri silindi!

“Bir otomobilden fazlası” vizyonuyla yola çıkan 
Togg’un, Cumhuriyetin 99’uncu kuruluş yıl dö-
nümünde açılışı gerçekleştirilen Gemlik Kam-
püsü’nde, aracın üretim aşamalarına da şahitlik 
edilen basın buluşması etkinliği gerçekleştirildi. 
Gemlik’te, 1,2 milyon metrekare alan üzerine 
kurulu, son teknolojiyle donatılı ve her 3 dakikada 
bir araç üretme kapasitesine sahip fabrikanın 
gövde, montaj ve boyahane bölümleri basın 
mensuplarına tanıtıldı.   n 5. sayfada

Bursa’da üniversite-sanayi iş birliğiyle 16 yıl önce 
açılışı gerçekleştirilen Ulutek Teknopark 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyet 
gösteren, yazılımdan savunmaya, otomotivden 
gıdaya birçok sektördeki 186 firma, katma 
değerli üretim gerçekleştiriyor.  n 4. sayfada

Ulutek Teknopark büyüyor

İznik’te bir defineci 
kendi evinin içerisinde 
kaçak kazı yaparak tünel 
açtı. Yok artık denilen 
olayda acemi defineci 
jandarma tarafından ya-
kalandı. İznik’e bağlı Ta-
cir Mahallesi’nde ika-
met eden Osman T.’nin 
(52) evi içerisinde ve 
eklentisinde kültür var-
lığı bulmak maksadıyla 
izinsiz kazı yaptığının bilgisini alan İznik Jandarma 
Komutanlığına bağlı ekipler takibe aldıkları eve 
operasyon düzenledi. n 3. sayfada

“Dünya 5’ten 
büyüktür”
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Togg rekabetçi fiyatla 
pazarda olacak! 

Alpaslan 
YILDIZ

4’TE

BTÜ’de yaklaşık iki yıl önce dü-
zenlenen ve yerleşkelerin yakın çev-
resinde öğrencilerin nitelikli barın-
ma imkânlarına kavuşabilmeleri 
konusunda farkındalık uyandırarak 
bir eylem planı oluşturmayı he-
defleyen çalıştay amacına ulaştı. 
BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Kara-
demir’in davetiyle, konu ile ilgili 
kurum ve kuruluşların katıldığı 
“Yıldırım’da Üniversite Eğitimi ve 
Öğrenci Yurtları Çalıştayı”nın sonuç 
raporunda yer alan, ilçede var olan 
yurt kapasitesinin arttırılması ta-
lebinin karşılanmasına yönelik ça-
lışmalar hız kazandı. Rektör Prof. 
Dr. Arif Karademir, yapılan çalış-
tayın ardından Gençlik ve Spor Ba-
kanı Dr. Mehmet Muharrem Ka-
sapoğlu’nun BTÜ’ye gerçekleştirdiği 
ziyaret sırasında verdiği talimatla 
ivme kazandığını ve bu nedenle 
Gençlik ve Spor Bakanı’na özellikle 
müteşekkir olduklarını belirtti. Aynı 
şekilde desteklerinden dolayı Bursa 
Valiliği, Büyükşehir ve ilçe Beledi-
yeleri ile kıymetli siyasilerimize eği-
time dair destekleri için çok teşekkür 
ediyoruz ifadelerini kullandı. Konu 
ile ilgili açıklamalarda bulunan Rek-
tör Arif Karademir, BTÜ Mimar Si-
nan Yerleşkesi içinde 4.500 m2’lik 
bir alanın Gençlik ve Spor Bakanlı-
ğı’na devredilerek 750 kişilik kız 
yurdu yapımı için tahsis edildiğini 
belirtti. KYK tarafından kız yurdu 

yapılmak üzere ihale edildiğini kay-
deden Rektör Karademir, “750 Ki-
şilik Kız Öğrenci Yurdu Yapım 
İşi” için ihaleyi kazanan 
firmaya yer tesli-
minin yapıldığı-
nı ve inşaat 
çalışmaları-
na başlandı-
ğını bildirdi. 
Sürecin ta-
kibinde Vali 
Yakup Canpo-
lat’ın desteğin-
den ve özverili ça-
lışmalarından dolayı 
kendilerine teşekkürlerini iletti.  

İNŞAAT 500 GÜNDE  
TAMAMLANACAK 

Açıklamasında inşaatın “Kız Yur-
du ve Sosyal Tesisler” olarak proje-
lendirildiğini ifade eden Rektör Ka-
rademir, inşaat sürecinin yaklaşık 

500 gün içerisinde tamamlanacağını 
kaydetti. Yurt inşaat alanının yer-

leşke içerisinde ve Bursaray 
Mimar Sinan/ BTÜ İs-

tasyonuna yüz 
metre mesafe-

de bulunma-
sının önemli 
o ldu ğ unu 
belirtti. BTÜ 
Yurt Proje-

sinin ilk etabı 
olan ve 750 

kişi kapasiteli ola-
rak yapılacak kız yur-

dunun özelliklerine de de-
ğinen Rektör Karademir, yurt oda-
larının üçer kişilik olacak şekilde 
planlandığını söyledi. İnşaatın top-
lam 20 bin m2’lik kapalı alana sahip 
olacağını, bu alanlarda ise konferans 
salonu, yemekhane, 4 adet çalışma 
atölyesi, 6 adet engelli öğrenci ça-

lışma odası, sağlık hizmetleri, mes-
cid ve çamaşırhane alanlarının bu-
lunacağını aktardı. Sosyal tesislerde 
rehberlik, terzi, kantin, kuaför hiz-
metlerinin verileceğini değinen Rek-
tör Karademir, tesisin içerisinde 
ayrıca bir de spor salonun yer aldı-
ğını söyledi. Devletin öğrencilerin 
kalacak yerleri konusunda hassa-
siyet gösterdiğine değinen Rektör 
Karademir, BTÜ öğrencilerine Bur-
sa’da sunulan çok fazla sayı ve çe-
şitlilikteki barınma seçeneklerine 
önemli bir alternatif oluşturmaktan 
mutluluk duyduklarını ifade etti. 
BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Kara-
demir açıklamasının devamında, 
“Bursa Teknik Üniversitesi, modern 
dünyanın yeni nesil tematik, Ar-
Ge ve girişimci üniversitesi olarak 
yaklaşık %25 oranında lisansüstü 
olmak üzere toplam 10 binin üze-
rinde öğrenciye yükseköğretim ola-
nağı sunmaktadır. Bu noktada, ön-
celikle üniversitenin en büyük ya-
tırımı ve varlık sebebi olan gözbe-
beğimiz öğrencilerimize şehrimize 
yakışır şekilde ev sahipliği yapma-
lıyız. Özellikle üniversitemizin de 
bulunduğu şehrin doğu tarafında 
yurt, sosyal ve sportif alanları ar-
tırmak konusunda bizlere destek 
veren tüm kurum ve kuruluşlara 
teşekkür ederim.” dedi.  

(Bülten)

BTÜ’nün 750 kişilik 
kız yurduna ilk harç!
BTÜ’nün 750 kişilik 
kız yurduna ilk harç!

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Yıldırım Mimar Sinan Yerleşkesinde, Kredi Yurtlar Kurumu 
(KYK) tarafından yapılacak olan toplam 750+500 kişi kapasiteli kız ve erkek yurt binaları ile 
ilgili çalışmalar olanca hızı ile sürüyor. BTÜ Yurtları projesinin ilk etabı olan 750 kişilik kız 
yurdunun yapımı için yerleşke içerisinde tahsis edilen alanda inşaat çalışmaları başladı. 

“Teröristle kol  
kola geçen milletin  
temsilcisi olamaz”

Erdoğan:

n Haberi 6’da

Türk  
dünyası için
bir adım daha

n Haberi 6’da

Evin içinde kazı  
yaparken yakalandı

DEVA,  
mavi  
yeleklerle  
sahaya  
iniyor Banaz: ‘‘Büyük 

uğraş veriyoruz’’

“Biz şehri, öğretmen 
geleceği inşa ediyor”

Bursaspor Kulübü, Özlüce İbrahim Yazıcı Tes-
islerinde yeni sponsorlarını tanıttı. Bursaspor 
Başkanı Ömer Furkan Banaz, tanıtımda yaptığı 
konuşmada;  ‘‘Puan silme cezası almamak için 
büyük uğraş veriyoruz. 9 tane dosyamız ve 
sigorta ile vergi anlamında da temyiz kağıtları 
almamız gerekiyor. ’’ dedi.  n 11. sayfada

 n 2. sayfada

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ’24 Kasım Öğretmenler 
Günü’nde Yıldırım Meslek Edindirme Kursları, Engelsiz Yaşam 
Okulu, Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezleri ve Yıldırım Belediyesi 
Kreşi’nde eğitim veren öğretmenlerle buluştu. Yıldırım Belediyesi 
‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ dolayısıyla belediye bünyesinde eğitim 
veren öğretmenlere özel program düzenledi. 

Rektör Karademir erkek  
yurdununda müjdesini verdi

Mimar Sinan Yerleşkesinin hemen yanında bulunan KYK Orhangazi Yurt alanının 
erkek yurdu olarak tahsis edildiğini hatırlatan Rektör Karademir, alanın projelendiril-
erek KYK tarafından ihalesinin gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi. Böylece, BTÜ 
Yurt projelerinin ikinci etabı olan 500 kişilik erkek öğrenci yurdunun yapım işi ile ilgili 
ihaleyi kazanan firmaya kısa zamanda yer tesliminin yapılarak, inşaat çalışmalarının 
başlayacağının müjdesini verdi. BTÜ Yurtlar Projesi kapsamındaki inşaat alanlarında bu-
lunan ağaçların, Orman Fakültesindeki uzman akademisyenlerden destek alınarak, yer-
leşkede belirlenen alanlara ve tekniğine uygun olarak taşınacağı bildirildi.  



Yıldırım Belediyesi ‘24 Kasım Öğ-
retmenler Günü’ dolayısıyla belediye 
bünyesinde eğitim veren öğretmenlere 
özel program düzenledi. Barış Manço 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen prog-
rama Yıldırım Belediye Başkanı Oktay 
Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mus-
tafa Sevinç, Eğitim Bir Sen Bursa Baş-
kanı Ramazan Acar, İlçe Halk Eğitim 
Müdürü Mustafa Korkmaz ve YIL-
MEK, Engelsiz Yaşam Okulu, 
Kadın Eğitim ve Girişimcilik 
Merkezleri ve Yıldırım Bele-
diyesi Kreşi’nde eğitim veren 
öğretmenler katıldı. 

BİRLİK VE BERABERLİK  
İŞİN BESMELESİ 
Yıldırım Belediye Başkanı Ok-

tay Yılmaz, hizmet ve gelecek viz-
yonlarının merkezine her daim insanı 
kattıklarını belirtti. Başkan Yılmaz, 
insanı ihmal eden, insan faktörünü dik-
kate almayan hiçbir politikanın hedefine 
ulaşamayacağını ifade ederek, şöyle ko-
nuştu: “Birlik ve beraberlik işin besmelesi. 
Bizler eğer gücümüzü birleştirirsek güzel 
bir dünya inşa ederiz. Yıldırım’ın birçok 
alanda olduğu gibi bu alanda da öncü 
olması beraberliğimizin bir sonucu. Al-
lah’ın bize verdiği görev yeryüzünü imar 
etme görevi. Yeryüzünü yeniden imar 
etmeye gayret ediyoruz ve yeryüzünün 
en büyük coğrafyası olan gönlü inşa et-
meye çalışıyoruz. Çünkü mekândan mü-
nezzeh olan Allah insanın gönlünü yer 
bulur. Siz bir gönül inşa ederseniz bir 
dünyayı inşa etmiş olursunuz. Bir gönlü 
fethederseniz bütün dünyayı fethetmiş 
olursunuz. Öğretmenlerimiz sadece gö-
nülleri fethetmekle kalmıyor aynı za-
manda insanı da inşa ediyor. İnsan hem 
bir taş hem de bir heykeltraştır. Kendi 
vurduğu çekiç darbeleriyle kendi şahe-
serini ortaya çıkarır. Öğretmenlerimiz 
de hayatın her alanında, her yaşta öğ-
rencilerini yetiştirmeye çalışıyor. Allah 
birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. 

G e -
leceğin huzur-

lu, güvenli ve büyük Türkiye’sinin inşa-
sında önemli rol alan tüm öğretmenle-
rimizin öğretmenler gününü kutluyo-
rum. Aşkınız, sevdanız, fedakârlık duy-
gunuz daim olsun.” 

ÖMÜR VE İMAR 
Ömrünü öğrenmeye, öğretmeye, va-

tanına, milletine, değerlerine bağlı nesiller 
yetiştirmeye adamış bir öğretmenin hak-
kının asla ödenmeyeceğini belirten Be-
lediye Başkanı Oktay Yılmaz, “’Bana bir 
harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ 
buyuran bir medeniyetin mensupları 
olarak, ne yaparsak yapalım öğretmen-
lerimizin hakkını ödeyemeyeceğimizin 
farkındayız. Nasıl öğretmenlik sadece 
ücreti mukabili yapılan bir meslek değilse, 
öğretmenlerimiz için yapılanlar da onların 
emeklerinin karşılığı olamaz. Öğretmen 
bizim medeniyetimizde her zaman eği-
timin asli unsuru hatta eğitimin bizatihi 
kendisi olmuştur. Bizler her zaman öğ-
retmenlerimize insan yetiştiren, malze-
mesi insan olan bir usta, bir gönül mimarı 

nazarıyla bakıyoruz. İnşallah bu bakış 
açımızı, bu nazarımızı hiçbir zaman 
kaybetmeyeceğiz. Öğretmenlerimizi 
millet inşa eden gönül mimarları ola-

rak her zaman başımızın üstünde tut-
maya devam edeceğiz. Bu anlamlı gün 

vesilesiyle tüm öğretmenlerin öğret-
menler gününü kutluyor, görevi başında 
şehit olanlar ile dar-ül bekaya uğurladı-
ğımız eğitim-öğretim camiamızın güzide 
neferlerini rahmetle yâd ediyorum. Bö-
lücü terör örgütünün ömürlerinin ba-
harında iken bizden kopardığı Şenay 
Aybüke Yalçın’a, Necmettin Yılmaz’a ve 
daha nice kahraman eğitimcilerimize 
Allah’tan rahmet diliyorum” dedi. 

HEM İMAR HEM İHYA 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa 

Sevinç, Yıldırım Belediyesi’nin en bü-

yük paydaşları olduğunu ve çok güzel 
işbirlikleri bulunduğunu söyledi. Se-
vinç, eğitim konusunda her türlü ta-
leplerine Başkan Oktay Yılmaz’ın cevap 
verdiğini ifade etti. İlçe Halk Eğitim 
Müdürü Mustafa Korkmaz, “Bizler 
Yıldırım’ı imar ederken, içinde yaşayan 
insanları da ihmal etmeden ihya eden 
ve bu yolda bizlere her daim destek 
veren bir belediye başkanına ve milli 
eğitim müdürüne sahip olduğumuz 
için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. 
Öğretmenlerimiz, nitelikli insan, güçlü 
toplum şiarıyla insanımızın huzuru 
bulmasına olanak sağlayan kutup yıl-
dızlarıdır” dedi. Program, Yıldırım Be-
lediyesi Müzik Akademisi’nin öğret-
menlere konser vermesiyle sona erdi. 
(Bülten)
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“Biz şehri, öğretmen 
geleceği inşa ediyor”

Yıldırım Belediye 
Başkanı Oktay Yılmaz, 
’24 Kasım Öğretmenler 

Günü’nde Yıldırım 
Meslek Edindirme 
Kursları, Engelsiz 

Yaşam Okulu, Kadın 
Eğitim ve Girişimcilik 

Merkezleri ve Yıldırım 
Belediyesi Kreşi’nde 

eğitim veren 
öğretmenlerle buluştu.

AK Parti Bursa İl Başkanlığında 
gerçekleştirilen basın toplantısına 
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 
Teşkilat Başkanı, Bursa Milletvekili 
Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Bursa 
Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, 
AK Parti Bursa Milletvekili Osman 
Mesten, İl yürütme ve yönetim kol-
ları üyeleri ile kadın kolları teşkilat 
mensupları katıldı. Bursa İl Kadın 
Kolları Başkanı Emel Gözükara Dur-
maz, AK Parti’nin 5 buçuk milyon 
kadın üyesi, 600 bine yakın gönüllü 
teşkilat mensubuyla güçlü bir kadın 
hareketi olduğunu belirtti. AK Parti 

Kadın Kolları olarak, kadın odaklı 
politika ve uygulamaların takipçisi 
olmalarının yanı sıra kadına yönelik 
şiddetin önlenmesi ve yaptırımların 
artırılması için de var güçleri ile ça-
lıştıklarını ifade eden Emel Gözükara 
Durmaz, “Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın da sık sık 
tekrarladığı gibi 
kadına şidde-
tin, insanlı-
ğa ihanet ol-
duğunu bir 
kez daha 
haykır ıyo-
ruz. AK Parti 
teşkilatları ola-
rak, her adımımız-
da bu bilinçle hareket 
ediyor, her fırsatta dile ge-
tiriyoruz. kadına yönelik şiddetle 
mücadele etmekte kararlıyız. Kadına 
yönelik şiddet, sadece ülkemizin 
değil, maalesef tüm dünyanın so-
runudur. Tüm dünya gibi bizim de 

canımızı yakan, kadına yönelik şid-
detle mücadele etmekte kararlıyız. 
Şunu apaçık söylüyoruz ki, bu ko-
nuda asla toleransımız yok. Bunu 
2002 yılında daha ilk seçim beyan-
namemizde de ifade ettik. 2003 yı-

lında aile mahkemelerini biz 
kurduk. 2004 yılında 

Anayasa’ya kadın-
lar ve erkekler 

eşit haklara 
s a h i p t i r 
maddesini 
biz getirdik. 
2005 yılın-
da Türk 

Ceza Kanunu 
ile ‘töre’ ve ‘na-

mus’ sebebiyle iş-
lenen cinayetleri ağır-

laştırılmış suç çerçevesinde 
aldık. TCK’da aile içi şiddet ve cinsel 
suç tanımını biz yaptık. 2010 yılında 
kadın-erkek fırsat eşitliğini daha 
da güçlendirerek ‘pozitif ayrımcılık’ 
ilkesini Anayasa’da düzenledik” ifa-

delerini kullandı. Kadın ve çocuk-
ların maruz kaldığı şiddet ve taciz 
eylemlerini önlemek üzere kolluk 
kuvvetlerine tek tuşla ulaşabildikleri 
KADES (Kadın Acil Destek) Mobil 
Uygulamasını hayata geçirdiklerini 
anlatan Emel Gözükara Durmaz, 
sözlerini şu şekilde sonlandırdı: 
“KADES Uygulamasını yaklaşık 4 
milyon kişi indirdi, 300 bini aşkın 
kişi ise ihbarda bulundu. Kadına 
Yönelik Şiddetin 7 Gün 24 Saat 
takip edilebilmesi ve kadının etkili 
şekilde korunabilmesi adına Elek-
tronik Kelepçe Uygulamasını 2015’te 
yine AK Parti olarak biz hayata ge-
çirdik. 2011 Yılı’nda ise İş yerlerinde 
Psikolojik Tacizin Önlenmesi (Mob-
bing) Genelgesi’ni düzenledik ve 
mobbing suç çerçevesine aldık.‘ Şid-
deti olumlayan zihniyete karşı omuz 
omuza mücadelemizi sürdüreceğiz’ 
Sadece ev içi değil, başta PKK olmak 
üzere tüm terör örgütlerinin kadın-
lara ve çocuklara yaptığı her türlü 
şiddetle kararlılıkla mücadele ede-
ceğiz. Var olan çözüm önerilerimize 
yenilerini ekleyerek, canla başla ça-
lışmaya devam edeceğiz. ‘25 Kasım 
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Ulus-
lararası Mücadele Günü’nde bir kez 
daha ifade ediyoruz ki; şiddet uy-
gulayana, şiddete taraf olana, şiddet 
üzerinden siyaset yapana, mobbing 
ve sözlü şiddet uygulayana, şiddeti 
olumlayan zihniyete karşı kadın-
erkek omuz omuza mücadelemizi 
sürdüreceğiz.” 

(İHA)

“Kadına karşı şiddetle 
mücadalede kararlıyız”

AK Parti Bursa İl Kadın 
Kolları Başkanı Emel 

Gözükara Durmaz, 
“Kadına şiddetin, 

insanlığa ihanet olduğunu 
bir kez daha haykırıyoruz. 

AK Parti teşkilatları 
olarak, her adımımızda 

bu bilinçle hareket ediyor, 
her fırsatta dile 

getiriyoruz. kadına 
yönelik şiddetle mücadele 

etmekte kararlıyız”  
diye konuştu.

