
Bursa’da sahte içkiden zehirlenerek hastaneye 
kaldırılanlardan ölenlerin sayısı 5’e yükseldi. 2 kişi 
taburcu edilirken, 7 kişinin tedavisinin devam ettiği 
öğrenildi. Bursa’da geçtiğimiz gün Yıldırım’da zehir-
lenme belirtisiyle hastaneye kaldırılan Şakir Çelik 
(56)’ nın sahte içkiden zehirlendiği öğrenildi. Ardından 
Erol Oktay (56), Necip Cece, Fuat İşcen, Kamil Cihat 
İ. (51), Murat K.(56), Bülent D.(44), Ramazan Ç. 
(48), Fatih U., Suriye uyruklu Basem M., Celal T., 
Erhan S., Mahmut Akça ve M.A. da aynı şikayetle 
Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çe-
kirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.  n 3. sayfada

Bursa’nın her yanı  
tiyatro sahnesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Vedat Bilgin, “İstihdamın 
artması, verilecek eğitim destek-
leriyle istihdamın daha nitelikli 
iş bölümüne doğru evrilmesi, 
Türk modernleşmesinin daha 
ileri bir aşamaya taşınmasına 
katkı yapacaktır.” dedi. 

n 5. sayfada
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“Kişi Müslümanım diyorsa 
kendisini tanıyanlar ona 

baktıkça ‘Bu ne güzel 
insan’ demelidir”
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Akıllara durgunluk verecek 
dolandırıcılık olayı, Osmanga-
zi’ye bağlı Yunuseli Mahalle-
si’nde yaşandı. Öğretmenlik ya-
pan Melike Erdem, iddiaya göre 
2 yıl önce oturduğu evi yeni bir 
ev alma hayaliyle satılığa çıkardı. 
Evinin çabuk satılması içinde 
durumu komşularına bildirdi. 
Durumu öğrenen alt komşusu 
ise kendisinin bu işlerle ilgili 
taşeron bir firma çalışanı oldu-
ğunu söyleyip yardımcı olacağını 
belirtti. 

ARADAN İKİ YIL GEÇTİ  
EV DE YOK PARA DA 
Komşusunun sözlerine gü-

venen Erdem’in evi kısa süre 
sonra başka bir vatandaşa 400 
bin liraya satıldı. Parayı alan Er-
dem, durumu hemen alt kom-
şusuna bildirdi. Alt komşu, Me-
like Erdem ve ablasına almak 
istedikleri evi gösterip 205 bin 
lira peşinat istedi. Ev alma he-
yecanıyla komşusuna güvenen 
Erdem, istenilen parayı verdi. 
Yapılan sözleşmede Ataevler’deki 
dairenin yarısının nakit, yarısı-

nın da tapu çıktığında ödeneceği 
ifade edildi. Fakat aradan 2 yıl 
geçmesine rağmen ne evi, ne 
tapuyu ne de parayı alabilen Er-
dem, kızı ve annesiyle oturduğu 
evde kiracı kaldı. 

“KOMŞUMA GÜVENİP  
SÖZÜNE İTİBAR ETTİM” 
Dolandırıldığını ifade eden 

Melike Erdem, “2 yıl önce kendi 
evimi yeni bir ev almak için sa-
tılığa çıkardım. Durumu ise alt 

komşuma bildirdim. Komşum 
bana bir firmada taşeron olarak 
çalıştığını söyleyerek yardımcı 
olacağını belirtti. Bende 2 yıllık 
komşuluğumuza güvenip sözüne 
itibar ettim. Kendi evim kısa 
bir süre sonra yabancı birine sa-
tıldı. Komşum benden peşinat 
isteyerek, ev almak istediğim 
yere götürdü. Bana 400 bin liraya 
bu evi almak için aracı olduğunu 
belirtti. Bende kendisine güvenip 
205 bin lira peşinat verdim. Söz-

leşme yaptık. Yarısını da tapuyu 
aldığımda ödeyecektim. Ancak 
2 yıl geçmesine rağmen bana 
hala evi ya da parayı vereceğini 
söyleyip oyalıyor” dedi. 

ANLAŞMAZLIK DAİRE  
FİYATLARININ 4-5’E  
KATLANMASINDAN  
KAYNAKLANIYOR 
Alt komşusundan şikayetçi 

olan Erdem, mahkeme sürecin-
den çıkacak kararı bekliyor.Her 
gün kendisinden parayı alan alt 
komşusu taşeron ile telefonda 
görüşen Melike Erdem’e, dava 
açtığı V.B. isimli kişi ise telefonda 
şu cevabı veriyor: “Ben sana baş-
ka bir ev vereyim. 800 bin lira 
daha bana ilave edeme yapmanız 
gerekiyor. O gün paranın tama-
mını ödememiştiniz”Melike Er-
dem, sattığı evin değerinin bu-
gün 1,5 milyon lira olduğunu 
aradaki farkı ödemesinin ise 
mümkün olmadığını ifade 
etti.Aradaki anlaşmazlığın ise 2 
yılda daire fiyatlarındaki dört 
beş kat artıştan kaynaklandığı 
öğrenildi. (İHA) 

Bursa’da yeni bir ev almak için oturduğu evini satan kadın öğretmen; alt komşusuna 
güvendi. Parayı alan komşu ne evi ne tapuyu verdi. Kimya öğretmeni Melike Erdem, 
sattığı evinde kiracı olarak kaldı. Kendisini dolandırdığını öne sürdüğü komşusuyla 
her gün telefonda görüşen Melike Erdem, kendisinin oyalandığını iddia ediyor.

Öğretmenin feryadı!
“Türk modernleşmesi 
hızla ilerliyor” 

Sahte içkiden tablo ağırlaşıyor:  
Ölü sayısı 5’e çıktı...

Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Bursa Kültür Sanat ve Turizm 
Vakfı (BKSTV) işbirliğiyle’ bu yıl 26’ncısını düzenlediği 
Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali ile 
şehrin dört bir yanı tiyatro sahnesine dönüştü. BKTSV 
tarafından Büyükşehir Belediyesi’nin desteği, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, Harput Holding, Royal 
Termal Otel, Özhan Market, Bursa Ticaret Borsası, Atış 
Şirketler Grubu ve Şahinkaya Okulları’nın sponsorluğunda 
gerçekleştirilen 26. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları 
Festivali, çocuk ve gençlerin ara tatillerini kültür-sanat 
programlarıyla değerlendirmesini sağlıyor. n 2. sayfada

Osmaniye’ye  
şehit ateşi düştü

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 
bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi 
sonucu Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak şehit oldu. 
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, 
“Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü 
mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, kahraman 
silah arkadaşımız Sinan İnak şehit olmuştur. Bizleri 
derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını 
kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ai-
lesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı 
ve sabır dileriz.” ifadelerine yer verildi.   n 7. sayfada

n Haberi 7’de

 ‘lider diplomasisi’  
ile aşıldı

Tahıl koridoru 
krizi  “Finlandiya ve  

İsveç’in, söz verilen 
adımları atmalarını 

bekliyoruz” 

Akar:

n Haberi 7’de

Yıldırım’da gençlik 
için dev yatırım

Türkiye’nin en modern komplekslerinden birini ilçeye kazandırmaya ha-
zırlanan Yıldırım Belediyesi, Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisi’ni modern, donanımlı 
bir sosyal yaşam merkezine dönüştürüyor. Yıldırım Belediyesi, Selçukbey Ma-
hallesi’nde bulunan Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisi’ni gençlik ve spor merkezine 
dönüştürmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. n 4. sayfada

B u rs a s p o r 
Teknik Direktörü 
İsmail Ertekin transfer 
tahtası için dert yandı. Ertekin, 
"Bursa isterse tahta açılır. Ama bizlerin 
tek başına çözebileceği şeyler değil. Sanayi 
kenti dediğimiz, övündüğümüz Bursa olarak 
bu borcu ödeyemiyorsak bir yerlere bir şeyler 
sormak lazım" dedi.

“Bursa  
isterse 
tahta 
açılır’’

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Brüksel’de katıldığı 
AİBPA Siyasi İşler, Güvenlik ve İnsan Hakları Komisyon Top-
lantısı’nda önemli mesajlar verdi. Belçika’nın başkenti Brüksel’de 
AB Parlamentosunda toplanan Akdeniz İçin Birlik Parlamenter 
Asamblesi-AİBPA üyeleri Siyasi İşler, Güvenlik ve İnsan Hakları 
Komisyon Toplantısı için bir araya geldi. n 8. sayfada

n 11. sayfada
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BKTSV tarafından Büyükşehir Bele-
diyesi’nin desteği, Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı’nın katkılarıyla, Harput Holding, 
Royal Termal Otel, Özhan Market, Bursa 
Ticaret Borsası, Atış Şirketler Grubu ve 
Şahinkaya Okulları’nın sponsorluğunda 
gerçekleştirilen 26. Uluslararası Çocuk 
ve Gençlik Tiyatroları Festivali, çocuk ve 
gençlerin ara tatillerini kültür-sanat prog-
ramlarıyla değerlendirmesini sağlıyor. 
Bursa’nın her gün farklı bir noktası, yerli 
ve yabancı tiyatro topluluklarının gös-
terileriyle tiyatro sahnesine dönüşüyor. 

HER GÜN FARKLI GÖSTERİ 
Bursa’da 26 yıldır tiyatronun gelişi-

mine katkı sağlayan, uluslararası tiyatro 
camiasının sabırsızlıkla beklediği orga-
nizasyonlardan biri haline gelen Ulus-
lararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Fes-
tivali, 12 Kasım’dan bu yana tiyatro se-
verleri bir araya getiriyor. Etkinliklerin 
ilki, Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçek-
leştirildi. İzmir Kadro Pa Tiyatrosu’nun 
‘Macbeth Mutfakta’ oyunu ile gençler, 
keyifli bir zaman dilimi geçirdi. Shakes-
peare’in ‘Macbeth’inden uyarlanmış tek 

kişilik obje tiyatrosu örneği olan oyunda, 
hikayenin mekanı bu kez mutfak oldu. 
Günün ikinci oyunu olan ‘Farklı Bir 
Oyuncu’ ise Podyum Sanat Mahal’de kü-
çük sanatseverlerle buluştu. İspanyol sa-
natçının mizah, akrobasi, sihir ve görsel 
komedi unsurlarını bir araya getirdiği 
tek kişilik oyunda Papito, bir sandıktan 
iki sandalye ve değişik bağlantıları olan 
çeşitli nesneler çıkarırken, sadece bir 
oyuncu olarak değil aynı zamanda insan 
olarak da özünü bulmaya çalıştı. Minik 
sanatseverlerin merakla izlediği oyun 

büyük alkış aldı. Üniver-
sitelerin oyunculuk bö-
lümü öğrencilerinin Özer 
Tunca liderliğinde ger-
çekleştirdiği atölyede, 
görsel ve fiziksel tiyatroda 

beden ile aksesuar kul-
lanımı hakkında bil-

giler verildi. Küçük 
tiyatro severler, 
Akif Seven’in Ya-
ratıcı Drama 
Atölyesinde Ana-
dolu masallarına 
farklı bir yolcu-

luk yaptı. Bu yıl 
İran’dan 2, İspanya ve Kazakistan’dan 
da 4’ü yabancı 14 ekibin katıldığı festival, 
7 farklı noktadaki gösteri, atölye ve söy-
leşilerle devam edecek. Etkinlikler; Tayyare 
Kültür Merkezi, Uğur Mumcu Kültür 
Merkezi, Barış Manço Kültür Merkezi, 
Gürsu Kültür Merkezi, Podyum Sanat 
Mahal ve Çeksanat Görükle Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Atölye 
çalışmaları için rezervasyonlar da 
www.bkstv.org.tr adresinden yapılabi-
lecek. (Bülten)

Annesinin vefatıyla 28 hafta dünyaya 
gelen kardeşini kucağından indirmeyen 
14 yaşındaki Azra, 2 yaşındaki Sonay 
Su’ya gözü gibi bakıyor. Tüm dünyada 
17 kasım prematüre günü çeşitli etkin-
liklerle kutlanırken, Bursa’da ise mutluluk 
ve hüzün bir arada yaşandı. 2020 yılında 
korona virüs sebebiyle tedavi altına alınan 
anne Sonay Bahadır, karnındaki bebeğini 
28 haftalık olarak dünyaya getirdi. Dok-
torların tüm müdahalesine rağmen Sonay 
Bahadır kurtarılamazken, aynı isim verilen 
bebeği Sonay Su ise 81 günlük yenidoğan 
yoğun bakım bölümündeki hayat müca-
delesini kazandı. Şimdilerde 2 yaşına 
giren Sonay Su, ablası ve babası ile pre-
matüre günün kutlamak için Özel Doruk 
Yıldırım Hastanesinde doktor ve bakıcı-
larıyla bir araya geldi. Hayata tutunan 
minik bebekler için balonlar şişirilip pas-

talar kesilirken abla Azra Bahadır, göz 
yaşlarını tutamadı. Annesini aniden kay-
betmenin üzüntüsünü yaşayan Azra, 
“Annemi 2020 yılında kaybettim. Kar-
deşim 28 haftalık dünyaya geldi. 81 gün 
hastanede kaldı. İnsanın yakınını biranda 
kaybetmesi çok zor bir şey. Kardeşim 
içinde zor bir şey tabi ki, ama biranda 
annemi kaybetmek zor geldi. Annem 
varken birden yok oldu. Geriye ondan 
sadece kardeşim kaldı. Onu özlüyorum. 
Bir yanda kardeşim var ben üzüldüğümde 
o da üzülüyor. Allah kimseye yaşatmasın. 
Düşmanıma dahi yaşatmasın. Kimsenin 
kaldırabileceği bir durum değil. Şuan 
kardeşimin durumu çok iyi. Bütün za-
manını benimle birlikte geçiriyor” diye 
konuştu. Eşini 28 haftalık hamileyken 
kaybettiğini belirten baba Kenan Bahadır 
ise, “Korona virüs sebebiyle erken doğum 
oldu. Doğumdan 10 gün sonra eşimi 
kaybettim. Sağ olsunlar doktorlar kızımıza 
çok iyi baktılar. Büyükannesinin bakımı 
ile bugüne kadar sağlıklı bir şekilde ge-
tirdik. Çok şükür. 2 kızım var” dedi. 
Doruk Sağlık Grubu Özel Yıldırım Has-
tanesi Neonatoloji Uzmanı Dr. Birgül 
Mutlu Aydemir ise, “Prematüre doğan 
bebeklerin sorunları hakkında toplumu 
bilinçlendirmek istedik. 37 haftayı ta-
mamlamadan dünyaya gelen bebeklere 
prematüre bebek diyoruz. Aslında sayıları 
o kadar az değil. Ancak başımıza geldiğinde 
bunu öğreniyoruz. Türkiye’de her yıl 150 
bin tane prematüre bebek dünyaya gel-
mektedir. Bunların 50 bin tanesi maalesef 
1 kilonun altında dünyaya gözlerini aç-
maktadırlar. Bizler bu bebeklerin hayatta 
kalma mücadelesinde onlara destek olu-
yoruz” diye konuştu. Dünyaya gözlerini 
yeni açan bebeklere kendi evlatlarıymış 
gibi özenle bakan ekibine teşekkür eden 
Doruk Sağlık Grubu Başhekimi Dr. Cemal 
Turhan, prematüre doğsalar da onların 
yalnız olmadığını söyledi. (İHA) 

Altyapıdan ulaşıma, çevreden spora kadar 
her alanda Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri 
hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, sosyal 
belediyecilik alanında örnek projelere imza 
atmaya devam ediyor. Yetim ve öksüz ço-
cukların gönüllerini alarak hayallerini ger-
çekleştirmek amacıyla başlatılan ‘Şehirden 
Şehire Gönül Köprüsü’ projesi kap-
samında Samsun, Muş, Bat-
man ve Ağrı’dan gelen ço-
cukları Bursa’da ağır-
layan Büyükşehir Be-
lediyesi, son olarak 
Bingöl’den gelen ye-
tim, öksüz, şehit ve 
gazi çocuklarını şe-
hirde ağırlıyor. Bingöl 
Belediyesi işbirliğiyle Bur-
sa’ya gelen 120’ye yakın orta 
öğretim ve lise öğrencisi, şehrin 
tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini yakından 
görme fırsatını buldu. Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Alinur Aktaş da Merinos Göl-
park’ta gençlerle bir araya gelerek sohbet 
etti. Bingöl Genç Kaymakamı Yusuf Kapta-
noğlu ve Büyükşehir Belediyesi Genel Se-
kreteri Ulaş Akhan’ın da yer aldığı buluşmada 
Başkan Alinur Aktaş, gençlerle Bursa ve 
Türkiye üzerine muhabbet etti. Geçtiğimiz 
sene başlatılan proje kapsamında Samsun, 
Muş, Batman ve Ağrı’nın ardından Bingöl’den 
gelen çocukları Bursa’da ağırladıklarını söy-
leyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, Bursa’nın Türkiye’nin en güzel şe-

hirlerinden biri olduğunu kaydetti. Şehrin 
eski medeniyetlere ait birçok eseri bünyesinde 
barındırdığını ifade eden Başkan Aktaş, 
“Bursa’daki Ulucami, Cumalıkızık, Yeşil 
Türbe, Emirsultan ve Hanlar Bölgesi’nin 
ayrı ayrı hikayeleri var. Ecdat, 600-700 yıl 
önce bu eserleri bize kazandırdı. Bursa; 
Uludağ ile özdeşmiş, tarım, otomotiv, sanayi, 
tekstil ve mobilya şehridir. Anadolu’nun her 
bölgesinden Bursa’da insanlar var. Bursa, 
Türkiye mozaiğidir. Hepimizi heyecanlandıran 
ve 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüştüğü 
TOGG’un da ev sahibi Bursa’dır. Bu ülkenin, 
kendisini geliştiren genç insanlara ihtiyacı 
var. Sizler de bu ülkenin yarınlarısınız, gele-
ceğisiniz. Bursa gibi şehirlere yaptığınız zi-

yaretlerde edindiğiniz birikim ve he-
yecanı kendi şehrinize de ta-

şıyın. Geleceğe dair hayal-
leriniz olsun. İyi eğitim 

alarak kendinizi geliş-
tirin. Hedefleriniz ol-
sun ve bu amaca göre 
vaktinizi harcayın” 

dedi. Bingöl Genç Kay-
makamı Yusuf Kapta-

noğlu ise kendilerini Bur-
sa’da ağırlayan Büyükşehir 

Belediyesi’ne teşekkür etti. Bursa’da 
ecdat yadigarı eserleri ziyaret ettiklerini, ge-
leneksel sporlarla öğrencileri tanıştırdıklarını 
anlatan Kaptanoğlu, “Çocuklarımız ilk defa 
ok attı, atlı cirit oynadı. Çocuklarımız burada 
gördükleri ve yaşadıklarıyla kültürel anlamda 
da kendilerine katkı sağlayacak. Hedeflerini 
büyütecekler. İnşallah en güzel meslekleri 
ellerine alacaklar. Misafirperverliğiniz için 
teşekkür ediyorum” diye konuştu. İlk kez 
Bursa’yı görme imkanına kavuşan çocuklar 
da kendilerine bu imkanı sunan Başkan Ak-
taş’a teşekkür etti. Program sonunda Başkan 
Aktaş, günün anısına Kaymakam Kapta-
noğlu’na tablo hediye etti. (Bülten)

Nilüfer Belediyesi, “Yılın Ya-
zarı Sait Faik” etkinlikleri çerçe-
vesinde Marmarabirlik’te çalı-
şanlar için söyleşi düzenledi. Söy-
leşiye katılan Doç. Dr. Pelin Aslan 
Ayar, yazarın “Lüzumsuz Adam” 
kitabından öykü okuyarak, çevre 
ve doğa sevgisini anlattı. 

