
TSK’nın Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki 
operasyonlarına karşı Avrupa’da destek ara-
yışında olan ve terör örgütü statüsünden çı-
karılmayı talep eden PKK, Avrupa ülkelerindeki 
örgüt yandaşlarına sokaklara inmeleri tali-
matını verdi. PKK yandaşları son dönemde 
Almanya, Avusturya, Hollanda, İngiltere gibi 
Avrupa ülkelerinde gerçekleştirdikleri göste-
rilerde polis ile arbede yaşarken, bazı örgüt 
mensupları ise gözaltına alındı. n 7. sayfada

Terör örgütü PKK’dan  
Avrupa’da yeni talimatlar 

Kestel Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, 
eskiyen veya yıpranan asfaltın yerine yeni 
asfalt uygulaması gerçekleştirerek sokak-
larda, caddelerde ve kaldırımlarda kalite 
standartlarını yükseltiyor. Başkan Önder 
Tanır, ulaşımda konfora önem verdiklerini 
belirterek, “2022 yılı ulaşımda konfor yılı 
oldu “dedi.  n 8. sayfada

Amerikalı Wendy Mitchell, yıllardır şikâyetçi olduğu 
diz ağrılarından kinematik yöntem ile gerçek-
leştirilen robotik diz protezi ameliyatı ile kurtuldu. 
Eşiyle çıktığı Avrupa seyahatine kısa bir ara 
veren Wendy, hizmet için Türkiye’ye teşekkür 
etti. Daha önce Amerika’da diz protezi ameliya-
tından fazla memnun kalmadığı için çekinceler 
yaşayan Wendy, Türkiye’nin bu konuda önemli 
başarılara imza attığını öğrendi. 66 yaşındaki 
Wendy omurga ameliyatı için de Amerika’yı değil, 
Türkiye’yi seçeceğini söyledi.  n 2. sayfada

Amerika’dan geldi  
Bursa’da şifa buldu
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte 
yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmalarda yaşanan teknik so-
runlara ilişkin, “Sorunların çözüldüğünü söylüyoruz. Alt yapıyı 
oluşturuyoruz. Yani istifade edecek insanların tamamını kap-
sayacak bir düzenleme yapılacak.” dedi. Bilgin, asgari ücrete 
dair de “Sık sık yapılan eleştirileri izliyorum. ‘Asgari ücret, 
temel ücret haline geldi’ falan gibi ezberlenmiş bir söylem var. 
Bu doğru değil. Asgari ücretlilerin toplam ücretliler içindeki 
oranı yüzde 38 civarında.” ifadelerini kullandı. n 7. sayfada

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İma-
moğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine 
hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve 
TCK’nın “Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma” ko-
nusunu içeren 53. maddesinin uygulanmasına hükmederek 
siyasi yasak kararı verdi. n 7. sayfada

Ekrem 
İmamoğlu’na 

siyasi  
yasak  
kararı 

Büyükşehir Belediyesi’nin BURSKOOP marifetiyle 
verdiği burslardan yararlanan öğrencilerin tamamen 
şeffaf bir şekilde, hakkaniyete uygun, titiz bir değer-
lendirme ile belirlendiğini öğrenen iş dünyası, BURS-
KOOP için kesenin ağzını açtı. Özellikle sanayinin 
ihtiyacı olan ara kademe eleman yetiştirmenin teşvik 
edilmesi bakımından meslek liselilerin sisteme dahil 
edilmesini olumlu karşılayan iş adamları BURSKOOP’a 
destek sözü verdi.  n 4. sayfada

“Ermenistan’ın 
da samimi adım 
atması lazım” 

Çavuşoğlu:
“Türkmen 
doğal gazının 
nakline artık 
başlamalıyız” 

Erdoğan: 

İstanbul’da 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına 
ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada, sanıklardan baba Yusuf Ziya G. ile Kadir İ. 
hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı. 

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı-
lığının, müşteki Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve müşteki H.K.G’nin 
avukatlarının sanıklarla ilgili tutuklama taleplerini değerlendirdi. Buna göre 
heyet Sanıklar Kadir İ. ile Yusuf Ziya G’nin “üzerlerine atılı suçun vasıf ve 
mahiyeti, atılı suçun CMK’nın 100/3. maddesinde gösterilen katalog suçlardan 
olması, CD çözümünü içerir bilirkişi raporu, bu suç için yasa öngörülen alt ve 
üst sınırları bu nedenle oluşan kaçma şüphesi, mevcut delil durumu” nedeniyle 
ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına 
oy birliğiyle hükmetti. Heyet, ayrıca müştekinin ruh sağlığının bozuk olup ol-
madığının tespiti için rapor aldırılmasına karar verdi. (AA)

Çocuk gelin skandalına 
çifte tutuklama kararı

Karacabey Belediye Başkanı Ali 
Özkan, belediye tarafından gerçekleş-
tirilen hizmetleri incelemek ve vatan-
daşlarla buluşup onları dinlemek için 
mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdü-
rüyor. Bu çerçevede önceki gün Gönü 
Mahallesini ziyaret eden Bakan Özkan, 
Mahalle Muhtarı Erol Yıldırım ve va-
tandaşlarla da bir araya geldi. Başkan 
Özkan yapılan çalışmaları incelerken 
hem Karacabey Belediyesi hem de Bü-
yükşehir Belediyesi ile birlikte Kara-
cabey’de hizmet yağmuru yaşandığını 
kaydetti.  

HIZLI TRENE İKİ İSTASYON 

Başkan Özkan, “Normalde 1 baraj 
bitmeden 2. baraja başlanmıyordu 
genel teamül olarak ama geçmiş dönem 
Bakanımız Veysel Eroğlu’na durumu 
anlatıp, Karacabey’in içme suyuna yö-
nelik yıllardan beri şehir efsanesi haline 
gelmiş Gölecik Barajı’nın inşaatını baş-
latmaya vesile olduk, Yeşildere Barajı 
bitme aşamasında. Elbette şimdiki ba-
kanımız Sayın Vahit Kirişçi’nin de ala-
kası ve konuyu yakından takip etmesi 
nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Bu-
nun yanında, İstanbul otoyolunun Ka-
racabey’den girişinin çıkışının olması, 
ilçemize ciddi bir şekilde avantaj sağladı. 
Hızlı tren çalışmaları başladı, hem 
Hürriyet Mahallemizde hem de Taşlık 
Mahallemize 2 tane istasyonu olacak. 
Ayrıca TEKNOSAB 50 bin kişiye is-
tihdam sağlayacak, devasa bir proje. 

Türkiye’nin şuandaki en büyük projesi, 
bunun yanında yılların kangren olmuş 
asbestli içme suyu boruları, yetmeyen 
kanalizasyon boruları ve yağmur suyu 
şebekesi komple yenileniyor. Gelecek 
100 yıla hitap edecek inşaat gerçek-
leştiriliyor” dedi. 

“ÇALIŞMALARI GEZMEYE  
1 GÜN YETMEZ” 

Özkan, “Karacabey’de yapılan ça-
lışmaları gezmeye kalksanız 1 gün yet-
mez” diyerek, merkez ve kırsalda süren 
çalışmalara vurgu yaptı. 6 yerde altyapı 
çalışması olduğuna dikkat çeken Özkan, 
ilçenin genelini bir bütün olarak kabul 
ettiklerini ve merkez ile kırsala eşit hiz-
met sağlamaya çalıştıklarını sözlerine 
ekledi. Özkan, “Bursa Büyükşehir Be-
lediyemiz tarafından gasilhane inşaatı, 
yeni itfaiye binası ve kültür merkezi 
inşaatları devam ediyor. Spor salonu-
muzu tamamladık, vatandaşlarımız bu-
rada 7’den 70’e spor yapma imkanına 
kavuşuyor. Servisle alıyoruz spor yapmak 
isteyen çocuklarımızı, hanımlarımızı, 

vatandaşlarımızı, spor yaptıktan sonra 
yine servisle bırakıyoruz. Tüm bunlar 
olurken araç filomuzu da yeniledik. 
Artık kiralama yapmıyoruz, 3 yıllık ki-
ralama bedeli olarak vereceğimiz parayla 
belediyemize yeni araçlar kazandırıyoruz. 
Bununla birlikte, Gençlik Merkezi in-
şaatımız da bitme aşamasında. Aşevin-
den kültür merkezine, gençlik merke-
zinden spor salonlarına kadar pek çok 
alanda çalışmalar sürüyor. Halı sahalar 
yapıyoruz hem merkeze hem kırsala, 
her alanda eksiklikler tamamlanmaya 
çalışılıyor” diye konuştu. 

HİZMET YAĞMURU SÜRÜYOR 

Başkan Özkan, Karacabey Ticaret 
Borsası tarafından yıkılan Cumhuriyet 
Okulunun ek binasının inşaatının da 
devam ettiğini ve bununla birlikte 14 
Eylül Okulunun inşaatının da hızlı bir 
şekilde devam ettiğini belirterek, “Ba-
kıldığında başka ilçeleri kıskandıracak 
çalışmalar tüm hızıyla Karacabey’imizde 
devam ediyor. Gönü Mahallemize gel-
dik, 3 mahallemizde de parke taşı ça-

lışmalarımız var. Bununla birlikte arazi 
yolu çalışmalarımız devam ediyor. Be-
lirlediğimiz 4 mahallede de halı saha 
çalışmalarımız var, bunlar devam ede-
cek. Altyapı çalışmaları bittikten sonra 
üst yapıya; kültürel, sportif, sosyal faa-
liyetlere daha fazla eğilme imkanı bu-
lacağız. Bütün bu çalışmalarımızın 
başta şuanda içerisinde bulunduğumuz 
Gönü Mahallemize, Karacabey’imize 
hayırlı olmasını diliyorum. Başta Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız Alinur 
Aktaş’a olmak üzere il başkanımıza, 
bölge milletvekilimiz Mustafa Esgin’e, 
diğer milletvekillerimize, bakanlarımıza, 
tabi her şeyden önce de bizim bu işleri 
yapmamıza imkan sağlayan Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan’a teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı 
olsun” ifadelerini kullandı. 

MAHALLE MUHTARINDAN  
ÖZKAN’A TEŞEKKÜR 

Mahalle Muhtarı Erol Yıldırım da, 
“Karacabey Belediye Başkanımıza yap-
mış olduğu yatırımlardan dolayı te-
şekkür ediyoruz. Her konuda bizi kır-
madığı için kendisine minnettarız. Çok 
güzel hizmetler alıyoruz. Başkanımıza, 
emeği geçen tüm arkadaşlarımıza te-
şekkür ediyorum. Bütün kurumları-
mızdan memnunuz. Bizlere 1 araç de-
diniz, 5 araç gönderdiniz. Karacabey 
Belediyesi şantiyesi bize çalıştı. Allah 
razı olsun” diye konuştu.  

(Bülten)

TEKNOSAB, 50 bin kişiye 
istihdam sağlayacak

Gerek merkezi yönetim gerek Büyükşehir ve gerekse Karacabey Belediyesi’nin ilçeye üst üste 
yaptığı yatırımlarla adeta hizmet yağmuru yaşadıklarını dile getiren Karacabey Belediye 
Başkanı Ali Özkan, “TEKNOSAB 50 bin kişiye istihdam sağlayacak, devasa bir proje” dedi. 
Özkan, ilçenin önemli yatırımlarla hızlı bir kalkınma hamlesi içinde olduğunu kaydetti.
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Büyükşehir Belediyesi’nin ka-
dınlara yönelik hizmetlerinin tek 
çatı altında toplandığı, kadınların 
iyilik hareketleriyle gönül köp-
rüleri kurmasına ve aynı zaman-
da birçok iş yerinden indirimli 
alışveriş yapmasına imkan sağ-
layan ‘Kadınız Biz’ mobil uygu-
lamasında ilk iyilik hareketi doğa 
yürüyüşü oldu. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından tamamen kurum içe-
risinde geliştirilen Büyükşehir 
Belediyesi Kadın Kulübü, ‘Kadı-
nız Biz’ mobil uygulaması, Bursalı 
kadınlara yeni yeni fırsatlar su-
nuyor. Uygulamanın ‘Fikir San-
dığı’ bölümüyle fikirleriyle kent 
yönetimine katılma imkanı bulan 
kadınlar, ‘Uzmanına Yaz’ ve ‘Ka-
dın Danışma Merkezleri’ bölüm-
leriyle sorunlara uzmanından 
cevap bulabiliyor. Uygulamanın 
‘Mutluluk Köprüsü’ bölümü ile 
kullanılmayan eşyaların ücretsiz 
olarak ihtiyaç sahiplerine ulaş-
tırılması sağlanırken, ‘Fırsatlar’ 
modülü sayesinde de kadınlar 
anlaşmalı mağaza ve iş yerlerin-
den indirim kazanıyor. Uygula-
maya üye olan kadınlar, indi-
rimleri yine uygulama üzerinden 
sokak hayvanları için ‘mama baş-
ta olmak üzere’ birçok sosyal 
projede değerlendirebiliyor. KA-
DES başta olmak üzere GoBursa, 
Gençlik Kulübü, Bursa Kart Mo-
bil ve BUSKİ uygulamalarına da 
kısa yoldan erişim imkanı bulan 
kadınlar, uygulamadaki paylaşım, 
beğeni ve yorumlarıyla kazan-
dıkları puanları da sanal mar-
kette gönüllerince harcayabiliyor. 
Uygulamanın ‘iyilik hareketi’ mo-
dülü ile kadınların bir araya gelip 
istedikleri faaliyetleri gerçekleş-
tirme imkanı sağlanırken, uy-
gulamaya üye olan kadınlar, ilk 
iyilik hareketini de doğa yürü-
yüşü ile değerlendirdi. Dağcılık 
Federasyonu işbirliğiyle gerçek-
leşen programda uygulama üze-
rinden bir araya gelen kadınlar, 
Teleferik-Kaplıkaya güzergahında 
Uludağ manzarası eşliğinde doğa 
yürüyüşü gerçekleştirdi. (İHA)

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Mevlâna’nın 749. 
Vuslat Yıldönümü dolayısıyla 
konser düzenlendi. 

Hazreti Mevlâna’nın 749. 
vuslat yıldönümü dolayısıyla 
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Kültür ve Sosyal İşler Daire Baş-
kanlığı Orkestra Şube Müdür-
lüğü Türk Sanat Müziği Bölümü 
tarafından şeb-i arus programı 
düzenlendi. Merinos Atatürk 
Kongre Kültür Merkezi’ndeki 
konsere, vatandaşlar yoğun ilgi 
gösterdi. Ünlü oyuncu Bahadır 
Yenişehirlioğlu’nun da sahne 
alarak Mesnevî’den hikayeler 
paylaştığı gecede, Türk Sanat 
Müziği sanatçıları Zekâî Dede 
Efendi’nin Isfahân makamında 
Mevlevî Âyin-i Şerifi’ni seslen-
dirirken Galata Mevlevihane se-
mazenleri de sema gösterisi yap-
tı. İzleyenlerin huzurlu anlar 
yaşadığı programın sonunda 
Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş ve AK Parti 
İl Başkanı Davut Gürkan tara-
fından Bahadır Yenişehirlioğ-
lu’na ve Semâzenbaşı Selçuk 
Gürez’e çiçek takdim edildi.  

(Bülten)

Amerika’dan Avrupa’ya tatil için çıkan 
Wendy Mitchell, 6 aylık tatili sırasında 
sevdiği aktivitelerden diz ağrıları sebebiyle 
mahrum kalınca, eşiyle birlikte tedavi için 
araştırmaya başladı. Daha önce Amerika’da 
diz protezi ameliyatından fazla memnun 
kalmadığı için çekinceler yaşayan Wendy, 
Türkiye’nin bu konuda önemli başarılara 
imza attığını öğrendi. Yaptığı araştırmaların 
neticesinde Bursa’ya gelen çift, geçirdiği 
başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Türk 
doktorlarına teşekkür eden Wendy, yaşadığı 
süreci ise şöyle anlattı; “Diz problemlerim 
yüzünden yapmak istediğim birçok şeyi 
yapamıyordum. Yürümekte bile zorlanı-
yordum ki, bisiklet binmeyi çok severim. 
Tedavi olmaya karar verdiğimde sadece Av-
rupa’daki en iyi cerrahlar diye aradım. İn-
ternet beni Türkiye’ye yönlendirdi. Daha 
detaylı aramalarımın sonucunda Dr. Kayhan 
Turan’ın ismi karşıma çıktı. Onun hakkında 
bulabildiğim değerlendirmelerin hepsini 
okudum. Oradan, birkaç gün içinde randevu 
ayarladık ve sonrasında eşimle birlikte 
geldik. Kinematik (kişiselleştirilmiş) robotik 
diz ameliyatımı oldum. Beş yıl öncede Ame-
rika’da normal bir diz protezi yaptırmıştım. 
Ancak önceki ameliyatımda ve sonralarında 
çok fazla acı çekmiştim. Türkiye’de aldığım 
bakımın kalitesinin çok çok daha iyi olması 
beni memnun etti. Daha önce robotik 
tarzda ameliyat olan kimseyi bilmiyorum. 
Şu an çok iyiyim. Kısa sürede normal ha-
yatıma dönebildim. Eşimle birlikte Avrupa 
seyahatimize devam edeceğiz. Ameliyat 
süresinin ve ameliyattan sonraki sürecinin 
kısa olması yurt dışından gelenler için çok 
önemli. Çünkü çoğu turist buraya gelip ay-
larca kalamaz” dedi. 

“DİZ PROTEZİ AMELİYATI AVRUPA  
SEYAHATİNİ ENGELLEMEDİ” 
Avrupa seyahatine kaldıkları yerden 

devam edeceklerini belirten Wendy, “Tür-

kiye’ye veya Avrupa’ya özellikle ameliyat 
için seyahat etmedik. Haziran’da Ameri-
ka’dan ayrıldığımızda, sadece seyahat etmeyi 
planlıyorduk. Ama diz ağrılarım zamanla 
kötüleşti. Belki de diz protezi ameliyatına 
ihtiyacım var diye düşündüm. O zaman 
araştırmalarıma başladım. Amerika’dan ay-
rıldığımızda Türkiye’ye geleceğimizi hiç dü-
şünmemiştik. Ama aramalarım Türkiye’yi 
gösterince, bu beni Türkiye’deki en iyi dok-
torları bulmak ve Türkiye’nin neden ame-
liyatlarıyla bu kadar ünlü olduğu konusunda 
başka bir araştırmaya götürdü. Doktorlar, 
‘Tamam, artık hastanede kalmaya ihtiyacınız 
yok’ dediğinde bu sorumun cevabını da 
yaşayarak almış oldum. Türkiye’den ayrıl-
mayı ve Avrupa’yı dolaşmaya devam etmeyi 
düşünüyoruz” diye konuştu. 