Bursa’da sahibi tarafından gözlerinde 
akıntı var diye sokağa terk edilen cins 
kedi, estetik operasyonuyla sağlığına ka-
vuştu. Bursa’da gözlerinde akıntı ve 
görme bozukluğu olması sebebiyle sahibi 
tarafından sokağa terk edilen kediye, 
Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Mü-
dürlüğü sahip çıktı. Cins ırk olan kedi, 
geçirdiği başarılı estetik operasyonu so-
nucu sağlığına kavuştu. Gözlerindeki 
akıntının kesildiğini, göze batan kirpik-
lerinin de estetik operasyonuyla gide-
rildiğini belirten Nilüfer Belediyesi Hay-
van Bakım ve Tedavi Merkezi’nde Vete-
riner Hekim Ayşe Yazıcı, bir hevesle alıp 
sonra sokağa bırakan vatandaşlara sitem 
etti. Daha ismini bile belirlemedikleri 
kedinin gereken tüm bakımlarının ya-
pıldığını ifade eden Veteriner Hekim 
Ayşe Yazıcı, “Sokakta bulunarak hay-
vansever kişiler tarafından kedi bizlere 
getirildi. Irk olan kedimizi, tıraş ettik. 
Biraz ağzı yüzü kendine geldi. Gözünde 
çok çapaklanma ve akıntı olduğu için 
sahibi tarafından sokağa terk edilmiş. 
Ameliyatını gerçekleştirdik. Dünyayı 
daha güzel gördüğüne eminim. Estetik 
ameliyatta, kirpiklerdeki içe dönüklüğü 
giderdik. Artık gözünde oluşacak bir sı-
kıntı yok. Erkekler de estetik olabiliyor-
muş. Kedi olması bir şeyi değiştirmiyor” 
dedi. Cins ırk hayvanların da sokağa bı-
rakılmasını sık sık yaşadıklarını belirten 
Yazıcı, “Bakımını sağlayamayan kişiler 
ne olur evlerine hayvan almasın. Sonra 
bu hayvanlar sokaklarda ziyan oluyor. 
Bu hayvanlar sokaklarda yaşayamaz. Ev 
hayatına uyumlu olan bir hayvanı sokağa 
bıraktığınızda bu gibi sorunlar yaşanır” 
diye konuştu. (İHA)

Dermatoloji Uzmanı Dr. Işıl Turan, 
kış aylarında cilt bakımı için bazı öneri-
lerde bulundu. 

Retinoik asit kullanmanın tam za-
manı diye kışın uygulanacak cilt bakımı 
hakkında bilgi veren Medicana Bursa 
Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Işıl 
Turan, “Yüzdeki ince kırışıklıklar, lekeler 
ve hatta sivilceler için altın değerinde 
olan bu kremi kış aylarında daha rahat 
kullandırabiliyoruz. Güneşe karşı irri-
tasyon riski olduğundan bu mevsim gü-
venli halde tutuyor. Bu etken madde 
sayesinde cildin üst katmanı hafifçe so-
yularak, alt katmanından sağlıklı kollajen 
sentezi oluşmasını sağlayabiliyoruz. Ya-
tırım yapmanız gereken ilk aktif madde 
için merhaba kış dönemidir. Nem bom-
bası hyaluronik asite, kış aylarında daha 
çok ihtiyaç duyuyoruz. Kış döneminin 
gelmesiyle beraber nem oranı azaldığında; 
ellerde ekzemalar, yüzde hassasiyetler 
ve ciltte matlaşma belirginleşiyor. O za-
man cildinize nem bombası yükleme 
vaktiniz geldiğini anlıyoruz. Temiz yüze 
hyaluronik asit serum ya da krem üzerine 
nemlendirici sürmeyi günlük bakım ru-
tininize almayı unutmayın. Hyaluronik 
asit bir sünger gibi nemlendiricinin ne-
mini cildinize hapsetmeye hazır” diye 
konuştu. Ellerde kuruma, çatlama baş-
ladıysa nemlendirici kullanımının ihmal 
edildiğini belirten Turan, “Yıllardır ek-
zemaları ile savaşan herkesin tam mevsim 
geçişlerinde cica içerikli nemlendiricilere 
ihtiyacı var demektir. Elleriniz kötüleş-
meden ve kortizon ihtiyacı durmadan 
bakımlara başlayalım. Kimyasal peeling 
bizi korkutamaz artık. Yazın geçmesi ile 
beraber profesyonel cilt bakımlarınızı 
glikolik ya da salisilik asitle yaparak ölü 
derilerden arındırma ve güzelleşme vakti 
gelmedi mi? Cildiniz de artık deri değiş-
tirmeye hazır. Epilasyon mevsimi de 
açıldı diyebilir miyiz? Epilasyon öncesi 
güneşlenme ve solaryum epilasyon et-
kinliğini azaltıp, yan etki riskini arttır-
dığından kış dönemi daha güvenli ve 
cevap oranı yüksek hale geliyor. Lekele-
rinden muzdarip olan artık sizin tedavi 
döneminiz geldi. Lekenin birinci tedavisi 
lekeyi alevlendirecek uygulamalardan 
uzak durmaktır. O halde güneş mevsi-
minde işlem yapmak sakıncalıyken, te-
davide kullanılan peeling, lazer ya da 
tedavide kullanılan peeling, lazer ya da 
mezoterapi işlemleri bu mevsimde gü-
venle yapılabilir” dedi. (İHA)

Sokağa terk edilen 
kedi estetikle  
gözlerine kavuştu

Kış cilt bakımı 
için öneriler



Bursa’da evlere çok yakın bir noktada 
bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın, 
evlere sıçramadan son anda söndürüldü. 
Yangının bir anda büyüme anı ise 
güvenlik kameralarına yansıdı.
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Toplum

Hava  Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

13/6

12/9

7/4

12/9
12/9

12/9

13/4

13/8

13/3
11/2

İmsak 
Güneş 

Öğle 
İkindi 

Akşam 
Yatsı

06:26
07:54
12:56
15:25
17:48
19:11

BURSA
CUMARTESİ

13/6

PAZARTESİ

16/5

PAZAR

15/3

13/8 İMSAK İYE

Evin içinde 
kazı yaparken 
yakalandı

Orhangazi’de bir iş yerine silahlı 
saldırı düzenlenmesine ilişkin 5 zanlı 
gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, 
polis ekipleri önceki gün Muradiye 
Mahallesi Turist Yolu Caddesi’nde 
bir oto galerisine plakasız otomobille 
gelerek ateş eden şüphelilerin yaka-
lanması için çalışma başlattı. Çev-
redeki güvenlik kamerası kayıtlarını 
inceleyen ekipler, zanlıların Gemlik’e 
gittiğini belirledi. Polis ekipleri, şüp-
heliler A.B, Y.A, M.C, B.T. ve A.B’yi 
Gemlik’te yakaladı. Gözaltına alınan 
5 şüpheli Orhangazi İlçe Emniyet 
Müdürlüğüne getirildi. İlçede önceki 
gün gerçekleştirilen silahlı saldırıda 
oto galerisinin camına ve önündeki 
araçlardan bazılarına mermi isabet 
etmişti. Dükkanda bulunan zabıta 
memuru ise cam kırıkları nedeniyle 
elinden hafif yaralanmıştı. (AA)

Silahlı saldırganlar 
yakalandı

Osmangazi’deki yangın Hürriyet Mahallesi’nde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerin arasında 
bulunan ağaçlık bir alanda henüz bilinmeyen bir se-
bepten dolayı yangın çıktı. Alevler bir anda büyürken, 
görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. 
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını evlere sıçra-
madan son anda söndürerek kontrol altına aldı. Yan-
gının bir anda büyümesi ise güvenlik kameralarına 
yansıdı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (İHA)

Yangın felakete  
dönmeden önlendi

Bursa Valiliğince, Bursa ili ve ilçelerinde 
şehir içi yolcu ve yük taşımacılığında kış 
lastiği uygulaması 1 Aralık 2022-1 Mart 
2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 
Kış lastiği olmayan sürücülere ceza yazılacak. 
1 Aralık 2022-1 Mart 2023 yapılacak olan 
kış lastiği denetimlerinde; yolcu veya eşya 
taşıyan kamyon, kamyonet, minibüs çekici, 
tanker, obüs ve ticari otomobillerde kış 

lastiği aranacak. Kamyon, çekici, tanker ve 
otobüslerde kış lastiği diş derinliğinin 4 
milimetre olması, kamyonet, minibüs ve 
otomobil türü araçlarda ise 1,6 milimetreden 
az olmaması gerekiyor. Mevzuata uygun 
şekilde kış lastiği bulundurmayan araçlara, 
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 
65/A maddesi gereğince 2022 yılı için bin 
152 TL para cezası uygulanacak.  (İHA)

Kış lastiği 
uygulaması 
başlıyor

İnegöl’deki olay, önceki gece saat-
lerinde Ertuğrulgazi Mahallesi’nde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 
inşaattan demir çalan hırsızlar, çal-
dıklarını 16 FT 948 plakalı otomobilin 
arka koltuğuna yükledi. Hırsızlığı gören 

vatandaşlar durumu polise bildirdi. 
Olay yerine gelen polis ekipleri ile hır-
sızların bulunduğu araç arasında ko-
valamaca yaşandı. Önü kesilen araç, 
kaldırıma çarpıp kaçmaya devam etti. 
Metal Sanayi ara sokaklarından hızla 
kaçmaya devam eden hırsızlar, aracı 
19. Metal Sokak’ta bırakıp yaya olarak 
kaçtı. Polis ekipleri, araçta yaptıkları 
inceleme sonucunda aracın arka kol-
tuğunda bulunan çalıntı inşaat demir-
lerini ele geçirdi. Polis ekipleri hırsızları 
arıyor. (İHA)

Demir hırsızları polisi görünce 
arabayı bırakıp kaçtı

İnegöl’e bağlı Ertuğrulgazi 
Mahallesi’ndeki inşaattan 
demir çalan hırsızlar, polis 
ekipleriyle yaşanan kovalamaca 
sonucu aracı bırakıp kaçtı.

İnegöl Organize Sanayi 
bölgesinde faaliyet gösteren 
Orman ürünleri fabrika-
sının talaş silosunda yan-
gın çıktı. 

İnegöl’deki yangın, 
dün saat 11.30 sırala-
rında Organize sanayi 
bölgesi Cumhuriyet Ma-
hallesi Yıldırım Caddesinde 
faaliyet gösteren orman ürün-

leri fabrikasının talaş silosunda 
yangın çıktı. Yangın kısa sü-

rede büyüdü. Alevleri fark 
eden fabrika çalışanları it-
faiye haber verdiler. Yangın 
yerine çok sayıda itfaiye 
ekibi sevk edildi. Yangın 
itfaiye ekiplerince 1 saat 

süren çalışma sonucu sön-
dürüldü. Yangının çıkış nedeni 

araştırılıyor. (İHA)

Talaş silosunda yangın

Orhaneli’de 
kaza: 1 ölü

Bursa’da 2 otomobilin kafa kafaya 
çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kay-
bederken, 5 kişi ise yaralandı. 

Orhaneli’deki kaza, önceki gün 
saat 18.30 sıralarında Orhaneli-Har-
makcık Karayolu Yörükler Mahallesi 
mevkiinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Orhaneli’den Bursa’ya 
seyir halinde olan Ömer Anlağan 
(29) idaresindeki otomobil ile Y.S. 
(46) idaresindeki otomobil kafa ka-
faya çarpıştı. Kaza sonrası olay yeri 
savaş alanına dönerken, diğer sürü-
cülerin ihbarı üzerine olay yerine 
çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye 
ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 
itfaiye ekipleri, otomobillerde sıkışan 
yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine 
teslim etti. Sağlık ekipleri, feci kazada 
yaralanan Ömer Anlağan, M.E.K., 
A.S., R.B., Y.S. ve A.S.’yi ambulanslarla 
çevre hastanelere kaldırdı. Ömer 
Anlağan, kaldırıldığı hastanede ya-
pılan tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamadı. Diğer 5 yaralının ise 
hastanede tedavileri devam ediyor. 
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. (İHA)

İznik’te bir defineci kendi 
evinin içerisinde kaçak kazı 
yaparak tünel açtı. Yok artık 
denilen olayda acemi defineci 
jandarma tarafından yakalandı.

İznik’e bağlı Tacir Mahallesi’nde ikamet eden Osman 
T.’nin (52) evi içerisinde ve eklentisinde kültür varlığı 
bulmak maksadıyla izinsiz kazı yaptığının bilgisini alan 
İznik Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler takibe aldıkları 
eve operasyon düzenledi. İçeri giren jandarma ekipleri 
evin salon kısmında serili halıların altında ve salonun duvar 
kısmında 2 metre derinlikte çukur ile karşılaştı. Durum 
üzerine arama çalışması başlatan ekipler, 1 adet jeneratör, 
1 adet delici matkap, 1 adet manivela, 1 adet kazma, 1 adet 
kürek, 2 adet 25 metre uzunluğunda elektrik kablosu, 1 adet 
keser, 5 adet delici kırıcı ucu, 2 adet maske ele geçirdi. Öte 
yandan, evde yakalanan şüpheli gözaltına alındı. (İHA)



Özellikle sektörleriyle ilgili AR-GE 
faaliyetlerine önem veren firmalar, 
yıllık 1 milyar lirayı aşkın ciro ve 30 
milyon dolardan fazla ihracatıyla ülke 
ekonomisine katkı sağlıyor. Toplam 
18 bin metrekare kapalı alana sahip 
Ulutek Teknopark Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi’nde ofis açmak isteyenler sıraya 
girerken, teknokent yönetimi mevcut 
alanın büyütülmesi için çalışma baş-
lattı. Ulutek Teknoloji Geliştirme Böl-
gesi Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Ka-
ragöz, AA muhabirine, teknokentlerin 
özellikle AR-GE teşvikleri dolayısıyla 
yeni projeleri olan girişimcilerin, fir-

maların tercih ettiği bölgeler haline 
geldiğini anlattı. Karagöz, Ulutek’in 
Türkiye’nin 17. teknokenti olarak 16 
yıl önce faaliyetine başladığını anım-
satarak, şöyle konuştu: “Şu anda ya-
rıdan fazlası yazılım-bilişim sektörü 
olmak üzere 186 firma var. Savunma, 
makine, otomotiv, elektrik-lektronik, 
gıda, çevre, kimya gibi her sektörle 
ilgili AR-GE yapan firmalarımız mevcut. 
Şu anda bütün yerlerimiz dolu vazi-
yette. Başvuran firmalarımızı sıraya 
almak durumundayız. Yeni binalar 
yapmak için de proje çalışmalarımız 
devam ediyor. Son yıllarda üniversi-
telerde girişimcilik üzerine çok yoğun 
bilgilendirme faaliyetleri var. Dersler 
de konuyor üniversitelerde. Bizim üni-
versitede bundan 15 yıl kadar önce 
bu tür dersler verilmeye başladı. Me-
zunlar da artık ‘işe gireyim’den ziyade 
‘kendi işimi kurayım’ bilinci oluştu. 
Bundan dolayı yeni fikirler, yeni iş 
alanları ortaya çıkmış oldu.” 

“200’ÜN ÜZERİNDE TESCİL  
EDİLMİŞ PATENTİMİZ VAR” 
Bu tür teknokentlerde devlet 

teşviklerinin de önemli oldu-
ğunu vurgulayan Karagöz, “Bu 
AR-GE teşviklerinden istifade 
edebilmek için teknokentlere 
bir yönelim var. Teknokentler 

kar amacı güden kurumlar değil. Do-
layısıyla mümkün mertebe firmalara 
altyapı desteği sağlıyor. Burası 7/24 
çalışan dinamik bölge. Her türlü altyapı 
imkanları girişimcilerin hizmetine su-
nulmuş vaziyette. İnternet, elektrik, 
ısınma, klimaya kadar. Cüzi kiralar 
alınıyor.” diye konuştu. Karagöz, tek-
nokentlerde AR-GE, tasarım ve yazılım 
konularına önem verildiğini vurgula-
yarak, kendilerinden ofis kiralamak 
isteyen girişimcinin bu tür projelerini 
dikkatle incelediklerini anlattı. Sunulan 
projelerin konusunda uzman kişilere 
gönderildiğini belirten Karagöz, söz-
lerini şöyle tamamladı: “Uzman kişiler 
‘Evet bu bir yenilik içeriyor. Bir AR-
GE var.’ diyorsa bu durumda yönetim 
kurulu kararıyla ofis verme aşamasına 

gidiyoruz. Buradaki firmalar 
şu anda yıllık 30 milyon 
dolarlık ihracat ve 1 mil-
yar liralık bir ciroya sa-
hip. Bu rakamlar gittikçe 

artıyor. Patent sayısı açı-
sından da teknokentler 

arasında 5. sırada-
yız. Şu an 

200’ün üze-
rinde tescil 
edilmiş pa-
t e n t i m i z 
var.” (AA)

Bursa’da üniversite-sanayi 
iş birliğiyle 16 yıl önce 
açılışı gerçekleştirilen 
Ulutek Teknopark 
Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi’nde faaliyet 
gösteren, yazılımdan 
savunmaya, otomotivden 
gıdaya birçok sektördeki 
186 firma, katma değerli 
üretim gerçekleştiriyor.

Kent426 Kasım 2022 Cumartesi

 
 
 
 
 
 
Türk siyaseti başkanlık siste-

mine geçildikten sonra değişik bir 
deneyim yaşıyor. Sistem değişik-
liği nedeniyle bir bocalama süreci 
yaşandı doğrusu.  

O süreçte de muhalefet kanadı 
yeniden parlamenter sisteme dö-
nüşü birinci gündem maddesi ha-
line getirdi. Aslında bunun 
özellikle ana muhalefet partisi 
için bir çaresizlik sistemi oldu-
ğunu görmemek mümkün değil.  

İYİP kuruluşundan itibaren 
tüm siyasetini aslında Recep Tay-
yip Erdoğan gitsin felsefesi üze-
rine kurgulamış durumda. Daha 

sonra bununla beraber merkez 
sağda boş olan alanı kullanabilir 
miyim yönünde hareket etmeye 
başladı. CHP’yi zaten biliyoruz.  

Bugün muhalefetin kurduğu 
6’lı masadaki en önemli farklılığı 
çok açık Ali Babacan yönetimin-
deki DEVA Partisi gösteriyor. Söy-
lem ve eylemlerinin yanı sıra 
siyaset yapma tarzları da diğerle-

rine göre değişik.  
Örneğin CHP’nin yeni aklına 

gelen vizyon açıklamalarını DEVA 
kurulduğu günden beri ortaya 
koyduğu çalışmalarla zaten yapı-
yor. Dün Bursa İl Başkan Serkan 
Özgöz’ün düzenlediği basın top-
lantısında da bunu gördük.  

Açıklamanın detayına ineceğiz 
ancak bugüne kadar toplam 17 
alanda eylem planları yazıp, bun-
ları kitaplaştırıp kamuoyuna açık-
lamış durumda DEVA. Kısa 
sürede bu 22’ye tamalanacak.  

Şimdi eğri oturup doğru konu-
şalım muhalefet partileri içinde 
böylesi bir çalışma yürüten parti 
yok. Daha çok propaganda ve algı 
üzerine bir siyaset kurma anlayışı 
var. DEVA bu yönüyle ayrılıyor di-
ğerlerinden.  

Gelelim açıklamaya. DEVA Par-

tisi 1,5 ay sürecek yeni ve etkin 
bir kampanyaya başlıyor. “Kaza-
nan Türkiye olsun, oylar DEVA 
olsun” ismi verilen kampanya ile 
DEVA Partililer mavi yeleklerini 
giyerek sahaya inecekler.  

Serkan Özgöz, DEVA partisi-
nin bir ilke imza atarak, seçimden 
sonra yapacaklarını seçimden 
önce somut ve kapsamlı bir şe-
kilde ortaya koyarak seçime hazır-
lanan ilk parti olduğunu söyledi.  

Ekonomik krizin 6 ayda çözül-
mesi, enflasyonun 2 yılda tek ha-
neye düşmesi, mutlak 
yoksulluğun son bulması bu çalış-
malardan bir bölümü.  EYT soru-
nunun çözülmesi, Yaşlı Bakım 
Sigortası, sosyal yardımlar, asgari 
gelir desteği gibi vaadler özellikle 
ekonomi üzerine hazırlanan ve et-
kili söylemler. Sahada nasıl karşı-

lık bulacağını göreceğiz. Ancak 
şunu söylememizde fayda var. 
DEVA Partisi, bir siyasi parti ola-
rak diğerlerinden yöntem ve uy-
gulamalar noktasında ayrılıyor. 
Daha bir genç görüntüsü daha bir 
hamaset dışında söylemler geliş-
tirme gayreti ortada. Başından 
beri zaman zaman sert eleştiriler 
almış olsa da İl Başkanı Serkan 
Özgöz ve ekibinin bunlardan da 
faydalandığını söylemeliyim.  