Nilüfer Belediyesi Kütüphane 
Müdürlüğü, Yılın Yazarı Sait Faik 
etkinlikleri çerçevesinde düzen-
lediği fabrika söyleşilerini Mar-
mara Zeytin Tarım-Satış Koope-
ratifleri Birliği (Marmarabirlik) 
ile sürdürdü. Tesislerde düzen-
lenen söyleşiye Kocaeli Üniver-
sitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bö-
lümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pe-
lin Aslan Ayar konuşmacı olarak 
katıldı. Nilüfer Belediye Meclisi 
Üyesi Vildan Özkula, Marmara-
birlik Yönetim Kurulu Başkan-
vekili Ali Yıldız, Marmarabirlik 
Genel Müdürü İsmail Acar ile 
Nilüfer Belediyesi Kütüphane 
Müdürü Şafak Baba Pala’nın da 
yer aldığı söyleşide Pelin Aslan 
Ayar, Sait Faik’in kitaplarında da 
öne çıkan çevre ve doğaya olan 
hayranlığına dikkati çekti. Sait 
Faik’in Türkiye’de öykücülüğün 
durumunu değiştiren yazar ol-
duğunu ifade eden Ayar, “Sait 
Faik doğa ve çevreye her zaman 
hayranlık duymuş ve bunu ça-
lışmalarında sıkça dile getirmiştir. 
O insanların doğa ve çevreden 
uzaklaştıkça duygularında da de-
ğişime uğradıklarını ifade eden 
kişiydi. İnsanların doğa ve çevreye 
zarar vermesine çok öfkelenir, 
değerlerin kaybolmasından ya-
kınırdı. Çevre ve doğaya verilen 
zararın yol açtığı olumsuz du-
rumları sanki yıllar öncesinde 
görmüş. O hikayelerinde sık sık 
hayvan ve doğaya yer vermiş, 
kalabalıklaşan şehirlerin yol aça-
cağı olumsuz durumlara dikkat 
çekmiştir. Sizler de doğa için çok 
önemli olan zeytinle iç içe çalışı-
yorsunuz. Doğayı ve ekolojik 
dengeyi korumak hepimizin gör-
evi” dedi. Pelin Aslan Ayar, söy-
leşide Sait Faik’in Lüzumsuz 
Adam kitabından “İp meselesi” 
isimli öyküsünü okuyarak verdiği 
mesajlara dikkat çekti. Söyleşiye 
katılan Marmarabirlik çalışanları 
da mesai sırasında verdikleri mo-
layla edebiyatla iç içe keyifli anlar 
geçirdi. (İHA)

Bursa’da kaldırım üzerinde 
oturarak yemeğini yiyen adam 
yanına gelen köpeğe kendi ye-
meğinden verdi. Bu görüntüler 
sosyal medyada büyük beğeni 
topladı. 

Osmangazi’dekigörüntü Ulu-
cami’nin hemen karşısında kay-
dedildi. Bir vatandaş yemeğini 
alarak kaldırıma oturmasıyla 
birlikte bir sokak köpeği yanına 
gelerek oturdu. Yemeğini yiyen 
kişi ise ekmeğinden bölerek kö-
peğe verdi. Bu görüntüler sosyal 
medyada paylaşılmasıyla bir-
likte büyük bir beğeni topladı. 
(İHA)

Aktüel
Büyükşehir 

Belediyesi’nin 
‘Bursa Kültür Sanat 

ve Turizm Vakfı 
(BKSTV) 

işbirliğiyle’ bu yıl 
26’ncısını 

düzenlediği 
Uluslararası Çocuk 

ve Gençlik 
Tiyatroları Festivali 

ile şehrin dört bir 
yanı tiyatro 

sahnesine dönüştü.

Bursa’dan Bingöl’e 
gönül köprüsü
Büyükşehir Belediyesi, yetim  
ve öksüz çocukların gönüllerini 
alıp hayallerini gerçekleştirmek 
amacıyla başlatılan ‘Şehirden 
Şehire Gönül Köprüsü’ projesi 
kapsamında Bingöllü  
çocukları Bursa’da ağırlıyor.Bursa’da 2020 yılında korona 

virüs sebebiyle annesini 
kaybeden 14 yaşındaki Azra, 
korona virüs sebebiyle 7 
aylıkken dünyaya gelen kardeşi 
Sonay Su’ya (2) hem annelik 
hem ablalık yapıyor. Dünya 
Prematüre Günü’ne katılan 
Azra ve dünyaya gelirken 
annesini kaybeden 2 yaşındaki 
kardeşi Sonay Su bütün aileler 
sevinç yaşarken, dramıyla 
yürekleri burktu.

Herkes alkışladı, o ağladı

Marmarabirlik 
çalışanlarının 
öykü molası

Yemeğini 
sokak köpeği 
ile paylaştı
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Toplum

Hava  Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

23/12

22/12

18/11

24/12
24/13

20/16

21/10

21/15

21/10
20/11

İmsak 
Güneş 

Öğle 
İkindi 

Akşam 
Yatsı

06:18
07:45
12:54
15:29
17:52
19:14

BURSA
CUMA

23/12

PAZAR

25/13

CUMARTESİ

24/14

20/12 İMSAK İYE

Ölü sayısı 
5’e çıktı...

Bursa’da geçtiğimiz gün Yıldırım’da zehir-
lenme belirtisiyle hastaneye kaldırılan Şakir 
Çelik (56)’ nın sahte içkiden zehirlendiği öğre-
nildi. Ardından Erol Oktay (56), Necip Cece, 
Fuat İşcen, Kamil Cihat İ. (51), Murat K.(56), 
Bülent D.(44), Ramazan Ç. (48), Fatih U., Suriye 
uyruklu Basem M., Celal T., Erhan S., Mahmut 
Akça ve M.A. da aynı şikayetle Yüksek İhtisas 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge 
Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

TÜM MÜDAHALELERE  
RAĞMEN KURTARILAMADILAR 
Hastanede tedavi altına alınan Şakir Çelik, 

Erol Oktay, Fuat İşcen, Necip Cece ve Mahmut 
Akça doktorların yapılan tüm müdahalesine 
rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavisi 
devam eden hastalardan Fatih U. ve Murat K. 
taburcu edilirken, tedavi gören 7 kişiden 2’sinin 
sağlık durumunun ciddiyetinin koruduğu öğ-
renildi. 

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI 
Olayın ardından harekete geçen Bursa 

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği 
ekipleri Bursa’da sahte içki satışı yaptığını 
belirlediği 45 yaşındaki Raif A.’yı, İzmir Ka-
çakçılık ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 
ise hem sahte içki üreten hem de piyasaya 
süren 47 yaşındaki O.Y.’yi gözaltına aldı. Ad-
liyeye çıkarılan 2 kişi tutuklanarak ceza evine 
gönderildi. (İHA)

Bursa’da sahte içkiden 
zehirlenerek hastaneye 
kaldırılanlardan ölenlerin sayısı 
5’e yükseldi. 2 kişi taburcu 
edilirken, 7 kişinin tedavisinin 
devam ettiği öğrenildi.

Sahte içkiden tablo ağırlaşıyor:

Bursa İl Jandarma Komutanlığınca 
00.00 ile 18.00 saatleri arasında “Düzensiz 
Göç ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele” 
uygulaması yaptı. Uygulamaya 75 noktada 
418 personel katıldı. Yapılan uygulama 
neticesinde 2 bin 322 araç sorgulanırken, 
4 bin 706 kişinin sorgulaması yapıldı. 
16 araç trafikten men edilirken, 19 bin 
742 lira idari para cezası uygulandı. 
Çeşitli suçlardan aranan 21 kişi ve 1 
hacizli araç yakalandı. (İHA)

Polisten güven- 
huzur uygulaması

Bursa’da jandarma ekipleri, 
“Düzensiz Göç ve Göçmen 

Kaçakçılığıyla Mücadele” 
çerçevesinde uygulama yaptı.

Bursa’da, hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis 
cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. 

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 
hırsızlık suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş 
hapis cezası bulunan Ö.Y’nin (26) kentte sak-
landığını tespit etti. Bunun üzerine çalışma 
başlatan ekipler, Yıldırım ilçesi Yunus Emre 
Mahallesi’nde bir iş yerine giden Ö.Y’yi burada 
yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından ce-
zaevine teslim edildi. (AA)

Firari hükümlü yakalandı

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının 
koordinesinde, Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istih-
barat çalışmaları sonucunda tespit 
edilen 7 adrese eş zamanlı operasyon 
düzenledi. Operasyon düzenlenen ev-
lerde yapılan aramalarda; 4 adet tüfek, 
40 adet av tüfeği fişeği, 2 adet ruhsatsız 
tabanca, 27 adet fişek, hassas terazi, 
esrar ve metamfetamin ele geçirildi. 
Operasyon sonrası 5 şüpheli gözaltına 
alınarak Gemlik İlçe Emniyet Müdür-
lüğüne getirildi. Öte yandan, operas-
yon dron ile görüntülendi. (İHA)

Gemlik’te dron destekli 
şafak operasyonu

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, şafak vakti 7 adrese eş 
zamanlı operasyon düzenledi. 

Operasyonlarda çok sayıda suç 
unsuruna rastlanırken, dört  

kişi de gözaltına alındı.

Yaralı çakal  
3 saatlik operasyonla 
sağlığına kavuştu

Yaralı halde bir evin bahçe-
sine sığınan çakal, Tarım ve 
Orman Bakanlığı 2. Bölge Mü-
dürlüğü ekipleri tarafından 3 
saatlik operasyonla sağlığına 
kavuşturuldu. 

Nilüfer’e bağlı Görükle Ma-
hallesinde bir evin bahçesine 
sığınan çakal, Nilüfer Belediyesi 
Veteriner İşleri Müdürlüğü 
ekipleri tarafından bulunduğu 
yerden alınarak Celal Acar Ya-
ban Hayatı Kurtarma ve Re-
habilitasyon Merkezi ekiplerine 
teslim edildi. Veteriner Hekim 
Nihal Bilgici Yıldız, ilk muaye-
nesinde çakala yırtıcı bir hay-
vanın saldırmış olabileceği bu 
sebeple vücudunu farklı yerle-
rinde on ayrı ısırık yarasının 
olduğunu tespit etti. Zaman 
kaybetmeden tedaviye alınan 
yaralı çakal yaklaşık 3 saatlik 
bir operasyon neticesinde te-
davi edildi. Operasyon sonra-
sında genel durumu iyi olan 
çakalın genel durumunun dü-
zelmesi akabinde doğal orta-
mına bırakılacak. (İHA)

Jandarma 
yaralı şahine 
sahip çıktı

Bursa’da jandarma ekipleri 
devriye esnasında bulduğu ya-
ralı şahine sahip çıktı. 

Kestel’e bağlı Soğuksu kö-
yünde devriye gezen jandarma 
ekipleri yol kenarında yaralı 
bir şahin olduğunu gördü. Çev-
re, Doğa ve Hayvanları Koru-
ma Tim Komutanlığı’nca alı-
narak ilk tedavisinin ardından 
Kestel Belediyesi Sokak Hay-
vanları Tedavi Merkezi’ne tes-
lim edildi. Yaralı şahinin te-
davisi sürüyor. (İHA)

Nilüfer’de  
ağaçlık alanda 
yangın çıktı 

Nilüfer’de ağaçlık alanda çıkan 
yangın söndürülmeye çalışılıyor. 

Nilüfer’e bağlı 30 Ağustos Ma-
hallesi’ndeki ağaçlık alanda henüz 
bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede ya-
yılan yangına, ihbar üzerine olay 
yerine gelen Orman Bölge Mü-
dürlüğü ekipleri ile Bursa Büyük-
şehir Belediyesi itfaiyesi müda-
halede etti. Bu sırada alevler böl-
gedeki bazı kulübelere de sıçradı. 
Alanda bulunan küçükbaş hay-
vanlar polis tarafından bölgeden 
uzaklaştırıldı. Ekipler saatlerce 
yangına müdahale etti. (AA) 



ULUTEK Teknopark, bünye-
sinde çalışmalarını sürdüren fir-
malar, yürütülen Ar-Ge çalışma-
larına yönelik Teknolojinin ‘en’leri 
Ödül Töreni ile başarılarını taç-
landırdı. ULUTEK Teknopark Yö-
netim Kurulu Başkanı ve Bursa 
Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Burkay, “ULUTEK Teknopark bün-
yesindeki tüm firmalarımız yeni 
ekonominin aktörleri. Bursa, 14. 
yüzyıldan başlayarak ticarette, üre-
timde, ekonomide çok ciddi bir 
güce sahip. Geçmişten gelen gü-
cümüzü ekonomik değere dönüş-
türenler, girişimcilerimiz. Geçmiş-
ten gelen değerleri bugünün çağdaş 
yapısında ekonomik değere dön-
üştüremeyenler yok olup gider. 
Yeni ekonomi dediğimiz bu süreçte 
Ar-Ge, inovasyon, dijitalleşme ko-
nuşulurken yeni iş modellerine 
ihtiyacımız var. ULUTEK Tekno-
park bu anlamda akademik aklı, 
ekonomiye dönüştüreceğimiz 
önemli bir dönüşüm merkezi. Fi-
ziki altyapının da öneminin far-
kındayız. ULUTEK Yönetim Ku-
rulu’nda aldığımız kararla yeni bir 
yatırımı hayata geçireceğiz. Avru-
pa’nın en önemli teknoloji geliş-
tirme merkezlerinden Fransa 
Nice’teki Sophia Antipolis ile iş 
birliklerimiz var. Buna ben-
zer bir projeyi hayata 
geçireceğiz. Asıl büyük 
projemiz ise 420 bin 
metrekarelik kapalı ala-
na sahip, ülkemizdeki 
Ar-Ge ve inovasyon eko-
sistemine hizmet eden 
bir bölge olacak. Aldığımız 
karar, bunun ilk adımı 
olacak” diye konuştu. 

ULUTEK Tekno-
park ve Uludağ Üni-
versitesi Teknoloji 
Transfer Ofi-
si’nin çalışma-
larını son 
d e r e c e 
b a ş a -

rılı bulduğunu belirten ULUTEK 
Teknopark Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili ve Bursa Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kı-
lavuz ise, “ULUTEK Teknopark iş-
tiraklerle kurulmuş, üniversite-
sanayi arasında köprü olmuş, tek-
noloji geliştirme bölgesi olarak 
hizmet veriyor. Bu işler, bir kültür 
meselesi ve bir anda olmuyor. Bu 
gelişimi sağladıkça, üniversite ka-
zanıyor, Bursa ve tüm insanlık ka-
zanıyor. Ülkemizde 45-50 yıllık 
üniversiteler, dünya sıralamasında 
ilk binde yer alamıyor. Üniversite 
olarak biz bin 200’ün üzerinde sı-
ralamalarda yer alıyoruz. Ama bir 
parametre var ki, üniversitelerin 
sanayi ve endüstri ile ilişkileri ve 
biz buraya ilk başvurumuzda 
716’ncı sırada yer aldık. Bu yıl ise 
663’üncü sıraya taşıdık. Hedefimiz, 
ilk 500 arasına girmek. Bursa’nın 
bu potansiyeli var. Bunun ortaya 
çıkmasında da ULUTEK’in, çok 
büyük katkısı var. Gerekli adımları 
atabilirsek 10 yıl sonra ULUTEK 
Teknopark, parmakla gösterilen 
bir teknoloji geliştirme bölgesi 
olacak” dedi. ULUTEK Teknopark 
Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Ka-
ragöz de, “Bu yıl ilkini düzenledi-
ğimiz bu ödül töreni ile firmaları-
mızı ödüllendirmek, takdir etmek 
ve motivasyonlarını artırmak is-
tedik. Aynı zamanda diğer firma-
lara da örnek teşkil etmesini he-
defliyoruz. ‘Marifet iltifata tabidir’ 
diye bir söz var ve bu törenle sözün 
gereğini yapmış olduk. Bu törende 
ödül alan firmaların tespitinde 
2021 yılı verileri incelenmiştir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı’nın teknokentleri değer-
lendirme kriterleri baz alı-
narak 6 kategori belirlenmiş-
tir. Ödül alanları tebrik edi-
yorum” ifadelerini kullandı. 

Ayrıca ödül töreninin so-
nunda Geleneksel 

ULUTEK Tek-
nopark Halı 
Saha Futbol 
Tu r n uva -
sı’nın kaza-
nanlarına 
da kupala-
rı takdim 
e d i l d i . 
(İHA)
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Tekrarda fayda var; Birinci Dünya Sa-
vaşının galipleri İtilaf devletleri, mağlup 
ettikleri Almanya, Avusturya, Macaris-
tan ve Bulgaristan ile 1919-1920’de, 
kendileri ile savaşan hanedanlıkları yıka-
rak adı geçen ülkelerde cumhuriyet ida-
releri kurmuşlardır. Sıranın Osmanlı 
Devletine geldiğini Vahdeddin ve çevresi 
görememiş, anlayamamıştır. 

Mudanya Mütarekesi’ne kadar hem 
Ankara hem de İstanbul hükümetiyle iş 
tutan İngilizler, 11 Ekim 1922’de bu 
Mütarekeyi Ankara Hükümeti ile yapa-
rak, resmen Osmanlı’nın üzerini çizmiş 
oldular. İngilizler güya Osmanlı Padişa-
hının arkasında, Kemal Paşa’ya karşı 
mücadele etmiştir. Mudanya Mütare-
kesi bu hikayenin öyle olmadığını gös-
termiştir. 

1 Kasım 1922’de TBMM’de Kemal 
Paşa’nın “ihtimal bazı kafalar kesilecek-
tir” diye milletvekillerini tehdit etmesi-
nin ardından, padişahlık kaldırılmıştır. 
Yani Osmanlı Devleti bu karar ile yıkıl-
mıştır. Osmanlı Devleti’ni işgalciler 
değil, Ankara Hükümeti yıkmıştır. Vah-
deddin böylece TBMM kararı ile sultan-
lığını kaybetmiştir. Geçici olarak Sadece 
halifeliği kalmıştır. Aslında o halifeliğin 
meşruiyeti ve gerçekçiliği de apayrı bir 
konudur. 

