
İnegöl Belediye Başkanı Alper Ta-
ban’ın uzun yıllardır kış dönemlerinde 
gerçekleştirdiği ‘Bereket Sofrası Halk 
Günleri Buluşmaları’ pandemi sürecinde 
verilen aranın ardından 2 yıl sonra geç-
tiğimiz hafta yeniden başlamıştı. Her 
hafta cuma sabahı farklı bir camide dü-
zenlenen ‘Bereket Sofrası’ halk günleri 
buluşmalarının ikincisi bu sabah Kemal-
paşa Mahallesinde Yeşil Camide gerçek-
leştirildi. Birlik ve beraberliğin artması 
ve vatandaşlar ile kucaklaşma adına dü-
zenlenen Bereket Sofrası buluşmasında 
vatandaşlar istek, şikayet ve dileklerini 
ilk ağızdan Başkan Taban ve ilgili yöne-
ticilere iletme fırsatı buldu. Kılınan sabah 
namazının ardından mahalle sakinleri 
ve cami cemaatiyle simit, zeytin ve peynir 
ile kahvaltı yapılırken, aynı zamanda 
mahallenin ve bölgenin sorunları dinle-
nerek birlikte ortak çözümler üretiliyor. 

YEŞİL CAMİ CEMAATİYLE BULUŞTU 
Belediye Başkanı Alper Taban ile 

beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı 
Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve AK 
Partili yöneticilerin katılımıyla gerçek-
leşen Bereket Sofrası etkinliğinde, sabah 
namazının kılınmasının ardından ca-
minin avlusunda bulunan çay ocağında 
cemaatle birlikte kahvaltı sofrasına ge-
çildi. Zeytin, peynir ve simitle yapılan 
kahvaltı sonrası vatandaşlara hitaben 
konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, 
“Bereket sofrası adı altında sizlerle bu-
luşmaya devam ediyoruz. Pek çok hiz-

metler yapmaya devam ediyoruz ama 
bana göre vatandaşımızla bir ve beraber 
olduğumuz, acısını, sevincini paylaştı-
ğımız, hastalığında, bir ihtiyacında ya-
nında olmak bizler için en büyük hizmet. 
Artık iletişim kanalları çok güçlü. Bizlere 
WhatsApp hatlarımız üzerinden, 153 
Çözüm Merkezimizden ve bizzat gelerek 
sorunlarınızı, önerilerinizi, eleştirilerinizi 

iletebiliyorsunuz. Bizler buraya şehri-
mizde şunu yaptık bunu yaptık demeye 
gelmedik. Ancak vatandaşlarımızın kendi 
muhitlerinde veya şehrimizin genelinde 
gördüğü eksik ve aksakları, taleplerini 
bu buluşmalar vesilesiyle bizlerle pay-
laşabilir diyoruz. Bu da bizim için bir 
fırsat, imkan oluyor. Aldığımız notları 
ekip arkadaşlarımızla birlikte çözmek 
için adımlar atıyoruz” dedi. 

ULUDAĞ’IN KAYNAK SUYU  
ÇEŞMEDEN AKACAK 
Kemalpaşa Mahallesinin İnegöl’ün 

en büyük mahallelerinden olduğuna de-

ğinen Başkan Taban, altyapı çalışmaları 
hakkında da bilgiler vererek şöyle devam 
etti, “Yaklaşık 25 bin nüfusa sahip. Bu 
dönemde biz biraz daha altyapı çalış-
malarına ağırlık verdik. Bizlere verilen 
raporlarda en başta içme suyu hatları 
olmak üzere yenilenmesi gerektiği ifade 
edildi teknik arkadaşlarımız tarafından. 
İçme suyunda yüzde 70 kayıp kaçağımız 

vardı. Yüzde 70’i çatlayan, patlayan bo-
rulardan toprağa kaçıyor. İsraf olan bir 
su var burada. Tabi kaynak suyun yüzde 
70’i gidince eksik kalıyor ve bu kısmı 
kuyu suyundan, yeraltından alıyoruz. 
Aldığımız suyu kaynak suyu ile birleştirip 
şebekeye ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu da 
suyun lezzeti ve tadının değişmesine 
vesile oluyor. Biz şöyle bir hedef koyduk 
vatandaşımız için dedik ki madem Ulu-
dağ’ın dibinde, kaynağında yaşıyoruz, 
Uludağ’ın suyunu vatandaşımızın evine 
kadar ulaştıralım. Bu düşünceyle içme 
suyu hatlarını yeniliyoruz.” (İHA)

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği ta-
rafından düzenlenen ‘12. Bursa Yenilikçilik Sem-
pozyumu ve 5. Yenileşim Ödülleri’nde büyük 
ödül, akıllı şehircilik ve inovasyona yönelik ya-
tırımlarıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
oldu. Ödülü BUSİAD Başkanı Buğra Küçükka-
yalar’ın elinden alan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, “Gelişen ve değişen dünyamızda 
Bursa olarak hep önde olalım. Çünkü Bursa, 
ilklerin şehri. Büyük ödüle layık görülmek bizim 
için büyük mutluluk” dedi.  n 4. sayfada

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, ba-
şörtüsü Anayasa değişikliği teklifinin TBMM 
Başkanlığı’na sunulması öncesi basın toplantısı 
düzenledi. Zengin, “Biz uzun bir yoldan geli-
yoruz. Gelene kadar Anayasa değişikliği üze-
rinde çalışırken geçmişte bıraktığımız hatıralar 
canlandı. Ben çok ağladım. Arkadaşlarım da 
aynı şeyi düşünmüştür.” dedi.  n 7. sayfada

Ocak-Kasım  2022 dönemindeki 11 milyar 864 
milyon 491 bin dolarlık dış satımla, en iyi 
yıllık performansı gösterdiği 2021’i geçmeyi 
başaran sektör temsilcileri ihracatın 4’te birini 
ana pazar Almanya’ya yaptı. 11 aylık süreçte 
200’den fazla ülke, serbest bölge ve özerk böl-
geye yan sanayi ürünü satıldı.  n 5. sayfada

Otomotiv yan sanayi 
ihracatı zirveyi gördü  
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Zengin: “Hem başı açık 
hem başörtülü kadınları 
güvence altına alıyor” 

“Teröristlerle 
mücadelemizde 

kimse hesap  
soramaz” 

Erdoğan: 

Türk iktisatçı,  
akademisyen ve eğitimci
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Uludağ’ın kaynak suyu  
İnegöl’de evlere ulaşacak
Uludağ’ın kaynak suyu  
İnegöl’de evlere ulaşacak

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban bu hafta Kemalpaşa Mahallesi’nde Yeşil Cami’de 
mahalle sakinleri ve cemaatle bir araya geldi. Başkan Taban, bölgede devam eden altyapı 
çalışmaları hakkında bilgiler vererek; “Biz şöyle bir hedef koyduk; Uludağ’ın suyunu 
vatandaşımızın evine kadar ulaştıralım. Bu düşünceyle içme suyu hatlarını yeniliyoruz” dedi.

İçme suyu altyapısı ile ilgili pro-
jelerde yarıya gelindiğinin altını çizen 
Başkan Taban, “İnegöl’de içme suyu 
altyapısıyla ilgili yüzde 50’ye ulaştık. 
Kalan yüzde 50’lik kısımla ilgili de 
Bursa Büyükşehir Belediyemiz yeni 
bir ihale gerçekleştirdi, neticelenme 
aşamasında. Ancak şehrimizin altyapı 
çalışmalarında bir miktar daha za-
mana ihtiyacı var. Kanalizasyon ve 
yağmur sularıyla ilgili de ayrı çalış-
malar olacak. Şu anda yağmur ka-
nallarımız yok. Yağmur suları kana-
lizasyona gidiyor. Kanalizasyonlar 
doğrudan arıtmaya gidiyor. Bizim 
yağmur suyunu kanalizasyondan 
ayırıp derelerimize deşarj etmemiz 
gerekiyor. Ancak bunlar zor ve zah-
metli çalışmalar. En çok şikayet al-
dığımız konular bunlar. Başkanım 
buralar kazıldı, kapatılmasını istiyoruz 
diyor vatandaşlarımız. Ancak çökme 
süresini beklemeden buraları asfalt-
larsak, bu defa kısa süre sonra asfaltın 
çöktüğünü görüyorsunuz. O zaman 
da ne biçim asfalt atıyorsunuz, işinizi 
düzgün yapın deniyor. O yüzden 
ben biraz daha sabır istiyorum” şek-
linde konuştu. Konuşmanın ardından 
Başkan Taban mahalle sakinlerinin 
sorunlarını dinlerken, bölgenin prob-
lemlerine ilişkin istişareler yapıldı 

YÜZDE 50’Sİ 
TAMAMLANDI

n Haberi 7’de

 “Çocuğun cinsel 
istismarı kabul 

edilemez”  

Yanık:

n Haberi 6’da

Nasip olmayınca…
Bursa’dan sattığı aracı Giresun’a götürüp teslim 

etmek için yola çıkan şahıs, Samsun’da yaptığı kazada 
babasıyla birlikte yaralanırken, araç ise hurdaya 
döndü. Samsun’daki kaza, Çarşamba ilçesi Samsun-
Ordu karayolu Gelemen mevkisinde sabaha karşı saat 
05.30 sıralarında meydana geldi. n 3. sayfada

BUSİAD büyük ödülü 
Büyükşehir’e!

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Uludağ Üniversitesi 
işbirliğiyle ‘Türk dünyasında kadın olmak’ ana temasıyla 
düzenlendiği Uluslararası Kadın Çalışmaları Kongre-
si’nde, ekonomiden sosyal hayata kadar tüm yönleriyle 
kadınların durumu ele alındı.

Türk kadınına  
uluslararası bakış

 8. sayfada

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 
devam eden market denetimleri, fahiş fiyat ve 
kasa-etiket uyumu gibi konularda işletmeleri in-
celiyor. 2022 yılında yapılan denetimlerde farklı 
hususlarda 191 işletmeye idari yaptırım uygula-
nırken, 47 işletme ise haksız fiyat artışına konu 
ürün ve ürünler ile alakalı tespit yapılarak Ticaret 
İl Müdürlüğüne bildirildi. n 8. sayfada

İnegöl’de marketler 
denetim altında

Yıldırım’da gençlerden 
yürekleri ısıtan proje

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz gençlerle birlikte, sokak hayvanları 
için yuva yapıp boyadı. Yıldırım Belediyesi, farklı birimlerde kullanıldıktan sonra 
işlevini tamamlayan atık malzemeleri sokak hayvanları için sıcak yuvaya dönüştürüyor. 
Farklı birimlerde kullanılan, palet, vinil gibi malzemeler, Fen İşleri atölyelerinde 
kedi yuvasına dönüştürüldükten sonra Cumalıkızık Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve 
Tedavi Merkezi’nde kedi sahiplenen hayvanseverlere hediye ediliyor.  2. sayfada
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Yıldırım Belediyesi, farklı birim-
lerde kullanıldıktan sonra işlevini 
tamamlayan atık malzemeleri sokak 
hayvanları için sıcak yuvaya dönüş-
türüyor. Farklı birimlerde kullanılan, 
palet, vinil gibi malzemeler, Fen İşleri 
atölyelerinde kedi yuvasına dönüş-
türüldükten sonra Cumalıkızık Sa-
hipsiz Hayvan Bakımevi ve Tedavi 
Merkezi’nde kedi sahiplenen hay-
vanseverlere hediye ediliyor. Yıldırım 
Belediyesi Değirmen Gençlik iyilik 
ekibi gönüllüleri Yıldırım Belediye 
Başkanı Oktay Yılmaz ile birlikte 
Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde 
geri dönüşüm malzemelerinden ha-
zırlanan kedi evlerini rengarenk bo-
yadılar. 

3 BİN HAYVANA SICAK YUVA 
2019 yılından bu yana 3 bin sokak 

hayvanının sahiplendirilmesine ön-
cülük ettiklerini ifade eden Başkan 
Oktay Yılmaz, “Bizler, ibadethane-
lerimizi kuş evleri ile bezemiş, soğuk 
kış aylarında yaban hayvanlarını bes-
lemek için vakıflar kurmuş bir me-
deniyetin temsilcileriyiz. Bugüne ka-

dar 2 bin 94 
sokak hay-
v a n ı n ı n 
s a h i p -
lendi-
r i l -
me-
sine ön-
cülük ede-
rek, onla-
rın sıcak bir 
yuvaya ka-
v u ş m a s ı n a 
katkı sağladık. 
Bu sorumluluk 
ve bilinçle çalış-

malar ımızı 
sürdüreceğiz. 
Fen İşleri 
M ü d ü r l ü -
ğü’müz, ‘Ve-

teriner İşleri 
M ü d ü r l ü -

ğü’müzün talebi 
üzerine, parke tesi-

sinde kullanılamayan 
ahşap palet parçaların-
dan oluşan kedi evle-
rinin kasasını ve Kül-

tür Müdürlüğü’müzün 
kullanmış olduğu vinil afişlerini 

de çatı kaplama malzemesi olarak 

kullanıp 40 adet kedi evi hazırladı. 
Bizler de Değirmen Gençlik ekibi-
mizin iyilik gönüllüleri ile birlikte 
işin mutfağı olan şantiyemizde kedi 
evlerini rengarenk boyadık. Soğuk 
kış günlerinde minik dostlarımız için 
kullanılmayan atık paletleri ve çe-
lenkleri sıcak yuvalara dönüştüren 
ekip arkadaşlarımı ve çevresine du-
yarlı genç kardeşlerimi bu farkında-
lıklarından dolayı tebrik ediyor, il-
çemizin sessiz sakinlerini sıcak yu-
vaya kavuşturan hemşehrilerimize 
de teşekkürlerimi sunuyorum” ifa-
delerini kullandı.  

(Bülten)

Yıldırım’da yürekleri ısıtan proje

Ormankadı, Kumkadı ve Kurşunlu 
mahallerinde uygulamaya başlanan köy 
yaşam merkezleri, Halk Eğitim Merkezi 
öncülüğünde yetişkinlere ve öğrencilere 
yönelik kurslara ev sahipliği yapıyor. 
Mustafakemalpaşa kırsalında atıl olan 
köy okul binaları eğitim kurumu olarak 
veya farklı ihtiyaçları karşılayacak şekilde 
değerlendirildi. Köy yaşam merkezleri 
olarak sosyal hayata kazandırılan proje 
ile bu okullar, ihtiyaçlar doğrultusunda 
anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüp-
hane, matematik, doğa, bilim ve tasarım 
gibi farklı alanda hizmet veren atölyelerle 
gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal 
etkinliklerin yapılacağı alanlar olarak 
kullanılmaya başlandı. 

3 MAHALLEDE UYGULANIYOR 
Projede Mustafakemalpaşa’da Or-

mankadı, Kumkadı ve Kurşunlu mahal-
lelerinde ‘Köy Yaşam Merkezleri’ kuru-
lurken, İsmail Hakkı Şenpamukçu Halk 
Eğitimi Merkezi tarafından çeşitli alan-
larda başlatılan eğitim faaliyetleri mahalle 
halkı tarafından büyük ilgi gördü. Or-
mankadı Mahallesi Köy Yaşam Merke-
zi’nde yetişkinlere yönelik olarak çevre 
ve iklim değişikliği ile mücadele ve far-
kındalık, okuma-yazma kursları ile öğ-
renciler için zekâ oyunları gibi kurslar 
açıldı. Kumkadı Mahallesi’ndeki Köy Ya-
şam Merkezi’nde yine yetişkinlere yönelik 
olarak giyim ve üretim kursları, Kurşunlu 
Mahallesi Köy Yaşam Merkezi’nde ise 
yetişkinlere yönelik olarak din eğitimi 
alanında kurslar açıldı. 

TALEPLERE YANIT VERECEK 
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zafer 

Göllü, Köy Yaşam Merkezleri haricindeki 
birçok mahallede faaliyetlerin aktif bir 
şekilde sürdüğünü, bununla birlikte muh-
tarlar ve kırsal mahallelerdeki vatandaş-
lardan gelecek talepler doğrultusunda 
yeni kurslar açabileceklerini belirtti. 
(İHA)

Nilüfer Belediyesi’nin, İnstitut français 
Türkiye ve Bursa Türk-Fransız Alliance Fran-
çaise Kültür Derneği ile birlikte düzenlediği 
Fransız Sinema Haftası, “Adieu les cons” fil-
minin gösterimiyle başladı. Konak Kültür-
evi’nde gerçekleşen film festivalinde 5 Fransız 
yapımı izleyici ile buluşuyor. Nilüfer Beledi-
yesi’nin İnstitut français Türkiye ve Bursa 
Türk-Fransız Alliance Française Kültür Der-
neği ile birlikte düzenlediği Fransız Sinema 
Haftası, 8-10 Aralık tarihleri arasında Fransız 
yapımı filmleri, sinema tutkunlarıyla buluş-
turuyor. Fransız Sinema Haftası çerçevesinde 
gerçekleştirilen Gezici Film Festivali, birbi-
rinden güzel Fransız filmlerinin Türkçe 
altyazılı gösterimleriyle, sinemaseverlere 
şölen yaşatacak. Gezici Film Festivali, Gazi-
antep, Ankara, Antalya gibi çeşitli illerin ar-
dından Nilüfer Belediyesi’nin ev sahipliğinde, 
Bursalı sanatseverlerle buluştu. Bu yıl ikincisi 
gerçekleştirilen festival, Konak Kültürevi’ndeki 
açılış kokteyli ve komedi türündeki “Adieus 
les cons” filminin gösterimiyle başladı. Nilüfer 
Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız ile 
Bursa Türk-Fransız Alliance Française Kültür 
Derneği Başkanı Mehmet Erbak’ın da açılışına 
katıldığı festival, ilk günden beyaz perde 
tutkunlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Açılışta 
konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı 
Zafer Yıldız, Konak Kültürevi’nin, Nilüferliler 
için sinema buluşmalarının vazgeçilmez 
adresi haline geldiğini belirterek, “Başka Si-
nema” çerçevesinde sinema tutkunlarının 
her gün bir film izleme şansı bulduğunu 
söyledi. Yıldız, “Herkese film şöleni yaşatacak 
bir etkinliği gerçekleştirmenin heyecanını 
yaşıyoruz. İlki geçen yıl gerçekleşen Fransız 
Sinema Haftası’na ev sahipliği yapıyor ol-
maktan, çok değerli filmleri bu etkinlikte si-
nemaseverlerle buluşturacak olmaktan dolayı 
mutluyuz. 10 Aralık’a kadar devam edecek 
Fransız Sinema Haftası, eminim ki sinema 
tutkunlarını da güzel bir yolculuğa çıkaracak. 
Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. Bursalıları bu sinema şölenini 
kaçırmamaları tavsiyesinde bulunuyorum” 
diye konuştu. Nilüfer Belediyesi’nin, Bursalıları 
kültür sanat etkinlikleriyle buluşturmaya 
devam edeceğini ifade eden Yıldız, “Beledi-
yecilik sadece yol, park yapmak değildir. 
Bunlar da sorumluluğumuz da ama biz, 
insanı eğitmeye, insana değer vermeye ve 
insanı odağına almaya bundan sonra da de-
vam edeceğiz” dedi. Bursa Türk-Fransız Al-
liance Française Kültür Derneği Başkanı 
Mehmet Erbak da, Türkiye Fransa ilişkilerine 
değinerek, derneğin faaliyetlerini paylaştı. 
Erbak, Fransız Sinema Haftası’na ev sahipliği 
için Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür etti. Ko-
nuşmaların ardından Fransız Sinema Haf-
tası’nda ilk gün, 2021 yılında en iyi film 
dahil 7 Cesar ödülüne değer görülen komedi 
türündeki “Adieu les cons” filmi, Konak Kül-
türevi Serdar Şafak Sahnesi’nde gösterime 
sunuldu. Yönetmenliğini Albert Dupontel’in 
yaptığı 2020 çıkışlı film, 43 yaşında ağır 
hasta olduğunu öğrenen Suze Trappet’in, 
15 yaşındayken terk etmek zorunda kaldığı 
çocuğu arayışı esnasında tanıştığı 50’li yaşlarda 
tam bir tükenmişlik içindeki JB ve etkileyici 
bir coşkuya sahip kör bir arşivci olan Bay 
Blin ile yaşadığı imkansız olduğu kadar muh-
teşem bir macerayı konu ediniyor. Fransız 
Sinema Haftası’nda 9 Aralık Cuma günü 
saat 18.00’de dans üzerine muhteşem bir 
belgesel olan “Les Indes galantes” ve saat 
20.30’de Cannes Film Festivali seçkisinde 
de yer alan iyi bir ekolojik gerilim örneği 
olan “Rogue” filmleri, Konak Kültürevi’nde 
gösterime sunulacak. Fransız Sinema Haf-
tası’nın son günü olan 10 Aralık Cumartesi 
günü saat 15.00’da ise genç izleyiciler için 
animasyon filmi Petit Vampire, saat 18.00’de 
de Venedik Film Festivali’nde de gösterilen 
Fransız-Tunus draması “Un fils” filmleri iz-
leyicilerle buluşacak. Festivale katılmak 
isteyen sinema severler, biletlere 
https://bilet.nilufer.bel.tr web sitesinden 
temin edebiliyor. (İHA)

Uluslararası Türk Kültürü Teşki-
latı’na (TÜRKSOY) üye ülkelerinin fo-
toğraf aracılığı ile Türk kültür ve sa-
natlarının ortak yönlerini belgelemek, 
Türk halklarının gönül birlikteliğini 
ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak 
Türk kültürünü gelecek nesillere ak-
tarmak amacıyla düzenlenen Uluslar-
arası Fotoğraf Yarışması’nın ödül tö-
reni, Atatürk Kongre ve Kültür Mer-
kezi’nde yapıldı. Dijital (Sayısal) kate-
gori ve drone kategorisi olmak üzere 
iki bölümden oluşan yarışmaya toplam 
1799 fotoğraf katılmıştı. 82 fotoğrafa 
ödül verilirken, 64 adet fotoğraf da 
sergilemeye değer görüldü. 