“OMURGA AMELİYATI İÇİN DE  
AMERİKA DEĞİL, TÜRKİYE’Yİ  
TERCİH EDECEĞİM” 
Bir başka sağlık sorunu içinde yine 

Türkiye’ye geleceğini belirten Wendy, “Hazır 
olduğumda omurga ameliyatı içinde Tür-
kiye’ye geleceğim. Doktorlar uygun bir 
aday olduğumu onayladı. Seyahatimizi ta-
mamladıktan sonra geri döneceğiz. Ame-
rika’da; Manyetik Rezonans Görüntüleme 
(MRG), Röntgen (X- ray) ve diğer tetkiklerin 
hepsi için ayrı ayrı randevu almanız gerekir 
ve tüm sonuçların çıkması haftalar hatta 
aylar alır. Ama burada her şey aynı gün 
içinde halledildi. Tüm süreç sadece üç 
buçuk saat sürmesine çok şaşırdım. Bu 
yüzden Amerika’ya geri dönüp aylarca bek-
lemektense, yine tedavi olmak için Türki-

ye’ye geleceğim” şeklinde Türk doktorla-
rından aldığı hizmetin memnuniyetini dile 
getirdi. Eşi ise ameliyat ve ameliyat sonrası 
egzersizlerde Wendy’i bir an bile yalnız 
bırakmadı. Bazı anlarda ise, Wendy eşi ile 
birlikte uzmanların gösterdiği egzersizleri 
yaparak keyifli dakikalara imza attı. 2016 
yılından bugüne kadar 2000’den fazla ba-
şarılı robotik cerrahi ameliyatına imza 
atan Robotik Ortopedi Cerrahi Derneği 
(ROCD) Başkanı Op. Dr. Kayhan Turan, 
“2016 yılında Türkiye’de ilk kez Bursa’da 
robotik tam diz protez ameliyatını, 2018 
yılında ise robotik tam kalça protez ame-
liyatını uyguladık. Hem robotik cerrahi 
hem de kinematik yöntemle gerçekleştirilen 
diz protezi ameliyatlarını, ortopedi ala-
nındaki güncel tedavi yöntemlerini Tür-
kiye’de ilk defa bizler Bursa’da gerçekleş-
tirdik. Türkiye’de kinematik yöntem ile 
gerçekleştirdiği başarılı Robotik diz protezi 
ameliyatları ile Amerika’da Journal of Ro-
botic Surgery dergisinde yayınlanan ma-
kalede Türk hekimlerinin başarısını gözler 
önüne serdik. Yapmış olduğumuz çalış-
malarla dünyaya öncülük ediyoruz” dedi. 
Total diz protezi ameliyatı ve kinetik 
yöntem hakkında bilgi veren Op. Dr. Kay-
han Turan, “Geleneksel yöntem ile yapılan 
diz protezi ameliyatlarında, her hastanın 
kendine özgü bir diz yapısı olduğu göz 
ardı edilerek her hastaya aynı diz protezi 
yapılmaktaydı ve herkese tek tip bacak di-
zilimi oluşturulmaktaydı. Fakat zamanla; 
bacak ve diz arasındaki doğal uyumun bo-
zulması, hastanın ağrılarının tamamen 

geçmemesi, diz hareketlerinde katılık ve 
yapay bir his meydana gelmesi gibi sorunlar 
ortaya çıkınca, kişiselleştirilmiş tedavi yön-
temleri arayışlarına başlandı. Kinematik 
yöntem her diz için özelleştirilmiş bir 
protez yerleştirme tekniği anlamına gelir. 
Her hastanın ameliyat öncesi ve ameliyat 
sırasında dizinin kinematik özelliklerinin 
tespitini ve buna göre hesaplanan açı, ka-
lınlık ve yönlerde kemik kesilerinin yapılıp, 
protezin yerleştirilmesini gerektirir. Hastaya 
özgü modelleme ile implantın nasıl ko-
numlandırılacağı belirlenir. Kinematik yön-
tem ile hastaya çok daha uygun, orijinal 
eklem çizgisi oluşturulur. Robotik cerrahi 
ile gerçekleştirilen kinematik diz protezi 
ameliyatlarında cerrah, diz protezini yer-
leştirirken aynı zamanda eklemin eş zamanlı 
hareketini de görüntüleyebilir ve herhangi 
bir sorunda müdahale edebilir. Bu sayede 
diz protezi ameliyatlarından başarılı so-
nuçlar elde edilir. En önemlisi ise kinematik 
yöntemle gerçekleştirilen robotik diz protezi 
ameliyatlarının hastaya, doğal eklem ha-
reketleri ile ağrısız ve rahat bir hayat sunar” 
diye konuştu. Wendy Mitchell’in yapmış 
oldukları araştırmalar sonucu Avrupa se-
yahatini yarıda keserek ameliyat için Bur-
sa’ya geldiğini belirten Kayhan Turan, 
“Daha önce diğer dizi, Amerika’daki bir 
cerrah tarafından yapılmış. Bu dizi ile daha 
önceki yapılan dizi arasındaki farkı kendisine 
sorduğumuzda daha az ağrı ve hızlı iyileşme 
olduğunu dile getirdi. Oradaki hastane 
hizmetlerinden daha iyi hizmet aldığını 
belirtti” şeklinde konuştu. (İHA)

Kıbrıs Türk Halk Dansları 
Federasyonu 9. Halk Dansları 
Şöleni 8-11 Aralık tarihlerinde 
gerçekleştirildi. Türkiye’yi tem-
silen onur konuğu olarak İne-
göl Belediyesi Halk Dansları 
Topluluğu şölene katılım sağladı. 
İnegöl Belediyesi ekibi, çeşitli yö-
relere ait oyunlarla sahne aldığı şölende 
büyük beğeni topladı. Kıbrıs Türk Halk 
Dansları Federasyonu 9. Halk Dansları 
Şöleni çerçevesindeki gösterilerin ilki 9 
Aralık cuma akşamı başkent Lefkoşa’da 
Yakın Doğu Üniversitesi Kongre Salonu’nda 
gerçekleşti. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin 
Tatar’ın da takip ettiği gösteride, toplam 
13 ekip sahne aldı. İnegöl Belediyesi Halk 
Dansları Topluluğu, İnegöl ve Trabzon yöre 
oyunları ile Kuzey Kıbrıs seyircisiyle buluştu. 
Aynı programda İnegöl Belediye Başkanı 
Alper Taban’ın Türk Bayrağı motifli filografi 
hediyesi, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan 
Kocaağa tarafından KKTC Cumhurbaşkanı 

Ersin Tatar’a takdim edildi. Şölen doğrul-
tusunda bir diğer gösteri ise 10 Aralık cu-
martesi akşamı Gazimağusa kentindeki 
Rauf Raif Denktaş Kongre ve Sergi Sarayı’nda 
gerçekleşti. Toplam 8 ekibin sahne aldığı 
gecede İnegöl ekibi İnegöl ve Zeybek oyunları 

ile izleyenleri mest etti. İnegöl Belediyesi 
Halk Dansları Topluluğu, ayrıca 

Kıbrıs çiftetellisi de sahneleyerek 
Kıbrıslı seyircilere büyük bir 
jest yaptı. Gecenin sonunda 
Kıbrıs Türk Halk Dansları Fe-
derasyonu Başkanı Özlem 
Kadirağa’ya Belediye Başkan 

Yardımcısı Rıdvan Kocaağa ta-
rafından hediye takdimi yapıldı. 

İNEGÖL HEYETİNDEN  
PROTOKOL ZİYARETLERİ 
İnegöl’ü temsilen halk dansları ekibi ile 

birlikte Kıbrıs’a giden Belediye Başkan Yar-
dımcısı Rıdvan Kocaağa ile Belediye Meclis 
Üyeleri; Selim Emre Aydın, Mevlüt Akbay, 
Fahrettin Baykan ile Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürü Önder Kılıç, aynı zamanda bir dizi 
ziyaretler de gerçekleştirdi. Ziyaretlerin il-
kinde İnegöl heyeti Başbakan Yardımcısı 
ve Kültür, Turizm, Çevre ve Gençlik Bakanı 
Fikri Ataoğlu ile Bakanlık Makamında bir 
araya geldi. Bir diğer ziyarette ise heyet 
Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın 
ile buluştu. (İHA)

Özel sektörde çalıştıktan emekli olan 
Şenol Şanlı, teleskop ve gökyüzünü göz-
lemlemeye merak sardı. Şanlı, uzun çabaları 
sonucu kendi teleskoplarını yapmayı başardı. 
Yaptığı teleskoplarla yıl boyu ay ve güneşin 
hareketlerini gözlemleyerek fotoğraf ve 
videolarını çekerek paylaşımlar yapıyor. 
Ayrıca sipariş olduğu zamanlarda kendi 
atölyesinde teleskop imalatı yapıyor. 
Yapımı 2 hafta süren teleskopları 
10 bin liradan satıyor. 
Şanlı, yıl boyu ayın 
dolunay hallerini 
kayıt altına alarak 
bunları tek fotoğ-
rafta toplayarak dünyaya 

en uzak ve yakın hallerini paylaştı. Tam bir 
uzay meraklısı olan vatandaş bilgileri merak 
eden herkesle paylaşıyor. Emekli olduktan 
sonra gökyüzüne merak sardığını ifade 

eden Şenol Şanlı, “Kendi çabalarımla te-
leskop yapımını öğrendim. Yaptığım te-
leskoplarla gökyüzünü inceliyorum. Ay 

ve güneşin yıl boyu fotoğraflarını çe-
kiyorum. Ayın her dolunayda fo-

toğrafını çektim. Dünyaya en 
uzak ve en yakın halini teles-

kopla fotoğrafladım. Bugün 
benim yaptığım teleskopların 
tanesi 10 bin lira civarında. 
İsteyene teleskop yapmak-
tayım” dedi. (İHA)

Yıldırım’da yaşayan çocukların donanımlı bireyler 
olarak yetişmesi için destek faaliyetleri yürüten Yıl-

dırım Belediyesi, düzenlediği eğitimlerle miniklerin 
kişisel gelişimine katkı sağlıyor. Yıldırım Belediyesi 
Kreşi’ndeki çocuklara Güvenlik ve Hijyen eğitimi 
verildi. Eğitim çerçevesinde çocuklara doğru el 
yıkama, hijyen ve temizlik konularında bilgi 
verildi. Ayrıca etkinlikte çocuklara güvenlik eği-
timi verildi. Gerçekleşen faaliyetin sonunda mi-

niklere boyama kitabı hediye edildi. (İHA)

Amerika’dan geldi 
Bursa’da şifa buldu

Amerikalı Wendy 
Mitchell, yıllardır 

şikâyetçi olduğu diz 
ağrılarından kinematik 

yöntem ile 
gerçekleştirilen robotik 
diz protezi ameliyatı ile 
kurtuldu. Eşiyle çıktığı 

Avrupa seyahatine kısa 
bir ara veren Wendy, 

hizmet için Türkiye’ye 
teşekkür etti.  

66 yaşındaki Wendy 
omurga ameliyatı için de 

Amerika’yı değil, 
Türkiye’yi seçeceğini 

söyledi.

İnegöl Belediyesi Halk Dansları 
Topluluğu Kıbrıs’ı salladı
Kıbrıs Türk Halk Dansları 
Federasyonu’nun 8-11 Aralık 
tarihleri arasında düzenlediği  
9. Halk Dansları Şöleni’ne 
İnegöl Belediyesi Halk Dansları 
Topluluğu damga vurdu.

Kendi yaptığı teleskopla 
güneş ve ayı görüntülüyor

Bursa’da emekli vatandaş merakla  
başlayıp teleskop üretmeyi başardı. Kendi 

ürettiği teleskopla yıl boyu güneş ve aydan 
harika görüntüler çekiyor. Ayrıca yaptığı 

teleskopları satıyor.

Yıldırımlı miniklere hijyen 
ve güvenlik eğitimi

Kadınların  
‘iyilik hareketi’ 
doğada başladı

Bursa’da Şeb-i 
Arus konseri
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Toplum

Hava  Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

19/7

17/8

17/5

19/7
18/7

16/7

19/5

18/9

17/7
15/5

İmsak 
Güneş 

Öğle 
İkindi 

Akşam 
Yatsı

06:41
08:12
13:04
15:25
17:46
19:11

BURSA
PERŞEMBE

19/7

CUMARTESİ

22/14

CUMA

21/13

15/9 İMSAK İYE

Dolandırıcı ikinci turda 
yakayı ele verdiBursa’da kuyumculara 

sahte bilezik satarak sırra 
kadem basan kadın, tekrar 
dolandırmak için geldiği 
kuyumcu tarafından 
kıskıvrak yakalandı.

Osmangazi’deaki olay Nalbantoğlu 
Mahallesi Tarihi Kapalı Çarşı’da meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. (25) Ku-
yumcular Çarşısı’na giderek iki kuyumcu 
dükkanına 4 tane altın görünümlü sahte 
bileziği toplam 67 bin 850 TL’ye sattı. 
Bir süre geçtikten sonra kuyumcular al-
tınların sahte olduğunu fark etmesi üze-
rine polis merkezine giderek müracaatta 
bulundu ve diğer kuyumcuları da bu ka-
dına karşı uyardı. Olaydan 4 gün sonra 
şüpheli E.S., tekrar kuyumcular çarşısına 
gelerek bir kuyumcuya girdi. Kuyumcu, 
kadının şüpheli hareketlerini fark etmesi 
üzerine yakalayarak polis ekiplerine teslim 
etti. Şüpheli E.S.’nin Asayiş Şube Mü-
dürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık 
Büro Amirliği’nde işlemleri sürüyor. (İHA)

İnegöl’deki olay, önceki gün saat 
22.00 sıralarında Orhaniye mahallesi 
Ankara caddesi üzerinde meydana 
geldi. Muhammed E.(29) isimli şahıs, 
iddiaya göre yolda yürüyen S.E.(27) 
isimli kadına tacizde bulundu. Du-
rumu o anda öğrenen yakınları, şüp-
heliyi yumruk ve tekmelerle darp 
ettiler. Olay yerine gelen polis ekip-
leri, darp edilen şahsı polis otosuna 
alıp uzlaştılar. Yaralı şahıs, 112 eki-
biyle İnegöl Devlet Hastanesi’ne kal-
dırıldı. Şüpheli, tedavinin ardından 
gözaltına alındı. Sorgulamanın ar-
dından adliyeye sevk edilen şüpheli 
mahkemece tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. (İHA)

Kadın tacizine  
tutuklama kararı

İnegöl’de meydana gelen 
olayda bir kadını taciz ettiği 
iddia edilen şahıs, tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.

Osmangazi’deki olay Santral Garaj 
Mahallesi’nde meydana geldi. Trafik 
ekipleri, şüpheli gördükleri araçlarda uy-
gulama yaptı. Uygulama noktasında dur-
durulan aracın sürücüsü yapılan kont-
rollerde 1.27 promil alkollü çıktı. Trafik 
polisleri, aracın çekilmemesi için alkolsüz 
bir sürücüye teslim edebileceklerini söy-
lemesi üzerine alkollü sürücü oğlunu 
aradı. Babasının kullandığı aracı bağlat-
mamak için trafik noktasına araç ile 
gelen genç ise yapılan kontrollerde 0.87 
promil alkollü çıktı. Babasının alkol 

içtiğini öğrenmemesini isteyen genç, tra-
fik polislerinin yanında ecel teri dökerken, 
’öğlen anasonlu nargile içtim’ dedi. Polis 
ekiplerinin de şaşırdığı olayda, babanın 
tepkisi ise gülümsetti. 

KURTARICI OLARAK  
YEĞENLERİ ARACI ALDI 
Alkollü oğluna kızan baba, son olarak 

yeğenini aradı. Uygulama noktasına gelen 
yeğenine de çıkışan baba, ’sen de anasonlu 
içtiysen seni de haşlarım’ dedi. Sıfır 
promil alkol çıkan yeğeni Yunus Nebili 
aracı polis ekiplerinden teslim aldı. Baba 
ve oğluna alkollü araç kullanmaktan bin 
823 TL idari para cezası kesilerek ehli-
yetlerine 6 ay boyunca el konuldu. (İHA)

Fıkra değil Bursa’da yaşandı!
Bursa’da uygulama noktasına 
takılan sürücü, 1.27 promil 
alkollü çıkınca aracı 
bağlatmamak için oğlunu aradı. 
Aracın bağlanmaması için gelen 
oğlu da 0.87 promil alkollü 
çıkınca baba da oğlu da şaşkınlık 
yaşadı. Destek için çağrılan 
yeğenleri alkolsüz olunca 
otomobili aldı. Gülümseten o 
anlar ise kameralara yansıdı.

Bursa 11. Ağır Ceza Mahkeme-
sindeki duruşmaya, tutuklu sanık 
Uğur K. ile tutuksuz 5 sanıktan Bir-
kan B, Mesut G. ve Erhan O. katıldı. 
Mahkeme salonunda, ölenlerin ya-
kınları ile taraf avukatları hazır bu-
lundu. Uğur K. savunmasında, baş-
kasından aldığı 30 litrelik alkolü 
beşer litrelik bidonlara bölüştürüp 
sattığını ve bu bidonlara “içilmez” 
ibareli etiketler yapıştırdığını öne 

sürerek, tahliye talebinde bulundu. 
Mahkeme heyeti, savcılıkta suç du-
yurusu aşamasında bulunan ve davayı 
etkilemesi söz konusu başka bir dos-
yayla ilgili durumun beklenmesine, 
sanık Uğur K’nin tutuklulukta ge-
çirdiği süre ve delillerin büyük oranda 
toplanması nedeniyle tahliyesine ka-
rar vererek duruşmayı erteledi. Bur-
sa’da 2020 yılının aralık ayında farklı 
zamanlarda alkol aldıktan sonra fe-
nalaşan 18 kişi kentteki hastanelere 
kaldırılmıştı. Bu kişilerden Kenan Ç. 
(56), Mehmet İ. (59), İrfan Ç. (39), 
Sümer Ç. (51), Mümin A. (41) ve 
Mehmet S. (62) hayatını kaybetmişti. 
Olayın ardından 6 sanık hakkında 
“kasten öldürme” suçundan müebbet 
hapis istemiyle dava açılmıştı. (AA)

Sahte içki davasında 
tahliye kararı

Bursa’da iki yıl önce 6 kişinin 
sahte içkiden zehirlenerek 
hayatını kaybetmesine  
ilişkin 6 sanığın 
yargılanmasına devam edildi.

Otomobil iş yerine 
daldı: 1 yaralı

İnegöl’de, kontrolden çıkan 
otomobilin iş yerine daldığı ka-
zada, iş yeri sahibi yaralandı. 

İnegöl’deki kaza, Turgutalp 
Mahallesi Mahmutesatbey Cad-
desi’nde meydana geldi. Cadde 
üzerinde seyir halinde olan sürücü 
Ali K. (27) yönetimindeki 46 AEZ 
280 plakalı otomobil, sürücüsü-
nün kontrolünden çıkarak yol ke-
narındaki elektrikli bisiklete çar-
pıp, faaliyet gösteren tekel bayine 
daldı. Kaza sonucu iş yeri sahibi 
Onur K. (38) yaralandı. Yaralı, 
olay yerine sevk edilen ambulansla 
İnegöl Devlet Hastanesine kal-
dırıldı. Polis olayla ilgili soruş-
turma başlattı. (İHA)

Jandarmadan 
“huzur” 
uygulaması

Bursa İl Jandarma Komutan-
lığı, düzensiz göçle mücadeleye 
yönelik “huzur” uygulaması ger-
çekleştirdi. Uygulamada farklı suç-
lardan aranan 8 şahıs yakalanırken, 
2 araç trafikten men edildi. 

Bursa’da Jandarma İl Komu-
tanlığına bağlı 352 personel ile 
72 noktada uygulama sonucunda, 
4 bin 86 şahıs sorgulanırken bin 
933 araç kontrol edildi. Yapılan 
uygulamada çeşitli suçlardan ara-
nan 8 şahıs yakalanırken, 2 araç 
trafikten men edildi. İdari eksikliği 
bulunan 6 araç sahibine ise 3 bin 
285 lira idari para cezası kesildi. 
Bursa İl Jandarma Komutanlığınca 
vatandaşların huzur ve can gü-
venliği için uygulamaların devam 
edeceği öğrenildi. (İHA)
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan düzenlenen ‘Bursa için Omuz Omu-
za’ temalı toplantı, otomotivden tekstile, 
eğitimden sağlığa, gıdadan perakende 
sektörüne kadar Bursa’nın iş insanlarını 
kent yönetimi ile bir araya getirdi. Bursa 
Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti 
İl Başkanı Davut Gürkan’ın da katıldığı 
toplantıda Bursa ve ülke ekonomisine 
değer katan iş adamları hazır bulundu. 
Büyükşehir Belediyesi’nin son 5 yılda 
ulaşımdan altyapıya, çevreden kültür 
sanata, spordan sosyal hizmetlere kadar 
her alanda hayata geçirdiği yatırımlarla 
ilgili bir sunum yapan Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da 

yaşam kalitesini yükselten yatırımların 
hız kesmeden süreceğini vurguladı. 

ÜLKENİN GELECEĞİNE YATIRIM 
Bursa’nın 17 ilçesinde 600’ü aşkın 

şantiyede çalışmaların devam ettiğini 
ifade eden Başkan Aktaş, Bursa gibi bir 
sanayi kenti için büyük önem taşıyan 
istihdam ve meslek liseleri için de ayrı 
bir başlık açtı. İş arayanlarla işçi arayanları 
buluşturup, iş gücüne değer katmak 
amacıyla kurulan Bursa İstihdam ve Ka-
riyer Ofisi’nden tüm iş insanlarının ya-
rarlanmasını isteyen Başkan Aktaş, sa-
nayinin en büyük sorunu olan ara kademe 
eleman sorunun çözümüne katkı ama-
cıyla başlattıkları öğrenciye burs uygu-
lamasında da önemli bir mesafe aldık-
larını kaydetti. Belediyelerin öğrencilere 
burs vermesinin 2009 yılında Anayasa 
Mahkemesi kararıyla yasaklandığı ha-
tırlatan Başkan Aktaş, Ticaret Sicil İl 
Müdürlüğü’ne tescil ettirilen Bursa Kal-
kınma ve Eğitim Kooperatifi (BURSKO-
OP) ile geçtiğimiz yıl 3 bin üniversite 
öğrencisine burs vererek, konuyu tama-
men yasal zemine oturttuklarını söyledi. 
Bu eğitim döneminde ise üniversite öğ-
rencisi sayısını 5 bine çıkardıklarını ifade 
eden Başkan Aktaş, “Yine bir ilki ger-
çekleştirdik ve burs sürecine meslek li-
sesini tercih eden öğrencilerimizi de ek-
ledik. Burada amacımız tamamen genç-
lerimizin meslek liselerini tercih etmesi 
ve sanayinin ihtiyacı olan kalifiye eleman 
sorununa çözüm üretmekti. Bu yıl meslek 
lisesi tercihlerinde son 30 yılın rekoru 
kırıldı. Geçen yıl 11 bin öğrenci meslek 
liselerini tercih ederken, bu yıl 18 bin 
700 öğrencimiz meslek liselerini tercih 
etti. Bu uygulamayı ülkenin geleceğine 
yapılmış önemli bir yatırım olarak gö-
rüyoruz” dedi. 

