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Çin’in Doğu Türkistan politikaları, Bursa’da
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) mensupları
tarafından protesto edildi. AGD Bursa Şubesi
üyeleri ile eyleme destek veren vatandaşlar,
Ulu Cami’de sabah namazının ardından bir
araya geldi. Grup adına açıklama yapan AGD
Bursa Şube Üniversite Komisyon Başkanı Taha
Nergis, sömürgecilerin yağma ve talanlarının
dünyayı yaşanmaz hale getirdiğini söyledi.

n 8. sayfada

Sosyolog Adem Palabıyık, CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu’nun vizyon belgesini eleş-
tirerek, “Yeni bir faiz devletinin kapılarının
aralanması ülkemiz adına ciddi kayıplara sebep
olacaktır” dedi. Sosyolog Adem Palabıyık, Kı-
lıçdaroğlu’nun iktisatçı danışmanlarının tek-
rardan faiz devletini istediğini belirtti.

n 7. sayfada

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi, 3 Aralık
Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Atatürk
Kongre Kültür Merkezi’nde muhteşem bir
konsere imza attı. Büyükşehir Belediyesi’nin
de katkılarıyla düzenlenen konserde Bursa
Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nin gönüllü
katılımcıları tarafından oluşturulan Türk Halk
Müziği korosunun tüm sanatçıları adeta sah-
nede devleşti.  n 4. sayfada

Engelli gündüz
bakımevi müjdesi

İnegöl ilçe-
sinde minibüs ile
otomobilin çar-
pışması sonucu
meydana gelen
trafik kazasında
1 kişi yaralandı.

Edinilen bil-
giye göre kaza, Akhisar Mahallesi Karalar yolu
caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü
Mustafa Üveys T. (21) yönetimindeki 16 AEG
543 plakalı minibüs, yol kenarından dönüş
yapmak için harekete geçen Sezai D. (47) yö-
netimindeki 16 AYM 444 plakalı otomobile
yandan çarptı.      n 3. sayfada

Palabıyık: “Kılıçdaroğlu’nun 
danışmanları, faiz devleti istiyor”

Minibüs ile otomobil 
çarpıştı, 1 kişi yaralandı

“Dünyanın
sayılı ülkeleri
arasındayız”
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Kurum:
“El birliğiyle 
zor günlerin 
üstesinden geldik”
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Özer:

Çin’in Doğu Türkistan 
politikaları protesto edildi 

“Dünya 5’ten
büyüktür”

Yıldırım Belediyesi’nden ‘fahiş fiyat’ denetimi  

Yıldırım Belediyesi, ilçe
genelindeki marketlerde

fahiş fiyat artışlarına yönelik
denetimlerini sürdürüyor. 

Gıda ve temel tüketim ürünlerinin satıldığı marketlere
yönelik haksız fiyat artışı denetimi yapan zabıta ekipleri,
güncel fiyatları da kayıt altına alıyor. Yıldırım Belediyesi
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığını ko-
rumak ve güvenli alışveriş yapabilmelerini sağlamak

için yoğun çaba sarf
ediyor. 

n 4. sayfada

n 12. sayfada

Türkiye ile Azerbaycan’ın
ortak değerleri, Türk

halklarının tarihsel ve kültürel
gelişimleri Merinos Atatürk

Kongre ve Kültür Merkezi’nde
düzenlenen dans gösterisiyle

sanatseverlerle buluştu. 
Bursa’da düzenlenen “Kardeşlik Destanı

Gösterisi”nde, Türkiye ile Azerbaycan’ın
ortak değerleri, Türk halklarının tarihsel
ve kültürel gelişimleri danslarla anlatıldı.

Bursa’da kadınlara zorla fuhuş yaptıran çetenin şifreli konuşmalarını polis
ortaya çıkardı. Bursa merkezli 3 ilde yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına
alınırken, fuhşa zorlanan 13 yabancı uyruklu kadın da koruma altına alındı. 

Bursa Cumhuriyet Başsavcı-
lığının koordinesinde Emniyet
Müdürlüğü Asayiş Şube Müdür-
lüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri,
yabancı uyruklu kadınlara zorla
fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla Bursa,
Balıkesir ve İstanbul’da belirlenen
şüphelilerle ilgili çalışma başlattı.
Bursa merkezli 3 ilde polis ekip-
lerince düzenlenen fuhuş ope-
rasyonuyla 12 şüpheli gözaltına
alındı. Şüphelileri takibe alan po-
lis ekipleri, zanlıların telefonda
“yeni araçlarımız geldi” şifresiyle
konuştuklarını tespit etti. Bursa
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ko-
ordinesinde Bursa Emniyet Mü-
dürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü
Ahlak Büro Amirliği ekipleri ta-

rafından yapılan teknik ve fiziki
takipte şebekenin Bursa başta
olmak üzere 3 ayrı ilde faaliyet
gösterdiği belirlendi. Polis ekipleri
tarafından yürütülen çalışmalarda
örgütün telefonda “yeni araçla-
rımız geldi” şifresiyle konuştuk-
larını tespit etti.

Üç ilde eş zamanlı olarak ope-
rasyon gerçekleştiren polis ekip-
leri, 12 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan
aramalarda kadınlara ait pasa-
portlar, fuhuştan elde edildiği
değerlendirilen 21 bin lira ve te-
lefonlar da ele geçirildi. 

(AA-İHA)

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda fuhşa
zorlandıkları öne sürülen
13 yabancı uyruklu kadın

da koruma altına alındı. Öte
yandan, zanlıların emniyette-
ki işlemlerinin sürdüğü ve ya-
bancı uyruklu kadınların da
işlemleri sonrası sınır dışı

edileceği öğrenildi.

KADINLAR 
SINIRDIŞI 
EDİLEBİLİR
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Fincanda kahve pişirdi,
ünü il sınırlarını aştı

Bursa’da bir girişimci,
yurt dışından getirdiği fin-
canlarla kahve pişirdi, kah-
venin lezzeti ise il sınırlarını
aştı. Yıldırım ilçesinde 500
yıllık handa kafe işleten
Alim Şahin, yurt dışından
getirdiği ateşe dayanıklı fin-
canlarla kahve pişirdi. Cez-
vesiz pişen kahve lezzetini
içine hapsederken, ortaya
mükemmel bir lezzet çıkı-
yor. Fincanda pişen kahve
cezvede pişene göre daha
lezzetli olması sebebiyle çok
fazla rağbet görüyor. Ünü
şehir sınırlarını aşan kah-
veden içmek isteyenlerin
farklı şehirlerden geldiği
oluyor. Fincanda pişen kah-
ve 25 liradan satılıyor.

Uzun yıllardır kafe işlet-
tiğini ifade eden Alim Şahin,
“Yurt dışından getirdiğim
ateşe dayanıklı fincanlarla
kahve pişiriyorum. Kahve
fincanda piştiği için piştik-
ten sonra başka bir yere ak-
tarım yapılmıyor, bu şekilde
lezzeti kaçmıyor. Ayrıca tel-
vesi fincanın üstünde kalı-
yor. Ortaya farklı bir lezzet
çıkıyor. Bu kahveden içen
abone olup sürekli içmek
istiyor. Çok fazla talep gö-
rüyor. Fincanını 25 liradan
satmaktayız” dedi. (İHA)

İstanbul Flüt
Topluluğu’ndan
muhteşem konser

İstanbul Flüt Topluluğu,
Nilüfer Belediyesi Dr. Hü-
seyin Parkan Sanlıkol Müzik
Enstrümanları Müzesi’nde
verdiği konserle izleyenlere
müzik keyfi yaşattı. Nilüfer
Belediyesi Dr. Hüseyin Par-
kan Sanlıkol Müzik Enstrü-
manları Müzesi, ‘MEM Sah-
ne Konserleri’ kapsamında
özel konserlere ev sahipliği
yapmaya devam ediyor. Kon-
septiyle Bursa’ya müzecilik
anlamında önemli bir değer
kazandıran Nilüfer Beledi-
yesi Dr. Hüseyin Parkan San-
lıkol Müzik Enstrümanları
Müzesi’nde bu kez, İstanbul
Flüt Topluluğu sahne aldı.
Prof. Ayla Uludere, Prof. Dr.
Ece Karşal ve Dr. Şebnem
Uşen tarafından kurulan
topluluk gecede Çağdaş Türk
ve Klasik Batı müziklerine
ait birçok bestecinin uyar-
lamalarını seslendirdi. Sa-
natseverlerin büyük ilgi gös-
terdiği gecede, J. Pachelbel,
G.F. Handel, Orçun Orçun-
sel, Mozart başta olmak üze-
re birçok ünlü bestecilerin
eserlerini başarıyla seslen-
diren Ayla Uludere, Şebnem
Uşen, Ecem Yılmaz, Özge
Salar Berber, Ece Karşal ve
konuk sanatçılar Beste Yalı
ile Metin Yavuz, konser so-
nunda ayakta alkışlandı. Bul-
garistan Bursa Konsolosu
Veselin Bozhilov’un da ka-
tıldığı gecenin sonunda Ni-
lüfer Belediyesi Kültür ve
Sosyal İşler Müdürü Nejla
Aslan, sanatçılara Başkan
Turgay Erdem adına çiçek
vererek teşekkür etti. (Bül-
ten)

Beslenme ve
Diyet Uzmanı
Dyt. Tuğba
Küçük, gribe
karşı savunma
kalkanı
oluşturmak için
yenilen gıdalara
dikkat edilmesi
gerektiğini
söyledi.