“BURSA’MIZI TANITMA  
İMKANI BULDUK” 
Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın 

ödül töreninde konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’yı 
Türk dünyasının kalbi yaptıklarını, 

uzun yıllar hafızalarda kalacak güzel 
işlere imza attıklarını kaydetti. Başkan 
Aktaş, “Farklı coğrafyalardaki Türklerin 
kardeşliğini güçlendirmek amacıyla 
güzel etkinlikler yaptık. Bursa’mızı 
tanıtma fırsatını bulduk. Bu sene Türk 
Dünyası Kültür Başkenti olarak ger-
çekleştirdiğimiz fotoğraf yarışmamız 
da sonuçlandı. Birbirinden kıymetli 
eserlerin geldiği yarışmamıza katılan 
tüm fotoğraf gönüllülerine teşekkür 
ediyorum. Ödül kazanan katılımcıla-
rımızı tebrik ediyorum. Artık Türk 
Dünyası Kültür Başkenti unvanımız, 
can Azerbaycan’ımıza, Şuşa’ya gidiyor. 
Azerbaycan’a destek vereceğiz ve bu 
birliktelik artarak devam edecek” dedi. 
Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı 
Serpil Yavaş da bu tür etkinlikler ile 
her zaman fotoğrafa gönül verenlerin 
yanında olan Başkan Aktaş’a teşekkür 
etti. Yavaş, derece elde eden eser sa-
hiplerini kutladı. Konuşmaların ar-
dından Sayısal (Dijital) kategorinin 
birincisi Alaattin Şenol, ikincisi Gürsel 
Egemen Ergin ve üçüncüsü Hamdi 
Şahin ile Drone kategorisinin birincisi 
İlyas Malçok, ikincisi Gülin Yiğiter ve 
üçüncüsü İsmail Hakkı Yalçın, man-
siyon ve özel özel ödül sahipleri ödül-
lerini Başkan Aktaş ile protokol üye-
lerinin elinden aldı. (İHA)

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), 
Uluslararası Türk Kültürü ve Mirası 
Vakfı ile bilimsel, sanatsal ve kültürel 
alanlarda işbirliği protokolü imzaladı. 
Kurumlar arasında yapılan anlaşma ile 
Türk Dünyası üzerine akademik çalış-
malar da yürütülecek. 

BUÜ Türk Devletleri ve Akraba Top-
lulukları Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi (TÜDAM), Türk Dünyası ile kültürel 
yakınlaşma çalışmalarını hızla sürdü-
rüyor. Hayata geçirdiği projeler sayesinde 
bu coğrafyadaki birçok üniversite ve 
kurumla ortak çalışma sahası açan TÜ-
DAM, son olarak Uluslararası Türk Kül-
türü ve Mirası Vakfı ile işbirliği yapma 
kararı aldı. Hazırlanan protokole BUÜ 
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz 
ve Vakıf Başkanı Günay Efendiyeva 
imza attı. Rektörlük Binası’nda gerçek-
leştirilen imza töreninde konuşan Prof. 
Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Türk Dünya-
sı’nda bulunan tüm ülkeleri kardeş gibi 
gördüklerini ve burada faaliyet gösteren 

kurumlar ile her türlü işbirliğine açık 
olduklarını vurguladı. Gönül bağı ile 
bağlı oldukları Türk Cumhuriyetlerin-
deki üniversitelerin birçoğuyla akademik 
ve bilimsel anlamda çalışmalar yürüt-
tüklerini kaydeden Rektör Prof. Dr. 
Ahmet Saim Kılavuz, “Bursa Uludağ 
Üniversitesi olarak dost ve kardeş ül-
kelere kapılarımız her zaman sonuna 
kadar açık olacak. Oradan gelen işbirliği 
ve destek taleplerini asla geri çevirmedik. 
Bundan sonra da çevirmeyeceğiz. Üni-
versitelerin yanı sıra kurum ve kuru-

luşlar ile ilişkilerimizi diri tutmaya 
gayret ediyoruz. Uluslararası Türk Kül-
türü ve Mirası Vakfı da bu kurumlar 
arasında yer alıyor. Yapacağımız işbirliği 
protokolü sayesinde son derece kıymetli 
projelere imza atacağımıza gönülden 
inanıyorum” diye konuştu. Uluslararası 
Türk Kültürü ve Mirası Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Günay Efendiyeva ise 
Bursa Uludağ Üniversitesi’nin Türki-
ye’deki üniversiteler arasında seçkin 
bir yeri bulunduğuna işaret ederek, 
“Böylesine deneyimli ve donanımlı bir 

üniversite ile işbirliği yapacak olmaktan 
dolayı son derece gururluyuz. Vakfı-
mızda yürütmeyi planladığımız proje-
lerimize Üniversitemizden akademik 
ve bilimsel destek isteyeceğiz. TÜDAM 
ile ortak çalışmalar yapacağız. Destekleri 
ve katkıları için üniversitemizin yöne-
ticilerine de teşekkür ediyoruz” açıkla-
masında bulundu. TÜDAM Müdürü 
Doç. Dr. Erdem Özdemir de kuruldukları 
ilk günden itibaren Türk Dünyasındaki 
kurum ve kuruluşlar ile çok sayıda proje 
düzenlediklerinin altını çizdi. Vakıf ile 
bilimsel, sanatsal, kültürel alanlar başta 
olmak üzere akademik ve stratejik an-
lamda da kıymetli çalışmalara imza 
atacaklarına inandığını söyleyen Doç. 
Dr. Erdem Özdemir, işbirliğinin geniş-
leyerek devam edeceğine inandığını 
ifade etti. Protokol töreninde TÜDAM 
Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Sıla Türkay 
Yavuzel, Vakıf Türkiye Temsilcisi Nuri 
Aksu ve Vakıf Azerbaycan Temsilcisi 
Leyla Hasanova da hazır bulundu. (İHA)

Avrupa’nın en büyük kitabevi bkmki-
tap, her ay şubelerinde çocuklara yönelik 
birçok etkinlik düzenliyor. Özlüce, FSM 
ve İstanbul yolu şubelerinde çocukların 
sosyalleşmesini sağlayan bkmkitap, fi-
ziksel ve bilişsel gelişimini destekleyen 
eğlenceli etkinlikler düzenliyor. Mon-
tessori oyun grubu, Orff yaklaşımlı ritim 
atölyesi, 1 masal 1 hareket, uykudan 
önce masal, kilden figür atölyesi, ebru 
atölyesi, sulu boya atölyesi ve tiyatro 
Kulübü gibi farklı yaş gruplarına ve ilgi 
alanlarına uygun bu etkinlikler çocuklar 
tarafından çok seviliyor. Ailelerin yoğun 
ilgi gösterdiği etkinlik, süreleri ve katılımcı 
sınırı her etkinliğe göre farklılık gösteriyor. 
Etkinliklerle ilgili detaylı bilgiler bkmki-
tapcocuk ve bkmkitapkafe instagram 
hesapları üzerinden paylaşılıyor. (İHA)

Çocuklar  
bkmkitap’ta mutlu

Nilüfer’de Fransız 
Sinema Haftası başladı

Yıldırım Belediye 
Başkanı Oktay Yılmaz 
gençlerle birlikte, sokak 
hayvanları için yuva 
yapıp boyadı.

BUÜ, TÜDAM ile proje ortaklığı yapacak

Mustafakemalpaşa’da  
okullar köylerin kalbi oluyor
Tarım ve Orman Bakanlığı ile 
Milli Eğitim Bakanlığı arasında 
yapılan iş birliği projesi 
çerçevesinde, 
Mustafakemalpaşa’da 
kullanılmayan köy okulu 
binaları, köy yaşam 
merkezlerine dönüştürüldü.

Büyükşehir Belediyesi’nin, 
Türk Dünyası Kültür Başkenti 
etkinlikleri çerçevesinde 
düzenlendiği Uluslararası 
Fotoğraf Yarışması’nda 
dereceye giren fotoğrafçılar 
ödüllerine kavuştu.

Bursa kareleri ödüllendirildi



Bursa’da 28 istasyonda 558 per-
sonel, 127 araçla hizmet veren Bü-
yükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Baş-
kanlığı’na bağlı ekipler, Kasım ayında 
1001 yangın, 656 arama kurtarma 
ve önleyici tedbir, 29 diğer itfaiye 
hizmetleri olmak üzere bin 686 olaya 
müdahale etti. Olaylarla alakalı 154 
itfaiye raporunun hazırlandığı Kasım 
ayında, 24 denetim gerçekleştirildi. 
En acı yangın 9 Kasım’da Yıldırım’da 
8’i çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği 
Değirmenönü’ndeki facia olmuştu. 
Ayrıca Karesi Tekstil’e ait Organize 
Sanayi Bölgesi’ndeki yangın ise 1 Ka-
sım’da yaşanmış ve 72 saatte yüzlerce 
itfaiye görevlisi ve onlarca aracın ka-
tılımıyla söndürülmüştü. (İHA)
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Nasip olmayınca…
Bursa’dan sattığı aracı 
Giresun’a götürüp teslim 
etmek için yola çıkan şahıs, 
Samsun’da yaptığı kazada 
babasıyla birlikte 
yaralanırken, araç ise 
hurdaya döndü.

Samsun’daki kaza, Çar-
şamba ilçesi Samsun-Ordu 
karayolu Gelemen mevki-
sinde sabaha karşı saat 05.30 
sıralarında meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Bursa’da 
ikamet eden Muzaffer Pektaş 
(23) sattığı 16 AJL 778 plakalı 
otomobilini Giresun’a teslim etmeye 
götürürken Samsun’da önüne çıkan 
köpeğe çarpmamak için manevra yapınca 
direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan 
çıkıp orta refüjdeki demir aydınlatma di-
reğine çarptı. Kazada hurdaya dönen araçta 
bulunan Muzaffer Pektaş ile babası Ali Pektaş 
(53) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Samsun 
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alındı. Araç sürücüsü Muzaffer 
Pektaş, “Bursa’da ikamet ediyorum. Aracımı 
Giresun’a amcama sattım. Teslim etmeye gö-
türürken yolda önüme köpek çıktı. Köpeğe 
çarpmamak için manevra yapınca kaza oldu. 
Bu aracımı teslim edip yerine Ordu’nun Fatsa 
ilçesinde satın aldığı başka bir otomobili teslim 
alıp geri dönecektik” dedi. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. (İHA)

İtfaiyenin zor 
Kasım’ı!

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye Daire Başkanlığı, Kasım 
ayında bin 686 olaya müdahale 
etti. Kasım ayındaki yangınlarda 
bir çok fabrika kül olurken, 8’i 
çocuk 9 kişi de Yıldırım’daki ev 
yangınında hayatını kaybetmişti. 
Karesi Tekstil yangını da 3 gün 
boyunca sürmüştü.

İzmir-Bursa İstanbul Otoyo-
lu’Ndaki olay,  Orhangazi yakınla-
rında meydana geldi. Alınan bilgiye 
göre; Mehmet Akın (47) idaresindeki 
49 AAH 798 plakalı Bursa’dan İs-
tanbul istikametine doğru seyir ha-
lindeyken dorsenin lastiklerinden 
yanmaya başladı. Sürücünün son 
anda yangını farkedip emniyet şe-
ridine çektiği TIR’ın kupa bölümünü 
dorseden son anda ayıran sürücü 

daha sonra yangın tüpü ile alevlere 
müdahale etmek istedi. 

TÜM DORSEYİ ALEVLER SARDI 
Yangın kısa sürede büyüyerek 

dorseyi sardı. Rulo karton yüklü ol-
duğu belirlenen dorse bir anda alev 
topuna dönerken olay yerine gelen 
itfaiye ekipleri yanan dorseye mü-
dahale etti. Dorse yangını nedeniyle 
otoyolda trafik kontrollü olarak sağ-
lanırken, jandarma ekipleri olayla 
ilgili soruşturma başlattı (İHA)

Bursa’da otobanda bir tırın 
dorsesinde çıkan yangın 
hareketli saatlere sebep 
oldu. Sürücü ise dorseyi 
tırdan ayırarak büyük bir 
facianın önüne geçerken; 
dorsenin alev alev yanma 
anı ise kameraya yansıdı.

Otoyolda TIR’da çıkan 
yangında dorse küle döndü

Bursa’da çocukların ses yapmasından 
dolayı çıkan tartışma sonucu komşu-
suna kurşun yağdıran zanlı adliyeye 
sevk edildi. Akıl almaz olay, önceki gün 
saat 15.00 sıralarında Yıldırım’a bağlı 
Şirinevler Mahallesi Ulubatlı Hasan So-
kak’ta 4 katlı bir apartmanın giriş ka-
tında meydana geldi. İddiaya göre, 
İsmet Y. (30) alt komşusu Süleyman 
Ö. (23) ile çocukların ses yapmasına 
sinirlenerek tartışmaya başladı. Tar-
tışmanın büyüdüğü olayda İsmet Y., 
belindeki silahı çıkartarak Süleyman 
Ö.’ye ateş etmeye başladı. Vücuduna 
altı mermi isabet eden genç adamın 
eşi 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. 
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk 

edildi. Ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim 
ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 
Süleyman Ö. ameliyata alındı. Olay 
sonrası harekete geçen Asayiş Şube 
Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekip-
leri kaçan şüpheli İsmet Y.’yi yakalayarak 
gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri 
tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. 
(İHA)

Çocukların sesine kızdı 
komşusuna kurşun yağdırdı

Bursa’da bir Kartal sürücüsü, ke-
silmiş araç tavanını kendi aracının üs-
tüne koyarak götürdü. O anlar trafik-
teki başka bir sürücünün cep telefon 
kamerasına yansıdı. 

Osmangazi’deki olay Kükürtlü Cad-
desi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, bir sürücü götüreceği araç tava-
nını değişik bir yöntem deneyerek ta-
şıdı. Kendi aracının üstüne koyarak 
götürdüğü araç tavanını görenler göz-
lerine inanamazken o anlar cep telefon 
kamerasına yansıdı. (İHA)

Trafikte kural yok tedbir yok!

Hesap hatası…

Bursa’da kamyonet sürücüsü 
mesafeyi ayarlamayınca altgeçitte 
sıkıştı. Sıkışan kamyonet polis 
ekipleri tarafından kurtarıldı. 

Yıldırım’daki olay Şükraniye 
Mahallesi’nde meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, S.S. idaresindeki 
16 FA 735 plakalı kamyonet ka-
sasının metre yüksekliği hesapla-
mayınca altgeçitte sıkıştı. İhbar 
üzerine olay yerine gelen polis 
ekipleri trafik yoğunluğu oluşma-
dan çekici yardımıyla kamyonet 
sıkıştığı yerden kurtardı. (İHA)

Yanlışlıkla  
kendini bıçakladı

İnegöl’de bir kadın, buzları bı-
çakla kırmaya çalıştığı sırada ken-
dini karnından yaraladı. İnegöl’deki 
olay, Çitli Mahallesi’nde bir evde 
meydana geldi. İlknur T. (37) buz-
dolabının buzluğundan donmuş 
etleri çıkardı. Mutfak tezgahında 
çözülemeyen buzları ise bıçakla 
kırmaya başladı. O sırada bir anlık 
dikkatsizlik sonucu bıçakla kendini 
karnından yaraladı. Kanlar içinde 
kalan kadının imdadına ailesi ye-
tişti. Yaralı olay yerine sevk edilen 
ambulansla İnegöl Devlet Hasta-
nesine kaldırıldı. Cerrahi Servisine 
alınan kadının ameliyat edileceği 
öğrenildi. Jandarma komutanlığı 
ekipleri olayla ilgili soruşturma 
başlattı. (İHA)

Koyunları kabyolan 
kadının yardımına 
jandarma yetişti

Bursa’da 25 koyununu kaybeden 
kadının yardımına jandarma yetişti. 
Bölgede arama yapan ekipler, hay-
vanları kısa sürede bularak sahibine 
teslim etti. 

Orhaneli’ye bağlı Serçeler Ma-
hallesi’nde 25 koyununu kaybeden 
K.Ç. (65) adlı kadın, jandarma ekip-
lerine müracaat etti. Durum üzerine 
Jandarma İl Komutanlığı bölgede 
geniş çaplı arama çalışması başlattı. 
Bölgede arama çalışması yapan ekip-
ler kısa sürede kaybolan hayvanları 
bulunduğu mevkiden alınarak sa-
hibine teslim etti. Hayvanların sahibi 
jandarma ekiplerine hassasiyetle-
rinden dolayı teşekkür etti. (İHA)

Zeytinlikte 
tartışma kanlı bitti

Orhangazi’de zeytinlikte çıkan 
tartışmada arkadaşının tüfekle vur-
duğu genç bacağından yaralandı. 

Orhangazi’deki olay önceki gün 
saat 14.30 sıralarında bir zeytinlikte 
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
silah sesi duyan vatandaşlar olay ye-
rine gittiklerinde Emir D.’yi (24) ba-
cağından yaralı halde buldu. İhbar 
üzerine olay yerine polis ve sağlık 
ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 
yaralıyı ilk müdahaleyi yaptıktan 
sonra Orhangazi Devlet Hastanesi’ne 
sevk etti. Polis ekipleri olay yerindeki 
araçta ve çevrede inceleme yaptı. 
Emir D’nin zeytinliğe birlikte geldiği 
şahısları tespit eden polis, şüphelileri 
yakalamak için çalışma başlattı. Emir 
D’nin 3 arkadaşı ile birlikte araçla 
zeytinliğe geldiği ve bir süre sonra 
arkadaşlarının bahçeden ayrıldığı be-
lirlendi. İddiaya göre tekrar zeytinliğe 
gelen Berkay B., tartıştığı Emir D.’yi 
tüfekle bacağından vurdu. (İHA)



Bursa Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen 
“Zamanı Etkin Kullanmak İçin Kendini Yö-
netmek” konulu seminerde gençler, hedeflerine 
ulaşma yolunda zamanı etkin kullanma yön-
temlerini öğrendi. Gürsu Belediyesi Kollektif 
Kariyer Merkezi, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası (BESOB), Uludağ Üniversitesi, Bursa 
Teknik Üniversitesi, KariyerNet, Comio ve 
LolonsFirmaları’nın iş birliğinde hayata ge-
çirilen “Genç Girişimci Akademisi”yle, gençlerin 
inovatif fikirlerinin ve aktif iş gücünün, iş 
dünyası ile buluşturularak ülke ekonomisine 
katma değer üretilmesi amaçlanıyor. 

Bu çerçevede başlayan eğitimlerden etkin 
zaman yönetimi seminerinde Kariyer Net 
Eğitim ve Gelişim Müdürü Seyhan Üner, za-
manı etkin kullanma yöntemlerini anlattı. 
Eğitime Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık 
da katıldı. “Gençlerimizin çağımızın hızına 
yetişebilmek için en önemli vasıflardan biri 
olan zamanı etkin kullanma yetkinliğini ka-
zanması çok önemli” diyen Gürsu Belediye 
Başkanı Mustafa Işık, “Gençlerimiz, gelişen 
teknolojinin ortaya koyduğu bu hız çağında 

hedeflerine ulaşabilmek için zamanı en etkin 
şekilde kullanmak zorunda. İlerledikleri yolda 
onları öne çıkaracak faktörlerin başında gelen 
etkin zaman yönetimini tüm gençlerimiz öğ-
renmeli. Geleceğin Türkiyesi’ni oluşturacak 
gençlerimizin geniş ufuklu hayallerini hayata 
geçirmeleri yolunda tam donanımlı olmaları 
için çabalıyoruz. Gençlerimiz yeter ki talep 
etsin bizler onların yolunu açacak tüm des-
tekleri vermeye hazırız. Tüm gençlerimizi 
bizi takip ederek Akademi’mizin imkanla-
rından faydalanmaya bekliyoruz” dedi. 