ŞEFFAF DEĞERLENDİRME 
Burs uygulamasında başvuruların 

hepsinin online yapıldığını, adayların 
sosyo-ekonomik durumlarını ortaya ko-
yan bir çok kriterin incelendiğini vur-
gulayan Başkan Aktaş, “Benim bile burs 
alacak kişinin belirlenmesine müdahale 
etmem söz konusu değil. Sistem tama-
men şeffaf bir şekilde yürüyor. Kayıt, 
evrak, personel gibi tüm masrafları be-
lediye olarak biz karşılıyor. Yönetimdekiler 
huzur hakkı falan da almıyor. Yani ha-
yırseverin bağışı tamamen öğrenciye 
ulaştırılıyor. Biliyorum ki her birinizin 
hayır ve hasenatları var. Ancak bu konuyla 
alakalı da destek ve katkılarınızı bekli-
yoruz” diye konuştu. 

BURSA MENŞELİ PROJE 
Bursa Valisi Yakup Canbolat da BURS-

KOOP’un Türkiye’ye örnek, Bursa men-
şeli bir proje olduğunun altını çizdi. Bur-
sa’da göreve geldiği ilk günden beri 
meslek liselerine büyük önem verdiğini 
ve meslek liselerinin gelişimine yönelik 
gerek OSB’ler gerekse bu alandaki 
STK’larla önemli işbirlikleri yaptıklarını 
ifade eden Vali Canbolat, “Sanayimize 
kalifiye, yetişmiş eleman sağlanmasını 
çok önemsiyoruz ve bu konuda önemli 
çalışmalar yapıyoruz. Büyükşehir Bele-
diyemiz de meslek liselilere burs uygu-
laması ile bu konuya ayrı bir pencere 
açtı, bir nefes kattı ve meslek liselerini 
tercih oranları arttı. Bizim çocuklarımızın 
daha donanımlı yetişmesiyle Bursa ka-
zanacaktır, Türkiye kazanacaktır. Hayır, 
hasenatınızın bir kısmını buraya kay-
dırmanız çok hayırlı olacaktır” dedi. 

PATRONLAR CÖMERTLİĞİNİ  
GÖSTERDİ 
Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere 

burs uygulamasını büyük bir dikkat ve 

beğeni ile dinleyen Bursa iş dünyasının 
önemli isimleri de projeye destek sözü 
verdi. Halen burs alan meslek lisesi öğ-
rencilerinden 300’ünün Ali Osman Sön-
mez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
öğrencisi olduğunu öğrenen işadamı 
Celal Sönmez, “Öncelikle proje için Bü-
yükşehir Belediyemizi kutluyorum. Eği-
tim ve Sağlık konularında hayır yapmak 
bizim aile geleneğimiz. Bu nedenle bizim 
okulumuzdan burs alan öğrencilerin 
burs ihtiyacını 8 ay boyunca biz karşıla-
yalım. Başlangıç için böyle bir katkımız 
olsun” dedi. İşadamı Muhammet Etkeser 
de Bursa’nın kendi kaynağını üretebilecek 
güçte olduğunu ve Bursa’nın bu işi sa-
hiplenmesi gerektiğini söyledi. Burs alan 
öğrenci sayısının 50 binlere, hatta daha 
yukarılara çıkarılması gerektiğini ifade 
eden Etkeser, bu konuda Harput ailesi 
olarak desteğe her zaman hazır olduk-
larını belirtti. Bursa Ticaret Borsası Baş-
kanı Özer Matlı, hem borsa hem de 
kendi şirketiyle bu projenin destekçisi 
olduğunu belirtirken, eğitimci işadamı 
Gıyasettin Bingöl, projeyi ‘muhteşem’ 
olarak niteledi. Halen burs uygulamasına 
1 milyon 250 bin liralık katkı sağlayan 
Atış Yapı sahibi Ahmet Atış da yıllardır 
burs verdiklerini ancak son zamanlarda 
konunun artık eş, dost, akraba taleplerine 
dönmesi nedeniyle 2 yıl önce bursları 
kestiklerini hatırlattı. BURSKOOP sa-
yesinde tekrar öğrencilere burs imkanı 
sağladıklarını ve gerçekten desteğin 
doğru yere ulaşması noktasında içlerinin 
rahat ettiğini kaydeden Atış, burs veri-
lenlerin gerçek ihtiyaç sahibi mi olduğu 
noktasında kafalarında hiçbir soru işareti 
kalmadığını vurguladı. BURSKOOP pro-
jesine tam not veren Bursa iş dünyası, 
projeye katkı sunacaklarının sözünü 
verdi. (İHA)

Büyükşehir Belediyesi’nin 
BURSKOOP marifetiyle 
verdiği burslardan 
yararlanan öğrencilerin 
tamamen şeffaf bir şekilde, 
hakkaniyete uygun, titiz bir 
değerlendirme ile 
belirlendiğini öğrenen iş 
dünyası, BURSKOOP için 
kesenin ağzını açtı. Özellikle 
sanayinin ihtiyacı olan ara 
kademe eleman 
yetiştirmenin teşvik edilmesi 
bakımından meslek 
liselilerin sisteme dahil 
edilmesini olumlu karşılayan 
iş adamları BURSKOOP’a 
destek sözü verdi.

Yıldırım Belediyesi Şükraniye Ma-
hallesi Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nı 
yenileme çalışmaları devam ediyor. 
Projenin birinci etabında yeşil alan 
düzenlemesinin yanı sıra 7 bin 474 
metrekarelik alanda kurulan Ahmet 
Taner Kışlalı Parkı’nın yapımı tamam-
lanarak hizmete sunuldu. Yıldırım Be-
lediye Başkanı Oktay Yılmaz, 3 bin 
380 metrekare alandan oluşan Ahmet 
Taner Kışlalı Meydanı 2’nci etap projesi 
çerçevesinde yürütülen çalışmaları ye-
rinde inceledi. 

BULUŞMA NOKTASI OLACAK 
Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nın 

ilçenin merkezi konumunda bulun-
duğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, “Be-
lediyemizin ana hizmet binasının yanı 
sıra Kaymakamlığımız ve ona bağlı 
birimler ile Mümine Şeremet Uyuma-
yan Kütüphanemizin bulunduğu mey-
dandan her gün binlerce vatandaşımız 
istifade ediyor. Burası bir nevi Yıldı-

rım’ın vitrini. Bu bölgemizi daha ferah, 
daha modern ve kullanışlı bir hale ge-
tirmek için bir süredir çalışmalarımız 
devam ediyor. Bölgedeki parkı yenile-
yerek bir de çocuk oyun alanını hizmete 
açtık. Yenileme çalışmaları öncesinde 
çok az insanın istifade ettiği park 
bugün adeta Yıldırımlıların buluşma 
noktası haline geldi. Projemizin ikinci 
aşamasında ise zamanla yıpranan yü-
rüme yolunu yeniliyor ve ağaçlandırı-
yoruz. Çalışmalar tamamlandığında 
ilçemiz Yıldırım ile özdeşleşecek bir 
meydana sahip olacak” diye konuştu. 

(İHA)

Artan gübre fiyatlarına karşı arazi-
lerinde kara gübre kullanmaya yönelen 
Yenişehirli çiftçiler, hem maliyetleri az-
altıyor hem sağlıklı ürün yetiştirmenin 
huzurunu yaşıyor. Yenişehir Ovası’nda 
tarımsal faaliyetlerin en önemli gider 
kalemlerinden birisi olan kimyasal gübre 
kullanımının günden güne azaldığı 
ifade edildi. Yenişehir Ziraat 
Odası ve Bursa Ziraat 
Odaları İl Koordinas-
yon Kurulu Başkanı 
Sadi Aktaş, halk ara-
sında “kara gübre” 
olarak bilinen hay-
van gübresinin kulla-
nımının yaygınlaşması 
memnuniyetle karşıladıklarını 
belirtti. Kara gübre kullanımının her ba-
kımdan yararlı ve avantajlı olduğuna 
dikkat çeken Aktaş, “Bu alanda geriye 
dönüş başladı. Son yıllarda tarlalarında 
kara gübre kullanan çiftçi sayısı giderek 
artıyor. Yenişehir Ovası’nda sağlıklı gıda 
yetiştirme konusunda duyarlı kimi çift-
çilerimiz de kara gübreyi tercih ediyorlar. 

Bu anlayış değişikliği çok sevindirici bir 
gelişme. Diğer çiftçilerimizin de bu yönde 
örnek oluşturacak adımlar atmasını bek-
liyoruz” diye konuştu. Yenişehir Ova-
sı’nda duyarlı kimi çiftçilerin tarlalarında 
kara gübre kullanmaya başlamasının se-
vindirici olduğunu kaydeden Aktaş söz-
lerini şöyle tamamladı: “İşçiliği konusunda 
bazı zorluklar olmasına rağmen, kara 
gübreye yönelişin artmasını bekliyoruz. 
2-3 yıl bekletilip iyice kuruduktan sonra 
toprağa atılması, zaman zaman karıştı-
rılması gerekiyor. İlerleyen dönemlerde 
kara gübre kullanımının artmasını bek-

liyoruz ve çiftçimize bu gübreleme 
yöntemini uygulamasını is-

tiyoruz” Tarlanın sürülüp 
ekime hazır duruma 
getirilmesinin ardın-
dan traktörlerle ge-
tirdikleri kara gübreyi 

toprağa serdiklerini 
söyleyen Barcın Köyü 

Muhtarı İsmail Yüksel ise 
bu çalışma sayesinde o tarlada 

6-7 yıl kimyasal gübre kullanmalarına 
gerek kalmadığını vurguladı. Kara gübre 
kullanmanın her bakımdan yararlı ol-
duğunu kaydeden Yüksel, “Bizim gibi 
düşünen çiftçilerimizin sayısının artma-
sını umuyoruz. Böylece hem maliyetleri 
düşürecek hem sağlıklı sebze ve meyve 
yetiştirecekler” diye konuştu. (İHA)

Bursalı çiftçi hayvan 
gübresini tercih ediyor
Tarımsal faaliyetlerdeki maliyet 
artışları; Bursa’nın Yenişehir 
ilçesindeki çiftçileri kimyevi 
gübre yerine kara gübre 
kullanmaya yönlendiriyor.

Yıldırım Belediyesi, Ahmet 
Taner Kışlalı Meydanı’ndaki 
park ve çocuk oyun alının 
ardından yürüyüş yolunu da 
yenileyerek ağaçlandırıyor.

Ahmet Taner Kışlalı 
Meydanı yenileniyor

Kuraklık ile mücadele eden 
Türkiye’nin 5.gölü İznik Gölü’nde 
su çekilmesi korkutucu boyutlara 
ulaştı. Bir çobanın 400 metre çe-
kilen gölü mera olarak kullanması 
dikkat çekti. 

Türkiye’nin beşinci büyük gölü 
olan İznik Gölü’nde kuraklıktan 
dolayı meydana gelen çekilme kor-
kutucu boyutlara ulaştı. Özellikle 
göle kıyısı olan Çakırca Mahalle-
si’nde 400 metreye yakın çekilme 
yaşandı. Çekilme yaşanan büyük 
alanın mera olarak kullanılması 
dikkat çekti. Bir çobanın çekilme 
yaşanan yerde koyunlarını otlat-
ması şaşkınlıklara neden oldu. Ço-
ban Fahrettin Güder, “Kuraklıktan 
yaşanan bir durum. Suların çekil-
mesi buharlaşması var. Yağış yok, 
kuraklıktan olan bir şey şu anda. 
Burası koyun merası oldu” diye 
konuştu. (İHA)

“Komşum 
Nasılsın”  
ev ziyaretleri 
sürüyor

MHP Osmangazi Teşkilatı 
‘Komşum Nasılsın’ programı çer-
çevesinde ev ziyaretlerini sürdü-
rüyor. Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Genel Merkezi tarafından 
başlatılan “Komşum Nasılsın” ev 
ziyaretleri programı yaklaşık üç 
haftadan beri devam ediyor. MHP 
Osmangazi İlçe Teşkilatı da bu çer-
çevede Güneştepe-Demirtaş ve Pa-
nayır mahallerinde ev ziyareti yaptı. 
Ziyaretlerde ekonomik sorunlardan 
iç politikaya, uluslararası ilişkilerden 
terörle mücadeleye, Cumhur İtti-
fakı’nın başarılarından muhalefetin 
ülke adına yapmış olduğu yanlışlar 
konuşuldu. (İHA)

İznik Gölü’nde 
artık koyunlar 
otluyor

AK Parti Bursa Milletvekili 
Zafer Işık, 2023 yılı bütçe gö-
rüşmelerinde TBMM Genel Ku-
rulundaki yumruklu kavgaya iliş-
kin, yaşanan rahatsızlık verici 
gündemden dolayı üzgün oldu-
ğunu belirterek “Sayın Hüseyin 
Örs ile bir araya gelmekten mem-
nun olurum.” açıklamasında bu-
lundu. 

Işık, sosyal medya hesabından 
yaptığı paylaşımda şunları kay-
detti: “Geçtiğimiz günlerde 
TBMM Genel Kurulunda yaşanan 
rahatsızlık verici gündemden do-
layı üzgünüm. Bugüne kadar ba-
sında şahsıma atfen yer alan hiç-
bir açıklama tarafımdan yapıl-
mamıştır. Milletvekili arkadaşım 
sayın Hüseyin Örs’ün hastaneden 
taburcu olması ve sağlık duru-
munun iyi olması beni ziyadesiyle 
mutlu etti. Olaydan kaynaklı is-
tirahat sürem bittikten sonra sa-
yın Örs ile bir araya gelmekten 
memnun olurum. Ümidim odur 
ki bundan sonraki Meclis çalış-
malarında böyle bir görüntü hiç-
bir zaman olmasın.” (AA)

Vekil Işık’tan 
açıklama

Patronlardan  
öğrencilere burs sözü
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Çelik üreticileri 
DTÖ’nün  
kararından memnun 

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği 
(TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, 
Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) 
ABD’nin çelikte ilave gümrük vergisi 
uygulamasına karşı Türkiye lehine ka-
rarının bekledikleri bir gelişme olduğunu 
kaydetti. Eski ABD Başkanı Donald 
Trump, Mart 2018’de aralarında Türki-
ye’nin de bulunduğu ülkelerden ithal 
çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 
ve yüzde 10 oranlarında ek gümrük ver-
gileri getirileceğini duyurmuştu. Kararın 
DTÖ kurallarına aykırı olması sebebiyle 
Türkiye, Çin, Norveç, Hindistan, Rusya 
ve İsviçre, ABD’yi DTÖ’ye şikayet etmişti.  

DTÖ Anlaşmazlıkların Çözümü Me-
kanizması’nın üç kişilik paneli ise 11 
Aralık 2022’de Türkiye, Norveç, Çin ve 
İsviçre’nin müracaatı üzerine, Trump’ın 
kararını gerekçelendirmek için “ulusal 
güvenlik” kaygılarını öne sürmesini red-
dederek, vergilerin “savaş veya başka 
bir olağanüstü durum sırasında uygu-
lanmadığını” bildirdi. Yayan, AA muha-
birine yaptığı değerlendirmede, ABD’nin 
2018’de koruma tedbirini uygulamaya 
aktardıktan sonra, AB’nin de buna da-
yanarak “AB pazarına ticaret sapması 
olabileceğini” ve “ABD’ye giremeyen 
ürünlerin, AB’ye yönelebileceğini” iddia 
ettiğini hatırlattı. 

Dolayısıyla Türkiye’ye benzeri bir 
korunma önleminin uyguladığını vur-
gulayan Yayan, şöyle devam etti: “Bu id-
dianın gerçeği yansıtmadığını uygulama 
ilk başlatıldığında TÇÜD olarak açıkladık. 
Aradan geçen sürede, ticaret sapmasına 
mahal verecek bir gelişme yaşanmadığı 
gibi ABD, Kanada, Latin Amerika ülke-
lerinden başlayarak, AB, Japonya, İn-
giltere ve Güney Kore’yi de dahil ettiği 
kota uygulamalarıyla korunma tedbir-
lerini önemli ölçüde esnetmiştir. ABD, 
tüm girişimlerimize rağmen, Türkiye’ye 
karşı benzeri esnekliği göstermekten 
imtina etti. Bu durum ABD’nin esasen 
kural dışı olan uygulamasını daha da 
derinleştirdi. DTÖ’nün aldığı karar, ta-
rafımızca beklenen bir gelişme olmuştur. 
DTÖ benzeri bir kararı Nisan 2022’de 
AB için de vermişti. AB’nin çelik ürün-
lerinde 2018’de uygulamaya başladığı 
korunma önlemlerine karşı Türkiye’nin 
DTÖ’de başlattığı davada kurulan panel, 
Türkiye’nin tezlerini destekleyerek 29 
Nisan 2022’de AB’nin uyguladığı ön-
lemlerin ‘uluslararası ticaret kurallarına 
aykırı’ olduğuna hükmetti.” (AA)

AVM’ler 2023’te  
ziyaretçi sayısında 
rekor bekliyor  

AYD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Hüseyin Altaş, 2022’ye çok umutlu 
başlamamalarına rağmen çok mutlu bi-
tirdiklerini belirterek, “Günlük 7 milyon 
giriş sayılarımızın, 2023’te günlük 8 mil-
yonlara çıkarak rekor kırmasını bekli-
yoruz.” dedi. Alışveriş Merkezleri ve Ya-
tırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, AA 
muhabirine yaptığı açıklamada, 2022’nin 
başında salgın nedeniyle sektör olarak 
morallerinin bozuk olduğunu, haziran 
sonu itibarıyla ciddi bir yükseliş yaşa-
dıklarını ifade etti. Ertelenen talepler 
ve halkın salgın nedeniyle evde kalmaktan 
bunalmasından dolayı alışverişe akın 
ettiğini belirten Altaş, şunları kaydetti: 
“Beklediğimizden çok hızlı toparladık. 
Ben geçen sene verdiğim röportajlarda 
‘2019 seviyelerine, Mart 2023 gibi geliriz’ 
diye söylüyordum. Oysa bugün 2019’u 
reel anlamda geçtik. 2022’ye çok umutlu 
başlamamamıza rağmen çok mutlu bi-
tiriyoruz. Günlük 7 milyon giriş sayıla-
rımızın, 2023’te günlük 8 milyonlara 
çıkarak rekor kırmasını bekliyoruz. Ci-
rolarımızın da enflasyondan arındırılmış 
haliyle yüzde 30’larda büyümesini ön-
görüyoruz. Çünkü 2022’de enflasyondan 
arındırılmış haliyle cirolarımız yüzde 20 
civarında büyüdü. Bunda çok büyük et-
kenler var; turizm, ihracat, İstanbul, 
Muğla ve Antalya gibi illerimizde çok 
ciddi artışlar var.” (AA)

Yılda  
2 milyon lira 

kar 
sağlanacak

Soğuk hava deposunun 
enerjisi güneşten

İnegöl’de çiftçileri tek çatı altında top-
lamak adına İnegöl Belediyesi uhdesinde 
kurulan ve ilk faaliyeti olarak da şehre 4 
bin ton kapasiteli soğuk hava deposu ka-
zandıran Üreten Çiftçiler Kooperatifi, yine 
İnegöl Belediyesi girişimcileri ile en önemli 
maliyeti olan enerji konusunda ciddi bir 
yatırım için çalışma başlattı. Soğuk hava 
deposunun güneş enerji sistemi ile donatı-
larak yılda 2 milyon TL’lik enerji üretilmesi, 
bu sayede soğuk hava deposunun elektrik 
maliyetinin karşılanması hedefleniyor. Tarım 

ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
(TKDK) iş birliğinde hibe desteği ile hayat 
bulacak proje için bugün protokol imzalandı. 
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, TKDK 
Bursa İl Müdürü Bilal Tunç ve Üreten 
Çiftçiler Kooperatifi yöneticilerinin katıldığı 
imza töreninde, Şubat ayında sistemin 
hayata geçmesinin planlandığı açıklandı. 