Griple mücadelede yenip içilen gıda-
ların oldukça önemli olduğunu ifade
eden Medicana Bursa Hastanesi Bes-
lenme ve Diyet Uzmanı Dyt.
Tuğba Küçük, “Grip, özellikle
kış aylarında çok yaygın
olarak rastlanan, bebek,
yaşlı ve bağışıklık sistemi
zayıf olan kişilerde hafife
alınamayacak kadar önem
arz eden viral yani virüs
kaynaklı bir hastalıktır. Grip
virüsü sürekli yapısal değişimlere
uğradığı için insanlara tekrar tekrar bu-
laşabilen bir virüstür. A, B ve C olarak
adlandırılan 3 tip grip virüsü vardır.
Ancak gripte etkili olanlar A ve B tipleridir.
Grip, bilindiği üzere bulaşıcıdır ve buna
bağlı olarak en yaygın görülen salgın
hastalıklar arasında ilk sıralarda yer alır”
dedi.

“DOĞAL BİR DİĞER 
ANTİBİYOTİK DE SOĞAN VE 
SARIMSAKTIR”
Kış mevsiminde soğuk olan havaya

karşı uyum sağlamak için vücudumuzun
daha fazla enerji harcadığını ifade eden
Dyt. Tuğba Küçük, “Sağlıklı beslenmeyen
kişilerde bu ihtiyaç karşılanmak isten-
diğinde vücut direnci düşer ve kişi has-
talıklara karşı savunmasız hale gelir. Vü-
cut direncini yüksek tutmak ve gribe
karşı savunma kalkanı oluşturmak için,
bazı gıda ürünlerinin önemi vardır. Birçok
faydası bulunan beyaz ve yeşil çay, güçlü

antioksidan özelliği ile doğal birer virüs
düşmanı ve bağışıklık kuvvetlendirici

olarak da karşımıza çıkar. Doğal bir
diğer antibiyotik de soğan ve sa-

rımsaktır. Yapısındaki bileşikler
sayesinde bağışıklık sistemini
kuvvetlendirici etkiye sahip
soğan ve sarımsağın, yemek
ve salata soslarına mutlaka
katılması gerekir. Ye-

meklerin yanında
saplarıyla birlikte tü-

ketilecek 5-10
dal maydanoz ise
kişinin günlük C
vitamini gerek-
siniminin üçte
birini, beta-ka-
roten ihtiyacının
ise yüzde 10’unu kar-
şılar” diye konuştu.

Balığın gribe karşı etkili bir savunucu
olduğunun yapılan araştırmalarla da is-
patlandığını ifade eden Küçük, “Omega
3 yağ asitleri ve zengin içeriği ile bağışıklık
sistemini güçlendirici özelliği bulunan
balığın haftada 2-3 kez mutlaka tüke-
tilmesi gerekir. Balığın yanı sıra fındık-
ceviz-badem gibi kuruyemişler de vücu-
dun direncini artırmada önemli. E vita-
mini en kuvvetli antioksidan vitaminler
olan fındık-ceviz-badem üçlüsünün dü-
zenli tüketimi bağışıklık sistemini kuv-
vetlendirir. Zencefilin sayısız faydası pek
çok bilimsel araştırma ile ispatlanmış.
O faydalardan biri de bağışıklık sistemini

kuv-
vetlendirmesi” şeklinde ifa-
de etti.

“NAR, KABUĞA YAKIN 
BEYAZ KISIMLARI İLE 
TÜKETİLMELİDİR”
Çoğunlukla suyunu tükettiğimiz, zah-

metli yenilmesi sebebiyle o sıkıntıya gir-
mekten kaçındığımız narın griple müca-
delede son derece önemli bir rol oynadığını
belirten Küçük, “Nar da kabuğuna yakın
beyaz kısımlarıyla tüketilmelidir. Narın
içeriğinde bulunan polifenolik bileşikler
ve nara kırmızı rengini veren antosiyaninler,
antioksidan kapasitesiyle bağışıklık siste-

mini
güçlendiri-
ci özelliğe sahip. Beyaz kısımlarından da
faydalanmak ise antioksidan etkisini kat
kat artırır. Kivi ise tam bir vitamin ve mi-
neral deposudur. Hem çocuklarda hem de
erişkinlerde nefes darlığı, astım ve öksürük
gibi bezdirici sorunlara karşı son derece
fayda sağlar. Antioksidan bakımından zen-
gin olan adaçayı, soğuk algınlığına iyi gelir.
Adaçayı ağız ve boğazda yerleşen enfeksiyon
ve iltihaplarda da oldukça faydalıdır” diye
konuştu. (İHA)

Festivalde tek; 
TEKFEST 5 bilim şenliği 

Özel Teknoloji Fen Koleji tara-
fından her yıl geleneksek olarak dü-
zenlenen TEKFEST Bilim Şenliği
5.kez Bursalı öğrencilere ve ailelerine
keyif dolu anlar yaşattı. Anaokulun-
dan liseye kadar birçok öğrencinin
katılım sağladığı şenlikte birbirinden
eğlenceli atölyelerle, oyunlarla ve
gösterilerle öğrencileri ile birlikte
keyifli bir gün geçiren aileler, çocuk-
larına fırsat verildiğinde neler yapa-
bileceklerine şahit oldular.

TEKFEST 5 Bilim Şenliği ile ilgili
düşüncelerini dile getiren İlköğretim
Müdürü Müge Düşmez, öğrencileri
ile gurur duyduğunu belirterek ‘Öğ-
rencilerimizin yeteneklerini ve ba-
şarılarını, bugün velilerimize ve mi-
safirlerimize sergilemek ve hep bir-

likte keyif dolu bir gün geçirmek is-
tedik. Bir kere daha görüyoruz ki
öğrenciyi keşfetmek ve kendisini keş-
fetmesine fırsat vermek, tanık ol-
duğunuz tüm bu atölyelerin ortaya
çıkmasının en özel ve en önemli ne-
deni benim için’ şeklinde konuştu.

Bilim Şenliği’nde 16 deney alanı
ve 33 atölye düzenlediklerini ifade
eden Düşmez, ’Belli konularda değil,
İngilizceden Türkçeye, Görsel Sanat-
lardan Müziğe, Sosyal Bilgilerden
Spora, Bilişimden Matematiğe, Ah-
şaptan Fen Bilimlerine kadar birçok
atölye oluşturduk. Tüm öğrenciler
ilgileri doğrultusunda birbirinden
farklı ve bir o kadar da eğlenceli atöl-
yelerde keyifli vakit geçirdiler.’ dedi.
Okullarında her sene bilim şenliği
düzenlendiğini ve öğrencilerinin hem
atölye sorumlusu olduğunu hem de
çeşitli atölyelere katılma fırsatı bul-
duğunu dile getiren Özel Teknoloji
Fen Koleji velileri, donanımlı bir fes-
tivale ortak olmanın mutluluğunu
yaşadılar. (Bülten)

‘Kodlanan Değil Kodlayan Bir
Gelecek’ sloganı ile eğitime her
alanda değer veren Teknoloji
Fen Koleji, TEKFEST Bilim
Şenliği ile unutulmaz anlara ev
sahipliği yaptı.

Uluslararası Bursa
Seramik Bienali başladı 

Türk Seramik Derneği ve Durma
Sanat’ın katkılarıyla düzenlenen bie-
nalde, Prof. Dr. Sevim’in takılar ve se-
ramikten oluşan 175 özgün eseri ser-
gileniyor. Eserler sanatçı tarafından
tarih öncesi çağlardan Selçuklu ve Os-
manlı dönemlerine kadar tüm Ana-
dolu’nun kültür ve medeniyetini yan-
sıtacak şekilde oluşturuldu. Prof. Dr.
Sibel Sevim, yaptığı açıklamada, Os-
manlı Devleti coğrafyasında son 400
yılda yaşamış halkların kıyafet, takı,
yaşam objeleri ve müzenin kalıcı ko-
leksiyonunda yer alan eserler ile ara-
sında bir bağ olduğunu belirtti.

