
Nilüfer Özel Eğitim Meslek Okulu öğren-
cileri, serada, ekolojik tarım koşullarında 
ürünler yetiştirdi. Mevsime uygun ürünler 
yetiştiren öğrenciler, ilk hasatlarını da 
gerçekleştirdi. Eğitimlerini uygulamalı şek-
ilde alan öğrenciler, üretimlerinden de gelir 
elde ediyor. n 2. sayfada

Diyarbakır Mardin kara yolu Yeşil Vadi Mahallesi 
Canlı Hayvan Borsası mevkisinde çevik kuvvet 
polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında 
yol kenarına park edilmiş araç patlatıldı. Du-
rumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sa-
yıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yara-
lanan 1 sivil ve 8 polis memuru 112 Acil Sağlık 
ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 
7’si tedavilerinin ardından taburcu edildi, diğer 
2 yaralının tedavisi ise sürüyor.  n 7. sayfada

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi 
sırasında 2. Ordu Komutanlığındaki eylemlere 
ilişkin davada yerel mahkemece verilen hükmün 
Yargıtayca bozulması üzerine yeniden yargılanan 
dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti’ye 
12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.   n 7. sayfada

Eski 2. Ordu Komutanı Huduti, 
12 buçuk yıl hapse çarptırıldı   

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 
“Yılın tamamlanmasına 15 gün 
kaldı, ihracatta geçen sene 
koyduğumuz hedefin 
altında kalmayacağız. 
Geçen seneki hede-
fimiz 250 milyar 
dolardı, onun üstüne 
çıkacağız.” dedi.  

n 5. sayfada
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Diyarbakır’da hain 
terör saldırısı 

Erdoğan: 
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“Ölümsüz  
aşk istiyorsan,  
ölümsüze aşık ol”
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Pençe-Kilit Operasyonunda yaralan-
masının ardından bir süredir GATA’da te-
davi gören Piyade Komando Üsteğmen 
Tunahan Yavuz’un şehadet haberi dün 
sabah saatlerinde Bursa’nın Mudanya 
ilçesi Halitpaşa Mahallesi’nde ikamet eden 
baba ocağına ulaştı. Burada ailesi ve se-
venlerinden helallik alınan şehidin cenazesi 
Güzelyalı Mahallesi Duran Camii’nde 
Cuma namazını müteakip kılınan cenaze 
namazının ardından Mudanya’daki Ömer-
bey Mezarlığına binlerce vatandaşın ka-
tılımıyla defnedilmek üzere götürüldü. 
Bazı vatandaşlar ve askerler gözyaşlarını 
tutamadı. Oğlunun musalla taşındaki ta-
butuna sarılan anne Zerrin Yavuz, “Bugün 
düğünümüz var oğlum, seninle gurur du-
yuyorum” diyerek gözyaşlarına boğuldu. 
Cenaze törenine; Ticaret Bakan Yardımcısı 
Mustafa Tuzcu, TBMM İnsan Hakları Ko-
misyonu İnceleme Başkanı ve AK Parti 
Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa 
Valisi Yakup Canbolat, AK Parti İl Başkanı 
Davut Gürkan, Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, İl Emniyet Müdürü 
Tacettin Arslan, İl Jandarma Komutanı 
Tekin Aktemur, ilçe belediye başkanları, 
askeri erkan ve binlerce vatandaş katıldı. 
Şehidin naaşı top arabası ile defnedileceği 

mezarlığa götürülürken, baba Sadık Yavuz, 
top arabasının ön koltuğuna binip selam-
layarak oğlunu ebediyete uğurladı. 

“BİR TUNAHAN GİDER  
BİN TUNAHAN GELİR” 

Şehit Piyade Komando Üsteğmen 
Tunahan Yavuz’un cenazesi cenaze na-
mazından önce helallik alınmak üzere 
Mudanya’daki baba ocağına getirildi. Tö-
ren sırasında şehidin ailesi gözyaşlarına 
hakim olamadı. Baba Sadık Yavuz, “Bir 
Tunahan gider bin Tunahan geri gelir” 
dedi. Şehidin naaşı helallik alındıktan 
sonra camiye götürüldü. 

ÖNCEKİ AKŞAM UÇAKLA GELDİ 

GATA’da tedavi gören Piyade Komando 
Üsteğmen Tunahan Yavuz’un şehadet ha-
beri önceki sabah saatlerinde  Mudanya’ya 
bağlı Halitpaşa Mahallesi’nde ikamet eden 
baba ocağına ulaştı. Haberi alan anne 
Zerrin Yavuz ve baba Sadık Yavuz, 27 ya-
şındaki oğulları Tunahan Yavuz’un cena-
zesini almak üzere Ankara’ya gitti. Akşam 
saatlerinde uçakla önce Yenişehir Havaa-
lanına oradan da Çekirge Askeri Hastanesi 
morguna kaldırılan şehidin naaşı dün öğle 
saatlerinde baba ocağına helallik alınmak 
üzere getirildi. Yavuz ailesi evlerinin önünde 

kurulan taziye çadırında taziyeleri kabul 
ederken, yüzlerce vatandaş şehide son 
vazifelerini gerçekleştirmek üzere evin 
önünde toplandı. 

Şehit Yavuz’un cenazesi helallik alınmak 
üzere araçtan indirildiği sırada anne, baba 
ve kardeşi başta olmak üzere yakınları 
gözyaşlarına boğuldu. Baba Sadık Yavuz 
duygularını, “Bir Tunahan gider, bin Tu-
nahan gelir” şeklinde dile getirirken, anne 
Zerrin Yavuz ise, “Oğlumla gurur duyu-
yorum, bu benim için bir gurur” diyerek 
oğlunun tabutunu sevdi. Asker olmak is-
teyen kardeşi Efe Yavuz da annesini öperek 
teselli etti. Evin önünde düzenlenen törenin 
ardından şehidin cenazesi, Güzelyalı Duran 
Camii’ne götürüldü. 

ŞEHİTTEN GERİYE  
O ACI MESAJ KALDI 

GATA’da şehit olan 27 yaşındaki Üs-
teğmen Tunahan Yavuz’dan geriye sosyal 
medya hesabından paylaştığı acı mesajı 
kaldı. Zeytin Dalı Harekatı’nda 01.03.2018 
tarihinde şehit olan 23 yaşındaki Jandarma 
Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, Afrin’e 
gitmeden önce ‘Bulmak’ şiirinden ‘Ölüm 
bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölüm-
süzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm’ sözlerini 
okumuştu. Şehit Abdullah Taha Koç’tan 

ise geriye okuduğu bu şiir kalmıştı. 27 ya-
şındaki Bursalı şehit Tunahan Yavuz ise 
Şehit Abdullah Taha Koç’un şiiri okuduğu 
videoyla birlikte sosyal medya hesabında 
“Ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir, 
kahramanlık saldırıp bir daha dönmemek-
tir” yazarak paylaşırken şehitten geriye o 
acı mesaj kaldı.  (İHA)

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde patlama sonucu yaralanan 
ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade  
Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz’un cenazesi  
ailesi ve sevenlerinin gözyaşları eşliğinde son  
yolculuğuna uğurlandı. Anne Zerrin Yavuz  
musalla taşında yatan oğlunun tabutuna sarılıp  
“Bugün düğünümüz var oğlum. Seninle gurur 
duyuyorum” diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

“Amacımız,  
ülkemizi küresel  

bir merkez haline  
dönüştürmek”  

n Haberi 6’da

Çelik:
 “Muhalefetin  

bir linç kampanyası  
yürüttüğünü  

görüyoruz”  
n Haberi 6’da

Muş: “İhracatta koyduğumuz 
hedefin altında  
kalmayacağız” 

Serada yetiştirdikleri 
ürünlerden gelir  
elde ediyorlar

Bursa İtfaiyesi yeni 
araçlarla güçleniyor

Büyükşehir Belediyesi halkın can ve mal güvenliğini doğ-
rudan ilgilendiren en önemli hizmetlerden biri olan itfaiye 
teşkilatını her geçen gün güçlendiriyor. Haziran ayında 7 
yeni itfaiye aracı ve 25 yangın söndürme su tankeriyle 
güçlenen itfaiye filosuna şimdi de 16 itfaiye aracı ve 25 
yangın söndürme su tankeri eklendi.BTÜ’lü gençlerden 

kedilere yuva 
Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencileri, sokak kedilerini 

geri dönüşüm malzemeleri ile yuva sahibi yaptı. Yurdun pek çok 
yerinden gelen sokak hayvanlarına uygulanan şiddetin görüntü-
lerinden etkilenen BTÜ Hayvanları Anlama ve Koruma Topluluğu 
üyeleri, geri dönüşüm malzemelerini yuvaya dönüştürerek, yer-
leşkelerdeki belirledikleri noktalara koydu. 

n 3. sayfada

n 4. sayfada

Mudanya’da şehidi binler uğurladıMudanya’da şehidi binler uğurladı

“Bugün düğünümüz 
var oğlum”
“Bugün düğünümüz 
var oğlum”

Oğlunun tabutuna sarılan anne Zerrin Yavuz:

İYİ Parti  
isim sponsoru 
olsun!
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Nilüfer Belediyesi, Türkiye’de ör-
nek bir çalışmaya imza attı. Nilüfer 
Özel Eğitim Meslek Okulu’nda atıl 
durumda bulunan 480 metrekare 
alana sahip sera, Nilüfer Belediye-
si’nin katkılarıyla işlevsel hale ge-
tirildi. Serada ekolojik tarım koşul-
larına uygun ürün yetiştiren öğ-
renciler hem mesleki anlamda ka-
liteli eğitim alma imkanı bulurken, 
hem de ürettikleri ürünlerin satı-
şından gelir elde etmeye başladı. 
Öğrencilere, toprak ve tohum des-
teğinde bulunan Nilüfer Belediyesi, 
serada verimli ürün yetiştirilmesi 
amacıyla da sera düzeni, gölgelen-
dirme ve sulama aşamalarında eği-
tim verdi. Nilüfer Özel Eğitim Mes-
lek Okulu’nun Tarım Atölyesi öğ-
rencileri bu sayede, eğitimlerini uy-
gulamalı bir şekilde almaya başladı. 
Seranın işlevsel duruma gelmesinde 
de büyük emek harcayan öğrenciler, 

Nilüfer Belediyesi Kırsal Alan Ko-
ordinatörü Arca Atay’ın yönlendir-
mesi ve Nilüfer Özel Eğitim Meslek 
Okulu Tarım Teknolojisi Öğretmeni 
Ziraat Yüksek Mühendisi Meryem 
Bayrak Yurtsever eşliğinde marul, 
havuç, brokoli gibi mevsime uygun 
sebze fidelerini toprakla buluşturdu. 
Tarım kimyasalı kullanmadan, eko-
lojik koşullarda yetiştirilen ürün-

lerde sıra, hasat dönemine geldi. 
İlk hasat deneyimini yaşayan öğ-
rencilerin heyecanı, gözlerinden 
okundu. Katılımcılarla birlikte se-
raya giren Nilüfer Özel Eğitim Mes-
lek Okulu öğrencileri, yetiştirdikleri 
marulların hasadını gerçekleştirdi. 
Arca Atay, öğrencilerle birlikte se-
radaki diğer ürünlerin gelişim sü-
recini de yakından inceledi. Süreç 

hakkında bilgi veren Nilüfer Bele-
diyesi Kırsal Alan Koordinatörü 
Arca Atay, Nilüfer Özel Eğitim Mes-
lek Okulu’ndaki serada yetiştirilen 
ürünlerin en büyük özelliğinin, her-
hangi bir tarım kimyasalının kul-
lanılmaması olduğunu vurguladı ve 
çalışmanın sürdürülebilir olması 
gerektiğine dikkat çekti.  

(İHA)

Serada yetiştirdikleri ürünlerden 
gelir elde ediyorlarNilüfer Özel Eğitim 

Meslek Okulu 
öğrencileri, serada, 
ekolojik tarım 
koşullarında ürünler 
yetiştirdi. Mevsime 
uygun ürünler yetiştiren 
öğrenciler, ilk hasatlarını 
da gerçekleştirdi. 
Eğitimlerini uygulamalı 
şekilde alan öğrenciler, 
üretimlerinden de  
gelir elde ediyor.

Level-Up ve Scale Up kategorile-
rinden finale kalmaya hak kazanan 16 
girişimci, 25 Kasım’da başlayarak 8 
Aralık’ta sona eren final eğitimlerinin 
ardından 21 Aralık’taki büyük final 
için yarışacak.  

16 GİRİŞİMCİ  
EĞİTİMDEN GEÇTİ 
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği 

(UTİB) himayesinde bu yıl 4’üncü kez 
gerçekleştirilen Türkiye’nin en önemli 
girişimcilik programı TechXtile Start-
Up Challenge maratonunda final he-
yecanı yaşanıyor. Toplamda 74 projenin 
başvurduğu programda tüm elemeleri 
geçen 16 proje, 21 Aralık’ta yapılacak 
finalde yarışmaya hak kazandı. De-
ğerlendirme Kurulunun yaptığı değer-
lendirme sonucunda, Level-Up ve Sca-
le-Up kategorilerinden 8’er olmak üzere 
finale kalmaya hak kazanan toplamda 
16 proje, Program Koordinatörü Ufuk 
Batum moderatörlüğünde gerçekleş-
tirilen Mentorluk Süreci Eğitimi’ne ka-
tıldı. Proje Koordinatörü Ufuk Batum, 
eğitimde girişimci adayların projelerini 
geliştirmelerine rehberlik edecek girişim 
ekosistemindeki tecrübelerini, deneyim 
ve bilgi birikimini paylaştı. 

21 ARALIK’TA BÜYÜK FİNAL 
Final eğitimlerinin başlangıcı olan 

Mentorluk Süreci Eğitimi’nin ardından 
girişimciler; 8 Aralık’ta sona eren İş 
Planı Yazma, Finansal ve Mali Tablo-
ların Oluşturulması, Melek Yatırımcı 
Ağı Perspektifinden Girişim Finans-

manı, Sunum Geliştirme konu başlık-
larının yer aldığı bir dizi eğitimden 
geçti. Level-Up ve Scale-Up kategori-
lerinden finalistlerin ayrı ayrı katılım 
gösterdiği 8 Aralık’taki Sunum Geliş-
tirme Eğitimi’nde; UTİB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, 
‘Bir Fikrin Mi Var?’ Yapımcısı Fuat 
Sami ve Ufuk Batum’un liderliğinde 
adaylar projelerinin sunumlarını ya-
parak eksik yönlerini tamamlama fırsatı 
yakaladı. Toplam 74 projenin başvur-
duğu programda tüm elemeleri geçen 
16 proje, 21 Aralık’ta yapılacak finalde 
yarışacak. 

BAŞKAN ENGİN: NETWORKING,  
EN BÜYÜK ÖDÜL 
İnteraktif bir şekilde fikir alışveri-

şinin yapıldığı ve adayların proje su-
numlarını geliştirme imkanı bulduğu 
eğitimde Batum, “Ön elemeyi geçerek 
finale bir basamak daha yaklaşmak, 
büyük başarı. TechXtile sürecinde alınan 
tüm eğitimlerin girişimcilerimiz için 
ne kadar faydalı olduğunu gördüm. 
Katılan tüm adaylara network imkânı 
ve dereceye girenlere değerli ödüller 
sunan 21 Aralık’taki büyük final, giri-
şimcilerimiz için bir dönüm noktası 
olacak” dedi. UTİB Yönetim Kurulu 
Başkanı Pınar Taşdelen Engin ise, 
“UTİB olarak hayata geçirdiğimiz TechX-
tile girişimcilik platformumuz da her 
ne kadar fonlama ve yatırım yapma 
durumumuz olmasa da, tüm süreç bo-
yunca verilen eğitimler ve networking 
imkânı aslında en büyük ödüllerden 
biri. Tekstil ve hazır giyim sektörünün 
teknoloji ve yaratıcılığı harmanlayan 
yeni nesil girişimcilere ihtiyacı var. 
TechXtile platformu ile Start-Up’lar 
sadece kendilerine değil, tekstil dün-
yasına da inovasyon kazandırıyor” ifa-
delerini kullandı. (Bülten)

Yıldırım’daki okul öğrencileri, kitap oku-
manın gerekliliğine dikkat çekmek maksadıyla, 
insanların yoğun olduğu metro, meydan ve 
kafelerde kitap okuyarak farkındalık oluşturdu. 
Yaklaşık 40 kadar öğrencinin katıldığı etkinlik, 
çevredeki vatandaşlar tarafından taktirle kar-
şılandı. Emir Sultan Anadolu Lisesi Türk Dili 
ve Edebiyat Öğretmeni Hatice Bogoçlu yaptığı 
açıklamada, “Bugün öğrencilerim ile birlikte 
kitap okumanın önemi üzerine bir çalışma 
yaptık. Münazara Kulübü olarak toplu alanlarda 
kitap okumanın önemi ve kitap okumaya 
dikkat çekme maksadıyla birlikte çocuklarla 
kitap okuduk. Metroda, meydanlarda, kafelerde, 
sosyal yaşamın etkili olduğu alanlarda birlikte 
kitap okuyarak birlikte dikkat çekmeye çalıştık. 
Amacımıza ulaştığımıza inanıyorum. Bilhassa 
metro da bizimle birlikte kitap okuyan yolcularla 
karşılaştık ve çok olumlu geri dönüşler aldık. 
Aslında buradaki amacımız, kitap sosyal hayatın 
her yerinde, hep çantamızda olmalı. Her zaman 
kitabı çıkarıp okuyabilmeliyiz. Bu anlamda 
Münazara Kulübü olarak biz de buradayız de-
mek istedik” ifadelerini kullandı. 