“KOOPERATİF ÜYELERİNİN  
ARTMASINI ARZU EDİYORUZ” 
Belediye Encümen Salonunda yapılan 

imza töreni öncesi açıklamalarda bulunan 
Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün 
önemli bir duyuru için bir aradayız. Bili-
yorsunuz İnegöl sanayisi ile ön plana çıkmış 
bir şehir. Sanayi içerisinde de mobilya, 
tekstil, metal, makine üzerine yatırımlar 
var. Tarım alanında da güzel işler olmasını 
arzu ediyoruz. Verimli bir ova üzerindeyiz. 
Birinci sınıf topraklara sahibiz. Buradan 
hareketle göreve geldiğimiz gün itibariyle 
bir analiz yapmıştık. Bu analiz neticesinde 
de çiftçimizin geliştirilmesi, en iyi ürünü 
üretmesi, yeni ürün çeşitlerini denemesi 
ve günün şartlarına uygun tarım yapılma-
sıyla alakalı bir hedef koymuştuk kendimize. 
Bu hedefin başında da öncelikle bir ve be-
raber çalışmayı öğrenmeliyiz diyerek Üreten 
Çiftçiler Kooperatifini hayata geçirdik. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın da imzasıyla buraya 
kaynak aktarmamızla gerçekleşen bir koo-
peratif kuruldu. Bugün itibariyle kooperatifin 

yaklaşık 160 üyesi var. Bu sayının da art-
masını arzu ediyoruz” dedi. 

“SOĞUK HAVA DEPOSU ENERJİSİNİ  
GÜNEŞTEN ÇIKARACAK” 
İnegöl’de meyve üretiminin çok iyi ol-

duğuna dikkat çeken Başkan Taban, şöyle 
konuştu: “Yaklaşık 220 bin ton meyve üretimi 
olması nedeniyle soğuk hava tesisi eksiği ol-
duğunu ön görerek bu noktada adım attık. 
Yine Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Ku-
rumumuz burada bize destek vermişti. Te-
sisimiz hayata geçti. Depolamamızı orada 
yapıyoruz. Ancak soğuk hava depolarının 
en önemli gider kalemi elektrik tüketimi. 
Devletimizin TKDK üzerinden yaptığı des-
teklemeler var. Burada elektrik enerjisinin 
özellikle güneş enerjisi yöntemiyle kurulması 
adına bir hibe programı açtılar. Bu programa 
bizler başvurduk. Yapılan değerlendirme ne-
ticesinde de İnegöl Belediyesi bu anlamda 
TKDK’dan destek almayı hak etmiş oldu. 
Projenin detaylarından bahsetmek gerekirse; 
tesisin üst kısmında güneş panellerini biz 
kurabiliyoruz. Bunun fizibilitesini yaptık, 
getirisini ve götürüsünü ölçmeye çalıştık. 
Burada yaklaşık 300 kW bir sistem hayata 
geçirilecek. Tabi burada montaj yapılacak 
sistemin maliyeti ise 3 milyon 650 bin lira. 
TKDK’da bunun yüzde 65’ine kadar destek 
veriyor. Ben başta Cumhurbaşkanımıza, Ta-
rım Bakanımıza, TKDK İl Müdürümüz Bilal 
Bey’e çok teşekkür ediyorum” dedi. 

ŞUBAT’TA DEVREYE GİRECEK 
İhalesi hemen yapılarak şubat ayında 

uygulamayı devreye almayı hedeflediklerini 
belirten Taban, “Bu tamamlandığında yak-
laşık yıllıkta 2 milyon TL gibi bir enerji 
sağlanması hedefleniyor. Bu rakam da bizim 
yıllık maliyetimizin tamamını fazlasıyla 
karşılıyor. Dolayısıyla kooperatife bir avantaj 
sağlamış oluyoruz” diye konuştu. TKDK İl 
Müdürü Bilal Tunç ise “Bizler Başkanımızla 
GES projesi için konuşmaya başladığımızda 
henüz çok erkendi. Sonucunda bugün güzel 
bir projeyi neticeye kavuşturuyoruz. Ben 
bu projeye canı gönülden inanıyorum. 
Cumhurbaşkanımız da 30-60 puan arasında 
kalan tüm projelerin onaylanacağı müjdesini 
verince, biz de harekete geçtik. Süreci çok 
hızlı şekilde tamamlayarak bugüne getirdik. 
İnegöl Belediyesi’nin TKDK açısından 2 
ayrı özelliği var. Birinci özelliği TKDK ile 
kamu kurumları arasındaki ilk yer İnegöl 
Belediyesine ait. İlk uygulayan ve bu kadar 
güzel uygulayan Sonrasında güneş enerjisi 
projesine girildi. Hayırlı uğurlu olmasını 
diliyorum” açıklamalarında bulundu. Ko-
nuşmaların ardından karşılıklı imzalar atı-
larak yüzde 65’i TKDK tarafından karşıla-
nacak Güneş Enerji Sistemi (GES) projesi 
resmen hayata geçirilmiş oldu. Kısa sürede 
ihalenin yapılarak Ocak ayında çalışmaların 
başlaması, Şubat ayında da sistemin devreye 
girmesi hedefleniyor. (İHA)

İnegöl Belediyesi 
uhdesinde çiftçileri tek 
çatı altında toplamak 
adına kurulan Üreten 
Çiftçiler Kooperatifine ait 
soğuk hava deposunun 
enerji maliyetini 
karşılamak adına Güneş 
Enerji Sistemi kurulacak. 
Yüzde 65 TKDK hibesi ile 
hayata geçirilecek proje 
ile yılda 2 milyon liralık 
enerji elde edilecek. 

Metal İşleme Teknolojileri, Sac İşleme 
Teknolojileri ve Otomasyon fuarlarını 
tek çatı altında buluşturan BUMATECH 
Bursa Makine Teknolojileri Fuarları açıldı. 
Tüyap Bursa Fuarcılık AŞ ve Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Takım 
Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği 
(TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği 
(MİB) işbirliğinde KOSGEB ve Bursa 
Büyükşehir Belediyesinin des-
tekleriyle düzenlenen fu-
arlara, Tüyap Bursa 
Uluslararası Fuar ve 
Kongre Merkezi ev 
sahipliği yapıyor. 
Bursa Valisi Yakup 
Canbolat, etkinli-
ğin açılışında fuar-
ların makine imalat 
sektörünün tüm pay-
daşlarını kentte buluş-
turacağını söyledi. 

Canbolat, 4 gün sürecek ticari 
faaliyetlerle ülke ve bölge ekonomisine 
önemli bir katma değer sağlanacağını 
belirterek, katılımcıların neredeyse yüzde 
80’inin yerli ve milli üreticilerden oluş-
tuğunu vurguladı. Türkiye’nin makine 
sanayisinde üretici güç olduğunu dile 
getiren Canbolat, şöyle konuştu: “Robotik 
sistemlerden 3 boyutlu yazıcı ve tarayı-
cılara, fiber lazer optik kesim makinele-
rinden CNC tezgahlara kadar son tek-
noloji inovasyon ürünlerinin sergileneceği 
fuarda 68 ülkeden 35 binin üzerinde zi-
yaretçi ağırlamayı umut ediyoruz. Zengin 
bir portföye sahip fuarımız Türkiye’nin 
büyüme rakamlarında kritik öneme 
sahip imalat sektörünün büyümesi için 

oldukça önemli fırsatlar sağlamaktadır.” 
“UR-GE PROJELERİ DE  
YER ALACAK” 
BTSO Başkanı İbrahim Burkay da 

Bursa’nın bir sanayi şehri olduğu kadar 
fuarcılığın ve kongre turizminin de 
önemli merkezlerinden olduğunu anlattı. 
Makine sektörünün Türkiye’de 20 milyar 
dolar ihracat rakamını geçen 3 önemli 
sektörden biri olduğuna dikkati çeken 
Burkay, “Dünyadaki toplam dış ticaretin 
neredeyse yüzde 25’ini makine sektörü 
gerçekleştiriyor. Dünyada 5 ülke bu ih-
racatın yüzde 60’ını tek başına gerçek-
leştiriyor. Bugün Almanya’nın makine 
ihracatı 300 milyar avronun üzerinde. 

Ülke olarak hedefimiz bu 5 ül-
kenin içine girebilmek. Türk 

sanayisinin yerli ve milli 
makine teknolojisini 

kabul etmesi ve bun-
ları üretim proses-
lerinde kullanması 
en büyük itici gü-
cümüz olacak.” diye 

konuştu. 
Tüyap Fuarlar Ya-

pım AŞ Genel Müdürü 
İlhan Ersözlü, fuarlar bo-

yunca BTSO koordinatörlüğünde 
yurt dışı alım heyeti organizasyonları 
ve fuar katılımcıları arasında ikili gö-
rüşmeler yapılacağını aktararak, “Ur-Ge 
projelerinin de yer alacağı fuarımızda 
katılımcı firmalar, inovasyon gücünü 
ortaya koyarak yeni pazarlara açılma 
fırsatı bulacak.” dedi. TİAD Başkanı Fatih 
Varlık ile MİB Başkanı Emre Gencer ise 
konuşmalarında sektöre ilişkin değer-
lendirmelerde bulundu. Açılışa, Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş ile çok sayıda makine üreticisi ka-
tıldı. BUMATECH Bursa Makine Tek-
nolojileri Fuarları 16 Aralık’a kadar 10.00-
19.00, 17 Aralık’ta ise 10.00-18.30 sa-
atlerinde ziyaret edilebilecek. (AA)

Cargill, INFUSE Uygulama 
Merkezi’ni hayata geçirdi  

BUMATECH Bursa Makine 
Teknolojileri Fuarları başladı  

Cargill, endüstriyel ölçekteki üretimin 
küçük miktarlarda yapılmasına imkan ta-
nıyan son teknoloji ekipmanlarıyla geniş 
kapsamlı süt ürünleri pilot tesisini Bursa’nın 
Orhangazi ilçesinde devreye aldı. INFUSE 
Uygulama Merkezi, gıda üreticilerinin ino-
vasyon sahası olarak çalışarak, ithal ba-
ğımlılığı yüksek ürünlerin Türkiye’de ge-
liştirilmesine destek sunacak. Cargill Gıda 
META Gıda Bileşenleri Ürün Yönetimi ve 
Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi 
Cem Beysel, düzenlediği basın toplantısında, 
yerli tüketim kadar yerli üretimin de son 
derece önemli olduğunu söyledi. Bazı ürün-
lerin imal edilebilmesi için ham maddenin 
yurt dışından temin edildiğini belirten Bey-
sel, temel stratejilerinin yerli üretime katkıda 
bulunmak olduğunu anlattı.  

Beysel, ithal bağımlılığı yüksek ürünlerin 
geliştirilmesi ve pazara sunulmasına katkı 
sağlarken oluşturulan katma değerin de 
ülkeye kaldığına vurgu yaparak şöyle ko-
nuştu: “Her türlü sütlü mamul üretim 
tesisini birebir simüle edebilen tesisimizde, 
sütlü içeceklerden tatlı ve bitkisel krem 
şanti, yoğurttan peynire kadar tüm süt 
gruplarında çalışıyoruz. Süt ürünleri tesisinin 

küçük ölçekli bir modeli diyebiliriz. Üreti-
cilerin ekipman ve üretim süreçlerini taklit 
ederek birlikte reçete geliştiriyoruz. Özellikle 
pazarda büyük bir potansiyele sahip peynir, 
labne ve krema ürünleri gibi geniş bir ürün 
yelpazesine odaklanıyoruz. En üst düzey 
teknolojiye sahip merkezimizde ürünü bir-
likte geliştirirken hizmet de sunuyoruz. 
Kısacası bir yol arkadaşlığı yapıyoruz.” 

Süt endüstrisinde ürün geliştirme ça-
lışmalarının çok meşakkatli olduğunu vur-
gulayan Beysel, saatte 10-20 ton ürün 
işleme kapasitesine sahip üretim hattını 
durdurup yeni bir ürün denemenin hem 
zaman kaybına yol açtığını hem de maliyetli 
olduğunu belirtti. Ayrıca sütün çok hızlı 
bozulan bir ürün olduğunu, bu nedenle 
bekletmeden işlenmesi gerektiğini bildiren 
Beysel şunlara dikkati çekti: “Yapılan deneme 
tek seferde başarıya ulaşmayabilir, üretim 
hattına adaptasyon için denemeleri tek-
rarlamak gerekebilir. Tüm bu açılardan bak-
tığınızda, inovatif bir ürün geliştirmek ne-
redeyse imkansızlaşıyor. Biz burada süt 
ürünlerinin prototiplerini, müşterilerin ih-
tiyaçlarına en iyi yanıtı verecek ve hedeflerine 
ulaşmalarına destek olacak şekilde hazırlı-
yoruz. Böylece reçetelerini, sunduğumuz 
kapsamlı araştırma ve ürün demene imka-
nından faydalanarak yurt içinde daha az 
maliyetle ve daha hızlı üretebiliyorlar.” Cem 
Beysel, Orhangazi’deki tesiste Türkiye’nin 
yanı sıra Orta Doğu ve Afrika’daki üreticilere 
de hizmet sağladıklarını aktardı. (AA)

Gıda üreticilerinin inovasyon 
sahası olarak işlev görecek 
merkezle, ithal bağımlılığı yüksek 
ürünlerin Türkiye’de 
geliştirilmesine destek sağlanacak.

Metal İşleme Teknolojileri,  
Sac İşleme Teknolojileri ve 
Otomasyon fuarlarını aynı  
çatı altında buluşturan 
organizasyona 68 ülkeden 35 
bini aşkın katılımcı bekleniyor.
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Yaz aylarında pencereleri açar evi 
havalandırır, serinliği yaşamak isteriz. 
Kış aylarındaysa evdeki sıcaklığı kay-
betmemek için pencereleri kapalı tut-
mayı tercih ederiz. Oysa kış aylarında 
da evin havalandırılmaya ihtiyacı var-
dır. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hiz-
metleri Meslek Yüksekokulu Çevre 
Sağlığı Programı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet 
Adiller, evlerin neden havalandırılması 
gerektiğini anlatarak bilgi veriyor. 
Adiller, büyükşehirlerde yaşamanın 
getirdiği zorlukları ve hava kalitesin-
deki sorunları sıralıyor: “Azot dioksit 
seviyelerinin de özellikle büyük şehir-
lerde ve sanayi bölgelerinde yükselme-
sinin temel sebebi bu bölgelerde 
gerçekleştirilen faaliyetler. Azot oksit-
ler özellikle ısınma, ulaşım, enerji üre-
timi gibi amaçlarla katı, sıvı ya da gaz 
yakıtların kullanılması sonucunda or-
taya çıkan hava kirleticileridir. Kullan-
dığımız araçlar, evlerimizde ısınma 
amacıyla kullandığımız yakıtlar, evleri-
mizde kullandığımız elektrik, tüketti-
ğimiz gıdalar, giysiler ve eşyalar 
doğrudan ve dolaylı olarak azot oksit-
lerin oluşmasına sebep oluyor.”  

Azot oksitlerin sadece dış me-
kanda değil, iç mekanlarda da sıkça 
rastlanan kirleticilerden olduğunu 
ifade eden Dr. Ahmet Adiller, havalan-
dırmanın önemini anlatıyor: “Özellikle 

evlerin sık havalandırılmadığı kış ayla-
rında yemek pişirme ve ısınma gibi 
amaçlarla yakıt kullanımı sonucunda 
iç ortamda azot oksitler oluşabilirler. 
Günümüzde kullanılan yalıtım sistem-
lerinden dolayı evlerdeki konsantras-
yonları dış ortama göre daha yüksek 
olabilir. Bu yüzden özellikle bu dö-
nemlerde iç ortam havalandırmasının 
çok önemli olduğunu söylemekte 
fayda var. Bu yüzden küresel ölçekte 
hava kalitesini yükseltmek için önce-
likle temel alışkanlıklarımızı değiştir-
memiz ve tüketim seviyelerimizi 
azaltmamız gerekiyor. Bu tüketim 
özellikle enerji konusunda düşmeli. 
Günümüzde ısınma, ulaşım ve enerji 
elde etmek için kullandığımız yakıtla-
rın yanması sonucunda atmosfere 
ciddi miktarda azot oksitler salınıyor. 
Biz enerji tüketimimizi ne kadar azal-
tırsak, bireysel anlamda akaryakıt har-
camamız ne kadar az olursa atmosfere 
salınan azot oksit miktarı da o ölçüde 
az olacaktır. Bu noktada doğrudan et-
kimizi azaltmak için elektrikli araçları 
tercih etmemiz bu seviyeleri azaltma 
konusunda önemli bir adım sayılabilir. 
Ancak bireysel anlamda yapabilecekle-
rimiz oldukça sınırlı. Diğer çevresel 
kirliliklerin önlenmesi konusunda ol-
duğu gibi bu konuda da küresel ortak 
tutum çok önemli.” 

Adiller, yakıt seçimine dair de bilgi 
veriyor ve fosil yakıtlara karşı uyarı-
yor; “Avrupa Parlamentosu ve Birleş-
miş Milletler 2035-2040 yıllarına 
kadar araçlarda ‘Sıfır Emisyon’ hede-
fine ulaşma amacıyla bu tür araçların 
üretimini durdurma kararı alma eşi-
ğinde. Tabii ki bu noktada elektrikli 
araçların kullandığı elektrik enerjisi-
nin nasıl elde edildiği bir diğer tar-
tışma konusu. Bu enerjinin termik 
santraller aracılığıyla elde ediliyor ol-
ması ancak göreceli bir ‘Sıfır Emisyon’ 
görünümü veriyor. Ama yine de kent-
sel alanlardaki trafiğe bağlı bölgesel 
hava kirliliğinin azaltılması konu-
sunda geçici bir çözüm olabilir. Enerji 
konusunda fosil yakıtlara olan bağım-
lılığımızdan kurtulup yenilenebilir 

enerji kaynaklarına yönelmek kalıcı ve 
küresel bir çözüm olacaktır.”  

Uzun süre azot dioksite maruz kal-
manın etkileri sandığımızdan daha 
ağır ne yazık ki: “Düşük konsantras-
yonlarda akut maruz kalma ciddi bir 
sağlık sorunu yaratmasa da geçici ök-
sürük, baş ağrısı, baş dönmesi ve mide 
bulantısı gibi belirtiler gösterebilir. 
Konsantrasyon arttıkça sağlık sorun-
ları da artar. Akut maruz kalma duru-
munda solunan miktar arttıkça ortaya 
çıkabilecek sağlık sorunları, burun ve 
boğazda hafif tahrişten, bronşit ve za-
türre gibi rahatsızlıklara hatta yüksek 
konsantrasyonlarda boğulmaya bağlı 
ölümlere kadar değişiklik gösterir. Gü-
nümüzde özellikle açık havada ölüm-
lere neden olabilecek seviyede bir akut 
maruz kalma durumunun ihtimal da-
hilinde olmadığını söyleyebiliriz. 
Ancak düşük konsantrasyonlara bile 
düzenli maruz kalınması durumunda 
akciğer fonksiyonlarında bozulmalar 
olabilir. Sağlıklı kişilerde uzun süre 
maruz kalma, solunum yolu hastalık-
larına ve özellikle astımı olan kişilerde 
semptomların şiddetinin artmasına 
yol açabilir.”  

Atmosferde azot oksit konsantras-
yonlarının yüksek olmasının asit yağ-
murlarının oluşumuna sebep 
olduğunu ifade eden Dr. Ahmet Adil-

ler’in bizler için sıraladığı uyarıları da 
aktarmak isterim: “Bu asit yağmurları 
da ormanlar ve göller gibi hassas eko-
sistemleri ve tarım alanlarını olumsuz 
etkiliyor. Dış mekanda korunma 
ancak gaz maskeleri ile gerçekleştirile-
bilir. Günümüzde Covid-19 salgını do-
layısıyla kullanmaya alışık olduğumuz 
maskeler gaz kirleticileri filtreleme ye-
teneğine sahip değildir. İç mekanda 
ise daha önce de bahsettiğimiz gibi 
özellikle kış aylarında evlerin sık hava-
landırılması, azot oksit seviyelerinin 
dış mekanda bulunduğu seviyelerin 
üzerine çıkmasını engeller. Ancak 
özellikle büyük şehirlerde yaşayan ki-
şiler için bu konsantrasyonlar da uzun 
süre maruz kalma durumunda daha 
önce bahsettiğimiz kronik sağlık so-
runlarının yaşanmasına sebep olabilir. 
Bu noktada hava temizleme cihazları-
nın kullanımı iç mekanda azot oksit 
seviyelerinin düşürülmesinde kullanı-
labilir. Tabii ki bu cihazların seçiminde 
iyi araştırma yapılmalı ya da uzman 
görüşlerini başvurulmalı.”  

Her şey sağlıklı bir nefesle başlıyor, 
kendimiz ve sevdiklerimiz için evimiz 
işyerimiz gibi kapalı ortamları sık sık 
havalandırmalıyız. 