AKADEMİ EĞİTİMLERİ SÜRECEK 
Akademide; “GencGirisimciyiz” instagram 

sayfası üzerinden “İş Dünyası Sohbetleri” 
serisi ile iş yaşamına dair sahadaki örnek uy-
gulamalar, başarı hikayeleri ve ufuk açıcı fır-
satlar paylaşılacak ve girişimcilik eğitim ve 
motivasyon kampları yapılacak. Her akademi 
döneminde “Girişimcilik Ruhu” aşılayacak 
yarışmalarla başarılı olan ekipler ödüllendi-
rilecek. Eğitim, ekip ruhu, network, deneyim, 
tecrübe aktarımları, motivasyon kampları, 
firma ziyaretleri ve yarışmalar hepsinin bir 
arada sunulacağı akademi, problem çözmeyi 
seven, aklında üretici fikirleri olan, motivas-
yonu yüksek 18-35 yaş arası gençlerin yete-
neklerini ortaya koyma imkanı sunmakta. 
Akademi süreçleri, yeni dönem duyuru ve 
etkinlikler gencgirisimciyiz.com ve sosyal 
medya hesaplarından takip edilebilmekte. 

(İHA)

Göreve başladığı 2021 yılından bu 
yana 1200 kez hasta nakil işlemi ger-
çekleştiren ambulans, vatandaşlar ta-
rafından beğeni ile karşılanıyor. Gemlik 
Belediyesi’nin uzman sağlık personeli 
gözleminde Bursa içindeki sağlık ku-
ruluşlarına gerçekleştirilen nakil iş-
lemleri ise tamamen ücretsiz olarak 
yapılıyor. 

UZMAN PERSONEL İLE  
EŞLİĞİNDE GERÇEKLEŞİYOR 
Gemlik Belediyesi’nin ücretsiz ola-

rak vatandaşların kullanımına sunduğu 
hasta nakil ambulansı yaptığı hizmet-
lerle vatandaşlarımızın takdirini top-
lamaya devam ediyor. Hasta nakil am-
bulansından özellikle ortopedi ameli-
yatı olan, kemoterapi ve radyoterapi 

alan, yatağa bağımlı diyaliz servisi ile 
nakil olamayacak tam ve kısmi felç 
geçiren kişilere nakil olanağı sunuluyor. 
Randevu sistemiyle çalışan ambulans-
tan faydalanmak isteyen Gemlikliler 
444 16 05 no’lu telefon ile Gemlik 
Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünü 
en az bir gün önceden arayarak sağlık 
kuruluşlarına nakil işlemlerini gerçek-
leştirebiliyor. 

Gemlik Belediyesi’nin hasta nakil 
hizmetlerinin kendi görev sürecinde 
başladığını ifade eden Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Bi-
zim görev süremizden önce Gemlik 
Belediyesi’nin böyle bir hizmeti yoktu. 
İlçe halkı tarafından yıllarca eksikliği 
hissedilen bu hizmeti görev sürecimizde 
yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu 
zamana kadar 1200 hemşehrimize 
nakil hizmetini sağladık. Gemliklilerden 
aldığımız geri dönüşler bizim için mut-
luluk verici oldu. Tamamen ücretsiz 
olarak sunduğumuz bu hizmetimizi 
uzman personelimizle gerçekleştirme-
nin gururunu yaşıyoruz” dedi. (İHA)

Gemlik Belediyesi sağlık 
kurumlarına ulaşmakta sıkıntı 
çeken vatandaşların 
kullanımına sunduğu hasta 
nakil ambulansı hizmetini 
aralıksız sürdürüyor.

Geleceğin e-ticaret uzmanları 
Gürsu Belediyesi ve BESOB 
ortaklığında yürütülen Genç 
Girişimci Akademisi programı 
doğrultusunda birbirinden 
özel eğitimler alıyor.
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“Sürdürülebilirliğin DNA’sı” temasıyla 
düzenlenen Bursa 12. Yenilikçilik Sem-
pozyumu ve Yenileşim Ödülleri’nde ödül 
töreni, Almira Otel’de yapıldı. Sempoz-
yum sonunda yenilikçilik temasıyla öne 
çıkan kurumlar, BUSİAD tarafından 
ödüllendirildi. Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi de akıllı şehircilik ve inovasyona 
yönelik proje ve uygulamalarıyla büyük 
ödüle değer görüldü. 

“CİDDİ ADIMLAR ATIYORUZ” 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 

Alinur Aktaş, ödül töreninde yaptığı ko-
nuşmada, güçlü rekabet çerçevesinde 
hayatta kalmanın yolunun yenilikçiliğe 
doğru anlamaktan geçtiğini söyledi. 
Bursa gibi ‘ekonomiden sanata’ hayatın 
her alanında lokomotif olan bir şehirde 
bu iki kavrama çok daha fazla ihtiyaç ol-
duğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Böyle 
bir şehrin geleceğini inşa etme gayretiyle 
canla başla çalışan bizler için de bu iki 
kavram hayati öneme sahip. Çünkü ye-
nilikçilik şehir yönetimi için de gerekli. 
Artık ülkeler gücünü yerel yönetimlerden 
alıyor. Bizler de bu doğrultuda şehirle-
rimizin insanların içinde yaşamaktan 
mutluluk duyduğu yerler haline gelmesine 
önem verdiğimiz kadar ulusal ve ulus-

lararası arenada da değer bulması nok-
tasında mesai harcıyoruz. Özellikle ino-
vasyon ve dijitalleşme doğrultusunda 
adımlar atarak, yenilikler yerel yönetim 
anlayışımızda uygulamaya geçiriyoruz” 
diye konuştu. 

275 MİLYONLUK AVANTAJ 
Türkiye’de Akıllı Şehircilik ve İno-

vasyon Dairesi Başkanlığını kuran ilk 
belediye olduklarını hatırlatan Başkan 
Aktaş, yalın belediyecilik, şehir strateji 
belgesi, yenilenebilir enerji yatırımları, 
insansız hava araçları kullanımı, e-bele-
diye sistemi ve bilgi edinme sistemi gibi 
çalışmaların hayata geçirdikleri uygula-
malara örnek olduğunu belirtti. Bugüne 
kadar kurum kaynaklarının yüzde 1’ini 

yenileşim, sürdürülebilirlik ve dijitalleş-
meye ayırdıklarını ifade eden Başkan 
Aktaş, “Bu oranı 2023 yılı itibariyle yüzde 
2’ye çıkardık. Ölçmediğiniz hiçbir şeyi 
yönetemezsiniz. Bursa olarak ‘30 bü-
yükşehir arasında’ kişi başı aldığımız 
payda 18’inci sıradayız. Şikayet etmiyo-
ruz, kaynakları en iyi şekilde kullanmaya 
çalışıyoruz. Değer üretmeyen her şey 
gereksizdir. Sürekli iyileştirme odaları 
ile ‘altyapıdan ulaşıma, kültürden sanata 
kadar’ tüm faaliyetlerde her adımı izli-
yoruz. Yalın yönetim uygulamalarıyla 
yılda 275 milyon liralık avantaj söz ko-
nusu. Değer üretmeyen şeylerden arı-
narak, maliyetleri azaltmaya ve kaliteyi 
artırmaya çalışıyoruz. Son olarak değin-
meden geçemeyeceğim. Tarihi Çarşı ve 
Hanlar Bölgesi, sultan külliyeleri ve Cu-
malıkızık ile UNESCO Dünya Miras Lis-
tesi’nde yer alıyoruz. Aynı zamanda 
UNESCO’nun Öğrenen Şehirler Ağın-
dayız. Çini ve ipeğimizle de UNESCO’nun 
Şehirler Ağında yer alıyoruz. Tüm bunlar 
yenilikçilik sonucudur. Bizi ödüle değer 
gören BUSİAD’a ve jüri üyelerine çok 
teşekkür ediyorum. Büyük ödüle layık 
görülmek, bizim için büyük mutluluk” 
şeklinde konuştu. (İHA)

BUSİAD büyük 
ödülü Büyükşehir’e!

Bursa Sanayicileri ve 
İşinsanları Derneği 

tarafından düzenlenen 
‘12. Bursa Yenilikçilik 

Sempozyumu ve 5. 
Yenileşim 

Ödülleri’nde büyük 
ödül, akıllı şehircilik 

ve inovasyona yönelik 
yatırımlarıyla Bursa 

Büyükşehir 
Belediyesi’nin oldu. 

Ödülü BUSİAD 
Başkanı Buğra 

Küçükkayalar’ın 
elinden alan 

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, 

“Gelişen ve değişen 
dünyamızda Bursa 

olarak hep önde 
olalım. Çünkü Bursa, 
ilklerin şehri. Büyük 

ödüle layık görülmek 
bizim için büyük 
mutluluk” dedi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı 
tarafından ‘Türk Gençliği’nin fikirleri 
önemsiyoruz’ projesi adı altında birçok 
önemli çalışma hayata geçiriliyor. 

Bursa Yenişehir Ülkü Ocakları Eğitim 
ve Kültür Vakfı gençler için çalışmalarını 
hızlandırdı. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür 
Vakfı Yenişehir İlçe Başkanı Ahmet Çekil, 
“Biz Türkiye’nin ve dünyanın en büyük 
gençlik kuruluşlarından birisiyiz. Türki-

ye’nin lider ülke olma yolunda gençlerimize 
ihtiyacımız var. Bu anlamda gençlerimizi 
iyi yetiştirmek, onları gelecekte iyi bir 
vizyon sahibi yapabilmek adına genel mer-
kezimiz ve Yenişehir Ülkü Ocakları’mız 
olarak çalışmalarımız devam ediyor. Genel 
merkezimizin önderliğinde gençlerimiz 
için elimizden gelen her şeyin en iyisini, 
en güzelini yapmak adına dün olduğu gibi 
bundan sonra da çalışmalarımız devam 

edecek” diye konuştu. Başkan Çekil, “Türk 
Gençliği’ni, Türkün tarihiyle yoğurmamız 
gerekiyor. Yabancının Avrupa’nın değişik 
figüranları ile değil tarihimizin unutulmaz 
kahramanlarını tanıtarak işe başlıyoruz. 
Fatih Sultan Mehmet, Hoca Ahmet Yesevi, 
Sultan Alparslan ve Metehan gibi birçok 
önemli kahramanlarımızı tanıtan eserler 
hazırlatarak gençlerimizin hizmetine su-
nuyoruz” dedi. (İHA)

“Türk Gençliği’nin fikirlerini önemsiyoruz”

Gemlik’te kesintisiz 
sağlık hizmeti

Gürsu, girişimcilere köprü oluyor

Bursa’da babasından devraldığı mes-
leği köyünde devam ettiren usta, 55 
yıldır boyundan büyük tomrukları biçerek 
kerestecilik yapıyor. 

Keles’e bağlı Pınarçık köyünde ba-
basından kalan kereste atölyesinde üretim 
yapan Adem Akgüngör (64), 10 yaşından 
itibaren kerestecilikle uğraşıyor. Bu işte 
55 yıldır çalışan usta ağırlıkları 500 kiloyu 
bulan dev tomrukları ustalıkla ahşap ev 
yapımında kullanılacak kerestelere dön-
üştürüyor. Dev tomruklar ustanın hünerli 
ellerinde dakikalar içinde keresteye dö-
nüşüyor. İlerlemiş yaşına rağmen yarım 
tonluk tomrukları biçen usta görenleri 
kendine hayran bırakıyor. Keresteye son 
yıllarda ahşap evlere ilginin artmasıyla 
birlikte yoğun talep olmaya başladı. Us-
tanın işleri ise büyük oranda artmış du-
rumda. Bu işi 55 yıldır yaptığını ifade 
eden Adem Akgüngör, “Bu işi babamdan 
öğrendim severek yapıyorum. Yaşım 64, 
500 kiloluk tomrukları dakikalar içinde 
biçiyorum. Son yıllarda keresteye ahşap 
ev yapanlardan dolayı ilgi var. Kerestenin 
metrekaresini 5 bin liradan satmaktayım 
gücümün yettiği kadar bu işi yapmaya 
devam edeceğim” dedi. Pınarcık Köyü 
Dernek Başkanı İsmail Tosun da, “Abimiz 
köyümüzün ve ihtiyacı olan herkesin ke-
reste ihtiyacını karşılıyor. Babasından 
kalan dükkanında 55 yıldır çocuklarıyla 
birlikte çalışıyor. Yaptığı işten oldukça 
memnun biz de kendisinden çok mem-
nunuz” şeklinde konuştu. (İHA)

İnegöl Gazipaşa Ortaokulu ile Kızılay 
işbirliğinde düzenlenen 510 velinin katılım 
sağladığı kan bağışı kampanyasında; doğ-
duklarından beri kök hücre bekleyen 3 
yaşlarındaki 2 çocuğa donör bulundu. 
Okul yönetiminin cazip hale gelmesi için 
3 bisiklet ve en çok bağışçı toplayan 
sınıfa pizza ödülünü ortaya koyduğu 
kampanyaya ilçe protokolü de katılım 
sağlayarak destek verdi. 

510 velinin başvurduğu kampanyada, 
bağışa uygun 240 velinin kan alımı 
yapıldı. Kampanyada ayrıca gönüllü olan 
238 veli de kök hücre bağışında bulundu. 
Bağışta 2 velinin kanı, 3 yıldır kök hücre 
nakli bekleyen 3 yaşlarındaki 2 çocuğa 
Umut oldu. 

2 ÇOCUĞA UMUT OLDULAR 
Okulda düzenlenen kan bağışı kam-

panyası hakkında bilgi veren Gazipaşa 
Ortaokulu Müdürü Özlem Akyol Uysal, 
“Gazipaşa Ortaokulu olarak kan bağışı 
kampanyası düzenledik. Öğrencilerimizin 
çalışmaları, velilerimizin ve sivil toplum 
örgütlerinin kampanya süreçleri doğrul-
tusunda yoğun bir katılım oldu. 510 
velimiz kampanyamıza başvuru yaptı. 
Bunlardan 240 kişi kan bağışı kampan-
yasında bulundu. 238 velimizin de kök 
hücre bağışı gerçekleşti. Kök hücre ba-
ğışlarında 2 velimizin kök hücre eşleşmesi 
2 çocuğumuza uymuş oldu. Öğrencilerimiz 
arasında farkındalık oluşturmak, velile-
rimizin kampanya sürecine yoğun ilgi-
sinden dolayı tüm kan bağışını gerçek-
leştiremedik. Hafta sonu kan bağışında 
bulunamayan velilerimizle beraber yine 
bağış sürecimiz devam edecek. Kan bağışını 
cazip hale getirmek için hayırsever veli-
lerimizin bağışlarıyla aldığımız 3 bisiklet 
ve en çok bağış toplayan sınıfımıza da 
pizza ödülü ile daha cazip hale getirdik. 
Öğrencilerimiz yoğun gayret sarf ettiler. 
Güzel bir farkındalık oluşturduk. Gazipaşa 
ortaokulu olarak velilerimize, hayırsever-
lerimize, sivil toplum örgütlerine ve ço-
cuklarımıza teşekkür ediyorum. Dünyayı 
iyilik kurtaracak” dedi. Milli Eğitim Müdür 
Vekili Fırat Korkmaz, “Gazipaşa Ortaokulu 
ve Kızılay arasında yapılan protokol çer-
çevesinde kan bağışı kampanyası düzen-
lenmiştir. Kampanyaya öğrencilerimizin 
velileri, öğretmenlerimiz ve Mili Eğitim 
çalışanları canı gönülden destek vermiş-
lerdir. Kampanyanın düzenlenmesi es-
nasında İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ali 
Doğru ile İlçe Kaymakamımız Eren Ars-
lan’ın büyük katkıları vardır. Kendilerine 
teşekkür ediyoruz. Herkesi kan vermeye 
davet ediyoruz.” dedi. (İHA)

Okulda kampanya 
iki çocuğa  
umut oldu

Yarım asırdır 
köyde kerestecilik 
yapıyor



Türkiye’nin lokomotif sektörü 
otomotiv endüstrisinin yan sanayi 
ihracatında ocak-kasım döneminde 
gerçekleştirilen 11,8 milyar dolarlık 
ihracat, yıllık bazda en iyi perfor-
mansın sergilendiği 2021’i geride bı-
raktı. AA muhabirinin Uludağ Oto-
motiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği 
verilerinden yaptığı derlemeye göre, 
yılın 11 ayında otomotiv yan sana-
yisinde 200’den fazla ülke, serbest 
bölge ve özerk bölgeye dış satım ger-
çekleştirildi. Geçen senenin ocak-ka-
sım döneminde 10 milyar 747 milyon 
340 bin dolar olan yan sanayi ihracatı 
bu senenin aynı aylarda yüzde 10,39 
artarak 11 milyar 864 milyon 491 
bin dolara yükseldi. 

Bu yılın yan sanayi dış satımı, 
2021’de gerçekleştirilen 11 milyar 
802 milyon 646 bin doları da aşarak 
son 10 yılın en yüksek rakamına 
ulaştı. Ocak-Kasım 2022’de 27 milyar 
841 milyon 620 bin dolar olan oto-
motiv endüstrisinin toplam dış sa-
tımının yüzde 42,6’sını yan sanayi 
ürünleri oluşturdu. 

EN ÇOK İHRACAT ALMANYA,  
ABD VE İTALYA’YA 
Yan sanayide en fazla ihracat ya-

pılan ülkeler arasında ilk sırada oto-

motiv sektörünün ana pazarı Al-
manya yer aldı. Almanya’ya 11 aylık 
dış satım geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 8,92 arttı. 2021’in ocak-
kasım aylarında bu pazara yönelik 2 
milyar 515 milyon 163 bin dolar 
olan yan sanayi ihracatı, bu sene 
aynı dönemde 2 milyar 739 milyon 
625 bin dolara çıktı. Bu rakamla, 11 
aylık yan sanayi ihracatının yaklaşık 
4’te biri bu ülkeye yapıldı. 

En fazla ihracat yapılan ikinci 
ülke ABD’ye artış yüzde 25 olarak 
kayıtlara geçti. 2021’in 11 ayında 
646 milyon 688 bin dolarlık yan sa-
nayi ürünü satılan ABD’ye bu sene 
aynı dönemde 807 milyon 816 bin 
dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Üçün-
cü sırada yer alan İtalya’ya yan sanayi 
ihracatı yaklaşık yüzde 1 artışla 722 

milyon 268 bin dolardan 728 milyon 
501 bin dolara çıktı. Bu dönemde 
Fransa’ya yüzde 15,5 artışla 669 mil-
yon 878 bin dolar, Rusya’ya da yüzde 
3’lük yükselişle 585 milyon 94 bin 

dolar ihracat kaydedildi. 
SUUDİ ARABİSTAN’A  
YÜZDE 836 ARTIŞ 
10 milyon dolar ve üzeri ihracat 

yapılan ülkelere bakıldığında ocak-
kasım döneminde Kazakistan, Suudi 
Arabistan, Vietnam ve Endonezya’ya 
100’ün üzerinde artışlar yaşandı. 
Yan sanayi dış satımı Kazakistan’a 
yüzde 177 artışla 14 milyon 50 bin 
dolardan 38 milyon 956 bin dolara, 
Suudi Arabistan’a yüzde 836 yükse-
lişle 2 milyon 274 bin dolardan 21 
milyon 308 bin dolara, Vietnam’a 
yüzde 123 artışla 6 milyon 544 bin 
dolardan 14 milyon 640 bin dolara 
ve Endonezya’ya ise yüzde 111 yük-
selişle 4 milyon 993 bin dolardan 
10 milyon 574 bin dolara geldi. (AA)
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Cumhuriyet  
tarihinin en yüksek 
vergi denetimi  

Hazine ve Maliye Bakanı Nu-
reddin Nebati, Cumhuriyet tarihi-
nin bir yıldaki en yüksek sayıda 
denetimini gerçekleştirdiklerini bil-
dirdi. Bakan Nebati, Twitter hesa-
bından yaptığı paylaşımda, kayıt 
dışı ekonomiyle mücadele, vergi 
kaçakçılığını önlemek ve ekonomik 
büyümeyi desteklemek için yoğun-
laştırdıkları vergi incelemesi ve de-
netimlerle Cumhuriyet tarihinin 
bir yıldaki en yüksek sayıda dene-
timini gerçekleştirdiklerini belirtti.  