6 Kasım 1922’de muhalif gazeteci 

eski bakan Ali Kemal, İstanbul’dan kaçı-
rılıp İzmit’te linç edilmiştir. Mezarı bile o 
gün bugün bilinmemektedir. İnfaz edi-
len muhaliflerin mezarlarını saklamak, 
bir Ankara geleneği ya da Ankara kriteri 
olmuştur. Ankara’da ki idarenin muhale-
fete ve basına karşı nasıl bir tutum 
içinde olduğu ortaya çıkmıştır. Yeni Tür-
kiye’de muhaliflerin akıbeti, bu linç olayı 
ile gösterilmiştir. 

İngiliz işgali altındaki İstanbul’dan 
Vahdeddin’in gitmesi, sorunsuz bir şe-
kilde Kemal Paşa’nın mutlakıyet idare-
sinin kurulması demektir. Ali Kemal 
olayından sonra Vahdeddin, kendi akı-
betinden korkmuş olabilir. 945’de Bü-
veyhiler Bağdat’ı işgal ederek Abbasi 
Halifesi Müstekfibillah’ın gözlerine mil 
çektirip katletmişti ama işgal öncesinde 
halife bir yere kaçmamıştır. 1258’de 
Moğollar Bağdat’ı işgal ettiğinde, Ab-
basi halifesi Müsta’sım, Bağdat’tan kaç-
madı, işkenceyle katledildi. 16 Kasım 
1922’de ise Halife Vahdeddin, Ankara 
hükümetinden duyduğu korkudan do-
layı, işgalci İngilizlerin generali Haring-
ton’dan, İstanbul’u terk etmesi için 
yardım istemiştir. 

General bunu cana minnet bilmiştir. 
İngilizler, Osmanlı hanedanından böy-
lece intikam almıştır. Vahdeddin, HMS 
Malaya gemisi ile İngilizlerin eşliğinde 

yine İngiliz işgalinde olan Malta adasına 
götürülmüştür. Vahdeddin’in işgalci İn-
gilizlerden yardım isteyerek İstanbul’dan 
ayrılması, Türkler ve bütün Müslüman-
lar için bir utanç nedeni olmalıdır. Vah-
deddin, giderek muhtemel bir iç savaşı 
engelledi denilebilir. Nitekim Necip Fazıl 
Kısakürek, Kadir Mısıroğlu bu görüşü 
savunmuştur. Bu görüşte bir doğruluk 
payı vardır. Ancak Vahdeddin giderek, 
Kemal Paşa’nın tek kişilik mutlakıyet 
idaresinin son halkasını tamamlamıştır. 

Kemal Paşa, bütün siyasi ve hatta as-
keri kariyerini Vahdeddin’e borçludur. 
Vahdeddin’in yaveri sıfatıyla, onun ver-
diği unvan ve yetkilerle elde ettiği ikti-
dar gücünü, Vahdeddin’i dolayısı ile 
Osmanlıyı tasfiyede kullanmıştır. 

1922’den itibaren Türkiye’de başlamış 
olan mutlakıyetten, Vahdeddin de so-
rumludur. Kemal Paşa’nın Anadolu’ya 
gönderilmesinde, Vahdeddin ve Damat 
Ferit Paşa’nın tayin edici rolünü hatırla-
yanlar, bilahare Türkiye’de kurulan Ke-
malci mutlakıyet idaresinde de 
Vahdeddin ve Damat Ferit’in hissesini 
teslim etmelidirler. 

Vahdeddin, Malta’dan Hac için gittiği 
Arabistan’da 1923’de yayınladığı bildiri 
de “Kemal Paşa’nın Suriye-Filistin boz-
gununda yüz kızartıcı sorumluluğun-
dan” söz etmiştir. Ancak bu 
sorumluluğu neden 1919’da hatırlama-
dığını, olağan üstü yetkilerle Kemal 
Paşa’yı donatarak Samsun’a göndermiş 
olduğunu açıklamamıştır. 

İslami kesim içinde bazıları her ne-
dense son yüzyılı Vahdeddin’in savun-
ması ile geçirmiştir. Evet Vahdeddin bir 
hain değildir. Ama onda bir kahramanlık 
kumaşı da yoktur. Olup bitenleri anlaya-
cak siyasi bir akılda yoktur. İttihatçılara 
karşı tarifsiz bir kin ve düşmanlığı var-
dır. Kemal Paşa’nın İttihatçı olmadığına 
inanmıştır. Kemal Paşa eliyle İttihatçıla-
rın ordu içindeki etkilerinin yok edilme-
sini, beklemiştir. Bu beklenti ile Kemal 
Paşa’ya sınırsız yetkiler verip Samsun’a 
göndermiştir. Paşa ise o yetkileri ve Vah-
deddin’in yaveri gibi unvanlarını, Vah-

deddin’i tasfiye için kullanmıştır. 
Vahdeddin siyasi öngörüsüzlüğün 

kurbanı olarak, yoksulluk içinde son yıl-
larını geçirmiştir. Ölünce cenazesine, 
alacaklılar haciz koydurup, birkaç gün 
cenazenin kaldırılmasını engellemiştir. 
Vahdeddin’in cenazesi ancak Hindistanlı 
bir Müslümanın yardımları ile kaldırıl-
mıştır. Kemalci mutlakıyet idaresi, Vah-
deddin’in cenazesinin İstanbul’a 
getirilmesini engellemiştir. Bu aslında 
cenazeden duyulan bir korkudan dolayı-
dır. Kemal Paşa, Osmanlıdan kalan sa-
rayları çok sevmiştir. Hatırlanmalıdır ki 
onlardan birisinde, Dolmabahçe sara-
yında ölmüştür. 

Türkiye yüzyıldan beri resmi olarak, 
sabah akşam Kemalci mitoloji uğruna 
Vahdeddin’e sövüp saymıştır. Artık bun-
dan vazgeçmelidir. Bunun için Vahded-
din’in cenazesi Şam’dan getirilip 
İstanbul ya da Bursa’ya defin edilmelidir. 
İngilizlerin uzun süre, hem Ankara hem 
de İstanbul hükümetleri ile iş tutar gibi 
yaptıklarını ama son tercihlerini Ankara 
hükümetinden yana yaptıkları için, ona 
son bir hizmet olarak Vahdeddin’i 
Malta’ya götürdüklerini görmelidir. Vah-
deddin’e sövüp saymak Türkiye’nin iti-
barını arttırmamıştır. Vahdeddin, Kemal 
Paşa ile yaptığı iktidar mücadelesini kay-
bettiği için kendisi hain ilan edilmiştir.

Selami 
SAYGIN

Vahdeddin’in 
İktidar  

Mücadelesini 
Kaybetmesi

Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesindeki 
Ulutek Teknopark Teknoloji Geliştirme Böl-
gesi’nde yazılım sektöründe çalışmalarını sür-
düren firma, akıllı şehirler için ürün ve çözümler 
üretiyor. Biletleme, otopark sistemi ve elektrikli 
skuter paylaşım platformu olmak üzere üç 
alanda çalışma yürüten firma, geliştirdiği ya-
zılımlarla şirketlere altyapı sağlıyor. Firma, 
yerli yazılımla Hırvatistan merkezli, Yunanistan, 
Bulgaristan, Bosna Hersek, İtalya ve Slovenya’da 
faaliyet gösteren paylaşımlı araç şirketine 
altyapı desteği vermeye başladı. İhraç edilen 
yerli yazılım sayesinde söz konusu Avrupa 
ülkelerinde Hırvat şirket tarafından işletilen 
skuterlerin kullanımı, şarj durumu, uygunluğu 
ve konumu başta olmak üzere platformun 
birçok sistemsel altyapısı sağlanıyor. Serim 
Yazılım Teknolojileri firmasının sahibi Rasim 
Serim, AA muhabirine, 2009’dan itibaren özel-
likle toplu taşıma teknolojilerinde, havali-
manlarına yolcu taşıyan firmaların biletleme 
altyapılarını hazırladıklarını söyledi. Otopark 
sistemi konusunda Bursa il genelinde teknoloji 
hizmeti verdiklerini belirten Serim, “Mikro 

mobilite çözümü olarak ‘Hey Scooter’ marka-
sıyla tüm Türkiye’de lisansımız bulunmakta 
ve işletmeciliği yapmaktayız. ‘Hey mobilite’ 
sistemiyle de aynı zamanda şirketlere yazılım 
çözümü sunmaktayız. Şu anda Türkiye’de 5 
ilde 500 skuter ile 15 kişilik ekiple bu faaliyeti 
devam ettirmekteyiz.” dedi. 

“BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ  
BİR AÇILIM OLDU” 
Serim, yaklaşık bir senedir yazılım ihra-

catıyla ilgili yurt dışında etkinliklere ve fuarlara 
katıldıkları bilgisini vererek, ilk anlaşmalarını 
Hırvatistan merkezli şirketle yaparak ihracata 
başlamanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi. 
“Paylaşım sistemi” olarak geçen mobilite sis-
teminin 5 yıllık süre boyunca hem yazılım 
hem destek hizmetini sağlayacaklarını bildiren 
Serim, “Bu tabii bizim için çok önemli bir 
açılım oldu. Özellikle son birkaç senedir ver-
diğimiz çabanın karşılığını görmüş olduk. 
Türkiye’ye 1 milyon avro civarında bir ihracat 
geliri elde etmiş olacağız.” diye konuştu. Rasim 
Serim, firmanın Hırvatistan’ın yanı sıra Yu-
nanistan, Bulgaristan, Bosna Hersek, İtalya, 
Slovenya gibi ülkelerde paylaşımlı sistem hiz-
meti verdiğini söyledi. Anlaşmanın, teknolojik 
altyapı, paylaşım sistemi, mobil uygulama ve 
operasyonel ihtiyaçlara yönelik çözümleri içer-
diğini kaydeden Serim, “Bu bizim için ve özel-
likle ülkemiz için gerçekten çok önemli bir 
konu. Yüksek teknolojinin olduğu bir alanda 

ihracat gerçekleştiriyoruz. Tamamen yerli 
olarak geliştirdiğimiz yazılımların yurt dışına 
çıkış noktası olacak. Daha sonrasında da he-
defimiz tüm Avrupa ve dünyanın geri kalanında 
bu sistemleri yaygınlaştırmak ve ihracatı ar-
tırmak.” değerlendirmesini yaptı. Şehirlerdeki 
mikro ulaşım sisteminin önemine değinen 
Serim, sözlerini şöyle tamamladı: “Mikro 
ulaşım sistemleri tabii şu anda çok popüler 
olan tüm dünyada elektrikli araçlar ve şehirlerin 
‘sıfır karbon emisyon’ hedefine uygun olarak 
çok önemli bir çözüm getiriyor. Otopark so-
runları, yükselen yakıt fiyatları, şehirlerdeki 
trafik problemlerinin mikro ulaşım sistemleriyle 
çözülmesi bekleniyor. Ülkelerde bu konuyla 
ilgili teşvikler bulunuyor. Gençlerin de özellikle 
bu alana olan ilgisi bunu son yıllarda daha 
popüler hale getirdi. Bizim teknolojimiz bu 
mikro ulaşım sistemleriyle ilgili bu paylaşım 
sistemlerine bir çözüm olarak sahada giri-
şimcilere veya operasyon yapan firmalara yük-
sek teknoloji çözümü ve yazılım çözümü su-
nuyor.” (İHA)

Fark oluşturan çalışmalara 
imza atan firmalar, ULUTEK 
tarafından düzenlenen 
teknolojinin ‘en’leriyle  
ödüle layık görüldü.

ULUTEK, teknolojinin 
en’lerini ödüllendirdi

Yıldırım’da gençlik 
için dev yatırım
Türkiye’nin en modern 
komplekslerinden birini 
ilçeye kazandırmaya 
hazırlanan Yıldırım 
Belediyesi, Dr. Sadık 
Ahmet Spor Tesisi’ni 
modern, donanımlı bir 
sosyal yaşam merkezine 
dönüştürüyor.

Avrupa’ya Bursa’dan 
“skuterler” takip yazılımı

Yıldırım Belediyesi, Selçukbey Mahal-
lesi’nde bulunan Dr. Sadık Ahmet Spor Te-
sisi’ni gençlik ve spor merkezine dönüş-
türmek için çalışmalarını tüm hızıyla sür-
dürüyor.  Halı saha ve yüzme havuzundan 
oluşan mevcut tesisin yıkıldığı 7 
bin 548 metrekarelik inşaat 
alanına sahip proje kap-
samında; yarı olimpik 
kapalı yüzme havuzu, 
çocuklar için cimnas-
tik, karate, taekwondo 
salonları, kadınlar için 
fitness salonu, modern ki-
tap kafe, kütüphane ve YIL-
MEK kursları gibi toplamda 17 farklı 
birim yer alacak. 7’den 70’e tüm vatandaş-
ların buluşma mekânı haline gelecek Dr. 
Sadık Ahmet Spor ve Gençlik Merkezi açıl-
dığında Yıldırım’a değer katacak. Yıldırım’ın 

250 bini aşan genç nüfusu ile birçok şehrin 
toplamından daha fazla gence ev sahipliği 
yaptığını belirten Başkan Yılmaz, “Yıldı-
rım’da, fiziki dönüşümle birlikte sosyal ve 
kültürel dönüşümü de sağlamayı amaçlı-

yoruz. İlçemize kütüphaneler, oku-
ma salonları, kültür merkez-

leri, sosyal yaşam merkez-
leri kazandırarak; kültürel 
dönüşümün zeminini 
oluşturuyoruz. Yıldı-
rım’a kazandıracağımız 

Dr. Sadık Ahmet Gençlik 
ve Spor Merkezi de bu doğ-

rultuda hayata geçirdiğimiz pro-
jelerden birisi. Merkez bünyesinde hiz-

met verecek mesleki programlar, derslikler, 
eğitimler ile gençlerimiz geleceğe daha iyi 
şekilde hazırlanacaklar. Merkezimiz ta-
mamlandığında gençlerimizin kişisel geli-

şimlerine ve sosyalleşmelerine katkı sağla-
yacak” dedi. 

ÖNCE İNSAN 
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 

sosyal hayatı destekleyen ve ilçe sakinlerinin 
yaşamına değer katacak projeleri hayata ge-
çirdiklerini söyledi. Başkan Yılmaz, Yıldırım’a 
değer katacak işlere devam ettiklerini belir-
terek, “Belediye olarak, imardan kentsel dö-
nüşüme, yeni yollardan hizmet binalarına 
kadar çok önemli hizmetleri ilçemize ka-
zandırıyoruz. Yaptığımız her işte, ürettiğimiz 
her projede merkeze insanı koyuyoruz. Hem-
şehrilerimizin yaşamına dokunan, hayat ka-
litelerini yükselten hizmetler üretmeye gayret 
ediyoruz. 2023 yılının sonunda hizmete aça-
cağımız Hayata Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve 
Spor Merkezi açıldığında ilçenin önemli bir 
ihtiyacına cevap verecek” dedi. (Bülten)

Bazı Avrupa ülkelerinde 
kullanılan elektrikli 
skuterler, Bursa’da 13 yıldır 
faaliyet gösteren firmanın 
yazılımıyla takip ediliyor.
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Merkez Bankası 
rezervleri yılın en 
yüksek seviyesinde  

Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban-
kası (TCMB) toplam rezervleri 11 Ka-
sım haftasında bir önceki haftaya göre 
3 milyar 841 milyon dolar arttı ve 
117 milyar 523 milyon dolar ile yılın 
en yüksek seviyesine çıktı. TCMB ta-
rafından Haftalık Para ve Banka İsta-
tistikleri yayımlandı. Buna göre, 11 
Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt 
döviz rezervleri, 1 milyar 445 milyon 
dolar artışla 76 milyar 621 milyon 
dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 4 
Kasım’da 75 milyar 176 milyon dolar 
seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu 
dönemde altın rezervleri de 2 milyar 
395 milyon dolar yükselerek 38 milyar 
507 milyon dolardan 40 milyar 902 
milyon dolara ulaştı. Böylece Merkez 
Bankası’nın toplam rezervleri, 11 Ka-
sım haftasında bir önceki haftaya kı-
yasla 3 milyar 841 milyon dolar artışla 
113 milyar 682 milyon dolardan 117 
milyar 523 milyon dolara yükseldi. 
Söz konusu veri, yılın en yüksek sevi-
yesine işaret etti. (AA)

Bankacılık sektörünün kredi hac-
mi, geçen hafta 78 milyar 127 milyon 
lira artarak 7 trilyon 117 milyar 517 
milyon liraya çıktı. Bankacılık Düzen-
leme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 
tarafından yayımlanan haftalık bültene 
göre, sektörün kredi hacmi 11 Kasım 
itibarıyla 78 milyar 127 milyon lira 
arttı. Söz konusu dönemde toplam 
kredi hacmi 7 trilyon 39 milyar 390 
milyon liradan 7 trilyon 117 milyar 
517 milyon liraya çıktı. Bankacılık 
sektöründeki toplam mevduat da 
(bankalararası dahil), geçen hafta 155 
milyar 35 milyon lira arttı. Söz konusu 
haftada yüzde 1,8 artan bankacılık 
sektörü toplam mevduatı, 8 trilyon 
578 milyar 451 milyon lira oldu. 

Verilere göre, tüketici kredileri tu-
tarı, 11 Kasım itibarıyla 10 milyar 
946 milyon lira artışla 1 trilyon 4 
milyar 980 milyon liraya yükseldi. 
Söz konusu kredilerin 355 milyar 595 
milyon lirası konut, 36 milyar 828 
milyon lirası taşıt ve 612 milyar 557 
milyon lirası ihtiyaç kredilerinden 
oluştu. Söz konusu dönemde taksitli 
ticari kredilerin tutarı 8 milyar 858 
milyon lira artarak 909 milyar 689 
milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel 
kredi kartı alacakları da yüzde 2,7 
yükselişle 376 milyar 861 milyon 
liraya ulaştı. Bireysel kredi kartı ala-
caklarının 174 milyar 822 milyon 
lirası taksitli, 202 milyar 39 milyon 
lirası taksitsiz oldu. (AA)

Bankacılık sektörü 
kredi hacmi 7 trilyon 
117,5 milyar lira 

Milli bitki  
safranda “üretim” 
hedefine ulaşıldı  

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde 
yer alan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu’da 
yetiştirilen, boya, kozmetik, ilaç ve gıda 
gibi birçok alanda kullanıldığı için “mucize 
bitki” olarak da adlandırılan safranda 
bu yıl üretim hedefine ulaşıldı. Türki-
ye’deki çeşidi, diğer ülkelerde üretilene 
göre sertlik, renk ve aroma bakımından 
farklılık gösterdiği için 2014 yılında ya-
pılan çalışmalar sonunda dünyada tescili 
sağlanarak “milli bitki” unvanı alan saf-
ran, adını verdiği tarihi ilçede 30 çiftçi 
tarafından 79 dekar alanda üretiliyor. 
Ağustos ayında ekimine başlanan, ekim-
kasım aylarında mor renkli ve hoş 
kokulu çiçekler açarak 15-30 santimetre 
uzunluğuna ulaşan bitkilerin 80 bin çi-
çeğinden sadece yarım kilogram safran 
elde edilebiliyor. Boya, yemek, kozmetik, 
ilaç ve gıda gibi birçok sektörde kullanılan 
ve bu yıl 35 kilogram ürün elde edilmesi 
hedeflenen safranın hasadında sona 
gelindi. (AA)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Vedat Bilgin, Bakanlığa bağlı Avrupa Birliği 
ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı koor-
dinasyonunda ATO Congresium’da düzen-
lenen “İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar 
Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) 
Projeler Fuarı”na katıldı. Programda konuşan 
Bilgin, İstanbul’da İstiklal Caddesi’ndeki 
terör saldırısının Türk milletini çok üzdü-
ğünü ifade etti. Terörün insanlık suçu ol-
duğunu belirten Bilgin, terör saldırısını 
gerçekleştiren canileri, katilleri lanetledi. 