Ayşe 
CANDAN

Kışın da 
açın  

pencereleri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk-
menistan’da Türkiye-Azerbaycan-Türkme-
nistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi kap-
samında düzenlenen üçlü dışişleri bakanları 
basın toplantısının ardından, Türkmenistan 
ve Azerbaycan televizyonlarının sorularını 
yanıtladı. Çavuşoğlu, Türkiye’nin her zaman 
Azerbaycan’ın yanında olduğunu belirterek 
Azerbaycan’ın işgalden kurtulmuş toprakların 
her tarafının inkişafı için daha atılacak adım-
ların olduğunu söyledi. Laçın Koridoru’nun 
kuruluş amacının belli olduğunu belirten 

Çavuşoğlu, “Orada Rusların da barışı koruma 
misyonu vardır ama diğer taraftan Azer-
baycan’ın kendi topraklarındaki zenginliklerin 
illegal bir şekilde çıkartılıp satılması ulus-
lararası hukuka da uygun değildir, aykırıdır 
ve bu Azerbaycan’ın zenginliklerini çalmak 
anlamına gelir. Buraya müşahedeci gibi giden 
insanların da engellenmesi, burada yapılan 
ihlallerin vahametini gösteriyor. Burada 
Rusların da işbirliği yapması gerekiyor 
ve orada yaşayan kişilerin, Ermeni-
lerin de bu çevreyle ilgili yine Azer-
baycan’ın kendi madenleriyle ilgili 
uzmanlarının o bölgeye girmesini 
engellememeleri gerekiyor. Burada 
esas görev de Rusların. Çünkü Laçın 
Koridoru’nda doğru bir şekilde iş-
lemesinden de sorumludur. 
Üzerlerine düşeni yapması 
gerekiyor. Burada Azerbay-
can hak hukuk bakımından 

da adalet bakımından da kendi topraklarında 
bu illegal faaliyetlere karşı durması bakı-
mından da haklıdır. Biz o nedenle bu haklı 
davasında da Azerbaycan’ı destekliyoruz.” 
ifadelerini kullandı. 

Çavuşoğlu, Türkiye’nin hiçbir ülkenin 
nereye baktığına müdahale etmediğini, nor-

malleşme konusunda Azerbaycan ve Tür-
kiye’nin samimi olduğunu, Ermenis-

tan’ın da samimi adımlar atması ve 
bir an önce barış anlaşmasının im-
zalanması gerektiğini vurguladı. 
Türkiye olarak Ermenistan’la özel 
temsilciler aracılığıyla görüşmelerine 

devam ettiğini hatırlatan Çavu-
şoğlu, bazı jestler yap-

tıklarını aktararak 
“Koordineli bir şe-
kilde hava saha-
mızı açma konu-
sunda, hava kar-

goyla ilgili bazı adımlar yaptık, güven arttırıcı 
adımlar için. Yani bundan sonra da herkesin 
adım atması lazım. Ermenistan’ın da samimi 
adım atması lazım. Bizim samimi yaklaşı-
mımıza onların da samimi karşılık vermesi 
gerekiyor ki biz Azerbaycan ve Türkiye olarak 
samimi olduğumuz için bu samimiyete de 
karşılık veririz. Burada Güney Kafkasya ül-
keleri olarak biz kendi barışımız ve istikrarımız 
için somut adımlar atmamız lazım. Esas bu. 
Yoksa burada kimsenin kimseye dışarıdan, 
doğudan da, batıdan da bir faydası yararı 
olmaz. Bunu anlamak lazım.” değerlendir-
mesinde bulundu. Çavuşoğlu, Türkiye’nin 
Azerbaycan’la doğal müttefik, Şuşa Beyan-
namesi’yle de resmi müttefik olduklarını 
belirterek iki müttefik ülkenin kendi arasında 
tatbikatlar, işbirliği, ortak eğitim programları 
yapmasının son derece doğal olduğunu, bu-
nun hiçbir ülke, hiçbir tarafa yönelik bir 
tehdit olmadığını vurguladı. (AA)

Dışişleri Bakanlığı, AB Genel İşler 
Konseyinin Türkiye’nin Rusya’yla ticari 
ilişkileri Doğu Akdeniz ve Kıbrıs me-
selesine yönelik kararlarına tepki gös-
tererek “Bu tarz kararlar Türkiye-AB 
ilişkilerine katkı sağlamamaktadır” 
değerlendirmesinde bulundu. Dışişleri 
Bakanlığından yapılan yazılı açıkla-
mada, Avrupa Birliği Genel İşler Kon-
seyinde kabul edilen kararların Tür-
kiye’yle ilgili bölümünün, AB’nin Tür-
kiye’ye yönelik dar görüşlü ve ön yargılı 
bakışını gözler önüne serdiği ifadeleri 
yer aldı. “AB’nin ortak menfaatlerinin, 
bazı üye ülke çıkarlarına kurban edildiği 
bu tarz kararlar ne Türkiye-AB ilişki-
lerine katkı sağlamakta ne de yapıcı 
bir gündem oluşturmaktadır.” denilen 
açıklamada, AB’nin bu yaklaşımıyla 
uluslararası sistemde yaşanan değişimi 
doğru okuyamadığını ortaya koyduğu 
vurgusu yapıldı. 

Açıklamada, Türkiye’ye yönelik id-
diaların reddedildiğinin altı çizilerek 
“AB’nin ülkemize yönelik demokrasi, 
hukukun üstünlüğü ve insan haklarına 
ilişkin haksız iddialarını tümüyle red-
dediyoruz. Ayrıca Doğu Akdeniz ve 
Kıbrıs meselesinde AB’nin Rum/Yunan 
ikilisinin sözcülüğünden öteye geçeme-
yen talihsiz ifadelerini de kabul etmi-
yoruz.” değerlendirmesinde bulunuldu. 

Kararda, Türkiye’nin Ukrayna’daki 
savaşın sona erdirilmesine yönelik dip-
lomatik çabalarının ve Ukrayna’nın 
toprak bütünlüğüne verdiği güçlü des-
teğin görmezden gelindiği vurgulanarak 
“Ülkemizin konuya yaklaşımının mün-
hasıran AB yaptırımlarına katılmama-
sına indirgenmesini ve Türkiye’nin tek 
taraflı yaptırımlara katılmama yönün-
deki ilkeli tutumunun yaptırımların 
bilinçli şekilde etkisiz kılınması şeklinde 
takdim edilmesini hayretle karşılıyoruz.” 
denildi. Türkiye’nin Rusya’yla yürüttüğü 
ekonomik ilişkilere yönelik değerlen-
dirme yapılan açıklamada, “Ülkemizin 
Rusya’yla ticari ve ekonomik ilişkileri, 
yaptırımları etkisiz kılacak bir mahiyete 
sahip olmadığı gibi Rusya’yla diyalo-
ğumuzun sürdürülmesinin, Tahıl An-
laşması ve esir değişimi örneklerinde 
görüldüğü üzere savaşın olumsuz et-
kilerinin asgari düzeyde tutulması ba-
kımından da önem arz ettiği açıktır.” 
ifadesi kullanıldı. 

Açıklamada, Türkiye’nin yaptı-
rımların ihlaline müsaade etmeyeceği 
belirtilerek şunlar kaydedildi: “Ülke-
mizin, yaptırımlara taraf olmamakla 
birlikte yaptırımların ihlaline müsaade 
edilmeyeceği yönündeki kararlı tutu-
munun dikkate alınmaması da kasıtlı 
bir yaklaşımdır. Türkiye’nin AB’nin 
bu tarz kararlarını ciddiye alması için 
AB’nin Türkiye’yi üyelik müzakereleri 
yürüten bir aday ülke olarak görmesi 
ve buna ilişkin gerekli siyasi iradeyi 
göstermesi gerekmektedir.” (AA)

Dışişleri 
Bakanlığından 
tepki   

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenis-
tan’da gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-
Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci 
Zirvesi kapsamında düzenlenen heyetler 
arası görüşmede yaptığı konuşmasına, ka-
tılımcıları şahsı ve milleti adına selamlayarak 
başladı. Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan 
Devlet Başkanları Üçlü Zirvesi vesilesiyle 
Hazar’ın her iki yakasındaki değerli kar-
deşleriyle bir araya geldikleri Avaza Liderler 
Zirvesi’nde bugün çok farklı, anlamlı bir 
güne hep birlikte şahitlik etiklerini aktaran 
Erdoğan, “Serdar Berdimuhamedov kar-
deşim başta olmak üzere tüm Türkmen 
doğanlarıma samimi misafirperverlikleri 
için teşekkür ediyorum.” diye konuştu. Er-
doğan, Türkmenistan’ın 12 Aralık Tarafsızlık 
Bayramı’nı canıgönülden tebrik ederek, “12 
Aralık aynı zamanda Azerbaycan’ın umum 
milli lideri Haydar Aliyev’in 19. vefat yıl 
dönümü. Bu vesileyle merhum Aliyev’i de 
buradan tekrar rahmetle anıyor ruhu şad, 
mekanı inşallah cennet olsun diyorum.” 
ifadesini kullandı. 

Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’nın 
da bu bakımdan son derece önemli oldu-
ğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: 
“Geçtiğimiz yıl teşkilatımıza gözlemci üye 
olarak katılan Türkmenistan’ın tam üyelik 
sürecinin en kısa sürede tamamlanması 
bizlere büyük güç katacaktır. Kadirli Do-
ğanım Sayın Gurbangulu Berdimuhame-
dov’un, teşkilatımızın Aksakallılar konse-
yine katılması ufkumuzu genişletmiştir. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Se-
merkant Zirvesi’nde gözlemci olarak kabul 
edilmesi de birlik ve beraberliğimizi per-
çinlemiştir. Öte yandan Rusya-Ukrayna 

savaşı küresel sistemin güvenlik, gıda ve 
enerji sütunlarını sarsmıştır.” 

“TÜRKMEN VE AZERBAYCANLI  
KARDEŞLERİMİZLE  
İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ” 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkmen 

doğal gazının da Batı pazarlarına aynı 
şekilde nakline yönelik çalışmalara artık 
başlamamız gerekiyor. Hazar’daki dostluk 
sahasında da Türkmen ve Azerbaycanlı 
kardeşlerimizle iş birliğine hazırız.” dedi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’da 
gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Türk-
menistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi 
kapsamında düzenlenen heyetler arası gö-
rüşmede yaptığı konuşmada, Türkmenistan 
ve Azerbaycan’ın da dirayetli liderlikler sa-
yesinde örnek gösterilecek seviyelere ulaş-
masının kendisini gururlandırdığını ifade 
etti. Bugün üçlü zirvede imzalayacakları 
belgelerle bu birlikteliğin daha da taçlana-
cağını vurgulayan Erdoğan, “Ulaştırma im-
kanlarını iyileştirmemiz bu bakımdan zi-
yadesiyle mühimdir. Ticaret hacmimizi ge-
liştirmek için gayretlerimizi arttırmamız 
gereken bir dönemden geçiyoruz. İlgili ba-
kanlarımızın mevkidaşlarıyla başlattıkları 

bölgesel üçlü platformlar olumlu neticeler 
vermiştir. Lapis-Lazuli transit taşımacılık 
koridoru başta olmak üzere bölgesel iş 
birliği mekanizmaları ile altyapı projelerinin 
ticaret hacmimizi arttırmanın yanı sıra 
bölgesel istikrara da katkı sağlayacağına 
inanıyorum.” diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Güvenilir bir taşımacılık 
güzergahı olarak ön plana çıkan Orta Ko-
ridor bağlamında iş birliği ortak menfaa-
timizedir. Koridorun önemli bir ayağını 
Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı’yla ta-
mamladık. Marmaray’ı, Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’nü, İstanbul Havalimanı’nı, Os-
man Gazi ve 1915 Çanakkale köprülerini 
hizmete alarak doğu-batı eksenli kesintisiz 
ulaşımı temin ettik. Bu güzergahı daha 
da etkin hale getirmek için birlikte çalışmalı, 
sınır geçişlerini ve gümrük işlemlerini hız-
landırmalıyız. Her 3 ülkenin taşıyıcıları 
için kara yolu geçiş ücretlerinin ve vizelerin 
kaldırılması veya makul bir seviyeye çe-
kilmesi, vize ücretlerinde indirim yapılarak 
vize sürelerinin uzatılması ticaret hacmimizi 
arttıracaktır. Ulaştırma ve gümrük alanında 
az sonra imzalanacak metinler bu çabala-
rımıza temel teşkil edecektir.” 

DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK NAKLİ 
Koronavirüs salgınının yanı sıra savaş 

ve bölgesel istikrarsızlıkların, tedarik zin-
cirlerinin korunmasında ulaştırmanın öne-
mini hatırlattığına, enerji arzı güvenliğini 
de dünyanın gündeminde bir kez daha en 
üst sıralara yerleştirdiğine işaret eden Er-
doğan, Avrupa başta olmak üzere tüm dünya 
için enerji güvenliği ve kaynak çeşitlendiril-
mesinin öneminin yeniden anlaşıldığını söy-
ledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak 
bu doğrultudaki adımları uzun süredir at-
makta olduklarını dile getirerek şunları 
anlattı: “Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru 
Hattı ile Güney Gaz Koridoru bu açıdan 
öne çıkmaktadır. Trans Anadolu Doğal Gaz 
Boru Hattı’nın bel kemiğini oluşturduğu bu 
koridorla Hazar gazını Avrupa’ya taşıyoruz. 
Türkmen doğal gazının da Batı pazarlarına 
aynı şekilde nakline yönelik çalışmalara artık 
başlamamız gerekiyor. Hazar’daki dostluk 
sahasında da Türkmen ve Azerbaycanlı kar-
deşlerimizle iş birliğine hazırız. Ayrıca böl-
gemizde, ülkelerimiz arasında karşılıklı elek-
trik ticaretinin geliştirilmesini önemsiyoruz. 
Bu çerçevede Türkmenistan ve Azerbay-
can’dan ülkemize elektrik nakli konusunda 
da çalışmaya hazırız.” (AA)

Erdoğan: “Türkmen doğal gazının 
nakline artık başlamalıyız”  Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, “Türkmen 
doğal gazının da batı 
pazarlarına nakline 
yönelik çalışmalara 
artık başlamamız 
gerekiyor.” dedi.

Çavuşoğlu: “Ermenistan’ın da samimi adım atması lazım”  
Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, “Koordineli bir 
şekilde hava sahamızı açma 
konusunda, hava kargoyla 
ilgili bazı adımlar yaptık, 
Ermenistan’ın da samimi adım 
atması lazım.” dedi.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Vedat Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu 
(SGK) tarafından düzenlenen ‘Eğitimli 
Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı 
Kadın İstihdamının Desteklenmesi Pro-
jesi’nin (EDU-CARE) kapanış konferan-
sına katıldı. Programda konuşan Bakan 
Bilgin, “‘Küçülelim, durağanlaşalım, sıkı 
para politikası uygulayalım’ bunlar karşı 
karşıya olduğumuz temel problem olan 
istihdam oluşturma problemini, üretimi 
artırma problemini geriye alan, bunu 
görmeyen ya da önemsizleştiren yakla-
şımlardır. Bu bakımdan Türkiye’nin bü-
yüyerek bu sorunu çözmesi lazım. Bü-
yüyerek bu sorunu çözmek mümkün 
mü? Mümkün. Türkiye’nin milli gelirini 
artıran, yıldan yıla artıran büyüme oran-
larını yüzde 5, yüzde 5’in üzerinde çıka-
rarak- ki 5’i tesadüfen söylemiyorum, 
700 binin üzerinde istihdam oluşturan 
bir Türkiye ortalamasında oran- bunu 

yüzde 7’ye çıkardığımız zaman birdenbire 
istihdam miktarı daha da artıyor, 1 mil-
yonun üzerine çıkıyor. Dolayısıyla bizim 
her yıl 1 milyonun üzerinde istihdam 
oluşturan büyüme oranlarını gerçekleş-
tirmemiz lazım” diye konuştu. 

“TÜRKİYE’NİN SANAYİYE  
DAYALI BÜYÜMESİ LAZIM” 
Türkiye’nin ekonomik olarak kalkın-

ması için gerekli şartların yerine gelmesi 
gerektiğine vurgu yapan Bilgin, “Türki-
ye’nin sanayiye dayalı büyümesi lazım. 
Talebin büyümedeki artıştan daha düşük 
olması lazım, ihracata dayalı olması 
lazım. Bir sürü iktisadi şartları var. 
Bunları gerçekleştirerek Türkiye’nin yo-
luna devam edeceğine inanıyoruz. En 
zorlu şartlarda, enflasyonun bu kadar 
yüksek olduğu, dışarıda, Avrupa’da da-
ralmanın olduğu, resesyon sürecinin ya-
şandığı bir ortamda bile Türkiye’nin en-
düstriyel üretime dayalı büyümesini sür-
dürmesi, Türkiye’nin sağlam bir zemine, 
üretim yapısına dayalı olduğunu ve bu 
üretimi daha da artırarak üretime dayalı 
büyüme stratejisini sürdürmesinin zo-
runlu olduğunu ortaya koyuyor” ifade-
lerini kullandı. 

“ASGARİ ÜCRET,  
TEMEL ÜCRET OLDU  
SÖYLEMİ DOĞRU DEĞİL” 
Türkiye’nin büyüyerek yoluna devam 

edeceğine olan inancını dile getiren 
Bilgin, büyümenin ortaya çıkardığı so-
runların en önemlilerinden birinin, bü-
yüme ile gelir dağılımı arasındaki ilişki 
olduğunu söyledi. Demokratik toplum-

larda bunu düzenleyecek mekanizmaların 
toplu pazarlık sistemi ve asgari ücret ol-
duğuna işaret eden Bilgin, şu ifadeleri 
kullandı: “Asgari ücret, fevkalade önemli 
bir kurumdur. Sık sık yapılan eleştirileri 
izliyorum. ‘Asgari ücret, temel ücret 
haline geldi’ falan gibi ezberlenmiş bir 
söylem var. Bu doğru değil. Asgari üc-
retlilerin toplam ücretliler içindeki oranı 
yüzde 38 civarında. Şunu görmemiz la-
zım, asgari ücret aynı zamanda diğer 
ücretli çalışanların, ücretlerinin de yukarı 
tırmanmasını sağlar. Geçtiğimiz yıl yüzde 
50 ve arkasından yüzde 30’un üzerinde 
yaptığımız artışlar, ücretler arasındaki 
farklılaşmanın yukarıya doğru gittiğini 
ortaya koymaktadır. İnanıyorum ki, bu-
günkü toplantıda veya bu ay gerçekleş-
tireceğimiz toplantıda işçi ve işveren ta-
raflarıyla birlikte asgari ücreti, diğer üc-
retleri de rahatlatacak düzeyde bir uz-
laşmayla belirleyeceğiz.” 

Büyümenin meydana getirdiği so-
runlardan birinin de gelir dağılımı ile 
arasındaki ilişki olduğunu vurgulayan 
Bakan Bilgin, “Demokratik toplumlarda 
mekanizmalar vardır. Birisi toplu pazarlık 
sistemidir. Bir diğeri bugün de içinde 
olduğumuz asgari ücret kurumudur. As-
gari ücret fevkalade önemli bir kurumdur. 
Yapılan eleştirileri izliyorum; ‘Asgari 
ücret temel ücret haline geldi’ diye bir 
söylem var. Bu doğru değil. Asgari üc-
retlilerin toplam ücretliler içindeki oranı 
yüzde 38 civarında. Asgari ücret aynı 
zamanda diğer ücretli çalışanların üc-
retlerinin de yukarıya tırmandırılmasını 
sağlıyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 50 ve yüzde 

30’un üzerinde yaptığımız artışlar, üc-
retler arası farklılaşmanın yukarıya doğru 
gittiğini ortaya koymaktadır” şeklinde 
konuştu. 

PROJENİN İKİNCİ FAZI  
2023’TE BAŞLAYACAK 
AB Türkiye Delegasyonu Birinci Müs-

teşarı Angel Gutierrez Hidalgo da pro-
jenin amacının çocuk bakımı sebebiyle 
iş gücü piyasasından çekilme riski olan 
annelerin mali yönden desteklenerek, 
kayıtlı istihdama katılmalarını teşvik et-
mek olduğunu söyledi. Projenin çocuk 
bakımı ve kadın istihdamın yanında cin-
siyet eşitliğine de katkı sağladığını belirten 
Hidalgo, başarılı bir şekilde tamamlan-
dıkları projenin ikinci fazının 2023’te 
başlayacağını duyurdu. SGK Başkanı 
Kürşad Arat ise proje kapsamında 5 bin 
153 anneye doğrudan aylık 325 avro 
çalışan anne desteği, 7 bin 518 kadına 
ise tek seferlik 200 avroya kadar bakıcı 
eğitim teşviki verdiklerini söyledi. 