Eserlerin her birinin özgün ve tek
olarak üretilen takılar olduğunu aktaran
Sevim, şunları kaydetti: “Akademisyen
seramik sanatçısı olarak seramik sa-
natımı çeşitli formlar, duvar elemanları
ve kullanım formları olarak üretmek-
teyim. Ancak 40 yıllık üretim sürecin-
den sonra yaklaşık 15 yıldan beri Neo-
litik Dönem’den günümüze kadar gelen
ve çok önemli uygarlıkların tanıklığını
yapan, dünyanın oluşumundaki ateş,
su, hava, toprak gibi elementlerin bi-
leşimi ile oluşan seramik sanatının
büyülü aurasını bedenlerle buluşturmak
istedim. Üretmiş olduğum seramik
heykel ve formlarımı küçülterek in-
sanların gerdanlarına kondurmak, on-
ları parmaklarında zamanın tanıklığına
sunmak, zamanın tanıklığına sunarken
seramiğin binbir renginin insanları
sarmasını ve tenle temas ederek özlere
ve ruhlara işlemek istedim.” Sergi,
bienal kapsamında 5 Ocak 2023’a
kadar gezilebilecek. (AA)

Uluslararası Bursa Seramik
Bienali kapsamında,
Uluumay Osmanlı Halk
Kıyafetleri ve Takıları
Müzesi’nde Prof. Dr. Sibel
Sevim’in “Benden Size”
sergisi açıldı.
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Otomobille geldiler,
mazgalı çalıp kaçtılar 

Bursa’da 4 şüphelinin çal-
dıkları mazgalı otomobile
yükledikleri anlar cep tele-
fonu kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi
Güllük Mahallesi’nde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye
göre, 4 şahıs mazgalın bu-
lunduğu alana gelerek çev-
rede gözetleme yaptı. Bir
süre burada bekleyen şüp-
heliler, uygun zamanı yaka-
ladıklarında mazgalı sırtla-
yarak otomobile yükledi. Sır-
ra kadem basan hırsızların
o anları ise saniye saniye
cep telefonu kamerasına yan-
sıdı. (İHA)

İznik’te uyuşturucu
operasyonu: 2 gözaltı 

İznik ilçesinde polis ekip-
leri tarafından düzenlenen
uyuşturucu operasyonunda
2 kişi gözaltına alındı. İznik
Cumhuriyet Başsavcılığının
talimatlarıyla, Bursa Narko-
tik Suçlarla Mücadele Mü-
dürlüğü ekipleri tarafından
yürütülen çalışma sonrasın-
da takibe alınan kimlikleri
henüz bilinmeyen 2 şüphe-
linin evine operasyon dü-
zenlendi. Evde yapılan ara-
mada 1.6 gr metamfetamin
uyuşturucu madde, 2 adet
aparat payp, 1 adet hassas
terazi, kırmızı reçeteli haplar,
çok miktarda döviz ve nakit
para ele geçirildi. Evde suç-
üstü yakalanan zanlılar ise
polis ekiplerince gözaltına
alındı. (İHA)

İş yerinde fenalık geçiren
genç odasında ölü bulundu

İddiaya göre, bir fabrikada işçi olarak
çalışan Recep Akça, (26) iş yerinde geçirdiği
fenalık sonucu merkez Osmangazi İlçesine
bağlı Mehmet Akif ailesiyle yaşadığı eve isti-
rahat etmek için geldi. Odasından uzun süre
çıkmayan genci merak eden ailesi içeri girdi-
ğinde Akça’nın hareketsiz yattığını gördü.
Aile durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkez’ine
bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık

ekipleri 26 yaşındaki gencin olay yerinde ha-
yatını kaybettiğini belirledi. Polis, olayla ilgili
çalışma başlattı. Şüpheli ölümün yaşandığı
evde incelemelerde bulunan savcılığın ardın-
dan, gencin cesedi kesin ölüm sebebinin be-
lirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu mor-
guna gönderildi. (İHA)

İş yerinde fenalık geçiren 
26 yaşındaki geçiren genç, istirahat
yapmak için geldiği evinde akşam
saatlerinde ailesi tarafından
odasında ölü bulundu. Polis, olayla
ilgili çalışma başlattı.

Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

İznik Cumhuriyet Başsavcılığının ta-
limatlarıyla, Bursa Narkotik Suçlarla
Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından
yürütülen çalışma sonrasında takibe
alınan bir araç İznik’te Elbeyli Hespekli

mevkiinde durduruldu. Araçta arama
yapan polis ekipleri 30 gram metamfe-
tamin, 11 bin 300 lira nakit para, 2
adet payp apart, 2 gram selvi, 7 adet
cam kavanoz içerisinde 2 kilo 600 gram
esrar, 25 adet dolu fişek, 1 hassas terazi
ve bir motosiklete ait çalıntı plaka ele
geçirildi. Polis ekiplerince araçta suçüstü
yakalanan M.T., A.T. ve İ.Ş. emniyetteki
işlemlerinin ardından sevk edildiği ad-
liyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
(İHA)

İznik ilçesinde polis ekipleri
tarafından düzenlenen uyuşturucu
operasyonunda suçüstü yakalanan
3 kişi gözaltına alındıktan sonra
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre kaza,
Akhisar Mahallesi Karalar yolu
caddesi üzerinde seyir halinde
olan sürücü Mustafa Üveys T.
(21) yönetimindeki 16 AEG
543 plakalı minibüs, yol ke-
narından dönüş yapmak için
harekete geçen Sezai D. (47)
yönetimindeki 16 AYM 444

plakalı otomobile yandan çarp-
tı. Çarpmanın etkisiyle araç
savruldu. Kaza sonucu otomo-
bilin sürücüsü yaralandı. Yaralı
olay yerine sevk edilen ambu-
lansla İnegöl Devlet Hastane-
sine kaldırıldı. Polis kazayla
ilgili soruşturma başlattı.
(İHA)

İnegöl ilçesinde 
minibüs ile otomobilin

çarpışması sonucu
meydana gelen trafik

kazasında 1 kişi
yaralandı. 
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Fotoğrafçılık Atölyesi
mezunlarını verdi  

Fotoğrafa ve fotoğrafçılığa
ilgi duyan Yıldırımlı gençler,
soluğu ‘Temel Fotoğrafçılık
Eğitimi’nde aldı. Yıldırım Be-
lediyesi Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü bünyesinde açılan
kursta, kursiyerler fotoğraf
makinesini ve ekipmanlarını
tanıma, fotoğraf makinele-
rinin özelliklerini ayırt ede-
bilme ve temel ayarlarını ya-
pabilme gibi konularda eğitim
aldı. Fotoğraf tutkunları şehir
içinde ve şehir dışında öğ-
rendiklerini pratikte hayata
geçirme imkanı buldu. Eği-
timi başarıyla tamamlayıp
birbirinden farklı anları fo-
toğraf karesine sığdıran kur-
siyerlerin Barış Manço Kültür
Merkezi’nde karma fotoğraf
sergisi açıldı. 

Yoğun katılımın gözlem-
lendiği fotoğrafçılık kursunu
başarı ile tamamlayan öğren-
cilere sertifikaları düzenlenen
törenle verildi. Teorik bilgiler
ışığında çekimler yapan kur-
siyerlerin fotoğrafları ise Ba-
rış Manço Kültür Merkezi’nde
sergilendi. Bursa’nın ve İs-
tanbul’un tarihi ve turistik
mekanlarını estetik bakış açı-
sıyla gözler önüne seren ka-
tılımcılar, sanatseverlerden
tam not aldı. Eğitim süresince
gördükleri özel ilgiden dolayı
memnuniyetlerini dile geti-
ren kursiyerler, Yıldırım Be-
lediyesi’ne ve Belediye Baş-
kanı Oktay Yılmaz’a da te-
şekkür etmeyi ihmal etmedi.
(Bülten)

İnegöl Belediyesi’nde
TEKNOFEST 2023
hazırlıkları başladı  

İnegöl Belediyesi, 2023 yı-
lında düzenlenecek teknofest
için hazırlıklarına başladı.
Baykoca Proje Takımlarının
gönüllü üyeleriyle DOSTUM
Tesislerinde 2 gün süren ön
değerlendirme kampı gerçek-
leştirdi. Değişim ve dönüşü-
mü merkezine koyan İnegöl
Belediyesi, bir yandan da
gençlerin fikir ve yetenekle-
rini ortaya çıkarabilecek olu-
şumlara öncülük ediyor. 2021
ve 2022 yıllarında düzenle-
nen yarışmalarında başarılar
elde eden Baykoca Proje Ekip-
leri, şimdi gözünü 2023 yı-
lında yapılacak Teknofest’e
dikti.

Ortaokul, lise, üniversite
ve üniversite üstü her yaştan
Baykoca Proje Ekibine katılan
67 üye, 2 gün boyunca gele-
cek yılın istişare ve planla-
malarını yaptı. Belediye Baş-
kanı Alper Taban, “Proje ta-
kımlarımızda yer alan öğren-
cilerimiz 2 gün boyunca DOS-
TUM Tesislerimizde Tekno-
fest 2023 için ön değerlen-
dirme kampı gerçekleştirdi.
Ülkemiz bir değişim ve dö-
nüşüm süreci yaşıyor. Milli
ve yerli diyebileceğimiz pek
çok hizmeti, üretimi, değeri
ortaya koyabilmek için gay-
retle çalışıyor. Bu gayretin
içerisinde artık kamu kuru-
luşları da var. Devletin belirli
organları çok ciddi destekler
veriyor. Fırsatlar oluşturul-
ması için çok önemli kapılar
açılıyor. Bu dönüşüm ham-
lesine bir şekilde entegre ol-
mamız lazım” dedi. (İHA)

Engelli gündüz
bakımevi müjdesi

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi,
3 Aralık Dünya Engelliler Günü müna-
sebetiyle Atatürk Kongre Kültür Mer-
kezi’nde muhteşem bir konsere imza
attı. Büyükşehir Belediyesi’nin de kat-
kılarıyla düzenlenen konserde Bursa
Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nin gö-
nüllü katılımcıları tarafından oluşturulan

Türk Halk Müziği korosunun tüm sa-
natçıları adeta sahnede devleşti. Ezgilerin
engel tanımadığı gecede salon hıncahınç
dolarken, Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Kent
Konseyi Başkanı Şevket Orhan da bu
özel gecede engelli bireyleri yalnız bı-
rakmadı.