Bu arada DEVA Genel Başkanı 
Ali Babacan’ın Aralık ayında Bursa 
ziyareti planladığını ve iş dünya-
sıyla bir araya geleceğini belirte-
lim. Diğer genel başkanlardan 
farklı olarak Babacan’la iş dünya-
sının buluşmasının teknik nokta-
larında konuşulmasına müsait 
olacağından, daha ilgi çekici olabi-
leceğini düşünüyorum.

DEVA,  
mavi yeleklerle 
sahaya iniyor

Alpaslan 
YILDIZ

alpaslanyldz@gmail.com

NİLÜFER BELEDİYE  
BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZLAR  

KİRAYA VERİLECEKTİR 

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın ILN01735487

1- 3.700,00 TL. (+KDV) Tahmini aylık kira bedelli, 6.660,00 TL. Geçici 
teminatlı,  Ataevler Mahallesi Ataevler Ticaret Merkezinde bulunan ve 
mülkiyeti Belediyemize ait olan 24 mülk nolu 28,00 m² dükkanın 5 yıl süre 
ile kiralanması işi,     
2- 2.000,00 TL. (+KDV) Tahmini aylık kira bedelli, 3.600,00 TL. Geçici 
teminatlı, Ataevler Mahallesi Yılmaz Akkılıç Cad. No:23 adresinde bulu-
nan 39 mülk nolu 11,00 m² dükkanın 5 yıl süre ile kiralanması işi 2886 
Sayılı Kanunun 45 nci maddesine göre ayrı ayrı Açık Teklif Usulü ile 
ihaleye konulmuştur. 
İhaleleri Belediyemiz Encümeninde 07.12.2022 Çarşamba günü saat 
14.00’de yapılacaktır. Şartnameleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale 
Bürosunda görülebilir. Belediyemiz ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.  
İhalelere iştirak edecek şahısların; 
a) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,  
b) Kanuni ikametgahlarını gösterir belge (Yerleşim Yeri Belgesi vb.),  
c) Vekaleten başvurularda vekaletname, 
d) Nüfus Cüzdan örneği,  
İhalelere iştirak edecek tüzel kişilerin; 
a) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,  
b) 2022 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,  
c) Vekaleten başvurularda vekaletname, 
d) Noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte belirtilen ihale gün ve saatinde 
Encümenimize müracaatları ilan olunur. 
www.nilufer.bel.tr 

İklim değişikliği ile mücadele ça-
lışmaları çerçevesinde hayata geçi-
rilen Doğu Bölgesi Entegre Katı Atık 
Tesisi ile Bursa’nın evsel katı atıkla-
rını hammadde olarak kullanıp elek-
trik enerjisine dönüştüren Büyük-
şehir Belediyesi, diğer taraftan katı 
atık toplama merkezleri ile doğadaki 
vahşi çöp depolama sorununu da 

ortadan kaldırıyor. Geçtiğimiz yıl 
Orhaneli ilçesine kazandırılan Güney 
Bölgesi Evsel Katı Atık Aktarma İs-
tasyonu’nun hizmete alınmasıyla il-
çedeki vahşi çöp depolama sahasının 
rehabilitasyonu için düğmeyen basan 
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma 
ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, çalış-
malarını tamamladı. Orhaneli’nin 
Fevzipaşa Mahallesi’nde bulunan ve 
zaman zaman yaşanan çöp yangınları 
yüzünden hem orman yangınlarına 
hem de çevre kirliliğine yol açan çöp 
sahası, artık çevre için risk olmaktan 
çıktı. Çalışmalar çerçevesinde katı 
atıkların tesviye işlemleri yapılarak, 
sahanın üstü toprakla kapatıldı. Çöp-
te meydana gelen biyolojik bozulma 
sonrası oluşan metan gazı, uygun 
noktalara yerleştirilen bacalar ile 
kontrol altına alındı. Böylece olması 
muhtemelen metan gazı sıkışmasının 
önüne geçilerek, patlama ve yangın 
riski ortadan kaldırıldı. Ayrıca sahaya 
girişlerin engellenmesi için sahanın 
etrafı tel çit ile çevrilirken, 20 bin 
metrekarelik alan yeniden doğaya 
kazandırılmış oldu. (İHA)

Orhaneli çöp sahası 
rehabilite edildi
Bursa’da evsel katı atık 
sorununu ‘düzenli depolama 
sahaları, entegre atık tesisleri 
ve aktarma merkezleri ile’ 
çözüme kavuşturan 
Büyükşehir Belediyesi, vahşi 
çöp depolama sahalarının 
ıslahını da kesintisiz 
sürdürüyor. Son olarak 
Orhaneli’ndeki vahşi çöp 
depolama sahası da rehabilite 
edilirken, 20 bin metrekarelik 
alan yeniden doğaya 
kazandırıldı.

Ulutek Teknopark 
büyüyor

AK Parti’de  
gönül buluşmaları sürüyor 

Sohbet havasında gerçekleşen top-
lantıya AK Parti Bursa il yürütme kurulu 
üyeleri de katıldı.Toplantıda konuşan 
Davut Gürkan, sözlerine AK Parti’nin 
birlik ve beraberlik ruhunun güzel bir 
örneğini daha sergileyen dava arkadaş-
larına ve büyüklerine teşekkür ederek 
başladı. Başkan Gürkan, AK Parti’nin 

kuruluşundan bu yana her kademeden 
dava arkadaşının gerek sandıklardaki 
başarılarıyla gerekse de Bursa’yı her 
alanda kalkındırarak Türkiye’nin loko-
motifi haline getiren siyaset ve hizmet 
anlayışlarıyla yeni nesillere daha güçlü 
bir Türkiye bırakma hedeflerine doğru 
ilerlettiğini belirtti. Türkiye’nin önüne 
serilen dünyada her alanda söz sahibi 
bir ülke hedefinin, Cumhurbaşkanı, AK 
Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu ve öz-
güveni ile taçlandırıldığını vurgulayan 
Başkan Gürkan, şunları söyledi: “Bu 
yolda her zaman olduğu gibi hep birlikte 
güçlü adımlarla yürüyeceğiz. 20 yıllık 

başarılarla dolu tecrübemizi bu güzel 
ülke ve Bursamız için çalışma, üretme, 
hizmet etme sevdamızla harmanlayarak 
daha nice güzel işlere imza atacağımıza 
olan inancımız tamdır. AK Parti, bir vefa 
hareketidir. AK Parti bir vizyon, Türki-
ye’nin gücüne güç katmaktan başka 
derdi, amacı olmayanların bir ve beraber 
hareket ettiği bir dava partisidir. Bu bi-
linçle her zaman olduğu gibi saflarımızı 
ve adımlarımızı sıklaştırarak 2023’e ha-
zırlanıyoruz. Bu yolda en büyük des-
tekçilerimiz olan siz değerli dava bü-
yüklerime, arkadaşlarıma ve güvenini 
hiçbir zaman bizlerden esirgemeyen 
Bursalılara teşekkür ediyorum.” (İHA)

AK Parti Bursa İl Başkanı 
Davut Gürkan, kuruluşundan 
bu yana tüm kademelerde  
AK Parti’ye hizmet vermiş 
Türkiye sevdalısı AK 
yüreklerle bir araya geldi.



Gemlik’te, 1,2 milyon metrekare alan üzerine 
kurulu, son teknolojiyle donatılı ve her 3 
dakikada bir araç üretme kapasitesine sahip 
fabrikanın gövde, montaj ve boyahane bölümleri 
basın mensuplarına tanıtıldı. Gazeteciler, “akıllı 
cihaz” olarak tanımlanan C segmentindeki SUV 
Togg’un üretim aşamasına şahitlik etti. Togg 
Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş ve beraberindeki 
yetkililerce, fabrikanın gövde bölümünde aracın 
gövde kısmının robotlar tarafından nasıl üre-
tildiği, “Avrupa’nın en temiz boyahanesi” un-
vanına sahip boyahanede de “Türkiye’nin oto-
mobili”nin boya aşamaları basın mensuplarına 
gösterildi. Montaj bölümünde yapılan çalışma-
larla Togg’un son halini almasına tanıklık eden 
gazeteciler, üretim bandından inme aşamasın-
daki tamamlanmış araçları da inceleme fırsatı 
buldu. Programda, Togg’un 2023’ün ilk çeyre-
ğinde pazara çıkacak C segmentindeki SUV 
aracı da basın mensuplarınca test edildi. 400 
beygirlik modeli kullanan gazeteciler, 100 kilo-
metre hıza 4,8 ulaşan aracı kullanırken heyecan 
yaşadı. Daha sonra basın mensuplarına bilgi-
lendirmede bulunan Togg’un Üst Yöneticisi 
Gürcan Karakaş, Togg’un 15 seneye yayılmış 
3,5 milyar avroluk bir yatırım gerçekleştirdiğini 
söyledi. Bu yatırımın 5 farklı modelde “akıllı ci-
haz”, 175 bin üretim ve mobilite ekosisteminin 
çekirdeğini kapsadığını anlatan Karakaş, “2023 
sonu itibarıyla Togg için toplamda 1,8 milyar 
avroluk kaynak harcanacak. Bu kaynağa akıllı 
cihaz, kampüs ve teknoloji geliştirmek için ya-
pılan yatırımlar da dahil.” dedi. Karakaş, Togg’un 
şu anda 4 milyar 336 milyon 274 bin lira ile 
Türkiye’de mobilite alanında faaliyet gösteren 
şirketler arasında ilk sırada yer aldığını vurgu-
layarak, şunları kaydetti: “Togg, akıllı cihaz ge-
lirleri ile diğer gelirlerin dengeli olduğu bir 
planla yola çıktı. Hem cihazların satışından 
hem mobil hizmetlerinin kullanımından gelir 
elde edecek. Aynı zamanda batarya ve yazılım 
maliyetlerini kontrol edebildiği için karlılığına 
bunun da katkısı olacak. Togg’un fiyatı şubat 
ayında açıklanacak. İleri teknolojiye sahip bir 
akıllı cihaz olarak yola çıkacak Togg, içten yan-
malılar dahil kendi sınıfındaki araçlarla rekabet 
edecek bir fiyata sahip olacak. Tüm ön siparişler 
Şubat 2023 itibarıyla alınmaya başlanacak. İlk 
yıl 20 bin adet üretim olacak. Siparişler bireysel 
kullanıcılar öncelikli olmak üzere alınacak ve 
2023 yılı boyunca teslim edilecek. İlk akıllı 
cihazın mart sonunda trafiğe çıkmasının ar-
dından, ortalama 18 ay sonra Avrupa pazarına 
giriş yapılacak. Sedan model akıllı cihaz 2025 
yılının ilk yarısında piyasada olacak.” 

“TOGG, ‘YENİLİG’İN İDDİALI  
OYUNCULARINDAN BİRİ” 
Togg’un 2030 sonu itibarıyla 1 milyon 

üretim hedefinin bulunduğunu anlatan Karakaş, 
kamuya 2035 yılına kadar 30 bin Togg satıla-
cağını aktardı. Karakaş, teknolojinin ve para-
digmaların değiştiği bu dönemlerde yeni oyun-
cular için yeni fırsatların ortaya çıktığını belir-
terek, “Togg bu döneme ‘YeniLig’ diyor. YeniLig’in 
başarılı oyuncuları da yeni nesil teknoloji kul-
lanıcıları merkeze alarak geliştiren şirketler ola-
cak. Togg, YeniLig’in iddialı oyuncularından 
biri. Her şeyden önce otomotivde ön planda 
olmayan teknolojiler olacak. Örneğin, ‘oyun-

laştırma’, ‘siber güvenlik’, ‘büyük veri ve veri 
analitiği’, ‘sensör teknolojileri’, ‘fintek’ ve ‘blok 
zinciri’.” diye konuştu. Bu inovatif teknolojilerin 
otomotiv sektöründe ve kurumsal büyük şir-
ketlerde bulunmadığını vurgulayan Karakaş, 
Togg’un bugüne kadar 300’den fazla startup 
ile görüştüğünü, halen 19 startup ile çalıştığını 
kaydetti. Karakaş, şöyle devam etti: “Togg, blok 
zinciri, dijital ödeme sistemleri, harita bazlı 
işler gibi girişimler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 
AvaLabs, Türk Hava Yolları, Paycell, Smart-iX, 
Etiya, Shell, Hopi, BlindLook, Trendyol gibi 
şirketlerle yaptığı iş birlikleriyle bir değer ağı 
örüyor. Bütün bunlar otomobilin A noktasından 
B noktasına yolculuk yapılan bir araç olmaktan 
çıkıp, yeni bir hayat alanı olduğunun ipuçlarını 
veriyor. Üstelik bunlar yarından sonranın değil, 
bugünün ve yakın geleceğin teknolojileri olarak 
hayatımıza giriyor. Örneğin Togg, Türk Hava 
Yolları Miles&Smiles ile yaptığı işbirliğiyle dün-
yada karayolunda statü mili kazandıran ilk mo-
bilite markası olacak. İşbirliği kapsamında Türk 
Hava Yolları Yolcu Programı Miles&Smiles üye-
leri, Togg mobilite ekosisteminin sunacağı fır-
satları mil ve statü mil olmak üzere iki farklı 
mile dönüştürebilecek.” 

“YERLİLİĞİ KULLANDIĞINIZ  
PARÇA SAYILARI DEĞİL,  
MÜLKİYET HAKLARI BELİRLİYOR” 
Togg’un milli bir proje olduğunu vurgulayan 

Karakaş, “Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 
100 Türkiye’ye ait olan ve bu bakış açısıyla da 
doğal olarak yüzde yüz yerli bir proje. Günü-
müzde yerliliği kullandığınız parça sayıları değil, 
mülkiyet hakları belirliyor. Togg, ilk akıllı cihazı 
C-SUV için tedarikçilerinin yüzde 75’ini Türki-
ye’den sağladı. Bu oran değer olarak bakıldığında 
yüzde 51’e karşılık geliyor. Togg’un hedefi 
gelecek üç yıl içinde yüzde 68’lik bir yerlilik 
oranına ulaşmak.” ifadesini kullandı. Karakaş, 
Gemlik’te 29 Ekim’de resmi açılışı yapılan Togg 
Teknoloji Kampüsü’nün gövde, boya ve montaj 
tesislerinin yanı sıra Ar-Ge, stil tasarım, prototip 
geliştirme ve test merkezi, strateji ve yönetim 
merkezi ile kullanıcı deneyim parkı birimlerini 
de barındırdığını anlattı. Kampüsün inşaat sü-
recine de değinen Karakaş, “Kampüsün zemin 
güçlendirmesi için 44 bin beton kolon kullanıldı. 
Bu rakam 1500 metrekare tabanlı 7 tane 50 
katlı gökdelene karşılık geliyor. Üretim hatlarında 
toplam 250 robot var. 1,2 milyon metrekarelik 
alan üzerine inşa edilen kampüs, 230 bin met-
rekare kapalı alana sahip. Avrupa’nın en temiz 
boyahanesi kampüste. 5 gr/metrekareden az 

‘uçucu organik bileşen’ salımı ile Türkiye’deki 
yasal sınırın 9’da 1’i, Avrupa’daki yasal sınırın 
ise 7’de 1’i bir değerle Avrupa’nın en temizi. 
Kağıtsız, dijital çalışma prensiplerine göre dizayn 
edilen kampüs, yüksek otomasyona sahip. 
Gövde atölyesinde yüzde 90 otomasyon var.” 
diye konuştu. 

İSTİHDAM 4 BİN 300  
KİŞİYE YÜKSELECEK 
Karakaş, şu anda toplam 1400 kişinin ça-

lıştığı Togg’da üretim kapasitesi 175 bin adede 
ulaştığında istihdamın 4 bin 300 kişiye yükse-
leceğini kaydetti. Her adımında kullanıcıyı mer-
keze alan Togg’un satış stratejisinde de kulla-
nıcılara doğrudan temasla ulaşmaya karar ver-
diğinin altını çizen Karakaş, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Togg’un doğrudan yöneteceği fiziki te-
mas noktaları dönemsel deneyim merkezi, 
marka deneyim merkezi ile satış ve satış sonrası 
bütün hizmetleri sunacak olan 360 derece de-
neyim merkezleri olmak üzere üç tip. Deneyim 
merkezlerinin ilkini Zorlu Center’da açan Togg, 
bu sayıyı 2023 yılı sonuna kadar 12’ye, 2025 
yılında da 35 noktaya çıkaracak. Şirket aynı za-
manda kullanıcıların taleplerine göre esnek tes-
limat noktaları oluşturmak üzere de çalışmalarını 
sürdürüyor. 2023 yılında 25 sabit satış sonrası 
deneyim merkezi (servis) açacak olan Togg, 
2025’te 30 sabit servis noktasına sahip olacak. 
Şirketin 2023 yılında 8 adet olacak mobil servis 
hizmet aracı sayısı da 2025’te 40’ın üzerine çı-
kacak. Togg, kullanıcılarına uçtan uca online/di-
jital deneyim sağlamak üzere hem Togg mobil 
uygulamasını hem de yapay zeka destekli dijital 
asistanı ToggCare’i devreye sokacak.” Karakaş, 
Togg’un şu anda seri üretim bandından inen 
cihazlarını sertifikasyon ve homologasyon sü-
reçleri için yurt dışındaki akredite test mer-
kezlerine gönderdiğini vurgulayarak, “Cihazlar 
16’sı yeni regülasyon olmak üzere 92 farklı 
teste tabi tutuluyor. Teste gönderilen cihaz 
sayısı aralık sonu itibarıyla toplam 165 olacak. 
Cihazlar testlerini tamamlayıp tip onaylarını 
alacaklar. Tip onaylarının alınmasının ardından 
da siparişlerin gelmesiyle birlikte kullanıcıya 
yönelik seri üretim başlayacak. Mart ayı sonunda 
da Togg akıllı cihazı yollarda olacak.” ifadesini 
kullandı. Karakaş, “akıllı cihaz”ın arkadan itişli 
(159.9 kw) ve dört çeker (320 kw) olmak üzere 
2 farklı versiyonunun bulunduğunu belirterek, 
menzil opsiyonlarının ise “300 ve 500+ kilo-
metre” olduğunu söyledi. 

ŞARJ VE BATARYA 
Togg’un yüzde 100 sahibi olduğu “Trugo” 

markasıyla Türkiye’de kullanıcılara kesintisiz 
ve sorunsuz bir deneyim yaşatma hedefiyle ha-
rekete geçtiğini dile getiren Karakaş, “81 ilde 
600’ün üzerinde lokasyonda 1000 yüksek per-
formanslı şarj cihazı kurmak için yola çıkan 
Togg, ilk istasyonlarını İstanbul ve Ankara ara-
sındaki en önemli geçiş noktası olan Bolu’nun 
hareketli mekanı HighWay Dinlenme Tesisi’nde 
kurdu. Togg, şarj etme kapasiteleri 180 kw ve 
300 kw olan cihazlarla hizmet verecek.” dedi. 
Togg’un Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, şarj 
konusunda Shell ile işbirliği yapan Togg’un Tru-
go’nun hedefleriyle uyumlu olarak öncelikle 
400 Shell istasyonu belirlediğini ifade ederek, 
şunları kaydetti: “Belirlenen bu lokasyonların 
320’sinde Togg, 80’inde ise Shell & Turcas ci-
hazların kurulumundan sorumlu olacak. Söz 
konusu 400 lokasyonda kurulacak yüksek per-
formanslı şarj cihazı sayısı yaklaşık 600 adet. 
Şarj cihazları trafik yoğunluğu yüksek güzer-
gahlarda 25 kilometrekarede, az yoğunlukta 
bölgelerde 50 kilometrekarede bir kurulacak. 
Yüksek hızlı şarj cihazlarıyla bir bataryanın do-
luluk oranı ortalama 25 dakika içinde yüzde 20 
doluluk oranından yüzde 80 doluluk oranına 
ulaşabilecek. Cihazlarda yüzde 100 yenilenebilir 
enerji kaynağı sertifikalı hizmet sağlanacak.” 
Karakaş, Togg’un şarj altyapısının yanı sıra ba-
taryanın değer zincirindeki öneminin bilinciyle, 
enerji yoğunluğu en yüksek Li-ion NMC hücre 
teknolojisine sahip olan Farasis Energy ile 
beraber yüzde 50-50 ortak girişimle Siro Silk 
Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri Ano-
nim Şirketi’ni kurduğunu anımsattı. Togg’un 
bu girişimle batarya teknolojilerinin geliştiril-
mesini de amaçladığını vurgulayan Karakaş, 
sözlerini şöyle tamamladı: “Siro, 2023 yılı ba-
şından itibaren Togg montaj üretim biriminin 
yanındaki Batarya Teknoloji Merkezi binasında 
batarya modül ve paketlerinin seri üretimine 
başlayacak. 2023 yılında Farasis’in en son ge-
liştirdiği teknolojiler üzerine Siro batarya hüc-
relerini geliştirme faaliyetlerine başlayacak ve 
geliştirdiği tüm ürün ve çözümlerin fikri mül-
kiyetine sahip olacak. 2024 yılı sonundan itibaren 
kendi kampüsünde üretime başlayacak olan 
Siro, 2026 yılı itibarıyla batarya hücresi de dahil 
olmak üzere entegre bir enerji depolama üreticisi 
haline gelecek. 2031 yılı itibarıyla üretim kap-
asitesi 20 GWs’e ulaşacak. Siro, Türkiye’nin ya-
nında bölgede 120 ülkeden de doğrudan sorumlu 
olarak otomotivin yanı sıra mikromobilite, en-
düstriyel uygulamalar, deniz taşıtları, yenilenebilir 
enerji için sabit enerji depolama uygulamalarıyla 
geniş bir alanda var olacak.” (AA)

Ekonomi 526 Kasım 2022 Cumartesi

Alış SatışAlış SatışAlış Satış Açılış Kapanış
BORSA: 4.857 - 4.878ALTIN: 1.047,19 / 1.047,40EURO: 19,3233 / 19,3265DOLAR: 18,6304 / 18,6346

Başta gayrimenkul olmak üzere şe-
hircilik alanındaki ürünlerin yatırımcılara 
sunulduğu Cityscape Dubai’ye Bursalı iş 
insanları ve markaları damga vurdu. Bursa 
Uluslararası Tanıtım Derneği tarafından 
organize edilen Bursa Tanıtım ve Yatırım 
Günleri etkinliği çerçevesinde Dubai’ye 
giden Türk iş insanları, sağlık turizmi 
temsilcileri, finans uzmanları ve kamu 
kurumu yöneticileri, başta Bursa olmak 
üzere Türkiye’deki yatırım fırsatlarını Du-
baili yatırımcılara aktardı. 