Bilgin, Türkiye’de alınan önlemler sa-
yesinde terörün bitme noktasına geldiğine 
dikkati çekerek terör saldırılarının, dünyanın 
her yerinde gerçekleştirildiğine işaret etti. 
Bu saldırılara karşı sessiz kalanların ve 
teröre doğrudan veya dolaylı destek ve-
renlerin insanlık suçuna ortak olduklarını 
kaydeden Bilgin, terörü şiddetle ve nefretle 
kınadı. Bilgin, İstiklal Caddesi’ndeki saldırıda 
hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, 
yaralılara acil şifa diledi. 

Türkiye’nin terörden çok çektiğini ama 
bununla mücadeleyi etmeyi de sürdürdü-
ğünü belirten Bilgin, “Demokrasi, insanların 
özgürlüklerinin yaşandığı bir rejimdir. De-
mokrasinin düşmanı terördür. Dolayısıyla 
teröristlerin, teröre yataklık edenlerin veya 
onun yandaşı olanların, demokrasi kavra-
mını kirletmeye hakları yoktur. Onlar, aşa-
ğılık bir cinayet eyleminin taraftarıdırlar. 
Onların maskesini her ortamda düşünmek 

mecburiyetindeyiz. Bu bizim demokrasiyi, 
insan haklarını savunmak için temel insani 
görevimizdir.” diye konuştu. 

Bakan Bilgin, Türkiye’nin modernleşme 
yönünde mesafe almasının, modern ülke 
ve kurumlarla daha büyük iş birliklerini 
gerektirdiğini belirterek, böylece modern-
leşme sürecinin hızlanacağını söyledi. Avrupa 
Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı 
Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’a Tür-
kiye’deki birçok projeye desteklerinden 
dolayı teşekkür eden Bilgin, Türk modern-
leşmesinin hızla ilerlediğini bildirdi. Tür-
kiye’nin 30 yılda tarımsal toplumdan mo-
dern topluma doğru demografik olarak 
büyük mesafe kat ettiğine işaret eden Bilgin, 
modernleşmenin aynı zamanda meslek-
leşme, endüstriyel üretim demek olduğunu 
ifade etti. 

Modernleşme sürecinde mesleklerin, 
niteliksel derinlik kazanmasının, fonksiyonel 
farklılaşmaları icra edecek hüviyetlere ka-
vuşmasının önemli olduğunu dile getiren 
Bilgin, şunları kaydetti: “Avrupa Birliği ile 
yapılan projelerin önemli bir kısmı eğitimle 
ilgilidir ve meslekleşmeyi fonksiyonel hale 
getirecek, nitelikler kazandıracak bir eği-
timdir. Yani klasik eğitimin dışında özel 
eğitim proseslerini kapsamaktadır. Bu fev-
kalade önemlidir. Bunun daha önemli hale 
gelmesi ise bu mesleki farklılaşmayı doğ-
rudan doğruya istihdamla buluşturmaktır. 

İstihdamın artması, verilecek eğitim des-
tekleriyle istihdamın daha nitelikli iş bölü-
müne doğru evrilmesi, Türk modernleş-
mesinin daha ileri bir aşamaya taşınmasına 
katkı yapacaktır. Bunun özellikle üniversi-
telerle, çeşitli eğitim kurumlarıyla iş birliği 
halinde geliştirilmesiyse bilimsel, teknolojik 
değişim hızımızı modernleşmeyle bütün-
leştirecek, modernleşmeyi ivmelendirecek 
bir etki yaratacaktır. Bu aşamada, iş birliği 
kapsamında sürdürülen bu projelerin Tür-
kiye’ye ve insan gücümüze hatta yarınla-
rımıza değer katacak girişimler ol-
duğunu düşünüyorum.” 

Bu projeleri daha ileri 
taşımak üzere, AB Türkiye 
Delegasyonu ile istihdam 
içinde eğitim, iş gücüne 
farklı nitelikler kazandıracak projeleri içeren 
bir program hazırladıklarını kaydeden Bilgin, 
bunların yakın zamanda Bursa ve İzmir’de 
hayata geçirildiğini, gelecek günlerde Kayseri, 
Konya’da ve Türkiye’nin her bölgesinde uy-
gulamaya konulacağını anlattı. Bilgin, bu 
projeleri, sadece eğitim ortamlarında ger-
çekleştirilen soyut faaliyetler olmaktan 
çıkarıp elle tutulabilir neticeleri olan projelere 
dönüştüreceklerini belirtti. 

“TÜRKİYE, SORUNLARIN  
ÇÖZÜMÜNDE ROL ALDI” 
Mevcut konjonktürün yüksek enflas-

yon, savaş, gıda ve tahıl krizi gibi bazı 
olumsuzlukları meydana getirdiğine işaret 
eden Bilgin, Türkiye’nin son yıllarda birçok 
alanda çok önemli gelişmeler sağladığına 
dikkati çekti. Bilgin, “Türkiye, bütün bu 
sorunların çözümünde rol aldı. Çözüm 
üreten bir konumda olması bakımından 
da uluslararası sistemde önemli barışçıl 
bir rol oynamaktadır. Sayın Cumhurbaş-
kanı’mızın girişimiyle tahıl krizinin çözül-
mesi başlı başına büyük bir meselenin çö-
zümüne dönük bir tavırdır.” dedi.  

Bakan Bilgin, program sonunda gaze-
tecilerin emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) 
ile ilgili sorusuna ise “Ben bu konularla 
ilgili açıklamaları genel bir basın toplantı-
sıyla yapıyorum.” yanıtını verdi. Bakan 
Bilgin ve beraberindekiler, daha sonra 
fuarın açılışını yaparak kurulan stantları 
gezdi. Programa, AB Türkiye Delegasyonu 
Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yar-
dımcıları Faruk Özçelik ve Lutfihak Alpkan, 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Kürşad 
Arat, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Kon-
federasyonu Genel Başkanı Bendevi Pa-
landöken de katıldı. (AA)

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Vedat 
Bilgin, “İstihdamın 
artması, verilecek eğitim 
destekleriyle istihdamın 
daha nitelikli iş bölümüne 
doğru evrilmesi, Türk 
modernleşmesinin daha 
ileri bir aşamaya 
taşınmasına katkı 
yapacaktır.” dedi.

Bilgin: “Türk modernleşmesi 
hızla ilerliyor”  

Geçen yılın eylül döneminde özel-
likle çip kıtlığı Avrupa’da araç üretimini 
ve satışlarını düşürmüştü. Bu yılın 
ekim ayındaki yükseliş geçen yılın baz 
etkisinden kaynaklandı. Çip sıkıntısının 
azalmasına rağmen söz konusu artış, 
birikimli siparişlerin azalması nedeniyle 
bir trend dönüşü olarak değerlendi-
rilmiyor. Ekonomik aktiviteye ilişkin 
belirsizlikler nedeniyle yeni siparişlerin 

güçlü olmadığı ifade ediliyor. Otomobil 
satışları hala korona virüs salgını 
öncesi seviyeye ulaşamazken, ağustos, 
eylül ve ekimdeki artışlar da önceki 
aylardaki zayıflığı telafi etmeye yet-
medi. 

AB ülkeleri arasında otomobil sa-
tışları ekim ayında geçen yılın aynı 
dönemine göre Almanya’da yüzde 16,8, 
İtalya’da yüzde 14,8 ve İspanya’da yüz-
de 11,7 oldu. AB üyesi 27 ülke arasında 
eylül ayında en fazla yeni otomobil 
Almanya’da trafiğe çıktı. Bu dönemde 
Almanya’da 208 bin 642, Fransa’da 
124 bin 981, İtalya’da 115 bin 827 ve 
İspanya’da 65 bin 966 yeni otomobil 
tescil edildi. AB’de yeni araç tescilleri, 
Ocak-Ekim 2022’de ise geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 8,1 düşerek 
7 milyon 529 bin 965’e indi. 

Üreticilere göre, eylül ayında AB’de 
en fazla yeni otomobil satışını 190 
bin 205 ile VW Grubu gerçekleştirdi. 
AB’deki yeni araç satışlarında VW Gru-
bu’nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, 
Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları 
içeren Stellantis Grubu, toplam 141 
bin 500 otomobil sattı. Renault Grubu 
76 bin 916 otomobille üçüncü, Hyundai 
Grubu ise 68 bin 313 adetle dördüncü 
sırada yer aldı.  

(AA)

Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde üre-
tim yapan İğrek Makine Döküm ve Takım 
Tezgahları firması, fabrika içerisini sergi 
alanına dönüştürerek üretim gücümüzü 
dünyaya gösterdi. Ülkemizin motoru, ya-
zılımı dahil yerli ve milli olarak tasarım ve 
üretimini yaptığı uçak ve helikopterlerine 
en kritik parçalarının üretiminde kullanılan 
makine ve tezgahlar da Türk mühendisleri 
tarafından geliştirilip Bursa’daki 
makine firmalarında yapılıyor. 

İğrek Makine ve Döküm’ün 
yöneticileri, misafirlerine 11 çeşit 
takım tezgahlarını tanıtarak, Türk ürünle-
rinin dünyadaki rekabetçi tarafları hakkında 
bilgiler verdi. Türkiye’nin yerli helikopter-
lerinin ve uçaklarının en önemli ve hassas 
parçalarının, yine yerli üretim CNC tezgahları 
ve makinalarda üretildiğini belirtilen tanı-
tımda, artık savunma sanayiindeki ima-
latlarımızın yerli ve milli makinelerle üre-
tiliyor olmasının önemi anlatıldı. Fabrikanın 
İğrek Makine Yönetim Kurulu Başkanı Or-
han İğrek, “11 çeşit takım tezgâhları denilen 
freze ve tornaların üretimi var. Konuyla 
ilgili meslektaşlarımıza sunabilmemiz için 
bir organizasyon yaptık. Bu tecrübe ve şu 
anki teknoloji altyapısı sebebiyle Türkiye’miz 

yakın ve uzak coğrafyanın üretim üssüdür. 
Bu kapasitelerimiz ile ürün çeşitliliğini art-
maya devam ediyoruz. Bursa’da dünyada 
liderliğe oynayan 5 kafalı, özel yazılımlı 
CNC tezgahları, özel makineleri yapmış ol-
maktan gurur duyuyoruz. Son geliştirdiğimiz 
makine 10 metre yekpare parçayı işleyecektir. 
Ülkemizin tasarladığı, geliştirdiği insansız 
muharip uçakların, Atak helikopterlerinin, 
otomobillerimizin en kritik metal parçalarını 
kendi geliştirdiğimiz makinalarla yap. Başta 
titanyum olmak üzere, endüstride yeni kul-
lanılan mukavemetli ama hafif metallerinde, 
ana gövde gibi büyük parçalarında, bütün 
detaylı, mikron seviyesinde hassas işlenmesi, 
artık kendi Türk malı tezgahlarımız ile 
mümkün oluyor. Bursa’da 70 seneden fazla 
döküm sektöründe olan şirketimiz, takım 
tezgahları ve makinelerinin stabilitesini, 

hassasiyetini, titreşime karşı dayanaklı-
lığını dünya standartlarının üzerine ta-
şıdık. Sağladığımız özel direnç dolayı-
sıyla, makinalarımızın kalitesi ve hızı 
dünyada emsalsiz hale geldi. Avrupa’da 

sanayi imalatlarının önemli bir bölümü, 
döküm malzemeden olduğu için alternatif 
kaynak, üretim tarzı henüz geliştirilmedi. 
Türkiye; Avrupa tarafından en önemli sanayi 
ülkeleri arasında kabul edildi. Biz de maki-
nalarımızla, bu unvanın alınmasına katkı 
sağladığımız için gurur duyuyoruz” dedi. 
Birçok Avrupa’daki büyük üreticiler, kalıp, 
metal parça üretimi, motor aksamları gibi 
kritik parçaları her geçen yıl artan miktar-
larda Türkiye’deki fabrikalardan sipariş ede-
rek, büyük üretimlerinde just in time (eş 
zamanlı üretim) üretime malzeme tedariki 
gerçekleştiriyorlar. Bu ihracatların yapıl-
masında, yerli makine ve takım tezgahlarının 
üretimi ve kullanılması da önemli bir temel 
teşkil ediyor. (İHA)

Yerli helikopter ve uçaklara 
Bursa’dan büyük destek  
Türkiye’nin son yıllarda, 
savunma sanayisinde yerli 
ve millilik oranı yüzde 80’leri 
aşarken, Bursa’daki önemli 
firmalar da bu üretime 
büyük destek sağlıyor.

Avrupa Birliği (AB) otomobil 
pazarında toplam satışlar, 
ekimde yıllık bazda yüzde 
12,2 artarak, yükselişini art 
arda üçüncü aya taşıdı. 
Avrupa Otomobil Üreticileri 
Birliği (ACEA), AB ülkelerinin 
ekim ayına ilişkin yeni 
otomobil tescil verilerini 
açıkladı. Buna göre, geçen 
yılın ekim ayında 664 bin 861 
olan yeni otomobil satışları, 
bu yılın aynı ayında yüzde 
12,2 artarak 745 bin 855’e çıktı. 
Böylece yeni otomobil satışları 
yıllık bazda yükselişini art 
arda üçüncü aya taşıdı.

İğrek Makine Yönetim Kurulu  
Başkanı Orhan İğrek

AB’de yeni otomobil 
satışları ekimde arttı  
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GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 
BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

SETBAŞI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SETBAŞI VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFLERİNE AİT OLUP, AŞAĞIDA ADI, SOYADI  VE UNVANI YAZILI MÜKELLEFLER ADINA TANZİM 
OLUNAN ÖDEME EMİRLERİ BİLİNEN ADRESLERİNDE BULUNAMAMALARI NEDENİYLE TEBLİĞ EDİLEMEDİĞİNDEN  213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN  93, 94, 95, 
101, 103, 104, 105, 106.  MADDELERİNE İSTİNADEN  İLAN YAZISININ ASKIYA ÇIKARILDIĞI TARİHİ İZLEYEN ONBEŞİNCİ GÜN İLAN TARİHİ OLARAK KABUL EDİLEREK İL-
GİLİLERİN İLAN TARİHİNDEN BAŞLAYARAK BİR AY İÇERİSİNDE VERGİ DAİRESİNE BİZZAT VEYA BİLVEKALE MÜRACAATTA BULUNMALARI VEYA TAAHHÜTLÜ MEKTUP 
VEYA  TELGRAFLA AÇIK ADRESLERİNİ  BİLDİRMELERİ HALİNDE KENDİLERİNE SÜRE İLE KAYITLI RESMİ TEBLİĞ YAPILACAĞI BİR AYIN HİTAMINDA MÜRACAATTA BU-
LUNMAYAN VEYA AÇIK ADRESLERİNİ BİLDİRMEYENLER HAKKINDA İŞ BU İLANIN NEŞRİ TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AYIN SONUNDA TEBLİĞ YAPILMIŞ SAYILACAĞI 
İLAN OLUNUR.