GÜNDÜZ BAKIMEVİ MÜJDESİ
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Alinur Aktaş, engelli bireylerin sosyal
hayatın her alanında yer alabilmesi adına
birbirinden farklı etkinlikler düzenle-
diklerini belirterek, bugün sağlıklı gö-
rünen herkesin aslında birer engelli adayı
olduğunun altını çizdi. Engelli bireylerin

yaşadıkları sorunların aşılmasına adına
yoğun bir çaba içinde olduklarını, sağlık
raporlarıyla alakalı sıkıntılarla ilgili de
yakında güzel gelişmeler olacağını dile
getiren Başkan Aktaş, en yakın zamanda
Bursa’ya bir engelliler gündüz bakımevi
kazandıracaklarının müjdesini verdi. En-
gelli çocukların neredeyse bütün yükünün
anneler tarafından çekildiğini ifade eden
Başkan Aktaş, “Babalar işte oldukları
için anneler bu çocuklarla yatıyor, bu
çocuklarla kalkıyor. Annelerimizin eğer
işi varsa, bir şehir dışı programı varsa
çocuklarını sabah getirip, akşama kadar
uzmanlarımız nezaretinde tutabileceği
engelliler gündüz bakımevini en kısa za-

manda açıyoruz” dedi.
Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket

Orhan da engelin kafada başlayıp, kafada
bittiğini, fiziki olarak engelli görünenlerin,
engelsiz gibi görünen pek çok insandan
daha faydalı işler yapabildiğine tanık ol-
duklarını söyledi. Orhan, Kent Konseyi
olarak engelli görünen bireylerin de top-
lumda eşit haklardan yararlanabilmesi
adına önemli çalışmalara imza attıklarını
kaydetti. Bursa Kent  Konseyi Engelliler
Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez de, ha-
yata geçirdiği projelerle kendilerini hiç
yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye
Başkanı Aktaş ve Kent Konseyi Başkanı
Orhan’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sahne alan
Engelliler Meclisi Türk Halk Müziği Ko-
rosu Şef Kemal Kamalı yönetiminde
muhteşem bir konsere imza attı. Melo-
dilerin engel tanımadığı gecede koro ve
solo halinde sergilenen performanslar
salonu dolduran müzik severlerden tam
not aldı. Konserin ikinci bölümünde ise
Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi Hüseyin
Turan sahne aldı. Ünlü sanatçı, Kirvem,
Edremit’in gelini, Karahisar kalesi, Ah
yalan dünya, Sendeki kaşlar, Ah el yar,
Bahçe duvarı, Söyleyemedim, Beyaz giy-
me ve Şinanari türküleriyle Bursalılara
keyifli bir gece yaşattı. (Bülten)

Bursa Kent Konseyi
Engelliler Meclisi’nin
Büyükşehir Belediyesi
desteğiyle düzenlediği
konsere katılan
Büyükşehir Belediye
Başkanı Alinur Aktaş,
engelli ailelerine rahat
bir nefes aldıracak
engelli gündüz
bakımevini kısa 
sürede Bursa’ya
kazandıracaklarının
müjdesini verdi.

Yıldırım Belediyesi’nden
‘fahiş fiyat’ denetimi
Yıldırım Belediyesi, ilçe
genelindeki marketlerde fahiş
fiyat artışlarına yönelik
denetimlerini sürdürüyor. 

Gıda ve temel tüketim ürünlerinin
satıldığı marketlere yönelik haksız fiyat
artışı denetimi yapan zabıta ekipleri,
güncel fiyatları da kayıt altına alıyor.
Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekipleri, vatandaşların sağlığını koru-
mak ve güvenli alışveriş yapabilmelerini
sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.
İlçe genelinde gıda ve temel tüketim
ürünlerine yönelik haksız fiyat artışı
denetimi yapan Zabıta Müdürlüğü
ekipleri, marketlerdeki ürün rafların-
daki etiketleri kayıt altına alıyor ve
fahiş oranda fiyat artışı yapılıp yapıl-
madığını tespit ediyor. Marketlerde
yapılan denetimlerde, ürünlerin re-
yondaki etiket fiyatlarıyla kasadaki fi-
yatları karşılaştırılarak, fiyatların da
haksız artışa giden marketler hakkında
ise ‘Tüketici Kanunu’ gereği yasal işlem
başlatılıyor.  

‘DENETİMLERİMİZ 
DEVAM EDECEK’
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay

Yılmaz, Yıldırımlıların sağlıklarını ko-
rumak, fırsatçılığın önüne geçmek ve
haksız kazancı engellemek için Zabıta

Müdürlüğü ekiplerinin yoğun mesai
harcadığını dile getirdi. İlçe genelinde
gıda ve temel tüketim ürünlerine yö-
nelik haksız ve fahiş fiyat artışlarına
karşı denetimlerin periyodik olarak
devam ettiğini belirten Başkan Oktay
Yılmaz, “Yapılan denetimlerle vatan-
daşlarımızın mağduriyetinin önüne
geçen zabıta ekiplerimiz; marketlerde
rafları dolaşarak ürünlerin etiketlerini,
gramaj eksikliklerini, fiyat artışlarını
ve reyon fiyatı ile kasa fiyatı farklılık-
larına yönelik kontrollerini gerçekleş-
tirip, güncel fiyatları kayıt altına alıyor.
Fiyat artışı tespit edilen işletmelerde
ise yasal işlem sürecini başlatıyor. Hak-
sız kazanç elde etmek isteyen hiç kim-
seye fırsat vermeyeceğiz. Hemşehri-
lerimizin sağlıklı ve huzurlu bir şekilde
yaşamlarının devam ettirilmesi için
denetimlerimiz aralıksız devam edecek”
diye konuştu. (Bülten)

Adliye Kavşağı’nda trafik yolunda 

Bursa’da ulaşım sorununun ortadan
kaldırılması amacıyla yol genişletme ve
yeni yollar, akıllı kavşaklar, toplu ulaşımı
teşvik, raylı sistem yatırımları gibi ça-
lışmaları aralıksız sürdüren Büyükşehir
Belediyesi, trafiğin tıkanan damarlarını
da yeni köprülü kavşaklarla açıyor. Yeni
adliye binasının da taşınmasıyla birlikte
Yakın Doğu Çevre Yolu’nun İstanbul
Caddesi’ne bağlantı noktasındaki trafik
yükü her geçen gün artarken, Büyükşehir
Belediyesi bu sorunu iki luplu kavşak
ile çözüme kavuşturdu. Proje kapsamın-
da, 3 açıklıklı 117 metre uzunluğunda
ve 2 açıklıklı 54 metre uzunluğunda iki
köprü ile 3 bin 500 metre bağlantı yolu
yapıldı. Bölgede hummalı bir şekilde
devam eden çalışmalar kapsamında ima-
latları tamamlanan, Yakın Doğu Çevre
Yolu’ndan Fuar Caddesine giriş için ya-
pılan köprü, ana yolun gidiş ve geliş is-

tikameti üzerindeki köprü ve kavşak
kolları ile bağlantı yolları kullanıma
açıldı. Alanda bordür ve tretuvar dü-
zenlemeleri devam ederken, Tarım ve
Peyzaj A.Ş ekipleri tarafından da kavşak
alanında ağaçlandırma ve çevre düzen-
leme çalışmalarına başlandı.