“TÜRKİYE’DEKİ YATIRIM  
FIRSATLARINI TANITIYORUZ” 
13 ülkeden 84 markanın yer aldığı 

fuarda Türkiye 15 stant ile temsil edildi. 
Gayrimenkul yatırımları ve Gayrimenkul 
Yatırım Fonu ürünleriyle fuara katılan 
Atış Şirketler Grubu CEO’su Ahmet Atış, 
Cityscape Dubai’nin tüm dünyada gayri-
menkul alanında yatırım yapan ve hizmet 

üreten markalar için çok önemli bir fuar 
olduğunu söyledi. Atış, olarak fuara mar-
kanın en dikkat çeken projeleri Downtown 
ve Babylon ile katıldıklarının anlatan Ah-
met Atış, “Bunun yanında üç farklı Gay-
rimenkul Yatırım Fonu’nun tanıtımını 
yapıyoruz. Ayrıca sağlık turizmi ve pera-
kende sektöründe de Türk markalarının 
yurtdışına franchise olarak nasıl götüre-
bileceğinin çalışmalarını yapıyoruz. Tür-
kiye’nin yatırım fırsatlarını da bu sayede 
tanıtmış oluyoruz. Hem turizm alanında 
hem de gayrimenkul ve menkul değerler 

anlamında ülkemize faydalı olmaya çalı-
şıyoruz” dedi. 

BURSA TANITIM VE YATIRIM  
GÜNLERİ DUBAİ’DE 
Cityscape Dubai Fuarı’nın ardından 

Türk iş insanları Bursa Uluslararası Tanıtım 
Derneği’nin düzenlediği Bursa Tanıtım ve 
Yatırım Günleri etkinliğinde Dubaili yatı-
rımcılarla buluştu. Gayrimenkul, turizm 
ve finans sektörü temsilcilerinin yanı sıra 
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Ülke Da-
nışmanı Rahim Albayrak, Bursa Osmangazi 
Belediye Başkanvekili Hasan Hüseyin Er-

dönmez, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği 
Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı 
Murat Saraçoğlu da katıldı. Bursa’nın her 
alanda tanıtımının yapıldığı programda 
tüm sektör temsilcileri, şehrin başta turizm, 
sağlık, doğa ve kültür-sanat alanındaki 
avantajlarını Dubaili yatırımcılara aktardı. 

“3 AYDA 6 ÜLKEDE DAHA BURSA  
VE TÜRKİYE’Yİ ANLATACAĞIZ” 
Bursa Tanıtım ve Yatırımları Günleri 

etkinliğinde konuşan Atış Şirketler Grubu 
CEO’su Ahmet Atış, ülkeler arası ilişkileri 
daha da güçlendirmek için, bu tanıtım gün-
lerini önemsediklerinin altını çizdi. İki ülke 
arasındaki hem ticaret hacmini hem de 
dostluğu pekiştirmek için Dubai’de olduk-
larını anlatan Ahmet Atış, “Biz her kış 
tanıtım çalışmalarımızı farklı ülkelerde ger-
çekleştiriyoruz. Bu kış 8 ülkede bunu yapmayı 
planlıyoruz. 2 hafta önce Kuveyt’te gerçek-
leştirdiğimiz organizasyonla kendi fuarımızı 
kendimiz kurduk ve 4 bin kişi katıldı. 3 ay 
boyunca 6 ülkede daha hem şehrimizin 
hem de ülkemizin tanıtımını yapmaya 
devam edeceğiz” diye konuştu. (İHA)

Madencilik  
sektörü 2022’yi 
rekorla kapatacak!

Uzak Doğu pazarını genişletmeyi ve 
Latin Amerika’ya açılmayı hedefleyen ma-
dencilik sektörü, yılı 6,5-6,6 milyar dolar 
civarında rekor seviyede kapatmayı plan-
lıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Maden Sektör Kurulu ve İstanbul Maden 
İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu 
Başkanı Rüstem Çetinkaya, AA muhabirine, 
pandemi nedeniyle 3 yıl aradan sonra ger-
çekleştirilen Bursa 6. Uluslararası Blok 
Mermer Fuarı ile ilgili beklentinin yüksek, 
stantların dolu olduğunu söyledi. Fuarda 
50 bin tona yakın blok mermerin sergi-
lendiğini belirten Çetinkaya, ürünlerin sa-
tışlarının 8-10 milyon dolarlık bir hacme 
ulaşacağını aktardı. Çetinkaya, İMİB olarak 
bu fuara yönelik bir alım heyeti düzenle-
diklerini vurgulayarak, “Bu alım heyetini 
yaparken birtakım kriterlerimiz vardı. Bu 
kriterlerimiz de niyeti gerçek alıcıları buraya 
getirmek, gerçek alıcıları bulmak. Bununla 
ilgili olarak da hem Maden Mermer Üretici 
ve Sanayici İş Adamları Derneği tarafından 
kurulan komite hem de bizim yönetim 
kurulumuzun içindeki komite, sektördeki 
gerçek alıcıları tespit etmeye yönelik bir 
çalışma yaptı.” diye konuştu. Sektörün bü-
yük pazarının Çin olduğunu hatırlatan 
Çetinkaya, “Seyahat sınırlamaları dolayısıyla 
maalesef Çin’den alıcı getiremedik. Alım 
heyetinde Hindistan başı çekiyor. Vietnam, 
Tayland, Mısır, Lübnan ve İtalya gibi değişik 
ülkelerden alıcıları da buraya getirdik. 
Onları da burada ağırlayacağız.” dedi. 

Hem maden sektörünün hem de doğal 
taş sektörünün seneye çok hızlı başladığına 
dikkati çeken Çetinkaya, şöyle devam etti: 
“Pandemi sonrasında stokların azalmasıyla 
birlikte ciddi bir talep vardı. Yine metalik 
tarafta da birim fiyatlar çok artmıştı. De-
vamında ABD çok ciddi bir taleple geldi. 
En büyük pazarlarımızdan biri olan ABD’ye 
senenin ilk yarısında ciddi sevkiyatlar 
yapıldı. Fakat ikinci yarıyla birlikte ve 
özellikle son iki ayda Amerika’daki resesyon 
söylentilerinin artık iyice hissedilir olmasıyla 
alımlar çok hızlı bir şekilde yavaşlamaya 
başladı. Buna rağmen tüm sektörde totalde 
yüzde 10’luk bir artışla 6,5-6,6 milyar dolar 
gibi bir seviyede maden ihracatımızı bugüne 
kadarki en büyük rakamla kapatmış olacağız. 
Yani yüzde 25 ile başlayan artış maalesef 
hız keserek yüzde 10’lara kadar geldi. Bunda 
tabii metalik birim fiyatlarının da azalmış 
olması bir etken. Çünkü her ne kadar aynı 
miktarı, tonajı göndermiş bile olsanız birim 
fiyattan dolayı da maalesef ihracat bedelleri, 
ihracat rakamları aşağı çekildi. Diğer taraftan 
Çin pazarı maalesef halen kapalı. Asıl büyük 
kaybı Çin’de yaşıyoruz. Yani tüm bu kayıpları 
yaşamamıza rağmen hala yüzde 10 artış 
bence ciddi bir başarı.” (AA)

Türkiye’nin makine ihracatı 10 ayda ge-
çen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 
artarak 20,5 milyar dolar oldu. 

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) ve-
rilerine göre, Türkiye’nin makine ihracatındaki 
rekor geçen ay da devam etti. Makine imalat 
sanayisinin ocak-ekim ihracatı geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 7,7 artarak 20,5 
milyar dolara ulaştı. İlk iki sırada yer alan 
Almanya ve ABD’ye toplam ihracat 4 milyar 
doları bulurken, bu alanda üçüncülüğe yük-
selen Rusya’ya makine satışı 1 milyar dolar 
sınırına dayandı. Ocak-ekim döneminde 
Rusya’ya makine ihracatındaki artış yüzde 
43,8’e yükseldi. Serbest bölgeler dahil edil-
mediğinde makine ihracatı miktar olarak 
yüzde 2,2 artışla 3 milyon tonu geçti. Kilogram 
başına düşen ihracat birim değeri 6,3 dolar 
olarak gerçekleşti. Makine İhracatçıları Birliği 
Başkanı Kutlu Karavelioğlu, AA muhabirine 
yaptığı değerlendirmede, makine sektörünün 
ihracat fırsat ve potansiyelinin, Türkiye’nin 
ihracat bazlı büyüme modeline geçtiği yıllar 
içindeki en yüksek seviyesinde olduğunu 
belirterek, “Küresel stagflasyon kaygıları gi-
derek güçlenirken tedbirlerin de muğlaklaştığı 
bu dönemde, makine imalat sektörümüz 
Türkiye ekonomisi için sıra dışı bir potansiyel 
sunuyor.” dedi. İhracat gelirinin yüzde 70’ini 
gelişmiş ülkelerden sağladıklarını ve Türki-
ye’nin toplam ihracatındaki paylarının yüzde 
10’u aştığını dile getiren Karavelioğlu, reka-
betçi olduklarını ve kullanıcılara kalite fiyat 
ekseninde optimal çözümler sunduklarını 
vurguladı. Karavelioğlu, küresel ticarette 
zorluklar arttıkça zemin kazanmayı sürdü-
receklerini kaydederek, kendi yatırım ve ih-
racat stratejileri üzerine 20 yıldan fazladır 
kafa yormuş, güçlü örgütleriyle uluslararası 
temsilde etkin olmuş bir sektörün başarısının 
tesadüf olmadığını bildirdi. (AA)

Makine ihracatı  
10 ayda rekor kırdı

Dubai’ye Bursa damgasıTürk iş insanları, dünyanın 
en büyük Gayrimenkul 

Fuarı olarak kabul edilen 
CityScape Dubai’de, körfez 

ülkeleri yatırımcıları  
ile bir araya geldi.

Togg rekabetçi fiyatla 
pazarda olacak!

“Bir otomobilden 
fazlası” vizyonuyla 
yola çıkan Togg’un, 

Cumhuriyetin 99’uncu 
kuruluş yıl 

dönümünde açılışı 
gerçekleştirilen Gemlik 

Kampüsü’nde, aracın 
üretim aşamalarına da 

şahitlik edilen basın 
buluşması etkinliği 

gerçekleştirildi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
İstanbul Kongre Merkezi’nde Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü 
dolayısıyla düzenlenen programda konuştu. 
Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mü-
cadele Günü olan 25 Kasım’da Türkiye’deki 
ve dünyadaki tüm kadınların, en temel 
hakları olan onurlarını koruma mücadele-
lerinin yanında olduklarını belirten Erdoğan, 
“Bu vesileyle hükümet olarak geçtiğimiz yıl 
kamuoyuna açıkladığımız Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planımız 
çerçevesinde 2023 yılında yapacağımız faa-
liyetleri de sizlerle paylaşmak istiyoruz.” 
diye konuştu. Erdoğan, dünyanın pek çok 
yerinde olduğu gibi Türkiye’de de uzunca 
bir süre kanayan yara olan kadına yönelik 
şiddetin önüne geçilmesi konusunda önemli 
bir mesafe kat edildiğini dile getirerek, şöyle 
devam etti: “Tek bir kadının bile şiddete 
uğramasına, hele hele cinayete kurban git-
mesine asla rıza gösteremeyeceğimiz için 
bu mücadelenin çıtasını sürekli yükseltmek 
mecburiyetindeyiz. Hep söylediğim gibi, 
kadın insanın yarısıdır. Kadını dışlayan, ka-
dına haksızlık yapan, kadına şiddet uygula-
yarak onurunu zedeleyen bir toplum, insan 
varlığının yarısından vazgeçmiş demektir. 
Böyle bir durum insanoğlunun kendi eliyle 
kendi sonunu hazırlaması anlamına gele-
cektir. Tarih boyunca olduğu gibi bugün de 
kadınlara yapılmış her bir yanlış uygulamayı 
doğrudan insanın eşrefi mahlukat sıfatına 
yönelik bir saldırı olarak görüyoruz. Buna 
her şeyden önce bizim inancımız cevaz ver-
miyor. Rabb’imiz insanlara yönelik emirlerini 
bildirirken, muhatabını hep ‘Mümin erkekler’ 
ve ‘Mümin kadınlar’ diyerek ifade ediyor. 
Yani hiçbir hak ve hiçbir sorumluluk fizyolojik 
farklılıkların getirdiği zorunluluklar hariç 
sadece erkeğe veya sadece kadına mahsus 
kılınmamıştır.” 

“TOPLUMSAL HAYATIN  
TEMEL DİREĞİ KADINDIR” 
Akıl, vicdan, ahlak ve izan sahibi hiçbir 

erkeğin de anne, eş, kardeş, evlat olarak ha-
yatının her alanında ve anında yanında olan 
kadına karşı farklı bir yaklaşım sergilemesinin 
düşünülemeyeceğini anlatan Erdoğan, şunları 
söyledi: “İnsanlığın varlığının ve geleceğinin 
şartı olan ailenin de toplumsal hayatın da 
temel direği kadındır. Bugün dünyadaki 
tüm ülkeler kalkınma vizyonlarının en 
önemli kısmını fark oluşturabilecekleri 
yegane alan olan kadınlar üzerine inşa et-
mektedir. Biz de işte bunun için kendi kal-
kınma planlarımızın merkezine güçlü kadın, 
güçlü aile, güçlü Türkiye ilkesini yerleştirdik. 
Kadınlarımızı insan onuruna uygun bir 
hayat sürebilmelerini teminin ötesinde hak, 

fırsat ve imkan adaleti esasına dayalı olarak 
hayatın her alanında kendilerine ve ülkelerine 
katkı sağlayan bireyler haline getirmek isti-
yoruz. Üstelik bu yaklaşımı kendi kadınla-
rımız yanında, bölgemizden, dostlarımızdan 
başlayarak tüm dünya kadınlarını kapsayacak 
şekilde sergiliyoruz.” Erdoğan, Türkiye’de 
bu doğrultuda çok önemli mesafe katettik-
lerini, henüz arzu edilen seviyeye gelinme-
diğini ama bunun elde edilen kazanımların 
görülmesine ve takdirinin beklenmesine 
mani olmadığını kaydetti. 

“BU MİLLETİN OYLARININ  
TEMSİLCİSİ OLAMAZLAR” 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kon-

gre Merkezi’nde “Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla 
düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 
Türkiye’nin geçen 20 yılda şiddet meselesi 
başta olmak üzere kadınların haklarının, 
hukuklarının teslimi konusunda gösterdiği 
başarının, diğer alanlardaki zaferlerinin ge-
risindeki en önemli amillerden olduğunu 
söyledi. Verilerin de bu tespiti doğruladığını 
aktaran Erdoğan, “Ülkemizi bu konuda 
şiddet önleme ve izleme merkezlerimizle, 
sosyal hizmet merkezlerimizle, kadın ko-
nukevlerimizle, Mağdur Destek Sistemi’mizle, 
eğitim çalışmalarımızla dünyada örnek gös-
terilen bir seviyeye getirdik. Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, 
Adalet Bakanlığımız ve diğer ilgili tüm ku-
rumlarımız, kadına yönelik şiddeti tamamen 
bitirmek için samimi ve netice alıcı gayretlerini 
sürdürüyor. Emniyet teşkilatımızı, sağlık 
çalışanlarımızı, yargı mensuplarımızı, muh-
tarlarımızı, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, 
velilerimizi, din görevlilerimizi, velhasıl top-
lumun her kesimini çalışmalarımızın içine 
katıyoruz.” dedi. Erdoğan, bu faaliyetlerin 
hepsini de kadınlarla birlikte, çocuklar başta 
olmak üzere aile kurumunu da güçlendirme 
anlayışıyla yürüttüklerinin altını çizerek, 
Ulusal Eylem Planı kapsamında 2023 yılında 
mağdurların adalete erişimini kolaylaştıracak 
düzenlemeleri sürdüreceklerini kaydetti. 
Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşla-
rının yanı sıra özel sektörü, üniversiteleri 

ve yerel yönetimleri mücadele süreçlerine 
etkin şekilde dahil ettiklerini vurgulayan 
Erdoğan, “Bilhassa ihtisaslaşmış kurumların 
kadına yönelik şiddet konusundaki çalış-
malarının kalitesini yükseltmek için eğitim 
faaliyetlerine ağırlık veriyoruz. Cinsel şiddet 
ve bağımlılık gibi bu alanlardaki mücadelenin 
teknik altyapısını güçlendiriyoruz. Her kesime 
ayrı mesajlar ulaştıracak iletişim faaliyetleriyle 
toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyoruz. 
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 
Cumhurbaşkanı olarak şahsi, Cumhurbaş-
kanlığı olarak kurumsal himayemiz altında 
milletimizin tamamını kuşatan bir seferberlik 
ruhuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz.” 
diye konuştu. 

“BUNLARIN NEYİN  
PEŞİNDE OLDUĞUNU  
GAYET İYİ BİLİYORUZ” 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadının diğer 

vasıflarının yanı sıra iyi bir öğretmen de ol-
duğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Üstelik kadının öğretmenlik vasfının teza-
hürlerini kendi evlatları yanında tüm çocuklar 
üzerinde de görmek mümkündür. Bugün 
ülkemizdeki öğretmenlerin yüzde 60’ının, 
akademisyenlerin yarıya yakınının kadın-
lardan oluşması, bu hakikatin bir ifadesidir. 
Terör örgütlerinin son dönemde yapmış ol-
duğu saldırılarda hayatını kaybeden 8 va-
tandaşımızdan 2’si kadın öğretmenimiz, 3’ü 
de çocuk yaştaki evlatlarımızdır. Dünyanın 
başka bir yerinde terör örgütü, öğretmenleri 
ve çocukları böylesine alçakça katletmiş olsa 
günlerce, haftalarca, aylarca gündem olur, 
tepkilerin ardı arkası kesilmezdi. Söz konusu 
Türkiye olunca timsah gözyaşları kabilindeki 
kınama mesajları dışında ne siyasetçilerden 
ne sivil toplum kuruluşlarından ne medyadan 
kayda değer bir ses çıkmıyor. Dünyadaki 
insan hakları örgütleri nerede? Bunların 
hiçbirini Diyarbakır annelerinin yanında 
gördünüz mü? Onları ziyaret ettiklerini gör-
dünüz mü? Terör örgütleri olduğu zaman 
Kandil’e kadar çıkan bu Batı’nın STK’ları, 
maalesef Türkiye’de Diyarbakır annelerini 
ziyaret etme ‘özelliğini’ diyeyim, gösterme-
mişlerdir. Tabii bunları söylerken dost ve 

kardeşlerimizin samimi üzüntülerini hariç 
tutuyorum.” Bu vesileyle son saldırılarda 
hayatlarını kaybeden Arzu ve Ayşenur öğ-
retmenler ile daha önce yine benzer bir sal-
dırıda şehit edilen Aybüke öğretmeni rah-
metle yad eden Erdoğan, “Kadına şiddeti 
konuştuğumuz bir platformdayız. Öyleyse 
burada kadının canına kasteden, genç kız-
larımızı kandırıp dağlarda ölüme sürükleyen, 
tecavüzden infaza her türlü insan hakkı ih-
lalinde bulunan terör örgütünü görmezden 
gelemeyiz. Bu örgütün parlamentomuzdaki 
uzantılarını görmezden gelemeyiz. Onların 
demokrasi adına söyleyecekleri hiçbir söz 
kalmamıştır. Söyleyecekleri hiçbir cümle 
yok. Biz kimin kim olduğunu gayet iyi bili-
yoruz. Bunların neyin peşinde olduğunu 
gayet iyi biliyoruz. Onun için bunların par-
lamento kürsüsünü fırsat görerek oradan 
kullandıkları cümlelerin, ifadelerin bizim 
indimizde hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur.” 
ifadelerini kullandı. 