Yaptıkları vergi incelemeleri ve 
denetimlerde ceza kesmeyi değil 
rehberlik ederek vergiye gönüllü 
uyumu artırmayı, vergi kayıp ve 
kaçağını engelleyerek daha adil 
bir vergi sistemi inşa etmeyi ve 
mükellef haklarını da gözeterek 
her bir vatandaşın hakkını koru-
mayı amaç edindiklerini belirten 
Nebati, şunları kaydetti: “Geçen 
yıl tamamlamış olduğumuz vergi 
inceleme ve denetim sayısının 3 
katını da aşarak göreve geldiği-
mizde belirlediğimiz 1 milyon mü-
kellef nezdinde denetim hedefine 
bugün itibarıyla ulaştık. Yürütülen 
vergi incelemeleri ve denetimlerde 
bir milyon hedefine bizi ulaştıran 
Vergi Denetim Kurulu Başkanlı-
ğımız vergi müfettişleri ile Gelir 
İdaresi Başkanlığımız bünyesindeki 
tüm çalışma arkadaşlarıma özverili 
ve yoğun çalışmaları için teşekkür 
ediyorum. Kayıt dışı ekonomi, pi-
yasa bozucu faaliyetler ve vergi 
kaçakçılığıyla mücadele için vergi 
incelemeleri ve denetimlerle her 
zaman olduğu gibi bundan sonra 
da sahada olmaya devam edecek, 
çalışmalarımızı kararlılıkla sürdü-
receğiz.”  

2 BİN GELİR UZMAN  
YARDIMCISI ALINACAK 
Hazine ve Maliye Bakanı Nu-

reddin Nebati, “Şubat ayında ge-
lir uzman yardımcısı alımının 
yapılacağı 2 bin kadronun müj-
desini veriyoruz.” ifadesini kul-
landı. Bakan Nebati, Twitter he-
sabından yaptığı paylaşımda, 
Cumhuriyet’in 100’üncü yılına 
girerken ülke ekonomisindeki 
hedeflerini başarıya ulaştıracak 
yeni çalışma arkadaşları için yeni 
kadroları duyurmak istediklerini 
belirtti. Nebati, “Bu kapsamda, 
2023 yılı Şubat ayında gelir uz-
man yardımcısı alımının yapı-
lacağı 2 bin kadronun müjdesini 
veriyoruz.” değerlendirmesinde 
bulundu. (AA)

Yenişehir Ticaret ve 
Sanayi Odası dijital 
ehliyet verecek

Bursa Yenişehir Ticaret ve Sa-
nayi Odası, üyelerine Sayısal Ta-
kograf (Dijital ehliyet) verme yetkisi 
aldı. Yenişehir Ticaret ve Sanayi 
Odası üyeleri artık ehliyetlerini 
odadan alabilecekler. Yenişehir TSO 
Başkanı Orhan Torun, “Üyelerimize 
sunduğumuz hizmet çeşitliliğinin 
artırılmasına yönelik çalışmalarımız 
hız kesmeden devam ediyor. Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) nezdinde yaptığımız gö-
rüşmeler neticesinde odamıza Sa-
yısal Takograf (Dijital ehliyet) verme 
yetkisi aldık. Süreçle alakalı per-
sonelimize gerekli eğitimleri verdik 
ve teknik altyapımızı hazırlandık. 
An itibari ile artık odamızda Sayısal 
Takograf süreçleri yürütülmekte 
ve online başvuru ile en hızlı sürede 
hizmet süreci tamamlanmaktadır. 
Tüm üyelerimize hayırlı olsun” diye 
konuştu. (İHA)

Otomotiv yan 
sanayi sektörünün 
son 10 yıla ait  
ihracat rakamları

Otomotiv yan sanayi 
ihracatı zirveyi gördü 

Ocak-Kasım 2022 
dönemindeki 11 milyar 

864 milyon 491 bin 
dolarlık dış satımla, en 

iyi yıllık performansı 
gösterdiği 2021’i 
geçmeyi başaran 

sektör temsilcileri 
ihracatın 4’te birini ana 

pazar Almanya’ya 
yaptı. 11 aylık süreçte 

200’den fazla ülke, 
serbest bölge ve özerk 

bölgeye yan sanayi 
ürünü satıldı.

Türk Plastik Sanayicileri Araş-
tırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı 
(PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, AA 
muhabirine, dünyada plastik sek-
törünün 1950’de kurulan genç bir 
sektör olduğunu, 1950’lerde 1,5 mil-
yon ton olan üretim kapasitesinin 
2022’de 500 milyon tona ulaştığını 
söyledi. Plastiğin yaşamın her ala-
nında bulunduğunu ve insan yaşa-
mına konfor sağladığını ifade eden 
Eroğlu, “Türkiye ise plastik sektö-
rünün çok hızlı büyüyen ve gelişen 
ülkelerinden birisi. Türkiye bugün 
baktığımızda dünyada en büyük 6. 
üretici haline geldi. Türkiye, Avru-
pa’da ise Almanya’dan sonra en bü-
yük 2. üretici konumunda. Bu sene 
itibarıyla 11 milyon ton plastik ma-
mul üretiyoruz.” dedi. 

KİMYA SEKTÖRÜNDE  
EN BÜYÜK PAY PLASTİK  
SEKTÖRÜNE AİT 
Eroğlu, plastik sektörünün Tür-

kiye için önemli bir sektör olduğuna 
ve gelecek adına fırsatlar sunduğuna 
dikkati çekti. Türkiye’nin plastik 
üretimi ve ihracatında önemli aşa-
ma kaydettiğini anlatan Eroğlu, 
şunları kaydetti: “Türkiye bun-
dan 10-15 yıl önce geleneksel 
olarak en çok tekstil ürünü 
ihraç ederdi. İkinci sırada oto-
motiv ve üçüncü sırada ise kim-
ya sektörü gelirdi. Bugün bak-
tığımızda plastiğin de en 
büyük hakim ve güç-
lü olduğu kimya 
sektörü Türki-
ye’nin en çok ihraç 
yapan sektörü ha-
line geldi. Kimya 

sektöründe en büyük pay yüzde 
36’lık oranla plastik sektörüne ait. 
Bugün rahatlıkla diyebiliriz ki, plastik 
sektörü Türkiye’nin en önemli ih-
racat, döviz girdisi sağlayan kalemleri 
haline geldi. Türkiye plastik sektö-
rünün ilk hedefi şu an bizim önü-
müzdeki Almanya’yı geçebilmek, 
bunun da sırrı sadece hacim olarak 
daha fazla ürün satmak değil. 11 
milyon ton olan hacmimizi 15-17 
milyon tona çıkarmak değil, esas 
olması gereken katma değeri artır-
mayı istiyoruz.” 

PLASTİK SEKTÖRÜNÜN  
DOĞRUDAN VE DOLAYLI  
İHRACATI 12 MİLYAR DOLAR 
Eroğlu, Avrupa’da plastik sektö-

ründe en çok geliri elde eden Al-
manya’nın enstitü ve özel mükem-
meliyet merkezleriyle ihracatta ba-
şarı sağladığına işaret etti. Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Eğitim 
Bakanlığı ile ortaklaşa Türkiye’nin 
Plastik Mükemmeliyet Merkezi’ni 
inşa etmeye başladıklarını aktaran 
Eroğlu, şöyle devam etti: “İlk plan-
daki amacımız katma değerimizi 
çok hızlı şekilde artırıp, daha sofis-
tike, özellikli ürünler üretmek. Mer-
kezimizde, AR-GE, inovasyon, da-
nışmanlık, eğitim ve prototip üre-
timi, Türkiye için önemli ve kıymetli 
olan uluslararası denetlenmiş bel-
gelendirme hizmetleriyle alakalı ça-
lışmalar yapılacak. Türkiye’nin şu 

an zaten dünyada çok önemli 
bir yere sahip olduğu bu sek-
törü katma değeriyle Avru-
pa’da birinciliğe taşıyalım. Şu 
anda Türkiye’nin plastik sek-
törü ihracatına baktığımızda 

doğrudan ve dolaylı 12 milyar 
dolardır. İlk hedefte bu ra-

kamı 18 milyar dolar 
seviyesine çıkarma-
yı istiyoruz. Katma 
değeri artırıp bu 
rakamı yakalama-
yı hedefliyoruz.” 
(AA)

İSTİB tarafından yapılan açıklamada, 
Kopuz’un, İstanbul Ticaret Borsası Aralık 
Ayı Meclis Toplantısı’ndaki konuşma-
sında, zincir marketlerle ilişkin kullandığı 
ifadelere yer verildi. Zincir marketlerin 
doğurduğu tek sorunun pahalılık olma-
dığını dile getiren Kopuz, “Pahalılık 
konusunda zincir marketlerin 
sorumluluğu az değil ama 
yol açtıkları sorunlar bu-
nunla sınırlı değil. Zincir 
marketlerin kabahatleri 
görünenden çok. Fiyatları 
beraber oluşturduklarına 
dair iddialar zaman za-
man gündeme geliyor. Bir 
yıl önce Rekabet Kurulu 5 
zincir marketin kartel niteli-
ğinde anlaşma sağladıklarına ka-
naat getirdi ve deyim yerindeyse bunlara 
ceza yağdırdı. Geçen ay ise Haksız Fiyat 
Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı 
ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işlet-
melere büyük cezalar uyguladı. Yani tar-
tışılan zincir marketlerin fiyat politikaları 
ile ilgili sabıkaları var ve defalarca ceza-
landırılmışlar.” açıklamasında bulundu. 

Ancak pahalılığın bu marketlerin ne-
den oldukları sorunlardan sadece biri 
olduğunu öne süren Kopuz, “Pahalılık 
tüketicileri yani hepimizi etkileyen bir 
sorun. Zincir marketler, sadece tüketicileri 
değil, çiftçimizden gıda üreticisi iş adam-
larına, esnafımıza kadar herkesi mağdur 
ediyor. Çiftçinin ensesine binip uygun 
fiyata tedarik yapıyorlar ama uygun 
fiyata satmıyorlar. Bu nedenle hem tü-
keticiyi hem de üreticiyi mağdur edi-
yorlar.” ifadelerini kullandı. 

“GIDA SANAYİCİSİ ZARAR EDİYOR” 
Konuya ilişkin değerlendirmesine de-

vam eden Kopuz, şöyle devam etti: “Bu-
nunla da sınırlı kalmıyor, gıda üreticilerini 
sanayicilerini de süründürüyorlar ve üre-
timden soğutuyorlar. Piyasa hakimiyetleri 
dolayısıyla, pazar güçlerini kullanarak 
gıda üreticilerini zorladıkları anlaşmalar 
dayanılır gibi değil. Fiyat ve vade dayat-
ması, raf kirası, son tüketim veya tavsiye 
edilen tüketim tarihi yaklaşırken yap-
tıkları iadeler gıdacıları mağdur ediyor. 
Birçok gıdacı bu marketlere tedarik yap-
tıkları için zor duruma düşüyor hatta 
iflas ediyor.” 

“ESNAF KALMAYACAK” 
Ali Kopuz, bu durumdan esnafın 

zarar gördüğünü belirterek, “Esnafı-
mızın yaşadıkları zaten yıllardır he-

pimizin gözü önünde yaşanıyor. 
Yaptıkları kampanyalarla kü-

çük esnafa yaşama hakkı 
tanımıyorlar. Küçük esnafı 
bitirdiler. Bir zamanlar 
80 binin üzerinde bakkal 
varken şimdi bu sayı 30 
binin de altına düştü. Sa-

dece bakkallar değil züca-
ciyeciler ve kırtasiyeciler 

gibi esnafımız da yapılan 
kampanyalardan etkileniyorlar. 

Bu gidişle esnaf kalmayacak.” değer-
lendirmesinde bulundu. 

“FIRINCILARI HAM MADDE  
ALIMINA ZORLUYORLAR” 
Büyük zincir marketlerin mağdur et-

tiği bir kesimin de fırıncılar olduğunu 
dile getiren İSTİB Başkanı Kopuz, şu 
ifadeleri kullandı: “Alacakları ekmeğin 
alım fiyatını kendileri belirleyip, fırıncılara 
dayatıyorlar. Temel gıda maddelerinde 
yüzde 20 kar marjını aştıkları için de fı-
rıncılara hizmet faturası keserek bu farkı 
tahsil ediyorlar. Bu yetmezmiş gibi, un 
alımlarını kendilerinden yapmaya zor-
luyorlar. Devletimizin fiyatları düşük 
tutmak için yaptığı regülasyonu bile bo-
zuyorlar. Sadece un değil, susam, ekmek 
miksleri ve benzeri birçok ham maddeyi 
kendilerinden almayı, ekmek alımı için 
ön şart koşuyorlar. Hatta fırınlara hangi 
ilaçlama şirketiyle çalışacağını bile da-
yatıyorlar.” (AA)

Türk plastik sektörünün 
hedefi Avrupa liderliği 
Dünyada altıncı, Avrupa’da 
ise ikinci en büyük üretici olan 
Türk plastik sektörü, katma 
değerli ürünlerle birlikte yıllık 
ihracatını 18 milyar dolara 
yükseltmeyi hedefliyor.

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı 
Ali Kopuz, “Pahalılık 
konusunda zincir marketlerin 
sorumluluğu az değil ama yol 
açtıkları sorunlar bununla sınırlı 
değil. Zincir marketlerin 
kabahatleri görünenden çok.” 
ifadelerini kullandı.

Kopuz: “Zincir marketlerin 
kabahati görünenden çok”  
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2020/16 SATIŞ 
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Örnek No:55*

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun 
ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi 
üzerinden 2020/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. 
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti 
ve önemli vasıfları: 
1 NO’LU TAŞINMAZIN 
Özellikleri : Bursa İli Karacabey İlçesi Subaşı Mahallesi çakaldere mevkii 2613parsel nu-
marada 4.200,00 m² alanlı tarla vasfında tapuy kayıtlı taşınmazın tamamı. 
Taşınmazın Takyidatında ; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün 13/08/2020 tarih ve 
12544 yevmiye no.lu “6200 sayılı Kanunun Ek9.maddesi gereğince arazi toplulaştırma 
kapsamındadır.” beyan şerhiyazılı bulunduğu anlaşılmıştır.  
TAŞINMAZ BU ŞERHLER İLE BİRLİKTE SATILACAKTIR. 
Bilirkişiler tarafından keşif tarihi itibari ile taşınmaza ilişkin olarak bilgilerin”....Parsel kuru tarıma 
elverişli killi tınlı toprak yapısına sahip arazidir. Parselin kadastro yoluna cephesi yoktur. Subaşı 
mahallesi yerleşik alanının yaklaşık 500 m batısında kalmaktadır. Keşif tarihi itibarıyla parsel 
üzerinde tarım yapılmamaktadır. Kısmen çalı ile kaplanmıştır....”şeklinde bildirildiği anlaşılmıştır. 
Adresi                            : Bursa İli Karacabey İlçesi Subaşı Mahallesi Çakaldere Mevkii 2613 Parsel 
Yüzölçümü                    : 4.200 m2 
İmar Durumu                 : Bursa 2020 yılı 1/100000 ölçekli çevre düzeni planında parsel tarım 
                                         alanı sınırları içinde kalmaktadır. 
Kıymeti                          : 126.000,00 TL 
KDV Oranı                     : %8 
Kaydındaki Şerhler       : Tapu kayıtları gibidir. 
Artırma Bilgileri 
1. Artırma                        
Başlangıç Tarih ve Saati   : 09/02/2023 - 10:25 
Bitiş Tarih ve Saati       : 16/02/2023 - 10:25 
2. Artırma                        
Başlangıç Tarih ve Saati   : 09/03/2023 - 10:25 
Bitiş Tarih ve Saati       : 16/03/2023 - 10:25 
2 NO’LU TAŞINMAZIN 
Özellikleri : Bursa İli Karacabey İlçesi Subaşı Mahallesi pınardere mevkii 1292parsel nu-
marada 12.150,00 m² alanlı tarla vasfında tapuya kayıtlı taşınmazın tamamı 
Taşınmazın Takyidatında ;Tarım ve köyİşleri Bakanlığı’nın “25 yıl Takyidatlıdır” beyan 
şerhi , Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün 13/08/2020 tarih ve 12544 yevmiye no.lu 
“6200 sayılı Kanunun Ek9.maddesi gereğince arazi toplulaştırma kapsamındadır.” beyan 
şerhiyazılı bulunduğu anlaşılmıştır.  
TAŞINMAZ BU ŞERHLER İLE BİRLİKTE SATILACAKTIR. 
Bilirkişiler tarafından keşif tarihi itibari ile taşınmaza ilişkin olarak bilgilerin”....Parsel güneyinden geçen 
sulama kanalından sulama imkanı olan sulu tarıma elverişli killi tınlı toprak yapısına sahip arazidir. 
Parselin kadastro yoluna cephesi yoktur. Subaşı mahallesi yerleşik alanına uzak konumdadır. Yak-
laşık 550 m güneyinden İzmir-Bursa asfaltı geçmektedir. Güney yönüne %3-5 meyilli arazidir. 
Parselde hububat türleri, mısır, domates, biber, kavun, karpuz, soğan, arpacık tohumluk soğan gibi 
ürünlerin yetiştirilmesi ve meyve yetiştirilmesi mümkündür. ...”şeklinde bildirildiği anlaşılmıştır. 
Adresi                            : Bursa İli Karacabey İlçesi Subaşı Mahallesi Pınardere Mevkii 1292 Parsel 
Yüzölçümü                    : 12.150 m2 
İmar Durumu                 : Bursa 2020 yılı 1/100000 ölçekli çevre düzeni planında parselin tarım 
                                         alanı ve Uluabat gölü Sulak Alan Koruma alanı sınırları içinde kalmaktadır. 
Kıymeti                          : 364.500,00 TL 
KDV Oranı                     : %8 
Kaydındaki Şerhler       : Tapu kayıtları gibidir. 
Artırma Bilgileri 
1. Artırma                        
Başlangıç Tarih ve Saati   : 09/02/2023 - 10:35 
Bitiş Tarih ve Saati       : 16/02/2023 - 10:35 
2. Artırma                        
Başlangıç Tarih ve Saati   : 09/03/2023 - 10:35 
Bitiş Tarih ve Saati       : 16/03/2023 - 10:35 
3 NO’LU TAŞINMAZIN 
Özellikleri : Bursa İli, Karacabey İlçesi, Subaşı Mahallesi, bağlar mevkii, 2825parsel numarada 
2.000,00 m² alanlı tarla vasfında tapuya kayıtlı taşınmazın tamamı. 
Taşınmazın takydaitında :Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün 13/08/2020 tarih ve 12544 
yevmiye no.lu “6200 sayılı Kanunun Ek9.maddesi gereğince arazi toplulaştırma kap-
samındadır.” beyan şerhi yazılı bulunduğu anlaşılmıştır.  
TAŞINMAZ BU ŞERHLER İLE BİRLİKTE SATILACAKTIR. 
Bilirkişiler tarafından keşif tarihi itibari ile taşınmaza ilişkin olarak bilgilerin”...Parsel kuru tarıma 
elverişli killi tınlı toprak yapısına sahip arazidir. Parselin güneyinde Canbaz-Subaşı yoluna 
cephesi vardır. Subaşı mahallesi yerleşik alanının yaklaşık 300 m batısında kalmaktadır. 
Konum itibarıyla uluabat gölünü kuş bakışı gören bir yapıya sahiptir. Parselin doğu sınırında 
büyükbaş besi damı vardır. Parselin civarında hobi bahçesi olarak tasarlanmış parseller ve bu 
parseller içinde mesken amaçlı yapılmış bağ evleri vardır.. ...”şeklinde bildirildiği anlaşılmıştır. 
Adresi                            : Bursa İli, Karacabey İlçesi, Subaşı Mahallesi, Bağlar Mevkii, 2825 Parsel 
Yüzölçümü                    : 2.000 m2 