“FİKİR SAHİBİ OLABİLMEK İÇİN  
KİTAP OKUMAYA BAŞLADIK” 
Bogoçlu, “Bu yıl okulumuzda ilk defa 

Münazara Kulübü açıldı ve tartışmak, fikirleri 
özgürce ifade etmek açısından çok önemli 
bir platform. Fakat münazaranın da çıkış 
noktası, tartışmadan önce bilgi sahibi ol-
maktır. Biz önce bilgi sahibi olup daha sonra 
fikir sahibi olabilmek için kitap okumaya 
başladık. Bu anlamda Bursa’da bir farkındalık 
çalışması yapmaya çalıştık” dedi. 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE ÇAĞRI 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne kendi ve 

öğrencileri için çağrıda bulunan Bogoçlu, 
“Gün içinde uzun bir süre yolculuklarda ge-
çiyor. Özellikle metro hatlarında bir ila iki 
saat vakit geçiriyoruz. Her zaman yanımızda 
kitap bulunduramayabiliriz. Bizim Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi’ne aslında bir çağrımız 
var. Metro hattı içerisine kitaplıklar koyma-
larını istiyoruz. Yolculuk esnasında oradan 
herhangi bir kitabı alıp gideceğimiz yere 
kadar biraz okusak, oradan bir cümle bile 
alsak hepimiz için çok faydalı olacaktır. Metro 
hatlarının içerisine küçük kütüphaneler oluş-
tururlarsa hem bizi, hem öğrencilerimizi çok 
mutlu ederler” şeklinde konuştu. Sosyal 
alanlarda kitap okumanın gerekliliğine dikkat 
çeken 10. Sınıf öğrencisi Mert Aziz, “Bugün 
hem münazarayı anlatmaya hem de kitap 
okumanın ne kadar gerekli bir şey olduğunu 
insanlara bahsetmeye geldik. İlk olarak met-
roya bindik. En çok insanın bulunduğu ve 
telefonların çokça kullanıldığı bir ortamda 
biz bir farkındalık oluşturup, kitap okuma 
alışkanlığımızı göstermeye çalıştık. Günü-
müzde çok fazla insan kitap okumaya karşı 
geri durabiliyor. Biz bunun tam tersi bir algı 
oluşturmaya çalıştık. Münazara Kulübü öğ-
rencileri olarak da kitap okuma alışkanlığına 
sahibiz. Bu nedenle bu ayrıcalığı göstermeye 
çalıştık hem de kitap okumanın ne kadar 
gerekli bir şey olduğunu vurgulamaya çalıştık. 
Amacımız, bu tür ortamlarda kitap okumanın 
gerekliliğini belirtmekti. Günümüzde insanlar 
metrolarda daha çok telefonlarla vaktini ge-
çiriyor. Biz bu algıyı değiştirmeye çalıştık. 
Yaptığımız etkinliğe yaklaşık 40 arkadaşımız 
katıldı. Kimimiz ayakta kimimiz oturduğu 
yerde çıkarıp kitaplarımızı okuduk. İnsanlara 
örnek olduğumuzu düşünüyoruz” dedi. (İHA)

UTİB bünyesinde bu yıl 4’üncüsü 
gerçekleştirilen Türkiye’nin en 
önemli girişimcilik programı 
TechXtile Start-Up Challenge 
maratonunda eğitimler sona erdi. 
Gözler, büyük finale çevrildi.

Emir Sultan Anadolu Lisesi 
Münazara Kulübü öğrencileri; 
sosyal alanlarda kitap okumanın 
gerekliliğine dikkat çekmek 
amacıyla metroda kitap okuma 
faaliyeti gerçekleştirdi.

Techxtıle Start-up Challenge’da 
büyük final 21 Aralık’ta

Metroda kitap okuma 
etkinliği

BUÜ Veteriner 
Fakültesi’nin  
EAEVE başarısı 
devam ediyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) 
Veteriner Fakültesi, ilk kez 2008 yı-
lında Avrupa Veteriner Eğitimi Ku-
rumları Birliği (EAEVE)’den aldığı 
akredite edilmiş fakülte unvanını 
24-27 Kasım 2022 tarihleri arasında 
yapılan değerlendirmelerin ardından 
bir kez daha sürdürmeyi başardı. 

BUÜ Veteriner Fakültesi, 1992 
yılında tam üye olduğu Avrupa Ve-
teriner Eğitim Kurumları Birliği (EAE-
VE) tarafından Kasım 2008 yılından 
bu yana akredite edilmiş Türkiye’nin 
sayılı fakülteleri arasında yer alıyor. 
En son 24-27 Ekim 2022 tarihleri 
arasında EAEVE tarafından gerçek-
leştirilen Re-visit sonucunda Veteriner 
Fakültesi, TAM AKREDİTE edilerek 
eğitim-öğretim hayatına devam edi-
yor. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet 
Saim Kılavuz da sonuçlarda katkısı 
bulunan tüm fakülte mensuplarını 
tebrik etti. 1992 yılından itibaren 
eğitim kalitesinin düzenli olarak ak-
redite edilebilmesinin ciddi bir so-
rumluluk olduğunu vurgulayan Prof. 
Dr. Ahmet Saim Kılavuz, aynı başa-
rının üniversite genelinde sürdürül-
mesi için çalışmaya devam ettiklerini 
söyledi. Alınan sonucun kendilerini 
son derece mutlu ettiğini vurgulayan 
Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Hüseyin Yıldız, “Uzun ve zahmetli 
bir çalışmanın sonucunda gerçekleşen 
bu başarının oluşumunda emeği ge-
çen başta akreditasyon kurulu olmak 
üzere tüm akademik ve idari perso-
nelimiz ile öğrencilerimize en içten 
dileklerimizle teşekkür ederiz. Ayrıca 
fakültemize maddi ve manevi des-
teklerini esirgemeyen üniversitemiz 
üst yönetimi ve yardımcı birimlerine 
teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde 
konuştu. (İHA)

Iskandar  
Widjaja Bursa’da 
konser verdi 

Bursa Bölge Devlet Senfoni Or-
kestrası’nın (BBDSO), “Dünya İnsan 
Hakları Günü” konserinde Keman 
virtüözü Iskandar Widjaja sahne aldı. 
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirilen konseri 
şef Theodore Kuchar yönetti. Konserde 
Franz Schubert in”‘Rosamunde Uver-
tür”, Henry Wıeniavskı’den “Keman 
Konçertosu No.1” ve Max Bruch’ den 
‘“Senfoni No.3” gibi eserleri BBDSO 
eşliğinde seslendirildi. Gecenin so-
nunda konuk sanatçı ve şefe BBDSO 
tarafından çiçek takdim edildi. (AA)

Ünlü şarkıcı Melike 
Şahin Bursalı  
müzikseverlerle buluştu

Ünlü şarkıcı Melike Şahin se-
vilen şarkılarını Bursalı müzikse-
verler için seslendirildi. 

Merinos Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 
konsere sanatseverler yoğun ilgi 
gösterdi. Şahin “Tutuşmuş Bera-
ber”, “Geri Ver”, “Pusulam Rüzgar 
“ ve “Kara Orman” gibi şarkılarını 
farklı yaş grubundaki hayranlarıyla 
söyledi. Gecenin sonunda Melike 
Şahin ve orkestrasının performan-
sı, sanatseverler tarafından uzun 
süre alkışlandı. (AA) 
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Ulaşımdan altyapıya, spordan tarihi 
ve kültürel mirasa kadar her alanda Bur-
sa’yı geleceğe taşıyacak projeleri kararlı 
adımlarla hayata geçiren Büyükşehir Be-
lediyesi, halkın huzur ve güvenliğinin 
sağlanması noktasında gerekli yatırımları 
da gerçekleştiriyor. Halkın can ve mal 
güvenliğini doğrudan etkileyen en önemli 
belediyecilik hizmeti olan itfaiye teşki-
latını ekip ve ekipman yönünden sürekli 
güçlendiren Büyükşehir Belediyesi, olası 
yangında en kısa sürede müdahale ve 
söndürme hedefliyor. Halen 643 personel 
ve 143 araç ile 28 istasyonda itfaiye hiz-
meti veren Büyükşehir Belediyesi, hem 
ekip hem de ekipman olarak teşkilatı 
sürekli takviye ediyor. 

GÜÇLÜ İTFAİYE, GÜVENLİ KENT 
Bursa’yı yangınlara karşı daha güvenli 

bir kent haline getirmek amacıyla itfai-
yenin araç filosuna sürekli takviye yapan 
Büyükşehir Belediyesi, son olarak geçti-
ğimiz Haziran ayında 7 yeni itfaiye aracı 
ve 25 yangın söndürme su tankerini 
hizmete almıştı. 2022 yatırım progra-
mında yer alan 16 yeni itfaiye aracı daha 
hizmet kervanına dahil oldu. Yeni alınan 
5 adet merdivenli itfaiye aracı, 8 adet 
dar sokak müdahale aracı, 2 adet platform 
itfaiye aracı ve 1 adet temiz hava solunum 
cihazı dolum ve taşıma itfaiye aracıyla 
itfaiye filosu güç kazandı. Öte yandan 
bu yıl içinde gerçekleşmesi planlan 85 
kişilik itfaiye eri memur alımı çalışmaları 
da tamamlanma aşamasına geldi. 

KIRSALA TAKVİYE 
Kırsal mahallelerde de yangına karşı 

tedbirleri artıran, 95 kırsal mahallede 
571 kişiyle gönüllü itfaiyecilik hiz-
meti veren Büyükşehir Belediyesi, 
Haziran ayında alınan 25 adet su 
tankerinin ardından kırsal bölge-
lerde hizmet vermek üzere 25 
adet daha traktör arkası su tan-
kerini filoya dahil etti. Yeni tan-
kerler; Büyükorhan’ın Danaçalı, 
Harmancık’ın Gedikören ve Alutça, 
İnegöl’ün Hamitabat, Mezitler, Hilmiye 
ve Saadet, İznik’in Kırıntı ve Müşkile, 
Karacabey’in Beylik, Ortasarıbey ve Mu-
ratlı, Keles’in Haydar, Kestel’in Narlıdere, 
Mudanya’nın Çekrice ve Esence, Mus-
tafakemalpaşa’nın Şehriman, Soğukpınar, 
Körekem ve Yenibalçık, Orhaneli’nin Sü-
leymanbey ve Erenler, Orhangazi’nin 
Heceler ve Yenişehir’in Marmaracık ve 
Burcun mahallelerinde hizmet verecek. 

İTFAİYEYE YATIRIM SÜRÜYOR 
Yeni araçların hizmete alınması tö-

reninde konuşan Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Alinur Aktaş, itfaiye teş-
kilatının daha da güçlenmesi için yatı-
rımların devam ettiğini kaydetti. İtfaiye 

e k i p -
lerinin bu yıl 8 

bin 557’si yangın olmak üzere toplam 
18 bin 157 olaya müdahale ettiğini kay-
deden Başkan Aktaş, “İtfaiye teşkilatı-
mızın, olası felaketlere karşı sürekli 
hazır ve ihtiyaç duyulan donanımlara 
sahip bir birim olması için gerekli ön-
lemleri alıyoruz. Bilindiği gibi yangın 
ve diğer afetlere müdahalede ilk daki-
kaların çok büyük önemi var. İşte burada 
bizim gönüllülerimiz devreye giriyor. 
Kırsal bölgelerde teşkilatımızın elini 

güçlendiren gönüllülerimizin kullanı-
mına sunulmak üzere bugün 25 ma-
hallemize traktör arkası yangın sön-
dürme su tankeri dağıtımı gerçek-
leştiriyoruz. Bugün hizmete aldı-
ğımız 25 adet traktör arkası yangın 
söndürme su tankerleri ile toplam 
120 adet su tankeri ile hizmet ve-

rilmiş olacak. İtfaiye araçları nokta-
sında da 2022 yılları yatırım planı 

içinde yer alan toplam 23 adet itfaiye 
aracı yatırımlarımızın ilk bölümü olan 
7 adet itfaiye aracı Haziran ayında hiz-
mete alınmıştı. Bugün bu yatırımımızın 
ikinci bölümü olan 16 itfaiye aracını da 
hizmete alıyoruz. 85 kişilik itfaiye eri 
memur alımı çalışmalarımız tamam-
lanmak üzere. Yeni Karacabey itfaiye 
grubu binası inşaatı devam ediyor. Or-
haneli – Büyükorhan itfaiye grupları 
binaları ihalesi sonuçlandı. Keles – Har-
mancık itfaiye grubu binaları için gerekli 
çalışmalar yapılıyor. Teşkilatımıza ka-
zandırdığımız itfaiye araçlarının hayırlara 
vesile olmasını diliyorum” diye konuştu. 
(Bülten)

Edinilen bilgiye göre, Bursa’ya başka 
şehirlerden geldikleri tahmin edilen bir 
grubun yasa dışı yollardan silah satışı yap-
tıkları ihbarını alan Bursa Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür-
lüğü (KOM) ekipleri, şüpheli şahısları 
takibe aldı. 3 aylık teknik takip neticesinde 
çete üyelerinin çocuklara da kuryelik yap-
tırıp bir noktadan bir başka noktaya silah 
taşıttıklarını belirleyen polis ekipleri, ço-
cukları takip ederek çetenin gerçek üyelerine 
ulaştı. Yıldırım ilçesinde şeftali tarlalarının 
arasına gizlenen çete üyeleri sevkiyata ha-
zırlandıkları sırada düğmeye basan KOM 
polisi, önce kuryelik yapan E.Ö. (15) ve 

M.B. (17) isimli iki çocuğu gözaltına aldı. 
Çocukların taşıdığı kutuda 25 adet montajı 
yapılmış kuru sıkıdan bozma görünümlü 
ancak yeni imal edilmiş silah ele geçirildi. 
Çocuklarla buluşmaya hazırlanan çete üye-
leri M.A. (23), H.Ö. (26), M.F.S.(23) de 
polis tarafından tarlada kıskıvrak yakalandı. 
Sevkiyata hazırlandıkları belirtilen şüpheli 
şahıslar polis ekiplerini karşısında görünce 
tarlaya kaçtılar ancak çok geçmeden hepsi 
tek tek yakalandı. Öte yandan, çetenin 
Nilüfer’de atölye olarak kullandığı bağ 
evine de baskın yapan polis, burada da 35 
adet montajı tamamlanmış silah ile 66 
adet şarjör, 87 adet namlu, 84 adet fişek 
yatağı, 5 adet fişek ele geçirdi. Emniyetteki 
sorgusu tamamlanan şüphelilerden yaşı 
büyük 3’ü polis ekiplerince adliyeye sevk 
edilirken, 2 çocuğun ise sorgusunun çocuk 
şube tarafından yapıldığı belirtildi. Olayla 
ilgili tahkikat sürüyor. (İHA)

Bursa İtfaiyesi yeni 
araçlarla güçleniyor

Büyükşehir Belediyesi 
halkın can ve mal 

güvenliğini doğrudan 
ilgilendiren en önemli 
hizmetlerden biri olan 

itfaiye teşkilatını  
her geçen gün 

güçlendiriyor. Haziran 
ayında 7 yeni itfaiye 

aracı ve 25 yangın 
söndürme su tankeriyle 

güçlenen itfaiye 
filosuna şimdi de 16 

itfaiye aracı ve 25 
yangın söndürme su 

tankeri eklendi.

Bursa’yı kana bulayacaklardı!
Bursa’da silah parçalarını şehre 
sokup atölye olarak kullandıkları 
bağ evinde toplayarak, değerinin 
çok altında fiyatlara piyasaya 
sürdükleri iddia edilen silah 
çetesi, polis tarafından çökertildi. 
Çocuklara da kuryelik yaptırıp 
silah taşıttıkları belirlenen çetenin 
atölye olarak kullandığı bağ evine 
baskın yapan KOM ekipleri, 
zanlıları kıskıvrak yakaladı.

Bursa’da bir evde çıkan kavgada 
bıçakla yaralanan genç kaldırıldığı 
hastanede hayatını kaybetti. 

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım’a 
bağlı Meydancık Mahallesi’nde bir 
evden kavga sesleri duyan vatan-
daşlar, durumu polise bildirdi. İh-
bar üzerine olay yerine gelen polis 
ekipleri ikamet içinde bıçak dar-
besiyle yaralanan İ.A. (20) ile kar-
şılaştı. Polis ekiplerince sağlık gö-
revlilerine bilgi verildi. Olay yerine 
hemen gelen sağlık ekipleri yaralıyı 
bölgedeki en yakın hastaneye gö-
türdü. Yaralı genç, hastane dok-
torlarının tüm müdahalesine rağ-
men kurtarılamayarak hayatını 
kaybetti. Öte yandan, polis ekipleri 
olay yerinden kaçan şüpheliyi ya-
kalamak için çalışma başlattı. (İHA)

Evinde bıçakla 
yaralanan genç 
hastanede öldü

Bıçkıya ellerini 
kaptırdı

İnegöl mobilya sanayinde faa-
liyet mobilya atölyesinde meydana 
gelen olayda elini bıçkıya kaptıran 
işçinin ve parmakları koptu. 

İnegöl’deki olay, Mahmudiye 
Mahallesi 1. Akasya Sokakta faa-
liyet gösteren bir mobilya atölye-
sinde meydana geldi. Bıçkıda ahşap 
kesimi yapan işçi Sinan Ö.(40), 
bir anlık dikkatsizlik sonucu sol 
elini makineye kaptırdı. Sol elinin 
3 parmağı kopan işçi yaralandı. 
Yaralı işçi, olay yerine sevk edilen 
112 Acil Servis Ambulansıyla İne-
göl Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
İşçi, kopan parmaklarıyla Uludağ 
Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk 
edildi. Polis olayla ilgili inceleme 
başlattı. (İHA)



Yangın, sel, deprem ve heyelan 
gibi doğal afetlerde gerek müdahale 
ekipleri gerekse de sosyal destekler 
ile yardıma koşan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Marmaris’teki yangınlar 

ile Artvin ve Kastamonu’daki sel fela-
ketlerinin ardından, şimdi de Antal-
ya’da yaşanan sel felaketi üzerine BUS-
Kİ ekiplerini bölgeye gönderdi. An-
talya’nın Kumluca ve Finike ilçelerinde 
sağanak yağışın ardından 497 araç, 
100’ün üzerinde konut, bine yakın 
işyerinde hasar oluşurken; yaraların 
sarılması için ülke genelinde başlatılan 
seferberliğe BUSKİ de katıldı. Kanal 
temizleme aracı ile Antalya’nın Kum-
luca ilçesinde çalışmalara başlayan 
BUSKİ ekipleri, tıkanan kanalları aç-
manın yanında su tahliye işlemlerine 
de destek vererek, bölgede hayatın 
bir an önce normale dönmesi yönünde 
gayret sarf ediyor. (İHA)
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Atatürk ismi üzerinden iki partinin 

adeta ölümüne bir istismar savaşı var. 
Bunlardan biri CHP diğeri de İYİ Parti. 
Son Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı-
sı’nda İYİ Parti Grup Sözcüsü Adnan 
Akın, Büyükşehir Belediye Stadyumu’nun 
isminin Atatürk Stadyumu olarak değişti-
rilmesini önermiş. Koca İYİ Parti’nin geliş-
tirebildiği siyaset bu yani. 

İYİ Parti’de çok önemli çok yetkin 
isimler var. Mesela İYİ Parti Meclis Grup 
Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlı-
oğlu.  Her sözünde bir kıymet, bilgi ve de-
rinlik var. Öyle popülist şovlar yaparken 
göremezsiniz. Bilgi birikimi ve siyasi tec-
rübesi ile bakar olaylara ve ona göre yo-
rumlar. Bir yanda İsmail Tatlıoğlu tavrı ve 
tarzı öne çıkarken bir yandan da piyes, po-
lemik, istismar kültürü ile siyaset yap-
maya çalışan taşra teşkilatları var. İkisi de 
Bursa’da ve taban tabana zıt bir görüntü 
veriyor.  

Örneklersek. Misal Dimyat’a pirince 
giderken evdeki bulgurdan olma sözünü 
doğrulayan bir hikaye yaşadı Bursa. Bü-

yükşehir Belediyesi’ni su faturaları üzerin-
den hedefe koyan hatta BUSKİ önünde su 
sayacı kıran İYİ Parti Bursa teşkilatının is-
tismar siyaseti üzerine Büyükşehir Bele-
diye Meclisi ilçeler adına toplana katı atık 
bedellerini faturalardan çıkardı. İlçe bele-
diyeleri (ki faturaları katlayan zaten bu be-
dellerdi) o kaynaktan mahrum kaldı. Yani 
iktidarı yıpratmak isterken asıl sıkıntıyı 
kendi ittifak ortaklarının belediyelerine çı-
karmış oldular.  