“TERÖR ÖRGÜTÜNÜN  
ARKASINDA DURANLAR  
İŞLENEN İNSANLIK  
SUÇUNA ORTAKTIR” 
“Kadın ve çocuk katillerinin yakasına ya-

pışmazsak bırakınız ülkeyi yönetme sorum-
luluğumuzu, en temel insani vazifemizi 
yerine getirmiş olamayız.” diyen Cumhur-
başkanı Erdoğan, şunları dile getirdi: “Parla-
mentoya öyle veya böyle girip ondan sonra 
teröristlerle kol kola Kandil’de dağlarda do-
laşanlar, bu milletin oylarının temsilcisi ola-
maz. Dolayısıyla 2023 seçimlerini bu anlamda 
çok çok önemli buluyorum. Ve 2023 seçim-
lerinde inanıyorum ki benim milletim Türk’üy-
le, Kürt’üyle, Laz’ıyla, Çerkes’iyle, Gürcü’süyle, 
Abaza’sıyla, Boşnak’ıyla sandıklarda bunlara 
en güzel demokratik cevabı verecektir. Tabii 
bu, nereden başlayacak? İşte bu kadınları-
mızdan başlayacak. Hanım kardeşlerim, 
unutmayın, kale içeriden fethedilir. İşte bu 
da sizlersiniz. Bu kaleyi düşürmeyeceğiz, 
düşürmeyeceksiniz. Ve bu fethi inşallah 
2023’te gerçekleştireceksiniz.” Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Anayasa’da, uygulamalarda yaptıkları 
değişikliklerle kadına şiddete sıfır toleransla 

yaklaştıklarının altını çizerek, “Terör örgü-
tünün insan canına, özellikle de kadınlara 
yönelik saldırılarına aynı tepkiyi göstermenin 
boynumuzun borcu olduğuna inanıyoruz. 
Her türlü sapkınlık gibi ülkemizi kana bulayan 
bu kadın ve çocuk katili terör örgütünün de 
arkasında duranlar, yaşanan vahşete, dökülen 
kana, işlenen insanlık suçuna ortaktır.” dedi. 
İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısına 
değinen Erdoğan, “İşte daha yeni. İstiklal 
Caddesi’ndeki terör eylemini, bu terör örgütleri 
neyle icra edecekler? En ufak bir açıklamalarını 
duydunuz mu? Konuştular mı? Ne ana mu-
halefet ne yavrusu konuştu mu? Konuşmadı. 
Konuşacak sözleri yoktu, onun için. İşte bu 
bakımdan ben ‘Orada şehit edilen o 3 yaşında, 
4 yaşındaki yavrumuzun kanını yerde bı-
rakmayalım.’ derken aynı zamanda sandıkta 
da bırakmayalım. Çok çalışacağız, koşacağız. 
Önümüzde kar var. Kar kış demeden koşa-
cağız. Ve inşallah 2023 bunlar için bir son 
olacak. Benim buna imanım var. Benim 
buna inancım var.” ifadelerini kullandı. 

“İNŞALLAH 2023, 
 BİR DERS YILI OLACAKTIR” 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü 

kullanıyor, istismar ve tahrik ediyor diye 
kötü örneklere bakarak insani ve vicdani 
görevlerinden vazgeçmeyeceklerini vurgu-
layarak, şunları kaydetti: “Ülkemizde misafir 
ettiğimiz çok büyük bir çoğunluğu kadın 
ve çocuktan oluşan mazlumları, mağdurları 
korumaya, yaşatmaya, geleceğe hazırlamaya 
devam edeceğiz. İşte particiklerden bir ta-
nesi. Dün Gaziantep, oradan Karkamış’a 
geçmiş. Karkamış’ta kalkmış orada mülteci 
kardeşlerimizle ilgili birkaç laf etmeye kal-
kınca -tabii ferasetiyle konuşur benim hal-
kım, benim milletim- ‘Bugün bunun yeri 
değil, lütfen, bak Büyükşehir Belediye Baş-
kanı dün buraya geldi, siz de bugün burada, 
lütfen siyaset yapmayın.’ deyip kovdular 
ve o da gidip bir dükkana sığdı. Daha dur, 
bu iyi günleriniz, iyi günleriniz. Kadın ve 
çocuk katili bu terör örgütüyle omuz omuza, 
dirsek dirseğe dolaşanlara inşallah 2023, 
bir ders yılı olacaktır. Bunların riyakar tu-
tumunu, muhataplarımızın yüzüne vurarak 
inşallah zafere hep beraber yürüyeceğiz. 
Sınırlarımızın ötesinde oluşturmakta ol-
duğumuz güvenlik kuşağıyla aynı zamanda 
milyonlarca masum kadının ve çocuğun 
da hakkını müdafaa ediyoruz. İnşallah en 
kısa sürede bu kuşağı, batıdan doğuya tüm 
sınırlarımız boyunca tamamlayarak hem 
kendi vatandaşlarımızın hem oralarda ya-
şayan insanların geleceklerine güvenle ba-
kabilmelerini sağlayacağız. Hiç endişeniz 
olmasın.” Kadına Yönelik Şiddetle Ulus-
lararası Mücadele Günü’nün, Türkiye’deki 
ve dünyadaki tüm kadınlar için hayırlara 
vesile olmasını dileyen Erdoğan, gelecek 
yıl için belirledikleri faaliyet planını çok 
daha fazlasıyla hayata geçirme kararlılığında 
olduklarını vurguladı. (AA)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Ka-
raismailoğlu, Kazakistan’ın Aktau şehrinde 
gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Ka-
zakistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları 
2. Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Orta 
Koridor’da bölgesel işbirliğinin önemine 
dikkati çekerek, bu işbirliğini artırmanın, 
ülkelerin Asya-Avrupa arasındaki ticaret 
hacminden ve yatırım ortamından daha 
fazla pay alması için uluslararası alanda 
yeni imkanlar oluşturacağını söyledi. 

ORTA KORİDORDA  
KARGO HACMİNİN 6 KATI  
OLMASI BEKLENİYOR 
Türkiye’nin tedarik zinciri açısından 

önemli bir ülke olduğuna işaret eden Ka-
raismailoğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın 
ardından, daha önce bu güzergahları kul-
lanan tırların artık diğer seçenekleri kul-
lanmak zorunda olduklarını ifade etti. 
Karaismailoğlu, sadece Orta Asya-Türkiye 
arasındaki ticaret değil, Avrupa Birliği ile 
Orta Asya ve Asya arasındaki ticarette de 
Türkiye’nin kara, deniz ve demir yolu bağ-
lantılarının daha fazla önem kazandığını 

belirtti. Bakan Karaismailoğlu, Türkiye-
Azerbaycan-Kazakistan arasındaki kara 
yolu taşımacılığı transit kotalarının serbest 
bırakılması ve böylece Avrupa-Asya ara-
sındaki yük akışının kolaylaştırılmasının 
gerektiğini ifade ederek, “Küresel ve bölgesel 
şartlar ışığında, kara yolu ulaşım strateji-
lerimizi yeniden tanımlamak ve bu stra-
tejileri her daim güncel tutmak için Türk 
Devletleri Teşkilatı bünyesinde ‘Karayolu 
Taşımacılığı Ortak Koordinasyon Kurulu’ 
kurulmasını öneriyoruz.” diye konuştu. 
Bakan Karaismailoğlu, 11 Kasım’da Türk 
Devletleri Teşkilatı üye devletleri arasında 
“Kombine Taşımacılık Anlaşması”nı im-
zaladıklarını anımsatarak, şunları kaydetti: 
“Kazakistan tarafı için transit geçişlerin 
serbestleşmesiyle ilgili aşmamız gereken 
bazı zorlukların olduğunu biliyoruz. Bugün 
imzalayacağımız yol haritasında ise bu 
konuya çözüm üretmek adına bir eylem 
maddesi yer almaktadır. Azerbaycan’la da 
transit taşımaların serbestleşmesi konu-
sunda yine bu yol haritası kapsamında 
mutabakata vardık. En kısa zamanda bu 
mutabakatı resmiyete kavuşturacağız.” 
Türkiye olarak Orta Koridor’da lojistik üs 
haline gelmeyi hedeflediklerini ifade eden 
Karaismailoğlu, “Hedefimiz, önümüzdeki 
30 yılda sadece yolcu taşımak için değil 
yük taşımak üzere de tasarlanmış demir 
yolları ile Türkiye’yi örmektir.” değerlen-
dirmesinde bulundu. 

ZENGEZUR KORİDORU VE  
NAHÇIVAN-KARS DEMİR YOLU 
Karaismailoğlu, Bakü-Tiflis-Kars Demir 

Yolu üzerinden yolcu taşımacılığının baş-
lanmasına büyük önem verdiklerini dile 
getirerek, şu ifadeleri kullandı: “Geçtiğimiz 
günlerde Sayın Nabiyev’le Gürcistan’a yap-
tığımız ziyarette Ankara-Kars arasında ça-
lışan Doğu Ekspresi yolcu taşımacılığını 
Bakü’ye kadar uzatmayı teklif etmiştim. 
Geçtiğimiz günlerde bize Çekya’da yerleşik 
Demiryolları İşbirliği Teşkilatının bir üye-
sinden Çekya’dan başlayarak Kazakistan’a 
kadar uzanacak bir güzergahta (Çekya, Slo-
vakya, Macaristan, Bulgaristan, Türkiye, 
Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Öz-
bekistan ve Kazakistan) 2024 yılında turistik 

yolcu taşımacılığı yapmak istediği yönünde 
bir başvuru aldık. Bu taleplerin önündeki 
engelleri kaldırmak için daha fazla gayret 
göstermemiz gerektiğinin bir kez daha 
altını çizmek istiyorum.” Azerbaycan’ın 
Zengezur Koridoru’nu açma konusundaki 
isteğini de yineleyen Karaismailoğlu, “Zen-
gezur Koridoru’nun açılmasıyla birlikte, 
koridorun devamı olarak Nahçıvan-Kars 
Demir Yolu’nun inşaatının da tamamlan-
masının iki ülke arasındaki ulaştırma iliş-
kilerinin yoğunlaştırılmasına önemli katkı 
sağlayacağına inanıyoruz.” dedi. 

“ORTA KORİDORUN  
ROLÜ DAHA ÇOK ARTTI” 
Bakan Karaismailoğlu, toplantı sonrası 

AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye 

olarak Orta Koridor’un geliştirilmesi için 
daha önce de projeler yaptıklarını belirterek, 
“Ama Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan sonra 
Orta Koridor’un rolü çok daha arttı.” dedi. 
Bundan dolayı Orta Koridor üzerinde 
ülkeler arasındaki işbirliğinin geliştirilme-
sinin önemli olduğuna işaret eden Karais-
mailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Orta 
Koridor’un güçlendirilmesi ve bu koridor 
üzerinde ülkeler arasındaki işbirlikleri ve 
bunların ülkemize getireceği avantajlar ko-
nusunda politikalar geliştiriyoruz. Hem 
kara yolu hem demir yolu ulaşımında özel-
likle Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası artık 
Türkiye, vazgeçilmez bir ülke konumuna 
geldi. Biz de bunu hem ülkemiz hem de 
komşu ülkelerin avantajları açısından de-
ğerlendirerek buradaki lojistik hareketleri 
düzenlemeye çalışıyoruz.” Karaismailoğlu, 
uluslararası koridorların faaliyetlerinin sür-
dürülebilirliği açısından bu gibi toplantıların 
önemini vurgulayarak, “Bu koridorlar üze-
rinden ne kadar çok yük taşınırsa ürettiğimiz 
ürünlerin pazarlara ulaşması daha kolay 
olacak. Bu, komşu ülkeler için de geçerli.” 
ifadelerini kullandı. Petrol boru hatları ve 
doğal gazın Avrupa pazarlarına ulaşması 
açısından Türkiye’nin önemli kavşak noktası 
olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, “Biz 
bunu daha önce demir yolu hatlarında da 
yaşadık. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hat-
tının, Marmaray’ın açılmasıyla artık Pe-
kin’den çıkan trenler, Londra’ya kadar ke-
sintisiz gidebiliyor.” diye konuştu. (AA) 

Türk dünyası için bir adım dahaUlaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu, “Kara 
yolu ulaşım stratejilerimizi 
yeniden tanımlamak ve bu 
stratejileri her daim güncel 
tutmak için Türk Devletleri 

Teşkilatı bünyesinde ‘Karayolu 
Taşımacılığı Ortak 

Koordinasyon Kurulu’ 
kurulmasını öneriyoruz.” dedi. 

“Teröristle kol kola geçen 
milletin temsilcisi olamaz”

Cumhurbaşkanı  
Recep Tayyip Erdoğan, 

“Parlamentoya  
öyle veya böyle girip 

ondan sonra 
teröristlerle kol kola 
Kandil’de dağlarda 

dolaşanlar, bu milletin 
oylarının temsilcisi 

olamaz.” dedi.
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Mu-
harrem Kasapoğlu, Ankara’daki Cebeci Site 
Yurdu’nda düzenlediği basın toplantısında 
2022’nin, gençler ve bakanlık çalışmaları 
açısından rekorların ifade edildiği, yeni ça-
lışmaların, yeni heyecanların paylaşıldığı 
bir yıl olduğunu söyledi. Yurtlara başvuruda 
2022 yılında cumhuriyet tarihi rekorunun 
kırıldığı ve tüm zamanların en yüksek yer-
leştirme oranının yakalandığını belirten 
Kasapoğlu “Başvuran herkesin yerleştiği 
gibi yeni başvurulara da açık durumdayız 
artık. Bu 20 yıllık süreçte genç odaklı siya-
setin en güzel sonucudur.” dedi. Yurt üc-
retlerine hiçbir güncelleme yapılmadığını 
vurgulayan bakan Kasapoğlu, şöyle devam 
etti. “Fiyat artışı söz konusu olmadı. Fi-
yatlarımız 270 ila 450 lira arasında değişiyor. 
Aynı fiyatlarla devam ediyoruz. Gençlerimize 
elektrik, su, güvenlik, temizlik, çamaşır ve 
internet gibi imkanların tamamen ücretsiz 
bir ortam sunuluyor. Kültür, sanat, spor 
faaliyetlerinde de yeni alanlar açtık. Bes-
lenme desteğimiz 2,5 kat artarak aylık 
1800 liralık desteğe dönüştü. Gençlerimiz 
sabah kahvaltısı ve akşam yemeğine ücret 

ödemeden erişebiliyor.” 
GENÇ ODAKLI SİYASET 
Kasapoğlu, artık öğrenim kredisi bor-

cunun öğrenim kredisi olarak verilen 
miktar kadar olacağını ifade etti. Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaz 
başında bunun müjdesini verdiğini hatır-
latan Kasapoğlu, “Genç odaklı siyasetin 
önemli bir mesajıydı bu. Kredi geri öde-
melerine ilave edilen endeks tutarlarının 
kaldırılacağı müjdesini vermişti. Artık öğ-
renim kredisi borcu, öğrenim kredisi olarak 
verilen miktar kadar olacak. Gençlerimiz 
geri ödemelerde bu tutarın üzerine ekstra 
bir fark ücreti ödemeyecekler.” diye ko-
nuştu. Yapılan yasal düzenlemeden kredi 
almaya başlayacak, hali hazırda kredi alan 
ve kredilerinde geri ödeme dönemine 
geçen herkesin faydalanacağına dikkati 
çeken Kasapoğlu, “1 milyon 392 bin 629 
gencimizin ödenmemiş veya ödenecek 
taksitlerindeki endeks tutarı kaldırıldı. 
Böylece toplamda 27 milyar 15 milyon 
455 bin 158 liralık bir yükü gençlerimizin 
omzundan almış olduk.” ifadelerini kul-
landı. Borcu vergi dairesine bildirilen borç-

lular için de Hazine ve Maliye Bakanlığı 
ile koordineli yapılan çalışmayla bu kişilerin 
taksitlerine tekabül eden endeks tutarla-
rının bildirildiğini aktaran Kasapoğlu, 
“Kredi geri ödemelerini takip etmek iste-
yenler an itibarıyla E- Devlet’e girerek 
taksit tablolarına erişebilir.” değerlendir-
mesinde bulundu. Gençlerin, Ziraat Bankası 
ATM’lerinden ve internet bankacılığı üze-
rinden endeks kaldırılmış borç tutarlarını 
ödeyebileceğini dile getiren Kasapoğlu, 
“Bu bir devrimdir. Gençlerimize bu im-
kanların sağlanmasında en büyük desteği 
veren cumhurbaşkanımıza şükranlarımı 
arz ediyorum ve gençlerimiz adına teşekkür 
ediyorum.” diye konuştu. 

BURS VE KREDİ BAŞVURU  
SÜRESİ UZATILDI 
Kasapoğlu, 2022-2023 eğitim öğretim 

yılı burs ve kredi başvuru sürecinin yeniden 
başlatıldığını dile getirdi. Sürecin objektif 
kriterlerle ve hızlı şekilde yürütüldüğünü 
vurgulayan Kasapoğlu, şunları söyledi: 
“Bazı gençlerimiz bu süreçte çeşitli ne-
denlerle başvuru yapamadıklarını ifade 
ettiler. Biz de onların bu taleplerini de-

ğerlendirerek an itibarıyla başvuru sürecini 
tekrar başlatıyoruz. İnanıyorum ki yarın 
23.59’a kadar gençlerimiz başvurularını 
yapmış olacak ve değerlendirmeleri de 
başlamış olacak. Sistem an itibarıyla E- 
Devlet üzerinden açıldı.” Yükseköğretim 
programına girmeye hak kazanan öğren-
ciler, yükseköğretim programına devam 
eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında 
öğrenim gören Türk öğrencilerin burs ve 
kredi başvurusunda bulunabildiğini kay-
deden Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamam-
ladı: “Başvurular, tamamen objektif kri-
terlerle insan eli değmeden değerlendiri-
liyor. Şu anda lisans öğrencilerine aylık 
850, yüksek lisans öğrencilerine aylık 
1700, doktora öğrencilerine ise aylık 2 
bin 550 lira burs ve kredi ödemesi ger-
çekleştiriyoruz. Bu yıl inşallah bu oranları 
güncelleyeceğiz. Yeni rakamları da önü-
müzdeki süreçte paylaşacağız. Gençleri-
mizle birlikte olmaya devam edeceğiz. 
Amacımız, gençlerimizin mutlu olması, 
onları daha aydınlık yarınlara hazırlamak. 
Bu çaba gayret ve inançla çalışmalarımıza 
devam edeceğiz.” (AA)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
“Pençe-Kılıç Harekatı, hava ve kara ateş 
destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma 
atışlarıyla sürüyor. Şu ana kadar 326 te-
rörist etkisiz hale getirildi.” dedi. 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Baş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığın-
daki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim 
Kurulu (MKYK) toplantısının ardından 
AK Parti Genel Merkezi’nden ayrılırken 
gazetecilerin sorularını yanıtladı. Pen-
çe-Kılıç Harekatı’ndaki son duruma ilişkin 
soru üzerine Akar, “Terörü sona erdirmek, 
ülkemizin ve milletimizin, sınırlarımızın 
güvenliğini sağlamak için ne gerekiyorsa 
yaptık, yapmaya devam edeceğiz.” diye 
konuştu. Son dönemin en büyük, kap-
samlı ve etkili hava harekatı ile başlayan 
Pençe-Kılıç Harekatı’nın başarıyla devam 
ettiğini ifade eden Akar, “Harekat, hava 
ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan 
cezalandırma atışları ile devam ediyor. 
Harekatta şu ana kadar 326 terörist 
etkisiz hale getirildi.” açıklamasında bu-
lundu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suri-
ye’nin kuzeyinde “ABD gözlem noktasını 
vurduğu” iddiasının sorulması üzerine 
Bakan Akar, “Bizim koalisyon güçlerine 
veya sivillere zarar vermemiz söz konusu 
bile olamaz. Bizim tek hedefimiz var o 
da teröristler. Terörist neredeyse hede-
fimiz orası. Sivillere, çevreye zarar ver-
memek bizim en önemli ilkemiz.” yanıtını 
verdi. Bir gazetecinin “Suriye’de liderler 
düzeyinde bir görüşme ne zaman ger-
çekleşir” demesi üzerine Akar, “Küçük 
büyük, irili ufaklı bir sürü gelişme var. 
Bunlar şekillenir, sonuçlanır, buna göre 
bakılır. Gelişmeleri yakından takip edi-
yoruz.” değerlendirmesini yaptı. Türki-
ye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın liderliğinde uluslararası alanda 
bir özne haline geldiğine vurgu yapan 
Akar, “Her yerde kişilikli ve kimlikli po-
litikalarla ülkemizin ve milletimizin hak 
ve hukukunu savunuyoruz. Bununla bir-
likte Kıbrıs, Azerbaycan ve Libya gibi 
dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarında 
da onların yanında yer almaya devam 
ediyoruz.” ifadelerini kullandı. (AA)