SIRA  ADI SOYADI VEYA ÜNVANI                            VERGİ KİMLİK    ADRESİ                                                  VERGİ VEYA CEZANIN DÖNEMİ    VERGİ VEYA CEZANIN NEVİ                     MİKTAR (TL) 
NO                                                                                NUMARASI 
1        NADİMOĞLU ZÜCCACİYE TİC.LTD.ŞTİ.    627 048 5714      AKSARAY MAH.KÜÇÜK                    02/2018-02/2018                            VER.ZİY.CEZ.                                         18.715.907,38 
          (KANUNİ TEMSİLCİ :GIORGI                                                 LANGA CAD.NO:48 A     
          SANADIRADZE VKN: 743 064 8546 )                                     FATİH/İSTANBUL 
2        NADİMOĞLU ZÜCCACİYE TİC.LTD.ŞTİ.    627 048 5714      AKSARAY MAH.KÜÇÜK                    01-12/2018,01-03/2018                  KURUMLAR V., GECİKME FAİZ,          11.406.521,34 
          (KANUNİ TEMSİLCİ :GIORGI                                                 LANGA CAD.NO:48 A                                                                                VER.ZİY.CEZ.     
          SANADIRADZE VKN: 743 064 8546 )                                     FATİH/İSTANBUL 
3        NADİMOĞLU ZÜCCACİYE TİC.LTD.ŞTİ.    627 048 5714      AKSARAY MAH.KÜÇÜK                    01-03/2018                                     GECİKME.ZAM.                                       1.730.308,46 
          (KANUNİ TEMSİLCİ :GIORGI                                                 LANGA CAD.NO:48 A     
          SANADIRADZE VKN: 743 064 8546 )                                     FATİH/İSTANBUL 
4        DEMSEL İNŞ.LTD.ŞTİ’NİN KANUNİ           2910753342        KAZIM KARABEKİR MH. KEBAN SK.   06/2015, 01/2020                            S.DAMGA V., GECİKME FAİZ,                     77.691,34 
          TEMSİLCİSİ SELÇUK DEMİREL                                            NO:9/4 YILDIRIM/BURSA                                                                          ÖZ.USLSZLK.C, VER.ZİY.CEZ.,  
          (VERGİ NO: 2860042399)                                                                                                                                                                          TİC.SİCİL H. 
5        ZEKİNE KILIÇ MODA İP TEKSTİL SAN.     9970692332        DEMİRTAŞ BARBAROS MAH.          10-12/2018,01-12/2018                  KURUMLAR V,KUR.GEÇ.V.,GECİKME         70.050,69 
          TİC.A.Ş.(KANUNİ TEMSİLCİ-                                                  DEMİRTAŞ BARBAROS CAD.                                                                  FAİZİ,ÖZ.USLSZLK. CEZ., 
          ZEKİNE KILIÇ TC-27401202086)                                            NO:14/1 OSMANGAZİ/BURSA                                                                  VER.ZİYA.CEZ. 
6        KİREÇÇİ TEKSTİL OTOM.İNŞ.SAN.           5630640120        SİNANDEDE MAH.FATİH SULTAN    07-09/2015                                     KURUM GEÇİCİ VERGİ,VERGİ ZİYAI         63.443,83 
          (HİKMET KİREÇÇİ)                                                                 MEHMET CAD.NO:37/1                                                                             CEZASI,ÖZEL.USUL.CEZ.  
                                                                                                          YILDIRIM/BURSA                                                                                      DAMGA VERGİSİ 
7        TERMOMED MAKİNA ELEKT.SAN.TİC.     8400060416        BAĞLARALTI MAH.418.SK.                11/2017,02/2017,09/2017,              G.STOPAJ, TEVK.DAMGA V.,                      47.613,00 
          LTD.ŞTİ (KANUNİ TEMSİLCİ-                                                 NO:3 D:9 YILDIRIM/BURSA               07-09/2017,08/2017,05/2017,         DAMGA V., 5035 SK DAMGA V., 
          CENGİZ ARI TC-39961507358)                                                                                                          03/2017,04-06/2017,01-03/2016,   KURUMLAR V., GECİKME ZAM.,  
                                                                                                                                                                      01/2017,10-12/2016,07-09/2016,   KDV GERÇEK,6736 KURUM MATRAH  
                                                                                                                                                                      07/2017,01-03/2017,10/2017,         ART., 6736 KDV MATRAH ART. 
                                                                                                                                                                      04/2017,10/2016,01-12/2016, 
                                                                                                                                                                      04-06/2017,06/2017,01-03/2017, 
                                                                                                                                                                      11/2016,04-06/2016,12/2016, 
                                                                                                                                                                      10-12/2016 
8        MK GROUP DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.           622 081 7870      KAYHAN MAH.ÜNLÜ CAD.                03/2020,04/2020,04-06/2020         KDV GERÇEK, GECİKME FAİZ                   36.967,92 
          (KANUNİ TEMSİLCİ :ALİ KHELFA                                          K. NO:15 D.NO:301                                                                                   ÖZ.USLSZLK.C     
          VKN:548 063 1770 )                                                                OSMANGAZİ /BURSA                                                                               VERGİ ZİYA CEZASI 
9        YARGI ÖZEL EĞİTİM VE ÖĞRETİM           9380422848        NALBANTOĞLU MAH.                       10-12/2016, 01-12/2016                 KURUMLAR V.,GECİKME FAİZİ,                 31.791,05 
          DANIŞMANLIK İNŞ.LTD.ŞTİ.                                                  TAŞKAPI CAD. NO:19 İÇ KAPI                                                                 VERGİ ZİYAI CEZASI 
                                                                                                          NO:2/3  OSMANGAZİ/BURSA 
10      SULTAN DURNA                                          659 013 7706      YAHŞİBEY MAH.1.KAYABAŞI SK.     06/2021,10-12/2020,  07/2021,       ÖZ.USLSZLK.C                                             24.300,00 
                                                                                                          BURSA VALİLİĞİ ŞİDDET                   11/2020,0709/2021,08/2021/  
                                                                                                          ÖNLEME MERK.K.NO:7                       12/2020,01/2021,01-12/2020, 
                                                                                                          OSMANGAZİ/BURSA                          01-03/2021,07-09/2020,09/2021, 
                                                                                                                                                                      02/2021,09/2020,03/2021,04/2021, 
                                                                                                                                                                      10/2020,04-06/2021,05/2021 
11       UMMUHAN GENÇ’ İN                                 3920149966        HACISEYFETTİN MH.                       04/2007, 05/2007, 06/2007,           KDV GERCEK, GEL.GEÇ.V.,                       21.866,24 
          VARİSİ TUGAY GENÇ                                                             BEYAZIT CAD. NO:24/1                     07/2007, 08/2007, 09/2007,            GECİKME FAİZ     
          (VERGİ NO: 3930013400)                                                       YILDIRIM/BURSA                               10/2007, 11/2007, 12/2007,  
                                                                                                                                                                      12/2008, 01/2008, 10/2008,  
                                                                                                                                                                      11/2008, 02/2008, 03/2008,  
                                                                                                                                                                      04/2008, 05/2008, 06/2008,  
                                                                                                                                                                      07/2008, 01-03/2008 
12      DEMSEL İNŞ.LTD.ŞTİ’NİN                          2910753342        KAZIM KARABEKİR MH.                   06/2015                                           S.DAMGA V., GECİKME FAİZ,                     19.263,36 
          ORTAĞI SELİM DEMİREL                                                      KEBAN SK. NO:9/4                                                                                   ÖZ.USLSZLK.C, VER.ZİY.CEZ. 
          (VERGİ NO: 2860004786)                                                       YILDIRIM/BURSA 
13      ÖZVERSA TEKSTİL LTD .ŞTİ                     716 026 7492      ADALET MAH.1.ASLAN                    01/2017,01-03/2017,10-12/2017,   KDV GERÇEK, 5035SKDAMGAV,               18.319,34 
          (KANUNİ TEMSİLCİ :                                                              SK.K.NO:1D.NO:2                              10-12/2018,01-12/2018,01-            GECİKME FAİZ ÖZ.USLSZLK.C 
          SERKAN VATANSEVER                                                         OSMANGAZİ/BURSA                         03/2018,02/2016,07-09/2018, 
          TC:33325198442)                                                                                                                               12/2017,09/2018,01-12/2017, 
                                                                                                                                                                      05/2018,03/2016 
14      ÖZVERSA TEKSTİL LTD .ŞTİ                     716 026 7492      ADALET MAH.1.ASLAN                    02/2016,03/02016,01-12/2018,       KURUMLAR V., GECİKME FAİZ,                 17.296,43 
          (KANUNİ TEMSİLCİ: SERKAN                                               SK.K.NO:1D.NO:2                              02/2016,10-12/2018,10-12/2018       VER.ZİY.CEZ.    
          VATANSEVER TC:33325198442)                                           OSMANGAZİ/BURSA 
15      TERMOMED MAKİNA ELEKT.SAN.            8400060416        BAĞLARALTI MAH.418.SK.               02/2019,01/2019,04-06/2019,         G.STOPAJ, TEVK.DAMGA V.,                      16.644,85 
          TİC.LTD.ŞTİ (KANUNİ TEMSİLCİ-                                          NO:3 D:9 YILDIRIM/BURSA               07-09/2019,10-12/2018,07/2019,    DAMGA V., 5035 SK DAMGA V.  
          CENGİZ ARI TC-39961507358)                                                                                                          01-12/2018,09/2019,10/2019,         GECİKME ZAM. 
                                                                                                                                                                      04/2019,01-03/2019,03/2019, 
                                                                                                                                                                      12/2018,11/2019,05/2019, 
                                                                                                                                                                      04-06/2018,06/2019,08/2019, 
                                                                                                                                                                      01-03/2019 
16      İZZET ALTUNER                                          0670683482        MOLLAARAP MAH.1.ÇEŞME           04-06/2016                                     GEL GEÇ.VERGİ,GECİKME FAİZİ,             14.361,70 
                                                                                                          ÇIKMAZ SK.66/3 YILDIRIM/BURSA                                                                 ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI, 
                                                                                                                                                                                                                             VER.ZİY.CEZASI 
17      TERMOMED MAKİNA ELEKT.SAN.            8400060416        BAĞLARALTI MAH.418.SK.               04-06/2015,08/2016,01/2016,         G.STOPAJ, TEVK.DAMGA V.,                      11.492,06 
          TİC.LTD.ŞTİ (KANUNİ TEMSİLCİ-                                          NO:3 D:9 YILDIRIM/BURSA               10-12/2015,07-09/2016,                 DAMGA V., 5035 SK DAMGA V., 
          CENGİZ ARI TC-39961507358)                                                                                                          02/2016,03/2016,09/2016,              KURUMLAR V., GECİKME ZAM. 
                                                                                                                                                                      04-06/2016,11/2016,01-12/2015, 
                                                                                                                                                                      04/2016,12/2015,01-03/2016, 
                                                                                                                                                                      01-03/2016,10-12/2015, 
                                                                                                                                                                      10/2016,05/2016,07/2016 
18      OSMANGAZİ İLÇESİ SOSYAL YARDIM      6480651278        BAŞARAN MAH.10. ATA                    08/2016,10-12/2019,06/2020,         DAMGA V,5035SKDAMGAV,                        10.124,86 
          DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ                                            SK.K.NO:8  D.NO:2                            01-3/2019,04-06/2020,                   GECİKME ZAM,ÖZ.USLSZLK.C 
          (KANUNİ TEMSİLCİ :ONUR GEYİK                                       OSMANGAZİ /BURSA                        08/2020,10/2016,06/2016, 
          TC:23770529342)                                                                                                                               09/2016,01-12/2019,12/2019, 
                                                                                                                                                                      07/2016,01/2020,02/2020, 
                                                                                                                                                                      07/2020,01-03/2020, 
19      ÖZVERSA TEKSTİL LTD .ŞTİ                      716 026 7492      ADALET MAH.1.ASLAN                    08/2018,07/2018,12/2018,              KDV GERÇEK,                                               9.310,30 
          (KANUNİ TEMSİLCİ :                                                              SK.K.NO:1D.NO:2                              08/2018,09/2018,                            5035SKDAMGAV ÖZ.USLSZLK.C    
          SERKAN VATANSEVER                                                         OSMANGAZİ/BURSA                         10-12/2018,07/2018 
          TC:33325198442) 
20      TERMOMED MAKİNA ELEKT.SAN.            8400060416        BAĞLARALTI MAH.418.SK.               08/2018,10-12/2017,07-09/2018,   G.STOPAJ, TEVK.DAMGA V.,                        8.565,66 
          TİC.LTD.ŞTİ (KANUNİ TEMSİLCİ-                                          NO:3 D:9 YILDIRIM/BURSA               11/2018,09/2018,10/2018,              DAMGA V., 5035 SK DAMGA V.  
          CENGİZ ARI TC-39961507358)                                                                                                          12/2017,01/2018,01-03/2017,         GECİKME ZAM. 
                                                                                                                                                                      04-06/2017 
21      MK GROUP DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.           622 081 7870      KAYHAN MAH.ÜNLÜ CAD.                04-06/2020,04/2020,03/2020         ÖZ.USLSZK.C.                                                8.177,60 
          (KANUNİ TEMSİLCİ :ALİ KHELFA                                          K.NO:15 D.NO:301   
          VKN:548 063 1770 )                                                                OSMANGAZİ /BURSA 
22      TERMOMED MAKİNA ELEKT.SAN.            8400060416        BAĞLARALTI MAH.418.SK.               10-12/2019,12/2019                       G.STOPAJ, TEVK.DAMGA V.,                        5.336,84 
          TİC.LTD.ŞTİ (KANUNİ TEMSİLCİ-                                          NO:3 D:9 YILDIRIM/BURSA                                                                      DAMGA V., 5035 SK DAMGA V. 
          CENGİZ ARI TC-39961507358)

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın ILN01732733İlanın devamı 7. sayfada
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SIRA  ADI SOYADI VEYA ÜNVANI                            VERGİ KİMLİK    ADRESİ                                                    VERGİ VEYA CEZANIN DÖNEMİ       VERGİ VEYA CEZANIN NEVİ               MİKTAR (TL) 
NO                                                                                NUMARASI 
23      AĞACAN İHALE EĞİTİMDANIŞMANLIĞI     0080784019        HARMANLAR MAH FULYA SOKAK    03-2014,01-03/2014,05-2014,          G.STOPAJ,TEVK.DAMGA V.,                   5.053,85 
          VE DIŞTİCARET LTD.ŞTİ. (KANUNİ                                      NO:1 ÇINARCIK/YALOVA                    11-2014,04-06/2014,04-2014,           DAMGA V.,5035SKDAMGAV, 
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
Finlandiya’nın Helsingin Sanomat ga-
zetesine verdiği röportajda, terörle mü-
cadele ile Finlandiya ve İsveç’in NATO 
üyeliklerine ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu. Türkiye’nin yıllardır değişik 
terör örgütleriyle aynı anda mücadele 
eden tek NATO ülkesi olduğunu, Irak’ta 
ve Suriye’de aslında hem terör hem de 
yasa dışı göçe karşı Avrupa’nın ve NA-
TO’nun sınırlarını koruduğunu vurgu-
layan Bakan Akar, “Finlandiya’nın Rusya 
Federasyonu ile 1340 kilometrelik bir 
kara sınırı var. Muhayyel olarak bu sınıra 
bir saldırı olsa, Finlandiya NATO içinde 
olduğu zaman bu sınırların korunması 
Türkiye’nin de sorumluluğu olacak. Do-
layısıyla Finlandiya ve İsveç bizden bu 
sorumluluğu üstlenmemizi isterken bize 
yönelik güvenlik tehditlerini de anlamalı 

ve iş birliği içinde olmalı. Finlandiya ve 
İsveç’in Türkiye’nin güvenlik kaygılarını 
anlamalarını ve Madrid mutabakatında 
söz verilen adımları atmalarını bekliyo-
ruz.” diye konuştu. 

Akar, iki ülkenin NATO üyelik baş-
vurusunun Türkiye tarafından seçimlerden 
önce onaylanıp onaylanmayacağı sorusunu 
yanıtlarken “Bu bize değil, tamamen 
onlara bağlı. İsveç ve Finlandiya Savunma 
Bakanlarına atmaları gereken adımları 
biran önce atmalarını söyledim. Finlandiya 
Savunma Bakanı Antti Kaikkonen’i Tür-
kiye’ye davet ettim. Aralık başında gel-
mesini planlıyoruz. Buradaki görüşme-
lerde, Finlandiya’nın neler yaptığını oturup 
konuşacağız.” dedi. Milli Savunma Bakanı 
Akar, İsveç Başbakanı ve Dışişleri Baka-
nı’nın “YPG-PYD’nin PKK ile organik, 
hiyerarşik ve finansal olarak bağlantılı 
olduğu” yönündeki açıklamalarını mem-
nuniyet verici bulduğunu, benzeri bir 
açıklamayı Finlandiya hükümetinden de 
beklediklerini kaydetti. Helsingin Sanomat 
gazetesinin haberinde, İsveç ve Finlan-
diya’nın NATO üyeliğinin Türkiye tara-
fından onaylanması konusunda daha net 
bir tablonun bu ay sonunda Stockholm’de 
planlanan üçlü görüşme sonrası ortaya 
çıkacağı yorumu da yapıldı. (AA)

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-
Kilit Operasyonu bölgesinde, bö-
lücü terör örgütü mensuplarınca 
açılan taciz ateşi sonucu Piyade 
Uzman Çavuş Sinan İnak şehit 
oldu. Milli Savunma Bakanlığın-
dan (MSB) yapılan açıklamada, 

“Pençe-Ki l i t 
o p e r a s y o n u 
bölgesinde, bö-
lücü terör ör-
gütü mensup-
ları tarafından 
açılan taciz ate-
şi sonucu, kah-
raman silah ar-
kadaşımız Si-
nan İnak şehit 
olmuştur. Biz-

leri derin bir acı ve üzüntüye bo-
ğan bu olayda hayatını kaybeden 
aziz şehidimize Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine, Türk Silahlı Kuv-
vetleri ile asil milletimize baş-
sağlığı ve sabır dileriz.” ifadelerine 
yer verildi. 

Şehit İnak’ın (28) babası Ök-
keş ve annesi Hüsne İnak’ın, Os-
maniye’nin Düziçi ilçesine bağlı 
Gümüş köyündeki evine giden 
askeri yetkililer, acı haberi sağlık 
görevlileri eşliğinde aileye verdi. 
İnak’ın ailesinin yaşadığı eve ve 
evin bulunduğu sokağa Türk bay-
rağı asıldı. Ailenin akrabaları ve 
yakınları da taziye için eve geldi. 
Şehit İnak’ın cenazesinin, bugün 
ikindi vakti düzenlenecek törenin 
ardından Gümüş köyünde top-
rağa verileceği belirtildi. (AA)

Arnavutluk Mahkemesi, 
kripto para borsası Thodex’in 
kurucusu Faruk Fatih Özer’in 
Türkiye’ye iadesine karar verdi. 
Elbasan Asliye Mahkemesi Ha-
kimi Elis Dine, Özer’in yer al-
madığı duruşmada, Elbasan 
Savcılığının ‘Özer’in Türkiye’ye 
iade edilmesine izin verilmesi’ 
yönündeki talebinin kabul edil-
diğini açıkladı. Dine, “Bu dava-
nın sonucunda mahkeme, Türk 
vatandaşı Faruk Fatih Özer’in 
Arnavutluk Cumhuriyeti’nden 
Türkiye Cumhuriyeti’ne iade 
edilmesi talebini kabul ediyor 
ve iadesine izin veriyor.” dedi. 
Ayrıca Dine, bu kararın yarın-
dan itibaren 15 gün içerisinde 
Dıraç Temyiz Mahkemesine 
temyize götürülebileceğini söy-
ledi. Dava ile ilgili bir önceki 
duruşmalar 6, 21 Ekim, 1, 10 
ve 14 Kasım’da görülmüştü. 

30 AĞUSTOS’TA  
ARNAVUTLUK’TA  
YAKALANMIŞTI 
Kırmızı bültenle aranan 

Özer, 30 Ağustos’ta Arnavut-
luk’ta yakalanmıştı. Elbasan As-
liye Mahkemesi, 2 Eylül’de Özer 
hakkında tutukluluğun deva-
mına karar vermiş, karar, 14 
Eylül’de Özer’in avukatlarınca 
temyize götürülmüştü. Dıraç 
Temyiz Mahkemesi ise 20 Ey-
lül’de Özer’in tutukluluk kara-
rını onaylamıştı. İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, Arnavutluk’ta-
ki mahkeme sürecinin ardından 
Özer’in Türkiye’ye iade edile-
ceğini açıklamıştı. (AA)

Osmaniye’ye 
şehit ateşi düştü   

Thodex’in kurucusu 
Özer Türkiye’ye 
iade edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Ge-
nel Sekreteri Antonio Guterres riyase-
tinde 22 Temmuz’da imzalanan Kara-
deniz Tahıl Girişimi belgesinin geçerlili-
ğinin 120 gün daha uzatıldığı açıklandı. 
22 Temmuz’da belgenin imzalanmasının 
ardından İstanbul’da Türkiye, Ukrayna, 
Rusya ve BM yetkililerinin görev aldığı 
Müşterek Koordinasyon Merkezi kurul-
du, Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın 
sevkiyatı için “tahıl koridoru” oluşturuldu. 
29 Ekim’de Sivastopol’da gerçekleşen 
saldırı sonrasında Rusya Federasyonu 
tarafından tahıl inisiyatifi askıya alınırken, 
Türkiye’nin yoğun çabaları sonucu kriz 
aşıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Kasım’da 
yaptığı açıklama ile tahıl koridorunun 
yeniden açıldığını ifade etti. Endonez-
ya’nın Bali adasında düzenlenen G20 
Liderler Zirvesi’nin sonuç bildirgesinde 

de Türkiye’nin aracılık ettiği anlaşmadan 
duyulan memnuniyet ifade edildi. An-
laşmanın geçerliliğinin dolmasına iki 
gün kala Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı 
açıklamada, “Anlaşmanın 120 gün süreyle 
uzatılmasına” karar verildiğini kamuo-
yuna duyurdu. 

“KIRMIZI HAT” BİR KEZ  
DAHA DEVREDE 
Söz konusu uzatma kararının altında 

Türkiye’nin yürüttüğü yoğun diplomasi 
trafiğinin etkili olduğu ortaya çıktı. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin, Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Uk-
rayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy 
ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. 
“Lider diplomasisi” yürüten Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın talimatları doğrul-
tusunda, Milli Savunma Bakanı Hulusi 
Akar da tahıl koridorunun açık kalmasına 
yönelik yoğun çalışmalar yaptı. 