Büyükşehir Belediyesi’nin önceki gün 
yapılan meclis toplantısında İYİ Parti 
Grup Sözcüsü Adnan Akın, söz alarak 
Büyükşehir Belediye Stadyumu’nun ismi-
nin Atatürk Stadyumu olmasını önerdi. 

Futbol artık bir sanayi olmuş e her alanı 
ticarileşmiş bir sektör. Stadyumlar da fut-
bol mabetleri. Artık stadyumların isim-
leri için milyonluk anlaşmalar yapılıyor. 
Bursa Stadyumu için de sponsor arayış-
ları sürüyor.  

Ancak bakıyoruz ki İYİ Parti’nin Ata-
türk üzerinden bir istismar siya-
seti bu sürece damga vuracak. 
Bizim de burada bir önerimiz 
olsun. İYİ Parti Bursa Stad-
yumu’na isim sponsoru olsun. 
Hem Bursaspor için bir kaynak 
oluşturmuş olsunlar hem de ör-
neğin 10 yıllığına bir anlaşma ya-
pılarak Bursa Atatürk Stadyumu 
olarak istedikleri ismi koydurmuş 
olsunlar. Atatürk sevgileri de Bur-
saspor sevgileri de bu şekilde is-
patlanmış olsun.  

Çok zengin İYİ Partili işadam-
ları var. Partileri adına onlar mesela kay-
nak ayırabilir ve stadyumun isim hakkını 
alırlar. İYİ Parti‘de sadece söylemde değil 
eylemde bir iş yapmış olur ve Bursa Stad-
yumu’nun adını Atatürk olarak değiştir-
miş olur. İbrahim Alagöz örneğin bu 
konuda öncü olabilir. Daha niceleri var. 
Saysak onlarcası var. Yani mecliste şov 

yapmanın ötesine geçmeyi İYİ Parti Bursa 
teşkilatı.  

Gelelim stadyum ismine. Daha doğ-
rusu Atatürk istismarına. Atatürk’e olan 
sevgi ve saygıyı onun ismini bulduğunuz 
her yere yazarak göstermeniz sadece şekil-
cilik olur. Oysa gösterdiği hedeflere doğru 

çalışmak çok daha isabetli olur.  
Mesela dağlara taşlara, stadyumlara, 

okullara, caddelere, Köprülere, ormanlara, 
parklara, havaalanlarına vs Atatürk adını 
yazan Kemalist rejim, bundan kaynaklı bir 
teknolojik ilerleme, bir sanayi devrimi vs 
elde edememiş. Oysa Atatürk’ün ismi üze-
rindeki hassasiyet ülkeye gösterdiği hedef-

lere gösterilse, belki bugün bambaşka bir 
Türkiye’yi yaşıyor olurduk.  

Atatürk ismi üzerinde tepinmek ye-
rine Atatürk’ün gösterdiği hedeflere doğru 
çalışmak ve onun eseri olan Cumhuriyeti 
bundan çok öteye götürmek içi kafa yor-
mak stadyumun ismine takılmaktan çok 

daha önemli. Atatürk’ü en 
çok seven onun ismini dağ-
lara taşlara yazan değil, onun 
gösterdiği hedeflere gecesini 
gündüzünü katarak çalışan-
lardır. Yoksa sabahtan ak-
şama kadar Atatürk şiiri 
okuyarak ne vatana millete ne 
de Atatürk’e sevgi gösteril-
mez.  

Kurduğu devleti en te-
peye taşımak için gayret edip 
çalışmak lazım, Adnan Akın 
Bey. Hadi bakalım. Bursaspor 

zor durumda ve eğer stadyumun isim 
hakkına ciddi bir para yatırırsanız bu zor-
luktan kurtulabilir. Böylece Bursaspor 
Atatürk’ün gösterdiği yolda gençler yetiş-
tirme imkanı bulur. Onlar da şampiyon 
olup Atatürk Türkiye’sini her platformda 
gururla en yükseğe taşır. İYİ Parti için çok 
iyi bir proje olur. Ne dersiniz?

İYİ Parti isim 
sponsoru olsun!

Alpaslan 

YILDIZ
alpaslanyldz@gmail.com

Yurdun pek çok yerinden gelen so-
kak hayvanlarına uygulanan şidde-
tin görüntülerinden etki-
lenen BTÜ Hayvanları 
Anlama ve Koruma 
Topluluğu üyeleri, 
geri dönüşüm 
malzemelerini 
yuvaya dönüştü-
rerek, yerleşke-
lerdeki belirledik-
leri noktalara koy-
du. Duyarlı öğren-
cilerin görev aldığı 
Hayvanları Anlama ve Ko-
ruma Topluluğu’nun yürüttüğü 
“Kedi Evi” sosyal çalışmasının BTÜ 
Mobilya ve Ahşap Uygulama ve Araş-

tırma Merkezi’nin (MAUM) desteği 
ile gerçekleştirdi. Topluluk üyeleri, 

geri dönüşüm malzemele-
rinden hazırlanan kedi 

evlerini MAUM’un 
Mimar Sinan Yer-

leşkesindeki tesi-
sinden, Rektör 
Prof. Dr. Arif Ka-
rademir ile bir-
likte teslim aldı. 

Teslimatta, Or-
man Fakültesi De-

kanı Prof. Dr. Murat 
Ertaş ve MAUM’un yö-

neticileri de hazır bulundu. Rek-
tör Karademir,  BTÜ öğrencilerinin 
sokak hayvanları konusunda göster-

dikleri duyarlılığın örnek nitelikte ol-
duğunu söyledi. Özellikle, sokak hay-
vanlarının barınmaları ile ilgili far-
kındalık oluşturmayı hedefleyen pro-
jedeki kedi evlerinin imalatında kul-
lanılan materyallerin sürdürülebilirlik 
anlamında, ayrı bir önem taşıdığını 
ifade etti. Malzemelerin yerleşkede 
yapılan inşaatlardan arta kalan mal-
zemelerin geri dönüştürülmesi ile elde 
edildiğini kaydeden Karademir, çalışma 
kapsamında öğrencilerin bir diğer sos-
yal sorumluluk konusu olan sürdürü-
lebilirlik olgusunu da deneyimleme-
lerinden mutlu olduğunu kaydetti. 
Karademir, proje çerçevesinde yapı-
lanların sayısal olarak değil, kamuo-
yunda oluşturdukları farkındalık kap-

samında değerlendirilmesi gerektiğini 
belirtti. Bu anlamda, öğrencilerin çok 
değerli bir faaliyet yürüttüklerini söz-
lerine ekleyen Karademir, BTÜ Kedi 
Evi Projesinde emeği geçen Hayvanları 
Anlama ve Koruma Topluluğu üyesi 
öğrencilere ve MAUM personeline te-
şekkür etti.  

 (Bülten)

BTÜ’lü gençlerden 
kedilere yuva 

Bursa Teknik 
Üniversitesi (BTÜ) 
öğrencileri, sokak 

kedilerini geri 
dönüşüm 

malzemeleri ile 
yuva sahibi yaptı.

Yıldırım Belediyesi, çocukları dünyaya 
gelen ailelerin mutluluklarına ortak oluyor. 
Yıldırım Belediyesi ‘Sizin İçin Buradayız’ 
ekipleri aileleri ziyaret ederek, dünyaya 
gözlerini yeni açan minik bebekler için 
‘hoş geldin bebek seti’ hediye ediyor. 
Projeyle anne ve babaların mutluluklarına 
ortak olunurken, bebeklerin ilk ihtiyaç-
larının giderilmesine de katkı sağlanıyor. 
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 
Karapınar Mahallesi ziyaretleri kapsa-

mında Aybey ailesini ziyaret edip bebeğini 
yeni kucağına alan aileyi tebrik etti ve 
hane halkıyla sohbet etti. 

“BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ” 
Yıldırım’ın büyük bir aile olduğunu 

vurgulayan Belediye Başkanı Oktay Yıl-
maz, “Biz büyük bir aileyiz ve yeni doğan 
her yavrumuz da bu ailemizin bir ferdi. 
Gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretler ile ai-
lelerimizin yanlarında olmaya ve bu özel 
anlarını paylaşmaya gayret ediyoruz. 
Tüm yeni doğum yapan annelerimizi 
tebrik ediyor, kendilerine ve yavrularına 
sağlıklı uzun ömürler temenni ediyorum” 
ifadelerini kullandı. Anne Büşra Aybey, 
“Ziyaretlerinden dolayı Yıldırım Belediye 
Başkanımız Oktay Yılmaz’a çok teşekkür 
ediyorum” diye konuştu. (Bülten)

Yıldırım’a hoş geldin bebek

Yıldırım’da yeni doğan bebeklere 
ait ihtiyaçların giderilmesine katkı 
sağlamak ve ailelerinin 
mutluluğuna ortak olmak amacıyla 
bebek sahibi olan ailelere “hoş 
geldin bebek seti” hediye ediliyor.

Bursa’yı güçlü altyapıya 
kavuşturmak için yoğun çaba 
sarf ederken, farklı şehirlerde 
meydana gelen doğal afetler 
sonrası yaraların sarılması için 
canla başla çalışan BUSKİ 
ekipleri, Antalya’nın Kumluca 
ilçesinde de selin izlerini silmek 
için yoğun mesai harcıyor.

BUSKİ ekipleri Antalya’da!

İnegöl’ün yükselen değeri tu-
rizm, yurt içi ve yurt dışında tanı-
tılmaya devam ediyor. Bu çerçevede 
Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma 
Birliği’nin misafiri olarak Bursa’ya 
gelen Azerbaycan ve Kazakistan’dan 
seyahat acentesi temsilcileri için 
bir günlük İnegöl İnfo Turu düzen-
lendi. 

Turizm değerleriyle dikkat çeken 
ve bu alanda atılan adımlarla önemli 
mesafe kat eden İnegöl’ün yurt içi 
ve yurt dışında tanıtılmasına yönelik 
çalışmalar sürüyor. Turizm alanında 
çok zengin bir arşive sahip olan; 
kaplıcaları, tarihi değerleri, gastro-
nomi değerleri, eşsiz doğası ve daha 
pek çok özelliği ile gelen turistlerin 
hayran kaldığı İnegöl, Perşembe 
günü özel bir heyeti ağırladı. İnegöl 
Belediyesi’nin de üyesi olduğu Bursa 
Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’nin 
misafiri olarak Bursa’ya gelen Azer-
baycan ve Kazakistan’dan seyahat 
acentesi temsilcileri, İnegöl İnfo 
Turu ile şehrin turizm değerlerini 
keşfetme fırsatı buldu. 

İNEGÖL’ÜN DEĞERLERİNİ  
YERİNDE KEŞFETTİLER 
İnegöl Belediyesi rehberliğinde 

gün boyu şehri gezen 13 Azerbaycan 
ve 2 Kazakistan olmak üzere toplam 
15 kişilik seyahat acentesi temsilci-
leri, İnegöl’e hayran kaldı. İnegöl 
İnfo Turu doğrultusunda heyet; mo-
bilya sektörünün vitrini konumun-
daki alışveriş merkezini, alternatif 
sporlar alanında hizmet veren DOS-
TUM tesisleri, tarihe ışık tutan Kent 
Müzesi ile Mobilya Müzesi ve bu 
bölgede İshakpaşa Camii ile Tarihi 
Kapalı Çarşı bölgesi, 3 milyon yıllık 
tarihe sahip, Türkiye’nin en büyük 
ikinci mağarası olma özelliğini taşı-
yan Oylat Mağarası ile şifalı sularıyla 
dertlere derman olan, doğasıyla ya-
şam enerjisini arttıran Şifalı İnci 
Oylat Kaplıcalarını gezip yerinde 
görme fırsatı buldular. Özellikle Oy-
lat’ın doğası ve şifalı suyun özellikleri, 
konukları oldukça heyecanlandırdı. 
Gün boyu İnegöl’ü gezen heyet, ak-
şam yemeğinde ise Belediye Başkanı 
Alper Taban ile bir araya geldi. 
Burada İnegöl Köftesinin de tadına 
bakan seyahat acentesi temsilcileri, 
İnegöl’ün turizm değerleri karşısında 
büyük heyecan duyduklarını ifade 
ettiler. Başkan Taban da konuklara 
İnegöl’ün tanıtımına sağlayacakları 
katkı için teşekkür ederek ülkele-
rinden ve bulundukları şehirlerden 
misafirler beklediklerini iletti. (İHA)

İnegöl’ün  
değerleri yabancı 
turistlere tanıtılıyor
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Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 
güvenilir ve yeterli gıdaya ulaşımın 
kritik önem arz ettiği günümüzde, 
katma değerli üretim ile birlikte, ta-
rım ve gıda sektörünün uluslararası 
rekabet gücünü artırmak hedefiyle 
çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. 
Bu çerçevede kent içinde kalan ve 
büyümekte zorlanan, gıda alanında 
faaliyet gösteren firmaları, şehrin 
dışında kurulması planlanan Gıda 
Sektörü Kümelenme Alanı ile düzenli 
bir alanda toplamak için harekete 
geçtiklerini söyleyen Özer Matlı, 
“Bursa Büyükşehir Belediyesi öncü-
lüğünde, şehrin tüm dinamiklerinin 
de desteği ile Bursa Ticaret Borsası 

olarak, kentimizin coğrafi konumu-
nun, sanayisinin, tarımsal üretim 
gücünün ve ticari yeteneklerinin si-
nerjisi ile ülkemizin üretim yüzyılı 
vizyonu doğrultusunda bir ilke baş-
lamanın heyecanını yaşıyoruz” dedi. 

Sektörün nitelikli ürünler ortaya 
koyarak büyümesinin önündeki en-
gellerin başında yer sıkıntısının gel-
diğini dile getiren Özer Matlı, “Özel-
likle gıda sektöründe faaliyet gös-
teren firmalarımızın ölçekleri her 
geçen gün büyüyor ancak hızlı 
şehirleşmeyle beraber bu fir-
malar kent içinde sıkışıp kaldı. 
Katma değerli üretimi, ihra-
catı, istihdamı odağına alan 
firmaların önünü açmamız ge-
rekiyor. Öncelikli olarak 
Bursalı firmalar başta 
olmak üzere tüm Tür-
kiye’ye açmayı plan-
ladığımız proje çerçe-
vesinde gıda alanında 
üretim yapan firma-
larımızı, KOBİ’leri-
mizi teknoloji odaklı 
yeni nesil lojistik im-

kanlarıyla donatılan, sürdürülebilir 
tarım ekosistemi ve doğanın geleceği 
için ekolojik çözümlerle planlanan, 
çevre dostu kümelenme alanında 
bir araya getirmeyi arzuluyoruz” 
diye konuştu. 

Gıda Sektörü Kümelenme Alanı 
ile şehrin içinde sıkışıp kalan ve 
hareket kabiliyetleri azalan firma-
ların üretimlerini ve ihracatlarını 
artırmalarına imkân sağlanacağını 
vurgulayan Bursa TB Yönetim Ku-

rulu Başkanı Özer Matlı, “Hayata 
geçirmeyi planladığımız proje 
ile yoğun kentleşmenin neden 
olduğu trafik başta olmak üze-
re pek çok sorunun çözümüne 

de katkı sunmuş olacağız. Tüm 
bunların yanı sıra kü-
melenmenin etkisi 

ve soğuk zincir, ko-
rumalı coğrafi işa-
ret, korumalı 
menşei işaret gibi 
sistemlerin im-
kanları ile işlen-
miş gıda hacmi-
nin artırılması-

nı ve küresel piyasalarda söz sahibi 
olmayı hedefliyoruz” dedi. 

Kurulması planlanan kompleks 
ile firmalar arasında rekabet ve ay-
rışma yerine ortak bir ticaret zinciri 
oluşturarak, sağlanacak verimlilik 
artışı ile istihdama da katkı koymayı 
amaçladıklarını söyleyen Başkan 
Özer Matlı, “Gıda sektöründe üretim 
ve pazarlamanın yanında, pazarlama 
kanallarının kısaltılması, ürünlerin 
ambalajlanması, taşınması ve de-
polanmasına yönelik standartların 
uygulamaya alınması, ürün zayia-
tının en aza indirilmesi ve piyasanın 
elektronik ortamda takibi gibi ve-
rimliliği sağlayacak altyapı imkanları 
sektörde büyümenin anahtarı haline 
gelmiştir. Türkiye, Asya’dan kayan 
taleplerin merkezi olurken, otoyol, 
hızlı tren, deniz ve hava yolu gibi 
büyük altyapı yatırımları ile ulaşım 
ve lojistik açıdan ön plana çıkan 
Bursa, kümelenme alanı ile bölgesel 
bir cazibe merkezi olacağı gibi, gıda 
sektörünün Avrupa’ya açılan kapısı 
haline gelecektir” ifadelerini kul-
landı. (İHA)

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tur-
kuvaz Medya Grubu’ndan Sabah Ga-
zetesi’nin düzenlediği, “Türkiye İh-
racat Seferberliği Sağlık Hizmeti İh-
racatı Zirvesi”ndeki konuşmasında 
yılın sonu yaklaşırken ihracatın gel-
diği noktaya ilişkin bilgi verdi. Yıl 
sonu ihracat rakamlarında geçen se-
neki hedefin altında kalınmayacağı-
nın altını çizen Muş, “Yılın tamam-
lanmasına 15 gün kaldı, ihracatta 
geçen sene koyduğumuz hedefin al-
tında kalmayacağız. Geçen seneki 
hedefimiz 250 milyar dolardı, onun 
üstüne çıkacağız. Dış talepte bir ya-
vaşlama söz konusu, özellikle son 
dönemdeki faiz artışlarından oralarda 
bir yavaşlama söz konusu. Bunu biz 
minimum etkiyle geçmesi için çaba-
lıyoruz, burada ciddi bir resesyona 
girmemesini bekliyoruz. Yılın ikinci 
yarısından itibaren artış trendimiz 
devam ediyor fakat dışardaki talep-
teki düşmeden kaynaklı azalarak ar-
tan bir trendimiz söz konusu.” de-
ğerlendirmesini yaptı. 

“80 milyar dolarlık ilave hedefimiz 
var, uzak ülkelere gitmek, pazarı çe-
şitlendirmek istiyoruz.” diyen Muş 
şöyle devam etti: “Buradaki aktivi-
telerimizi 2023 yılı itibarıyla daha 
da yoğunlaştırıyoruz. Bu yıl içinde 
pariteden de ciddi problem yaşadık. 
Eğer parite yılın başındaki gibi 1,20 
seviyelerinde olsaydı, biz bugün ilave 
13 milyar dolar daha fazla ihcacattan 
bahsediyor olacaktık. Paritedeki sert 
düşüş o da olumsuz yansıdı. Hepsi 
üstüste gelince geçen senenin altında 
kalmayacağız ama ileriye dönük pro-
jeksiyonlarımızın da gerisinde kalmak 
isteniyoruz. Aralık ayında da geçen 
senin üstünde gidiyoruz, altında kal-
mayacağız.” 