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı 
Şebnem Korur Fincancı hakkında “terör 
örgütü propagandası yapmak” suçundan 
başlatılan soruşturma tamamlandı. Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları So-
ruşturma Bürosunca hazırlanan iddiana-
mede, Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Hiz-
metleri Genel Müdürlüğünce 20 Kasım’da, 
şüphelinin silahlı terör örgütü PKK propa-
gandası yaptığı gerekçesiyle suç duyu-
rusunda bulunulduğu belirtildi. Suç 
duyurusu ekindeki yayın kayıtla-
rına göre, şüphelinin Türk Silahlı 
Kuvvetlerine yönelik asılsız be-
yanlarını dile getirdiği Medya 
Haber TV’nin terör örgütü PKK 
ile irtibatlı olduğunun belirlendiği 
ifade edilen iddianamede, şu de-
ğerlendirmeye yer verildi: “Her ne 
kadar şüpheli Skype üzerinden bağ-
lanması nedeniyle televizyonda paylaşılan 
ekran görüntülerinden haberinin olmadığını 
iddia etmiş ise de söz konusu programın 
görüntülü veya sesli görüşme şeklinde ile-
tişim sağladığı, PKK silahlı terör örgütünün 
basın yayın organı olan Medya Haber TV’nin 
canlı bağlantı görüntülerinde şüphelinin 
kulaklık takmak suretiyle belli bir ekrana 
baktığının net bir şekilde görüldüğü, diğer 
ekran paylaşımında Medya Haber TV su-
nucusu olan ve hakkında aranma kaydı 
bulunan Selahattin Işıldak Kod isimli Adnan 
Göksungur’un da şüpheliyi görebilecek şe-
kilde ekrana baktığı, bu haliyle Skype 
bağlantı üzerinden sadece sesle bağlantı 
yapılmadığı, böyle bir durum olsa idi ‘canlı 
telefon bağlantısı’ şeklinde bağlantıların 
yapılabileceği ancak mevcut deliller kapsa-
mında video konferans ile bağlantı yapıl-
dığının anlaşılmıştır.” Canlı bağlantı ekran 
görüntüsünde PKK mensuplarının çok sa-
yıda fotoğrafının bulunduğu, örgüt üyele-
rinin arka fondaki yazı kapsamında Irak’ın 
kuzeyindeki Zap kesiminde Türk Silahlı 
Kuvvetlerince etkisiz hale getirildiğinin an-
laşıldığı ancak bunun örgütsel saikle ve 

propaganda yapmak kastıyla “Zap’ta kim-
yasal silahla gerillalar (teröristler) katledildi.” 
şeklinde arka fon resmi kullanıldığı bildirilen 
iddianamede, şu bilgiler sıralandı: “Şüphe-
linin, ana haberde spiker tarafından örgüt 
propagandasının yapıldığını bildiği halde 
canlı bağlantı yapmak suretiyle benzer şe-
kilde nerede, ne zaman, kim tarafından 
çekildiği belli olmayan, yine canlı bağlantıda 
gösterilmeyen ancak sadece yer olarak Zap 
kelimesi ile uyumlu olması adına ‘Irak’ın 
kuzey bölgesinde’ şeklinde şüpheli tarafından 
bir video görüntüsünün izlendiğinin iddia 
edildiği, şüphelinin adli tıp uzmanı sıfatıyla 
uyumsuz olacak şekilde sadece kaynağı be-
lirsiz bir video üzerinden tıbbi teşhis ve 
tanı koyduğu, ancak yine benzer şekilde 

insan hakları, IPPNW, Minesota Pro-
tokolü şeklinde uluslararası ku-

rum, kuruluş ve belgelere atıf 
yapmak suretiyle olay yerine 
gidilmek suretiyle gerekli in-
celemelere izin verilmesi şek-
linde canlı bağlantıda beyan-
larda bulunmuştur.” Şüphe-

linin olay yerine gitmeden ne-
rede, ne şekilde çekildiği belli 

olmayan ve terör örgütü propa-
gandası yapmak saikiyle servis edilen 

bir videoyu izlenmek suretiyle “Toksik, 
kimyasal, zehirli gazlar kullanılmış” şeklinde 
açıklama yaptığı aktarılan iddianamede, 
şunlar kaydedildi: “Olay yerinde incelenmesi 
gereken önemli bir husus hakkında sadece 
video izleyerek kanaatte bulunulmasının, 
bunun PKK ile doğrudan irtibatlı bir kanalı 
üzerinden, canlı bağlantı yapmak ve arka 
fonda PKK silahlı terör örgütü üyelerinin 
resimlerinin bulunduğu ve ‘katledildi şek-
linde’ haber yapılan bir canlı bağlantıda 
dile getirilmesinin terör örgütü propagandası 
suçu açısından şüphelinin suçtan kurtulmaya 
yönelik çelişkili bir beyanı ve soruşturma 
dosyası için kuvvetli bir suç unsuru teşkil 
ettiği anlaşılmıştır.” İddianamede, ne zaman, 
nerede, ne şekilde, kim tarafından çekildiği 
belli olmayan ve canlı bağlantıda gösteril-
meyen sözde bir video üzerinden Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin meşru müdafaa kap-
samındaki legal faaliyetler ile terör örgü-
tünün illegal faaliyetlerinin bağdaştırma 
suretiyle “terör örgütü propagandası” yapan 
şüphelinin 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar 
hapisle cezalandırılması talep edildi. (AA)

Sağlık Bakanlığınca ilk kez başlatılan 
SMA taramaları kapsamında, 635 bin 
108 yenidoğan ve evlenecek 493 bin 407 
kişi tarandı. 

Bakanlık, kalıtsal ve ilerleyici bir kas 
hastalığı olan Spinal Müsküler Atrofi’nin 
(SMA) ortaya çıkmadan veya erken dö-
nemde tespiti için 2021 yılı sonunda, 
evlenecek çiftlere; Mayıs 2022 itibarıyla 
da yenidoğan bebeklere yönelik tarama 
başlattı. AA muhabirinin edindiği bilgilere 
göre, bugüne kadar evlenmeye hazırlanan 
493 bin 407 kişiye SMA taraması yapıldı. 
Hastalık riskinin ortaya çıkmadan önle-
nebilmesi için önem taşıyan bu taramalar 
sonucunda, genetik açıdan risk taşıdığı 
belirlenen çiftler, isterlerse bedeli tama-
men devlet tarafından karşılanan tüp 
bebek yöntemini tercih edebiliyor. 

Bakanlıkça tedavinin etkili olduğu erken 
dönemde SMA’nın tespiti amacıyla gerçek-
leştirilen yenidoğan taramalarına da 635 
bin 108 bebek alındı, 118 bebeğe hastalık 
tanısı konuldu. Tanı alan bebeklerden, SMA 
Bilim Kurulunca tedaviye başlaması uygun 
görülenler için süreç başlatıldı. 

Türkiye’de halihazırda, SGK tarafın-
dan Temmuz 2017’de 1. tip, Şubat 2019’da 
ise 2. ve 3. tip SMA hastaları için geri 
ödeme kapsamına alınan “nusinersen 
sodyum” etken maddeli ilaç, ücretsiz 
olarak sunuluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyo-
nunda dün yaptığı açıklamada, SMA 
Bilim Kurulunun önerisiyle oral kullanımı 
olan ikinci bir ilacı daha hastalar için 
kullanıma almak üzere işlemlerin başla-
tıldığı müjdesini verdi. ABD Gıda ve İlaç 
Dairesinin (FDA) Ağustos 2020’de, Avrupa 
İlaç Kurumunun (EMA) ise Mart 2021’de, 
2 aydan büyük bütün tiplerdeki SMA 
hastaları için onay verdiği “risdiplam” 
etken maddeli bu ilaç, şurup formunda, 
ağızdan alınacak bir tedavi olması nede-
niyle “SMA hastalarının evde alabileceği 
ilk ilaç” olarak da tanımlanıyor. 

Türkiye’de doğan her bebek, SMA’nın 
yanı sıra fenilketonüri, hipotiroid, kistik 
fibrozis, biyotinidaz eksikliği ve ocak 
ayında programa alınan Konjenital Adrenal 
Hiperplazi (KAH) yönünden taranıyor. 
Bebekler için ayrıca işitme taramaları ya-
pılırken, ücretsiz D vitamini ve demir des-
teği sağlanıyor. Bakanlığın verilerine göre, 
yürütülen tarama ve destek programlarıyla 
yılda yaklaşık 25 bin bebek, ihtiyacı olan 
tedaviye hızla erişiyor. Bu çalışmalar, be-
beklerin kalıcı engellilikten kurtulmaları 
açısından da hayati önem taşıyor. (AA)

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 
2 Ekim’de cinayet ihbarından sonra çalışma 
başlatan ekipler, kavganın çıktığı Çayyolu 
Mutlukent Mahallesi’ndeki eğlence mer-
kezinin güvenlik kameralarının kayıt yap-
madığını fark etti. Sanıklardan İlker K’nin 
elindeki bardağı, Şener’in kafasına vur-
duktan sonra rastgele savurmaya devam 
ettiği tanık ve diğer sanıkların beyanlarına 
yansırken polis, cinayetin karanlık nok-
talarını aydınlatmak için yeni deliller 
aradı. Cinayetin gerçekleştiği alanın, diğer 
iş yerlerinin de güvenlik kameralarının 
kadrajına girmediğini belirleyen ekipler, 
olay yerinde çok sayıda cam kırığı buldu. 
Uzman polislerce toplanan kırıklar, renk, 
kalınlık, desen ve kullanılan malzeme 
gibi fiziki özelliklerin yanı sıra yüzeydeki 
kesitlerine göre tasnif edildi. Ankara Bölge 
Kriminal Polis Laboratuvarı uzmanlarınca 
yapılan çalışma sonunda kırık cam par-
çalarından oluşturulan iki bardak, delil 
olarak dava dosyasına girdi. Olayda kul-
lanılan üçüncü bardak ise çok küçük par-
çalara ayrıldığı için bütün haline getirile-
medi. Bir araya getirilen parçaların, kavga 
sırasında tarafları ayırdığını iddia eden 
sanıklar Ali G. ve Semih S. tarafından 
kullanılan bardaklara ait olduğu belirlendi. 
Birleştirilen parçalardan ortaya çıkarılan 
iki bardakta sanıklar Ali G. ve Semih 
S’nin parmak izleri ile maktul Şener’in 
DNA’sı bulundu. Beyanında Şener’in baş 
ve boyun bölgesine vurduğunu kabul 

eden sanıklardan İlker K’nin kullandığı 
bardak ise darbenin etkisiyle küçük par-
çalara bölündüğü için aynı işleme tabi 
tutulmadı. 

BAŞIN SAĞ TARAFTAKİ  
KESİK BİR ARAYA  
GETİRİLEN BARDAKTAN 
Bu tespitin ardından Savcı Şahin Kap-

lan’ın hazırladığı iddianamede, İlker K. 
ile Onur Şener arasındaki kavgaya müdahil 
olmadıklarını iddia eden sanıklar Ali G, 
Semih S, Gözde G. ve Jale E’nin müşterek 
hareket ettiklerine dikkat çekildi. Şener’in 
otopsi raporuna göre baş ve boyun böl-
gesinin farklı yerlerinde çok sayıda kesik 
olduğu belirtilen iddianamede, şu değer-
lendirmeye yer verildi: “Şener’in kafasının 
sol tarafında 5 santimetre düzensiz derin 
kesi olduğu, İlker’in ikrarıyla bu yaralan-
maya kendisinin neden olduğu, Onur’un 
sağ tarafındaki yaralanmaların da parça-
lanmış bardaklardan kaynaklandığı, (bir 
araya getirilen) bardakların birinde Semih 
ve Ali’ye ait kan örnekleri olduğu, bu 
haliyle Onur’un sağ tarafındaki yaralan-
manın ise Ali ile Semih’ten kaynaklandığı, 
yine şüpheliler Semih ve Ali’nin cam ile 
ellerinin kesildiği yerler birlikte düşünül-
düğünde bunun maktulü yaralamaları 
sırasında olduğu ortaya çıkmaktadır. Şüp-
helilerin her birinin suçun icrasında üst-
lendiği rol ve katkıyla Onur Şener’in di-
rencini kırdıkları anlaşılmıştır.” İddiana-
mede, acıma hissi duymadan bardak kı-
rığıyla eylemi gerçekleştirdikleri belirtilen 
tutuklu sanıklar İlker K, Ali G, Semih S 
ile tutuksuz sanıklar Jale E. ve Gözde 
G’nin, “canavarca hisle kasten öldürmek” 
suçundan “ağırlaştırılmış müebbet hapis” 
cezasına çarptırılmaları talep edildi. Sa-
nıklar, 25 Ocak 2023’te Ankara 31. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çı-
kacak. (AA) 

İnlerinde yok 
oluyorlar:  
326 terörist etkisiz

Türkiye’de 1 milyon 
bebek ve yetişkine 
SMA taraması 

Gençlerin 
KYK faizleri 
silindi!

Gençlerin 
KYK faizleri 
silindi!

Fincancı’ya 7,5 yıl hapis 
isteniyorAnkara Cumhuriyet 

Başsavcılığınca, TTB Başkanı 
Şebnem Korur Fincancı 
hakkında “terör örgütü 
propagandası yapmak” 
suçundan 7 yıl 6 aya kadar 
hapis istemiyle iddianame 
hazırlandı.

Ankara’da istek parça tartışması 
nedeniyle çıkan kavgada 
boynuna aldığı darbe sonucu 
hayatını kaybeden müzisyen 
Onur Şener cinayetinin detayları, 
parçaları bir araya getirilen 
bardak sayesinde çözüldü.

Onur Şener cinayeti kırık  
bardak birleştirilerek çözüldü

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, 1 milyon  
392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık 
borcunun kaldırıldığını açıkladı.



Üniversite ile sektör işbirliğini güç-
lendirmek, otomotiv endüstrisinin bugün 
ve gelecekte ihtiyaç duyduğu teknik bilgi 
ve beceriye sahip nitelikli iş gücünü ye-
tiştirmek hedefiyle faaliyetlerine aralıksız 
devam eden BUÜ Teknik Bilimler MYO, 
Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. 
ile özel bir protokolü hayata geçirecek. 
Hazırlanan protokole Teknik Bilimler 
MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan 
ile Oyak Renault Otomobil Fabrikaları 

İnsan Kaynakları Direktörü Tolga Gör-
gülü imza attı. 

İŞBİRLİĞİ ÖĞRENCİLERE  
OLUMLU YANSIYACAK 
Protokol imza töreninde konuşan 

BUÜ Teknik Bilimler MYO Müdürü 
Prof. Dr. Mehmet Karahan, 
Yüksekokul olarak Üni-
versite-Sanayi iş bir-
liğine büyük bir 
önem verdiklerini, 
farklı sektörlerle 
çok sayıda proto-
kole imza attıklarını 
belirtti. Prof. Dr. Ka-
rahan; Elektrik ve Enerji 
Bölümü ve Hibrid Elektrikli Taşıtlar 
Teknolojisi Programı öğrencilerinin ya-
pılan iş birliği sayesinde işletme içinde 
işyeri eğitimi alacağını ve istihdam im-

kanlarına sahip olacağını vurguladı. 
KIZ ÖĞRENCİLER SEKTÖRE  
KAZANDIRILACAK 
Oyak Renault İnsan Kaynakları Di-

rektörü Murat Tolga Görgülü ise mesleki 
ve teknik eğitimin kalitesini 

artırmaya katkıda bu-
lunmak amacıyla 

çok önemli bir 
iş birliğini ha-
yata geçirdik-
leri için mutlu 
o l d u k l a r ı n ı 

söyledi. Görgü-
lü; “Özellikle oto-

motiv sektöründe ka-
dın istihdamına çok önem ve-

riyoruz. Bu anlamda Hibrid Elektrikli 
Taşıtlar Teknolojisi Programı’nda öğrenim 
gören kız öğrencilerin işyeri eğitimi çer-

çevesinde yönlendirilmeleri şirketimiz 
için büyük bir önem taşımaktadır. Projede 
emeği geçen herkese çok teşekkür edi-
yorum” dedi. 

TÖRENE YOĞUN KATILIM 
Oyak Renault Otomobil Fabrikaları 

A.Ş.’ de düzenlenen törende MYO Mü-
dür Yardımcısı Öğr. Gör. Ebru Yeniman 
Yıldırım, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. 
Mehmet Şen, Motorlu Araçlar ve Ulaş-
tırma Teknolojisi Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Rıdvan Arslan, Mülkiyet ve Koruma 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hıdır Selçuk 
Noğay, Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar 
Teknolojisi Program Başkanı Öğr. Gör. 
Cafer Kaplan, Hibrid ve Elektrikli Ta-
şıtlar Teknolojisi Öğr. Gör. Dr. Pelin 
Demir ve Öğr. Gör. Dr. Hande Ungan 
ve bölüm öğrencileri de hazır bulundu. 
(İHA)
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YEREL SÜRELİ YAYIN

YIL: 12 
SAYI: 2644

Sorumlu Müdür  
Alpaslan YILDIZ

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

112 
112 
112      
112 
112     
11811 
444 1 600

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

270 50 00 
270 55 72

POLİS

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

261 57 07  
261 57 08

GARNİZON

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

185
186 
187 
121 
4440375

ALO ARIZA

n İDO Danışma 
n Şehirlerarası Otobüs Terminali  
n THY

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

ULAŞIM

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

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

SAĞLIK

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

 366 02 02 
 243 36 63 

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

KÜLTÜR MERKEZLERİ

Özellikle büyükşehirlere rağbet 
gösteren yabancı alıcılar bu bölgelerdeki 
gayrimenkul fiyatlarının artmasına 
sebep oluyor. İnşaat sektöründe ma-
liyetlerin artması sebebiyle azalan ruh-
sat başvuruları da mevcut konutların 
artmasındaki diğer sebeplerin başında 
geliyor. Yabancılara yapılan satışların 
fiyatlara olan etkisi hakkında açıkla-
malarda bulunan Elfi Gayrimenkul 
Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Ay-
demir, döviz kurlarındaki farklılıktan 
dolayı yabancıların Türkiye’deki mülk 
yatırımına olan ilgisinin arttığını ancak 
bu durumun satış fiyatlarının da art-
masına sebep olduğunu belirtti. Ya-
bancılara yapılan satışların hem ülke 
ekonomisi hem de inşaat sektörü için 
oldukça önemli olduğunun altını çizen 
Aydemir, “Yabancılara yapılan satışlar 

gayrimenkul sektörü için 
ciddi bir potansiyeldir. 
Bu konuda gerek 
yurt içi gerekse 
de yurt dışı pa-
zarlama stra-
tejilerini sü-
rekli dinamik 
tutmalıyız. 
Ancak bu noktada dikkat edilmesi ge-
reken hususların başında inşaat sek-
törünün de yeni projeler üreterek mev-
cut konut arzını arttırması geliyor. Ne 
yazık ki son 3 yılda inşaat ruhsatlarında 
ciddi bir gerileme gözlemliyoruz. Eğer 
konut fiyatlarının artışının önüne geç-
mek istiyorsak yeni projelerin üretil-
mesine hız vermemiz gerekiyor” dedi. 
Türkiye İstatistik Kurumu üçüncü çey-
reğe ilişkin Yapı İzin İstatistiklerini 
açıkladı. Verilere göre, 2022 yılının 
üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı 
dönemine göre belediyeler tarafından 
yapı ruhsatı (inşaat izni) verilen yapı-
ların bina sayısı yüzde 8, daire sayısı 
yüzde 3,8 ve yüzölçümü yüzde 4,7 
azaldı. (İHA)

Nilüfer Belediyesi, kentin hızlı gelişen 
mahallelerinden biri olan Kurtuluş Ma-
hallesi’ne, herkese hitap eden bir park 
kazandırdı. Toplam 5 bin metrekarelik 
alanda planlanan ve her yaş grubunun 
keyifle zaman geçirebileceği özelliklere 
sahip olan parkın açılışı törenle yapıldı.  
Açılışta konuşan Kurtuluş Mahalle Muh-
tarı Mehmet Aydın Saldız, mahallenin 
ihtiyaç duyduğu parkın hizmete sunul-
masından büyük mutluluk duyduklarını 
belirtti. Kurtuluş Mahallesi’ndeki park 
sayısının 7’ye ulaştığını söyleyen Saldız, 
“Bu hizmetler, başkanlarımızın mahalle-
mize verdiği önem ve değerin göstergesidir. 
Bizlere düşen de, her zaman olduğu gibi 
parklarımızı korumak, kollamak ve en 
iyi şekilde kullanmaktır” diye konuştu. 
Muhtar Saldız, mahalle sakinlerinin, ka-
dınların, çocukların ve olgun gençlerin 
çeşitli etkinlikler yapabileceği kültürevi 
talebini de Nilüfer Belediye Başkanı Turgay 
Erdem’e iletti. Nilüfer Belediye Başkanı 
Turgay Erdem de Kurtuluş Mahallesi’ndeki 
hizmetlerine yenilerini eklemekten mut-
luluk duyduklarını ifade etti. Bölgeye çok 
keyifli bir yeşil alan kazandırdıklarını söy-

leyen Başkan Erdem, “Arazi yapısına 
uygun şekilde 3 farklı kotta yapılan dü-
zenleme ile mahallemizde; çocuk oyun 
alanları, dinlenme alanları, dış mekan 
spor aletleri, tırmanma duvarı ve koşu 
yolu ile bölge halkının hem sportif, hem 
sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak bir park 
düzenlemesi yapmış olduk” dedi. Bu parkla 
birlikte Nilüfer’deki park sayısının 362’ye, 
yürüyüş yolu sayısının 117’ye çıktığını 
ifade eden Başkan Erdem, Kurtuluş Ma-
hallesi’ne bir kültür evi kazandırmak is-
tediklerini ancak karşılaşılan engeller ne-
deniyle projenin geciktiğini belirterek 
şöyle devam etti: “Proje, Balkan Mahallesi 
ile Kurtuluş Mahallesi sınırlarında kalan 
bir alanda yapılacak. Bu alan Hazine’ye 
ait bir alan olduğu için biz takas teklif 
ettik. Balat Mahallesi’ndeki okul alanını 
biz Milli Eğitim’e verelim karşılığında bu 
alanda kültür evi yapalım istedik. Yaklaşık 
1,5 yıl geçti ama sonuç alınamadı. Maalesef 
engellerle karşılaşıyoruz. Balat’ta okul, 
Kurtuluş’ta da kültür evi yapılacak. Her 
ikisi de kamu yararına bir iş. Bunun için 
zaman geçmesine gerek yok. Muhalefet 
belediyesi olduğumuz için bize olan bakış 
açıları maalesef farklı oluyor. Bunun kar-
şılığını da hep beraber sandıklarda gös-
tereceğimize inanıyorum” dedi.  (Bülten)

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve 
Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde 
başlatılan “Hediyem Kitap Olsun 
Kampanyası” kapsamında Bursa’daki 
iki okulun kütüphanesine çok sayıda 
kitap hediye edildi. 