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 
Ukrayna Savunma Bakanı Sayın Aleksi 
Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı 
Oleksandr Kubrakov ile yakın temas 
içinde olan Akar, “Görüşmelerinde tahıl 
girişiminin tüm taraflar için yararlı ol-
duğu, bunun bozulmasının tüm taraflar 
için sıkıntı oluşturacağını” vurguladı. 
Tahıl krizinin çözümüne yönelik çalış-
malar kapsamında mayıs ayında hayata 
geçirilen “kırmızı hat” diplomasisi de 
bu süreçte Bakan Akar’ın talimatı üzerine 
yeniden aktive edildi. Milli Savunma Ba-
kanlığı yetkilileri, anlaşmanın uzatılma-
sına yönelik Ukrayna ve Rusya askeri 
yetkilileri ile bu hat üzerinden yoğun 
görüşmeler gerçekleştirdi. Telefon dip-
lomasisi ve yoğun görüşmelerin ardından 
Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM temsil-
cileri dün bir araya geldi. Heyetlerin gö-
rüşeceği yer “tahıl koridorunun” temel-

lerinin atıldığı Kalender Kasrı olarak be-
lirlendi. Askeri heyetler Milli Savunma 
Bakanlığının koordinatörlüğünde dün 
Kalender Kasrı’nda bir araya geldi.  

Olumlu ve yapıcı bir havada geçen 
görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı 
Erdoğan bugün yaptığı, “Geride bıraktı-
ğımız 4 aylık dönemde 500’e yakın gemi 
ile 11 milyon tondan fazla tahıl ve gıda 
maddesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştı-
rılması ile bu anlaşmanın dünyanın gıda 
temini ve güvenliği için ne denli önemli 
ve faydalı olduğu açıkça görülmüştür. 
Anlaşmanın uzatılması iradesini ortaya 
koyan BM’ye, Genel Sekreter Sayın Gu-
terres’e, Rusya Devlet Başkanı Sayın Pu-
tin’e ve Ukrayna Devlet Başkanı Sayın 
Zelenskiy’e şükranlarımı sunuyor, emeği 
geçen herkesi tebrik ediyorum. Hayırlı 
uğurlu olsun.” açıklamasıyla, tahıl kori-
dorunun açık kalacağını duyurdu. (AA)

Tahıl koridoru 
krizi ‘lider  

diplomasisi’  
ile aşıldı 

Tahıl koridoru 
krizi ‘lider  

diplomasisi’  
ile aşıldı 

İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’da 6 
kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı 
saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığınca yürütülen soruşturma 
sürüyor. Saldırıyı gerçekleştiren Ahlam 
Albashır, İstanbul Emniyet Müdürlü-
ğündeki ifadesinde, terör örgütüyle erkek 
arkadaşı aracılığıyla 2017 yılında tanış-
tığını belirterek, bir süre sonra izini kay-
bettiği sevgilisi ile görüşemediğini ancak 
örgütle bağlantısını devam ettirdiğini 
anlattı. Örgüt içerisindeyken temmuz 
ayında Münbiç’te bölgenin önde gelen-
lerinden olan ve daha sonra terör örgütü 
YPG’nin istihbarat biriminden olduğunu 
öğrendiği “Hasan” isimli kişinin yanına 
gelerek, “Hacı sana önemli bir görev ve-
recek” dediğini belirten Albashır, “Daha 
sonra bölgedeki bir çiftlik evinde Hacı 
ile görüştüm. Burada bana Bilal diye bi-
risiyle Türkiye’ye gideceğimi söyledi. 400 
lira ile 2 cep telefonu vererek daha önce 
hiç tanımadığım ve karı koca rolü yap-
tığım kişiyle aracılar vasıtasıyla gittiğim 
İdlib’de buluştum.” şeklinde ifade verdi.  

“KEŞİF AMAÇLI İKİ KEZ  
TAKSİM’E GİTTİM” 
Albashır, Bilal Hasan ile 4 ay boyunca 

ev ve iş dışında bir yere gitmediklerini 
savunarak, son 1 ay içerisinde gözaltına 
alınan şüphelilerden Yasir K. ile iki kere 
keşif amacıyla Taksim’e gittiklerini, yaya 
olarak da İstiklal Caddesi’nde dolaştık-
larını itiraf etti. Saldırı günü Bilal Hasan 

ve Yasir K. ile yola çıkarak Beyoğlu’na 
gittiklerini anlatan şüpheli, Bilal Hasan’ın 
“işim var” diyerek çantayı kendisine ver-
diğini, çantayı alıp caddede yürüdüğünü 
ve patlamanın yaşandığı banka oturdu-
ğunu söyledi. 

TERÖR ÖRGÜTÜNE  
NASIL GİRDİĞİNİ ANLATTI 
Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki terör 

saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam 
Albashır, emniyetteki ifadesinde, 2017 
yılında tanıştığı terör örgütü 
PKK/KCK/PYD/YPG üyesi erkek arkadaşı 
aracılığıyla örgütle tanıştığını anlattı. 
Albashır’in (23) emniyette verdiği ifadede, 
terör örgütü ile erkek arkadaşı aracılığıyla 
2017 yılında tanıştığını belirterek, bir 
süre sonra izini kaybettiği sevgilisi ile 
görüşemediğini ancak örgütle bağlantısını 
devam ettirdiğini anlattığı öğrenildi. Bu 
arada, terörist Ahlam Albashır ile firari 
şüpheli Bilal H’nin birlikte kaldığı Esen-
ler’deki atölyenin sahibi Ferhat H’nin 
de terör örgütü ile bağlantısı belirlendi. 
Ferhat H’nin sosyal medya hesabından 
terör propagandası yaptığı, örgütün ta-
limatı ile Ahlam Albashır ve Bilal H’yi 
evinde misafir ettiği öğrenildi. (AA)

Taksim saldırganı itiraf etti
Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki 
terör saldırısını gerçekleştiren 
terörist Ahlam Albashır, 
emniyetteki ifadesinde saldırıyı 
nasıl planlandığını itiraf etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi 
Akar, NATO’ya üyelik 
başvurusunda bulunan 
Finlandiya ve İsveç’ten, 
Türkiye’nin güvenlik kaygılarını 
anlamalarını ve Madrid’de kabul 
ettikleri adımları atmalarını 
beklediklerini söyledi.

“Finlandiya ve 
İsveç’in,  

söz verilen  
adımları  

atmalarını 
bekliyoruz”

G20 Liderler Zirvesi sonuç bildirgesinde de duyulan 
memnuniyetin ifade edildiği tahıl koridorunun açık 

kalmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın yürüttüğü “lider diplomasisi” etkili oldu.
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YEREL SÜRELİ YAYIN

YIL: 12 
SAYI: 2636

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

Belçika’nın başkenti Brüksel’de 
AB Parlamentosunda toplanan Ak-
deniz İçin Birlik Parlamenter Asam-
blesi-AİBPA üyeleri Siyasi İşler, Gü-
venlik ve İnsan Hakları Komisyon 
Toplantısı için bir araya geldi. Top-
lantıda konuşma yapan AK Parti 
Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, 
İstanbul İstiklal Caddesi’nde mey-
dana gelen bombalı terör saldırısıyla 
taziye dileklerini kabul etti. Konuş-
masında terörle mücadeleye yönelik 
önemli mesajlar veren Esgin, şunları 
söyledi: 

TAZİYELERİ KABUL ETTİ 
“İstanbul’daki hain terör saldırı-

sıyla ilgili AİBPA üyelerinin taziye-
lerini ülkemiz adına kabul ediyor 
ve teşekkür ediyoruz. Taziye, teröre 
karşı tavır almakla anlam kazanır. 

Bugün burada hep birlikteyiz ve hep 
birlikte olmalıyız. Terör sadece bir 
ülkeye karşı olamaz. Terörle işbirliği 
yapan devletler, yanlış ve tehlikeli 
bir tercih içindeler. Çünkü; terör 
bir ülkeye karşı değil, bütün insanlığa 
karşı işlenmiş bir suçtur. Bir gün 
bizim kapımızı çaldığı gibi, sizin ka-
pınızı da çalabilir. Burada ortak du-
yarlılık son derece önemli.” Ukrayna 
ve Rusya arasındaki savaşla ilgili de 
konuşan Esgin, “Bir savaş sadece 
bölgede kalmıyor. Bütün dünyayı 
etkiliyor. Savaşlardan en çok masum 
ve dezavantajlı gruplar etkileniyor. 
Çocuklar ve kadınlar hayatını kay-
bediyor. İnsanlığın gereği olarak sa-
vaş bizim kapımızda olmasa da hep 
birlikte mücadele etmeliyiz” dedi. 
Türkiye’nin tahıl krizine yönelik in-
sani mücadelesine de dikkat çeken 
Esgin sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
“Tahıl krizinden en çok Afrika ül-
keleri etkilendi. Yine dezavantajlı 
gruplar olduğu gibi, dezavantajlı ül-
kelerin bu krizlerden daha fazla et-
kilendiğini bilmeliyiz. Türkiye, Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan öncülüğünde tahıl krizinin çö-
zümünde önemli bir inisiyatif aldı. 
Enerjiyle ilgili yeni bir kriz de kapı-
mızın önüne geldi. Türkiye, enerji 
koridoru noktasında da Avrupa’nın 
ve dünyanın ihtiyacı olan enerjinin 
temin edilmesi noktasında üzerine 

düşen bir görev olursa bunu yapma 
hassasiyetini gösterecektir. Suri-
ye’deki savaş 10 yıldır devam ediyor. 
Hayatla ölümün arasındaki 4 milyon 
insana Türkiye kapılarını açtı. Diline, 
dinine ve etnik yapısına bakmadı. 
Bugün de Ukraynalı onbinlerce mi-
safirimiz var. Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın BM’deki 

son toplantısında tüm dünyaya 
önemli mesajları vardı. Dünya he-
pimizin, sadece 5 ülkenin değil. Bi-
zim dünya 5’ten büyüktür mottomuz 
var. Daha adil, daha güvenli, daha 
barış içinde yaşanabilir bir dünya 
mümkün ve bu dünyayı hep birlikte 
kuracağız.” 

(İHA)

İnegöl Belediyesi’nin “Akıllı Şehir 
İnegöl” uygulamasının önemli adımla-
rından birini olan “Güvenli Park” uy-
gulaması, 2020 yılından itibaren şehrin 
dört bir yanında hayat bulmaya başladı. 
Parkların ve sosyal donatı alanlarının 
teknoloji ile donatılması ve 24 saat gü-
venlik kamera sistemleriyle izlenmesi 
sayesinde çocukların ve ailelerin daha 
güvenli ortamlarda vakit geçirebilme-
lerine imkan sağlandı. Park ve yeşil 
alanların güvenliğini en üst seviyede 
tutmasını amaçlayan Güvenli Park uy-
gulamaları, geride kalan 3 yılda toplam 
28 ayrı alanda hayata geçirildi. 99 
kamera ile parklar 24 saat izlenir hale 
geldi. İlk kez hayata geçirildiği 2020 yı-
lında 12 parkta 33 kamera ile start alan 
proje çerçevesinde 2021 yılında da 10 
park 41 kamera ile donatıldı. 2022 yı-
lında ise bugüne kadar 6 ayrı park ve 
sosyal donatı alanında 25 kamera aktif 
halde getirildi. Her bir park için ayrıca 
bir kayır cihazı da bulunurken, 3 yıllık 
süreçte İnegöl’de toplam 28 park 99 
kamera ile güvenli hale getirildi. Aynı 
zamanda 3 parkta da Çözüm Merkezi 
ile anında canlı bir şekilde iletişime ge-
çilebilecek bas-konuş sistemi kuruldu. 

Güvenli Park uygulaması son olarak 
Kanal İnegöl Projesinde hayata geçirildi. 
İnegöl’ün ilk dere ıslahı projesi olan 
Kanal İnegöl’de geçtiğimiz hafta itibariyle 
12 güvenlik kamerası aktif hale getirildi. 

24 saat izlenen bu alanlarda hem gü-
venliğin sağlanması hem de kamu malına 
zarar verme olaylarının bu şekilde önüne 
geçilmesi hedefleniyor. İnegöl Belediye-
si’nin anbean takip ettiği kameralar sa-
yesinde kamu malına zarar verenler 
anında tespit edilerek kabahatler kanunu 
çerçevesinde cezai işlem uygulanıyor. 

YAPMAK KOLAY, KORUMAK  
DAHA ZOR HALE GELDİ 
Güvenli Park uygulamaları ve İne-

göl’de sıkça yaşanan vandalizm konu-
larına ilişkin açıklamalarda bulunan 
Belediye Başkanı Alper Taban, en ciddi 
sorunlardan birinin kamu malına sahip 
çıkmama ve zarar verme olduğunu 
ifade etti. İnegöl için en iyi hizmetleri 
yapmayı, en iyi tesisleri şehre kazan-
dırmayı hedeflediklerini belirten Başkan 
Taban, “Ancak yapmak, işin bazen 
kolay kısmı oluyor. Yapılanı korumak, 
yapmaktan daha zor olabiliyor. Son 
dönemlerde bunun pek çok olumsuz 
örneğiyle karşılaştık. En yakın tarihli-
sinden örnek vermek gerekirse; şehri-
mizin ilk dere ıslahı projesi olan, 850 
metre uzunluğundaki yaşam alanı pro-
jemiz, Mesudiye Mahallemizin değerine 
değer katacak Kanal İnegöl projesi he-
nüz yapımı devam ederken zarar gördü. 
Dikilen fidanların sökülerek dereye 
atıldığını, hırsızlık girişimlerinin oldu-

ğunu gördük” dedi. 
“EVLATLARIMIZIN  
GELECEĞİNDEN ÇALMAYIN” 
“Milletimizin vergileriyle milletimiz 

için inşa ettiğimiz değerlerin bu şekilde 
harap edilmesi bizleri derinden üzüyor” 
diyen Başkan Taban, “Bu sebeple Gü-
venli Park uygulamalarımızın önemi 
ve kıymeti de daha fazla ortaya çıkıyor. 
Artık Kanal İnegöl projesinin her bir 
köşesi kameralarla gözetim altında. 
Geçtiğimiz hafta kurulumlar tamam-
landı. Güvenli Parklarımız 7/24 gözetim 
altında olduğundan, vandalizme yel-
tenen herkesi tespit ediyor ve gereken 
cezayı uyguluyoruz. Sadece burası değil, 
İnegöl’ümüzde toplamda 28 park ve 
sosyal donatı alanımız 99 kamera ile 
anlık olarak takip ediliyor şu anda. 
Bundan sonra yapılan her projemizde 
de güvenli park uygulamalarımız yer 
alacak. Bu vesileyle vatandaşlarımıza 
bir kez daha çağrıda bulunmak istiyo-
rum; lütfen kamu alanlarına zarar ver-
meyelim. Zarar verenleri gördüğümüzde 
153 hatlarımıza ve polise bildirelim. 
Buralar hepimizin ortak mirası olarak 
gelecek nesillere kalacak yerler. Evlat-
larımızın geleceğinden çalmamak için 
bugün bu yapılanlara sahip çıkmak zo-
rundayız” açıklamalarında bulundu. 
(İHA)

İnegöl Belediyesi Zabıta Mü-
dürlüğü ekipleri, devam eden 
market denetimleri çerçevesinde 
fahiş fiyat ve kasa-etiket uyumu 
gibi konularda işletmeleri en 
ince detayına kadar inceleniyor. 
Bugüne kadar 25 işletmeye cezai 
işlem uygulandığı, 3 firmada da 
haksız kazanç tespit edilmesi 
nedeniyle Ticaret İl Müdürlüğüne 
bildirildiği açıklandı. 

İnegöl Belediyesi Zabıta Mü-
dürlüğü ekipleri, halk sağlığının 
korunması, haksız kazancın ön-
lenmesi ve genel düzen ve terti-
bin sağlanması adına belirli ara-
lıklarla gerçekleştirdiği denetim-
lerini sürdürüyor. Tüm işletme-
lere yönelik yapılan denetimler 
çerçevesinde son olarak market-
ler mercek altına alındı. 

Denetimlere ilişkin yapılan 
açıklamada, ilçe genelinde tüm 
marketlerin mercek altına alın-
dığı ifade edildi. Açıklamada şu 
ifadelere yer verildi: “Zabıta Mü-
dürlüğü’müzün görevlerinden 
biri halk sağlığını korumakla bir-
likte vatandaşımızın hakkını da 
korumaktır. Bu düsturla mar-
ketlere yönelik belirli aralıklarla 
denetimler gerçekleştirmeye de-
vam ediyoruz. Bu doğrultuda 
oluşturduğumuz ekiplerle şeh-
rimizdeki tüm marketleri ince-
lemek üzere çerçevesinde bir de-
netim atağı başlattık. Yapılan 
denetimlerde özellikle gıda ve 
temizlik ürünlerinde fahiş fiyat, 
etiket, ruhsat, hijyen, genel tertip 
ve düzen, işgal, işyeri önü çevre 
kirliliği hususlarında denetim 
yapılmaktadır. Yapılan denetim-
lerde 25 adet işletmeye etiket-
sizlik, kasa-etiket uyuşmazlığı, 
işgal ve genel temizlik gibi hu-
suslarda cezai işlem uygulanmış 
olup, 3 adet haksız fiyat satışı 
tespit edilen ürünler için ilgili 
işletmeden savunma tutanağı 
tanzim edilerek alış ve satış fa-
turaları ile ilgili Ticaret İl Mü-
dürlüğüne sevk edilmiştir”de-
nildi. (İHA)

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, teşkilatları 
ile düzenli aralıklarla bir araya gelmeye devam ediyor. 
Burada konuşan Başkan Gürkan, “AK Parti Bursa Teşki-
latları, her zaman olduğu gibi Türkiye Yüzyılı vizyonu-
muzun da lokomotifi olacaktır” dedi. 