“HİZMET İHRACATINDA  
BÜYÜMEK İSTİYORUZ” 
Bakan Muş, konuşmasında hizmet 

sektörü ihracatının ihracattaki yerine 
de değindi. İzlenen teşvik politika-
larına ilişkin bilgi veren Muş, hizmet 
ihracatında yapılan çalışmalara işaret 
ederek, çok ciddi teşvikler verdiklerini 
anlattı. Muş, “Burada bir taraftan 
istatistiklere çalışmak zorundayız. 
Yaptığımız ihracatın istatistiklere 
yansımasını bekliyoruz. Bunu ne ka-
dar iyi yansıtırsak, tamamını ölçersek 
çalışmalara yansıyacak. Bu alanda 
büyümek istiyoruz. Bu alanı hem fi-
nansman hem teşvik olarak destek-
leyeceğiz. Terminoloji ve odağımızı 
hem mal hem hizmet ihracatı olarak 
ifade edeceğiz.” dedi. Sağlık hizmeti 
ihracatının destek kapsamına alın-
dığından beri desteklemeye devam 
ettiklerini bildiren Muş, Türkiye’nin 
burada ciddi bir potansiyelinin bu-
lunduğunu dile getirdi. 

Muş, üniversite hastanelerinin 
buradan istenen payı alamadığının 
altını çizerek, “Orada bazı mevzuat 
değişiklikleri yapmak gerekiyor. Bunu 
Yükseköğretim Kurumu ile görüşü-
yoruz, bunu aşmak istiyoruz. Özel-
likle yazılım ihracatı ve sağlık hiz-
metleri ihracatında onları çok ciddi 
şekilde desteklemek istiyoruz. Teşvik 
sistemimizden üniversitelerinde ya-
rarlanmasını istiyoruz. Mevzuat de-
ğişikliğini bir an önce yapmak isti-
yoruz. Yıl bitmeden ya da ocak ayı 
içerisinde mevzuat değişikliğinin bit-
mesini bekliyoruz.” ifadelerini kul-
landı. Dizi ve film ihracat rakamlarına 
ilişkin bilgi veren Muş, bu sene 1 
milyar doların yakalanmak istendi-
ğini, bu alanın sadece bir ihracat ola-
rak görülmediğini bu alanın destek-

lenmesinin ülke tanıtımı başta olmak 
üzere bir çok faydası bulunduğunu, 
bu sene bu alana ciddi bir kaynak 
ayıracaklarını söyledi. 

“ENFLASYONDA DÜŞÜŞÜ  
YAKALAYACAĞIZ” 
Bakan Muş, konuşmasına şöyle 

devam etti: “Enerji fiyatlarının biraz 
makulleşmesi, emtia fiyatlarındaki 
düşüşler, özellikle son dönemde kur-
da yakaladığımız istikrarla birlikte 
bunun enflasyon rakamlarına yan-
sıyacağına görüyoruz. Enflasyondaki 
düşüşün iç fiyatlara yansıtılacağını 
düşünüyorum. Türkiye’de rekabetçi 
piyasayı tesis etmekle görevli ku-
rumlar var, bu tesis edildikten sonra 
iç piyasaya yansıyacaktır. Kurallara 
uymazsanız müeyyideye katlanırsı-
nız. Türkiye’de sanayicinin, iş insan-
larının kurallı ekonomiden yana ol-
duklarını düşünüyorum. Suistimal 
edene de hukuki yaptırım neyse onu 
uygulayacağız. Ekim, kasım, aralık 
aylarında Türkiye’nin fiyat istikrarı 
konusunda hem dış ticaret hadlerinde 
çok daha farklı bozulmalar olacağı 
ile alakalı tahminler yürütülüyordu 
dünyada, bunların hiçbiri gerçekleş-
medi, Türkiye belli bir istikrarı ya-
kaladı. Hem dış ticaret dengesinde 
hem finansal piyasalardaki istikrarla 
beraber önümüzdeki dönemde en-
flasyonda düşüşü yakalayacağımızı 
düşünüyorum. “ 

“GIDA ENFLASYONU TÜM  
DÜNYADA ORTALAMA  
ENFLASYONUN ÜZERİNDE” 
Mehmet Muş, AB’nin karbon ver-

gisi uygulamasına ilişkin yaptığı de-
ğerlendirmede “AB bu yeşil mutaba-
katı açıkladı fakat biz bunun tarife 
dışı bir engel olmasını beklemiyoruz 
ve ümit etmiyoruz, düşünmek iste-

miyoruz. Bunun bir rekabet unsuru 
olarak kullanılmaması gerekiyor. Yeşil 
mutabakatı tarife dışı engel olarak 
önümüze koymamalarını bekliyoruz. 
Türkiye dünyayı en az kirleten ülke-
lerin başında geliyor.” dedi. Market-
lerdeki fiyat artışlarına ilişkin soru 
karşısında Muş, şu değerlendirme-
lerde bulundu: “Enflasyonun artış 
hızında bir kesilme söz konusu, grafik 
aşağı doğru kafasını kırmaya başladı. 
Bir artış var ama azalarak bir artış 
var yüzde 85’lerden aşağı döndü. 
2023 ile alakalı bir enflasyonda var. 
100 TL’lik ürün 180 TL olmayacak 
ama 180 TL’lik ürün belki 200 belki 
210 TL olacak, yani halen bir en-
flasyon var. Tek haneliye çekmek bi-
raz zaman alıyor, bu sadece bizim 
için değil tüm dünyada böyle. Gıda 
enflasyonu tüm dünyada ortalama 
enflasyonun üzerinde seyrediyor. 
Gıda güvenliği, gıda arzıyla ilgili 
problemler var. Türkiye’nin gıdaya 
erişimi konusunda bir sıkıntısı yok, 
Türkiye kendi kendine yetebilen bir 
ülke. Tarımsal sanayi endüstrisi de 
gelişmiş bir ülke. Buralarda bir prob-
lemimiz yok ama bazen fiyatlama 
davranışlarında beklemediğimiz ba-
zen anlamlandırılamayan hareketler 
oluşabiliyor. Bununla alakalı da in-
celemesi yapılıyor, cezası veriliyor. 
Zincir içinde marketler dışında kim 
varsa onlara açılan çeşitli soruştur-
malar var. İhlaller varsa burada ge-
reken adımlar atılıyor, atmaya da 
devam edeceğiz. Enflasyon gelecekle 
ilgili düşüş eğilimine girdi, beklenti 
enflasyonunun normalleşmesi önem-
li. Düşeceği zaten kamuoyunda ra-
kamlarda, tahminlerde ortaya çıkıyor. 
Bunu sabote edecek her türlü hare-
kette herkes daha duyarlı olmalı.” 
(AA)

Tüketici kredilerinde banka-
ların mesnetsiz tahsil ettiği mas-
raflara yönelik verilen yargı ka-
rarlarına rağmen benzer uygu-
lamalar tam hız sürüyor. Yargıtay 
3. Hukuk Dairesi, milyonlarca 
tüketiciyi yakından ilgilendiren 
karara imza attı. Yüksek Mah-
keme; banka ile tüketici arasında 
kurulan kredi sözleşmesinden 
kaynaklı olarak kesintinin yapıl-
dığını davacının rızasının oldu-
ğunu yazılı usul kuralları çerçe-
vesinde ispat etmesi gerektiğine 
hükmetti. 

Çektiği tüketici kredisi sonrası 
bankanın tahsil etmek istediği 
masrafları ödemeyen tüketici, 
icra takibine maruz kaldı. Tüketici 
icra takibinin iptali için mahke-
meye başvurdu. Mahkeme, takibe 
yapılan itirazı redetti. Karar vak-
tinde temyiz edilmeyince kesin-
leşti; ancak devreye Adalet Ba-
kanlığı girdi. Bakanlık, kanun ya-
rarına bozma talebinde bulunun-
ca dosya Yargıtay 3. Hukuk dai-
resi’nin gündemine geldi. Emal 
nitelikteki kararda, bankaların 
keyfi masraf tahsilinde buluna-
mayacağına vurgu yapıldı. Ka-
rarda şöyle denildi: “Dava, davalı 
bankaca tahsil edilen dava konusu 
edilen masrafların iadesi için baş-
latılan icra takibine itirazın iptali 
istemine yöneliktir. Uyuşmazlık, 
iadesi talep edilen masrafın yasal 
olup olmadığı noktasında top-
lanmaktadır. Dosya incelenme-
sinde, davalının cevap dilekçesini 
sunmadığı ve müzekkerelere ce-
vabında da sözleşme örneğini 
göndermediği anlaşılmaktadır. 
Davacı ile arasında kurulan kredi 
sözleşmesinden kaynaklı olarak 
kesintinin yapıldığı, davacının 
rızasının olduğu yazılı usul ku-
ralları çerçevesinde davalı tara-
fından ispat edilmelidir. Mahke-
mece, davalının sözleşme çerçe-
vesinde alınan masrafın hukuka 
uygun masraf olduğunu değer-
lendirip karar verilmesi gerekir-
ken yazılı şekilde hüküm tesisi 
usul ve yasaya aykırıdır. Adalet 
Bakanlığı’nın kanun yararına boz-
ma talebinin kabulü ile kararın 
kanun yararına bozulmasına oy 
birliği ile karar verilmiştir.”(İHA)

Muş: “İhracatta 
koyduğumuz 
hedefin altında 
kalmayacağız” 

Muş: “İhracatta 
koyduğumuz 
hedefin altında 
kalmayacağız” 
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Yılın tamamlanmasına 
15 gün kaldı, ihracatta geçen sene koyduğumuz hedefin 
altında kalmayacağız. Geçen seneki hedefimiz 250 
milyar dolardı, onun üstüne çıkacağız.” dedi.

Bursa, gıda sektörünün Avrupa’ya 
açılan kapısı olmaya hazırlanıyor  

Gıda sektörünün 
sürdürülebilir rekabet 

gücüne katkıda bulunmak 
ve firmaların ihracat 

pazarlarını genişletmek 
adına projeler üreten Bursa 

Ticaret Borsası, Bursa’ya 
gıda sektörü kümelenme 

alanı kazandırmak için 
çalışmalara başladı. 

Konut Fiyat  
Endeksi ekimde 
yüzde 5,4 arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE), 
ekimde bir önceki aya göre yüzde 
5,4 artarak 605,8 seviyesinde ger-
çekleşti. Türkiye Cumhuriyet Mer-
kez Bankası (TCMB) tarafından 
Ekim 2022 dönemine ilişkin Konut 
Fiyat Endeksi verileri açıklandı. 
Türkiye’deki konutların kalite et-
kisinden arındırılmış fiyat deği-
şimlerini izlemek amacıyla hesap-
lanan (KFE) (2017=100), ekimde 
bir önceki aya göre yüzde 5,4 arta-
rak 605,8 olarak kayıtlara geçti. 

Konut Fiyat Endeksi, ekimde 
yıllık bazda yüzde 188,2 artarken, 
bu dönemde reel yükseliş yüzde 
56,3 oldu. Üç büyük il için konut 
fiyat endeksi değişimine bakıldı-
ğında ekimde bir önceki aya göre 
İstanbul, Ankara ve İzmir’de sıra-
sıyla yüzde 4,7, yüzde 5,3 ve yüzde 
6,2 artış görüldü. Endeks değerleri 
geçen yılın aynı ayına göre ise İs-
tanbul’da yüzde 204,6, Ankara’da 
yüzde 194,1 ve İzmir’de yüzde 
186,4 yükseldi. (AA)

Yargıtay’dan  
milyonlarca tüketiciyi 
ilgilendiren karar 



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama 
Tesisi Kapasite Artış Töreni’ndeki ko-
nuşmasına vatandaşları selamlayarak 
başladı. Tesisin açılışı yapılan yeni fazıyla 
4,6 milyar metreküpe ulaşan toplam 
kapasitesinin ülkeye ve millete hayırlı 
olmasını dileyen Erdoğan, şöyle devam 
etti: “Açılışla birlikte Silivri Avrupa’daki 
en büyük yeraltı gaz depolama tesisi ha-
line gelmiştir. Bilindiği gibi Silivri’deki 
bu tesisi biz kurmuş, ilk fazını da 2007 
yılında hizmete almıştık. Son genişletme 
çalışmaları, denizden 3 kilometre açıktaki 
platformlar vasıtasıyla 18 kuyuda, 31 
bin metre deniz sondajı yapılarak ger-
çekleştirildi. Bu faaliyetler, Karadeniz’deki 

sondaj işlemleri seviyesinde bir yoğun-
lukla yürütülmüştür. Tüm bu çalışma-
larda kullanılan malzemeler tamamen 
yerli ve milli olarak üretilmiş, böylece 
ülkemizin gaz depolama alanındaki tek-
noloji birikimine de katkı sağlanmıştır.” 

“ANKARA TUZ GÖLÜ’NDE DE  
BENZER ORANA ULAŞACAĞIZ” 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silivri Do-

ğalgaz Depolama Tesisi’nin günlük 45 
milyon metreküp enjeksiyon ve 75 milyon 
metreküp geri dönüşüm kapasitesine 
sahip olduğunu dile getirdi. Erdoğan, 
“Yani tesisimiz, ülkemizin en yoğun tü-
ketim döneminde dahi talebin dörtte 

birini tek başına karşılayabilecektir. An-
kara Tuz Gölü’ndeki kapasite genişletme 
çalışmaları tamamlandığında, orada da 
benzer orana ulaşacağız.” ifadelerini kul-
landı. Türkiye’nin bu yılki toplam do-
ğalgaz tüketiminin 53,5 milyar metreküp 
olacağı göz önüne alındığında, Silivri’de 
ulaşılan 4,6 milyar metreküplük ve Tuz 
Gölü’nde hedeflenen 5,4 milyar metre-
küplük kapasitesinin öneminin daha iyi 
anlaşılacağını vurgulayan Erdoğan, tesisin 
yeni fazının hizmete girmesinde emeği 
geçen bakanlığı, kurumları ve yüklenici 

firmaları tebrik etti. 
Erdoğan, ülkeyi doğalgaz keşfi ve iş-

letmesi yanında depolaması alanında 
da en güvenli seviyeye getirene kadar 
yatırımlara devam edeceklerini kaydetti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa ve orta 
vadede küresel enerji krizinin Avrupa’da 
yol açtığı sıkıntıların, uzun vadede kal-
kınma hedeflerini yavaşlatacak sorunların 
ülkede yaşanmaması için her türlü tedbiri 
almayı sürdüreceklerini vurguladı. 

“ÜLKEMİZİ EN ÜST LİGE  
ÇIKARTACAĞIMIZ YENİ BİR  
DÖNEME GİRİYORUZ” 
Türkiye Yüzyılı ile millete gelecek 

vizyonu sunduklarını belirten Erdoğan 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ülkemizi 
her alanda dünya ile rekabet edebilir 
seviyeye getirme hedeflerimizi kamuo-
yuyla paylaştık. Bu büyük atılımı, geç-
tiğimiz 20 yılda çalışıp didinerek, gün-
begün üzerine koyarak sahip olduğumuz 
eser ve hizmet altyapısı üzerinde ger-
çekleştirmeyi planlıyoruz. Bir başka de-
yişle, 20 yıla sığdırdığımız asırlık işlere 
harcadığımız emeklerimizin meyvelerini 
toplamaya başlayarak, ülkemizi en üst 
lige çıkartacağımız yeni bir döneme gi-

riyoruz. Hükümete geldiğimizde, kısır 
hesapların, çekişmelerin, kavgaların, 
krizlerin içinde sıkışıp kalan bir Türkiye 
vardı. Sahip olduğumuz stratejik, beşeri 
ve tabii potansiyeli, bu sancılı tablo 
içinde adeta heba ediyorduk. Türkiye’nin 
istikametini güven ve istikrar iklimine 
döndürerek, ülkemizi önce bu girdaptan 
kurtardık.”  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün 
Türkiye, kendi vatandaşlarına ve sana-
yisine sunduğu enerji hizmetiyle dün-
yanın 17’nci büyük arzına sahip ülkesidir.” 
ifadelerini kullandı. Erdoğan, “Amacımız, 
ülkemizi en kısa sürede doğalgaz referans 

fiyatının oluştuğu küresel bir merkez 
haline dönüştürmektir. Enerji vizyonu-
muzu, 2053’de birincil kaynaklarda dışa 
bağımlılığımızı yüzde 71’den yüzde 13’e 
indirecek şekilde belirledik.” diye konuştu. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin 
Libya’yla yaptığı anlaşmanın yol açtığı 
rahatsızlıkların gerisinde enerji alanındaki 
her yatırımın, bir asırlık derinliğe sahip 
olması yatıyor.” dedi. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Trakya’nın doğalgazda, LNG’de 
bir hub haline geleceğini belirtti. (AA)
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan-
lığı tarafından “Türkiye’nin Gerçek 
Renkleriyle Tanışın” temasıyla düzen-
lenen “Türkiye Ulus Markalama Fo-
rumu”, Maslak TİM Gösteri Merke-
zinde başladı. “Ulus markalama” kav-
ramının iletişim disiplini çatısı altında 
pazarlamadan uluslararası ilişkilere 
birden fazla alanı kapsadığını dile ge-
tiren Altun, bugün devletlerin küresel 
ekosistem içinde varlık göstermek, 
daha fazla yatırımcı ve turist çekmek, 
acımasız bir rekabete sahne olan ulus-
lararası sistemde kendilerine yer edin-
mek, itibar kazanmak ve daha görünür 
hale gelmek üzere ulus markalama 
faaliyetlerini etkin olarak yürüttüğünü 
söyledi. Uluslararası politik arenada, 
ülkelerin marka değerinin ekonomik 
ve siyasi ilişkiler açısından merkezi 
bir konuma yerleştiğini ve ülkelerin 
marka değerlerini kimlik ve itibar de-
ğerlerinin toplamının belirlediğini ifade 
eden Fahrettin Altun, “Marka, bir ile-
tişim şeklidir. Bir değeri, diğer-
lerinden ayırt etmeye yarayan 
unsurların bütününü ihtiva 
eder. Markalama ise tanıtım 
ve reklamdan çok daha sofistike 
kurgulanması gereken bir alan-
dır. İletişim teknolojilerindeki 
gelişmelerin küresel reka-
betin yapısında yarat-
tığı değişim, marka-
lama faaliyetlerinde 
daha karmaşık ve 
özel kurgulanmış 
iletişim stratejile-
rine olan 
i h t i ya c ı 
da ortaya 

çıkardı. Kavramın adında da görüldüğü 
gibi, ulus markalama, ulusların top-
yekun çabasıyla yürütülen bir iletişim 
çabasıdır.” diye konuştu. 