BÖLGE NEFES ALACAK
Ankara yolu altındaki yoğun yapı-

laşmaya bağlı olarak  Yakın Doğu Çevre
Yolu’nun gün geçtikçe çok daha yoğun
kullanıldığını hatırlatan Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptıkları
kavşak ve köprü çalışmalarıyla bu yo-
ğunluğu ortadan kaldırmaya çalıştıklarını
kaydetti. Yolun, Acemler ve Yunuseli
bağlantı noktasına yaptıkları Fuat Kuş-
çuoğlu Köprüsü’nde imalatların hızla
devam ettiğini dile getiren Başkan Aktaş,
“Yeni adliye binası, Bursa BTM, fuar
merkezi, Gökmen Uzay ve Havacılık
Merkezi ve emniyet müdürlüğü binasıyla
birlikte Yakın Doğu Çevre Yolu’nun bu
noktasında önemli bir yoğunluk yaşa-
nıyordu. Bu nedenle bölgeye kavşak yap-
mak zorunluluk haline gelmişti. Başta
adliye mensupları olmak üzere buradan
hizmet alan vatandaşlarımızı rahatlatacak
önemli bir projeyi büyük ölçüde tamam-
ladık. Kavşak ve bağlantı kollarının ula-
şıma açılmasıyla rahatlama hissedilmeye
başladı. İnşallah kısa sürede çevre dü-
zenleme imalatlarını da tamamlamış
olacağız. Bursa’mıza hayırlı olsun” dedi.
(Bülten)

Bursa Büyükşehir Belediyesi
tarafından Yakın Doğu Çevre
Yolu’nun İstanbul Caddesi’ne
bağlantı noktasındaki trafik
yükünü ortadan kaldırmak
için projelendirilen Adliye
Kavşağı’nda kavşak kolları
trafiğe açılırken, bordür,
tretuvar ve çevre düzenleme
çalışmaları hızla devam
ediyor.
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BORSA: 5.054 - 4.963ALTIN: 1.076,82 / 1.077,07EURO: 19,6105 / 19,6306DOLAR: 18,6238 / 18,6344

Zeytin hasadı
mesaisi sürüyor

Mustafakemalpaşa ilçesinde in-
cir ve zeytincilikten geçimini sağ-
layan Akçapınar Mahallesi’nde zey-
tin mesaisi sürüyor. Hasattan elde
edilen zeytinler Türkiye’nin lider
zeytin fabrikası Marmarabirlik’e
satılıp, dünya sofralarını süslüyor.
Zeytin’in uzun bir yolculuğu olduğu
dile getiren üreticiler, mart ayında
budamayla başlayan serüvenin,
mayıs ayı başlarında ilaçlaması,
kasım ayının başlarında ise dünyaya
gönderilmek üzere zeytinleri dal-
larından özenle topluyor. Dünyanın
en kaliteli zeytinini dünya mutfa-
ğına sunan üreticiler Mustafake-
malpaşa topraklarının veriminin
bir başka olduğunu dile getirdi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte
imece usulü tarlaların yolunu tutan
üreticiler, ağaçların arasında uzun
mesailer harcayarak bereketi top-
luyor. Zeytin silkme makinesi ile
dallardan birer birer zeytinler top-
lanırken, ardından eski usül uzun
çubuk yardımıyla kalan zeytinler
düşürülüyor. Akçapınar Mahalle-
si’nde günlük 20-25 ton arası zeytin
toplandığı söyleyen üreticiler, top-
lanan zeytinlerin üzerindeki duman
gitmeden aynı gün ayıklama iş-
lemlerini de gerçekleştiriyor.

Verimli topraklarıyla, tarıma
büyük katkı sağlayan Mustafake-
malpaşa ilçesi, verimli toprakları
sayesinde en yüksek rekolteye sahip
ilçelerden biri olurken, Mustafa-
kemalpaşa Belediye Başkanı Meh-
met Kanar’ın hayata geçirmiş ol-
duğu Tarımsal Hizmetler Müdür-
lüğü sayesinde üreticiler, toprak
analizi ve sonucuna göre doğru
ekim ile verimlerinin yüzde yüz
arttığını dile getirdi. Başkan Kanar,
“Tarımda Mustafakemalpaşa’ya
vizyon katan destekler ile çiftçimize
destek oluyoruz. Doğru analizler
ve tohum destekleri ile kırsal ma-
hallelerimize gönderdiğimiz ekipler
ile üreticilerimize destek sağlamaya
devam edeceğiz” dedi. (İHA)

Elektrikli araçlara
eğilim yüksek

Lokman Koçaslan Otomotiv Genel
Müdürü Ersel İşcan, fosil yakıtlı araçların
yerini elektrikli araçlara bırakmasının
önemini aktardı. Fosil yakıt kullanımının
doğaya olan zararlarından ve elektrikli
otomobil dönüşümünden bahseden Lok-
man Koçaslan Otomotiv Genel Müdürü
Ersel İşcan, “Gelişen teknolojik imkanlar
ve endüstrileşme sebebiyle önceden sınırlı
bir kitlenin erişebildiği otomobiller, gü-
nümüzde hemen hemen her düzeyden
geliri olan kişilerin kullanabildiği ve tabana
yayılmış bir ulaşım unsuru haline geldi.
Ancak otomobillerin bu kadar yaygın-
laşmasının bir sonucu olarak fosil yakıtların
kullanıldığı araçlar nedeniyle karbon sa-
lınımının artmasının ortaya çıkardığı
hava kirliliği, doğal kaynakların tüketimi
dünyadaki yaşamsal döngüye zarar verecek
boyutlara ulaşmıştır. Tükenen enerji kay-
nağı sınıfına giren fosil yakıtlar hem daha
yüksek maliyetli, hem de çevreye oldukça
zararlı. Bu sebeple fosil yakıtla çalışan
otomobiller yerine elektrikli motora sahip
olan araçların kullanımına doğru çok
ciddi bir eğilim görmekteyiz. Elektrikli
otomobil satışlarının giderek artması ve
pek çok otomobil markasının önümüzdeki
10-15 yıllık periyotta fosil yakıtla çalışan
araç üretimini bitirip tamamen elektrikli
otomobil üretme kararlarını açıklaması
bunun en büyük göstergelerinden biri
olarak görünmektedir” dedi.

Lokman Koçaslan Otomotiv olarak,
elektrikli otomobil sektöründe oldukça
önemli gelişimler yapan ve geleceğimizi
şekillendiren teknolojilere imza atan firma
ile çalışmaktan duyduğu memnuniyeti
dile getirirken, elektrikli otomobil altya-
pılarına tamamen entegre tesisimiz ve
hizmetlerimiz ile bu elektrikli otomobil
dönüşümünün destekçisi olduklarını söy-
ledi. (İHA)

Türkiye’nin otomotiv endüstrisi kasım
ayında 2 milyar 875 milyon dolarlık
ürün ihraç etti. Uludağ Otomotiv En-
düstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB)
yapılan açıklamaya göre, Türkiye oto-
motiv endüstrisinin kasım ayı ihracatı,
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,7
artışla 2 milyar 875 milyon dolar oldu.
Toplam ihracattan aldığı payı yüzde
13,2’ye yükselten otomotiv endüstrisinin,
bu yılın ocak-kasım dönemindeki ihracatı,
geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde
5,6 artarak 27,8 milyar dolara çıktı. Sek-
törün 11 aydaki ortalama aylık ihracatı
ise 2,54 milyar dolar oldu.

TEDARİK ENDÜSTRİSİ 
İHRACATINDA YÜZDE 
12 ARTIŞ
Otomotiv endüstrisinin alt ürün

gruplarına bakıldığında, kasımda, geçen
yılın aynı ayına göre, yüzde 12 artışla 1
milyar 154 milyon dolara ihracata imza
atan “tedarik endüstrisi”, sektör ihraca-
tında en büyük ürün grubu olarak ka-
yıtlara geçti. “Binek otomobil” ihracatı

kasımda yüzde 2 artarak 847 milyon
dolar olurken “eşya taşımaya mahsus
motorlu taşıtlar” dış satımı ise yüzde
33 artışla 436 milyon dolar olarak ka-
yıtlara geçti. “Otobüs-minibüs-midibüs”
ihracatı da yüzde 33 yükselişle 207
milyon dolara ulaştı. “Diğer” başlığı al-
tında ise 230 milyon dolarlık dış satım
gerçekleştirildi.

ALMANYA’YA YÜZDE 2 DÜŞÜŞ, 
İTALYA’YA YÜZDE 49 ARTIŞ
Geçen ay, en büyük pazar olan Al-

manya’ya yüzde 2 azalışla 387 milyon
dolarlık ihracat yapıldı. İkinci büyük
pazar Fransa’ya yüzde 2 artışla 296 mil-

yon dolarlık dış satım gerçekleştirilirken
üçüncü büyük pazar İtalya’ya ihracat da
yüzde 49 artarak 270 milyon dolara
çıktı. Önemli pazarlardan Birleşik Krallık’a
yüzde 10, ABD’ye yüzde 28, Polonya’ya
yüzde 24, Belçika’ya yüzde 29, Slovenya’ya
yüzde 32,5 Rusya’ya yüzde 39,5 Çekya’ya
yüzde 81 ve Romanya’ya yüzde 13 ihracat
artışı yaşandı.

“KASIM AYINDA BU YILKİ 
EN YÜKSEK İHRACAT 
RAKAMINA ULAŞTIK”
Açıklamada görüşlerine yer verilen

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran
Çelik, sektörün en büyük pazarı olan

Avrupa başta olmak üzere küresel eko-
nomide yaşanan yavaşlama ve resesyon
korkusuna rağmen otomotiv ihracatında
artışın sürdüğünü vurguladı. Çelik, sek-
törün geçen ay İtalya, ABD, Birleşik Kral-
lık, Polonya, Belçika, Slovenya ve Rusya’ya
çift haneli ihracat artışı kaydettiğini be-
lirterek, “Kasım ayında bu yılki en yüksek
ihracat rakamına ulaştık. Tedarik en-
düstrisi, eşya taşımaya mahsus motorlu
taşıtlar, çekiciler ve otobüs minibüs mi-
dibüs ihracatımız çift haneli arttı.” de-
ğerlendirmesinde bulundu. (AA)

OİB Yönetim Kurulu
Başkanı Baran Çelik,
“Kasım ayında bu
yılki en yüksek
ihracat rakamına
ulaştık. Tedarik
endüstrisi, eşya
taşımaya mahsus
motorlu taşıtlar,
çekiciler ve otobüs
minibüs midibüs
ihracatımız çift 
haneli arttı” dedi.