“SORUNLARIN ÇÖZÜLDÜĞÜNÜ  
SÖYLÜYORUZ” 
Bir basın mensubunun, EYT ile teknik 

sorun olduğuna dair açıklamaları anım-
satıp, “Teknik sorun nedir, yaş mıdır?” 
şeklindeki sorusuna Bilgin, şu karşılığı 
verdi: “Teknik sorun ile yaş arasında bir 
ilişki nasıl kurdunuz bilmiyorum ama 
teknik sorun adı üzerinde kayıtlarla ilgili 
sorunlar. Sorunların çözüldüğünü söy-
lüyoruz. Yani sorun var değil. Alt yapıyı 
oluşturuyoruz. Yani istifade edecek in-
sanların tamamını kapsayacak bir dü-
zenleme yapılacak.” (AA-İHA)
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İmamoğlu’na  
siyasi yasak kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye 
(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 
üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 

2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalan-
dırılmasına karar verildi. Anadolu 
7. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki 
karar duruşmasına, sanık İmamoğ-
lu’nun avukatı Kemal Polat katıldı. 
Çok sayıda CHP ve İYİ Parti’li isim 
de duruşmada izleyici olarak bu-
lundu. Duruşmada kararını açık-
layan mahkeme, İmamoğlu’nun o 
dönem YSK Başkanı olan Sadi Gü-
ven ile 10 YSK üyesine yönelik zin-
cirleme şekilde “kurul halinde ça-
lışan kamu görevlilerine karşı gö-
revlerinden dolayı alenen hakaret” 
suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapisle 
cezalandırılmasına karar verdi. 
Mahkeme, İmamoğlu hakkında 
TCK’nın “Belli hakları kullanmak-
tan yoksun bırakılma” konusunu 
içeren 53. maddesinin uygulan-
masına hükmederek siyasi yasak 
kararı verdi. (AA)

Milli ve insansız savaş uçağı 
Kızılelma’dan sevindiren haber 
geldi. Kısa süre önce taksi ve 
koşu testini başarıyla tamam-
layan Kızılelma ilk kez hava-
landı. Baykar tarafından milli 
ve özgün olarak geliştirilen Tür-
kiye’nin ilk insansız savaş uçağı 
Bayraktar Kızılelma, taksi ve 
koşu testini başarıyla tamam-
lamıştı. Test sürüşünden başa-
rıyla geçen Kızılelma ilk kez ha-
valandı. Kızelma’nın havalandığı 
anları sosyal medyadan payla-
şan Baykar Yönetim Kurulu Baş-
kanı Selçuk Bayraktar, “Daha 
fazla yerde tutamadık uçtu! 
Rabbimize şükürler olsun” ifa-
delerini kullandı. (İHA)

Kızılelma  
ilk uçuşunu 
gerçekleştirdi  

Hablemitoğlu 
suikastı  
faillerinden  
Göktaş iade edilecek 

Necip Hablemitoğlu suikastı 
faillerinden Mustafa Levent Gök-
taş’ın Türkiye’ye iade talebi Bul-
garistan makamlarınca kabul edildi. 
Alınan bilgiye göre, akademisyen 
Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun 
18 Aralık 2002’de silahlı suikast 
sonucu öldürülmesi olayının fail-
lerinden olan ve hakkında kırmızı 
bülten bulunan Göktaş’ın Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığının yürüt-
tüğü soruşturma kapsamında “ta-
sarlayarak öldürme” ve “suç işlemek 
amacıyla kurulan örgüte üye olma” 
suçlarından 5 Eylül 2022’de Bul-
garistan’dan iadesi talep edilmişti. 
Göktaş’ın Türkiye’ye iadesine yö-
nelik talep, Filibe İstinaf Mahke-
mesinin bugün aldığı kararla kabul 
edildi. Kararın nihai nitelikte ol-
duğu belirtildi. (AA)

Bilgin: “EYT’de 
sorunların 
çözüldüğünü 
söylüyoruz” 

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Vedat 
Bilgin, emeklilikte yaşa 
takılanlar (EYT) ile ilgili 
çalışmalarda yaşanan 
teknik sorunlara ilişkin, 
“Sorunların 
çözüldüğünü 
söylüyoruz” dedi.

Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde sel 
nedeniyle oluşan zararların giderilmesi için 
AFAD’ın koordinasyonunda yürütülen çalış-
malar sürüyor. Zararın en fazla olduğu böl-
gelerden Kumluca’nın Göksu, Kum ve Karşı-
yaka mahallelerinde seraları ile evleri suyla 
dolan üreticiler, sabahın ilk ışıklarıyla temizlik 
çalışmasına devam etti. Çiftçiler, su ve çamur 
kaplı seralarda olgunlaşmış salatalık, domates 
ve biberleri topladı. Yöre sakinleri, bir yandan 
da evlerindeki ıslanan eşyalarını, elbise ve 
yataklarını seralar arasındaki demirlere asarak 
kurutmaya çalıştı. 

“EVİMİZDEKİ EŞYALAR TAMAMEN  
KULLANILMAZ HALE GELDİ” 
Çiftçi Kezban Değer, AA muhabirine, sel 

sularının evin kapısından girdiğini ve deyim 
yerindeyse pencerelerden çıktığını söyledi. 
Selin geleceğini anlayınca beyaz eşya ve ka-
nepeleri sandıkların üzerine koyduklarını an-
latan Değer, “Ona rağmen su her şeyin üs-
tünden geçti. Seralarımızdaki ürünler ve evi-
mizdeki eşyalar tamamen kullanılmaz hale 

geldi. 35 yıllık çeyiz sandığım su içerisinde 
kaldı. En fazla da buna üzüldüm. Çocuklarım 
için yaptığım el emeği göz nuru iğne oyalarım 
vardı. Çok hevesliydim, maalesef tekrar yapmak 
zorunda kalacağım.” diye konuştu. Değer, sel 
nedeniyle tavukları ve civcivlerinin telef ol-
duğunu dile getirdi. 

“SEL NEDENİYLE 1 KEÇİM,  
15 TAVUĞUM ÖLDÜ” 
Recep Altıntaş, serasının ve evinin içinin 

tamamen suyla dolduğunu kaydetti. Seradaki 
salatalık fidelerinin selin etkisiyle hemen ku-
rumaya başladığını belirten Altıntaş, “Olgun-
laşmış salatalıkları kurtarmak için çamurun 
içerisinde toplamaya çalışıyoruz. Yürümekte 
bile zorluk çekiyoruz ancak bu sebzelerin atıl-
masına da gönlümüz el vermiyor. Sel nedeniyle 
1 keçim ve 15 tavuğum öldü. Seralar ve evime 
üzüldüğüm kadar onlara da üzüldüm.” ifade-
lerini kullandı. Seher Başaran, 3,5 dönümlük 
dolmalık biber ürettikleri seranın tamamen 
su dolduğunu anlattı.  

Biberleri topladıktan sonra fideleri sökerek 
yenilerini dikeceklerini söyleyen Başaran, za-
rarlarının çok büyük olduğunu dile getirdi. 
Afetzede Fatma Yorgalı, gece boyunca evle-
rindeki suyu çıkartmak için uğraştıklarını 
ifade etti. Sabah serasına girince çok üzüldü-
ğünü kaydeden Yorgalı, “Böyle bir manzara 
beklemiyordum. Domateslerimiz zarar gördü. 
Her şeye yeniden başlayacağız.” diye konuştu. 
Kadriye Altıntaş da seralarının zarar gördüğünü 
ve olgunlaşmış ürünleri toplayıp satacaklarını 
söyledi. (AA)

Irak ve Suriye’deki operasyonlar neti-
cesinde hareket alanı gittikçe daralan ve 
dışarıdan destek arayışını sürdüren PKK’nın 
Avrupa’da yeni planlamalara gittiği öğrenildi. 
PKK yandaşları son dönemde Almanya, 
Avusturya, Hollanda, İngiltere gibi Avrupa 
ülkelerinde gerçekleştirdikleri gösterilerde 
polis ile arbede yaşarken, bazı örgüt men-
supları ise gözaltına alındı. Yaşanan olaylar 
üzerine PKK yönetimi, birçok ülkede örgüt 
yanlısı faaliyetleri artırma kararı aldı. Söz 
konusu grupların polis müdahalesinin ya-
şandığı Avrupa ülkelerinde PKK yasaklarına 
karşı büyük katılımlı yürüyüşler organize 
edecekleri ve Türkiye’nin yurtdışı temsilci-
likleri ile Türk firmalarında gösteriler ya-
pacakları öğrenildi. Ayrıca elebaşı Abdullah 
Öcalan yanlısı yayın ve etkinliklerin artı-
rılması amaçlanıyor. 

NATO üyeliği için başvuran İsveç ve Fin-

landiya’nın Türkiye ile ilişkilerinin yakından 
takip edilmesi talimatı verilirken, Türkiye’nin 
iki ülkeyle ilişkilerini bozmak amacıyla 
PKK/YPG ve Abdullah Öcalan sembolleri 
ile sokak eylemlerinin sürdürülmesi karar-
laştırıldı. Ayrıca Türkiye’nin kimyasal silah 
kullandığı propagandasını inandırıcı hale 
getirmekte zorlanan PKK tarafından Irak’ta 
üretilecek sahte delillerin Avrupa ülkelerinden 
temsilcilere sunulması planlanıyor. 

PKK’DAN TÜRKİYE’DE  
PROVOKASYON PLANI 
Avrupa ülkelerinden bazı avukatlar 

ve milletvekillerinin katılımı ile terör ör-
gütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için 
Türkiye’de yürüyüş planlandığı da ortaya 
çıktı. PKK yanlıları tarafından 2023 
yılında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah 
Öcalan için bazı yabancı avukat ve parla-
menterlerin katılımı ile Türkiye’de protesto 
eylemi ve basın açıklaması organize edil-
mesinin planlandığı öğrenildi. PKK yan-
lıları tarafından yapılacak gösterilerde 
yabancı ülkelerden parlamenterler ve 
avukatlar kullanılarak Türkiye’nin ulus-
lararası platformlarda zor durumda bı-
rakılması hedefleniyor. PKK yöneticileri 
tarafından Avrupa ülkeleri ile Türkiye 
karşı karşıya getirilerek, Irak ve Suriye’deki 
operasyonların durdurulması için Avrupa 
ülkeleri tarafından Türkiye’ye baskı ya-
pılması amaçlanıyor. (İHA)

Kumlucalılar selin izlerini 
silmeye çalışıyor 
Antalya’nın Kumluca 
ilçesindeki selde yöre 
sakinlerinden bazıları 
hayvanlarını kimi binbir emekle 
yetiştirdiği ürünlerini kimi de 
35 yıllık çeyiz sandığını 
kaybetti. Kumlucalılar, selin 
izlerini silmeye çalışıyor.

TSK’nın Irak ve Suriye’nin 
kuzeyindeki operasyonlarına 
karşı Avrupa’da destek 
arayışında olan ve terör 
örgütü statüsünden 
çıkarılmayı talep eden PKK, 
Avrupa ülkelerindeki örgüt 
yandaşlarına sokaklara 
inmeleri talimatını verdi.

Terör örgütü PKK’dan 
Avrupa’da yeni talimatlar
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KENT REHBERi
n Polis İmdat 
n Jandarma İmdat 
n Yangın İhbar 
n Orman yangını ihbar 
n Acil Servis 
n Bilinmeyen Numaralar 
n Zabıta

112 
112 
112      
112 
112     
11811 
444 1 600

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

270 50 00 
270 55 72

POLİS

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

261 57 07  
261 57 08

GARNİZON

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

185
186 
187 
121 
4440375

ALO ARIZA

n İDO Danışma 
n Şehirlerarası Otobüs Terminali  
n THY

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

ULAŞIM

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

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

SAĞLIK

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

 366 02 02 
 243 36 63 

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

KÜLTÜR MERKEZLERİ

Kestel Belediyesi, ilçenin farklı 
noktalarında asfalt ve kaldırım ça-
lışmalarını hızla sürdürüyor. Asf-
altın yanı sıra parke ve bordür uy-
gulamaları ile kaldırım çalışmaları 
da gerçekleştiren Kestel Belediyesi, 
yaya ulaşımında da güvenliğini sağ-
lıyor. Belediye ekipleri tarafından 
2022 yılı içerisinde 3 bin 600 ton 
asfalt kaplama çalışması gerçekleşti. 
Asfaltın yanı sıra 27 bin 200 met-
rekare parke, 7 bin 500 metre bor-
dür çalışmasıyla, yaya ulaşımının 
da güvenliği sağlandı. Ayrıca 130 
kilometre arazi yolunda da reviz-
yona gidildi. Kestel Belediyesi olarak 
ulaşıma büyük önem verdiklerini 
ve ilçe içerisindeki ulaşımın daha 

kaliteli olabilmesi için de cadde ve 
sokakların eskiyen ve bozulan as-
faltlarını yenilediklerini belirten 
Kestel Belediye Başkan Önder Ta-
nır, “Kestel Belediyesi olarak ilçe 

genelinde eskimiş ve bozuk yol bı-
rakmamak için hem yeni asfalt dö-
küyoruz, hem de yama çalışmaları 
yürütüyoruz. Yolların asfaltlanma-
sını gerçekleştirip, arazi yolları-

mızda revizyona gidiyoruz. Hem-
şehrilerimizin daha güzel şartlarda 
yaşamlarını sürdürmelerini sağla-
mak adına çalışmalarımızı yoğun 
bir şekilde sürdüreceğiz. İlçemizdeki 
mevcut ve yeni yapılan yolların as-
faltlanmasını gerçekleştirerek ula-
şımı daha da rahatlatacağız. Kal-
dırımlarımızı da yenileyerek hem-
şehrilerimizin yaya ulaşımında da 
konfora önem veriyoruz. 2022 yı-
lında ekibimizle birlikte yoğun bir 
mesai harcadık. Yaptığımız ve ya-
pacağımız bu çalışmalarla sokak-
larımızı, caddelerimizi Kestel’e daha 
yakışır ve daha konforlu bir hale 
getiriyoruz” diye konuştu.  

(İHA)

Kestel Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü Ekipleri, eskiyen 
veya yıpranan asfaltın yerine yeni 
asfalt uygulaması 
gerçekleştirerek sokaklarda, 
caddelerde ve kaldırımlarda 
kalite standartlarını yükseltiyor. 
Başkan Önder Tanır, ulaşımda 
konfora önem verdiklerini 
belirterek, “2022 yılı ulaşımda 
konfor yılı oldu “dedi.

Bursa’da okul öncesi eğitim alanında yü-
rütülen çalışmalar doğrultusunda 5 yaş okul-
laşma oranı yüzde 95’e ulaştı. 

Bursa’da okul öncesi eğitime katılım oran-
larının büyük bir artış gösterdiğini dile getiren 
Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, 
“Çocuklarımızı temel eğitim sürecine hazırlayan 
okul öncesi eğitim çerçevesinde ilimizde çok 
ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Okul öncesi dö-
nem, yaşamın temelidir. Çocuklarımız, özellikle 
okul öncesi dönem olarak adlandırılan ha-
yatlarının ilk altı yılında çok hızlı büyürler ve 
de çok hızlı bir öğrenme potansiyeli sergilerler. 
Bu nedenle okul öncesi eğitim, çocuklarımızın 
bilişsel, dil, sosyal ve duygusal gelişimleri açı-
sından büyük bir önem taşıyor. Bakanlığımızın 
politikaları doğrultusunda yürüttüğümüz ça-
lışmalarla Bursa’da 5 yaş okullaşma oranı 
yüzde 95’e ulaştı” dedi. Okul öncesi eğitimini 
almayan çocukların, alanlara göre hayata bir 
sıfır geride başladığını ifade eden Gür, “Her 
yaş grubunun genel gelişim özellikleri o yaş 
grubundaki tüm çocuklar için ortaktır. Ancak 
her çocuğun kendine özgü olduğu da unutul-
mamalıdır. Çocuklarımızın ilköğretime hazır 
bulunuşluklarına katkıda bulunacak olan bilgi 
ve becerinin alt yapısını oluşturan okul öncesi 
eğitim aynı zamanda eğitimde fırsat eşitliğinin 
de en önemli göstergelerinden biri. Çocukla-
rımızın sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi, ge-
lişebilmesi ve öğrenmeye karşı olumlu dav-
ranışlar sürdürebilmelerine yönelik eğitimci-
lerimizin eğitimlerine de önem veriyoruz. 
Okul öncesi eğitim kurumlarımızdaki yönetici 
ve öğretmenlerimize rehberlik etmek üzere 
çeşitli mesleki gelişim eğitimleri gerçekleşti-
riyoruz. Sağlıklı bir temel eğitim nitelikli bir 
okul öncesi eğitim ile mümkündür. Okul 
öncesi eğitim süresince çocuklar ilköğretime 
hazırlanırken, paylaşmayı, dayanışmayı, sos-
yalleşmeyi ve birlikte çalışmayı öğrenirler. 
Okul öncesi eğitim, eğitim gömleğinin ilk 
düğmesidir” dedi. (İHA)

Nilüfer Belediyesi Kütüphane 
Müdürlüğü’nün “Bursa’nın Değerleri” 
başlığıyla organize ettiği söyleşi 
dizisi, toplumsal yaşamda kente 
önemli katkılar sağlayan isimleri 
ağırlamaya devam ediyor. Uzun bir 
aradan sonra yeniden düzenlenen 
etkinliğe bu kez Bursalı gazeteci, 
akademisyen, yazar Haluk Şahin ko-
nuk oldu. Nazım Hikmet Kültür-
evi’nde yapılan ve Bursa Maartı 

Kitap Kulübü Kurucusu Yasemin 
Şahin’in moderatörlüğünü üstlendiği 
söyleşiye, Nilüfer Belediye Başkanı 
Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi 
Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, İYİ 
Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Tür-
koğlu ve çok sayıda edebiyatsever 
katıldı. Haluk Şahin’in gözünden 
Bursa ve Bursalı olmanın tanımının 
ele alındığı söyleşide o yıllardaki 
edebiyata bakış da masaya yatırıldı. 
Bursa’nın hayatında her zaman farklı 
bir yeri olduğunu ifade eden Haluk 
Şahin, çok güzel bir çocukluk dönemi 
geçirdiğini dile getirdi. Bursa Erkek 
Lisesi’nde aldığı eğitimin bugünkü 
kariyerinin kapılarını açtığını ifade 
eden Şahin, “Çocukluk yıllarım Bur-
sa’da özgür ve mutluluk içerisinde 
geçti. 50-60’lı yıllarda Bursa yeşil 

ve doğal güzelliklerle bezenmiş mü-
kemmel bir kentti. Bursa benim her 
zaman benliğimin parçası oldu. Bursa 
Erkek Lisesi’nde çok güzel bir or-
tamda eğitim aldık. O eğitim benim 
bugünkü kariyerimin önünü açtı. 
Uzun yıllar yurt dışında yaşasam 
da Bursa hiç aklımdan çıkmadı. 
Bursa bugün değişti ama o yıllardaki 
kent yaşamına özlem duyuyorum” 
dedi. Şiir ve edebiyat üzerine yaptığı 
çalışmalara da değinen Haluk Şahin, 
gençlik yıllarında yazmaya başladığını 
dile getirdi. Kendisini tam anlamıyla 
şair gibi görmediğini nitelendiren 
Şahin, bu alanda emek sahibi olan 
insanlara saygı duyduğunu söyledi. 
Yeni kuşağın şiire bakışının farklı 
olduğunu ifade eden Haluk Şahin, 
“Ben şiiri insanların mutlaka yapması 
gereken hayatla temas yetenekle-
rinden biri olarak gördüm. Son za-
manlarda farkındalık bakış açısı or-
taya çıktı. İnsanlar farklı aktivitelerle 
zamanı değerlendirmeye çalışıyor. 
Şiir aslında bir meditasyon gibi de 
değerlendirilebilir. Şiir belirli bir ko-
nuda yoğunlaşmadır, farkındalıktır. 
Hayatım boyunca şiir yazmaya de-
vam edeceğim. Şiir benim için hep 
hayatla el ele tutuşmanın net ör-

neklerinden biri oldu. Şu an insanlık 
tarihinin en önemli dönüşümlerin-
den birini yaşıyoruz. Eğitim müfre-
datı değişmeli ve şiir yazma konu-
sunda bir ders olmalı” diye konuştu. 
Bursa Erkek Lisesi mezunlarının da 
büyük ilgi gösterdiği söyleşide, kendi 
sınıf arkadaşlarıyla da bir araya gel-
menin mutluluğunu yaşayan Şahin, 
söyleşinin sonunda katılımcıların 
sorularını da yanıtladı. Bursa’nın 
en romantik kentlerden biri oldu-
ğuna işaret ederek, bu kenti ele alan 
bir roman yazmayı planladığını söy-
leyen Şahin, gençlere de şu tavsiye-
lerde bulundu; “Bu toprakların al-
tında ve üstünde ne olduğunu bilmek 
ve onu sanata dönüştürmek en bü-
yük yurtseverliktir. Bu topraklar çok 
değerli. Gençlere tavsiyem hayata 
ve Türkiye’ye inanmalarıdır.” Nostalji 
dolu anıların paylaşıldığı söyleşinin 
sonunda Nilüfer Belediye Başkanı 
Turgay Erdem, Haluk Şahin’e teşek-
kür ederken, Bursa Erkek Lisesi me-
zunları adına Hayati Tetik de, Başkan 
Erdem’e, Enver Dikmen’in çizdiği 
karikatürünü hediye ederek, Haluk 
Şahin’i Bursalılarla buluşturan bu 
organizasyon için teşekkür etti. 
(İHA)

“Hayata ve Türkiye’ye inanın”
Nilüfer Belediyesi’nin 
düzenlediği “Bursa’nın 
Değerleri Söyleşisi”ne 
konuk olan Haluk Şahin, 
gençlere “Hayata ve 
Türkiye’ye inanın” 
tavsiyesinde bulundu.