İmar Durumu                 : Bursa 2020 yılı 1/100000 ölçekli çevre düzeni planında parsel tarım 
                                         alanı sınırları içinde kalmaktadır. 
Kıymeti                          : 160.000,00 TL 
KDV Oranı                     : %8 
Kaydındaki Şerhler       : Tapu kayıtları gibidir. 
Artırma Bilgileri 
1. Artırma                        
Başlangıç Tarih ve Saati   : 09/02/2023 - 10:45 
Bitiş Tarih ve Saati       : 16/02/2023 - 10:45 
2. Artırma                        
Başlangıç Tarih ve Saati   : 09/03/2023 - 10:45 
Bitiş Tarih ve Saati       : 16/03/2023 - 10:45 
4 NO’LU TAŞINMAZIN 
Özellikleri : Bursa İli Karacabey İlçesi Subaşı Mahallesi Çınarlıçeşmealtımevkii 3632parsel nu-
marada 5.189,36 m² alanlı tarla vasfında tapuya kayıtlı taşımazın tamamı. 
Taşınmazın Takyidatında ; Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 12/02/2016 tarih ve 2173 
yevmiye no.lu “ 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 7. maddesine göre belirtme” beyan 
şerhi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün 13/08/2020 tarih ve 12544 yevmiye no.lu 
“6200 sayılı Kanunun Ek9.maddesi gereğince arazi toplulaştırma kapsamındadır.” beyan 
şerhi Karacabey 2.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin31/03/2016 tarih ve 5444 yevmiye no.lu 
25/03/2016 tarih ve 2016/138 D.iş sayılıKamulaştırma Kanunun 31/b maddesi gereğince 
İhtiyati Tedbir şerhi yazılı bulunduğu anlaşılmıştır. 
TAŞINMAZ BU ŞERHLER İLE BİRLİKTE SATILACAKTIR. 
Bilirkişiler tarafındankeşif tarihi itibari iletaşınmaza ilişkin olarakbilgilerin”....Parsel kuru tarıma 
elverişli killi tınlı toprak yapısına sahip arazidir. Parselin kuzeyinde Gebze İzmir Otoyoluna 
batısında kadastro yoluna cephesi vardır. Subaşı mahallesi yerleşik alanına uzak konumdadır. 
Parselde genellikle hububat türleri soğan ve analık soğan, ayçiçeği gibi ürünlerin yetiştirilmesi 
mümkündür. ...”şeklindebildirildiği anlaşılmıştır. 
Adresi                            : Bursa İli Karacabey İlçesi Subaşı Mahallesi Çınarlıçeşmealtı 
                                         Mevkii 3632 Parsel 
Yüzölçümü                    : 5.189,36 m2 
İmar Durumu                 : Bursa 2020 yılı 1/100000 ölçekli çevre düzeni planında parselin  
                                         tarım alanı sınırları içinde kalmaktadır. 
Kıymeti                          : 155.680,80 TL 
KDV Oranı                     : %8 
Kaydındaki Şerhler       : Tapu kayıtları gibidir. 
Artırma Bilgileri 
1. Artırma                        
Başlangıç Tarih ve Saati   : 09/02/2023 - 10:55 
Bitiş Tarih ve Saati       : 16/02/2023 - 10:55 
2. Artırma                        
Başlangıç Tarih ve Saati   : 09/03/2023 - 10:55 
Bitiş Tarih ve Saati       : 16/03/2023 - 10:55 
5 NO’LU TAŞINMAZIN 
Özellikleri : Bursa İli, Karacabey İlçesi, Subaşı Mahallesi, pınardere mevkii, 1295parsel nu-
marada 4.750,00 m² alanlı tarla(MİLLİ) vasfındatapuya kayıtı taşınmazın tamamı. 
Taşınmazın Takyidatında ; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün 13/08/2020 tarih ve 
12544 yevmiye no.lu “6200 sayılı Kanunun Ek9.maddesi gereğince arazi toplulaştırma 
kapsamındadır.” beyan şerhiyazılı bulunduğu anlaşılmıştır. 
TAŞINMAZ BU ŞERHLER İLE BİRLİKTE SATILACAKTIR. 
Bilirkişiler tarafındankeşif tarihi itibari iletaşınmaza ilişkin olarakbilgilerin”....Parsel batısından 
geçen sulama kanalından sulama imkânı olan sulu tarıma elverişli killi tınlı toprak yapısına 
sahip arazidir. Parselin kadastro yoluna cephesi yoktur. Batısında ve kuzeyinde kanalın servis 
yoluna cephesi vardır. Subaşı mahallesi yerleşik alanına uzak konumdadır. Yaklaşık 550 m 
güneyinden İzmir-Bursa asfaltı geçmektedir. Düz konumda arazidir. Parselde hububat türleri, 
mısır, domates, biber, kavun, karpuz, soğan, arpacık tohumluk soğan gibi ürünlerin yetişti-
rilmesi ve meyve yetiştirilmesi mümkündür. ...”şeklindebildirildiği anlaşılmıştır. 
Adresi                            : Bursa İli, Karacabey İlçesi, Subaşı Mahallesi, Pınardere Mevkii, 1295 Parsel 
Yüzölçümü                    : 4.750 m2 
İmar Durumu                 : Bursa 2020 yılı 1/100000 ölçekli çevre düzeni planında parselin tarım 
                                         alanı ve Uluabat gölü Sulak Alan Koruma alanı sınırları içinde kalmaktadır. 
Kıymeti                          : 142.500,00 TL 
KDV Oranı                     : %8 
Kaydındaki Şerhler       : Tapu kayıtları gibidir. 
Artırma Bilgileri 
1. Artırma                        
Başlangıç Tarih ve Saati   : 09/02/2023 - 11:05 
Bitiş Tarih ve Saati       : 16/02/2023 - 11:05 
2. Artırma                        
Başlangıç Tarih ve Saati   : 09/03/2023 - 11:05 
Bitiş Tarih ve Saati       : 16/03/2023 - 11:05 
(İİK m.114 ve m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. 
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Bakan Derya Yanık, A Haber’de katıldığı 
canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde 
bulundu, soruları yanıtladı. 6 yaşında çocuğun 
cinsel istismara uğradığı iddiasına ilişkin soru 
üzerine, bunun çok tatsız ve hiç duymak is-
temedikleri haberlerden olduğunu belirten 
Yanık, “Bakanlık olarak biz uzun yıllardır dü-
zenli olarak erken yaşta evlilikle mücadele 
noktasında çalışmalarımızı aralıksız devam 
ettiriyoruz. Hala özellikle pilot bölgelerde ça-
lışmalarımız devam ediyor. Ancak bu konu 
‘Erken yaşta evlilik’ başlığında bile değerlen-
dirilemeyecek kadar tatsız bir konu. Biz açılan 
bu ceza davasına bakanlık olarak müdahil ol-
duk.” dedi. 

İşin hukuki tarafında, delillerin toplanması, 
hakikatin ortaya çıkması ve mağdurun talep 
etmesi halinde her türlü sosyal, ekonomik ve 
sosyal hizmet desteğinin sağlanacağını kay-

deden Yanık, “Çocuğun cinsel istismarı, söy-
lerken bile bizi rahatsız eden, tüylerimizi 
diken diken eden bir mesele. Çocuğun cinsel 
istismarı hangi sebeple, hangi gerekçeyle, 
hangi meşruiyet arayışıyla olursa olsun kabul 
edilemez, onaylanmaz, meşru gösterilemez.” 
ifadelerini kullandı.  

“YÜZLERCE VAKADA  
MAĞDURUN HAKKINI  
SAVUNMAK İÇİN YANINDAYIZ” 
Bu konu kamuoyuna yansıdığı zaman 

davaya müdahil olduklarını açıkladıklarını 
hatırlatan Yanık, şöyle devam etti: “Milletimiz 
şundan müsterih olsun, kendilerinin bilmediği 
yüzlerce vakada da biz mağdurun hakkını 
savunmak için yanındayız. Gerek kolluk sü-
recinde gerek sosyal hizmet ve güvenliğin, 
barınma ihtiyacının temini noktasında, bunun 
özellikle altını çizmek istiyorum. Kaldı ki bu 
vakada zaten bir davaya müdahil olduğumuzu 
açıkladık ve bundan sonra da bu süreç hukuki 

anlamda tamamlanıp bitinceye kadar da 
içinde olacağız. Gerekli araştırmaların, haki-
katin ortaya çıkması, mağdurun korunması 
ve küçüğün korunması noktasında üzerimize 
düşen bütün sorumlulukları bize tanımlanan 
hukuki çerçevede yerine getireceğiz.”  

Bakan Yanık, bu olayın siyasete yansımaları 
konusundaki görüşlerinin sorulması üzerine, 
“Kadına şiddet, çocuk istismarı, çocuğa yönelik 
ihmal ve istismar vakaları siyasetin konusu 
değildir. Üzerinden siyaset üretilecek, siyaset 
tartışması yapılacak konular değildir.” değer-
lendirmesinde bulundu. İstismar vakalarında, 
şiddet vakalarında sosyal sınıf, kültürel sınıf, 
ekonomik sınıf ayrımı yapıp, “Burada şiddet 
olmaz, burada istismar olmaz” denilemediğini 
aktaran Yanık, şöyle konuştu: “Her yerde ve 
her zeminde olabilir o yüzden çok daha 
dikkate alınması gereken, çok daha özenle 
mücadele edilmesi gereken ve üzerinden siyasi 
salvo yapılmaması gereken bir alandan bah-

sediyoruz. Gayet tabii siyasi partiler tartışırlar, 
birtakım kendi bakış açıları çerçevesinde yak-
laşımları olur, bu ayrı bir şeydir ama insan 
söz konusu olduğunda, insana ilişkin temel 
hak ve özgürlüklerin korunması söz konusu 
olduğunda, bunu bir siyaset malzemesi 
haline dönüştürdüğünüzde meselenin 
esasını konuşamıyorsunuz.” 

“KADINA YÖNELİK ŞİDDETE  
SIFIR TOLERANS” 
Bakanlığın erken yaşta evlilikle mücadele 

çalışmalarıyla oranın düştüğünü, 1 kadın ci-
nayetinin bile kendileri için yüksek olduğunu 
kaydeden Bakan Yanık, “Kadına yönelik şiddete 
sıfır tolerans. Bizim mücadelemiz bir tek 
kadın, kadın kimliğinden dolayı şiddete uğra-
mayıncaya kadar devam edecek.” diye konuştu. 
Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim, 
İçişleri, Sağlık, Adalet bakanlıkları ve Diyanet 
İşleri Başkanlığıyla oluşturdukları “Kadına 
Yönelik Şiddet İzleme Komitesi” olarak, “Top-

lumda farkındalık, mağdurların izlenmesi ve 
takibi, adalete erişimin kolaylaştırılması, eğitim 
süreçlerinin kolaylaştırılması” çalışmalarında 
önemli mesafe aldıklarını söyledi. 

Bunun Türkiye’de kadına yönelik şiddet 
vakası olmadığı, kadın cinayeti olmadığı an-
lamına gelmediğini ifade eden Yanık, “Yaptı-
ğımız çalışmalar, mesela sadece 2021-2022’nin 
ilk 10 ayı arasındaki sayıya baktığımızda 
yüzde 7 oranında bir azalma var. Bu bize 
şunu söylüyor, diyor ki, ‘Mücadele ettiğinde 
sonuç alıyorsun o zaman daha çok çalışacaksın.’ 
Yani çaba gösterdiğinizde sonuç aldığımız bir 
başlıktan bahsediyoruz. O yüzden daha çok 
çaba göstereceğiz.” dedi. (AA)

Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Derya Yanık, 
çocuğun cinsel istismarının 
hangi sebeple, hangi 
gerekçeyle, hangi meşruiyet 
arayışıyla olursa olsun kabul 
edilemeyeceğini ve meşru 
gösterilemeyeceğini bildirdi.

Yanık: “Çocuğun cinsel 
istismarı kabul edilemez” 
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 
Fahrettin Altun, “Sayın Cumhurbaş-
kanımızın ifade ettiği gibi Türkiye 
Yüzyılı vizyonu bu bağlamda sadece 
ülkemiz için değil bölgemiz ve dünya 
için gerçekleşecek bir devrimin muş-
tusudur.” dedi. Altun, “Geleceği Şekil-
lendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve 
Fırsatlar” temasıyla bu yıl 6’ncısı Hilton 
İstanbul Bomonti Hotel & Conference 
Center’da düzenlenen TRT World Fo-
rum’un açılışında yaptığı konuşmada, 
bu ana başlık altında küresel iş birlik-
lerinden liderliğe, barış diplomasisinden 
gıda güvenliğine, enerji krizinden iklim 
değişikliğine, göçten İslamofobi’ye, di-
jitalleşmeden dezenformasyona kadar 
birçok temel meselenin müzakere edi-
leceğini kaydetti. 

İstikrar içinde yaşamanın ve gele-
ceği tasarlamanın artık toplumlar için 
son derece hayati ve bir o kadar da 
güç bir mesele haline geldiğine dikkati 
çeken Altun, şöyle konuştu: “Bu nok-
tada Türkiye, son 20 yılda sağladığı 
siyasi istikrar, ekonomik güven ve 
toplumsal huzur sayesinde insanı mer-
keze alan, dinamik ve çok boyutlu bir 
dış politikayı hayata geçirme imkanı 
yakalamış ve böylelikle sadece kendi 
haklarını değil, aynı zamanda küresel 
alandaki adaletsizlikleri gidermeye ve 
dünya barışını tahkim etmeye dönük 
girişimler ortaya koyabilmiştir. Ülke-
miz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milli 
menfaatlerini tavizsiz şekilde savu-
nurken, öte yandan bölgesel krizlerin 
ve küresel ihtilafların çözümü nokta-
sında da son derece önemli katkılar 
sunmaktadır. Bu gayretlerimiz ‘küresel 
belirsizlikler çağı’ olarak nitelenen bu 
çağda, Türkiye’yi istikrar adası yap-
makla birlikte, aynı zamanda ‘istik-
rarlaştırıcı bir güç’ olarak öne çıkar-
maktadır.” (AA)

“Türkiye Yüzyılı 
vizyonu bir devrimin 
muştusudur”  

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem 
Zengin, başörtüsü Anayasa değişikliği 
teklifinin TBMM Başkanlığı’na sunul-
ması öncesi basın toplantısı düzenledi. 
Zengin, “Biz uzun bir yoldan geliyoruz. 
Gelene kadar Anayasa değişikliği üze-
rinde çalışırken geçmişte bıraktığımız 
hatıralar canlandı. Ben çok ağladım. 
Arkadaşlarım da aynı şeyi düşünmüştür. 
Bizi bugüne getiren inancımıza dayanan 

ümittir, bu yüzden bu günlere geldik. 
Sadece hukuka itimat ettik, sivil hayatta 
örgütlenmeye itimat ettik. Bugün Tür-
kiye tarihinin en önemi konusuna dair 
Anayasa değişikliği teklifi veriyoruz. 
Bu teklif AK Parti, MHP, BBP ve Ba-
ğımsız Milletvekili Fatih Mehmet Şeker 
Bey’in imzasıyla, Mustafa Şentop, Devlet 
Bahçeli, Sayın Mustafa Destici, onların 
isimleri başta olmak üzere AK Partili 
milletvekilleri, hep beraber 336 millet-
vekilinin imzasıyla birlikte Meclis Baş-
kanımıza götürerek, Anayasa değişikliği 
teklifimizi vermiş olacağız” dedi. 

1986 yılına gelindiğinde sistematik 
yasaklar başlarken o zaman darbenin 
başındaki Kenan Evren’in bu yasaklara 

konsantre olduğunu söyleyen Zengin, 
“Ben başörtülü olmadan bu mücadelenin 
içinde olan biriyim. Kadın, erkek, genç, 
bizimle aynı fikirde olsun olmasın de-
mokrasiye inananların gayretiyle bu 
günlere geldik. İnsanlarımızın bu ülkede 
yüzde 90’nını ilgilendiren bir mesele. 
Adını telaffuz etmeyeceğim, başörtü-
süne ‘bez parçası’ diyenler, bu konuyu 
hiç anlamamışlardır. Bunun nasıl bir 
travma olduğunu asla anlayamamış-
lardır. Anlamış olsalardı çözümleri de 
anlatma şekilleri çok farklı olurdu” ifa-
delerini kullandı. 

Zengin, Anayasa değişiklik teklifinde 
iki maddenin olduğunu söyleyerek, “Be-
nim hem siyasi partilere arkadaşlarım 

adına çağrım; bu Anayasa değişikliğinin 
gerçek manada ne anlama geldiğini, his-
siyatımızı anlamak ve destek vermek 
konusunda bizim yanımızda olduklarını 
bilmek istiyoruz. Mesele çözümse, sa-
mimiyetse, geri dönüşü olmadan ortadan 
kalkması ise bu değişikliğin yapılması 
lazım. Teklif sadece başörtülü kadınları 
değil, başörtülü ya da açık olma temel 
hak ve hürriyetinden yararlanma ko-
nusunda engellenmeyi ortadan kaldırıyor. 
Hem başı açık hem başörtülü kadınları 
güvence altına alıyor çalışma hayatında, 
eğitim hayatında. Toplumsal hayatın 
içinde çözülmüş bir problemdir. Başörtülü 
olmak ya da başı açık olmak, bir kadının 
kıyafetine kendisi karar verebilir. Bir 
diğeri de aile müessesine dair. Aile dün-
yada her geçen gün kıymeti artan bir 
müessese. Aile Anayasamızda toplumun 
temeli olarak görülmüş, teminat altına 
alınmıştır. Bir toplumu tahrip etmek is-
tiyorsanız önce aileyi tahrip etmeniz 
gerekir. Kanunlarımızda, medeni kanun, 
nüfus kanununda ifade edilmesine rağ-
men Anayasa’ya evlilik birliğinin ‘kadın 
ve erkek arasında olan hukuki müessese’ 
olduğu ifadesini koyuyoruz. Ben 
TBMM’de buna karşı çıkacak vekil ol-
duğunu düşünmüyorum” dedi. (İHA) 

MİT tırları 
davasında karar

Adana ve Hatay’da MİT’e ait tır-
ların durdurulmasını ve aranmasını 
organize ettikleri iddiasıyla yargılanan 
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 
sorumlusu 9 sanıktan 6’sı, 8 yıl 9 ay 
ile 18 yıl arasında değişen hapis ce-
zasına çarptırıldı. Adana 13. Ağır 
Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, 
FETÖ’nün darbe girişimini Akıncı 
Üssü’nden yöneten sanıklardan ör-
gütün sözde “jandarma sorumlusu” 
Nurettin Oruç ile diğer sanıklar Yasin 
Yalçınkaya ve Halil Alp cezaevinden 
Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile 
katıldı. Mahkeme heyeti, Nurettin 
Oruç’u “Devletin güvenliğine ve siyasal 
yararlarına ilişkin bilgileri temin et-
mek” suçundan 8 yıl, “Devletin gü-
venliğine ve siyasal yararlarına ilişkin 
bilgileri açıklamak” suçundan 10 yıl 
olmak üzere toplamda 18 yıl, sanık 
Halil Alp’i “silahlı terör örgütüne üye 
olmak” suçundan 10 yıl 6 ay, “Devletin 
güvenliğine ve siyasal yararlarına iliş-
kin bilgileri temin etmek” suçundan 
6 yıl olmak üzere toplamda 16 yıl 6 
ay, sanık Abdurrahman Özdemir’i 
“Devletin güvenliğine ve siyasal ya-
rarlarına ilişkin bilgileri temin etmek” 
suçundan 5 yıl, “Devletin güvenliğine 
ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri 
açıklamak” suçundan ise 5 yıl 10 ay 
olmak üzere toplamda 10 yıl 10 ay 
hapis cezasına mahkum etti. 

Sanıklardan Berkant Aydın, “silahlı 
terör örgütüne üye olmak” suçundan 
10 yıl 6 ay, Hasan Ülker ve Arif Danacı 
da 8 yıl 9’ar ay hapis cezasına çarptı-
rıldı. Ayrıca sanık Berkant Aydın hak-
kında tutuklanmak üzere yakalama 
emri çıkarılmasına hükmedildi. Sanık 
Kaan Kürşat Karaahmetoğlu’nun ise 
üzerine atılı suçları işlediğinin sabit 
olmaması gerekçesiyle beraatına, sa-
nıklar Soner Yıldırım ve Yasin Yal-
çınkaya hakkında ise “mükerrer yar-
gılama” olduğu gerekçesiyle davanın 
reddine karar verildi. (İHA)

TRT World Forum 2022’nin açılışında 
konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, 34 ülkeden ve yurt içinden 
gelen misafirleri selamladı. Forumun 
son iki yıldır salgın nedeniyle çevrim içi 
yapıldığına değinen Erdoğan, “Bu defa 
yüz yüze sizlerle birlikte olmaktan büyük 
bir memnuniyet duyuyorum. Altıncısı 
tertiplenen forumun küresel çapta insani, 
sosyal ve diplomatik etkileşim için önemli 
bir platform haline geldiğini görüyoruz. 
Her sene ekonomi, siyaset, güvenlik, 
teknoloji ve uluslararası ilişkiler alanla-
rından pek çok yetkin isim bu platformda 
kıymetli görüşlerini katılımcılarla pay-
laşma imkanı buluyor. Küresel nabzı 
isabetle yansıtan temalar çerçevesinde 
yapılan fikir teatileri insanlığın karşılaştığı 
meselelerin çözümüne katkı sunuyor.” 
ifadelerini kullandı. 