Otomotiv ihracatı kasımda
2,9 milyar dolar oldu 

OİB Yönetim Kurulu Başkanı
Baran Çelik

Türk lirasıyla ihracat kasımda
yıllık bazda yüzde 114 arttı 

Türkiye’nin Türk lirasıyla ihracatı
kasımda geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 114 artarak 15 milyar 679 mil-
yon liraya ulaştı. AA muhabirinin,
Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı
derlemeye göre, kasım ayında ihracat,
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9
artışla 21,9 milyar dolar, ithalat da
yüzde 14 yükselişle 30 milyar 655
milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi
ise yüzde 8,6 artışla 52 milyar 509
milyon dolara ulaştı. Türkiye’nin dış
ticaret hacmindeki artışa paralel ola-
rak Türk lirasıyla ticaret de yükseliş
eğilimini sürdürdü.

Türk lirasıyla ihracat ocakta 7
milyar 20 milyon lira, ithalat ise 12
milyar 135 milyon lira olurken dış
ticaret hacmi 19 milyar 154 milyon
liraya çıktı. Bu kategoride ihracat şu-
batta 8 milyar 571 milyon lira, ithalat
13 milyar 514 milyon lira, dış ticaret
hacmi 22 milyar 85 milyon lira oldu.
Martta da ihracat 9 milyar 284 milyon
lira, ithalat 17 milyar 157 milyon
lira, dış ticaret hacmi 26 milyar 441
milyon lira olarak hesaplandı. 

Nisanda Türk lirasıyla ihracat 8
milyar 425 milyon lirayı, ithalat 17
milyar 590 milyon lirayı, dış ticaret
hacmi de 26 milyar 15 milyon lirayı
buldu. Mayısta bu kategorideki ih-
racat 7 milyar 442 milyon lira, ithalat
19 milyar 92 milyon lira, ticaret
hacmi ise 26 milyar 534 milyon lira
oldu.

AĞUSTOSTAN İTİBAREN 
ARTIŞ HIZ KAZANDI
Türk lirasıyla ihracat haziranda

9 milyar 935 milyon lirayı, ithalat
22 milyar 288 milyon lirayı gördü.
Dış ticaret hacmi de haziranda 32
milyar 223 milyon lira olarak hesap-
landı. Söz konusu ihracat tutarı, tem-
muzda 7 milyar 945 milyon lira, it-
halat 18 milyar 577 milyon lira, dış

ticaret hacmi de 26 milyar 523 milyon
lira olarak kayıtlara geçti. Türk lira-
sıyla ticaret, ağustostan itibaren ivme
kazandı. İhracat anılan ayda 10 milyar
364 milyon lira, ithalat 23 milyar
822 milyon lira oldu. Dış ticaret hacmi
bu dönemde 34 milyar 187 milyon
lira olarak belirlendi.

İhracat eylülde 16 milyar 23 mil-
yon liraya yükseldi. Bu dönemde Türk
lirasıyla ithalat 28 milyar 64 milyon
lira olurken dış ticaret hacmi 44 mil-
yar 87 milyon lira olarak hesaplandı.
Ekimde Türk lirasıyla ihracat 13 mil-
yar 15 milyon lira olurken, bu ayda
ithalat 26 milyar 904 milyon lira, dış
ticaret hacmi 39 milyar 919 milyon
lira olarak belirlendi. Kasımda ise
Türk lirasıyla ihracat geçen yılın aynı
ayına göre yüzde 114 artışla 15 milyar
679 milyon lira oldu. Bu dönemde
ithalat 35 milyar 629 milyon liraya
çıkarken, dış ticaret hacmi ise 51
milyar 308 milyon lira olarak hesap-
landı.

7 BİN 182 FİRMA TÜRK 
LİRASIYLA İHRACAT YAPTI
Bu yılın ocak-kasım döneminde

Türk lirasıyla ihracat geçen yılın aynı
dönemine kıyasla yüzde 94 artarak
113 milyar 703 milyon lira olurken,
ithalat 234 milyar 772 milyon liraya
ulaştı. Bu dönemde dış ticaret hacmi
de 348 milyar 475 milyon lira olarak
kaydedildi. Kasımda Türk lirasıyla
ihracat yapılan ülke sayısı 162, ihracat
yapan firma sayısı ise 7 bin 182 olarak
gerçekleşti. Ekimde bu kategorideki
ülke sayısı 164, ihracat yapan firma
sayısı 6 bin 894 olmuştu. (AA)

Türk lirasıyla ihracat
kasımda 15 milyar
679 milyar lira
olurken, dış ticaret
hacmi 51 milyar 308
milyon lirayı buldu.

Türkiye otomobil pazarında bu
yılın 11 ayında SUV gövde satışları,
2021’in aynı dönemine kıyasla yüzde
15,14 artarken, SUV’un satışlardan
aldığı pay da yüzde 41,3’e yükseldi.
Asfaltın yanı sıra farklı arazi koşul-
larında kullanılabilen SUV (Sport
Utility Vehicle-Spor Amaçlı Taşıt)
otomobiller, sürüş koşulları bakı-
mından zengin bir yelpaze sunuyor.
Geniş kabin ve bagaj hacmine sahip
olan bu otomobiller, kalabalık aileler
tarafından da sıklıkla tercih ediliyor.
SUV otomobillerin, şehir içinde kul-
lanımı da giderek bir trend haline
geliyor. Özellikle yerden yüksek ve
“kaslı” otomobilseverlerin gözdesi
olan SUV’lar, kadın sürücüler tara-
fından da daha fazla tercih edilmeye
başlandı.

TOGG’UN SATIŞI 
YAKLAŞTIKÇA SUV 
TERCİHİ ARTIYOR
Gelecek yılın mart ayı sonunda

satışa sunulması beklenen Türki-

ye’nin Otomobili Togg’un segment
modeli olan SUV, Türkiye otomobil
pazarındaki ağırlığını artırmaya de-
vam ediyor. Bu durum satışlara da
yansırken, sedan gövde tipi tercihi
SUV gövde tipinin gerisinde kaldı.
AA muhabirinin Otomotiv Distri-
bütörleri ve Mobilite Derneği’nden
(ODMD) derlediği verilere göre,
Türkiye otomobil pazarında ocak-
kasım döneminde en çok tercih edi-
len gövde tipi yüzde 41,3 pay ve
208 bin 693 adetle SUV otomobiller
oldu.

SUV otomobilleri, yüzde 37,2
pay ve 188 bin 244 adet satışla se-
dan, yüzde 19,7 pay ve 99 bin 816
adet satışla hatchback otomobiller
takip etti. Diğer satışlar ise “MPV,
CDV, spor ve station wagon” gövde
tiplerinden oluştu. Ocak-Kasım
2021’e göre, sedan otomobillerin
payı yüzde 39,4’ten yüzde 37,2’ye
gerilerken, SUV ’un payı yüzde
35’ten yüzde 41,3’e yükseldi. Söz
konusu dönemde SUV otomobil sa-
tışları yüzde 15,4 artış gösterdi. 

Hatchback gövde tipli otomo-
billerin payı da yüzde 23,7’den yüz-
de 19,7’ye geriledi. Öte yandan,
Türkiye’nin Otomobili Togg, 2023
yılının mart ayı sonunda C-SUV
modeliyle ilk kez satışa çıkacak.
Togg’un Türkiye otomobil pazarında
SUV’un ağırlığını daha da artırması
bekleniyor. (AA)

Türkiye otomobil
pazarında geçen yılın 
11 ayında yüzde 39,4 olan
sedan otomobillerin payı,
2022’nin aynı döneminde
yüzde 37,2’ye gerilerken,
SUV’un payı yüzde 35’ten
yüzde 41,3’e yükseldi.

Türkiye’de SUV pazarı sedanla
arasındaki farkı açıyor 
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Dışişleri’nden Batı
Şeria’ya ilişkin
açıklama  

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria’da
yaşanan olaylara ilişkin “Doğu
Kudüs dahil Batı Şeria’da son dö-
nemde artan şiddet olaylarından
ve sivil can kayıplarından derin
endişe duyuyor ve yargısız infazları
şiddetle kınıyoruz” açıklamasını
yaptı. Dışişleri Bakanlığından ya-
pılan açıklamada, “Doğu Kudüs
dahil Batı Şeria’da son dönemde
artan şiddet olaylarından ve sivil
can kayıplarından derin endişe
duyuyor ve yargısız infazları şid-
detle kınıyoruz. Bölgede gerilimin
daha fazla tırmanmasının önüne
geçilmesi ve can kayıplarının ön-
lenmesi için İsrail makamlarına
gerekli önlemleri alması çağrısında
bulunuyoruz. Olaylarda hayatını
kaybeden Filistinli kardeşlerimize
Allah’tan rahmet, Filistin Devleti
ve halkına başsağlığı diliyoruz”
ifadelerine yer verildi. (İHA)

2023 bütçe maratonu
bugün başlıyor   

TBMM Genel Kurulunda bu-
gün başlayacak ve kesintisiz 12
gün sürecek 2023 yılı bütçe ma-
ratonunda bu hafta Meclis ve 15
bakanlığın bütçesi görüşülecek.
Genel Kurul, yarın saat 12.00’de
toplanarak 2023 Yılı Merkezi Yö-
netim Bütçe Kanunu Teklifi’nin
tümü üzerindeki görüşmelere baş-
layacak. Cumhurbaşkanı Yardım-
cısı Fuat Oktay, 2023 bütçesini
sunacak. Genel Kurul, bütçe gö-
rüşmeleri için cumartesi ve pazar
günleri dahil aralıksız toplanacak
ve günlük programını tamamla-
yıncaya kadar çalışmalarını sür-
dürecek. Mecliste bu hafta, TBMM
ve 15 bakanlık ile bu bakanlıklara
bağlı ve ilgili kamu kurumlarının
bütçeleri ele alınacak.