Türkiye’nin özellikle son 20 yıldır 
birçok alanda önemli gelişmeler ve ba-
şarılar kaydettiğini söyleyen Fahrettin 
Altun, yatırımdan ticarete, sağlıktan 
eğitime, sürdürülebilir enerjiden tek-
noloji ve inovasyona, insani diploma-
siden barış için arabuluculuk çabalarına 
kadar, bütün alanlarda atılan güçlü 
adımlarla bugün Türkiye’nin bölgesel 
bir güç, küresel bir oyuncu olduğunu 
kaydetti. Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı olarak Türkiye’nin gücünü 
itibarlı ve güvenilir bir markaya dön-
üştürmek ve bunu sürdürebilir kılmak 
üzere faaliyetler yürüttüklerini belirten 
Altun, şöyle konuştu: “Bu noktada 
şunu bütün açıklığıyla vurgulamak is-
tiyorum: Bugün Türkiye’nin en büyük 
ve en güçlü markası Cumhurbaşka-
nı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. 
Biz de bu yoldaki çalışmalarımızı, Sayın 
Cumhurbaşkanı’mızın lider marka ki-
şiliğinden aldığımız özgüvenle gerçek-
leştiriyoruz. Hakikatin her geçen gün 
giderek daha da kaybolduğu günü-
müzde gerçeklere sahip çıkmak ve ya-
şatmak düsturuyla görev yapıyoruz. 
Türkiye’nin küresel çapta yürüttüğü 
barışçıl ve sürdürülebilir politikalarla 
daha yaşanabilir bir gelecek inşasına 
iletişim boyutunda katkı sağlamak 

üzere var gücümüzle çalışıyoruz. 
Binlerce yıllık köklü bir geçmişe 
dayanan medeniyet değerlerimizin 
ışığında Türkiye markasını güç-
lendirmek ve yurt dışında tanı-
nırlığını artırmak için gerekli faa-
liyetlerin koordinasyonunu sağlı-

yoruz. Bu doğrultuda temel 
görevimizin, milletimize 

yakışır, nitelikli ve de-
ğerli çalışmalarla kül-
tür ve değerlerimizi 
tanıtmak olduğu bi-
linciyle hareket edi-

yoruz .” 
(AA)

Kurum: “Cumhur 
İttifakımıza rekor 
bir oyla destek 
vereceğiz” 

Kaymakcı: “Rusya’ya 
yaptırımların  
delinmesine yönelik 
adım atmadık”  

Çevre, Şehircilik ve İklim De-
ğişikliği Bakanı Murat Kurum, 
“İnanıyoruz ki Cumhurbaşkanı-
mıza ve Cumhur İttifakımıza re-
kor bir oyla destek vereceğiz. Gi-
resun ithal olanı değil yerli ve 
milli olanı seçecek” dedi. Bakan 
Kurum, muhalefetin batıya özen-
diğini ve ithal uzmanlarla projeler 
yaptığını belirtti. “Bugüne kadar 
tek bildikleri şey neydi biliyor 
musunuz? Batıya özenmeleriydi” 
diyen Bakan Kurum “Şimdi ne 
yaptılar, sınıf atladılar. Doğrudan 
dışarıdan ekonomist, foncu, iklim 
uzmanı ve çevre uzmanı getir-
meye başladılar. Bunlar zaten 
hep böyleydi. Biz bunları böyle 
tanıdık. Milletimiz uçak yapmak 
istedi, ‘Ne gerek var’ dediler. ‘Biz 
dışarıdan daha ucuza alırız’ de-
diler. Milletimizi top, tüfek ve 
tank yapmak istedi. ‘Füzemizi 
biz hazırlayalım’ dedi. ‘Hiç lü-
zumu yok, Biz dışarıdan ithal 
ederiz’ dediler. Nuri Killigil’in, 
Vecihi Hürkuş’un girişimleri oldu. 
Hepsini bunlar baltaladılar. Şimdi 
yerli ve milli SİHA’larımıza ih-
racat patlaması yapan teknolojik 
ürünlere muhalefet edenler çareyi 
yine ithal etmekte arıyorlar. Öyle 
bir noktaya gelmişler ki bir yer-
den para diğer yerden uzman 
öteki yerden de ekonomi prog-
ramıyla devşiriyorlar. Milletimize 
vadettikleri ithal ekonomi uz-
manlarıyla, çevre uzmanlarıyla 
projeler yapacağını söylüyorlar. 
Tabi biz bunu hayretle izliyoruz. 
Biz bunların bu topraklara bu 
millete yabancı olduklarını zaten 
biliyorduk ama menşeilerinin 
bile dışarıda olduğunu bilmiyor-
duk. Bunu öğrenmiş olduk” şek-
linde konuştu. (İHA)

Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Faruk Kaymakcı, “Şu ana kadar 
AB’nin Rusya’ya karşı uyguladığı 
yaptırımların delinmesine zemin 
oluşturacak hiçbir adımı atmadık 
hatta bu konuda getirilen öne-
rileri reddettik.” dedi. TBMM 
Dışişleri Komisyonunun son 
toplantısında, Türkiye ile Rusya 
Arasında Uluslararası Karayolu 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onay-
lanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Teklifi kabul edildi. 
Avrupa Birliğinin (AB) bugüne 
kadar Rusya’ya 8 yaptırım pa-
ketini kabul ettiğini anımsatan 
Kaymakcı, “Türkiye, AB’nin yap-
tırımlarını anlıyor ancak kendi 
çıkarlarını korumak ve kendi 
politikasını gütmek zorunda.” 
diye konuştu. Türkiye’nin, Uk-
rayna’nın birliği ve bütünlüğünü 
sonuna kadar savunduğunu, bu 
konuda herhangi bir tereddüdün 
söz konusu olmadığını belirten 
Kaymakcı, “Şu ana kadar AB’nin 
Rusya’ya karşı uyguladığı yap-
tırımların delinmesine zemin 
oluşturacak hiçbir adımı atmadık 
hatta bu konuda getirilen öne-
rileri reddettik.” dedi.  

“Türkiye’nin Rusya’ya uygu-
lanan yaptırımları deldiği” id-
diasının gerçeği yansıtmadığını 
gösteren verileri ilgililerle pay-
laştıklarını bildiren Kaymakcı, 
“Türkiye’nin herhangi bir şekil-
de, AB yaptırımlarını deldiğine, 
deldirilmesine zemin hazırladı-
ğına veya bunu kolaylaştırdığına 
dair hiçbir durum, veri yok; 
bunu da karşı tarafa ilettik.” 
dedi.  (AA)

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Tesisimiz 
ülkemizin en yoğun 
tüketiminde dahi talebin 
dörtte birini tek başına 
karşılayabilecektir. 
Amacımız, ülkemizi en 
kısa sürede doğalgaz 
referans fiyatının 
oluştuğu küresel bir 
merkez haline 
dönüştürmektir.” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) 
Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 
verilen mahkumiyet kararıyla ilgili, 
“Devam eden yargı süreci üzerinden 
muhalefetin Cumhurbaşkanımıza 
ve AK Parti’mize dönük bir linç 
kampanyası yürüttüğünü görüyo-
ruz. Bu kampanyayı şiddetle kını-
yoruz ve mahkum ediyoruz.” ifa-
desini kullandı. Çelik, sosyal medya 
hesabından, Anadolu 7. Asliye Ceza 
Mahkemesince İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu’na Yüksek Seçim Kurulu 
(YSK) üyelerine hakaret ettiği ge-
rekçesiyle �verilen 2 yıl 7 ay 15 
gün hapis cezasına ilişkin değer-
lendirmede bulundu. AK Parti’nin, 
siyaset meydanlarının, millet ira-
desine koşulsuz bağlılığın, sandık-
tan çıkan iradenin üstünlüğüne 
adanmış bir siyasi parti olduğunu 
belirten Çelik, AK Parti’nin sicilinde 
Cumhuriyet, demokrasi, millet ira-
desi, sandık ve hizmet siyasetinin 
bulunduğunu vurguladı. 

Çelik, açıklamasını şöyle sür-

dürdü: “Devam eden yargı süreci 
üzerinden muhalefetin Cumhur-
başkanımıza ve AK Parti’mize dö-
nük bir linç kampanyası yürüttü-
ğünü görüyoruz. Bu kampanyayı 
şiddetle kınıyoruz ve mahkum edi-
yoruz. Yargı kararlarını eleştirmek 
elbette siyasetçilerin ve herkesin 
demokratik hakkıdır. Buna karşın 
muhalefetin henüz kesinleşmemiş 
yargı sürecini tartışırken komplolar 
üretmesi ve bununla Cumhurbaş-
kanımızı ve AK Parti’mizi yan yana 
getirmeye çalışması tam bir istismar 
siyasetidir. AK Parti olarak vesa-
yetin en ağır günlerinde dahi teslim 
olmadığımız linç kampanyalarına 
şimdi asla geçit vermeyiz. AK Par-
ti’mizi ürettikleri siyasi komplolarla 
hedef alarak yasakçı siyasetle yan 
yana getirmeye çalışanların bu ülke 
tarihindeki bozuk demokratik sicili 
ortadadır.” 

Yargı kararı sonrasında altılı 
masa içinde birden çok siyasi mü-
hendislik çalışmasının yarış halinde 
olduğunu milletin gördüğünü be-
lirten Çelik, şunları kaydetti: “Yargı 
sürecini, altılı masa içinde siyaset 
yoluyla kabul ettiremedikleri bazı 
kararları birbirlerine dayatmak için 
kullandıklarını da herkes görüyor. 
Tüm bu siyaset mühendisliği ça-
lışmaları elbette kendilerini ilgi-
lendirir. Ancak hiçbir siyasi mü-
hendislik arayışı için Cumhurbaş-
kanımızı ve partimizi hedef alma-
larına müsaade etmeyiz. Biz millet 
iradesinden başka siyasi güç tanı-
mayanların partisiyiz.” (AA)

Altun: “Türkiye’nin en büyük ve en 
güçlü markası Cumhurbaşkanımızdır”
Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanı Altun, “Bugün 
Türkiye’nin en büyük ve 
en güçlü markası 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip 
Erdoğan’dır.” dedi.        

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 
İmamoğlu hakkında verilen 
mahkumiyet kararıyla ilgili, 
“Devam eden yargı süreci 
üzerinden muhalefetin 
Cumhurbaşkanımıza ve AK 
Parti’mize dönük bir linç 
kampanyası yürüttüğünü 
görüyoruz.” ifadesini kullandı.

“Amacımız,  
ülkemizi küresel 
bir merkez haline 
dönüştürmek”  

“Amacımız,  
ülkemizi küresel 
bir merkez haline 
dönüştürmek”  
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Diyarbakır Mardin kara yolu Yeşil 
Vadi Mahallesi Canlı Hayvan Borsası 
mevkisinde çevik kuvvet polislerini ta-
şıyan servis aracının geçişi sırasında yol 
kenarına park edilmiş araç patlatıldı. 
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 
çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk 
edildi. Yaralanan 1 sivil ve 8 polis memuru 
112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere 
kaldırıldı. Yaralılardan 7’si tedavilerinin 
ardından taburcu edildi, diğer 2 yaralının 
tedavisi ise sürüyor. Terör saldırısına 
ilişkin 2 şüpheli gözaltına alınırken, Di-
yarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da so-
ruşturma başlattı. Görevlendirilen cum-
huriyet savcısının yürüttüğü soruşturma 
kapsamında olayla ilgili 3 şüphelinin 

daha gözaltına alındığı, gözaltı sayısının 
5’e yükseldiği öğrenildi. 

İÇİŞLERİ BAKANI  
SOYLU’DAN AÇIKLAMA 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayın 

hemen ardından Twitter hesabından 
yaptığı açıklamada, Diyarbakır’da çevik 

kuvvet polislerini taşıyan servis aracının 
geçişi sırasında meydana gelen patlamada 
olayın faili olduğu değerlendirilen iki ki-
şinin gözaltına alındığını bildirdi. Soylu, 
Diyarbakır’da göreve giden polis aracı 
geçerken saat 05.10’da park halindeki 
bir araçta patlama meydana geldiğini 
belirtti. 

Valilikten yapılan açıklamada, saat 

05.10 sıralarında göreve giden çevik 
kuvvet minibüsünün geçişi esnasında 
yol kenarına park edilmiş araç patlatılmak 
suretiyle terör saldırısı yapıldığı bildirildi. 
Zırhlı polis midibüsü içerisinde bulunan 
9 kişinin kontrol amaçlı hastanelere sevk 
edildiği kaydedilen açıklamada, “Herhangi 

bir hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. 
Konuyla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştır.” 
denildi. 

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, İl Em-
niyet Müdürü Fatih Kaya ve Jandarma 
Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yal-
çınkaya ile olay yerinde incelemelerde 
bulundu. Vali Su, burada gazetecilere 
yaptığı açıklamada, çevik kuvvet aracı 

göreve giderken park edilmiş bir aracın 
patlatılarak terör saldırısının gerçekleş-
tirildiğini söyledi. Terör saldırısına ilişkin 
2 şüphelinin gözaltına alındığını bildiren 
Su, “Allah’a şükürler olsun ki arkadaşla-
rımız sadece kontrol amaçlı olarak has-
tanelere sevk edilmiştir. 9 arkadaşımızdan 
7’si ayakta tedaviyle taburcu edilmiştir. 
2 arkadaşımız da kontrol altında. Hayati 
tehlikeleri yok. İnşallah onlar da taburcu 
olacaktır.” ifadelerini kullandı. 

Vali Su, şöyle devam etti: “Araç kira-
lanmak suretiyle yol kenarına getiriliyor. 
Aracı kiralayan, buraya getirip patlatan 
şahıs olduğunu değerlendirdiğimiz şahsı 
ve olay sonrası taksiyi süren şahsı göz-
altına aldık Lice’de. Olayla ilgili tahkikat 
devam etmektedir. Geçmiş olsun. Ça-
lışmalarımız devam ediyor. Arkadaşların 
çalışmaları bittikten sonra gerekli açık-
lamaları yaparız. Tahkikat bittikten sonra 
inşallah daha geniş bilgiyle açıklama ya-
pılacaktır. Çok şükür ciddi yaralı arka-
daşımız yok. İlimizde huzur ve güven 
ortamının sağlanması için tüm arka-
daşlarımızın gayretleriyle çalışmaları 
sürdürüyoruz.” (AA)

Malatya 1. Ağır Ceza Mahke-
mesi’ndeki duruşmaya, Adem Hu-
duti tutuklu bulunduğu cezaevin-
den, diğer sanıklar Eyüp Özcan ve 
Fatih Gürcan da bulundukları şe-
hirlerdeki adliyelerden Ses ve Gö-
rüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) 
aracılığıyla katıldı. Sanık Murat 
Mutlu’nun salonda hazır bulunduğu 
duruşmaya sanık Hasan Ayaz ise 
katılmadı. Talebi sorulan Cumhur-
başkanlığı avukatı Bayram Taşkın, 
mütalaaya katılmadıkları, sanıkların 
iddianamedeki sevk maddesi uya-
rınca cezalandırılmasını istedikleri 
yönündeki görüşünü yineledi. Sa-
nıklar Murat Mutlu, Fatih Gürcan 
ve Eyüp Özcan ise beraat talebinde 
bulundu. 

Savunması istenen Adem Hu-
duti, Malatya Cumhuriyet Başsav-
cılığının yeni bir mütalaa hazırla-
masını beklediklerini ancak savcı-
lığın eski mütalaada ısrarcı oldu-
ğunu savundu. Adli makamların 
kendisini sanık olarak değil düşman 
olarak gördüğünü ileri süren Hu-
duti, “Suçluları öldürmeyip yargıya 

teslim ettiğim için suçluyum. Suç-
luyu yargıya teslim etmek suç değil.” 
dedi. Darbe girişimine kalkışanların 
kendisine silah çektiklerini iddia 
eden Huduti, darbecilerle birlikte 
olmadığının ve aynı yolu yürüme-
diğinin dosyadaki delillerle de is-
patlandığını savundu. Huduti, ken-
disinden darbecileri öldürmek için 
emir istendiğini, kendisinin “İlk 
kurşunu biz atmayalım, onlar kur-
şun atarsa çekinmeden vuralım.” 
dediğini ileri sürerek, beraatını is-
tedi. 

Sanık Adem Huduti’nin oğlu ve 
avukatı olan Ersü Oktay Huduti 
ise müvekkili Adem Huduti’nin 
darbe girişimine karşı olduğuna 
yönelik açıklama yapan 4 ordu ko-
mutanından biri olduğunu savu-
narak, suçun unsurlarının oluşma-
dığı iddiasında bulundu. Adem Hu-
duti’nin tutuklu bulunduğu ceva-
evinde rahatsızlandığını ifade eden 
Ersü Oktay Huduti, en azından 
adli kontrol hükümlerinin uygu-
lanmasını talep etti. Kararını açık-
layan mahkeme heyeti, Adem Hu-
duti’nin “anayasayı ihlale teşebbüse 
yardım” suçu işlediğinin sabit ol-
duğunu belirterek, sanığa bu suçtan 
takdiri indirimi de uygulayıp 12 
yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, 
sanıklar Gürcan, Özcan, Mutlu ve 
Ayaz’ın dosyasının ise FETÖ üyeliği 
ve darbe girişimine yardım etme 
yönünden incelenmek üzere ayrıl-
masını kararlaştırdı.  

(AA)

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AA 
muhabirinin eğitim gündemine ilişkin so-
rularını yanıtladı. Sömestire ilişkin hazır-
lıkların sorulması üzerine Özer, geçen yaz, 
tüm öğrencilerin hem nitelikli tatil geçirmesi 
hem de öğrenme serüvenlerini sürdürmesi 
için ilk kez yaz okulları açtıklarını hatırlattı. 
Bilim ve sanat, matematik ve İngilizce yaz 
okullarından yaklaşık 1 milyon öğrencinin 
ücretsiz yararlandığını belirten Özer, şöyle 
konuştu: “Bize gelen en büyük şikayet, bu 
kursların 2-3 haftalık sürelerinin çok kısıtlı 
olmasıydı. Velilerden ve öğrencilerden bu 
kursların tam yaz dönemini kapsayacak 
şekilde olması yönünde çok ciddi talep 
geldi. 2023’te de yaz okulu uygulamamızı 
devam ettireceğiz ve 23 Ocak-3 Şubat’taki 
2 haftalık sömestirde ilk kez yaz okulu kap-
samını genişleterek tüm kurslarımızı aça-
cağız. Bu kapsamda, bilim ve sanat yaz 
okulları, matematik ve İngilizce kurslarımız 
sömestirde de açık olacak.” 

OKUL ÖNCESİNDE YENİ  
HEDEFLER HAYATA GEÇECEK 
Yeni yılda ücretsiz öğle yemeğinin kap-

samının genişletilmesine yönelik hazırlıkların 
sorulması üzerine Özer, Bakanlığın öğren-
cilerin eğitime erişimini artırmak için sosyal 
politikalarla onları desteklemeyi sürdür-
düğünü vurguladı. Şartlı eğitim yardımından 
öğrenci burslarına, taşımalı eğitimden üc-
retsiz yemek imkanına, ücretsiz ders ki-
taplarından yardımcı kaynaklara kadar çok 
sayıda projenin kararlı şekilde uygulanmaya 
devam ettiğini anlatan Özer, şu ifadeleri 
kullandı: “Bunlardan bir kısmı da ücretsiz 
öğle yemeğiyle ilgili. İhtiyacı olan öğrencilerin 
ücretsiz yemeğe erişimiyle ilgili yıllardan 
beri istikrarlı şekilde politikalar uygulanıyor. 
Bu konuda kamuoyunda bir yanılgı var, bu 

hizmet sanki tüm taşımalı eğitim kapsa-
mındaki öğrencilerle sınırlı bir politikaymış 
gibi. Hayır. Taşımalı eğitim kapsamında 
yaklaşık 1 milyon öğrenci ücretsiz yemek 
yiyor, geriye kalan kısmı pansiyonlarda 
kalan öğrencilerimiz, diğer taraftan sosyal 
yardımlaşma alan ailelerimizin çocukları. 
1,5 milyonu 1,8 milyona çıkardık. 2022’de 
bir yenilik yaptık, okul öncesi eğitime ağırlık 
verdiğimiz için okul öncesi eğitim kade-
melerindeki ilk kez 400 bin öğrenciye 
ücretsiz yemek verdik. Şimdi Milli Eğitim 
Bakanlığı olarak en öncelikli politikaları-
mızdan birisi okul öncesi eğitime erişimi 
artırmak. Bunun için çok ciddi fiziksel ya-
tırım yaptık ve oranları ciddi olarak artırdık. 
Bu kademedeki okullaşma oranlarını yüzde 
65’ten yüzde 99’a çıkardık. 2023’teki he-
defimiz, okul öncesine devam eden tüm 
öğrencilere ücretsiz olarak yemek vermek. 
Bunu da 2023’ün sonuna kadar kademeli 
gerçekleştireceğiz.” 