“DÜNYAYA ÖRNEK TEŞKİL  
EDECEK BİR BARIŞ  
DİPLOMASİSİNE İMZA ATTIK” 
Rusya-Ukrayna Savaşı’nın, yol açtığı 

can kayıplarının yanında bölge ve dünya 
için çok ciddi insani, ekonomik ve politik 
maliyetler oluşturduğunu dile getiren 
Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: 
“Krizin en başından itibaren savaşın ka-
zananı, barışın ise kaybedeni olmaz. Bu 
ilkeyle yoğun bir diplomasi trafiği yü-
rüttük. Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü 
güçlü bir şekilde savunurken Rusya’ya 
yönelik akıl dışı politikalarla bölgedeki 
ateşin körüklenmesine de karşı çıktık. 
Gerek şahsımın Rusya ve Ukrayna li-
derleriyle yaptığı doğrudan görüşmelerle 
gerek ilgili kurumlarımızın temaslarıyla 
dünyaya örnek teşkil edecek bir barış 

diplomasisine imza attık. İstanbul süreci 
sahadaki gelişmelerle sekteye uğramış 
gibi görünse de halen kalıcı barış için en 
ideal müzakere zemini olma özelliğini 
koruyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki 
esir takası da yine ülkemizin arabulucu-
luğunda gerçekleşti. Savaş nedeniyle Uk-
rayna ve Rusya’dan tahıl başta olmak 
üzere kritik ürünlerin sevkiyatının dur-
ması, Avrupa’dan Afrika’ya tüm ülkeleri 
etkileyen küresel çapta bir gıda krizine 
sebep olmuştur. İşte her şey burada. Az 
önce ufaklığı gördük, ekmek yedi. Buğday 
olmadan ekmek olur mu? Ama unut-
mayalım ki şu buğdayın tanesinde çok 
şeyler var. Bir buğday tanesi, yüz binlerce 
buğdayı üretiyor. Buğday o denli farklı 
bir nimet. Şair bunu güzel anlatıyor ama 
şimdi burada bu şiiri okuduğum zaman 
anlamakta bırakın, tercüme etmekte 
zorluk çekenler var. Olabilir. Onun için 
bunu kısa yoldan anlatmış oldum.”  

Bu süreçte tüm dünyanın Türkiye’nin 
samimi ve gerçekçi gayretlerini takdir 
ettiğini dile getiren Erdoğan, “Görüldü 
ki Türkiye hakkaniyetli davranıyor, Tür-
kiye istikrar getiriyor, Türkiye güven ve-
riyor, Türkiye barış için çalışıyor, Türkiye 
krizin değil, çözümün safhında duruyor. 
Türkiye kendisiyle birlikte tüm insanlığın 
hayrı için çaba harcıyor. Millet ve ülke 
olarak bu tarihi sorumluluğu yerine ge-
tirmeye önümüzdeki dönemde de devam 
edeceğiz.” dedi. Son dönemde yaşanan 
krizlerin, Avrupa’nın üzerine bina edilen 
güvenlik ve refah mimarisinin aslında 
ne kadar kırılgan olduğunu da gözler 
önüne serdiğini ifade eden Erdoğan, 

şunları kaydetti: “Türkiye, Avrupa’nın 
karşı karşıya olduğu meselelerin çözü-
münde de kilit rol oynama potansiyeline 
sahiptir. Bunun için önce Avrupa’nın 
diplomatik ve ekonomik ilişkilerden te-
rörle mücadeleye kadar her konuda ül-
kemize yaklaşımını, müttefiklik ve or-
taklık ruhuna uygun şekilde değiştirmesi 
gerekiyor. Türkiye’nin mücadele ettiği 
terör örgütlerine gizli-açık destek veren, 
teröristleri himaye eden, tarafı olan her 
meselede karşısında yer alan bir Avrupa 
ile ortak bir gelecek hayali kurmamızın 
zor olduğu açıktır. Avrupa Birliği tam 
üyeliği sürecinde maruz kaldığımız aleni 
haksızlıkları, bize uygulanan örtülü am-
bargoları, insani meselelerin şantaj mal-
zemesi haline getirilmesi gibi daha nice 
sorunları saymıyorum bile... Halbuki biz 
2. Dünya Savaşı’ndan sonra tercihimizi 
Avrupa ile birlikte yol yürümekten yana 
kullanmış, Soğuk Savaş döneminin yü-
künü omuzlamış bir ülkeyiz. Siyasi, 
askeri, ekonomik desteğimizle, insan 
gücümüzle Avrupa’nın güvenliği ve re-
fahını sürdürmesine verdiğimiz katkıları 
kimse inkar edemez. Açık konuşmak 
gerekirse yaptığımız onca fedakarlığa 
rağmen bilhassa birliğimizi, beraberli-
ğimizi tehdit eden terör örgütleriyle mü-
cadelemizde yalnız bırakıldığımızı asla 
unutmayacağız.” 

“PROVOKATİFLERE EYVALLAH  
ETMEDİK, ETMEYECEĞİZ” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, binlerce 
tır silah, mühimmat, araç ve gerecin 
Türkiye’nin güneyinde, Suriye’nin ku-

zeyindeki terör örgütlerine gönderildiğini 
söyledi. Bunun Türkiye’nin NATO’da be-
raber olduğu ülke tarafından gönderil-
diğini dile getiren Erdoğan, “NATO’da 
biz seninle beraberiz de bu terör örgüt-
lerine bunca silah, mühimmat, araç, 
gereci nasıl gönderirsin? Yok diyor böyle 
bir şey. Bütün video yayınlarını, hepsini 
kendilerine gösterdik, gösteriyoruz. Tür-
kiye’ye bunları anlatamazsınız. Çünkü 
biz her zaman haktan, hakikatten yana 
olduk. Gerçekten yana olduk. Onun için 
de bu teröristlerle verdiğimiz mücadelede 
kimse kalkıp bize hesap soramaz. Terörün 
küresel bir tehdit olduğunu ve mücade-
lenin de küresel işbirliği içinde yapılması 
gerektiğini her platformda ifade ediyo-
ruz.” diye konuştu. 

Avrupa Birliği başta olmak üzere 
dünyanın en büyük tehdit gördüğü 
DEAŞ’a karşı en ağır darbeyi Türkiye’nin 
vurduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle de-
vam etti: “Bu görüşümüzü sahada fiilen 
ispatladık. Bugün ‘benim’ diyen ülkeler 
acaba DEAŞ ile herhangi bir mücadele 
veriyor mu? Hayır. YPG, PYD... Bunlarla 
bir mücadele veriyor mu? Hayır. Bütün 
bunlarla mücadele veren ülke biziz. Sı-
nırlarımızın güvenliği için başlattığımız 
harekatları, kimseden destek alamasak 
da yürütecek ve sonuçlandıracak güce, 
imkana, kararlılığına sahip olduğumuzu 
herkese gösterdik. İnşallah siyasi, dip-
lomatik, ekonomik etkinliğimizi arttı-
rarak, Savunma Sanayii başta olmak 
üzere her alanda hedeflerimize ulaşarak, 
konumumuzu daha da ileri taşıyacağız. 
Aynı şekilde Ege’de ve Akdeniz’de Yu-
nanistan’ı hesapsızca destekleyerek bu 
ülkenin mütecaviz ve provokatif giri-
şimlerine cesaret verenlere de eyvallah 
etmedik, etmeyeceğiz. NATO’da beraberiz 
ama Yunanistan’ın adalarını silahlarla, 
uçaklarla donatıyorsun. Biz hala bir F16 
meselesini sizlerle çözemedik. Parasını 
verdiğimiz halde çözemedik. Kıbrıs me-
selesinin, hakkaniyetli bir şekilde yeni 
ve somut adımlarla çözüme kavuşturul-
ması için diyalogdan vazgeçmiyoruz.” 
(AA)

Erdoğan: “Teröristlerle mücadelemizde 
kimse hesap soramaz”  Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, “Biz her 
zaman haktan, 
hakikatten, gerçekten 
yana olduk. Onun için 
de bu teröristlerle 
verdiğimiz mücadelede 
bize kalkıp kimse hesap 
soramaz.” dedi.

Pazar günü Putin ve Zelenskiy ile görüşme
Bu krizi çözmek amacıyla pazar günü Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin ile aynı şekilde 
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy 
ile görüşmesinin olacağını aktaran Erdoğan, bu 
görüşmelerle birlikte tahıl koridorunu daha da 
güçlendirmek, Putin’in ifadesiyle öncelikle az 
gelişmiş ülkelere bu tahıl koridorundan, tahıl 
ambarından bu imkanları göndermek istedik-
lerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl 

koridorundaki tıkanıklığın aşılması ve son-
rasında anlaşmanın süresinin uzatılmasının, 
Türkiye’nin girişimleri sayesinde mümkün ola-
cağını ifade etti. Zaporijya Nükleer Santrali ile 
ilgili endişeleri, Rosatom ve Uluslararası Atom 
Enerjisi uzmanlarının İstanbul’da bir araya ge-
lerek görüştüğünü aktaran Erdoğan, Türkiye’nin 
savaşın sebep olduğu krizin aşılması için de 
öncü bir rol oynamayı sürdüreceğini belirtti.

Zengin: “Hem başı açık hem başörtülü 
kadınları güvence altına alıyor” AK Parti Grup Başkanvekili 

Özlem Zengin, AK Parti, MHP 
ve BBP’li 336 milletvekilinin 
imzası ile Meclis Başkanlığı’na 
sunulan başörtüsü Anayasa 
teklifinin hem başı açık hem de 
başörtülü kadınları güvence 
altına aldığını söyledi.
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KENT REHBERi
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n Acil Servis 
n Bilinmeyen Numaralar 
n Zabıta

112 
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112      
112 
112     
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444 1 600

n Emniyet Müdürlüğü  (Fomara) 
n Emniyet Müdürlüğü (Acemler)
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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
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186 
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4440375

ALO ARIZA

n İDO Danışma 
n Şehirlerarası Otobüs Terminali  
n THY

(212) 444 44 36 
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444 0 849
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n Ali Osman Sönmez Onkoloji 
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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

Bursa Bölge Devlet Senfoni Or-
kestrasının (BBDSO), “Dünya Kadın 
Hakları Günü Konseri”nde keman 
sanatçısı Vladyslava Luchenko per-
formans sergiledi. 

Merinos Atatürk Kongre ve Kül-
tür Merkezi’ndeki (AKKM) konseri, 
Theodore Kuchar yönetti. Gecede 
sahne alan keman sanatçısı Vladys-
lava Luchenko “My Homeland Üver-
türü Op.62”, “Keman Konçertosu 
No: 1 Op.26” ve “Senfoni No: 6 
Op.60” gibi eserler BBDSO eşliğinde 
müzikseverlerin beğenisine sunul-
du. Konser sonunda Vladyslava 
Luchenko ve Theodore Kuchar’e çi-
çek takdim edildi. (AA)

Mevsim değişimi, havaların so-
ğuması derken hastalıklar da peşi 
sıra görülmeye başladı. Bir yandan 
başta ıhlamur olmak üzere çeşitli 
bitki çaylarını içmek diğer yandan 
da vücut direncini artıracak besin-
lere ağırlık vermek hemen başvura-
cağımız yöntemler. Ancak bu 
uygulamalarla da geçmeyen öksü-
rük için yapılması gereken, muhak-
kak bir uzmana başvurmaktır. 
Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL 
Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uz-
manı Op. Dr. K. Ali Rahimi, son 
günlerde sıkça karşılaşılan geçme-
yen öksürüğe ilişkin uyarılarda bu-
lunarak şu bilgileri aktardı: 
“Vücudun en önemli savunma me-
kanizmalarından birini oluşturur. 

Solunum yolundan gelen her türlü 
virüs, bakteri, yabancı cisim ve mi-
deden gelen asidi dışarıya atmak 
için meydana gelmiştir. Eğer öksü-
rük mekanizması olmasaydı her 
nezle olma sırasında virüs çok ra-
hatlıkla üst solunum yollarından alt 
solunum yollarına inerdi. Bundan 
dolayı öksürük bir savunma meka-
nizmasıdır. Bazı ilaçlar ile öksürügü 
yumuşatıp daha da artırıp bakteri-
leri, asidi yabancı cisimleri dışarıya 
atmak içindir.”   

Öksürüğün hayat kurtaracak bir 
mekanizma da olduğunu vurgula-
yan Rahimi, şu dikkat çekici bilgileri 
aktarıyor: “Özellikle aspirasyon de-
diğimiz bazı gıda maddelerini veya 
yabancı cismin akciğere kaçmasını 

engellemek için öksürük mekaniz-
ması hayat kurtarır. Ancak bazı ya-
bancı cisimler de öksürüğü 
durdurur ve insanlarda hayati teh-
like oluşturur. Kişi öksüremediği 
zaman Heimlich manevrası ile güç-

lendirerek hastanın hayatı kurtulur. 
Acil durumlarda ilk yardım manev-
rası öğrenilmelidir.”  

Ancak geçmeyen öksürük ihmal 
edilmemeli; öksürüklerin uzun sür-
düğünü, uzun sürmesinin nedeni-
nin araştırılması gerektiğini 
vurgulayan Op. Dr. K. Ali Rahimi, 
geçmeyen öksürüğün nedenlerini 
geniz akıntısı, sünizitlerde burun 
akıntısının akciğere doğru yönlendi-
rilmesi, boğazın tahriş olması, fa-
ranjit, kronik enfeksiyon, zatürre, 
bronşit, alerjik, reflü ve bazı ilaçla-
rın yan etkileri olarak sıraladı.Geç-
meyen öksürüklerin ciddi 
hastalıkların habercisi olabildiğini 
de ifade eden Op. Dr. K. Ali Rahimi, 
bu rahatsızlıkların detaylarının uy-

gulanan tetkikler sonucu belli olaca-
ğını söyledi. Op. Dr. K. Ali Rahimi, 
“Geçmeyen öksürük asit reflü, aler-
jiler, üst solunum yolu enfeksiyonu, 
astım, bronşit, KOAH belirtisi olabi-
lir. Sigara kullanımı da geçmeyen 
öksürüğe yol açabilir. Geçmeyen ök-
sürük için evde yapılabilecek bazı 
tedaviler olduğunu ancak bu çözüm-
lerin tedavi evresinde faydalı ol-
mazsa kesinlikle vakit geçmeden bir 
uzmana muayene olmak gerek. Kro-
nikleşmiş ve uzun süren öksürük 
varsa kesinlikle kulak burun boğaz 
uzmanı, göğüs hastalıkları uzmanı, 
dahiliye uzmanı, kardiyoloji, gastro-
enteroloji ve bağırsak uzmanına 
başvurulması gerekmektedir.” 

Elif 
SUCU

Geçmeyen  
öksürüğe  
dikkat!

Gerçekleştirdiği ziyaretlerde zeytin 
rekoltesi hakkında bilgi alan Başkan 
Sertaslan, Türkiye’nin en kaliteli sof-
ralık zeytinlerinin Gemlik’te yetiştiğini 
ifade ederken, “Gemlik Belediyesi ola-
rak çiftçilerimizin hayatını kolaylaş-
tırmaya devam edeceğiz” dedi. 

“ÇİFTÇİMİZİN DAİMA  
YANINDAYIZ” 
Gemlik Zeytini’nin Türkiye’de ve 

Dünya’da sofralara büyük fedakarlık 
ve özveriyle geldiğini ifade eden Gem-
lik Belediye Başkanı Mehmet Uğur 
Sertaslan, “Zeytin ağacı başka ağaç-
lara benzemez. Yıl boyu ilaca, güb-
reye, çapalamaya, sulamaya ve diğer 
işlemlere ihtiyaç duyar. Gemlik zey-
tinini üreten çiftçilerimiz hava du-
rumu müsait olduğu sürece zeytin-
liğine giderek bakımlarını yapar. Biz 
Gemlik Belediyesi olarak her yıl arazi 
yollarında yaptığımız çalışmalarla 
çiftçilerimizin tarlalarına ulaşmasın-
daki engelleri ortadan kaldırıyoruz. 
Uludağ Üniversitesi Ziraat Mühen-
disliği Fakültesi ile birlikte ilçemizin 
toprak haritasını çıkarttık. Gem-

lik’teki ağaçların sadece %8’i sula-
nabiliyordu. Biz yaptığımız 10 kilo-
metrelik sulama hattı ve 6 yeni su-
lama havuzuyla bu oranımızı arttırdık 
çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyo-
ruz” dedi. 

“BÖLGEDE TEK OLACAK” 
Gemlik Belediyesi’nin kurduğu 

laboratuvarda son aşamaya geldik-

lerini belirten Başkan Sertaslan, 
“İlçemizde atadan,dededen kalma 
yöntemlerle tarımsal ilaçlama, güb-
releme ve sulama işlemleri yapılı-
yordu. Toprağın neye ihtiyacı ol-
duğunu bilmeden yapılan gübre 
atma ya da ilaçlama ağaçlarımıza 
bazı zamanlarda yarardan çok zarar 
getiriyordu. Biz bu zararı ortadan 

kaldırmak ve bilimsel tarımın önü-
nü açmak için Umurbey’e Gemlik’in 
tümüne hizmet edecek. Bir labo-
ratuvar kurduk. Çok kısa bir süre 
sonra bölgede tek olacak bu labo-
ratuvar ve kırsal kalkınma ofisimiz 
çiftçilerimize hizmet verecek” şek-
linde konuştu.  

(İHA)

Gemlik Belediyesi’nden 
bilimsel tarım hamlesi

Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet Uğur 

Sertaslan, 
Marmarabirlik Gemlik 

Zeytin Kooperatifini, 
Umurbey Tarımsal 

Kalkınma 
Kooperatifini ve zeytin 

seçme işlemi yapan 
çiftçileri ziyaret etti.

İnegöl Belediyesi Zabıta Mü-
dürlüğü ekipleri, devam eden mar-
ket denetimleri, fahiş fiyat ve kasa-
etiket uyumu gibi konularda iş-
letmeleri inceliyor. 2022 yılında 
yapılan denetimlerde farklı husus-
larda 191 işletmeye idari yaptırım 
uygulanırken, 47 işletme ise haksız 
fiyat artışına konu ürün ve ürünler 
ile alakalı tespit yapılarak Ticaret 
İl Müdürlüğüne bildirildi. 

İnegöl Belediyesi Zabıta Mü-
dürlüğü ekipleri, halk sağlığının 
korunması, haksız kazancın ön-
lenmesi ve genel düzen ve tertibin 
sağlanması adına belirli aralıklarla 
gerçekleştirdiği denetimlerini sür-
dürüyor. Tüm işletmelere yönelik 
yapılan denetimler çerçevesinde 
2022 yılında özellikle fahiş fiyat 
uygulamaları titizlikle sürdürüldü. 