Genel Kurulun, 2023 yılı büt-
çesine ilişkin görüşme takvimi
şöyle: 6 Aralık Salı: TBMM, Adalet
Bakanlığı, Gençlik ve Spor Ba-
kanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yar-
gıtay, Danıştay, Sayıştay, Kamu
Denetçiliği Kurumu, Ceza ve İnfaz
Kurumları ile Tutukevleri İş Yurt-
ları Kurumu, Türkiye Adalet Aka-
demisi, Hakimler ve Savcılar Ku-
rulu, Türkiye İnsan Hakları ve
Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri
Koruma Kurumu. 7 Aralık Çar-
şamba: Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği Ba-
kanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu, Nükleer Düzenleme Ku-
rumu, Maden Tetkik ve Arama
Genel Müdürlüğü, Maden ve Pet-
rol İşleri Genel Müdürlüğü, Tür-
kiye Enerji, Nükleer ve Maden
Araştırma Kurumu, Rekabet Ku-
rumu, Helal Akreditasyon Kuru-
mu, Meteoroloji Genel Müdürlü-
ğü, Tapu ve Kadastro Genel Mü-
dürlüğü, İklim Değişikliği Baş-
kanlığı.

8 Aralık Perşembe: Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı, Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu, Devlet
Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü,
Devlet Tiyatroları Genel Müdür-
lüğü, Türkiye Yazma Eserler Ku-
rumu Başkanlığı, Vakıflar Genel
Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Ko-
ordinasyon Ajansı Başkanlığı,
Yurtdışı Türkler ve Akraba Top-
luluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür,
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ata-
türk Araştırma Merkezi, Atatürk
Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu,
Türk Tarih Kurumu, Kapadokya
Alan Başkanlığı, Mesleki Yeterlilik
Kurumu. Öte yandan, Dışişleri
Komisyonu 6 Aralık Salı günü
toplanarak, uluslararası anlaşma-
ların onaylanmasını uygun bulan
10 kanun teklifini görüşecek. (AA)

Seçme ve seçilme 
hakkı elde etmesinin
88’inci yılında kadınlar,
TBMM’de yüzde 
17,1 oranında temsil
ediliyor. Dünya
parlamentolarındaki
kadın temsilini
gösteren listede,
Türkiye 129’uncu
sırada yer alıyor.

Türkiye’de kadınların sosyal ve siyasal
hayat içinde hak ettik leri yere gelme sü-
reci, 29 Ekim 1923 Cumhuriyet’in ilanı
ile ivme kazandı. Bu dönemde kadına
verilen önemin sonucunda ka dınlara
birçok Avrupa ülkesinden daha önce
haklar verildi. Veriler, kadınların kamuda
ve özel sektörde daha etkin olmaya baş-
lamalarına rağmen, siyasette istenilen
yerde olmadıklarını ortaya koyuyor. 

1926’da kabul edilen Türk Medeni
Kanunu ile kazanılan haklardan sonra
Türk kadınına, 1930’da belediye seçim-
lerine, 1933’te muhtarlık seçimlerine
katılma hakkı ve 5 Aralık 1934’te mil-
letvekili seçme ve seçilme hakkı tanındı.
Türkiye, kadına seçme ve seçilme hakkı
tanıyan ABD, Yeni Zelanda, Avusturalya,
Norveç, Danimarka, İzlanda, Kanada,
Hollanda’nın ardından kadına yönetimde
söz sahibi olma imkanı sunan ülkelerden
biri oldu.

Kadınlar, Fransa’da 1944’te, İtalya’da
1945’te, Arjantin, Meksika ve Japonya’da
1947’de, Belçika’da 1948’de, Çin’de
1949’da, Yunanistan’da 1952’de, İsviçre’de
ise 1971’te seçme ve seçilme hakkına
kavuştu. İlk kez parlamentoya girdiği
1935 seçimlerindeki yüzde 4,5’lik oranın
ardından Türk kadınının temsili 2002’ye
kadar artmadı. 2002 seçimlerinde 1935
yılı seviyesi olan yüzde 4,4’e yükseldi.
Kadın milletvekillerinin TBMM’deki tem-
sili 2007’de yüzde 9,1’e; 2011 seçimlerinde

yüzde 14,3’e; 7 Haziran 2015 seçimlerinde
de yüzde 17,6 ile Cumhuriyet tarihinin
en yüksek seviyesine çıktı. Bu oran, 1
Haziran 2015 seçimlerinde yüzde 14,1’e
düşerken yapılan son genel seçim olan
24 Haziran 2018 seçimlerinde yüzde
17,1’e yükseldi. Son seçimin ardından
Meclise giren 600 milletvekilinin 103’ünü
kadınlar, 497’sini erkekler oluşturdu.

EN ÇOK KADIN MİLLETVEKİLİ 
RUANDA PARLAMENTOSUNDA
Parlamentolar Arası Birlik ve Birleşmiş

Milletler Kadın Biriminin hazırladığı “Si-
yasette Kadın 2021” haritası verilerine
göre Türkiye, parlamentolardaki kadın
temsilinde 188 ülke arasında 129’uncu
sırada. Son seçim sonuçlarına göre 80
milletvekilinden 49’unun kadın olduğu
Ruanda parlamentosu, yüzde 61,3’lük
temsil oranıyla listenin ilk sırasında yer

alıyor.
Listede, Ruanda’nın ardından yüzde

53,4’lük kadın temsili oranıyla Küba
ikinci, yüzde 50’lik oranla Birleşik Arap
Emirlikleri üçüncü durumda. Dünya par-
lamentolarındaki kadın temsil oranı
İsveç, Norveç, Danimarka, İzlanda, Fran-
sa, İspanya, Almanya, İtalya ve Çekya
gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra ABD,
Çin, Türkmenistan, Azerbaycan ve
KKTC’de de Türkiye’den daha fazla.

Listeye göre, Türkiye’den daha düşük
sıralarda yer alan ülkeler arasında 138’inci
sıradaki Rusya Federasyonu, 142’nci sı-
radaki Brezilya, 148’inci sıradaki Hin-
distan, 166’ncı sıradaki Japonya geliyor.
Bu arada son 42 yılda her kabinede en
fazla 2 kadın bakan görev yaptı.

YEREL YÖNETİMLER
Türk kadınının, yerel yönetimlerde

koltuk sahibi olmasının önünün açıl-
dığı 1930 yılından 2019’a kadar 19
yerel seçim yapıldı. Bu seçimlerde il
belediye başkanlığına seçilen erkek
sayısı 1313, kadın sayısı ise 14 oldu.
İçişleri Bakanlığının 2019 yerel seçimi
verilerine göre, Türkiye’de 1389 be-
lediye başkanı görev yapıyor. Yüzde
3’lük temsil oranıyla kadın belediye
başkanı sayısı ise 41. 81 ilde yalnızca
4 kadın, belediye başkanlığı koltu-
ğunda oturuyor. 20 bin 745 belediye
meclisi üyesinden 2 bin 284’ü; 18
bin 196 köy muhtarından 115’i; 32
bin 19 mahalle muhtarından ise 970’i
kadın. Bu veriler, belediye meclisle-
rinde kadınların yüzde 11, köy muh-
tarlıklarında yüzde 0,6, mahalle muh-
tarlıklarında ise yüzde 3 oranında
temsil edildiğini ortaya koyuyor. (AA)

Kadınların siyasetteki
temsil oranı arttı  

Özer: “Dünyanın sayılı
ülkeleri arasındayız” 

Milli Eğitim Bakanı Mahmut
Özer, Eğitimde FATİH Projesi
kapsamında, dersliklerin yüzde
90’ının bu yılın sonuna kadar et-
kileşimli tahta ile buluşacağını
belirterek, “Sayının yarım milyonu
aşmasıyla Türkiye, bir alanda daha
eğitimde teknoloji kullanımında
dünyanın sayılı ülkeleri arasına
girmiş oldu.” ifadesini kullandı.
Bakan Özer, yazılı açıklamasında,
bu yıl içerisinde yarım milyonu
aşan etkileşimli tahta sayısı ile
Türkiye’de eğitimin bir parçası
olan teknoloji destekli öğrenme-
nin, eğitimde fırsat eşitliği hede-
fine ulaşmakta önemli bir araç
haline geldiğine işaret etti.