MEB’İN TESİSLERİ OTEL  
KONFORUNDA OLACAK 
Özer, Bakanlığının 2023’teki hedefleri 

arasında, tüm öğretmenevleri, uygulama 
otelleri ve hizmet içi eğitim enstitülerini ye-
nileme çalışmaları kapsamına alarak ISO 
9001 kalite belgesiyle belgelendirmek oldu-
ğunu söyledi. Bakanlık olarak 2023’te hem 
öğrencilerin hem öğretmenlerin kaldığı me-
kanların niteliğini çok daha iyi noktaya ta-
şıyacaklarını, ISO 9001 standardının şartlarını 
yerine getireceklerini belirten Özer, şunları 
kaydetti: “Sadece öğretmenevleri, öğretmen 
enstitüleri değil aynı zamanda pansiyonların 
tamamını 5 yıldızlı otel konforuna getireceğiz 
ve ISO 9001 sertifikasını da 2023 sonuna 
kadar tamamlayacağız. İstiyoruz ki öğren-
cilerimizin eğitimlerine devam ederken kal-
dıkları pansiyon, gerçekten onların çok kon-
forlu ortamda kalmasını sağlayacak bir ortam 
olsun. İstiyoruz ki öğretmenlerimiz, öğret-
menevlerinde veya eğitim enstitülerinde 
çok nitelikli ortamlarda vakit geçirsin. Do-
layısıyla nasıl Temel Eğitimde 10.000 Okul 
Projesi’ni başlatmışsak, oradaki farkları eli-
mine etmişsek, aynı çalışmayı kalış yerleri 
için de gerçekleştireceğiz.” (AA)

MEB yarıyılda ilk kez ücretsiz 
kurslar düzenleyecek 
Milli Eğitim Bakanı Özer, 
ücretsiz yaz okullarının 
kapsamını genişlettiklerini ve ilk 
kez 23 Ocak-3 Şubat 2023’teki 
sömestirde bilim ve sanat, 
matematik ve İngilizce kursları 
açacaklarını bildirdi.

Diyarbakır’da çevik kuvvet 
polislerini taşıyan servis 
aracının geçişi sırasında 
düzenlenen terör saldırısında 
8’i polis memuru 9 kişi 
yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi 
gözaltına alındı.

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki 
darbe girişimi sırasında 2. Ordu 
Komutanlığındaki eylemlere 
ilişkin davada yerel mahkemece 
verilen hükmün Yargıtayca 
bozulması üzerine yeniden 
yargılanan dönemin 2. Ordu 
Komutanı Adem Huduti’ye  
12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Eski 2. Ordu Komutanı Huduti, 
12 buçuk yıl hapse çarptırıldı 

Diyarbakır’da 
hain terör 
saldırısı 

Diyarbakır’da 
hain terör 
saldırısı 

Barış Pınarı’nda 
3 terörist etkisiz 
hale getirildi 

Milli Savunma Bakanlığı, 
Barış Pınarı bölgesinde saldırı 
hazırlığında oldukları belirle-
nen 3 PKK/YPG’li teröristin 
etkisiz hale getirildiğini bil-
dirdi. Bakanlıktan yapılan açık-
lamada, şu ifadelere yer verildi: 
“Ülkemizin huzur ve güvenli-
ğini hedef almaya çalışan te-
röristleri Suriye’de hendeklere 
gömmeye devam ediyoruz. Ba-
rış Pınarı bölgesinde saldırı 
hazırlığında oldukları belirle-
nen 3 PKK/YPG’li terörist si-
lahlarıyla birlikte etkisiz hale 
getirildi.” (AA)

Şanlıurfa’da düzensiz göç-
menlerin bulunduğu minibüsün 
sulama kanalına devrilmesi so-
nucu ilk belirlemelere göre 8 
kişi hayatını kaybetti. Sürücü-
sünün kimliği henüz belirlene-
meyen 67 VE 781 plakalı mini-
büs, Harran ilçesi Öncüler Ma-
hallesi Biçer mezrası mevkisinde 
sulama kanalına devrildi. Ka-
zada ilk belirlemelere göre 8 
kişi yaşamını yitirdi, araçtaki 
bazı kişiler kurtarıldı. Bölgeye 
çok sayıda ekip sevk edildi. Öte 
yandan, göçmen kaçakçılığı yap-
tığı değerlendirilen 1 şüpheli 
gözaltına alındı. (AA)

Sulama kanalına  
devrilen minibüsteki  
8 düzensiz  
göçmen öldü   

Thodex’in kurucusu 
Özer’in iade  
duruşması ertelendi  

Arnavutluk’tan Türkiye’ye 
iade edilmesi kararı verilen kripto 
para borsası Thodex’in kurucusu 
Faruk Fatih Özer’in temyiz mah-
kemesindeki duruşması, 20 Ara-
lık’a ertelendi. Dıraç Temyiz Mah-
kemesi kaynakları, AA muhabi-
rine yaptığı açıklamada, duruş-
manın, sağlık raporu sunan 
Özer’in savunma avukatının du-
ruşmada bulunmaması nedeniyle 
20 Aralık’a ertelendiğini doğru-
ladı. Elbasan Asliye Mahkemesi, 
17 Kasım’daki duruşmada, El-
basan Savcılığının “Özer’in Tür-
kiye’ye iade edilmesine izin ve-
rilmesi” yönündeki talebinin ka-
bul edildiğini bildirmişti. Özer 
ise 7 Aralık’ta kararı temyize gö-
türmüştü. 

Kırmızı bültenle aranan Özer, 
30 Ağustos’ta Arnavutluk’ta ya-
kalanmıştı. Elbasan Asliye Mah-
kemesi, 2 Eylül’de Özer hakkında 
tutukluluğun devamına karar 
vermiş; karar, 14 Eylül’de Özer’in 
avukatlarınca temyize götürülm-
üştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi 
de 20 Eylül’de Özer’in tutukluluk 
kararını onaylamıştı. İçişleri Ba-
kanı Süleyman Soylu, Arnavut-
luk’taki mahkeme sürecinin ar-
dından Özer’in Türkiye’ye iade 
edileceğini açıklamıştı.        (AA)

8’i polis  
9 kişi  

yaralandı
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Yazı İşleri Müdürü   
Canan GÜLEÇ

Nezir ASAROĞLU

YEREL SÜRELİ YAYIN

YIL: 12 
SAYI: 2665

Sorumlu Müdür  
Alpaslan YILDIZ

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

112 
112 
112      
112 
112     
11811 
444 1 600

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

270 50 00 
270 55 72

POLİS

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

261 57 07  
261 57 08

GARNİZON

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

185
186 
187 
121 
4440375

ALO ARIZA

n İDO Danışma 
n Şehirlerarası Otobüs Terminali  
n THY

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

ULAŞIM

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

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

SAĞLIK

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

 366 02 02 
 243 36 63 

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

KÜLTÜR MERKEZLERİ

Gemlik Devlet Hastane-
si’nde ilk kez beyin tümörü 
ameliyatı gerçekleştirildi. 

Güçsüzlük şikâyetiyle Gem-
lik Devlet Hastanesi’ne başvu-
ran 72 yaşındaki N.B.’de yapılan 
tetkik sonucu beyin tümörü 
tespit edildi. Hasta, Beyin Cer-
rahisi Uzmanı Op. Dr. Özgür 
Doğan tarafından yaklaşık 5 
saat süren ve başarılı bir şekilde 
yapılan beyin tümörü ameliyatı 
sonrası sağlığına kavuştu. Ame-
liyat sonrası hastaları bir süre 
gözlem altında tuttuklarını be-
lirten Op. Dr. Özgür Doğan, 
“Acil servise müracaat eden 72 
yaşındaki hastamıza yapılan 
tekliklerde beyin MR’ında 4,5 
cm’lik bir tümörün olduğu gö-
rüldü. Hastanın tek taraflı ko-
lunda ve bacağında kuvvet kay-
bı olması nedeniyle acil olarak 
operasyona aldık. Ameliyatımız 
çok başarılı geçti. Bir gece yo-
ğun bakımda kalan hastamız 
ertesi gün servise çıkarıldı. 
Hastamız sağlıklı ve takiple-
rinde herhangi bir sıkıntı yok. 
Hastanemiz bünyesinde bu 
ameliyatları yapıyoruz yapmaya 
da devam edeceğiz.” ifadelerini 
kullandı. (Bülten)

Kentte yüzde 100 yerli sermayeyle 
1981’den beri faaliyet gösteren Seger 
AŞ’nin ürettiği AVAS cihazı, Türkiye’nin 
otomobili Togg başta olmak üzere birçok 
elektrikli araçta kullanılacak. Elektrikli 
araç üreticilerinin isteği doğrultusundaki 
tonlamalarda dijital ses dosyası, AVAS 
cihazına yüklenecek. Araç üreticileri suni 
motor sesini değiştirmek isterse bunu 
yazılım üzerinden yapabilecek. Firmanın 
kurduğu hattın yıllık 250 bin adet üretim 
kapasitesi bulunuyor. Seger AŞ Genel 
Müdürü Tülin Tezer, AA muhabirine, 
firmanın asıl üretim kolunun elektrikli 
ve havalı korna olduğunu söyledi. Tezer, 
yüzde 70 ihracat oranıyla çalıştıklarını, 
Bursa’dan 200 kişilik ekiple dünyaya 
ürün gönderdiklerini anlattı. Yeni ürünler 
geliştirmek için AR-GE çalışmalarını sür-
dürdüklerini ve AVAS cihazını ürettiklerini 
bildiren Tezer şöyle devam etti: “Yeni 
nesil bir akustik uyarı cihazı. Elektrikli 
araçlarda kullanılan bir akustik ikaz 
cihazı. Elektrikli araçlar çok sessiz. İçten 
yanmalı bir motor olmadığı için sadece 
elektrik motoruyla çalıştığı için çok ses-
sizler. Bu sessizlik de aslında trafik ve 

yaya güvenliği için bir risk oluştu-
ruyor. Yayalar herhangi bir 
ses olmadığı için elektrikli 
aracın geldiğini fark ede-
miyorlar. Bu eksiklikten 
dolayı doğmuş bir ürün. 
Elektrikli araçlarda ara-
cın geldiğinin fark edil-
mesi için bir sese ihtiyaç 
duyulmuş. Daha sonra-
sında da bu riski ortadan 
kaldırmak için bu regülas-
yonlar altında gerekli olarak ta-
nımlanmış ve bu akustik uyarı sistemi 
elektrikli araçlarda kullanılması zorunlu 
hale gelmiş. Biz de kornadaki 40 yıllık 
üretim ve tasarım birikimimizi AVAS’a 
yönlendirdik.” 

“TÜM ELEKTRİKLİ  
ARAÇ ÜRETİCİLERİNİ  
POTANSİYEL BİR MÜŞTERİ  
OLARAK GÖRÜYORUZ” 
Tezer, bu konuda yaklaşık 5 yıldır 

çalıştıklarını, elektrikli araçlarda kulla-
nılmak üzere seri üretim koşullarını ha-
zırladıklarını anlattı. Bir hat tasarladık-
larını dile getiren Tezer, “Bu hattın ta-
sarımı, ürünün tasarımı tamamen Se-
ger’in ekibiyle yaratıldı ve böyle bir ürün 
ortaya çıktı. Türkiye’de şu anda AVAS 

üretimi yapan başka bir üretici yok. 
Biz bu konuda aslında elektrikli 

araçlarda kullanılması zo-
runlu olan ve ithal edil-

mesi gereken bir ürünü 
böylelikle yerlileştirmiş 
olduk.” ifadesini kullan-
dı. Tezer, Mart 2023 iti-
barıyla AVAS cihazında 

seri üretime geçecekleri 
bilgisini verdi. Ürünün pa-

zar payı ile ilgili beklentilerine 
değinen Tezer şunları kaydetti: 

“Yerli aracımızda da bu ürün kullanılacak. 
Sadece kendimizi Türkiye’de sınırlan-
dırmıyoruz. Elektrikli araçların tüm dün-
yada sayıları artıyor. Artık hızla içten 
yanmalı araçların yerini almaya çalışıyor. 
Dolayısıyla bu anlamda hem yurt içinde 
hem de yurt dışında karşımızda büyük 
bir pazar var. Tüm elektrikli araç üreti-
cilerini kendimize potansiyel bir müşteri 
olarak görüyoruz. Bu konuda anlaşma 
yaptığımız müşterilerimiz de var.” 

SUNİ MOTOR SESİ TAMAMEN  
“MARKAYA ÖZEL” 
Tülin Tezer, AVAS üretim hattının 

sahip olduğu yıllık kapasiteye ulaşma-
larının zaman alacağını dile getirdi. 
Trafikte elektrikli araç sayılarının art-

masıyla bu kapasiteyi doldurmayı he-
deflediklerini aktaran Tezer, “Önümüz-
deki yıl ilk etapta yaklaşık 30 bin adet 
üretimle başlamak istiyoruz. Ondan 
sonrasında da yeni devreye girecek pro-
jelerle bu gittikçe artacaktır. Ticari ve 
binek araç üreticileriyle görüşmeler ha-
lindeyiz ve onaylanmış projelerimiz 
var. Yerli otomobilimizin de hem kornası 
hem AVAS’ı Seger markasıyla üretile-
cek.” diye konuştu. Tezer, AVAS’ın ça-
lışma sistemi hakkında şöyle bilgi verdi: 
“AVAS, çalışırken veya 30 kilometre 
hıza ulaşıncaya kadar aracın hızlan-
masına paralel olarak suni bir motor 
sesi ya da herhangi bir ses üretebiliyor. 
Aslında bizim ürünümüz bir yerde de 
aracın sesi konumunda. Bu ses dosyası 
müşterilerimiz tarafından oluşturuluyor 
ve Seger’e veriliyor. Biz de bu sesi işli-
yoruz ve aracın hızlanmasına veya ya-
vaşlamasına paralel olarak bu ses ci-
hazdan çıkıyor. Bu sesler müşterinin 
isteklerine göre değişebilen sesler de 
olabilir. Bu tamamen müşterinin özel 
isteği kapsamında.” Tezer, AVAS’ın ara-
cın geri manevra sırasında da uyarı 
sesi verdiğini, vasıtanın kullanım süresi 
boyunca farklı seslerin de bu cihaza 
yüklenebileceğini sözlerine ekledi. (AA)

Bursalı firmadan elektrikli 
araçlar için önemli buluş!
Dünyanın önde gelen 
otomotiv markalarına  
41 yıldır korna üreten 
Bursa’da kurulu firma, 
elektrikli araçların 
özellikle düşük hızlarda 
seyrederken çevresindeki 
yayaları ve sürücüleri suni 
motor sesiyle uyaracağı 
Akustik Araç İkaz Sistemi 
(AVAS) geliştirdi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut 
Gürkan saha çalışmalarının yanı sıra 
ziyaretleri kabullerini de sürdürüyor. 
Son olarak Bursa Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fah-
rettin Bilgit ve oda başkanları ile bi-
raraya gelen Başkan Gürkan, çeşitli 
sektörleri temsil eden başkanları din-
leyerek, talep ve önerilerini tek tek 
not aldı. Gürkan, başta Çataltepe 
projesi olmak üzere Bursa’nın eko-
nomik zenginliklerinden olan ve şehir 

kültürüne ayrı bir zenginlik katan 
esnafların çağa ayak uydurup, gele-
ceğe hazırlanabilmeleri için yürütülen 
tüm çalışmaların yakından takipçisi 
olduklarını belirtti. Davut Gürkan, 
“Bursamız bir çok alanda olduğu gibi 
Ahilik kültürünün başkenti olma ni-
teliği ile temiz, dürüst ticaret, hizmet 
anlayışı ile yüzyıllardır şehre değer 

katan esnafları ile de zengin bir şehir. 
Şehir ve ülke ekonomimizin önemli 
dişlilerinden biri de kuşkusuz ki es-
naflarımız. Bursamızda esnaflarımı-
zın her zaman olduğu gibi güçlü 
adımlarla geleceğe yürüyebilmesi için 
merkezi hükümetimiz ve yerel yö-
netimlerimizle birlikte gerekli tüm 
çalışmaları istişare kültürümüzle yü-

rütüyoruz. Bursa esnafının tüm so-
runlarını, taleplerini çözüme kavuş-
turmak adına hep birlikte çalışıyoruz. 
Esnaflarımız, zenginliğimiz, kültü-
rümüzün mirası. Hep birlikte Bur-
samızı kalkındırmaya devam edeceğiz. 
Bu yoldaki desteklerinizden dolayı 
teşekkür ediyorum” dedi.   

(Bülten)

Başkan Gürkan, BESOB’u ağırladı
AK Parti Bursa İl Başkanı 
Davut Gürkan,   BESOB 
Başkanı Fahrettin Bilgit ve 
birliğe bağlı oda 
başkanlarını ağırladı.

İznik’te otomobil 
şarampole uçtu

İznik’te bir otomobil, sü-
rücüsünün kontrolünden çı-
karak şarampole uçtu. Yan ya-
tan araçta bulunan 2 kişi ya-
ralandı. 