Denetimlere ilişkin yapılan 
açıklamada, ilçe genelinde tüm 
gıda ürünü satışı ve üretimi yapılan 
işletmelerin mercek altına alındığı 
ifade edildi. Marketlerin özellikle 
en ince detayına kadar denetlendiği 
belirtilen açıklamada, “İnegöl Be-
lediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün 
2022 yılı içerisinde farklı faaliyet 
kollarındaki işletmeler için plan-
layarak gerçekleştirdiği denetimler 
doğrultusunda, ilçemizde faaliyet 
gösteren başta zincir marketler 
olmak üzere market ve bakkalları 
kapsayan çok sayıda denetim ger-
çekleştirilmiştir. Bu gerçekleştirilen 
denetimler sonucu işletmelere, 
kasa ve raf fiyatı uyuşmazlığı ruh-
satsız faaliyet, genel temizlik, yaya 
yolu işgali gibi hususlarında 191 
adet idari yaptırım uygulanmıştır. 
Diğer taraftan fahiş fiyat ve haksız 
fiyat artışı konularında da dene-
timler gerçekleştirilmiştir. Bu de-
netimlerde haksız fiyat artışına 
konu ürün ve ürünler ile alakalı 
47 adet tespit yapılarak hazırlanan 
tutanakların işletmelerin savun-
maları ile beraber Bursa İl Ticaret 
Müdürlüğüne bildirimler sağlan-
mıştır” ifadeleri kullanıldı. (İHA)

Etkinlik, Uludağ Üniversitesi Prof.Dr. 
Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde düzen-
lendi. Açılış konuşmalarını Uluslararası 
Kadın Çalışmaları Kongresi Başkanı Prof. 
Dr. Handan Asude Başal, Uludağ Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kıla-
vuz, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili 
Mihrimah Kocabıyık ve Bursa Milletvekili 
Emine Yavuz Gözgeç yaptı. Açılış konuş-
malarının ardından, Büyükşehir Belediyesi 
Aile, Kadın ve Çocuk Hizmetleri Şube 
Müdürlüğü Kadın Halk Dansları Ekibi 

Master Grubu’nun gösterisi ilgiyle izlendi. 
Prof. Dr. Şirin Akbulut Demirci’nin piyano 
dinletisi ile devam eden kongrede, Türkiye 
UNESCO Milli Komisyonu Sürdürülebilir 
Kalkınma 2030 Hedefleri İhtisas Komitesi 
Üyesi-Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fa-
kültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Aylin Görgün Baran, “Türkiye’de 
Politik Yaşamda Kadının Yeri ve Kadına 
Karşı Şiddete Bakış” konulu sunum yaptı. 
“Türk Dünyasında Kadın Olmak” ana te-
malı Uluslararası Kadın Çalışmaları Kon-

gresi; Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, 
Türkmenistan, İran ve Moldova’dan kadın 
alanında çalışmalar yürüten akademis-
yenlerin katılımı ile 2 ana panel ve 21 
oturum yapılarak gerçekleşti. Yurt içi ve 
yurt dışından kadın alanında çalışmalar 
yürüten 110 katılımcı, 20 konu başlığını 
irdeledi. Kongrede kadın-erkek fırsat 
eşitliği, hukuk, eğitim, göç, aile, çocuk, 
sağlık, kent, din, tarih, iklim krizi ve 
siyaset gibi konu başlıklarında, akade-
misyenler ve kadın alanında çalışmalar 
yürüten katılımcılar bilgi aktarımında bu-
lundu. Şef Dr. Aysel Gürel yönetiminde 
Nilüfer Kadın Korosu’nun “Türk Dünya-
sından Ezgiler” konseri ile katılımcılara 
müzik ziyafeti sunuldu. Büyükşehir Bele-
diyesi Şehir Tiyatroları Sanatçısı Serdar 
Soyer’in yönettiği Bursa Anadolu Lisesi 
Tiyatro Grubu’nun kadına yönelik şiddete 
dikkat çeken ve farkındalık oluşturan oyu-
nu, kongrenin ikinci gününde seyirci ile 
buluştu. (İHA)

Türk kadınına uluslararası bakışBursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin Uludağ 

Üniversitesi işbirliğiyle 
‘Türk dünyasında kadın 

olmak’ ana temasıyla 
düzenlendiği Uluslararası 

Kadın Çalışmaları 
Kongresi’nde, ekonomiden 

sosyal hayata kadar tüm 
yönleriyle kadınların 

durumu ele alındı.

BBDSO’dan,  
“Dünya Kadın Hakları 
Günü Konseri” 

İnegöl’de marketler 
denetim altında
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Redaktionsnetzwerk Deutschland’a 
(Almanya Yazı İşleri Ağı) konuşan Yeşiller 
Partisi Milletvekili Konstantin von Notz, 
Federal Meclisin güvenlik konseptinin, 
“erişim ayrıcalıklarına sahip anayasa 
düşmanlarının” parlamentoya seçile-
bilmesi için oluşturulmadığını be-
lirterek “Demokrat milletvekillerinin 
günlük yaşamını sabote etmeden 
Federal Meclis için koruma dü-
zenini artırmalıyız.” dedi. Sosyal 
Demokrat Partili Sebastian Hart-
mann, Funke medyaya yaptığı 
açıklamada, “Federal Meclisi basmak 
isteyen eski bir AfD milletvekilinin 
tutuklanmasının ardından parla-
mentodaki mevcut temasları acilen 
gözden geçirilmelidir.” ifadesini kul-
landı. Federal Meclis Başkan Yardım-

cısı Katrin Göring-Eckardt da Funke 
medyaya, “Federal Meclis için hangi gü-
venlik önlemlerini uyarlamamız gerek-
tiğini dikkatle inceleyeceğiz ve konuyu 
tüm karar organlarında ele alacağız.” 
açıklamasında bulundu. 

DARBE PLANI YAPANLARIN,  
AŞIRI SAĞCI AFD İLE  
BAĞLANTISI VURGUSU 
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yap-

tığı açıklamada, darbe planı yapanların 
aşırı sağcı AfD ile bağlantısına işaret et-
mişti. Sosyal Demokrat Parti Eş Genel 
Başkanı Lars Klingbeil de aşırı sağcı AfD 
partisinin cezalandırılmasını talep et-

mişti. AfD’yi 
açıkça ana-

yasa kar-
şıtı bir 
p a r t i 

o l a r a k 

nitelendiren Klingbeil, “AfD, parlamen-
tolarda, mahkemelerde ya da kamu hiz-
metlerinde değil Anayasayı Koruma Dai-
resinin izleme listesinde yer almalı.” de-
mişti.  

“DARBECİLER ALMAN  
DEMOKRASİSİ İÇİN TEHDİT” 
Almanya’da darbe planladıkları ge-

rekçesiyle düzenlenen “şafak operasyonu” 
ile gözaltına alınan grup üyelerinin 
amaçlarını onaylamayan Almanlar, de-
mokrasi dışındaki seçeneklerin kabul 
edilemeyeceğini söyledi. Köln’de AA 
muhabirine konuşanlar, İtalya ve Avus-
turya’nın yanı sıra Almanya’daki 11 
eyalette yapılan baskınlarda çok sayıda 
kişinin gözaltına alınmasını şaşkınlıkla 
karşıladıklarını dile getirerek darbecilere 

karşı devlet yetkililerini desteklediklerini 
ifade etti.  

Evsiz ve bağımlı insanlara yardım 
derneğinde çalışan Michael Seffens, 
olayı ilk duyduğunda “şoke olduğunu” 
belirtti. Seffens, “Bu zamanda böyle 
insanların hala darbe planı yapması 

kabul edilemez. Demokratik bir ülkede 
yaşıyoruz ama bunların gittiği yol 
doğru değil. Operasyona 3 bin polis 
katıldığına göre demek ki başka bil-
dikleri de vardı, 28 kişiden daha 
fazlası bu işin içinde olabilir.” dedi. 

Olayın çok üzücü olduğunu belirten 
Seffens, şüphelilerin arasında Almanya 
İçin Alternatif Partili (AfD) politika-
cıların olmasının, bu kişilerin demok-
rasiden uzaklaştıkları anlamına gel-
diğini ifade etti. 

“UTANÇ VERİCİ BİR OLAY” 
Darbe girişimini “utanç verici bir olay” 

olarak nitelendiren, soy ismini vermek 
istemeyen Meltem de şunları söyledi: 
“Hep birlikte yaşamayı bilmemiz lazım, 
hepimiz insanız, hepimizin kan rengi 
aynı, tenimizin rengi ya da hangi ülkeden 
geldiğimiz önemli değil. Bunların yapmaya 
çalıştıkları insanları kışkırtmak. Politi-
kacılar kendi aralarında tartışıyorlar, ya-
bancı ülkeleri kışkırtıyorlar ve bu yüzden 
savaşlar çıkıyor. Arkadaşlarımla konuyu 
konuştuğumuzda biz bu olayı olumsuz 
görüyoruz. Bunlar biz gençler için de iyi 
bir örnek değil.” 

Olayı basından öğrendiğini belirten 
Volk Marschero ise “Benim anlamadığım, 
bunlar hangi devirde ve hangi filmde yaşı-
yorlar. Her şey gerçek dışı. Bu insanları 
hapse mi atmak lazım bilmiyorum, Al-
manya’da her şey çok karışık. İnsanlar 
darbe planlıyorsa önlem alınması gerektiğini 
düşünüyorum, yoksa bunların yüzünden 
bazı insanlar yaralanabilir hatta ölebilir. 
Bu işin ucunun nereye varacağını ben de 
bilmiyorum.” ifadelerini kullandı. (AA)
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
(AİHM), 3 sığınmacı ailenin barınma 
taleplerinin zamanında yerine getiril-
memesine ilişkin verdiği kararla Fran-
sa’yı suçlu buldu. AİHM, verdiği 
kararda, 3 sığınmacı ailenin acil ba-
rınma taleplerinin dikkate almayan 
Fransa’nın, Avrupa İnsan Hakları Söz-
leşmesi’nin adil yargılanma hakkına 
ilişkin 6. maddesinin 1. fıkrasını ihlal 
ettiğine hükmetti. Mahkeme, Fran-
sa’nın 3 aileye ayrı ayrı 5 bin avro ve 
mahkeme masrafları için toplam 7 bin 
150 avro ödemesine karar verdi. 
İkisi Kongolu, biri Gürcü toplam 3 aile, 
sığınma talebiyle 2018’de Fransa’ya 
gelmişti. Ülkenin güneyindeki Haute-
Garonne Valiliği, 3 aileye sığınma 
hakkı vermiş ancak barınma taleple-
rine karşılık vermemişti. Bunun üze-
rine, 3 aile Toulouse mahkemesine 
ayrı ayrı başvurmuştu. Toulouse mah-
kemesi, sığınmacılara kalacak yer ko-
nusunda yardımcı olunmasına karar 
vermiş, ancak Haute-Garonne Valiliği 
kararı yerine getirmemişti. AİHM’in 
2018’de aldığı geçici kararın akabinde, 
3 ailenin barınma talepleri yerine geti-
rilmişti. (AA)

AİHM, Fransa’yı 
mahkum etti  

ABD’nin 2023 savunma bütçesini de 
içeren ve Temsilciler Meclisinde kabul 
edilen Ulusal Savunma Yetkilendirme 
Yasa (NDAA) tasarısında, 
PKK/YPG’nin de faydalanacağı fonun 
Irak kısmından 35 milyon 811 bin 
dolar, Suriye kısmından ise 18 milyon 
368 bin dolar olmak üzere 43 milyon 
dolar civarında kesinti yapıldığı gö-
rüldü. ABD Temsilciler Meclisi, 858 
milyar dolarlık savunma bütçesini de 
içeren NDAA tasarısını 80’e karşı 350 
oyla kabul ederek, son oylama için Se-
nato’ya gönderdi. AA muhabirinin 4 
bin sayfayı aşkın tasarıdan derlediği 
bilgilere göre, Irak ve Suriye’de DEAŞ 
ile mücadele kapsamında PKK/YPG 
dahil ABD ortaklarına verilmek üzere 
talep edilen 541 milyon 692 bin dolar-
lık fonun 487 milyon 513 bin dolarına 
onay verildi. Tasarıda, bu toplam fona 
15 milyon 413 bin dolar enflasyon 
farkı eklenerek toplam miktarın 502 
milyon 926 bin dolara çıkarıldığı gö-
rüldü. 
Tasarıya ilişik tabloda, Irak için istenen 
358 milyon 15 bin doların 35 milyon 
811 bin dolarının gerekçesiz görül-
düğü ve Irak’a 322 milyon 204 bin do-
ların verilmesinin uygun bulunduğu 
kaydedildi. Tabloda ayrıca Suriye’de 
PKK/YPG’nin de faydalanacağı 183 
milyon 677 bin dolarlık talebin 18 mil-
yon 368 bin dolarının gerekçesiz gö-
rüldüğü ve ABD ordusunun terör 
örgütüyle işbirliğini de içeren faaliyet-
ler için 165 milyon 309 bin dolara 
onay verildiği belirtildi. Asker maaşla-
rının yüzde 4,6 artırılması, Penta-
gon’un taktik olmayan araç filolarını 
sıfır emisyonlu araçlara dönüştürme-
sini zorunlu kılmayı da içeren geniş 
kapsamlı tasarı, Tayvan’a 2027’ye 
kadar 10 milyar dolarlık askeri yardım 
öngörüyor. Tasarı, Ukrayna ile ilgili 
olarak, Ukrayna Güvenlik Yardımı Gi-
rişimi olarak bilinen girişimi finanse 
etmek için 800 milyon dolar ayırıyor 
ve ABD’nin Avrupa’daki askeri operas-
yonlarını desteklemek için de 6 milyar 
dolar fon ayırıyor. Türkiye’ye F-16 
savaş uçaklarının satışını kısıtlayıcı 
şartlara bağlayan maddeler, tasarının 
son halinden çıkarılmıştı. Senato’nun 
da kısa bir süre içinde tasarıyı oyla-
ması, ardından da imzalaması için 
ABD Başkanı Joe Biden’a göndermesi 
bekleniyor. (AA) 

ABD, PKK/YPG’yi  
destekleyen fondan  
43 milyon dolar kesti  

Başkent Pekin’in yanı sıra Şanghay, 
Guangcou ve Hangcou gibi büyük şehirler, 
politika değişikliğinin ardından hastalık 
belirtisi göstermeyen veya hafif belirti 
gösteren vakalarda evde karantinaya izin 
verirken, ülke içi seyahat kısıtlamaları 
ile sağlık kodu ve test sonucu gösterme 
zorunluluklarını kaldırmaya başladı. Bu 
şehirlerdeki karantina merkezlerinde tu-
tulan yakın temastaki kişileri ve 
kıstasları karşılayan pozitif 
vakalar tahliye edil-
meye başlandı. 
Şanghay’da ülke-
nin diğer bölge-
lerinden gelen 
kişilerin varış 
test yaptırma zo-
runluluğu ve diğer 
kısıtlamalar kaldırıldı. 

Kentte ayrıca restoranlar, 
sinemalar ve karaoke kulüpleri gibi kapalı 
eğlence mekanlarında test sonucu gös-
terme zorunluluğuna son verildi. Pekin’e 
seyahat etmek isteyen yolcuların sağlık 
kodu ekranlarında engelleyici uyarı pen-
ceresi kaldırıldı. Pekin Belediyesi Sinema 
İdaresi, salonlara girişte test sonucu gös-
terme zorunluluğunu kaldırırken Pekin 
Başkent Uluslararası Havaalanı ve şehir-
deki tren istasyonlarında da benzer kı-
sıtlamalar kaldırıldı. 

Devlet Konseyine bağlı Müşterek Sal-
gın Koruma ve Kontrol Mekanizması, 7 
Aralık’ta, Kovid-19 tedbirlerinin uygu-
lanmasında yeni yaklaşımları duyurmuştu. 
Yeni uygulamada, hastalık belirtisi gös-

termeyen veya hafif belirti gösteren va-
kaların evlerinde karantinada kalabileceği, 
ülke içi seyahatlerde ve kamusal alanlarda 
sağlık kodu ve test sonucu gösterme zo-
runluluklarının kaldırılacağı, toplu test 
ve geniş kaplı karantina uygulamalarının 
terk edileceği belirtilmişti. Yeni yaklaşım, 
Çin’in “sıfır vaka” olarak adlandırılan katı 
salgın kontrol tedbirlerinde değişime gi-
deceğinin en güçlü işareti olmuştu. 

“SIFIR VAKA”DAN  
ÇIKIŞIN İŞARETLERİ 
Çin’de 24 Kasım’da Urumçi’de karan-

tinada olduğu iddia edilen apartmanda 
çıkan yangının ardından çok sayıda şehirde 

Kovid-19 tedbirleri protesto 
edilmişti. Protestoların 

ardından Çin yöne-
timi, “sıfır vaka” 

adı verilen sal-
gın önleme ve 
kontrol tedbir-
lerinin gevşeti-

leceğine dair 
bazı işaretler ver-

mişti. Salgınla müca-
deleden sorumlu Başbakan 

Yardımcısı Sun Çunlan, Ulusal Sağlık Ko-
misyonu uzmanlarıyla yaptığı toplantıda, 
kısıtlayıcı tedbirlerde aşamalı değişiklikler 
yapılması gerektiğini vurgulamıştı. 

Sun Çunlan, Omicron varyantının 
“daha bulaşıcı fakat daha az ölümcül ol-
duğunu” ilk kez dile getirirken, resmi 
haber ajansı Xinhua’nın toplantıya ilişkin 
haberinde “sıfır vaka” ifadesine yer ve-
rilmemesi dikkati çekmişti. Pekin’den 
önce Guangcou, Çongçing, Şıncın ve 
Şanghay gibi büyük şehirlerde karantina 
bölgelerindeki tedbirler gevşetilirken, 
toplu taşımada ve bazı kamuya açık alan-
larda test zorunluluğunun kaldırılacağı 
duyurulmuştu. (AA)

Almanya’da Federal Meclis 
için güvenlik çağrısı 

Almanya’da darbe 
planları yapmakla 
suçlanan kişilerin, aşırı 
sağcı Almanya için 
Alternatif Partisi (AfD) 
ile bağlantısının ortaya 
çıkmasının ardından, 
Federal Meclisin 
(Bundestag) daha fazla 
korunması yönündeki 
çağrılar giderek artıyor.

Reichsbürger nedir?
Kendilerini Alman İmparatorluğu Vatandaşı 
(Reichsbürger) olarak gören ve iç istih-
baratın 2021 raporuna göre, 21 binden fazla 
kişinin yer aldığı grubun yüzde 5’ini aşırı 
sağcılar oluşturuyor. 2 bin 100 üyesi şiddet 
kullanmaya hazır olan grubun Almanya’yı 
meşru bir devlet olarak tanımadığına yer 
verilen rapora göre, üyelerden bazıları 
monarşi altındaki Alman İmparatorluğu 
fikrine bağlıyken bazıları da Nazi taraftarı. 
Bazı üyeler de Almanya’nın hala askeri işgal 
altında olduğuna inanıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir 
Zelenskiy, TRT World Forum 2022, 
“Geleceği Şekillendirmek: Belirsiz-
likler, Gerçekler ve Fırsatlar” tema-
sıyla İstanbul’da düzenlenen foruma 
çevrim içi katıldı. Zelenskiy, video 
konferans yöntemiyle forumda yap-
tığı konuşmada, yaşanan gıda krizini 
farklı ülkelerin hissettiğini, diplomasi 
sayesinde Ukrayna’nın Karadeniz’deki 
üç limanından gıda ihracatını başar-
dıklarını belirtti. Zelenskiy, şöyle de-
vam etti: “Bu yılın temmuz ayından 
bu yana 13 milyon tondan fazla tarım 
ürününü 40 ülkeye ulaştırdık. Küresel 
pazar bunu hissetti. Gıda ürünlerimizi 
tüketen ülkeler de sosyal istikrarda 
bunu gördü. Bizim gücümüz budur; 
Ukrayna-Türkiye-Birleşmiş Milletler 
ortak çabalarımızla açlık tehdidini 
durduruyoruz.” 

Gıda krizinin ülkesinin barış for-
mülünün bir unsuru olduğunu dile 
getiren Zelenskiy, bu konuda Türki-
ye’nin de liderliğinin olduğunu söy-

ledi. Ülkesinin tahıl inisiyatifinin 
desteklenmesi durumunda fakir ül-
kelere yardımcı olabileceklerini ak-
taran Zelenskiy, “13 milyon tondan 
fazla tarım ürünümüzü ihraç ediyoruz 
ama milyonlarca ton ihraç edebiliriz. 
Bu tahıl inisiyatifine katılan liman-
larımız kapasitesinin sadece yüzde 
50’sini kullanıyor. Rusya bilinçli ola-
rak söz konusu ihracatın gerçekleş-
tirilmesini yavaşlatıyor. Güya farklı 
denetimler uydurarak.” ifadelerini 
kullandı. 

Zelenskiy, 80’den fazla geminin 
beklemede olduğunu belirterek bu-
nun, yüz binlerce insanın masasında 
eksik yemek anlamına geldiğini söy-
ledi. Zelenskiy, “Bir devlet tüm ül-
kelere gıda ürünleriyle şantaj yapıyor. 
Biz bir gemiyi gönderirken bu gemi-
nin geliş süresi 3-5 haftadır. Her ay 
2-3 milyon ton Ukrayna tahılını eksik 
gönderiyoruz. Bizim bölgemizin bu 
sorunu çözecek potansiyeli kesinlikle 
var.” dedi. Ukrayna’nın barış formü-
lüne ilişkin Zelenskiy, nükleer ve 
enerji güvenliğinin sağlanması, gıda 
güvenliğinin garanti edilmesi, Rus 
füze terörüne son verilmesi ve esir-
lerin serbest bırakılmasının önemine 
işaret etti. Zelenskiy, Türkiye’nin ve 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın Ukrayna-Rusya arasında esir 
takasında yardımcı olduğunu ve bu-
nun için çok minnettar olduklarını 
söyledi. (AA)

Ukrayna Devlet Başkanı 
Volodimir Zelenskiy, 
Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Ukrayna-Rusya arasındaki esir 
takasında yardımcı olduğunu 
ve bunun için çok minnettar 
olduklarını söyledi.

Çin’de hükümetin Kovid-19 
tedbirlerine yeni yaklaşımını 
duyurmasının ardından, 
ülkenin en kalabalık şehirleri 
Kovid-19 tedbirlerini gevşetme 
yönünde adımlar atıyor.