Osmangazi Abdulhalim Altınoluk 
Uludağ Ortaokulunun kütüphane-
sine bağışlanan kitapların teslimi 
için tören düzenlendi. Beraberinde-
kilerle okul kütüphanesine 875 kitabı 
teslim eden TDV Genel Müdürü 
İzani Turan, AA muhabirine, kadim 
şehir Bursa’da bulunmaktan mutluluk 
duyduğunu söyledi. Kampanyanın 
yeni başlatıldığını belirten Turan, 
çocukların faydalanabileceği 5 bin 
esere sahip olduklarını vurguladı. 
Türkiye’nin güçlü geleceğinin ala-
nında ehil nesillerle olacağını belirten 
Turan, “Biz bu çocuklardan çok umut-
luyuz. Geleceğimizi çok iyi görüyoruz.” 
dedi. Turan, büyüyen, gelişen, dün-
yada söz sahibi olan Türkiye’nin in-
şasında, nesillere katkıları bulun-
masından mutluluk duyacaklarını 
söyleyerek, hizmette emeği geçenlere 
teşekkür etti. TDV gönüllüsü, “Ku-
ruluş Osman”, “Diriliş Ertuğrul” ve 
“Kurtlar Vadisi Pusu” dizilerinde rol 
alan oyuncu Celal Al da bu tür güzel 
etkinliklerin artarak devam etmesini 
diledi. Daha sonra Kestel Uludağ 
Anadolu İmam Hatip Lisesinde, 666 
kitabın teslimi gerçekleştirildi. (AA)

Bursa Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 
şube müdürlerinin ve İl Emniyet Müdür 
Yardımcılarının sorumlu olduğu şubelerin 
yerleri değiştirildi. 

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nde gö-
revli Şube Müdürleri ve İl Emniyet Müdür 
Yardımcılarının sorumlu olduğu şubelerde 
görev değişiklikleri oldu. Yıldırım İlçe 
Emniyet Müdürü Volkan Şen Osmangazi 
İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne, Olay Yeri 
İnceleme Şube Müdürü Ercan Gültaş Yıl-
dırım İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne, Eğitim 
Şube Müdürü Ümit Şahin Nilüfer İlçe 
Emniyet Müdürlüğü’ne, Olay Yeri İnceleme 
Şube Müdürlüğü’ne de vekaleten Başko-
miser Aykut Aydın getirildi. Öte yandan 
bazı Emniyet Müdür Yardımcılarının so-
rumluluk alanlarında da değişiklik yapıldı. 
Dursun Usta Asayiş Şube Müdürlü-
ğü’nden, Erşat Kabasakal Terörle Mücadele 
Şube Müdürü ve İnsansız Havaaraçları 
Büro Amirliği’nden, Memduh Pişik Çocuk 
Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik 
Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla 
Mücadele ve Hudut kapıları Şube Mü-
dürlüğü’nden, Serdar Makineci merkez 
Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi ve Mudanya 
Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’nden, Ka-
zım Oruç Orhaneli, Keles, Büyükorhan 
ve Harmancık İlçe Emniyet Müdürlükleri, 
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube 
Müdürlüğü, Hassas Bölgeleri Koruma 
Şube Müdürlüğü, Yol uygulamaları De-
netim ve Kontrol ve Tanziminden, İbrahim 
Çağrı Şentürk Çevik Kuvvet Şube Mü-
dürlüğü, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, 
Eğitim Şube Müdürlüğü ve Mudanya İlçe 
Emniyet Müdürlüğü’nden, Uğur Toksoy 
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Trafik 
Tescil Şube Müdürlüğü, Gemlik ve Or-
hangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden, 
Cem Bal Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik 
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden, 
Uğur Ölmez Güvenlik Şube Müdürlüğü 
ve Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’nden, 
Ferit Fidan Kestel ve Gürsu İlçe Emniyet 
Müdürlüğü, Personel Şube Müdürlüğü 
ve Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Mü-
dürlüğü’nden, İlker Şahin İstihbarat Şube 
Müdürlüğü’nden, Suvat Sezer Bölge Trafik 
Denetleme Şube Müdürlüğü, Yenişehir 
Havalimanı Şube Müdürlüğü’nden, İznik 
ve Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden, 
Vural Derya Siber Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Şube Mü-
dürlüğü Karacabey ve Mustafakemalpaşa 
İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden, Aysun 
Toksoy Polisevi Şube Müdürlüğü, Sosyal 
Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü, 
Genel Denetleme ve Disiplin Şube Mü-
dürlüğü, Strateji Geliştirme Şube Mü-
dürlüğü’nden, Sadık Demir İnegöl İlçe 
Emniyet Müdürlüğü, Koruma Şube Mü-
dürlüğü, Destek Hizmetleri Şube Mü-
dürlüğü, Medya Halkla İlişkiler ve Protokol 
Şube Müdürlüğü’nden, İnşaat Emlak Şube 
Müdürlüğü, Hukuki İşleri ve Soruşturma 
Şube Müdürlüğü, Belge Yönetimi ve Ko-
ordinasyon Şube Müdürlüğü’nden so-
rumlu oldu. (İHA)

Üniversite öğrencilerine 
Oyak Renault desteği!

Bursa Uludağ 
Üniversitesi (BUÜ) 

Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu, 

dünyanın en  
önemli otomotiv 

üreticilerinden Oyak 
Renault ile işyeri 
eğitimi alanında 

işbirliği protokolü 
imzaladı.

Nilüfer Belediyesi’nin 
Kurtuluş Mahallesi’ne yaptığı 
yeni park törenle hizmete 
girdi. 5 bin metrekarelik alanı 
kapsayan park, koşu yolu, 
tırmanma duvarı, spor alanı ve 
oyun alanları ile her yaş 
grubunun keyifle zaman 
geçireceği bir yeşil alan olarak 
ilk günden mahalle halkını 
beğenisini topladı.

Son yıllarda büyük bir artış 
gösteren ve gayrimenkul 
fiyatlarını doğrudan etkileyen 
yabancılara mülk satışı inşaat 
sektörünü doğrudan 
etkilemeye devam ediyor.

Kurtuluş’a bir park daha!İnşaat ruhsatlarında 
büyük düşüş

TDV, Bursa’daki 
iki okula kitap 
bağışladı

Emniyette 
görev değişim!
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban,
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik-
leri için gerekli meclis onayının
2023'teki ilk oturumda alınacağını
açıkladı. Orban, gazetecilere yaptığı
açıklamada, Macaristan'ın her iki ülke-
nin de NATO üyeliğini desteklediğini
belirterek, "Macaristan, Finlandiya ve
İsveç'in NATO üyeliklerini destekliyor
ve parlamento bunu gelecek yılın ilk
oturumunda gündeme alacak." dedi.
Macaristan Parlamentosunun
2023'teki ilk oturumunun şubat
ayında toplanması planlanıyor. Maca-
ristan hükümet yetkilileri, daha önce
yaptıkları açıklamalarda, İsveç ve Fin-
landiya'nın NATO üyelikleri için ge-
rekli olan meclis onayının 2022'de
alınacağını belirtmişti. (AA)

Macaristan, İsveç ve 
Finlandiya'nın NATO'ya
üyelik onayını erteledi

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde
21 Kasım'da meydana gelen 5,6 bü-
yüklüğündeki depremde yaşamını yiti-
renlerin sayısı 310'a çıktı. CGTN'nin
haberine göre, Endonezya Ulusal Afet
Yönetimi Ajansından yapılan açıkla-
mada, Ciranjang şehrinin 18 kilometre
güneybatısında meydana gelen dep-
remde 24 kişinin kayıp olduğu belir-
tildi. Yetkililer, depremde yaşamını
yitirenlerin sayısının 310'a yükseldi-
ğini bildirdi. ABD Jeolojik Araştırma
Merkezi (USGS), Endonezya'nın Batı
Cava eyaletine bağlı Ciranjang şehri-
nin 18 kilometre güneybatısında mey-
dana gelen 5,6 büyüklüğündeki
depremin, 10 kilometre derinlikte kay-
dedildiğini duyurmuştu. Başkent Ca-
karta'da birkaç saniyelik sarsıntıya
neden olduğu kaydedilen depremin ar-
dından tsunami uyarısı yapılmamıştı.
(AA)

İsveç Başbakanı İsveç Başbakanı Ulf Kris-
tersson, Türkiye'nin teröre karşı kendisini
savunma hakkı olduğunu söyledi. İsveç
parlamentosunda Yeşiller Partisi Eş Baş-
kanı Marta Stenevi'nin, Türkiye'nin Suri-
ye'nin kuzeyine başlattığı "Pençe-Kılıç
Hava Harekatı"nın rahatsızlık meydana
getirdiğine ve Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ı neden eleştirmediğine
dair soruyu cevaplayan Kristersson,
"Terör saldırılarına karşı Türkiye'nin ken-
dini savunma hakkı var." dedi. Tüm taraf-
ları itidalli olmaya, sakin kalmaya,
sivillerin ve sivil nesnelerin askeri tehli-
keye maruz kalmaması gerektiğine dair
çağrıda bulunan Kristersson, "Kuzey Su-
riye'deki durum çok karışık, bir yandan
terör örgütü DEAŞ'a karşı verilen bir mü-
cadele, bir taraftan da Türkiye'nin terör
saldırılarına maruz kalan bir ülke oldu-
ğunu kabul etmek gerekir. Türkiye'nin
kendini her türlü terör saldırısına karşı
koruma hakkına sahip olduğunu da be-
lirtmek gerekir." ifadelerini kullandı.
Dünyanın, Türkiye'yi anlaması gerekti-
ğine dikkati çeken Kristersson, "Dünya-
nın, Türkiye'yi vuran terör saldırılarının
diğer ülkeleri vuran terör saldırıları kadar
kötü olduğunu kabul etmesi için neden-
ler var. İsveç'te çeşitli şekillerde terör ve
terörle ilgili faaliyetlere katılan ve bunu fi-
nanse eden insanlar İsveç'i hedef almıyor,
Türkiye'yi hedef alıyor. İsveç'in bunlara
güvenli bir sığınak olmaması gerektiğini
tespit ettik." şeklinde konuştu. (AA)

Endonezya'daki depremde
hayatını kaybedenlerin 
sayısı 310'a yükseldi

Kristersson: ‘‘Teröre
karşı Türkiye'nin kendini
savunma hakkı var’’

Kazakistan’ın Hazar Denizi kıyı-
sındaki liman kenti Aktau’da Türkiye,
Azerbaycan, Kazakistan ve Gürcistan
Dışişleri ile Ulaştırma Bakanları'nın
2'nci Toplantısı yapıldı.

Toplantıya Türkiye’den Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma
ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,
Kazakistan’dan Dışişleri Bakanı Muhtar
Tileuberdi, Sanayi ve Altyapı Geliştirme
Bakanı Kayırbek Uskenbayev, Azer-
baycan’dan Dışişleri Bakanı Ceyhun
Bayramov, Dijital Kalkınma ve Ulaş-
tırma Bakanı Raşad Nabiyev, Gürcis-
tan’dan Ekonomi ve Sürdürülebilir

Kalkın-
ma Ba-
kanı Le-
van Davitaşvili, Dışişleri Bakan
Yardımcısı Aleksandr Hvtisiaşvili ka-
tıldı. Kazakistan Dışişleri Bakanı Ti-
leuberdi, burada yaptığı konuşmada,
dünkü toplantının yalnızca Hazar De-
nizi üzerinden geçen Doğu-Batı yö-
nündeki uluslararası ulaşım koridor-
larının geliştirilmesi bakımından değil,
Hazar ve Karadeniz bölgesinde işbir-
liğini güçlendirmek için pratik adım-
ların atılması için de önemli olduğunu
söyledi. Bu yıl Kazakistan’ın Azerbay-
can, Türkiye, Gürcistan ile ilişkilerinde
hareketli bir yıl olduğuna dikkati çeken
Tileuberdi, böylece söz konusu ülkelerle
siyasi diyalog, ticari ve ekonomi, kültür
ve beşeri alanlarda yoğun işbirliği içe-
risinde olduklarını belirtti. Tileuberdi,

mev-
cut jeo-
p o l i t i k
gerçeklik kapsamında bu
işbirliğine uluslararası ulaşım
koridorları alanının da eklendiğini ve
haziranda Bakü’de yapılan üçlü top-
lantıda, Trans Hazar Uluslararası Ula-
şım Güzergahında (Orta Koridor) güm-
rük prosedürlerinin basitleştirilmesine
yönelik ortak projelerin uygulanma-
sının önemli olduğunun altının çizil-
diğini hatırlattı. Trans Hazar Uluslar-

arası
U l a ş ı m

G ü z e r g a -
hı'nı geliştir-

mede yol ha-
ritasının imza-

l a n m a s ı n ı n
önemli bir adım

olduğunu vurgula-
yan Tileuberdi, bu belge ile yalnızca
koordinasyon çalışması değil net pro-
jelerin uygulanmasının da amaçlan-
dığını kaydetti. Toplantıda, Gürcistan’ı
aralarında görmekten memnuniyet
duyduğunu dile getiren Tileuberdi,
“Büyük ulaşım projelerinin çoğu Gür-
cistan topraklarından geçiyor ve Bakü-
Tiflis-Ceyhan ile Bakü-Supsa petrol
boru hatlarının yanı sıra Bakü-Tiflis-
Kars demir yolunun kapasitelerinin
geliştirilmesi konusunda iyimseriz.”
dedi. Kazak Bakan, gelecek yıldan iti-
baren Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı
üzerinden petrol sevkiyatı başlatmayı
planladıklarını belirterek “Ortak prag-
matik çıkarlarımızı karşıladığı için bu
konuda desteğinize güveniyoruz.” ifa-
desini kullandı. (AA)

Türkiye, Azerbaycan,
Kazakistan ve
Gürcistan dışişleri ve
ulaştırma bakanları
arasında Trans Hazar
Uluslararası Ulaşım
Güzergahı'nı (Orta
Koridor) geliştirmek
için 2022-2027 dönemi
yol haritası imzalandı.

Orta Koridor'un kapasitesi
yılda 10 milyon tona çıkacak

Trans Hazar Koridoru Uluslar-
arası Ulaşım Güzergahı'nın (Orta
Koridor) geliştirilmesi için tarafla-
rın adımlarının değerlendirildiği
toplantıda, 2022-2027 dönemi gü-

zergahı geliştirme yol haritası im-
zalandı. Böylece Orta Koridor'un
kapasitesinin 2025'e kadar yılda
10 milyon tona çıkarılması hedefle-
niyor.

ORTA KORİDOR YOL
HARİTASI İMZALANDI

Fransa, Batı Afrika'da uzun yıllar sömür-
geci devlet olarak hüküm sürse de 1960'larda
kıta ülkelerinin bağımsızlıklarını kazanmasıyla
bölgedeki hakimiyeti azaldı. Fransa Cum-
hurbaşkanı Emmanuel Macron, kıtada giderek
zarar gören Fransa imajının sorumlusu olarak
Rusya, Çin ve Türkiye'yi gösterse de Afrika'daki
Fransız karşıtlığının tarihi, 1980'lere dayanıyor.
Şüphesiz Batı Afrika'da "Fransız karşıtlığı"
fikrinin en somut temelleri, Burkina Faso'nun
efsanevi lideri omas Sankara tarafından
1980'lerde atıldı. Emperyalizm karşıtı söy-
lemleriyle tanınan Sankara'nın 1986'da baş-
kent Vagadugu'yu ziyaret eden dönemin
Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterand'a
sömürgecilik dönemine ilişkin yönelttiği eleş-
tiriler, Mitterand'ın da Sankara'ya verdiği
karşılık, Afrika ile Fransa arasındaki ilk ciddi
"soğukluk" olarak tarihe geçti.

Sankara ve Mitterand'ın arasındaki söz
düellosundan yaklaşık 20 yıl sonra kıtada
Fransız karşıtlığı, bu sefer Fransa'nın Afri-
ka'daki "en yakın dostu" Fildişi Sahili'nde
ortaya çıktı. Fransa'nın Afrika politikasını
tanımlayan "Françafrique" teriminin doğduğu

ülke Fildişi Sahili'nde, Fransız karşıtı sokak
eylemlerinin fitili 2000'lerde bir öğrenci
grubu tarafından ateşlendi. Sokağın nabzı,
dönemin önemli siyasi figürlerinden Charles
Ble Goude'nin "Her Fildişi Sahili vatandaşına
bir Fransız" sloganıyla daha da yükseldi.
Fransız vatandaşlarının hedef olduğu, Fransız
iş yerlerinin yağmalandığı bu dönemde, Fran-
sız gazeteci Jean Helene'nin 2003'te öldü-
rülmesi gerginliği iyice artırdı. Fildişi Sahili
sokaklarındaki Fransız karşıtı eylemler,
2011'de dönemin Cumhurbaşkanı Laurent
Gbagbo devrilene kadar sokaktaki hakimi-
yetini sürdürdü. Bu süreçte, eski sömürgelerde
Fransa'nın kıtadaki gerek ekonomik gerek
askeri varlığından duyulan rahatsızlık zaman
zaman çeşitli vesilelerle dile getirilse de
kitlesel eylemlere pek rastlanmadı.

RUS BAYRAĞI SALLANIRKEN 
FRANSIZ BAYRAĞI YAKILIYOR
Her 3 ülkede düzenlenen eylemlerde

benzer pankart ve söylemlerin kullanılması
dikkati çekiyor. Eylemciler, ellerinde ülkelerinin
bayraklarının yanı sıra Rus bayrakları taşıyor
ve "Fransa defol" manasına gelen Fransızca
"France degage" yazılı dövizler taşıyor. Fransa
aleyhine sloganlar atan eylemciler, zaman
zaman da Fransa bayrakları yakıyor. Genelde
sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla başkent-
lerde düzenlenen gösteriler olaysız sona erse
de Burkina Faso'daki son askeri darbeyle
gösterilerin şekli de değişti. (AA)

Sahel'de Fransa karşıtı
eylemler hız kesmiyor
Eski Fransız sömürge ülkeleri
Nijer, Burkina Faso ve Mali'de
Fransa karşıtlığı güçlenirken bu
minvalde düzenlenen sokak
gösterileri de hız kesmeden
devam ediyor.