Okul öncesinde 
önemli başarı 

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Har-
mancık Meslek Yüksekokulu öğrencilerine 
bağımlılıkla. mücadele eğitimi verildi. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve 
Aile Destek Merkezi (GADEM) tarafından 
verilen eğitimde, “Alkol ve yasa dışı uyuş-
turucu madde bağımlılığı” konusu anlatıldı. 
Meslek Yüksekokulunun konferans salo-
nunda düzenlenen eğitime, öğretim gö-
revlileri, öğrenciler ve personel katıldı. 

(AA)

MYO öğrencilerine 
bağımlılıkla  
mücadele eğitimi
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Azerbaycanlı çevreci sivil toplum kuru-
luşları (STK) üyeleri ile aktivistlerin, 
Azerbaycan topraklarındaki madenle-
rin yasa dışı işletilmesinin önlenmesi 
talebiyle başlattığı protesto 3 gündür 
devam ediyor. Şuşa yakınlarında, Han-
kendi’yi Ermenistan’a bağlayan yoldaki 
Rus güçlerinin kontrol noktasında 12 
Aralık sabah saatlerinde başlatılan ey-
lemin 3’üncü gününde de protestocu-
lar soğuk havaya rağmen alanı terk 
etmedi. Ermeni nüfusunun, Ermenis-
tan’a gidiş gelişlerinde kullandığı tek 
güzergah olan ve “Laçın koridoru” diye 
bilinen yolda toplanan göstericiler, slo-
ganlar ve pankartlarla taleplerini dile 
getiriyor. Rus güçlerinin, barikatlarla 
kapattığı yolda herhangi bir geliş gidiş 
yapılamıyor. Karabağ’da Ermeni nüfu-
sunun yaşadığı bölgedeki madenlerin 
yasa dışı işletilmesinin ve bunun sonu-
cunda çevreye verilen zararın önlen-
mesini isteyen göstericiler, Rus 
güçlerinin komutanı Andrey Vol-
kov’un bölgeye gelmesini talep ediyor. 
Göstericiler, talepleri yerine getirilin-
ceye kadar eylemlerini sürdürmekte 
kararlı olduklarını belirtiyor. (AA) 

Azerbaycanlı STK’lerin 
protestosu sürüyor    

Bulgaristan’da parlamentoda yapılan 
oyalamada başbakan adayı Prof. Niko-
lay Gabrovski’nin sunduğu kabine tas-
lağı güvenoyu alamadı. Salt çoğunlukla 
göreve başlaması öngörülen başbakan 
adayı Gabrovski ile ilgili 240 üyeli par-
lamentoda oylamaya katılan 238 mil-
letvekilinin sadece 113’ü “lehte” oy 
kullandı. 125 milletvekili ise “aleyhte” 
oy verdi. Parlamentoda 67 üyeli birinci 
parti olan eski başbakanlardan Boyko 
Borisov’un lideri olduğu Bulgaristan’ın 
Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar 
(GERB) Partisinin başbakan adayı gös-
terdiği doktor Gabrovski oylama ön-
cesi bir haftalık destek arayışında 
başarısız olmuştu. Mecliste temsili 
olan 7 siyasi partiden sadece 36 san-
dalye sahibi, üyelerinin çoğunluğunu 
Türk ve Müslümanların oluşturduğu 
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) 
partisi Prof. Gabrovski’nin kabine tas-
lağına toplu halde destek verdi. (AA) 

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı 
Ursula von der Leyen, Rusya-Ukrayna 
savaşı nedeniyle “ucuz enerji” dönemi-
nin sona erdiğini belirterek, “Avrupa’nın 
gaz depoları dolu, bu kış için güvende-
yiz.” dedi. Strazburg’da yapılan Avrupa 
Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturu-
munda konuşan von der Leyen, Rusya-
Ukrayna savaşı nedeniyle küresel doğal 
gaz arzının sıkılaştığını ve Rusya’nın son 
8 ayda Avrupa’ya boru hattıyla gönder-
diği gaz miktarının yüzde 80 düştüğünü 
aktardı. Bu durumu, arzı çeşitlendirerek, 
enerji tasarrufunu artırarak ve yenilene-
bilir yatırımları hızlandırarak telafi ede-
bildiklerini dile getiren von der Leyen, 
“Avrupa’nın gaz depoları dolu, bu kış için 
güvendeyiz.” dedi. “Bütün bu yaptıkları-
mızın bir bedeli var. Rusya’dan ucuz 
enerji tedariki birçok Avrupa endüstrisi-
nin iş modelinin bir parçasıydı. Bu 
model, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırma-
sıyla paramparça oldu. Gerçek şu ki, bu 
model geri gelmeyecek.” diyen von der 
Leyen, Rus gazının yokluğunda Av-
rupa’nın çok daha yüksek fosil yakıt fi-
yatlarıyla karşılaştığını anımsattı. (AA)

Gabrovski’nin kabine  
taslağı güvenoyu alamadı  

AB’ye göre “ucuz enerji” 
dönemi sona erdi    

İsrail yıllar önce Ağlama Duvarı’ndan 
(Burak Duvarı) Mescid-i Aksa’ya giden 
girişe, üzerinde hem İbranice hem de 
İngilizce, “Duyuru ve uyarı: Tevrat’a göre 
kutsallığından dolayı hiç kimse Mescid-
i Aksa bölgesine giremez” yazılı tabela 
asmıştı. Ancak son zamanlarda bunun 
yerine “Tapınak Tepesi’ne (Mescid-i Aksa) 
hoş geldiniz” yazan bir karşılama levhası 
asılınca bu durum Filistinlilerin endişesini 
artırdı. İsrail gazetesi Haaretz’in konuyla 
ilgili haberinde, tabelanın ağustos ayında 
kaldırıldığı ve o zamandan beri yerine 
yenisinin yerleştirilmediği belirtildi. Mes-
cid-i Aksa’da onlarca yıldır uygulanan 
statükonun aksine, son aylarda Yahudileri 
Harem-i Şerif’te ibadet etmeye teşvik 
eden yeni levhalar asıldığı kaydedilen 
haberde, bunlardan birinde, “Tapınak 
Tepesi Hacılar İdaresi, hacıları tebrik 
ediyor ve dualarınızı kabul ediyor.” ifa-
desinin yazılı olduğu aktarıldı.  

Hahamlığın yasalarına dayanan ve 
Yahudilerin kutsal alana girmelerine izin 
vermeyen tutumunun, 6 Gün Savaşı’ndan 
bu yana yürürlükteki mevcut statüko 
ile uyumlu olduğu hatırlatılan haberde, 
2015 yılında dönemin Başbakanı Bin-
yamin Netanyahu’nun, Mescid-i Aksa’yı 
“Müslümanlar için bir ibadet yeri ve 
gayrimüslimler için bir ziyaret yeri” şek-
linde tanımladığı kaydedildi. Bunun da 
pratikte Yahudilerin belirli zamanlarda 
Aksa’yı ziyaret etmelerine izin verildiği 
ancak orada ibadet etmelerinin yasak 
anlamına geldiği vurgulandı. 

İsrail Hahambaşılığının yıllarca dini 
topluluğa hakim tutumu yansıttığını ve 

buna bağlı her yıl Tapınak Tepesi’ne 
giden Yahudilerin sayısının sadece birkaç 
bin olduğu aktarılan haberde, “Örneğin 
2009’da 5 bin 658 Yahudi Tapınak Te-
pesi’ni ziyaret etti ancak son yıllarda zi-
yaretler ve ibadetler konusunda bir de-
ğişiklik oldu.” ifadelerine yer verildi.  

Haaretz’e göre, geçmişte polis, yal-
nızca Aksa’da ibadet ettiğinden şüp-
helenilen Yahudileri bile tutuklarken, 
son yıllarda buna göz yumuyor. Öte 
yandan haberde Ağlama Duvarı Vak-
fı’nın “tabelaların vakfın onayıyla asıl-
madığını, tarafların özel bir kararla 
yerleştirdiklerini, bu nedenle tabelalar 
için alandan sorumlu İsrail polisine 
gidilmesi gerektiği” kaydedildi. 

“FETVANIN İPTAL EDİLDİĞİNE  
DAİR İŞARET YOK” 
El-Aksa Vakıf ve Miras Akademisi 

Başkanı Şeyh Nacih Bukeyrat, AA mu-
habirine yaptığı açıklamada, bu adımın 
arkasında, Aksa’ya baskın çağrısı yapan 
ve Yahudilerin yaklaşık yüzde 10’unu 
oluşturduğuna inandıkları aşırılık yan-
lısı grupların bulunduğunu ifade etti. 

Bukeyrat, “Yahudilerin yüzde 90’ının 
İsrail hahamlık otoritesinin Mescid-i 
Aksa’ya girilmemesi yönündeki orijinal 
fetvaya hala bağlı olduğuna inanıyoruz 
ve 1967’den beri yürürlükte olan levha 
kaldırılsa bile bu fetvanın iptal edildi-
ğine dair hiçbir işaret yok.” dedi. 

Aşırılık yanlılarının levhayı kaldır-
masının, Mescid-i Aksa’ya baskın yapan 
Yahudilerin sayısını artırma girişimi 
olduğunu dile getiren Bukeyrat, bu 
adımın, aşırılık yanlısı grupların Mes-
cid-i Aksa’yı zaman ve mekan olarak 
Müslümanlar ve Yahudiler arasında 
bölme planlarını uygulamalarına yö-
nelik büyük bir tehlike oluşturduğunu 
söyledi. 

“İSRAİL HÜKÜMETİNİN  
TUTUMUNDA DEĞİŞİKLİK Mİ VAR?” 
Bu tehlikeli adımın soru işaretlerine 

neden olduğunu dile getiren Bukeyrat, 
“İsrail makamları orijinal tabelayı kal-
dırdıktan sonra neden yenisini getir-
mediler? Tabelanın kaldırılması konu-
sundaki sessizlik, İsrail hükümetinin 
baskınlar konusundaki tutumunda bir 

değişiklik olduğu anlamına mı geliyor?” 
ifadelerini kullandı. Mescid-i Aksa’ya 
yönelik kurulan tehlikeli planlar konu-
sunda Filistinlilerin dikkatli olması ge-
rektiğini vurgulayan Bukeyrat, Arap ve 
İslam dünyasını, Mescid-i Aksa’yı sa-
vunmak için üzerine düşen sorumluluğu 
yerine getirmeye çağırdı. 

“İnsan Hakları İçin Hahamlar Ör-
gütü” aktivisti Haham Elhanan Miller 
de Hahambaşılığın 55 yıl önce çıkardığı 
Harem-i Şerif’in avlusuna girmeyi ya-
saklayan fetvasına rağmen son yıllarda 
Yahudileri Mescid-i Aksa’da ibadete teş-
vik eden bir akımın ortaya çıktığını 
söyledi. Miller, “Netanyahu’nun özellikle 
İsrail’in en büyük müttefiki ABD de 
dahil tüm ülkelerin gözü üzerinde olduğu 
için bu konuda dikkatli davranacağını 
düşünüyorum.” dedi. İsraillilerin yeni 
bir tapınak yapmasını isteyenlerin çok 
küçük bir azınlık olduğunu savunan 
Miller, ancak bu kutsal alanda ibadet 
etmek isteyen belli bir kitlenin varlığı 
ve bu kesim ile Filistinlilerin karşı karşıya 
geleceğini dile getirdi. (AA)

Mescid-i Aksa’da  
endişelendiren düzenleme

Kudüs’te Yahudilerin 
Mescid-i Aksa’ya 

saldırmasını 
yasaklayan tabelanın 

kaldırılması, 
Filistinliler arasında 
“İsrail yönetiminin 

tarihi mescidi zamansal 
ve mekansal olarak 

bölmeye kalkışacağı” 
konusunda endişelere 

neden oldu.

Nijerya’da 25 Şubat 2023’te yapılacak 
genel seçimler yaklaşırken ülkenin farklı 
bölgelerindeki Bağımsız Ulusal Seçim 
Komisyonu (INEC) ofislerine artan sal-
dırılar, endişe verici hale gelmeye başladı. 
Şubat 2023’teki devlet başkanlığı seçi-
minde yarışacak 18 aday ve parti baş-
kanları, 29 Eylül’de barış anlaşması im-
zaladı ancak siyasi parti destekçileri ara-
sında zaman zaman şiddet olayları ya-
şanmaya devam ediyor. Nijerya’da 50 
günde 53 şiddet olayının yaşanması ne-
deniyle güvenlik güçleri alarma geçti ve 
“durumun derhal durdurulmaması ha-
linde ülkenin seçim sürecini etkileyebi-
leceği” konusunda uyarıda bulunuldu. 

1999-2019 DÖNEMİNDE  
1525 KİŞİ ÖLDÜ 
AA muhabirinin derlediği verilere 

göre, 1993’te yapılan askeri darbenin 
ardından ülkede ilk defa 27 Şubat 1999’da 
demokratik seçim düzenlendi. O yıl, eski 
Devlet Başkanı Olusegun Obasanjo’nun 
kazandığı seçimde yaşanan şiddet olay-
larında 80 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 
4 yıl sonra düzenlenen seçim sırasında 
yaşanan olaylarda da 100 kişi yaşamını 
yitirdi. Eski Devlet Başkanı Obasanjo’nun 
2 dönemlik görevini bitirmesinin ardın-
dan 2007’de düzenlenen seçim sırasında 
yaşanan şiddet olayları sonucunda ise 
300 kişi öldü. 

Nijerya’da en fazla kişinin öldüğü 
seçim dönemi, Devlet Başkanı Goodluck 
Jonathan’ın görevde olduğu 2011’de 
yaşandı. Terör örgütü Boko Haram’ın 
saldırılarının yoğun olduğu bu seçim 
sürecinde yaşanan şiddet olaylarında 
800 kişi öldü, 65 binden fazla kişi ise 
yerinden oldu. 2015’teki seçimlerde de 
100 kişi, 2019’dakinde ise 145 kişi ha-
yatını kaybetti. 

“BOKO HARAM, IPOB VE  
SİLAHLI ÇETE ÜYELERİ  
EN BÜYÜK TEHDİT” 
Güvenlik ve İstihbarat Uzmanı Yahuza 

Ahmad Getso, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, ülkede 1999’dan bu yana 
seçimlerin düzenlendiğini anımsattı. Her 
zaman seçimlerin nasıl sonuçlanacağına 
dair endişe duyulduğunu vurgulayan 
Getso, ülkede 25 Şubat 2023’te düzen-
lenecek seçimlerin en büyük tehdidinin, 
terör örgütleri Boko Haram ve Biafra 
Yerli Halklarının (IPOB) yanı sıra silahlı 
çete üyeleri olduğunun altını çizdi.  

Görevi sona erecek Devlet Başkanı 
Muhammed Buhari’nin, iktidara geldiği 
2015’ten bu yana güvenlik sorunlarıyla 
mücadele ettiğine dikkati çeken Getso, 
“Göreve ilk geldiğinde sadece ülkenin 
kuzeydoğusunda Boko Haram vardı ama 
artık güneyde terör örgütü IPOB ve ül-
kenin farklı bölgelerinde silahlı çete 
üyeleri güvenlik sorunları oluşturmaya 
devam ediyor.” dedi. Getso, ülkede seçim 
kampanyaları devam ederken seçim ko-
misyonu ofislerine artan saldırılarına ve 
siyasi partilerin destekçileri arasındaki 
şiddet olaylarına dikkat edilmesi gerek-
tiğini kaydetti. (AA)

Yaklaşık 8 yıldır İran destekli Hu-
siler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki 
koalisyonun desteklediği hükümet 
güçleri arasındaki şiddetli çatışmalara 
sahne olan Yemen’de, yoksulluğun gi-
derek artmasıyla birlikte açlık ve ye-
tersiz beslenme günden güne yayılıyor. 
İç savaşın kasıp kavurduğu, açlık ve 
sefaletin hüküm sürdüğü ülkede ço-
cuklar ebeveynlerinin gözleri önünde 
yavaş yavaş ölüyor. Birleşmiş Milletlere 
(BM) göre, ülkede yetersiz beslenme 
verileri endişe verici seviyede. Vakalar, 
özellikle Taiz, Hacce ve Hudeyde’de 
yoğunlaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ) Yemen Ofisi de geçen ay yaptığı 
açıklamada, akut yetersiz beslenmenin 

5 yaş altı çocukların hayatını 
tehdit ettiğini ve 

acil müdahale ge-
rektiğini vurgu-
ladı. 

HER 5 
ÇOCUKTAN 

2’Sİ YETERSİZ 
BESLENİYOR 

B i r l e ş m i ş 
Milletler Çocuk-

lara Yardım 
F o n u 

(UNI-

CEF) Yemen Temsilcisi Peter Hawkins, 
AA muhabirine yaptığı açıklamada, 
Yemen’de yetersiz beslenme verilerine 
ilişkin son bilgileri paylaştı. Hawkins, 
“Yemen’de 5 yaş altı 2,2 milyon çocuk, 
yani her 5 çocuktan 2’si yetersiz bes-
lenme nedeniyle tedaviye ihtiyaç du-
yuyor. Bunlardan yarım milyonunun 
hayatı, akut yetersiz beslenme ne-
deniyle tehlike altında.” ifadelerini 
kullandı. 

TEDAVİ EDİLMEZLERSE  
YEMEK YEMEYE GÜÇLERİ  
KALMAYACAK 
Hawkins, akut yetersiz beslenme 

nedeniyle en kısa sürede tedavi ola-
mayan çocukların, yemek yemeye güç-
leri kalmayacağı ve kısa sürede ölebi-
leceği uyarısında bulundu. Yetersiz 
beslenmenin çocukların özellikle doğ-
duktan sonraki ilk 2 yılında bedeni ve 
zihni gelişimine zarar verdiğini kay-
deden Hawkins, tedavi edilseler dahi 
bunun etkilerinin büyük ölçüde geri 
döndürülemediğini belirtti. 

Yemen’de gıda güvenliğinin yok ol-
masının ve yetersiz beslenmenin temel 
nedeninin “iç savaş” olduğuna dikkati 
çeken Hawkins, limanlarda uygulanan 
kısıtlamaların ciddi akaryakıt sıkıntı-
sına yol açtığını bu durumun da gıda 
ve gıda dışı maddelerdeki fiyat artışını 
tetiklediğini söyledi. Hawkins, çatış-
maların iç göçün artmasına ve kamu 
hizmetinin durmasına neden olduğunu 
belirtti. Ekonomik sorunların ailelerin 
alım gücünü düşürdüğünü kaydeden 
Hawkins, tüm bunların çocukların ye-
tersiz beslenmesine yol açtığını vur-
guladı. Yemenlilerin yaşamlarını büyük 

oranda temel insani yardım-
larla sürdürdüğünü akta-
ran Hawkins, çocukların 

gerektiği gibi beslene-
mediğini belirterek, 

bu durumun 
daha fazla 
akut yetersiz 

beslenme vakalarına 
neden olacağı uyarı-
sında bulundu. (AA)

Yemen’de yarım milyon 
çocuğun hayatı tehlikede 
UNICEF Yemen Temsilcisi 
Peter Hawkins, yıllardır iç 
savaşın sürdüğü Yemen’de  
5 yaş altı 2,2 milyon çocuğun 
yetersiz beslenme nedeniyle 
tedaviye ihtiyaç duyduğunu 
bunlardan yarım milyonunun 
ise tehlike altında 
bulunduğunu söyledi.

Afrika kıtasının en kalabalık 
ülkesi Nijerya’da, 1999-2019 
yıllarında yapılan seçimlerde 
yaşanan şiddet olaylarında, 
1525 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya’nın  
kanlı seçim tarihi  
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PORSS Kadir Umut PEHLİVAN

TOFAŞ Basketbol 
Takımı, 10. hafta 
mücadelesinde 
evinde Yukatel 
Merkezefendi 

Belediye’yi 90-79 
mağlup ederek 

rahat bir galibiyet 
elde etti. 