İznik’teki kaza, İznik-Ada-
pazarı karayolunda meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, 
16 NHS 45 plakalı otomobil, 
sürücüsünün kontrolünden 
çıkarak şarampole uçtu. Kaza 
sonrası otomobil yan yatar-
ken, sürücü ve yanında bulu-
nan yolcu yaralandı. İhbar 
üzerine olay yerine gelen sağ-
lık ekiplerince ilk müdahalesi 
yapılan yaralılar, İznik Devlet 
Hastanesi’ne kaldırıldı. Jan-
darma kazayla ilgili tahkikat 
başlattı. (İHA)

Asgari Ücret  
Tespit Komisyonu  
20 Aralık’ta 
toplanacak

Asgari Ücret Tespit Ko-
misyonunun üçüncü toplan-
tısı, Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı’nda 20 Aralık 
Salı günü yapılacak. Alınan 
bilgiye göre, yeni yılda uygu-
lanacak asgari ücreti belirle-
me çalışmaları kapsamındaki 
üçüncü toplantının saati 
14.00 olarak belirlendi. Asgari 
Ücret Tespit Komisyonu, ilk 
toplantısını 7 Aralık, ikinci 
toplantısını ise 14 Aralık’ta 
gerçekleştirmişti. (AA)

Gemlik Devlet’te 
bir ilk yaşandı
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Türkmen Milletvekili Bilal, Merkezi 
Bağdat hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yö-
netimi (IKBY) arasında statüsü yeniden 
gündeme getirilen Kerkük konusunda AA 
muhabirine değerlendirmede bulundu. Irak 
Anayasası’nda Kerkük ve diğer tartışmalı 
bölgelerin statüsüyle ilgili olan 140. mad-
denin üç aşamadan oluştuğunu belirten 
Bilal, normalleşme, sayım ve referandum 
sonrası referandum sonucuna göre Ker-
kük’ün bir statüye kavuşacağını söyledi. 
Normalleşmenin Türkmenler için çok önemli 
olduğunu vurgulayan Bilal, şunları kaydetti: 
“Çünkü Kerkük’te 1958’den 2003’e kadar 
bir Araplaştırma politikası gerçekleştirildi. 
Arapları Kerkük’e getirip Türkmenlerin ara-
zilerine yerleştirdiler. 2003’ten sonra da 
bir Kürtleştirme politikası gerçekleşti.” 

“KERKÜK’ÜN GELECEĞİNE  
KERKÜK HALKI KARAR VERMELİ” 
Bilal, herhangi bir gücün Kerkük’e gir-

mesinden değil, kentin Kerkük gençlerinden 
oluşacak “Kerkük Gücü” tarafından muha-
faza edilmesinden yana olduklarını ifade 
etti. Kerkük’ün geleceğine Kerkük halkının 
karar vermesi gerektiğini vurgulayan Bilal, 
buna rağmen kentin her zaman yer altı 
zenginlikleri ve jeopolitik konumundan do-
layı pazarlık konusu olduğunu dile getirdi. 
Bilal, son zamanlarda 140. maddenin tekrar 
canlandırılması, bu konuda yeni bir ko-
misyon kurulması ve Bağdat-Erbil arasında 
ilgili bazı görüşmelerin yapılmasını en-
dişeyle izlediklerini kaydetti. 

“BİZ TÜRKMENLER İÇİN  
KERKÜK PETROLDEN DAHA  
ZİYADE BİR VATANDIR” 
Kerkük ile ilgili ya da 140. maddeyle 

ilgili bir karar varsa Türkmenlerin de 
bu sürecin içinde olmasının doğru ola-
cağını vurgulayan Bilal, şöyle konuştu: 
“Türkmenler içinde yoksa o görüşmenin 
(140. madde ile ilgili) yasal bir 
dayanağı yoktur. Biz 
Türkmenler için Kerkük 

petrolden daha ziyade bir vatandır, bir top-
raktır, bir Türkmen varlığıdır. Biz Kerkük’te 
Türkmenlerin içinde olmadığı herhangi bir 
pazarlığı kabul etmedik, etmiyoruz.” Bilal, 
140. maddenin 2007’den bugüne kadar 
uygulanmaması dolayısıyla yasal dayanağını 
da kaybettiği değerlendirmesinde bulundu. 
Türkmen Milletvekili, “(140. madde) Nor-
malde 2007’de uygulanması gerekirdi. Şu 
anda sorunlar daha da derinleşti. Bunun 
çözümü olarak, Kerkük’ün geleceğinin, Bir-
leşmiş Milletler ve uluslararası güçlerin bir 
tahkim kuruluyla Kerkük milletine bıra-
kılması gerekiyor.” dedi. (AA)
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ABD’li iş adamı Elon 
Musk, kendisi hakkında 

haber yapan The New 
York Times, 
The Was-
hington 
Post, 

CNN, Voice of America muhabirleri-
nin de aralarında bulunduğu bazı ga-
zetecilerin Twitter hesaplarını 
kendisine ait kişisel bilgileri yayınla-
dıkları gerekçesiyle askıya aldı. 
Sosyal medya platformu Twitter’ın sa-
hibi milyarder iş adamı Elon Musk, 
dün akşam The New York Times, The 
Washington Post, CNN, Voice of Ame-
rica muhabirlerinin de aralarında bu-
lunduğu bazı gazetecilerin Twitter 
hesaplarını askıya aldı. Anlık konu-
mun paylaşılmasının Twitter’da yasak 
olduğunu belirten Musk, gazetecileri 
kişisel bilgilerini ifşalamakla suçladı. 
Musk’ın özel jetinin koordinatlarını 
paylaşan @elonjet adlı hesabın askıya 
alınmasına ilişkin gazeteciler, Musk’ın 
sürekli vurguladığı ifade özgürlüğüne 
olan bağlılığı ile kişisel olarak hoşlan-
madığı bir hesabı yasaklama seçimi 
arasındaki gerilimi haber yapmışlardı. 
Kişisel bilgilerin paylaşımını yasakla-
yan Twitter kurallarına değinen Musk, 
“İnternette kişisel bilgilerin ifşa edil-
mesiyle ilgili kurallar herkese olduğu 
gibi gazeteciler için de geçerli. Bütün 
gün beni eleştirebilirsiniz bu sorun 
değil. Ancak anlık konumumu ifşa et-
meniz ve ailemi tehlikeye atmanız 
sorun” dedi. Musk, hesapların 7 gün 
boyunca askıya alınacağını ifade etme-
sinin ardından hesapların ne zaman 
açılması gerektiği hakkında Twitter’da 
anket açtı. Yüzde 43 oyla çoğunluğun 
hesapların eski haline döndürülmesini 
istediği kaydedilirken, Musk çok fazla 
seçenek olduğu gerekçesiyle anketi 
iptal ettiğini duyurdu. (İHA)

Musk gazetecilerin 
hesaplarını  
askıya aldı 

Peru’da, Cumhurbaşkanı Pedro Cas-
tillo’nun 7 Aralık’ta Kongre’de gör-
evinden azledilip cezaevine 
gönderilmesinin ardından başlayan 
protesto gösterilerinde ölü sayısı 
18’e çıktı, 426 kişi yaralandı. Başta 
başkent Lima olmak üzere Apuri-
mac, Ancash, Ayacucho, Cajamarca, 
Cusco, Moquegua, Puno ve San 
kentlerinde sokaklara inen gösterici-
ler, polisle çatıştı. Olaylarda 9 kişi-
nin daha hayatını kaybetmesiyle 
Kongre ve hükümet karşıtı eylem-
lerde ölü sayısı 18’e yükseldi. Om-
budsman Ofisinden yapılan 
açıklamada, güvenlik güçleri ile gös-
tericiler arasında çıkan arbedede 
216’sı polis, 210’u sivil toplam 426 
kişinin yaralandığını bildirdi. 
Eylemlerin yoğun yaşandığı Aya-
cucho ile Apurimac kentleri, 13 
ölümle en çok can kaybının yaşan-
dığı şehirler olarak dikkati çekiyor. 
Ulusal İnsan Hakları Koordinatörü-
nün (CNDDHH) Twitter hesabından 
yapılan açıklamada, yetkililere tepki 
gösterilerek “Bir ölüm daha olmasın, 
Ayacucho’daki olayların soruşturul-
masını ve suçluların cezalandırılma-
sını talep ediyoruz. Askeri 
müdahaleye son verilmesini istiyo-
ruz, bu suçlardan ülkenin en yüksek 
siyasi makamları sorumludur.” ifa-
deleri kullanılmıştı. 
Ülke genelindeki olağanüstü hal 
(OHAL) ilanının ardından silahlı 
kuvvetlere bağlı binlerce asker, Li-
ma’nın merkezinde konuşlandırıldı. 
Protestocular, ülkenin yeni Cum-
hurbaşkanı Dina Boluarte’nin isti-
fasını, gözaltında bulunan 
Castillo’nun bırakılmasını, Kon-
gre’nin kapatılmasını ve seçim tak-
viminin bir an önce belirlenmesini 
talep ediyor. (AA) 

Peru’daki gösterilerde 
ölü sayısı artıyor 

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı 
Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı 
Ursula von der Leyen, Brüksel’de yapılan 
senenin son AB Liderler Zirvesi’nin ar-
dından basın toplantısı düzenledi. Li-
derlerin, zirvenin gündeminde yer al-
madığı halde Batı Balkanlar güzergahında 
artan düzensiz göçe değindiklerini ifade 
eden Michel, 9-10 Şubat 2023’te konuyu 
detaylarıyla ele almak için bir araya 
gelme kararı aldıklarını söyledi. Michel, 
Bosna Hersek’e adaylık statüsü verilme-
sine değinerek, bunun “Bosna Hersek 
halkına güçlü bir sinyal olduğunu ancak 
aynı zamanda yetkililerden de reformlar 
konusunda adım beklediklerini göster-
diğini” belirtti. Bulgaristan ve Roman-
ya’nın Şengen bölgesine 2023’te katılması 
konusunda umudunu dile getiren Michel, 
toplantıda bu konuda ilerleme kaydetmek 
için gerekli siyasi iradenin mevcut oldu-
ğunu hissettiğini vurguladı. 

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI 
Von der Leyen de toplantının ana 

gündem maddelerinden Ukrayna’ya de-
ğinerek, Ukrayna için 18 milyar avroluk 
yardım paketinin gecikmeyle de olsa 
onaylandığından duyduğu memnuniyeti 
ifade etti. Avrupa Parlamentosu bağlantılı 
yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili soru üze-
rine von der Leyen, “Yolsuzluk, kovuş-
turulması gereken bir suçtur. Dosyayla 
ilgili sorumluluğu taşıyan Belçika ma-

kamlarına güvenimiz tamdır ama tabii 
bu tür yolsuzluklar, halkın kurumlara 
olan güvenini sarsıyor ve bu çok acı. 
Tekrar güveni kazanmak için çok çalış-
malıyız.” diye konuştu. 

TÜRKİYE, BOSNA HERSEK’İ  
TEBRİK ETTİ 
Dışişleri Bakanlığı, Brüksel’de ger-

çekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Hükümet 
ve Devlet Başkanları Zirvesi’nde AB 
adaylık statüsü verilen Bosna Hersek’i 
tebrik etti. Bakanlıktan yapılan açıkla-
mada, Bosna Hersek’e aday ülke statüsü 
verilmesine ilişkin, “Türkiye, parçası ol-
duğumuz Balkanlar’da huzur ve refahın 
sürdürülmesine yönelik olarak ikili ve 
uluslararası düzlemde pek çok adım at-
makta, bu yöndeki tüm çabaları da des-

teklemektedir.” denildi. Türkiye’nin, Bal-
kan ülkelerinin AB ve Avrupa-Atlantik 
kurumlarıyla bütünleşmesine başından 
beri destek verdiği bildirilen açıklamada, 
Türkiye’nin AB’nin söz konusu kararını 
memnuniyetle karşıladığını, bu kararın 
Bosna Hersek’in, bölgenin barış ve is-
tikrarına katkı sunacağının düşünüldüğü 
belirtildi. 

Kararda belirtilen şartların Bosna 
Hersek tarafından en kısa sürede yerine 
getirileceğine inanıldığı aktarılan açık-
lamada, şunlar kaydedildi: “AB’nin yapıcı 
bir şekilde süreci desteklemesini bekli-
yoruz. Bu vesileyle ülkemizin de arala-
rında bulunduğu AB aday ülkelerinin 
müzakere süreçlerinin dar görüşlü ulusal 
saiklerle siyasileştirilmeden, adil ve kararlı 
şekilde yürütülmesinin önemini bir kez 

daha vurguluyoruz.” 
ZİRVENİN SONUÇ  
BİLDİRİSİNDEN  
Zirve bitiminde kabul edilen bildiride, 

Ukrayna ile ilgili kısımda Rusya’nın savaş 
suçlarının soruşturulması için uluslararası 
camiaya çağrı yapıldı. Güvenlik ve sa-
vunma bölümünde AB’nin kendi güven-
liği için daha fazla sorumluluk aldığı, bu 
alanda stratejik bir hareket tarzı izlediği 
ve özerk hareket etme kapasitesini ar-
tırmayı hedeflediği vurgulandı. Bunun 
için Avrupa savunma sektörünün en-
düstriyel ve teknolojik temelinin güç-
lendirilmesi gerektiğinin altı çizildi. İran 
ile ilgili kısımda da protestolara yapılan 
müdahaleler ve infaz edilen ölüm cezaları 
bir kez daha kınandı. (AA)

AB liderleri, göç 
zirvesinde buluşacak

Avrupa Birliği (AB) 
Konseyi Başkanı 

Charles Michel, AB 
liderlerinin 2023’ün 

Şubat ayında düzensiz 
göçteki artışı ele almak 

için toplanacağını 
bildirdi. Michel, 9-10 

Şubat 2023’te konuyu 
detaylarıyla ele almak 

için bir araya gelme 
kararı aldıklarını 

söyledi.

Belçika’da sığınma başvurusu yapanlara 
barınacak yer gösterilmemesiyle ilgili bir yılı 
aşkın süredir kriz yaşanıyor. Ülkedeki sivil 
toplum kuruluşları (STK) ve avukatlar, 18 
Aralık Uluslararası Göçmenler Günü vesilesiyle 
konuyu sık sık gündeme getiriyor. Mültecilerin 
Statüsüne ilişkin 1951 Cenevre Sözleşmesi’nin 
3’üncü maddesine göre, sığınma başvurusu 
yapılan devletin barınma ve makul maddi 
koşullar sağlama yükümlülüğü bulunuyor. 
Belçika, mülteci kabul merkezlerinin kap-
asitelerinin dolmasını gerekçe göstererek 
yükümlülüğünü yerine getirmiyor. 

Belçika Federal Sığınmacı Kabul Kuru-
munun (Fedasil) Brüksel’deki merkezinin 
önünde neredeyse her sabah yüzlerce kişi 
sıraya giriyor. Pek azının başvurusu alınırken 
kalanlar polis tarafından uzaklaştırılıyor. 
Yüzlerce kişi, başvurusu alınsa da alınmasa 
da geceyi sokakta geçirmek zorunda kalıyor. 
Bunlar arasında dönem dönem kadın ve ço-
cuklar da oluyor. Ekim ayı başında refakatçisi 
olmayan 21 sığınmacı çocuğun ve 20 aylık 
hasta bir bebekle annesinin sokağa terk edil-
mesi, ülke gündemine oturmuştu. 

Fedasil son 3 haftadır kadın ve çocuklara 
yer gösterilmesine öncelik veriyor. Çoğunluğu 
Afganistan’dan, diğerleri ise Burundi, Fas, 
Cezayir, Suriye, Eritre ve Somali’den gelen 
20’li, 30’lu yaşlardaki yüzlerce erkek, sokağa 
terk edilmiş durumda. Son bir aydır hava sı-
caklıklarının hızla düşmesi nedeniyle kalacak 
yer arayışına giren bu kişiler, merkez ilçelerden 
Schaerbeek’teki eski bir devlet dairesini mes-
ken edindi. Paleis Caddesi’ndeki 7 katlı binada 

çoğunluğu Afganistan’dan, kalanı ise Burundi, 
Fas, Cezayir, Suriye, Eritre ve Somali’den 
gelen 700 civarı kişi barınıyor. 

Kaldıkları binanın dış duvarlarında sı-
ğınmacıların Belçika devletine karşı kazandığı 
davalara ilişkin yapıştırılmış belgeler ve giri-
şinde yığılan çöpler dikkati çekiyor. Sığın-
macılar, kötü bir kokunun hakim olduğu bi-
nanın temizliğini, kendi aralarında kurdukları 
idare vasıtasıyla sağlamaya çalışıyor. Belçika 
devletinin sağlık, gıda ve hijyen desteğinden 
de mahrum bu kişiler, gündüzleri kendilerine 
gönüllü bakım hizmeti veren “Hub Huma-
nitaire” isimli merkeze giderek STK’lerin im-
kanları dahilinde dağıttıkları yemekleri yemek, 
banyo yapmak ve doktora görünmek için 
sıraya giriyor. Giriş katında kurulan masalarda 
gönüllü avukatlar, sığınmacılara her gün 
12.30’a kadar hukuki danışmanlık yapıyor. 

“DURUMU AİHM’E TAŞIYORUZ” 
Gönüllü Türk avukatlardan Döne Dağ-

yaran, “Ne yazık ki Belçika hükümeti, iki 
yıldır Belçika mahkemelerinin çıkardığı ka-
rarları uygulamıyor. Cenevre Sözleşmesi’nden 
kaynaklanan sorumluluklarını yerine getir-
miyor. Brüksel barosunda 150 kadar gönüllü 
avukat, bu durumu Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesine (AİHM) taşıyoruz.” ifadelerini 
kullandı. Dağyaran, sığınmacıların kaldığı 
binanın Brüksel’de Türklerin yoğun yaşadığı 
muhite yakın olduğunu belirterek gıda, kı-
yafet, kışlık battaniye ve yorgan yardımında 
bulunmaları çağrısı yaptı.  

Belçika’da mahkemeler, çoğu gönüllü avu-
katların sığınmacılar adına açtığı 7 bin davada 
Fedasil’i ve devleti, uluslararası koruma baş-
vurusu yapan sığınmacılara barınacak yer 
göstermeyerek sokağa terk etmesi nedeniyle 
suçlu buldu. Brüksel Asliye Hukuk Mahkemesi, 
19 Ocak’ta Fedasil’in “en az bir kişiye kalacak 
yer verilmeyen veya sığınma başvurusu alın-
mayan her iş günü başına” 5 bin avro ceza 
ödemesine hükmetti. Ceza miktarı daha sonra 
8 bin avroya çıkarıldı. Gönüllü avukatlar, 
hiçbir ödemenin yapılmadığını belirtiyor. (AA) 

Bilal: “Türkmenlerin olmadığı 
bir pazarlığı kabul etmiyoruz”  
Irak Türkmen Cephesi (ITC) 
Erbil Milletvekili İmdat Bilal, 
Kerkük’ün geleceğine Kerkük 
halkının karar vermesi 
gerektiğini belirterek, “Biz 
Kerkük’te Türkmenlerin içinde 
olmadığı herhangi bir pazarlığı 
kabul etmedik, etmiyoruz.” dedi.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de 
barınacak yer gösterilmeyerek 
sokağa terk edilen 700 
sığınmacı, hava sıcaklıklarının 
hızla düşmesiyle sığındıkları 
metruk binada çeşitli hastalık 
riskleri altında hayatta  
kalmaya çalışıyor.