Çin’de Kovid-19 tedbirleri 
gevşetiliyor  



Al Thumama Stadı’nda oynanacak maç, saat 18.00’de 
başlayacak. Müsabakayı Arjantinli hakem Facundo Tello 
yönetecek. Hırvatistan, Belçika ve Kanada’nın yer aldığı 
F Grubu’nu lider tamamlayan Fas, son 16 turunda 2010 
Dünya Kupası’nın sahibi İspanya’yı eleyerek turnuva ta-
rihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Elemelerde ve tur-
nuvada 12 maçtır bileği bükülmeyen Afrika temsilcisi, 
Portekiz’e üstünlük kurarak adını yarı finale yazdırmaya 
çalışacak. Portekiz ise Güney Kore, Uruguay ve Gana’nın 
mücadele ettiği H Grubu’nu lider bitirdi. Portekiz, son 16 
turunda ise İsviçre’yi farklı mağlup ederek Dünya Kupası’nda 
3. kez adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı. Fas-
Portekiz mücadelesini kazanan takım, yarı finalde İngil-
tere-Fransa eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. 

İKİ TAKIM ARASINDA 3. RANDEVU 
Fas ile Portekiz, Dünya Kupası’nda üçüncü kez karşı 

karşıya gelecek. İki takım arasında grup aşamasında oy-
nanan maçlardan birini Portekiz, diğerini ise Fas kazandı. 
Meksika 1986’da yapılan müsabaka Fas’ın 3-1 üstünlüğüyle 
sonuçlanırken, Rusya 2018’deki karşılaşmayı ise Portekiz 
1-0 galip tamamladı. (AA)

NBA’e 3 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konfer-
ansı takımlarının mücadelesinde, milli basket-

bolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği 
Rockets’ı 9 sayı farkla geçen Spurs, sezonun 

7. galibiyetini elde etti. Ligde 11 maç sonra 
kazanan Spurs’te Keldon Johnson 32 sayı 
ve 7 ribaunt, Tre Jones 26 sayı ve 5 asist, 
Josh Richardson ile Doug McDermott 
12’şer sayı, Romeo Langford 11 sayı ve 
5 asistle galibiyette pay sahibi oldu. 
Bu sezon 25. maçında 18. kez kaybe-
den Rockets’ta Jabari Smith 23 sayıyla 

takımın en skoreri olurken, ilk 5’te başlayarak 28 
dakika 30 saniye süren alan Alperen Şengün ise 16 
sayı ve 11 ribauntla “double-double” yaptı. 

LİLLARD’DAN 40 SAYI 
Batı Konferansı ekiplerinin baştan 

sona çekişmeli mücade-
lesinde, Denver Nuggets, 
deplasmanda Portland 
Trail Blazers’ı 121-120 
mağlup etti. Sezonun 15. 
galibiyetine uzanan 
Nuggets’ta Nikola Jokic 
33 sayı, 10 ribaunt ve 9 
asist, Jamal Murray 21 
sayı, 8 asist ve 5 rib-
aunt, Aaron Gordon 
20 sayı ve 5 rib-
aunt, Bones Hy-
land 13 sayı, 5 
ribaunt ve 4 

asistle takımına galibiyeti getirdi. Sezonun 12. 
mağlubiyetini alan Blazers’ta Damian Lillard 40 sayı, 
12 asist ve 4 ribaunt, Jusuf Nurkic 21 sayı ve 9 rib-
aunt, Jerami Grant 18 sayı, Josh Hart 12 sayı ve 6 rib-
auntla oynadı. 

HEAT, EVİNDE KAZANDI 
Doğu Konferansı ekibi Miami Heat, ağırladığı Los 

Angeles Clippers’ı 115-110’luk skorla geçti ve 26. 
maçında 12. kez kazandı. Heat’te Bam Adebayo 

31 sayı, 10 ribaunt ve 4 asist, Jimmy Butler 
26 sayı, 8 asist, 5 ribaunt ve 4 top 

çalma, Tyler Herro 19 sayı ve 9 rib-
aunt, Caleb Martin 17 sayı ve 8 

ribauntla galibiyette etkili 
oldu. Bu sezon 13. kez 

mağlup olan Clipper-
s’ta Paul George 29 
sayı, 8 ribaunt ve 7 
asist, Reggie Jackson 

20 sayı üretti. (AA)
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2022 FIFA Dünya Kupası son çeyrek final 
maçında bugün İngiltere ile Fransa karşı 
karşıya gelecek. Al Bayt Stadı’nda oy-
nanacak ve saat 22.00’de başlayacak mü-
cadeleyi Brezilyalı hakem Wilton 
Sampaio yönetecek. Son Avrupa Futbol 
Şampiyonası finalisti İngiltere, B Grubu’n-
dan ABD, İran ve Galler’in önünde 7 
puanla lider çıktı. Son 16 turunda Sene-

gal’i 3-0 mağlup etti. Son Dünya şampi-
yonu Fransa ise Tunus’a yenildiği D 
Grubu’nu 6 puanla lider tamamlayarak 
adını son 16 turuna yazdırdı. “Horozlar”, 
bu turda Polonya’yı 3-1’lik skorla geçerek 
son 8 takım arasına kaldı. İki takım 
Dünya Kupası tarihinde iki kez karşılaştı. 
1966 ve 1982’deki grup maçlarını İn-
giltere, 2-0 ve 3-1’lik skorlarla kazandı.

Timsah çıkış 
peşinde! 
Timsah çıkış 
peşinde! 

Yeşil-Beyazlılar 
TFF 2. Lig Beyaz 
Grup 18’inci hafta 
maçında, Manisa 
deplasmanında 
Somaspor 
karşısında galip 
gelerek kötü 
gidişata dur  
demek istiyor.

Geçtiğimiz hafta kendi evinde 
Şanlıurfaspor’a 2-0 mağlup olan 
Bursaspor, ligin 18’inci hafta ma-
çında Manisa’da Somaspor ile 
karşı karşıya gelecek. Yarın saat 
14:00’te Soma Atatürk Stadı’nda 
oynanacak Somaspor - Bursaspor 
mücadelesini Çorum Bölgesi Ha-
kemi Ahmet Ecevit yönetecek. 
Ahmet Ecevit’in yardımcılığını 
Serdar Osman Akarsu ve Mehmet 
Dura yaparken maçın dördüncü 
hakemi ise Celal Bayraklı olacak. 
Son maçında 

Nazilli Belediyespor deplasma-
nına konuk olan Somaspor, kar-
şılaşmayı 2-0’lık skorla kaybet-
mişti. Ev sahibi oynadığı 16 maçta 
21 puan toplayarak puan tablo-
sunda 11’inci sırada yer alıyor. 

HEDEF 3 PUAN 
Bursaspor teknik direktörü 

İsmail Ertekin, sakat ve cezalı 
oyuncuların dönmesiyle Mani-
sa’dan 3 puanla döneceklerini 
dile getirdi. Yeşil-Beyazlılar ligde 
oynadığı 16 maçta sadece 15 
puan toplayabildi. Düşme pota-
sında bulunan Bursaspor devre 
arasına kalan maçları kazanarak 

daha üst sıralara çıkma hede-
finde. Yarın saat 14:00’te 

oynanacak Somaspor - 
Bursaspor mücadelesini 
TFF 2. Lig ve 3. Lig ya-
yıncı kuruluşu  Fuchs 
Sports, YouTube kana-
lında naklen aktaracak.

PORSS Kadir Umut PEHLİVAN

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele 
eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, yoluna 
emin adımlarla devam ediyor. Ligde fırtına gibi 
esen Bursa Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli 
Sandalye Basketbol Takımı, oynadığı 10 maçı da 
kazanırken, Süper Lig yolunda engellileri bir bir 
aşıyor. 14 takımın yer aldığı ligde rakip tanımayan 
Bursa Büyükşehir Belediyespor Teker-
lekli Sandalye Basketbol Takımı, her 
hafta galibiyetlerine bir yenisini ek-
lerken; bu haftayı da namağlup ka-
padı. 

Ligdeki 10. maçından da galibiyetle 
ayrılan Bursa Büyükşehir Belediyespor 
Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 
namağlup liderliğini sürdürdü. Süper 
Lig hedefine emin adımlarla ilerleyen 
Bursa Büyükşehir Belediyes-
por Tekerlekli Sandalye Bas-
ketbol Takımı, ligin 11. haf-
tasında 10 Aralık Cumartesi 
günü deplasmanda Muş Be-
densel Engelliler Spor Ku-
lübü ile karşılaşacak. (İHA)

Engel tanımayan basketçiler  

Süper Lig yolunda
Bursa Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli 
Sandalye Basketbol Takımı, Süper Lig 
yolunda engellileri kayıpsız aşıyor.

Alperen Şengün’ün “double-double”ı galibiyete yetmedi 
Amerikan Basketbol Ligi’nde 
(NBA) San Antonio Spurs, 11 
maçlık mağlubiyet serisini, konuk 
ettiği Houston Rockets’ı 118-109 
yenerek sonlandırdı.

Fas ile Portekiz, Dünya Kupası’nda 
çeyrek final randevusuna çıkıyor
2022 FIFA Dünya Kupası’nda Fas ile 
Portekiz, bugün çeyrek final maçında 
karşı karşıya gelecek.

İngiltere ve Fransa, son yarı 
final bileti için sahaya çıkıyor 



Bulakbaşı, Karasu, Aras Vadisi ve 
Erhacı sulak alanları ile Korhan Yaylası, 
Tuz Dağı, Kızıldağ ve Tekelti Dağı boz-
kırı, 342 kuş türünün yaşam alanını 
oluşturuyor. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, 
Türkiye’deki 3 göç rotasından biri üze-
rinde bulunan bu noktalardaki göçmen 
ve yerel kuşlardan 100’ünü yaşam 
alanlarında bir yıl boyunca takip etti. 
İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsi-
minde yürütülen çalışmayla, bölgeyi 
kullanan ve nadir görülen kuş türleri 
hem fotoğraflandı hem de kamerayla 
kayıt altına alındı. 

Kentteki sulak ve bozkır alanlarda 
günlük yaşamlarını sürdürürken ob-
jektiflere yansıyan kuşlar arasında, 
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Ko-
ruma Birliğince (IUCN) soyu tükenme 
riski taşıyan türler de yer aldı. 

Görüntülenen türler arasında yer alan 
kuşlardan büyük orman kartalı ve el-
mabaş patka “duyarlı”, büyük suçulluğu, 
kızkuşu ile sakallı akbaba ise “tehdide 
açık” kodlarıyla IUCN listesinde bulu-
nuyor. 

Bölgede yaşadığı bilinen 4 akbaba 
türünden olan küçük akbaba da IUCN 
tarafından “tehlike” koduyla listele-
niyor. Bölgede yaşadığı bilinen ancak 
daha önce hiç görüntülenemeyen ak 
pelikan, flamingo ve ak kuyruklu kız-
kuşu da çalışmayla görsel kayıt altına 
alınmış oldu. Çalışmaya, Iğdır Doğa 
Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, 
Kuzey Doğa Derneği ve Iğdır Üni-
versitesi Avcılık ve Yaban Hayatı 
akademisyenleri de sahada 
destek verdi. (AA)

Fas’ın başkenti Rabat’ta açılan, Hazreti 
Muhammed’in hayatı ve İslam medeniyeti 
içerikli müze ve fuar, ziyaretçileri sanal 
ortamda asrısaadete taşıyor. Suudi Ara-
bistan’daki “Uluslararası Peygamberin Ha-
yatı ve İslam Medeniyeti Müzesi”nin ikinci 
bir nüshası olarak İslam Dünyası Eğitim, 
Bilim ve Kültür Örgütü’nün (ICESCO) 
başkent Rabat’taki merkezinde açılan mü-
zede, Hazreti Muhammed’in hayatı ve 
İslam medeniyetine ait içerikler yer alıyor.  

Müzeyi ziyaret eden Faslılar, Hazreti 
Peygamberin odası (Hücre-i Saadet), Pey-
gamberin eşlerinin odaları, Mekke ve 
Medine’deki yaşamı sanal ortamda görme 
imkanı buluyor. ISESCO Genel Müdürü 
Salim bin Muhammed el-Malik AA mu-
habirine yaptığı açıklamada, müzenin, 
Fas Kralı 6. Muhammed’in himayesinde, 
ISESCO, Fas Muhammediye Alimler Der-
neği ve Dünya İslam Birliğinin ortak ça-
lışmaları sonucu açıldığını söyledi. 

SANAL ALEMDE MANEVİ  
BİR TECRÜBE 
Müzenin, 3D teknolojisi ve etkileşimli 

ekranlarla Peygamber’in hayatının zen-
ginliğini ortaya koyduğunu ifade eden 
Malik, “Müze, size Peygamber’i görü-
yormuş ve onunla yaşıyormuş hissi ve-
riyor. Peygamber zamanında Mekke ve 
Medine’de olanları görüyor, duyuyor ve 
dokunabiliyorsunuz.” dedi. Hazreti Mu-
hammed’den başka rol model ve yol gös-
terici olmadığını vurgulayan Malik, söz 
konusu müzeyle insanları Peygamber’in 
hayatından haberdar etmeyi amaçladık-

la-
rını dile 
getirdi. 

MÜZENİN İÇERİĞİ 

Müzede, Hazreti Mu-
sa’nın ismi ve yılan motifli 
figür, Hazreti Muhammed’in 
ismi ve onun Mekke çölünde 
doğuşunu simgeleyen ay figürü, 
hadislerinin yazılı olduğu levha-
lar, Peygamber’in ev eşyalarının 
sergilendiği alan, Peygamber döne-
minde Mekke’de hayatı anlatan 3D 

efektli görüntüler, Pey-
gamber’in eşyaları, yiyecek ve 
içeceklerinin gösterildiği bü-
yük ekranlar bulunuyor. Mü-
zede ayrıca, Peygamber dö-
neminde Mekke’yi canlan-
dıran maket, Kabe’nin kö-

şelerini ve Hazreti Muham-
med’in özelliklerini anlatan 

dev ekranlar, o dönemde kulla-
nılan eşyaların sergilendiği alanlar 

yer alıyor. Müzeyi ziyarete gelenler, 
Peygamberin minberini gördükten sonra 

hem yaşadığı hem de defnedildiği oda 
olan Hücre-i Saadet’e giriyor. Burada 
ziyaretçiler, 3D teknolojisiyle donatılmış 
odada Hücre-i Saadet’i sanal olarak gez-
me imkanı buluyor. 

“KAİNATIN EFENDİSİNİN  
YAŞADIĞI ŞARTLAR BİZE  
TEVAZUYU ÖĞRETİYOR” 
Müzeyi ziyaret edenlerden El-Arabi 

Mustafa, bu müzenin ilk defa Suudi Ara-
bistan toprakları dışında açıldığına ve 
bunun Fas için onur kaynağı olduğuna 
dikkati çekti. Mustafa, “Bu kadar güzel 
olduğunu düşünmemiştim, kendinizi 
Mekke’de ya da Rasulullah’ın mescidinde 
gibi hissediyorsunuz. Kainatın efendisi 
olan Peygamber’in ve sahabelerin yaşadığı 
dönem ve şartlar bize tevazuyu öğretiyor. 
Onların ne kadar mütevazı bir hayat 
sürdüklerini görünce teknolojinin hızla 
ilerlediği bu çağda hak ettiğimizden fazla 
şeye sahip olduğumuzu gördük.” dedi. 

Oğlunun talebi üzerine müzeyi ziyaret 
ettiğini anlatan Muhammed el-Kasyur 
ise müzenin gerek teknik özellikleri ge-
rekse ilmi bakımdan beklentilerinin üs-
tünde olduğunu dile getirdi. Kasyur, 
müzede emeği geçenlere ve ISESCO’ya 
bu müzeye ev sahipliği yaptığı için te-
şekkür etti. Müze, merkezi Suudi Ara-
bistan’da bulunan “Uluslararası Peygam-
berin Hayatı ve İslam Medeniyeti Mü-
zesi”nin yurt dışındaki ikinci örneği 
olma özelliği taşıyor ve yaklaşık 6 ay 
boyunca Faslı ziyaretçilere açık kalması 
bekleniyor. (AA)

Suudi Arabistan dışında ilk defa Fas’taki ISESCO merkez binasında açılan 
Peygamberin Hayatı ve İslam Medeniyeti Fuar ve Müzesi’nin yaklaşık 6 ay 

açık kalması bekleniyor. Müze, ziyaretçilerin, Hazreti Muhammed’in 
yaşadığı ortamı 3D teknolojileriyle sanal ortamda 

solumasını sağlıyor.

Hazreti Mevlana’nın 22. kuşaktan torunu 
Bayru, AA muhabirine, Uluslararası Mevlana Vak-
fı’nın babası Celaleddin Bakır Çelebi tarafından 
1996’da kurulduğunu, şimdiki başkanlığını erkek 
kardeşi Faruk Hemdem Çelebi’nin yürüttüğünü 
söyledi. Vakıf olarak öncelikli amaçlarının Hazreti 
Mevlana’nın öğretilerinin gelecek nesillere akta-
rılması ve doğru şekilde anlaşılması olduğunu an-
latan Çelebi, çeyrek asırdır sürdürdüğü bu görevi 
bir hizmet olarak gördüğünü dile getirdi. 

Bayru, bütün kardeşleri ve ailesinin aynı has-
sasiyetle insanlığa hizmet etmeye çalıştığına 
değinerek, “Biz 5 kardeşiz. Yaşça en bü-
yükleri benim ama hem Faruk Çelebim 
hem de 3 kız kardeşimiz, çocuklarımız, 
hatta şimdi torunlarımız da bu yolda 
hep birlikte hizmete gayret ediyorlar. 
Bunun nedeni evimizde Hazreti Pir’in ko-
nuşuluyor olması. Biz de böyle büyüdük. 
Bize hiçbir zaman ‘İçeri git çocu-
ğum’ denilmedi. Tam tersi yan-
larında oturduk, onları din-
ledik.” ifadesini kullandı. 

İnsanlara Mevlana’yı en doğru şekilde anlatmaya 
özen gösterdiklerini vurgulayan Bayru, şöyle ko-
nuştu: “Vakıf çalışmalarımızda hem misafirlerimize 
hizmet etmek hem de Mevlevilik yolunu, örfünü, 
adetini bozmadan ileriye taşımak var. Bunun 
dışında hem yurt içinde hem dışında davet edil-
diğimiz her yerde veya gelen misafirlerimize 
Hazreti Mevlana ve Mevlevilikle ilgili bilgi payla-
şıyoruz. Bu bilgiyi paylaşmak inanıyorum ki bir 
tohum ekmek gibi. Kimi insan sema izlerken ‘Bir 
dans izliyorum’ diye düşünüyor ama onun özünü, 
o kılık kıyafet dahil her şeyin bir manası olduğunu 
öğrendiği zaman çok daha farklı bakıyor.” 

“GÜNCELLİĞİNİ HİÇ KAYBETMİYOR” 
Hazreti Mevlana’nın 749. Vuslat Yıl Dönümü 

Uluslararası Anma Törenleri’nin başladığına değinen 
Bayru, insanların dünyanın her yerinden Mevlana’nın 
türbesini görmek ve manevi havayı teneffüs etmek 
için Konya’ya geldiğini söyledi. Bayru, Mevlana’nın 
öğretilerinin 749 yıldır güncelliğini kaybetmeden 

insanlara ulaştığına dikkati çekerek, şunları kay-
detti: “Hazreti Mevlana, bilindiği gibi özünü 
Kur’an-ı Kerim ve hadislerden alarak bize bilgi 
aktarmış ve en büyük sevgi olan Allah sevgisini, 
ilahi sevgiyi ön planda tutmuştur. Bunlar çok 
önemli. İnsanlar arayış içinde ve aslında bu 

arayışta kendilerini bulmaya çalışıyorlar. Mev-
lana da insanı insana anlatmıştır. İnsan 

her zaman aynı. Bu yüzden de her 
zaman güncel, güncelliğini hiç kay-
betmiyor.” (AA) 

Mevlana’nın torunları 
öğretilerini aktarıyor  
Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan 
Yardımcısı Esin Çelebi Bayru, 
Mevlana’nın öğretileriyle birlik ve 
beraberlik mesajlarını insanlığa 
duyurma hizmetini bir sorumluluk 
bilinciyle yerine getirdiklerini belirtti.

Ağrı Dağı çevresinde 100 kuş 
türü görüntülendi Kuşların Türkiye’deki 

önemli göç 
güzergahlarından Ağrı 
Dağı çevresindeki Iğdır 
sınırlarında 100 kuş 
türü, bir yıllık 
çalışmayla tek tek 
görüntülendi.
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