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. haf-
tasında TOFAŞ, Yukatel Merkezefendi Belediye’yi 
konuk etti. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan 
maça Berk Uğurlu, Mustafa Kurtuldum, Berke 
Büyüktuncel, Emre Tanışan, Boubacar Toure beşiyle 
başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Emre Tanışan 
ile buldu. Ev sahibi takım, Berk Uğurlu, Berke Bü-
yüktuncel, Mustafa Kurtuldum ve Deon Thompson 
ile skor üretse de 5. dakikada televizyon molasına 
11-11 eşitlikle girildi. Mola dönüşü Deon Thomp-
son’ın smacıyla öne geçen Bursa temsilcisi, Berk 
Uğurlu ve Arturas Milaknis’in üçlükleriyle skoru 
19-18 yapsa da ilk çeyrek 23-23 eşitlikle sonuçlandı. 
İkinci periyoda Arturas Milaknis’in üç sayılık bas-
ketiyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Deon 
Thompson, Boubacar Toure ve Arturas Milaknis’in 
sayılarıyla 12. dakikada 6 sayılık farkı (33-27) ya-
kaladı. Rob Gray ve Bora Satır’ın basketleriyle 
13.30’da farkı bu kez çift hanelere (37-27) çıkaran 
TOFAŞ, Suleiman Braimoh’un üçlüğü sonrası Bou-
bacar Toure’nin alley-oop smacıyla 16. dakikada 
durumu 42-33 yaptı. Çeyrek sonunda rakibin sa-
yılarına Rob Gray ile karşılık veren ev sahibi takım, 
soyunma odasına 46-42 üstün girdi. Üçüncü çeyreğe 
5-0’lık seri ile başlayan Yukatel Merkezefendi Be-
lediye, 46-47 öne geçerken, bu seriye Berk Uğur-
lu’nun basketi son verdi. Arturas Milaknis’in 
üçlüğü sonrası Suleiman Braimoh, Berk Uğurlu 
ve Deon Thompson’un basketleriyle 16.30’da skoru 
62-54’e taşıyan Mavi Yeşilliler, Arturas Milaknis 
ve Rob Gray ile skor üretmeye devam ederek son 
çeyreğe 69-65 önde girdi. Dördüncü periyodun 
başında rakip takım sayılarına Boubacar Toure, 

Arturas Milaknis ve Deon Thompson ile 
yanıt veren TOFAŞ, Arturas Milaknis’in 

kritik üçlüğüyle son 5 dakikaya 78-
73 üstünlükle girdi. Berk Uğurlu 

ve Rob Gray’ın basketleri bitime 
2.19 kala farkı 9’a (82-73) çı-
karırken, kalan bölümde de 
Deon Thompson ve Rob Gray 
ile skor üreten Bursa temsilcisi, 
parkeden 90-79 galip ayrıldı. 
Yukatel Merkezefendi Belediye 
karşısında TOFAŞ’ta Arturas 

Milaknis 19 sayı; Deon Thomp-
son 18 sayı; Rob Gray 16 sayı 

ile oynarken; kaptan Berk Uğurlu 
13 sayı-10 asist-4 ribaund ile do-

uble-double yaptı.

 
 
Spor Toto Bölgesel Gelişim Ligi’nde mücadele 

eden İnegölspor, oynadıkları 4 maçta 3 galibiyet 1 
beraberlik elde etti. Rakip ağları 8 gol ile sarsan 
ekipler kalesinde ise 2 gol gördü. İnegölspor U19 
ekibi deplasmanda karşılaştığı Menemen Futbol 
Kulübü’nü 21. Dakikada Onur Duman ve 88. Dakikada 
Emirhan Yılmaz’ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti. 
İnegölspor U17 ekibi deplasmanda Menemen Futbol 
Kulübü ile karşılaştı. İnegölspor Volkan Han’ın 15 
ve 32. Dakikalarda attığı gollerle sahadan 2-1 galip 
ayrıldı. U16 ekibi devre arası olduğu için haftayı 
dinlenerek geçirirken, U15 ekibi ise Orhaniye saha-
sında Teco Karacabey Belediye Spor’u ağırladı. 8. 
Dakikada Semih Çayhan, 38. Dakikada  Ozan Bağça, 
53. Dakikada Mustafa Bağdat ve 70. Dakikada  
Akanda Koyaş’ın attığı gollerle sahadan 4-0 galip 
ayrıldı. U14 ekibi ise Orhaniye sahasındaki günün 
son maçında igin güçlü ekiplerinden Manisa Futbol 
Kulübü ile 0-0 berabere kaldı. İnegölspor altyapı 
ekipleri böylelikle oynadıkları 4 maçta 3 galibiyet 1 
beraberlik elde etmiş oldu. Müsabaka sonrası açıklama 
yapan altyapı antrenörlerinin açıklamaları ise şöyle 
oldu. U19 Teknik Sorumlusu Caner Taban, “Bölgesel 
Gençlik Gelişim Ligleri 8.haftasında rakibimiz dep-
lasmanda Menemen FK oldu. Maçın başlama dü-
düğüyle birlikte oyunu kontrol altına alan bir 
takım görüntüsü çizdik.30. Dakikaya kadar ra-
kibimize karşı oldukça üstün oyun oynadık ve 
bu dakika da aradığımız golü bulduk. Golle 
beraber sporcularımız ister istemez tempoyu 
biraz düşürerek devre bitirmek istediler ve 
böyle de oldu. 2. Yarıya rakibimiz iyi başladı 
top onlardaydı net bir pozisyon vermesekte 
savunma geçişini hızlı yapamadığımız bir po-
zisyon golü yedik ve skor eşitlendi. Gole tempo 
artırarak tepki veren çocuklarımız gerek ku-

lübeden yapılan değişikliklerle gerek saha içinde 
yaptığımız rotasyonlarla girdiğimiz pozisyonları son 
dakikada da olsa gole çevirmeyi başardık ve maçtan 
galibiyetle ayrıldık. Ayrıca mağlup olmalarına rağmen 
sportmenliğe vazgeçmeyen rakip sporcuları ve teknik 
ekibi gönülden kutluyorum, teşekkür ediyorum.” 

‘‘GALİBİYETİ KORUMA  
PSİKOLOJİSİNE GİRDİK’’ 
U17 Teknik Sorumlusu Murat Yakşi, karşılaşmayla 

ilgili şunları söyledi: “TFF Bölgesel gelişim U17 Lİgi 2. 
Devrenin birinci maçında Menemen Spor ile deplasmanda 
karşılaştık. Oyuna rakip kalenin önünde yüksek press 
yaparak başladık. Organize atak yaptırmadık. Uzun 
top ve kontra çıkışları da engelledik. Pas ve destek oyu-
nunu iyi oynamayı başardık. 1. devrede 1’ i penaltıdan 
diğeri ise kanat organizasyonu olmak üzere 2  gol attık. 
Devre 2-0 sonuçlandı 2. Devre 30 dakika Oyun karşılıklı 
ataklarla devam etti 35. Dakikada rakibimiz kalemize 
yakın bölgede duran top kazandı ve bu topu direk 
vuruşla gole çevirdi. Bu golden sonra galibiyeti koruma 
psikolojisine girdik zaman zaman oyunun kontrolünü 
kaybetsekte rakibe pozisyon vermeden maçı 2-1 bitirmeyi 
başardık. Maçı ve oyunu kazanmak için İstekli ve 
gayretli bir şekilde mücadele eden oyuncularımı tebrik 
ediyorum.” 

U15 Teknik Sorumlusu Refik Şaffak, “İlk yarının 
son maçını kendi evimizde TECO Karacabey Belediye 
Spor’u ağırladık. Maçın başından sonuna kadar üstün 
oynayan taraf bizdik. Rakibimize ciddi olacak hiç 
pozisyon vermedik. İkinci bölgeden üçüncü bölgeye 
geçişlerde zaman zaman sorunlar yaşadık. Bizim 
açımızdan sevindirici olan ikinci topları kazanmamız 
oldu. Birinci devre bir ikinci devre üç gol atarak ilk 
yarıyı moralli kapattık. Oyuncularımızın gelişiminin 
devamı için arayı iyi değerlendirip ikinci devrede 
daha iyi oyun ve sonuçlar almaya çalışacağız.” dedi. 

‘’HER MAÇ ÜSTÜNE KOYARAK  
GELİŞMEYE DEVAM’’ 
U14 Teknik Sorumlusu Mustafa Dinçer, “U 14 

Gelişim Ligi 8. haftasında grubumuzun güçlü ta-
kımlarından Manisa FK ile evimizde oynadık. Raki-
bimize ilk maçta farklı yenilmiştik. Bunun da etkisi 
ile maça kontrollü başladık. Topu rakibe bıraktık. 

Kalemizden uzak bölgelerde pas yapmalarına 
müsaade ettik. Kendi yarı alanımızda alan da-

raltarak kademeli bir oyun tercih ettik ve 
rakibi çok iyi durdurduk. Baskı ile kazandı-
ğımız toplarla hızlı hücumlar geliştirdik. 
Pozisyonlar da bulduk. Fakat gole çevire-
medik. Çok tempolu ve mücadelesi yüksek 
bir maç oldu. Sonuçta 0-0 biten maçta 
puanlar paylaşıldı. Oyuncularımı üstün 
mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Her 
maç üstüne koyarak gelişmeye devam 
inşallah.”

İnegölspor’da altyapı dolu dizgin 
yoluna devam ediyor

Uludağ’ın son 
Avrupa sınavı 
Romanya’da n Kadir Umut PEHLİVAN

n Kadir Umut PEHLİVAN

Tarihinde ilk kez Avrupa Kupası’nda mücadele 
veren Uludağ Basketbol takımı, E Grubu’nda sezonun 
son mücadelesini bugün TSİ 20.00’de lider Sepsi 
önünde verecek. 

ING Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 
ilk kez yer alan ve Türkiye’yi Avrupa Kupası’nda 
temsil eden Bursa’nın tek takın takımı Uludağ Bas-
ketbol Avrupa macerasını bugün Romanya’da oyna-
yacağı ACS Sepsi maçıyla Avrupa macerasına son 
verecek. Sufantu Gherghe Sepsi Arena’da TSİ ile 
20.00’de başlayacak mücadelede Uludağ Basketbol 
oynadığı 5 maçını da kazanarak ikinci turu garanti-
leyen Romanya temsilcisi önünde en iyi sonucu ala-
bilmek için ter dökecek. Uludağın Perileri, dün İs-
tanbul’dan Romanya’ya uçtu. Bu arada yeşil beyazlı 
takımın yeni baş antrenörü Selen Erdem’e doğum 
günü kutlaması yaptılar. 

 
 
 
 
 
 

Ligde 4 maç sonra kazanan TOFAŞ 
Basketbol Takımı, 5. galibiyetine imza 

atarken sıradaki maçını 18 Aralık Pazar 
günü saat 20.30’da deplasmanda Anadolu 
Efes ile oynayacak. Mavi Yeşilliler, FIBA 

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise 
21 Aralık Çarşamba günü evinde 

İspanyol temsilcisi UCAM 
Murcia ile karşılaşacak.

PAZAR GÜNÜ 
ANADOLU  

EFES DEPLASMANI
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Muğla’da, Olgunlaşma Enstitüsünce 
yürütülen projeyle yörenin kayıt altına 
alınan motifleri asırlık tezgahlarda doku-
narak geleceğe taşınıyor. İl Milli Eğitim 
Müdürlüğüne bağlı Muğla Olgunlaşma 
Enstitüsü tarafından geçen yıl “Motiflerin 
Dili Muğla” adı verilen proje kapsamında 
kent kültürünü yansıtan dokumaların 
renk, motif ve desenleri araştırıldı. Tespit 
edilerek kayıt altına alınan motifler, ens-
titüde oluşturulan atölyelerde kurulan 
geleneksel tezgahlarda yöresel dokumalara 
aktarıldı. 39 usta öğreticinin istihdam 
edildiği projede ortaya çıkan ürünler ser-
gilenmeye başlandı.  

“ÖZEL SİPARİŞLERLE DE  
DOKUNUYOR” 
Milas Halı Atölyesi’nde görev yapan 

usta öğretici Şengül Türkiri, özel desendeki 
Milas halısının belirli bir kalite ve 
renkte dokunduğunu, bölge kültürünü 
yansıtan motiflerin asırlardır yaşatıl-
dığını kaydetti. Halıların unutulmaya 
yüz tutmuş geleneksel el sanatları 
niteliğinde olduğuna dikkati çe-
ken Türkiri, “Milas halısının 
atkısı, çözgüsü, ipi yüzde 100 
yün. İlmeleri Türk düğümü. 
Renklerimiz yörenin özel 
bitkilerinden hazırlanarak 
doğal boyalarından elde edi-
lir. Son yıllarda unutulmaya 
yüz tuttuğu için özel sipa-
rişlerle dokunuyor. Eskiden 

her evde bir halı tezgahı vardı. Şimdi bu 
geleneği biz yaşatıyoruz.” diye konuştu. 

MOTİFLER YENİ  
TASARIMLARDA DA KULLANILIYOR 
Usta öğretici Ayşen Tekin Açık, el sa-

natları dokuma kilim atölyesinde, diğer 
usta öğretici Nermin Dağdelen ile Seydiler 
kilim motifi üzerine çalıştıklarını dile getirdi. 
Çeşitli ürünlerle tarihi motifleri yaşattıklarını 
vurgulayan Açık, “Şimdi dokuduğumuz 
kilimi, ekibimizle sahada araştırma yaparken 
tespit ettik. O yöreye has renklerini, mo-
tiflerini, tekniklerini kullanarak kilimimizi 
dokuyoruz. Dokuduğumuz ürünler sadece 
kilim ve yaygı olarak kalmıyor. Çanta, ayna 
çerçevesi, yelek gibi yeni tasarımlar, dekoratif 

eşyalar üretiyoruz.” diye konuştu. Do-
kuma ustası Zeynep Karacan Yeşil-
yurt da eski motifleri bulup desen-
lerini hazırladıklarını, tasarım bö-

lümünün de bunları modernize et-
tiğini kaydetti. Tezgahlarda doku-

nan ürünlerin giyim atölye-
sinde şekillenip vitrine çık-
tığını anlatan Karacan, ay-
rıca bürümcük el doku-
malarının yaşatılması için 
çaba gösterdiklerini, bu 
kapsamda coğrafi işaret 

tescilinin alınması için 
çalışma başlatıldığını bil-

dirdi. (AA) 

  
zifiri karanlık  
odada yaşıyor

gundur
37

Odunpazarı Modern Müze’de (OMM) 
oluşturulan zifiri karanlık odada 7 

Kasım’dan bu yana “Işık Kaynağı” adlı 
performansı sergileyen Ata Doğruel’i 
yaklaşık 2 bin sanatsever ziyaret etti. 
Doğruel, mumla gelen 900’den fazla 
kişinin fotoğraflarını çekip odanın 

duvarlarına astı.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde, tarihi 
evlerin arasında inşa edilen ve birçok 
ödüle sahip Odunpazarı Modern Müze’de 
(OMM) oluşturulan zifiri karanlık odada 
7 Kasım’dan bu yana “Işık Kaynağı” adlı 
performansı sergileyen Ata Doğruel’i yak-
laşık 2 bin sanatsever ziyaret etti. Ünlü 
Japon mimarlık ofisi “Kengo Kuma and 
Associates” tarafından tasarlanan OMM, 
7 Eylül 2019’da ziyarete açılmasından bu 
yana sanatseverlerden ve ziyaretçilerden 
yoğun ilgi görmesinin yanı sıra birçok 
ulusal ve uluslararası ödülün sahibi oldu. 

Polimeks Holding Yönetim Kurulu Baş-

kanı ve koleksiyoner Erol Tabanca’nın ku-
rucusu olduğu, 4 bin 500 metrekarelik 
alana sahip OMM, ilgi çekici performans-
lara da ev sahipliği yapıyor. Performis-
tanbul işbirliğiyle ve Simge Burhanoğlu 
küratörlüğünde hayata geçirilen “Işık Kay-
nağı”, Türkiye’de bir müzenin ev sahipliği 
yaptığı en uzun süreli ve kesintisiz ilk 
performans olma özelliğini taşıyor. 

OMM’deki “Yas ve Haz” sergisi dahi-
linde izleyiciyle buluşan “Işık Kaynağı” 
performansında karanlık oda, sadece zi-
yaretçi getirdiği mumla bulunduğu kaldığı 
sürece aydınlanıyor ve sanatçı, mum ge-

tiren her bir katılımcının fotoğrafını çe-
kiyor. Müzede 37 gündür, 24 saat karanlık 
odada kalan Doğruel, konuşmak yerine 
ziyaretçilerle sadece yazılı olarak iletişim 
kuruyor. Doğruel, kişisel ihtiyaçlarını da 
bu odada karşılıyor. Bugüne kadar yak-
laşık 2 bin sanatsever tarafından ziyaret 
edilen performans sanatçısı Ata Doğruel, 
mumla gelen 900’den fazla kişinin fo-
toğraflarını çekip odanın duvarlarına 
astı. OMM’de 7 gün 24 saat boyunca zi-
yaret edilebilen sanatçının performansı, 
17 Aralık cumartesi günü saat 19.00’da 
sona erecek. (AA)

.. ..

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli 
cam sanatçısı Ahmet Karaahmetoğlu, cama 
ateşle şekil vererek süs eşyaları ve çeşitli eserler 
üretiyor. Cam sanatı ile 9 yaşında tanışan Ka-
raahmetoğlu, 1993 yılında kendi atölyesini 
açtı. Karaahmetoğlu, yüksek dereceli ateşte 
erittiği cam parçalarına şekil vererek, hem 
minyatür hediyelik eşyalar tasarlıyor hem de 
geri dönüşüme katkı sunuyor. 

“OKUL HARÇLIĞIMI  
ÇIKARMAK İÇİN BAŞLADIM” 
Mesleğe ilkokula giderken harçlığını çı-

karmak için başladığını söyleyen Ahmet Ka-
raahmetoğlu, “Arkadaşlarımızla birlikte cam 
atölyesinde işe girdik. Orada bu işin yapılışını 
öğrenmeye çalıştık. 9 yaşında başlamış oldu-

ğumuz sanat dalında ilerleyen zamanlarda 
hem okuyarak hem de yaz tatillerinde çalışarak 
bu işi devam ettirmeye çalıştık. Yeterince bu 
işi öğrendiğimizi kanıtladığımızda da yıllar 
sonra kendi atölyemizi kurduk” dedi. 

GERİ DÖNÜŞÜME DE  
KATKI SUNUYOR 
Yıllarını bu sanata veren Karaahmetoğlu, 

geri dönüşüme de katkı sunduğunu belirterek, 
“40 yıldır cam sanatıyla uğraşıyorum. Uzun 
süren çalışmalarım sonucunda artık dışarıdan 
ücret karşılığında cam almamaya karar verdim. 

Önceden kullandığımız camları 
işimiz bittiğinde çöpe atıyor-
duk. Ben çöpten topladığım 
atık camları işlemeye çalıştım. 

En azından çöpe 
atılan camları de-

ğerlendirmek iste-
dim. 20 yıldır da 

böyle bir geri 
dönüşüm 
üzerine ça-
lışıyorum. 
Buradaki 

amacımız, 

hem ülkemize faydalı olmak hem de bütçemizi 
zorlamamak” diye konuştu. Sanatçı Ahmet 
Karaahmetoğlu, halk eğitim merkezilerinde 
kurs verdiğini de söyleyerek, “Hem bu sanatın 
devam edebilmesi hem de insanların kazanç 
elde etmeleri adına mesleğimizi öğretmeye 
çalışıyoruz, faydalı olabilmek istiyoruz” şeklinde 
konuştu. 

“BU SANATIN HERHANGİ  
BİR OKULU YOK” 
Eritilen camlarla birçok eser ortaya çıka-

rılabileceğine dikkat çeken Karaahmetoğlu, 
sözlerini şöyle noktaladı: “Her türlü camları 
kullanıyoruz. Mesela pencere camı ve içecek-
lerde kullanılan camları bile kullanıyoruz. İn-
sanlar bunun eğitimini aldıktan sonra iste-
dikleri her şey kendi ellerinde oluyor. Bu 
sanatın herhangi bir okulu yok. Birebir usta-
çırak ilişkisine dayanarak, alaylı bir şekilde 
öğreniliyor. İnsanlar camı erittikten sonra 
ister kolye yapabilir, ister yüzük, isterse du-
varlara asılabilen nazar boncukları ve hayvan 
figürleri yapıp, bu ürünlerin satışını yapabilirler. 
Vitrin süsü olabilir, akvaryum süsü olabilir. 
Gereken bilgiye sahip olurlarsa her şeye camı 
eriterek şekil verebilirler” (İHA)

İlkokula giderken hem okul 
harçlığını çıkarmak hem de 
zanaat sahibi olmak için cam 
sanatını öğrenen Ahmet 
Karaahmetoğlu, yıllarını verdiği 
mesleğinde Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’ndan belgeli sanatçı 
olmanın gururunu yaşıyor.  

Muğla Olgunlaşma 
Enstitüsünce hayata geçirilen 
“Motiflerin Dili Muğla” projesi 
kapsamında yörenin 
araştırmalar sonucu kayıt altına 
alınan motifleri dokunuyor. 

Asırlık tezgahlarla 
gelenekten geleceğe 
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