AK Parti Osmangazi İlçe üç kademe yöneticileri ile 
bir toplantı gerçekleştiren Başkan Gürkan, ilçe teşkilat-
larının çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Ördekli Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti il başkan 
yardımcıları ve yöneticilerinin yanı sıra ilçe ana kademe, 
kadın ve gençlik kolları üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan 
Davut Gürkan, Osmangazi İlçesi’nin Bursa ve partileri 
için önemine vurgu yaptı. Başkan Gürkan, birçok ilden 
fazla nüfusu ve dinamik yapısı ile Bursa’nın merkezi ko-
numundaki Osmangazi’nin, demografik özellikleri ile 
adeta Bursa’nın ve Türkiye’nin bir yansıması olduğunu 
ifade etti. Osmangazi İlçe Halkı’nın partilerinin kurulu-
şundan bu yana teşkilatlarının en önemli destekçilerinden 
olduğunu belirten Başkan Gürkan, “Bursa’mızın kalbi, 
Osmanlı’nın yaşayan yadigârı Osmangazi’mizden san-
dıklara yansıyan her oy her alanda güçlü Türkiye he-
deflerimize giden yolda bize güç veriyor” dedi. Davut 
Gürkan, Osmangazi Teşkilatlarının da her dönemde bu 
bilinç ve sorumlulukla çalıştıklarını ifade ederek, “Os-
mangazi İlçe Teşkilatlarımız, geçtiğimiz haftalarda Mil-
letvekillerimiz ve teşkilat üyelerimizin katılımı ile ger-
çekleştirdiğimiz ‘Yüz Yüze Gönül Gönüle Bursa’ ziyaret-
lerimizde de her zaman olduğu gibi örnek bir çalışma 
sergiledi. Ziyaretlerimizde ve tüm çalışmalarımızda 
bizlere güç veren tüm teşkilat mensuplarıma teşekkür 
ediyorum. Şimdi ise Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip 
Erdoğan’ın açıkladığı Türkiye’nin Yüzyılı vizyonumuzla 
hedeflerimiz yolunda adımlarımızı sıklaştırma ve güç-
lendirme zamanıdır. Bursa teşkilatları olarak her zaman 
olduğu gibi bu yolda da partimizin lokomotifi konumunda 
olacağımıza, her zaman olduğu gibi örnek işlere imza 
atacağımıza olan inancımız tamdır” dedi. (İHA)

Keles yolunda 
feci kaza: 1 ölü

Bursa’da sürücüsünün kont-
rolünden çıkan otomobil, 15 
metrelik yükseklikten dereye 
uçtu. Feci kazada 1 kişi ölürken 
1 kişide yaralandı. 

Osmangazi’deki kaza Do-
ğancı Mahallesi Bursa-Keles 
yolu üzerinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Baki Se-
vim (67) idaresindeki 16 MAB 
27 plakalı Fiat marka Kartal 
model otomobil sürücüsünün 
kontrolünden çıkarak 15 met-
reden dereye uçtu. Yoldan geçen 
bir sürücü kazayı görerek du-
rumu jandarma ve sağlık ekip-
lerine bildirdi. Olay yerine gelen 
sağlık ekipleri otomobilde bu-
lunan Baki Sevim’i sıkıştığı yer-
den kurtararak Çekirge Devlet 
Hastanesi’ne kaldırdı. Araçta 
yolcu olarak bulunan Baki Se-
vim’in eşi Zeliha Sevim (65) 
ise sağlık ekiplerinin yaptığı 
kontrollerde hayatını kaybet-
tiğini belirledi. Sevim’in cansız 
bedeni savcılık incelemesinin 
ardından Adli Tıp Kurumu 
Morguna kaldırıldı.  

(İHA)

İnegöl’de fahiş 
fiyata karşı 
büyük gözaltı

AK Parti Bursa 
Milletvekili Mustafa 
Esgin, Brüksel’de 
katıldığı AİBPA Siyasi 
İşler, Güvenlik ve İnsan 
Hakları Komisyon 
Toplantısı’nda önemli 
mesajlar verdi.

Esgin’den, AB Parlamentosunda 
önemli mesajlar 

Başkan Gürkan ilçe  
teşkilatları ile istişarede!

İnegöl’de hem parkları ve 
sosyal donatı alanlarını 
daha güvenli hale getirmek 
adına 2020 yılında ilk kez 
hayata geçirilen ‘Güvenli 
Park’ uygulamaları 
çerçevesinde, bugüne  
kadar 28 park ve sosyal 
donatı alanı 99 kamera 
ile donatıldı.

İnegöl’de parklar 24 saat 
gözetim altında
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Libya'nın başkenti Trablus'ta uçaktan
inmeyi reddeden Yunanistan Dışişleri
Bakanı Nikos Dendias, Bingazi’ye geçe-
rek ülkenin doğusundaki silahlı güçle-
rin lideri Halife Hafter ile görüştü.
Açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Ba-
kanı Nikos Dendias, Libya Ulusal Or-
dusu Komutanı Halife Hafter ile
Bingazi'de bir araya geldi. Görüşmede
Libya'da istikrarın sağlanması üzerine
fikir alışverişinde bulunuldu." ifadeleri
kullanıldı. Yunanistan Dışişleri Bakanı
Dendias'ın, bu sabah Libya'nın başkenti
Trablus'ta uçaktan inmeyi reddederek
açıklama yapmaksızın havaalanından
ayrılması iki ülke arasında krize neden
olmuştu. Yunan basınında yer alan ha-
berlerde, Dendias'ın Libya Dışişleri Ba-
kanı Necla Menguş'un havaalanına
kendisini karşılamak için gelmesi nede-
niyle ziyareti iptal ettiği ifade edilmişti.
Yunanistan basını ayrıca Libya'nın Den-
dias'ın uçağının uçuş planını onaylama-
dığı için Trablus'tan Bingazi'ye Malta
üzerinden gittiğini yazmıştı.
Libya, Trablus'a gelen Yunanistan Dışiş-
leri Bakanı Dendias'ın uçaktan inmeyi
reddetmesine tepki olarak Yunan Mas-
lahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağır-
mıştı. Libya Ulusal Birlik Hükümeti
Sözcüsü Muhammed Hammude, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, Dendi-
as'ın tutumuna tepki olarak Yunanis-
tan'ın Trablus'taki maslahatgüzarının
Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını, Lib-
ya'nın Atina'daki maslahatgüzarının da
istişare için geri çekilmesi kararı alındı-
ğını söylemişti. (AA)

Yunan Bakan’dan
diplomatik rezalet! 

Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov,
tahıl sevkiyatı anlaşmasının 120 gün-
lüğüne uzatılmasıyla ilgili kararın İs-
tanbul'da alındığını belirterek, "BM ve
Türkiye, tahıl anlaşmasının uygulan-
masının garantörleri kalmaya devam
edecek." ifadesini kullandı. Ukrayna
Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov,
sosyal medyadan yaptığı açıklamada,
Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş
Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da
imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasına
ilişkin açıklamalarda bulundu. Anlaş-
manın 120 günlüğüne uzatıldığını
kaydeden Kubrakov, açıklamasında
"Karar, İstanbul'da alındı. BM ve Tür-
kiye, tahıl anlaşmasının uygulanması-
nın garantörleri kalmaya devam
edecek." ifadelerine yer verdi.(AA)

İngiltere'de bazı süpermarketler, çiftlik-
lerde artan maliyetler ve kuş gribinin
neden olduğu tedarik sorunları nedeniyle
müşterilerin satın alabileceği kutu yu-
murta sayısına sınırlama getirdi. Ülkede
yumurta çiftliklerinde artan maliyetler ve
kuş gribi salgını, iki büyük süpermarket
Asda ve Lidl'ın müşterilerine 2 veya 3
kutu yumurta satışı sınırlaması getirme-
sine neden oldu. Diğer süpermarketler
ise henüz sınırlama getirmedi. Ancak
büyük süpermarketlerden Waitrose, yap-
tığı açıklamada, müşteri talebini izlemeye
devam ettiklerini bildirdi. Bazı süpermar-
ketler ise ithal yumurta tedarik etme yo-
luna başvurdu. Sosyal medya kullanıcıları
da hesaplarından, süpermarketlerdeki
boş yumurta raflarını paylaştı. Ülkede
hayvan yemi ve ısınma maliyetlerinin
yükselmesi nedeniyle bazı çiftçiler sek-
törü bıraktı veya üretimi durdurdu. (AA)

Kubrakov: ‘‘BM ve Türkiye,
tahıl anlaşmasının 
garantörleri kalacak’’

İngiltere'de yumurta 
satışına sınırlama getirildi

Küreselleşen Müslüman karşıtlığında 

BATI ÖRNEK ALINIYOR

ABD'deki muhafazakar siyasetçilerin
seçim zamanlarında İslam karşıtı söy-
lemleriyle Fransa'da Müslümanlara yö-
nelik komplo teorileri ve başörtüsü karşıtı
hukuksal düzenlemeler bu ülkelerdeki
insan hakları savunucuları tarafından
da eleştiriliyor. Georgetown Üniversitesi
bünyesinde Müslüman karşıtlığı ve çok
kültürlülük üzerine araştırmalar yapan
Bridge Initiative kurucusu ve İslami Ça-
lışmalar Bölümü Öğretim Üyesi Prof.
Dr. John Louis Esposito ile Bridge Ini-
tiative araştırmacısı, insan hakları avukatı
Arsalan Iftikhar, AA muhabirine, küre-
selleşen Müslüman karşıtlığını değer-
lendirdi. Esposito, Müslüman karşıtlığının
önce İran İslam Devrimi sonra da 11
Eylül saldırılarıyla dünya gündemine
geldiğine işaret ederek, ilk önce ABD,
İngiltere ve Almanya'da sonrasında ise
Müslüman nüfusa sahip olmayan Kuzey

Avrupa ülkelerinde bile arttığını söyledi.
Müslüman karşıtlığının "soykırım" bo-
yutuna ulaştığı ülkeler olduğunu belirten
Esposito, "Mynmar'da Arakanlı Müslü-
manlar (Rohingya) ve Çin'de Uygur me-
selesi var. Bu iki konuda uluslararası
toplum soykırımdan bahsediyor. Hin-
distan'da da durum iyiye gitmek yerine
kötüye gidiyor. Yani bugünün dünyasında
İslamofobi'nin küreselleşme sürecinden
bahsetmek meşru." dedi.

"KÜRESELLEŞEN MÜSLÜMAN 
KARŞITLIĞI YETERİNCE 
GÜNDEME GETİRİLMİYOR"
Esposito, "küreselleşen İslamofobi'nin

parçası" şeklinde değerlendirdiği Avru-
pa'daki Müslüman karşıtlığının ulaştığı
boyut ve yayılma hızının son derece şa-
şırtıcı olduğunu kaydederek, "Özellikle
son 2-3 yılda özgürlüğün kalesi gibi gö-
rünen Fransa ve Avusturya'da bu durum
çok hızlı ilerliyor." diye konuştu. Müslü-
manlarla Avrupalılar arasında siyasiler
üzerinden kültür çatışması başlatıldığına
işaret eden Esposito, şöyle devam etti:
"Fransa'da sadece (aşırı sağcı siyasetçi
Marine) Le Pen'in değil (Cumhurbaşkanı
Emmanuel) Macron'un da Müslümanlara
düşmanca yaklaşan söylemler ve kam-
panyalar yürüttü-
ğünü gördük. Bu
siyasiler, Müslü-
man topluma, ara-
larında kültürel çatışma
var gibi yaklaştılar. On-
lara göre Fransız ya da
Avusturyalı olmak ta-
rihsel ve kültürel an-
lamda tamamen Fransız
veya Avusturyalı olmak."
Esposito, küreselleşen
Müslüman karşıtlığına
gösterilen tepkilerin ye-
tersiz olduğunun al-
tını çizerek, "Kaç
Müslüman ülke-
nin lideri, kaç
Müslüman sivil
toplum kuru-
luşu küresel-

leşen Müslüman karşıtlığına tepki gösterdi
dediğinizde bir sessizlik oluyor. İslamo-
fobi'nin konuşulduğu konferanslar yapmak
sorunu çözmek için yetersiz kalıyor. Tabii
ki buna karşı tavır alan ülkeler ve liderler
var ama sayıları çok az. Bu eksiklik çözüm
için ilerleme kapasitesini zayıflatıyor."
değerlendirmesinde bulundu. İslam Kar-
şıtlığının Güney Asya'da da yükselişte
olduğunu kaydeden Esposito şu görüşleri
ifade etti: "Hindistan'da sadece ayrımcılık
değil İslamofobi'nin şiddete ve pek çok
bölgede ev yıkımları boyutuna vardığını
görüyoruz. Bir adam Müslümanların Ko-
vid'den sorumlu olduğu ithamıyla öldü-
rüldü. 'Müslümanlar aşk cihadı' fikriyle
kasıtlı olarak Hindu kadınlarla evlenip
onları İslam'a döndürmeye çalışıyorlar'
söylemi bile var. Yıllar önce Hindistan
seküler ve demokratik bir ülke olarak gö-
rüldüğü için bu ifadelerin anlamsız oldu-
ğunu söyleyebilirsiniz ama Hindistan
şimdilerde öncelikli din olarak Hindu ül-
kesine dönüşmeye başladı tıpkı İsrail gibi.
Doğrusu insanlar bunun hakkında çok
konuşmuyor ama İsrail nüfusunun bir
bölümünün Arap Müslümanlara ve Hris-
tiyanlara karşı tavrında da fobi var. Özel-
likle bazı militanların yerleşimlere yaptığı
müdahalelerde ve bazı siyasi liderlerin
açıklamalarında."

"MÜSLÜMAN KARŞITLIĞI 
KONUSUNDA FRANSA VE 

ABD ÖRNEK ALINIYOR"
"Yeni Dünya Düzeninde

Küresel İslamofobi" kitabının
yazarı, araştırmacı Iftikhar,
Müslümanlara yönelik kom-
plo teorileri hakkında şun-
ları dile getirdi: "Müslüman
karşıtlığını benimseyen ül-
kelerin çoğu, Müslümanla-

rın topraklarını ele geçi-
receği ve işlerini
ellerinden ala-
cağı şeklinde
saçma sapan
komplo teori-
leri benimse-
miş durum-

da. İslamofobiklerin kullandığı 'büyük
yerine geçme teorisi' 1970'li yıllarda
erotik romanlar yazan 76 yaşındaki Fran-
sız edebiyatçı Renaud Camus tarafından
ortaya atıldı. O bu teoriyle beyaz üstün-
lükçülüğünün de ideolojik babası oldu."
Avrupa'da, ABD'deki gibi anayasal en-
geller bulunmadığı için Müslüman karşıtı
uygulamaların bazı düzenlemelerle yü-
rütüldüğünü aktaran Iftikhar, "İslamo-
fobi'nin bağlamını ve bu ülkelerin bir-
birlerinden aldıkları ilhamı anlamak çok
önemli. Fransa, 2004'te Jacques Chirac'ın
başkanlığı döneminde başörtüsü yasağını
ilk ortaya atan ülke oldu. Ardından ba-
şörtüsü yasaklarını örnek alan ve Müs-
lümanların sivil hayatını kontrol etmek
isteyen 8 Avrupa ülkesi daha çıktı. Ba-
şörtüsü yasağı buna sadece bir örnek."
şeklinde konuştu. Iftikhar, Güney Asya
ülkelerinin de Avrupa'dan etkilendiği
görüşünü paylaşarak, şöyle devam etti:
"Yükselen Hindu milliyetçiliğinin ülke
genelinden Müslüman kimliğini silmek
için kullanıldığını görüyoruz. Buradaki
etno-milliyetçilik, Avrupa'nın bazı böl-
gelerinde Neo-Nazizmin yükselişine ben-
ziyor. Artık Hindistan'ın her yerinde
Müslümanlara yönelik saldırılarla kar-
şılaşılabiliyor. Güneydeki Karnataka eya-
letinde kelimenin tam anlamıyla Avru-
pa'dan örnek alınmış başörtüsü yasağı
uygulanıyor." Avrupa'daki politik söyle-
min, ABD'deki muhafazakar siyaset
örnek alınarak Müslüman karşıtlığı üze-
rinden şekillendiğini ifade eden Iftikhar
buna Polonya'daki siyasi kampanyaları
örnek gösterdi. Iftikhar sözlerini şu şe-
kilde tamamladı: "Son araştırmalara göre
Polonya'daki Müslüman nüfus yüzde
birden az ama siyasi kampanyaların kod-
ları Amerikan muhafazakar siyasetinden
alındığı için Müslüman karşıtlığı önemli
yer teşkil ediyor. Suriye iç savaşı ve Orta
Doğu'dan göçmen dalgasına rağmen
oran bu ancak İslamofobi ve Müslüman-
lar seçimi kampanyalarının yüzde
99'unda karşımıza çıkıyor." (AA)

ABD ve Avrupa'da
yükselen İslam karşıtlığı,
Asya ve pasifik
ülkelerinde de
Müslümanlara karşı
nefreti artırıyor. Çok
kültürlülük ve
Müslüman karşıtlığı
üzerine çalışan
akademisyenler,
özellikle ABD ve
Fransa'daki İslam karşıtı
politikaların Hindistan
ve Çin gibi ülkelerde de
etkili olduğuna ve
İsrail'in politikalarına
benzediğine dikkati
çekiyor.

Esed rejiminin "genel afları" sözde kaldı

Suriye'deki iç savaşta 21 kez "af yasası"
çıkardığını duyuran Beşşar Esed rejiminin,
alıkoyduğu belirlenen en az 135 bin kişiden
sadece 7 bin 351'ini salıverdiği, sözde af
yasalarından faydalanmak için başvurdukları
güvenlik birimlerince alıkonulan 1867 ki-
şiden 34'ünün ise işkence veya idam edilerek
öldürüldüğü bildirildi. Suriye'de sivillere
yönelik hak ihlallerini belgeleyen Suriye
İnsan Hakları Ağı (SNHR), Esed rejiminin

ülkede 11 yıldan fazla süredir devam eden
iç savaşta açıkladığı göstermelik af yasalarını
ele alan bir rapor yayımladı. SNHR'nin,
Anadolu Ajansına (AA) sağladığı verilere
göre, Esed rejimi Mart 2011-Ekim 2022'de
21 kez af yasası çıkardı. Rejimin güvenlik
birimlerine ait gözaltı merkezleri ve ceza-
evlerinde 3 bin 684'ü çocuk, 8 bin 469'u
kadın 135 bin 253 kişi halen alıkonuluyor.
Bunların büyük kısmının akıbeti bilinmiyor.
Alıkonulanlara ilişkin gerçek rakamların,
tespit edilenlerden daha fazla olduğu vur-
gulanırken, rejimin cezaevinde alıkoyduğu
kişileri "rehin" olarak tuttuğu belirtiliyor.
Esed rejiminin ilk olarak 2011 başlarında
çıkardığı göstermelik af yasasıyla cezaev-
lerinde daha önceden çeşitli suçlara karışmış
kişileri serbest bıraktığı aktarılan raporda,
"Rejim, bu adımı cezaevlerinde muhaliflere
yer açmak için attı." ifadesi yer alıyor.

SADECE 7 BİN 300 CİVARINDA 
KİŞİ SALIVERİLDİ
Ağın verilerine göre, 11 yılda ilan edilen

çeşitli "af yasaları"na rağmen, alıkonulan
on binlerce kişiden sadece 7 bin 351'i ser-
best kaldı. 2011'de 482, 2012'de 2 bin 8,

2013'te 1378, 2014'te 1539, 2015'te 293,
2016'da 171, 2018'de 154, 2019'da 356,
2020'de 302, 2021'de 82, 2022'de ise
sadece 586 kişi söz konusu yasalardan ya-
rarlanarak salıverildi. 