Zelenskiy: ‘‘Rusya asla bizi 
kırmanın bir yolunu bulamadı’’

lenskiy dün gece saatlerinde sosyal
paylaşım hesabından paylaştığı görün-
tülü mesajıyla ulusa seslenerek, Rus-
ya-Ukrayna savaşının tam 9 aydır sür-
düğünü belirtti. Zelenskiy, Rusya'nın
öceki gün başta olmaz üzere son dö-
nemlerde Ukrayna'daki kritik enerji alt-
yapılarına yönelik gerçekleştirdiği yoğun
füze saldırıları sonucu ülke genelinde
elektrik ve içme suyu sorunlarının şim-
diye kadar sürdüğünü aktardı. İçme
suyu hizmeti açısından en ciddi sorun-
ların Kiev, Kirovograd, Dnipro, Lviv,
Poltava ve Harkiv bölgelerinde yaşan-
dığına dikkati çeken Zelenskiy, 15 böl-

gede ise halka elektrik verilmesinde
zorlukların yaşandığını kaydederek,
"Restorasyon çalışmalar tüm gün bo-
yunca devam etti." dedi. Cephedeki
savaş faaliyetlerine değinen Zelenskiy,
birkaç noktada Rus saldırıları başarılı
bir şekilde geri püskürttüklerini belir-
terek, "Adamlarımız cesurca savunma
yapıyor. Ayrıca ilerlemeye hazırlandı-
ğımız yönler var." şeklinde konuştu.
Rus ordusunun sahada başarısız oldu-
ğunu savunan Zelenskiy, cephedeki ba-
şarısızlıktan dolayı Rus güçlerinin Uk-
rayna'da sivil ve enerji altyapılarına sal-
dırmaya başladıklarını ifade ederek,
şunları kaydetti: "Bu tür bir terör, Rus
ordusunun Herson bölgesinden kaçmak
zorunda kalmasından hemen sonra
başladı. Bu, kaybedenlerin intikamıdır.
Nasıl savaşacaklarını bilmiyorlar. Şim-
dilik yapabilecekleri tek şey terör estir-
mek." Rusya'nın, 9 aylık bir süreç içinde
Ukrayna'ya karşı cephede bir başarıyı
elde edemediğini aktaran Zelenskiy,
"Siz ve ben dokuz ay boyunca geniş
çaplı bir savaşa katlandık. Rusya asla
bizi kırmanın bir yolunu bulamadı ve
bulamayacak." ifadelerini kullandı. (AA)

Ukrayna Devlet Başkanı
Volodimir Zelenskiy,
ülkesinde Rusya'ya karşı
savaşın tam 9 aydır
sürdüğünü hatırlatarak,
"Rusya asla bizi
kırmanın bir yolunu
bulamadı ve kesinlikle
bulamayacak." dedi.
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BANAZ: ‘‘BÜYÜK
UĞRAŞ VERİYORUZ’’
Bursaspor Kulübü, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerinde yeni sponsorlarını tanıttı. Bursaspor Başkanı
Ömer Furkan Banaz, tanıtımda yaptığı konuşmada;  ‘‘Puan silme cezası almamak için büyük uğraş
veriyoruz. 9 tane dosyamız ve sigorta ile vergi anlamında da temyiz kağıtları almamız gerekiyor. ’’ dedi.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerinde
düzenlenen lansmana, Başkan; Ömer
Furkan Banaz, Yönetim Kurulu Üye-
leri; Rıdvan Gültekin, Onur Özen,
Selim Yolgeçen, Metin Alp, Emre Pla-
nalı ve sponsorların temsilcileri ka-
tıldı. Banaz: “Bursaspor'un menfaa-
tine yeni anlaşmaların mutluluğu
içindeyiz. 2022-2023 sezonu için
dört firma ile sponsorluk anlaşması
yapıyoruz. Bursalı markaların kat-
kıları ile oluşturcağımız ürünleri sa-
tışa çıkartacağız. A takım ve altyapı
olsun önemli anlaşmalar yaptık. Bu-
rada altyapı ile alakalı kol sponsorluğu
konusunda Dostkar firması ile an-
laştık. Kendileri Bursaspor’un ya-
nında olmak istediklerini söylediler.
Bizlere desteklerinden dolayı teşek-
kür ederim. Diğer anlaşmamız Mekaş
ailesi ile. Stadyumdaki büfelerle ala-
kalı bir anlaşmamız söz konusu. Ta-

raftarımıza en iyi hizmeti vermek
ve kazanç sağlamak için çok önemli
bir adım. Kendileri çok güzel bir tek-
lifte bulundu. 1963 Tribünü, Batı
Alt ve VIP’te bu hizmeti veriyorlar.
Ciro ve hasılatların 3’te 1’i Bursas-
por’a bağış yapılıyor. Bu şekilde bir
anlaşma zemini hazırladık. Kendileri
de tecrübe kazandıkça diğer yerlerde
de bu tür girişimler olacaktır. Üçüncü
sponsorumuz da Özyüksel Bakliyat
oldu. Sebze ve meyve sponsoru ol-
dular. Sezon başında karınca kara-
rınca destek verebiliriz demişlerdi.
Ondan sonraki süreçte katkılarımız
olacaktır dediler. Ve Bursaspor mar-
kasının yanındayız dediler. Bugün
de çok güzel bir anlaşmaya vardık.
Vermiş oldukları desteklerden dolayı
kendilerine camiamız adına teşekkür
ediyorum. Dördüncü anlaşmamızın
iki tarafı var. Bursastore’dan Sorumlu

Yönetim Kurulu Üyesi ve Onur Mar-
ketler Yönetim Kurulu Üyesi olarak
yanımda oturuyor. Bitkisel temizlik
ürünleri ile faliyet gösteren bir firma
ile el sıkıştık. Yaptığımız istişarelerde
Bursaspor logosunun kullanımı ile
alakalı sana faydası olabilecek bir

durum söz konusu mu diye konuştuk.
Ürünlerin görünürlüğü ve son kul-
lancıya ulaşmasında Bursaspor’a bir
kazanç sağlanır mı? diye düşündük.
Mevcut hasılattan yüzde 16’sını Bur-
saspor’a verilmesi üzerinde anlaşma
sağladık. Onur Marketler’de de Bur-

saspor reyonu oluşturacağız. Az çok
demeden Bursaspor’a devamlı gelir
formatı gerçekleştireceğiz. Puan silme
cezası almamak için büyük uğraş ve-
riyoruz. 9 tane dosyamız ve sigorta
ile vergi anlamında da temyiz kağıt-
ları almamız gerekiyor. Muhattapları
ile ilgili belli durum değerlendirmeleri
yaptık. Tekliflerimizi ilettik. Muha-
kafat verip bize destek verenler de
oldu. Nihayete erdirmeden kamuoyu
ile ilgili bir şey paylaşmak istiyoruz.
Uğraştığımızı bilmenizi isterim. En
büyük sıkıntı vergi ve sigorta borç-
larımız. 129 milyon TL’lik bir borç.
Önemli bir açmaz. Sona erdirecek
miyiz? Uğraşıyoruz. Umutsuzluk
pompalamak istemem ama şayet bu
dönem uzamasaydı bugün itibariyle
bu işi başaramamıştık” ifadelerini
kullandı.

PORSS Kadir Umut PEHLİVAN

Geçtiğimiz hafta Ankara'da yara
alan TECO karacabey Belediyespor,
zirve mücadelesi için önemli maçlardan
biri olan Kocaelispor'u ağırlayacak. 29
puanla 4. sıarada bulunan Karaca, liderle
aynı puana sahip (34) Kocaelispor'u

Mustafa Fehmi Gerçeker Stadı'nda bu-
gün saat 14:00'te konuk ediyor. Bu
zorlu mücadeleyi hakem Ahmet Ecevit
yönetirken, Haydar Avcı ve Furkan Ulu
yardımcı hakem olarak görev yapacak.
Maçın dördüncü hakemi ise Burak Yü-
cetağ.

BİLETLER SATIŞTA
A ve B Tribünü 40 TL, Maraton 20

TL olarak belirlenen maç biletleri satışa
sunuldu. bugün saat 10:00 itibariyle
Mustafa Fehmi Gerçeker Stadı'nda da
satışa sunulacak.

KOCAELİ TARAFTARI YOK
Karacabey İlçe Güvenlik Kurulu'nun

yaptığı toplantıda, maça deplasman ta-
raftarı alınmamasına ilişkin karar verdi. 

TECO Karacabey
Belediyespor, zirve
mücadelesinde bugün
Kocaelispor'u konuk edecek.
Küheylanlar maçın
hazırklarını dün yaptığı
idmanla tamamladı. 

n Kadir Umut PEHLİVAN

Arjantin, ilk galibiyet
için sahaya çıkıyor
2022 Dünya Kupası'na favori olarak gelen takım-
lardan Arjantin, C Grubu'ndaki ikinci maçında
bugün Meksika ile karşılaşacak. Lusail Stadı'nda
oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücade-
leyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. İlk
maçında öne geçmesine karşın Suudi Arabistan'a
sürpriz bir şekilde 2-1 yenilen ve 36 maçlık ye-
nilmezlik serisi sona eren Arjantin, kupadaki ilk
galibiyetini almak için sahaya çıkacak.  (AA)

Suudi Arabistan, 
Polonya karşısında
2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden
Suudi Arabistan ile Polonya, C Grubu'ndaki ikinci
maçta bugün karşı karşıya gelecek. Education
Şehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat
16.00'da başlayacak. Mücadeleyi Brezilyalı
hakem Wilton Sampaio yönetecek. Suudi Arabis-
tan gruptaki ilk maçında büyük bir sürprize imza
atarak şampiyonanın favorilerinden Arjantin'i 1-0
mağlup etmişti.  (AA)

Fransa ile Danimarka
zorlu maçta karşı karşıya 
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA
Dünya Kupası'nda mücadele eden Fransa ile Da-
nimarka, D Grubu'ndaki ikinci maçlarında bugün
rakip olacak. Stadyum 974'te oynanacak müsa-
baka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Po-
lonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. İlk
maçında Avustralya'yı 4-1 mağlup eden Fransa li-
derliğe yükselirken, Danimarka ise Tunus ile gol-
süz berabere kaldı.  (AA)

İnegölspor'da altyapı velileri "Aile İçi İletişim" için buluştu

Sani Konukoğlu konferans salonunda
gerçekleşen seminerde konuşan Marhan,
şunları söyledi: “Bir çocuk önce insandır
ondan sonra çocuktur. Bir yaşlı önce insandır
ondan sonra yaşlıdır.  Bir kadın önce insandır
ondan sonra kadındır. Bir erkek önce in-
sandır ondan sonra erkektir. Bir fakir önce
insandır ondan sonra fakirdir. Dolayısıyla
bir belediye başkanının onuruyla bir temizlik
elemanının onuru eşittir veya bir okul mü-
dürü ile okuldaki hizmetlinin onuru eşittir.
Sadece yaptıkları görev farklıdır. Bir çocuk
ile bir anne ve babanın onuru eşittir. Sadece
birisi çocuk birisi yetişkindir. Anlamanın
temel ayağı dinlemedir. Başarılı olmanın
ayağı anlamaktır. Biz dinlemiyorsak anla-
yamayız, anlamıyorsak başarılı olamayız.
Dolayısıyla bizler çocuklarımıza konuşmayı
değil dinlemeyi öğretelim. O zamanla ko-
nuşmayı öğrenecektir. Başarılı olmanın
temel ayağı akıllı veya zeki olmak değildir.

O yüzden önce dinlemnin çok önemli ol-
duğunu düşünüyorum.”

YANLIŞ İLETİŞİMİN 
ZARARLARI
Doğru diyalog kurulmamasın yanlış

anlaşılmalara yol açabileceğine değinen
Marhan, “Şimdi size bir örnek vereyim.
İnegöl’de bir teyze otobüse biniyor ve Ana-
dolu’ya gidiyor. Muavinle aralarında şöyle
bir diyalog yaşanıyor. Teyze “Beni Malatya’da
uyandır.”diyor. Otobüs Elazığ’a va-
rıyor. Muavin “Eyvah Eyvah”
diyor ve kaptanın yanına
gidiyor. “Kaptan biz Ma-
latya’yı geçtik. Elazığ’da-
yız. Bizim Malatya yol-
cumuz vardı” diyor ve
Otobüs Elazığ’dan Malat-
ya’ya geri dönüyor.  Sonra
muavin teyzenin yanına gidiyor.
“Teyze kalk kalk Malatya’ya vardık.” diyor.
Teyze kalkıyor ve saatine bakıyor. “Yavrum
benim ilaç saatim 2 saat geçmiş.”diyor.
Bakın burada fizik yok, kimya yok, astronomi
yok. Keşke yanlış iletişimin bedeli her
zaman otobüsün Elazığ’dan Malatya’ya
dönmesi gibi olsa. Aile cinayetleri çıkıyor.
Aileler birbirlerini öldürüyor. Dolayısıyla
teyze İnegöl’den binerken hesaplıyor ilaç
saati Malatya’ya denk geliyor. Muavin soru
sormadığı için tek taraflı iletişim oluyor ve
muavin onu Malatya yolcusu olarak algılıyor.

Ama teyze hesaplıyor onun ilaç saati Ma-
latya’ya denk geldiği için muavine “uyandır”
diyor. “İndir” demiyor.”diye konuştu. Ço-
cukların soru sorma heveslerinin yok edil-
memesi gerektiğine değinen Marhan, söz-
lerini şu şekilde sürdürdü: “Yabancı bir yere
gittiğinizde, o gitmek istediğiniz yere ulaşmak
adına defalarca adres soruyorsunuz. Çünkü
orayı bilmiyorsunuz ve orayı öğrenmeye,
gitmeye çalışıyorsunuz. Biz bazen çocuğa
masayı gösteriyoruz ama çocuk masanın

ne olduğunu bilmiyor. Bizde “Bu
nasıl olurda masayı bilmez”

diye kızıyoruz. Bizde birine
adres sorduğumuzda oda
“ Ya şurası işte. Burası so-
rulur mu” diyor.  O yüzden

o çocuk hayatı yeni öğren-
diği için masayı defalarca so-

racak.  Hepimiz bir toplantıya git-
tiğimizde soru soramıyoruz. Çünkü çocukluk
evresinde soru sormanın sıkıntılı bir durum
olduğunu azar işiterek öğreniriz. Lütfen
çocuklarınızın sorularına cevap verin. Lütfen
onları dinleyerek ve anlayarak cevap verin.
Bir değil bin defa aynı şeyi soruyorsa bilin
ki o konu kafasında çözülmemiştir. Lütfen
çocukların soru sorma heveslerini yok et-
meyin ve çocuklarınızı, eşinizi, arkadaşınızı
kısacası muhatabınızı yarım kulakla değil,
tam kulakla dinleyin.”

İnegölspor'un altyapı velilerine
yönelik “Aile İçi İletişim” konulu
seminer düzenlendi. Düzenlenen
seminere konuşmacı olarak
katılan Eğitimci, Sosyolog, Aile
Danışmanı Mehmet Şah Marhan,
aile ile çocukların arasındaki
ilişkilerin önemine ve kişiler
arasındaki doğru iletişimin
faydalarına değindi. 

n Kadir Umut PEHLİVAN



Endonezya'nın dünyaca
bilinen ve en çok turist

çeken adası Bali, iklimi,
doğal yapısı, tapınakları,

tarihi mekanları ve turizm
merkezleriyle her yıl çok

sayıda yerli ile yabancı
ziyaretçiyi ağırlıyor.

Endonezya'daki binlerce adadan
birisi olan Bali'ye, her mevsim tercih
edilen turizm destinasyonlarıyla dün-
yanın birçok yerinden turist geliyor.
Doğal film platosu görüntüsündeki
ada, turistik mekanlarıyla da gözde
balayı güzergahları arasında yer alı-
yor. Okyanus dalgalarında sörf yap-
mak isteyenlerin de tercih ettiği Ba-
li'de ayrıca doğa yürüyüşü için me-
kanlar, yoga ve SPA merkezleri bu-
lunuyor.

KÜLTÜREL MERKEZ UBUD
Adanın en fazla turist çeken yer-

leşim yeri Ubud, kültürel bir merkez
olarak öne çıkıyor. Küçük çiftlikleri,

pirinç tarlaları
ve turistik konak-
lama mekanlarıyla
ünlü Ubud'daki önemli
noktalardan birisi de Kut-
sal Maymun Ormanı Ko-
ruma Alanı. Orman,
turizme katkısının
dışında yerel hal-
kın ruhani
yaşamın-
da da önemli

bir yer tu-
tuyor. 115

ağaç türünün bu-
lunduğu Ubud May-

mun Orma-
nı'nda bazı ağaç-
lar kutsal kabul
ediliyor ve dini ri-

tüellerde kullanı-
lıyor. Ormanda çok

sayıda uzun kuyruklu
Bali maymunu bulu-
nuyor. Muz, papaya
yaprağı, mısır, salata-
lık, Hindistan cevizi ve

diğer yerel meyvelerle
beslenen maymunlar,
ormanı ziyaret edenler
tarafından günlük ya-

şamlarında yakından
gözlemlenebiliyor.

FİLLERLE 
YAKIN TEMAS

Ubud'da Taro köyündeki Fil Sa-
fari Parkı ise turistlere farklı bir de-
neyim sunuyor. Girişimci Nigel Ma-
son tarafından 1997'de oluşturulan
özel park, Endonezya'nın Sumatra
bölgesinde yaşanan kuraklık ve kaçak
avlanmadan kurtarılan fillere ev sa-
hipliği yapıyor. 6 filin dünyaya geldiği
parkta şu an 31 fil bulunuyor. Yak-

laşık 4 hektarlık bir alana kurulu
botanik bahçe, fillerle insanların ya-
kın temas kurmasına olanak sağlıyor.
Eğitilen filler, ziyaretçileri çiçeklerle
karşılayıp selamlıyor. Göle girerek
serinleyen filler ile yeni doğanların
eğlenceli anları da görülebiliyor.

DİNİ SEMBOLLER, 
RİTÜELLER
Dünyanın en kalabalık Müslüman

toplumuna sahip Endonezya'da, nü-
fusun yaklaşık yüzde 2'si de Hindu-
izm inancını taşıyor. Bali'de nüfusun
büyük oranını ise Hindular oluştu-
ruyor. Bu nedenle Hinduizm kültü-
rünün dinsel ritüelleri ve sembolle-
rine kentin her yerinde rastlanabili-
yor. Farklı şekil, ebat ve tasarımlar-
daki heykellerin önüne günün belirli
saatlerinde, "kötü niyetli varlıkları
kovmak ve hoş kokularla tanrıları
onurlandırmak" isteyenler tarafından
dualarla sunumlar gerçekleştiriliyor.
Bazı turistler, yöresel kıyafetler gi-
yerek tapınaklarda meditasyon ya-
pıyor. (AA)
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Narman Peribacaları 'yıldız şöleni' fotoğrafçıların ilgisini çekiyor

Erzurum'un Narman ilçesindeki pe-
ribacaları, "yıldız şöleni" ile görüntü-
lendi. Valilik, Büyükşehir ile Narman
belediyelerinin yürüttüğü çalışmalarla
turizme kazandırılan Narman Periba-
caları, her mevsim ziyaretçi çekiyor.
ABD'deki Büyük Kanyon'a benzerliğiyle
gündüz yerli ve yabancı turistleri ağır-
layan peribacaları, gece de uzun pozlama
tekniğiyle yıldız ve Samanyolu galaksisi
çekmek isteyen fotoğraf tutkunlarının
uğrak yeri oluyor. Büyükşehir Beledi-
yesinin destekleriyle bölgeye giden Er-
zurum Fotoğraf Sanatı Derneği (ER-
FOD) üyesi bir grup, "yıldız şöleni" ya-
şanan bölgede çekim yaptı. Fotoğraf-
çılar, hava sıcaklığının sıfırın altına
düştüğü bölgede gece boyu peribaca-
larını yıldızlarla bütünleştiren kareler
çekti. 

"GECE ÇEKİMLERİ BURADA 
OLDUKÇA GÜZEL OLUYOR"
ERFOD Başkanı Yıldıran Yıldırım,

AA muhabirine, bölgeyi tanıtmak ama-
cıyla sanatsal çalışmalar gerçekleştir-
diklerini söyledi. Hava karardıktan
sonra peribacalarında çekimler
yaptıklarını ifade eden Yıldı-
rım, "Burası gündüz ve gece
çekimler için ayrı ayrı her türlü
ortamı fotoğraf sanatçılarına
sağlıyor. Bölgede peribacalarıyla
çok güzel fotoğraflar ortaya çıkar-
mak mümkün." dedi.  Fotoğraf
sanatçısı Fatih Coşkun Ertaş ise
bölgenin özellikle kırmızı yapı-
sıyla çok dikkati çektiğini be-
lirterek, "Arkadaşlarla yıldız
pozlamaya geldik. Samanyolu
ve yıldız izi yapacağız. Saat-
lerce çekimler yapıyoruz.
Daha önce de yine bu böl-
geye gelmiştik. Gece
çekimleri burada
oldukça güzel
oluyor." diye
konuştu.

(AA)

Gündüz yerli ve yabancı
turistleri ağırlayan
Erzurum'daki peribacaları,
gece de yıldız ve Samanyolu
galaksisi çekmek isteyen
fotoğraf tutkunlarının 
uğrak yeri oluyor.