Irak Anayasası’nda Kerkük ve diğer tartış-
malı bölgelerin statüsüyle ilgili olan 140. 
madde üç aşamadan oluşuyor. Buna göre, 
önce Kerkük ve diğer tartışmalı bölgel-
erde (Diyala, Musul ve Salahaddin) eski 
Devlet Başkanı Saddam Hüseyin dönemi 
ve 2003 sonrası yaşanan demografik 
değişiklik durumu normalleştirilecek, 
ardından nüfus sayımı yapılacak ve daha 
sonra bu bölgelerin merkezi yönetime mi 
yoksa Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne mi 
bağlanmasına karar verilmesi için referan-
duma gidilecek. Anayasa’ya göre tüm bun-
ların Aralık 2007’ye kadar 
gerçekleştirilmesi gerekiyordu. 
O dönem Kerküklü Türkmen, Kürt ve Arap 
siyasi temsilcilerden oluşturulan 
komisyon hiçbir sonuca ulaşamamış ve söz 
konusu madde 2007 yılının sonunda 
yürürlükten kalkmıştı. Kürt siyasi liderler, 
özellikle Kerkük’ün statüsünün belirlen-
mesi için 140. maddenin uygulanması 
gerektiğini savunurken, Kerküklü Türkmen 

ve Araplar ise maddenin 2007 
sonunda hukuken sona 
erdiğini belirtiyor. Türk-
men ve Araplar, Kürdistan 
Yurtseverler Birliği (KYB) 
ile Kürdistan Demokrat 
Partisi (KDP) gibi Kürt 
siyasi partilerin, Kerkük 
ve diğer tartışmalı böl-

gelere, ülkenin kuzey 
kentlerinden bu bölgelerin 
demografik yapısını 

değiştirecek ölçüde 
nüfus kaydırdığını 

savunuyor.

Tartışmalı 
140. madde 
nedir?

Belçika’da kaderlerine terk edilen 
sığınmacılar yaşamaya çalışıyor   



TFF 2. Lig Beyaz Grup 19’uncu hafta mü-
cadelesinde Bursaspor, yarın 14:00’da Bursa 
Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Nazilli Be-
lediyespor’u ağırlayacak. Karşılaşmanın biletleri 
satışa çıktı. Bilet fiyatları şu şekilde; Güney 
Kale Arkası Tribünü: 30,00 TL, Doğu Üst Tri-
bünü:  50,00 TL, Doğu Alt Tribünü: 60,00 TL, 
Batı Alt Tribünü: 100,00 TL, VIP 1. Balkon 
Tribünü: 150,00 TL, 1963  Tribünü: 250,00 
TL, Misafir Tribünü: 30,00 TL. Bursaspor ku-
lübü, bilet satışı ile ilgili şu açıklamalarda bu-

lundu; ‘‘Bilet satışları passo.com.tr web sitesi, 
PASSO Mobil Uygulaması ve Stadyum Ana 
Bilet Gişesi üzerinden yapılacaktır. Localarımızda 
müsabakayı izleyecek olan taraftarlarımızın 
stada giriş yapabilmek için biletlerini PDF 
olarak indirip turnike gişelerinde okutmaları 
gerekmektedir. Aksi takdirde stadyuma girişleri 
mümkün olmayacaktır. 2022-2023 Kombine 
sahibi taraftarlarımızın mevcut kombine kart-
larını stadyum ana bilet gişesinden değiştirmeleri 
gerekmektedir. Passo Mobil Uygulama ile mü-
sabakaya biletlerim bölümündeki PDF bilet 
ile giriş yapılabilir, Passo Mobil Uygulamada 
ki “Maça Gir” butonu e-bilet müsabakaları için 
geçelidir, 2022-2023 futbol sezonu müsaba-
kalarımızda aktif olmayacaktır. 7 yaş ve üzeri 
çocuklara maç bileti alınması zorunludur.’’

Nuri Şahin, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde dü-
zenlediği basın toplantısında, iyi başladıkları sezonun 
devamında hem skor anlamında hem bireysel an-
lamda en sorunlu dönemlerini yaşadıklarını belirtti. 
Dünya Kupası’nda Fransa ile Arjantin arasında 18 
Aralık Pazar günü oynanacak final maçıyla ilgili 
soruyu yanıtlayan Şahin, gönlünün Arjantin’den 
yana olduğunu dile getirdi. “Messi’nin Dünya Kupası 
ile resmini görmek isterim.” diyen Şahin, “Ronaldo 
da Messi de inanılmaz seviyede. Oğlum Messi’nin 
kazanmasını hiç istemiyor. O Messi ile Ronaldo’nun 
kıyaslanmasında Messi’nin bir adım önde olmasını 
istemiyor. İkisi aynı seviyede kalsın istiyor. Evde 
durumlar biraz değişik. Eşim tamamen Fas’ı des-
tekledi. Güzel bir final olsun. Ama Fransa 2018’de 
kupa aldığı için özellikle bu turnuvada sergilediği 
performanstan ötürü Messi’nin kupayı almasını 
biraz da çok istiyorum” şeklinde konuştu. 

“HAJİ WRIGHT’IN DÜNYA KUPASI  
KADROSUNA ALINMASINI BEKLEMİYORDUK” 
Oyuncusu Haji Wright’ın ABD milli takımıyla 

Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nda forma 
giymesine çok sevindiğini vurgulayan Şahin, 
bu oyuncunun karşılaşmalarını da izlediğini 
söyledi. Haji Wright ile tam bir sene önce 
çok net bir görüşme yaptığını hatırlatan 
Şahin, “Ondan sonra kariyerini çok farklı 
bir noktaya taşıma yoluna geçti. Dünya Ku-
pası’na gitmeyi çok istiyordu. Açıkçası biz 
kadroya alınmasını çok beklemiyorduk. ABD 
Milli Takımı’nın teknik direktörüyle Karagümrük 
maçından sonra bir görüşme yaptım. O görüş-
meden çağrılacak diye bir izlenim al-
madım. Kadroya çağrılmasına 
çok sevindim, her maçta 
süre alarak golünü de 
attı. Hem kulübümüz 
için hem kendisi 
çok çok büyük bir 
değer oldu.” 
dedi.  

( A A )
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Dünya üçüncülüğü için sahada!
‘Atlas aslanlari’

Hırvatistan ile Fas, Katar’daki 
Dünya Kupası’nda aynı grupta yer 
aldı. F Grubu ilk maçında karşı karşıya 
gelen iki ekip sahadan golsüz bera-
berlikle ayrılmıştı. Fas’ta sakatlığı 
bulunan Romain Saiss bu mücadelede 
forma giyemeyecek. Hırvatistan, Fas 
karşısında kazanırsa 1998’den sonra 
ikinci kez dünya üçüncüsü olarak tur-
nuvayı tamamlayacak. Hırvatistan 
yarı finalde Arjantin’e 3-0 mağlup 
olarak final şansını kaçırdı. Hırva-
tistan, Dünya Kupası macarasına Fas 
beraberliğiyle başladı, ikinci maçında 
Kanada’yı 4-1 mağlup etti. Hırvatlar, 
son maçında ise Belçika ile golsüz 
berabere kalarak grubu 5 puanla 
ikinci sırada bitirdi. Son 16 turunda 
E Grubu’nun lideri Japonya’yı normal 
süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona 
eren karşılaşmada penaltılarla geçen 
Hırvatistan, çeyrek finalde Brezilya’yı 

da penaltılarla eleyerek adını yarı fi-
nale yazdırdı. Tarihinde ilk kez yarı 
final oynayan Fas, Fransa’ya 2-0 mağ-
lup olarak finale yükselemedi. Tur-
nuvanın sürpriz takımı Fas ise golsüz 
Hırvatistan beraberliğiyle başladığı 
2022 Dünya Kupası’na damga vurdu. 
Belçika’yı 2-0, Kanada’yı 2-1 yenerek 
gruptan lider çıkan “Atlas Aslanları”, 
son 16 turunda İspanya’yı penaltı 
atışlarıyla 3-0 mağlup etti. Çeyrek 
finalde Portekiz’i 1-0’lık skorla evine 
gönderen Fas, turnuva tarihinde yarı 
finale çıkan ilk Afrika ülkesi olarak 
büyük bir başarıya imza attı. (AA) 

REGRAGUI: ‘‘DÜNYA KUPASI’NI  
ÜÇÜNCÜ BİTİRMEMİZ  
OLAĞANÜSTÜ BİR ŞEY OLACAK’’  

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü 
Walid Regragui, 2022 FIFA Dünya 
Kupası’nı üçüncü tamamlamak is-

tediklerini söyledi. Regragui, Katar’da 
düzenlenen turnuvada bugün Hır-
vatistan ile yapacakları üçüncülük 
maçından önce düzenlenen basın 
toplantısında açıklamalarda bulundu. 
Hırvatistan’ın 2022 Dünya Kupa-
sı’nın en iyi takımlarından biri ol-
duğuna vurgu yapan 47 yaşın-
daki teknik adam, “Yarın, grup 
aşamasında oynadığımız ilk 
maçtan çok farklı olacak. Açık 
bir karşılaşma olacağını dü-
şünüyorum. Takımıma 
güveniyorum. Sahada 
en iyi mücadeleyi gös-
tereceğimize inanıyo-
rum.” ifadelerini kul-
landı. Yarı finalde mağ-
lup olan iki takım için 
bu maçın kolay geçme-
yeceğini belirten Reg-
ragui, “Bizim için her 

maç önemli. Kazanmayı hedefliyoruz. 
Dünya üçüncüsü olarak FIFA’daki sı-
ralamamızı yükseltmek istiyoruz. 
Dünya Kupası’nı üçüncü bitirmemiz 
olağanüstü bir şey olacak. Ülkemize 
madalyayla dönmek harika olur. Fas 
futbolu için daha iyi bir geleceğin 

yolunu açmak istiyoruz.” diye ko-
nuştu. Fas Futbol Federasyonu-
nun yarı finalde Fransa ile oy-
nadıkları maçı yöneten Meksikalı 
hakem Cesar Ramos hakkında 

FIFA’ya şikayette bulun-
masını da değerlendiren 
Walid Regragui, “Doğru 
ve haklı bir hareket. An-
cak bu artık bir şeyi de-
ğiştirmez. O maçta bir 
penaltımız verilmeliydi 
ve Boufal sarı kart gör-

memeliydi.” şeklinde gö-
rüş belirtti. 

Katar’ın ev sahipliği 
yaptığı 2022 FIFA 

Dünya Kupası 
üçüncülük maçında 

Hırvatistan ile Fas 
bugün karşı karşıya 

gelecek. Khalifa 
Stadı’nda oynanacak 

mücadele saat 18.00’de 
başlayacak. 

Mücadeleyi Katarlı 
hakem Abdulrahman 
Al Jassim yönetecek.

Nuri Şahin’in favorisi Messili Arjantin
Spor Toto Süper Lig takımlarından 
Antalyaspor’un futbol sorumlusu Nuri 
Şahin, 2022 FIFA Dünya Kupası’nı 
Arjantin’in kazanmasını istediğini söyledi.

Bursaspor’un yarın saat 14:00’te 
konuk edeceği Nazilli belediyespor 
mücadelesinin biletleri satışa çıktı.

Nazilli Belediyespor maçı biletleri satışta

n Kadir Umut PEHLİVAN
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Yaşları 12 ile 16 arasında değişen ve 
gönüllü olarak sema eğitimi alan 6 çocuk, 
bir yandan okullarına devam ederken 
bir yandan da Mevleviliğin temel öğre-
tilerini öğreniyor. Küçük semazenler, 
sema meşk tahtasında süren eğitimlerinin 
ardından sema meydanındaki hareket-
leriyle törenleri izlemeye gelen yerli ve 
yabancı turistlerin ilgisini çe-
kiyor. 

Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı Konya Türk Ta-
savvuf Müziği Top-
luluğu Müdürü ve 
Postnişin Fahri 
Özçakıl, AA mu-
habirine, bu yıl 
da Mevlana 
Celaleddin-i 
Rumi’yi anla-
maya ve an-
latmaya devam 
ettiklerini söyledi. Mev-
lana dostlarının kente ge-
lerek buradaki manevi ha-

vayı teneffüs ettiğini, akşamları da Sema 
Ayin-i Şerifi’ni izleyerek, dolu dolu bir 
program geçirdiğini aktaran Özçakıl, 
“Sema Ayin-i Şerifi’ni icra eden küçük 
yaştaki semazen kardeşlerimiz var. Bu 
kardeşlerimiz bize gönüllü olarak mü-
racaat ediyor, sema öğrenmek istedik-
lerini bildiriyor.” dedi. Özçakıl, çocuklara 
sadece sema eğitimi vermediklerini, 

Hazreti Mevlana’nın kendilerinden 
istediği kamil ve olgun insan olabil-

meyi de aşılamaya çalıştık-
larını dile getirdi. 

Ailesinin tavsiyesi 
veya kendi isteğiyle 

sema öğrenme-
ye gelen ço-

cukların 
y a -

şantılarında çok farklı değişiklikler ol-
duğunu anlatan Özçakıl, “Bu kardeş-
lerimiz, eğitim öğretim hayatlarına 
devam ederken, geriye kalan sürele-
rinde buraya gelerek, Mevlana’nın yo-
lunda derviş meşrep bir yaşantıyla 
faydalı bir insan olabilmek için gayret 
gösteriyor. Bunu görmek bizi çok mem-
nun ediyor.” diye konuştu. Özçakıl, 
çocuklara ney üfleme, tambur ile farklı 
sazları çalabilmelerini, hat, tezhip ve 
ebru sanatıyla da ilgilenmeleri yönünde 
yönlendirmeler yaptıklarını kaydetti. 

“SEMA SAYESİNDE ÇOK SAKİN  
VE HUZURLU BİRİ OLDUM” 
Sema meydanına çıkan en küçük se-

mazenlerden 12 yaşındaki Hüseyin Yasin 
Kılbay, bu eğitimleri 6 ay aldığını söyledi. 
Eğitimlerin çok güzel geçtiğine değinen 
Kılbay, “Bu sene benim sema yaptığım 
ilk Şebiarus töreni. Sema sayesinde çok 
sakin ve huzurlu biri oldum. İlerleyen 
dönemlerde de devam etmek ve sema 
topluluğundan hiç ayrılmamak istiyo-

rum.” dedi. Ortaokul 7’nci sınıf öğrencisi 
14 yaşındaki Siraç Yekta Çalışır ise iki 
yıldır sema yaptığını belirterek, “Semadan 
çok keyif alıyorum. Ailemle birlikte karar 
vererek, sema eğitimleri almaya başladım. 
Semaya başlamadan önce çok 
heyecanlıydım. Eğitim-
lerimizin ardından 
heyecanım geçti. 
İki yıldır da Şe-
biarus tören-
lerinde görev 
alıyorum.” 
ifadesini kul-
landı.  

Lise öğren-
cisi 16 yaşındaki 
Umut İpek de ba-
basının tavsiyesiyle 
sema eğitimleri almaya başla-
dığını söyledi. Yaklaşık 7 yıldır sema 
yaptığını anlatan İpek, “Küçükken çok 
meraklıydım. Fırsat buldukça Mevlana 
Kültür Merkezi’ne semazenleri izlemeye 
gelirdim. Daha sonra kendim de bu eği-

timleri almak istedim. Şu anda sahnede 
hiç heyecanlanmıyorum. Çok sakin ve 
huzurlu bir şekilde sema yapıyorum.” 
dedi. Yaklaşık 4 yıldır sema yapan 14 
yaşındaki Emir Kaan Bektaş ise ailesinin 

yönlendirmesiyle bu eğitimleri 
almaya başladığını, iler-

leyen süreçte de 
sema yapmaya 

devam edece-
ğini dile getir-
di. Ortaokul 
8’inci sınıf 
öğrencisi 14 

yaşındaki Ka-
dir Fidan da 3 

yıldır sema yap-
tığına değinerek, 

“Semayı çok seviyorum. 
Semaya çıkınca Hazreti Mevlana 

ve Allah’ı düşünüyorum. Zaten sema 
yaparken Allah’ı zikrediyoruz. Bu şekilde 
de rahatlıyorum. İlerleyen süreçte de 
yapmak istiyorum.” diye konuştu.  

(AA)

Küçük 
semazenler, 

Mevlana’yı 
anıyor  

Küçük 
semazenler, 

Mevlana’yı 
anıyor  

Hazreti Mevlana’nın 749. Vuslat Yıl 
Dönümü Uluslararası Anma Törenleri 

kapsamında, kendilerinden yaşça büyük 
semazenlerle yüzlerce kişi önünde sema 

icra eden çocuklar, Mevleviliğin temel 
öğretileriyle hareket etmeye çalışıyor.

Katar’da “2022 Dünya Kupası ve Deve” etkinlikleri 
çerçevesinde dünyada ilk kez develer üzerinde iki hentbol 
maçı oynandı. Başkent Doha’daki Şeyhaniye Meydanı’nda 
develer üzerinde oynanan hentbol maçını seyirciler büyük 
heyecanla izledi. Her takımdan üçer deveyle oynanan 
maçların ilki Katar milli takımı ile Afrika’yı temsil eden 
bir takım arasında, diğeri ise “Asya 3” takımı ile “Amatörler 
10” takımı arasında gerçekleştirildi. Develer üzerinde oy-
nanan hentbol maçı 15’er dakikalık iki devre olmak üzere 
toplam 30 dakika sürüyor. 

ÜLKENİN KÜLTÜREL MİRASI TANITILIYOR 
Arap Deve Yarışları Federasyonu (MAHARİ) Başkanı 

Abdullah bin Muhammed el-Kevari, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, 2022 Dünya Kupası organizasyonunu “ülkenin 
kültürel mirasını ve bu sporu” Katar’a gelen ziyaretçilere 
tanıtmak için bir fırsat olarak gördüklerini söyledi. Et-

kinliğin, Arap mirasıyla tanışmak ve yüzlerce yıllık kök 
salmış bir kültürün parçası olmanın verdiği gururu yaşamak 
için bir fırsat olduğunu dile getiren Kevari, “Bu mirastan 
yola çıkarak, bugüne kadar dünyada türünün ilk örneği 
olan deve hentbolu adında yeni bir spor yaratmaya çalıştık.” 
dedi. Katar ve Körfez kültürünün ve kimliğinin temel di-
reklerinden biri olan deve yarışlarının, özellikle Arap ve 
Körfez bölgesinde eşsiz bir spor olduğunu vurgulayan 
Kevari, bu sporun kendine yakışan seviyede gösterilmesi 
gerektiğini belirtti. 

ATA SPORUNUN BELGELENMESİ  
VE GELİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR 
Arap Deve Yarışları Federasyonu Genel Sekreteri ve 

etkinliğin genel sorumlusu Hizam el-Mekarih de ilk kez 
birbiriyle harmanlanmış akademik, spor ve miras çalışmaları 
gibi birden fazla etkinliğin birleşiminden oluşan bu et-
kinliğin herkes tarafından beğenilmesini beklediklerini 
ifade etti. Festival kapsamında deve sporunun belgelenmesi 
ve geliştirilmesini içeren birden fazla yeni etkinliğin bu-
lunduğunu aktaran Mekarih, deve sporuna gelecekte daha 
fazla katkı sağlanması yolunda ilk temelleri atmış olmayı 
umduklarını dile getirdi. (AA)

Katar’da “develer 
üzerinde hentbol” 
maçı oynandı 
Katar’ın başkenti Doha bir ilke ev sahipliği 
yaptı ve develer üzerinde hentbol oynandı. Arap 
Deve Yarışları Federasyonu (MAHARİ) Başkanı 
Abdullah bin Muhammed el-Kevari, “Dünyada 
türünün ilk örneği olan deve hentbolu adında 
yeni bir spor yaratmaya çalıştık.” dedi.