YASALARDAN YARARLANMAK 
İSTEYENLER ALIKONULUYOR
Esed rejiminin çıkardığı yasalardan

yararlanmak isteyen, güvenlik birimlerince
aranan kişilerin, belli bir süre içerisinde
teslim olması gerekiyor. Ağ, ilan edilen
sözde af yasalarından bu şekilde yarar-
lanmak isteyenlerden en az 1867'sinin
güvenlik birimlerince alıkonduğunu belirtti.
Aftan yararlanmak istedikleri sırada alı-
konulanlardan 34'ünün ise işkence veya

idam edilerek öldürüldüğü kaydedildi. Su-
riye'de rejimin güvenlik güçlerince alıko-
nulanların aileleriyle irtibat kurulmasına
izin verilmiyor. Aileler ise genellikle güvenlik
birimlerince yürütülen şebekler üzerinden
evlatlarının akıbetleri hakkında para kar-
şılığında bilgi almaya çalışıyor. SNHR'nin
raporunda, bu şebeklerin, alıkonulanların
"af yasası" yoluyla serbest bırakılması ko-
nusunda yardımcı olacakları vaadiyle aileleri
kandırıp paralarını aldığı bilgisine yer ve-
rildi. Ağın raporunda, Mayıs 2022'de açık-
lanan af yasası sonrası en az 1574 dolan-
dırıcılık vakasının kaydedildiği aktarıldı.
(AA)

21 kez "af yasası"
çıkardığını duyuran Esed
rejiminin, alıkoyduğu en
az 135 bin kişiden sadece
7 bin 351'ini salıverdiği,
sözde af yasalarından
faydalanmak için
başvuran 1867 kişiden
34'ünün ise işkence veya
idam edilerek
öldürüldüğü bildirildi.
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Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin transfer tahtası için dert yandı. Ertekin, "Bursa isterse
tahta açılır. Ama bizlerin tek başına çözebileceği şeyler değil. Sanayi kenti dediğimiz,
övündüğümüz Bursa olarak bu borcu ödeyemiyorsak bir yerlere bir şeyler sormak lazım" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü İs-
mail Ertekin, Isparta 32 Spor maçı
öncesi açıklamalarda bulundu. Tec-
rübeli teknik adam, öncelikle Me-
nemen FK maçıyla ilgili olarak, "Ge-
çen hafta oldukça iyi iş çıkardığımızı
düşünüyorum. İkinci yarı bölüm bö-
lüm zorlandık, topu rakibe verdik.
Ama mücadele gücümüzü bırakma-
dık. Maçın sonuna doğru daha iyi
işler çıkarttık. Sona doğru da golü
bulduk ve kazandık. İlk kez deplas-
manda galip gelmemiz bize artı oldu.
Bu tür maçları daha iyi oynayıp iyi
skorla bitirmek istiyoruz. Oyunu-
muzu geliştirmeye çalışıyoruz" dedi.

‘‘BİZ BASKI YAPACAĞIZ’’
Her geçen gün artıya doğru gi-

deceklerini söyleyen İsmail Ertekin,
"Ben çocuklara güvendiğimden söy-
lüyorum. Bu ligin yabancısıydılar.
Şimdi onu attılar üstlerinden. Al-
lah'ın izniyle bu hafta da kazanıp,
sıralamadaki yerimiz de yukarıya
gidecek. Yarın öbür gün başka şeyler
de düşünebiliriz. İyi bir takımla oy-
nayacağız. Topu verirseniz iyi oy-

nuyorlar. Biz baskı yapacağız. Ka-
zanmak için tüm gayretimizi ortaya
koyacağız. Taraftarımızın da olumlu
desteğine ihtiyacımız var. Eğer biz-
lere desteklerini esirgemezlerse maç
sonu onlara galibiyet hediye edece-
ğimizi düşünüyorum" ifadelerini
kullandı.

‘‘HAKEMLER İNANILMAZ 
DERECEDE KÖTÜLER’’
Bursaspor Teknik Direktörü İs-

mail Ertekin, hakemlerle ilgili sert
sözler sarf etti. Ertekin, "Bu ligde
hakemler inanılmaz derecede kötü-
ler. Bütün hataları da bize yapıyor-
lar. Sezon başından beri böyle Aley-
himize kararlar veriyorlar. Sanki
özel yapıyorlarmış gibi. Alınıyoruz.
Onları da yenmek zorunda kalacağız
gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.
Takıma sağlanan mental destekten
de bahseden Ertekin, "Takımın ken-
dine olan güvenleri düşüktü. Yar-
dımcılarımız ve dışarıdan aldığımız
destekle mental anlamda da önemli
gelişmeler gerçekleştirdik. Oldukça
memnunuz" dedi.

Altyapıdan takviyeler olacak
Bursaspor Teknik Direktörü İs-

mail Ertekin, transfer tahtası ile

ilgili sorulan bir soruya, "Bursa is-

terse tahta açılır. Ama bizlerin tek

başına çözebileceği şeyler değil. Sa-

nayi kenti dediğimiz, övündüğümüz

Bursa olarak bu borcu ödeyemi-

yorsak bir yerlere bir şeyler sormak

lazım" cevabını verdi. Altyapıdan

takviyeler olacağını söyleyen Er-

tekin, "Altyapıdan mecburen tak-

viyeler olacak. Aldığımız rapora

göre hareket ediyoruz. Transferimiz

açık değil o yüzden kimsenin de

gitmeye niyeti yok. Biz kendi oyun-

cularımızla birlikte bir üst lige çık-

mayı düşünüyoruz" ifadelerini kul-

landı. Ertekin ayrıca sakatlıkları

devam eden Samet ve Hasan'ın bu

hafta forma giyemeyeceğini belir-

terek, "Hasta olan futbolcularımız

var. Bir kaç oyuncumuz gribe ya-

kalandı. Umarım hafta sonuna ka-

dar düzelirler" dedi. PORSS Kadir Umut PEHLİVAN

Karacabey Belediyespor voleybolda zirvede!

Karacabey Belediyespor Voleybol Ta-
kımı TVF 2. Lig 1. Grup mücadelesinde
hafta sonu kendi evinde İnegöl Beledi-
yespor ile karşılaştı. Salondan 3-1 galip
ayrılan Karacabey ekibi, ligde 4 haftalık
galibiyet serisinin sonunda liderlik kol-
tuğuna oturdu. Zorlu müsabakadan ga-
libiyetle ayrılarak ligde zirveye çıkan Ka-
racabey Belediyespor Voleybol Takımını,
bu başarısından dolayı Belediye Başkanı
Ali Özkan da tebrik etti. 

ÖZKAN, TEBRİK ETTİ
Özkan, “TVF 2. Ligde bizleri gururla

temsil eden takımımızı, antrenörümüz

ve yöneticilerimizi tebrik ediyorum.
Önümüzdeki hafta sonu Süreyyapaşa
Gençlik Spor Kulübü ile oynanacak kar-
şılaşmadan da galip geleceklerini umu-
yorum. Tüm sporcularımıza başarılar
diliyorum” dedi. Öte yandan takım an-
trenörü Mustafa Cengiz de yaptığı açık-
lamada, “İnegölspor ile olan mücadeleden
galip ayrılmamız ve liderlik koltuğuna
oturmamız bizleri daha da hırslandırdı.
Son olarak Gaziantep Belediyespor’dan
transfer ettiğimiz Mustafa Selçuk da gü-
cümüze güç kattı. İstanbul’dan da gali-
biyetle dönmeyi umuyoruz” dedi.

(BÜLTEN)

Karacabey Belediyespor
Voleybol Takımı TVF 
2. Lig 1. Grup kendi
evinde İnegöl Belediyespor
ile karşılaştı. Salondan 3-1
galip ayrılan Karacabey
ekibi, ligde 4 haftalık
galibiyet serisinin sonunda
liderlik koltuğuna oturdu.

Kupa koleksiyoneri
Yağız'a, teklif yağıyor

Dünyanın En Genç Uluslararası Usta’sı
(IM) unvanına sahip satranç oyuncusu
Yağız Kaan Erdoğmuş’un ailesi, “Almanya
Satranç Federasyonu Yağız’a ülkesi adına
yarışması için teklifte bulundu. Vatan-
daşlık hakkından tutun, okuyacağı okul
bile ayarlandı. Ancak biz Türkiye Satranç
Federasyonu’ndan destek bekliyoruz.
Çünkü uluslararası turnuvalarda İstiklal
Marşı’mızın çalınmasını istiyoruz” dedi.

Bursa Nilüfer İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü Özel Öğretim Kurumları Şube

Müdürü Selahattin Erdoğmuş ve devlet
memuru Gülsüm Erdoğmuş’un iki ço-
cuğundan biri olan 11 yaşındaki Yağız
Kaan, Bursa Saadettin Türkün Orta-
okulu’nda 6’ncı sınıf öğrencisi. Anaoku-
lunda başladığı satrançta ilk büyük
başarısı 2019 Avrupa Yaş Grupları Şam-
piyonası’nda 8 yaş birinciliğiydi. Sonra
başarılar art arda geldi. 11 yaşında dün-
yanın en genç Uluslararası Usta’sı (IM)
unvanını aldı. 

(İHA)

11 yaşındaki satranç dahisi
Bursalı Yağız Kaan, bugüne
kadar elde ettiği 75 madalya
ve 40 kupa ile Uluslararası
Satranç Federasyonu (FIDE)
tarafından verilen Dünyanın
En Genç Uluslararası Ustası
unvanını kazandı. 



Sonbaharın kartpostallık çınarı

Sezai Karakoç
sempozyumu
bugün başlıyor

Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç,
vefatının birinci yılında Zeytinburnu Kültür
Sanat'ta iki gün sürecek sempozyumla anı-
lacak.

Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç,
vefatının birinci yılında Zeytinburnu Kültür
Sanat'ta iki gün sürecek sempozyumla anı-
lacak. Zeytinburnu Belediyesi tarafından
düzenlenen etkinlikte, akademisyen, yazar
ve şairler konuşmacı olarak yer alacak. Ka-
rakoç'un şairliği, şiirleri ve düşünce dünyasının
çeşitli yönleriyle ele alınacağı sempozyumun

18 Kasım'da yapılacak ilk oturumunda
Prof. Dr. Feridun Yılmaz, Prof. Dr. Kur-
tuluş Kayalı, Doç. Dr. Mehmet Bedri

Mermutlu ve Dr. Alim Kahraman
konuşmacı olarak yer alacak. "Mü-

tefekkir Şairin Dünyası" başlığıyla
gerçekleşecek oturumun başkan-
lığını ise Prof. Dr. Turan Karataş
üstlenecek.

SEMPOZYUMUN İKİNCİ 
GÜNÜNDE 4 OTURUM 

GERÇEKLEŞECEK
Prof. Dr. Yakup Çelik'in oturum baş-

kanlığını yapacağı "Sezai Karakoç Şiiri Ne
Söyler?" başlıklı ikinci oturumda Prof. Dr.
Alaattin Karaca, Hayriye Ünal, Ali Emre ve
Ömer Erdem konuşmacı olacak. Oturum
başkanlığını Prof. Dr. Ömer Türker'in üst-
leneceği "Dirilişin Çevresinde" programında,
Prof. Dr. Ekrem Demirli, Prof. Dr. Münire
Kevser Baş, Doç. Dr. Ahmet Murat Özel ve
Gülizar Mammadova konuşma yapacak.
Prof. Dr. Abdullah Uçman'ın başkanlığında
yapılacak "Batı ile Doğu Arasında Bir Şair"
başlıklı oturuma Dr. Celal Fedai, Habil
Sağlam, Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin ve
Prof. Dr. Ertan Ögen konuşmacı sandalye-
sinde yer alacak. "Sanat Sağanaklar" konulu
oturuma, Beşir Ayvazoğlu başkanlığında
Prof. Dr. Turgay Anar, Necip Tosun, Yıldız
Ramazanoğlu ve Enver Gülşen katılacak.
Cevat Özkaya'nın başkanlığında Prof. Dr.
Alev Erkilet, Asım Öz, Dr. İbrahim Durmaz
ve Yusuf Turan Günaydın'ın bir araya geleceği
son oturumda ise "Düşünce, Siyaset ve İs-
lamcılık" konusu ele alınacak. (AA)

18 KASIM 2022 CUMA Sayı: 2636 Fiyat: 2 TL

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşları
1100, 900 ve 600 olarak değişen çınar
ağaçları sarıya boyanan doğal haliyle gö-
rüntülendi. Yaban hayatı fotoğrafçısı Al-
per Tüydeş’in paylaştığı ‘900. Sonbaharını
yaşayan çınar ağacı’ fotoğrafı büyük be-
ğeni topladı. Ihlamur ormanlarında 2019
yılında keşfedilen çınar ağacı, Bursa’nın

en yaşlı çınarı unvanına sahip İnkaya
Çınarı'nı da geride bırakmıştı. Ağacı ilk
fotoğraflayarak ortaya çıkaran Tüydeş,
"Biz İnkaya Çınarı'na kardeş bekliyorken
büyükbabasını bulmuşuz. Yüzyıllardır
burada. Kim bilir gölgesinde kimler so-
luklandı. Ne fırtınalara, ne afetlere göğüs
gerdi. Yaşayan tarih" dedi.

Bayramdere Mahallesi sakinlerinden
Muhammet Çolak ise, "Çocukluğumuz
aslında bu ağaçların çevresinde geçti.
Yaşlı olduğunu biliyorduk. Ama bu denli
yaşlı olabileceğini tahmin etmemiştik"
diye konuştu. (İHA)

Bitlis'in Hizan
ilçesinin dağ

köylerinde
yapılan organik
üzüm pekmezi

büyük ilgi
görüyor.

Bitlis’in Hizan ilçesinin dağ
köylerinde yapılan organik üzüm
pekmezi büyük ilgi görüyor. Köy-
lüler dağ yamaçlarından topladık-
ları doğal üzümleri at sırtlarında
evlerine götüren köylüler imece
usulüyle 24 saat çalışıp pekmez
yapıyor. Bölgeye has bilinen Sincili
beyaz üzüm ve siyah üzümleri
önce havuzlarda çiğneyerek üzüm
suyu haline getiren köylüler, daha
sonra maya olarak kullandıkları
beyaz toprakla karıştırarak büyük
kazanlarda belli bir süre kaynatı-
yor. Pekmez kıvamına gelinceye
kadar pişirildikten sonra soğutulup
bidonlara doldurularak kışın tü-
ketilmek üzere kilerde bekletili-
yor.

Hizan ilçesine bağlı Harman-
döven köyünde üzüm pekmezi ya-
pan İhsan Kısa adlı vatandaş, yılın
bu mevsiminde bütün köy halkı
olarak üzüm pekmezi yaptıklarını
söyledi. Köylülerin geçiminin bü-

yük bir bölümünü yaptıkları pek-
mezden sağladıklarını belirten
Kısa, yaptıkları pekmezleri başta
Bitlis ve ilçeleri olmak üzere çevre
illere sattıklarını, hatta son 5 yıldır
İstanbul'a kadar götürüp pekmez
sattıklarını kaydetti.

“PEKMEZİMİZ DOĞALDIR”
Kısa, 30 yıldır üzüm pekmezi

yaptığını da hatırlatarak, “Yüz yıl-
dan fazladır köyümüzde üzüm
pekmezi yapılır. Üzüm pekmezi
yapımı atalarımızdan bizlere kalan
bir meslektir. Pekmezimiz doğal-
dır, sadece üzüm suyundan yapılan
bir pekmezdir. Pekmezin mayası
bölgede has bulunan beyaz top-
raktır. Başka bir katkı maddesi
yoktur. Ben 6 yıldır İstanbul'da
yaşıyorum. Her yıl sonbahar mev-
siminde köye gelerek üzüm pek-
mezi yapıyorum ve yaptığım pek-
mezi götürüp İstanbul'da satıyo-
rum” diye konuştu. (AA-İHA)

Tokat'ın Almus ilçesindeki 2 bin
rakımlı Dumanlı Yaylası'nda sonba-
harın son dönemlerinde ilkbahar ha-
vasının yaşanması nedeniyle küçük-
başların otlatılmasına de-
vam ediliyor. Baharın
gelmesiyle sürüleriyle
Dumanlı Yaylası'na
giderek konaklayan
göçerler ile Çevreli
beldesine bağlı Sarı-

göl, Bed-

renlik ve Çayırharman mezralarında
yaşayan sürü sahipleri, hayvanlarını
sonbahar gelmesine rağmen yeşilin
hakim olduğu meralarda besliyor.
Binlerce koyun ve keçi, yeşil ot-
laklarda yayıldıktan sonra ağıllara
alınıyor. Göçerler, kar yağışı dö-
nemine kadar hayvanlarını yaylada
otlatmaya devam edecek. Yaprak-
ları sarının tonlarına bürünen kayın,

meşe, ıhlamur ve meyve ağaçları
ile yeşil çimenlerin bütünleştiği

yaylalardaki eşsiz doğal güzel-
likler de görenleri etkiliyor.

(AA)

Fişekler patlıyor güneş tutuk hilal berrak
Dağ taş can evinden tekbir tekbir çağlayarak
Sultanım seni uğurlar bu ebedi bayrak
Sen ki kevseri namluyla içtin ırmak ırmak
Sen bir köprü, düştün de geçit verdi uçurum
Al kanlar içinde boyuna kurban olduğum

Albeni, albeni nur yüzün gök alnın boyadı al beni
Cennet tanıdığım bağrındaki albeni
Öcün sorayımda şehidim al beni
Uçtu bulut yeleli yiğidim gökten emin
Kanından tapusuyla ocağımdır bu zemin

Yemin dövüşte secdeye kırılan kalemin
Silahın bayrağın kuranın üstüne yemin
Cephanem hatıramdır gece gün yudum yudum
Sen gayret pınarım suyuna kurban olduğum
Şehidim, ruhum, melekler katında alptuğum
Yüreğim kor yüreğim pir yandı 
bir daha sönmez kor yüreğim
Kim demiş haini canda kor yüreğim
Yedi kat yerin dibine kor yüreğim
Gördüğüm tabut mu köy ufkunda seher vakti
Tabut değil yıldız yıldız mahyam yola çıktı
Dağ dağ omuzlarda geliyor ecelin tahtı
Semalar kıskanır ey makber sendeki bahtı
Sabrımda vurulan iç içe bin kere mazlum
Varını vakfetmiş huyuna kurban olduğum
Şehidim, ruhum, melekler katında alptuğum

Özümün özü bu girdapta kanayan
Sen asıl yar için akmayan kana yan
O yar özü kim bakar bu kana yan
Özüm özüm kanayan
Müjde ey toprak tuğbadır bu fidan bu civan
Şehidim ölümsüz fani gönüllerde divan
On binler yüz binler göz göz, saf saf hakka revan
Diyet alacağız billah top yekün bir cihan
Ölmedin sen bir oluştur bu bir şanlı doğum

Kütüğü göklerde soyuna kurban olduğum
Şehidim, ruhum, melekler katında alptuğum

İşte namazındayım, işte veda bayramı
Sundular bu mercan sükutta sonsuz meramı
Gayrı rahatta buldum canıma ilk haramı
Yalnız senin rütbene hasret sarar yaramı
Kalmayacak gümüş hilal okçusundan mahrum
Irz diye devraldık yayına kurban olduğum
Şehidim, ruhum, melekler katında alptuğum
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