Mahmut Özer, etkileşimli tah-
tanın, farklı öğrenme türlerine
sahip öğrencilerin gelişimine des-

tek verdiğini, kalıcı öğrenmeyi
kolaylaştırdığını, öğrenmeyi daha
keyifli hale getirdiğini ve öğret-
menin anlatım ve uygulama se-
çeneklerini artırdığını belirtti.
FATİH Projesi’nin 2011’de, kamu
yatırım programına dahil edilerek
başlatıldığını hatırlatan Bakan
Özer, 2012 Eylül ayından bu yana
üç fazda gerçekleşen tedarik, ku-
rulum, bakım ve onarım işlemleri
sürdürülen etkileşimli tahtaların,
öğrencilerin bilgisayar destekli
eğitim almalarını sağladığını bil-
dirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut
Özer, şunları kaydetti: “Bu kap-
samda, 2022 yılı sonunda 23 bin
daha kurulumla Eğitimde FATİH
Projesi kapsamında toplam 545
bin 691 derslikte etkileşimli tahta,
öğrenci ve öğretmenlerimizin hiz-
metinde olacak. Böylece örgün
eğitim veren tüm resmi okulları-
mızdaki dersliklerin yüzde 90’ı
etkileşimli tahta ile buluşmuş ola-
cak. FATİH Projesi’nin en önemli
bileşenlerinden olan etkileşimli
tahtaların dersliklere kurulması
ve sayının yarım milyonu aşma-
sıyla Türkiye, bir alanda daha eği-
timde teknoloji kullanımında dün-
yanın sayılı ülkeleri arasına girmiş
oldu.” (AA)

Milli Eğitim Bakanı
Mahmut Özer, “Sayının
yarım milyonu aşmasıyla
Türkiye, bir alanda daha
eğitimde teknoloji
kullanımında dünyanın
sayılı ülkeleri arasına
girmiş oldu” dedi.

Kurum: “El birliğiyle zor
günlerin üstesinden geldik” 

Çevre, Şehircilik ve İklim Deği-
şikliği Bakanı Murat Kurum, 24 Ocak
2020’de meydana gelen Elazığ mer-
kezli depremden etkilenen Malatya’da,
deprem sonrası dönüşümün anlatıl-
dığı bir video yayınladı. Bakanlık ta-
rafından yapılan yazılı açıklamada
ise meydana gelen depremde
hasar gören ve yıkılan binala-
rın yerine TOKİ tarafından
yerel mimariye uygun, çev-
reye ve iklime duyarlı gü-
venli konutlar inşa edildiği
ve yeni konutlarda yaşayan
vatandaşlar için okullar,
camiler ve park gibi sosyal
donatı alanları yapıldığı
bildirildi.

“YARALARI 
SARMAKLA 
KALMADIK, 
BENZERSİZ 
BİR DÖNÜŞÜMÜ 
BAŞLATTIK”
Bakan Kurum, resmi sosyal medya

hesabından yaptığı paylaşımda, “Afeti
yaşayan Malatya’mızda el birliğiyle
zor günlerin üstesinden geldik.
Yaraları sarmakla kalma-
dık, benzersiz bir dö-
nüşümü başlat-
tık. Yeni bina-
lar inşa ettik,
tek bir afet-
zede karde-
şimizi evsiz
b ı ra k m a -

dık. Söz verdik, sözümüzü tuttuk”
ifadelerini kullandı.

“MALATYA’DA ŞU ANDA 
YAKLAŞIK 8 BİN KONUT 
ÜRETİMİ YAPILDI”
Videoda Malatya’da yapılan ça-

lışmalar hakkında bilgi veren Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği Malatya
İl Müdürü Ali Laloğlu da, “Malatya’da
şu anda yaklaşık 8 bin konut üretimi
yapıldı. 88 derslikli okulumuz ta-
mamlandı. Malatya halkının hizme-
tine sunuldu” diye konuştu. Doğanyol
ilçe merkezinde depremden en çok
etkilenen mahallelerin bulunduğunu
söyleyen Doğanyol Belediye Başkanı
Hakan Bay ise, “Yaklaşık bir buçuk,

iki yıl süren bir çalış-
manın akabinde

317 konut, 1
cami, 56 ti-

carethane-
den olu-
şan bir
k e n t s e l
dönüşüm

ç a l ı ş -
m a s ı
yapıldı.

Bir ilçe
t a m a -

mıyla ye-
n i l e n d i ”

açıklamasında
b u l u n d u .

(İHA) 

Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanı Murat
Kurum, “Afeti yaşayan
Malatya’mızda el birliğiyle
zor günlerin üstesinden
geldik. Yaraları sarmakla
kalmadık, benzersiz bir
dönüşümü başlattık” dedi.
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DEAŞ ve PKK’lı 
18 terörist yakalandı   

İçişleri Bakanlığı, Suriye’nin Ce-
rablus ve Bab bölgelerindeki ope-
rasyonlarda terör örgütü DEAŞ’ın
sözde maliye emirinin de aralarında
bulunduğu 18 teröristin yakalan-
dığını bildirdi. İçişleri Bakanlığının
açıklamasına göre, Gaziantep İl
Jandarma Komutanlığının takip
ve koordinesinde Suriye Görev
Gücü Cerablus ve El-Bab Jandarma
Danışman Komutanlıkları unsur-
larınca istihbari çalışmalar yapıldı.
Cerablus ve Bab bölgesinde 3 Ara-
lık’ta gerçekleştirilen operasyon-
larda; taban genişletme, propa-
ganda, eleman temini ile istihbarat
toplama faaliyetleri yürüten ve
aynı zamanda da eylem arayışı içe-
risinde olduğu değerlendirilen ara-
larında örgütün sözde maliye emi-
rinin de bulunduğu 13 DEAŞ’lı te-
rörist yakalandı.

Aynı gün Münbiç bölgesinden
eylem amaçlı Cerablus bölgesine
gönderildiği tespit edilen 5
PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü
mensubu da gözaltına alındı. Şüp-
helilerin ikametlerinde yapılan ara-
malarda patlamaya hazır 10 kilo-
gram el yapımı bomba düzeneği,
4 bomba elektronik devre kartı,
kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca
ve 253 fişek ele geçirildi. (AA)

“Mücadelemiz gün
geçtikçe olumlu
sonuç veriyor”

Çocuklarının HDP aracı-
lığıyla PKK terör örgütü ta-
rafından dağa kaçırıldığını
iddia eden ailelerin evlat nö-
beti, HDP Diyarbakır il binası
önünde devam ediyor. Oğlu
için eyleme katılan Süleyman
Aydın, “Bu mücadele gün geç-
tikçe olumlu sonuç veriyor.
39 evladımız kurtarıldı. İn-
şallah darısı bizim başımıza
olur” dedi. 3 Eylül 2019 ta-
rihinde farklı kentlerden Di-
yarbakır’a gelerek oturma ey-
lemi başlatan PKK mağduru
ailelerin evlat direnişi bin
189 gündür aralıksız sürüyor.
Oğlu Özkan Aydın için 4 yıl
önce evlat nöbetine katılan
Süleyman Aydın, çocuklarını
terör örgütü PKK’dan alana
kadar evlat nöbetine kararlı
bir şekilde devam edecekle-
rini söyledi. Oğlunun 15 ya-
şındayken HDP aracılığıyla
PKK’ya teslim edildiğini be-
lirten baba Aydın, “4 yıldır
evladımın mücadelesini ve-
riyorum. Benim evladım daha
15 yaşındayken HDP’liler ta-
rafından kandırılarak terör
örgütüne teslim edilmiş. Yak-
laşık 8 yıldır evladımı gör-
müyorum. Annelerimizle bir-
likte biz burada evlatlarımızı
isterken, HDP yaklaşık 1 yıl-
dır burada kepenk kapattı.
Duramayıp buradan kaçtılar.
Bizim evlatlarımızı terör ör-
gütüne gönderen HDP’dir.
Sanmasınlar ki biz buradan
kalkacağız. Tek bir evladımız
terör örgütünde olduğu müd-
detçe bu mücadelemize de-
vam edeceğiz. Hakkımız olan
evlatlarımızı isteyeceğiz. Dev-
letimiz zaten çocuklarımız
için büyük bir mücadele ve-
riyor. Bu mücadele gün geç-
tikçe olumlu sonuç veriyor.
39 evladımız kurtarıldı. İn-
şallah darısı bizim başımıza
olur” dedi. (İHA)

Sosyolog Adem Palabıyık, CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun vizyon
belgesini eleştirerek, “Yeni bir faiz
devletinin kapılarının aralanması ülkemiz
adına ciddi kayıplara sebep olacaktır” dedi.

Sosyolog Adem Palabıyık, Kılıç-
daroğlu’nun iktisatçı danışmanlarının
tekrardan faiz devletini istediğini
belirterek, “Kemal Kılıçdaroğlu,
CHP’nin vizyon taslağını açıklarken
özellikle ekonomi politikaları üze-
rinden ilerlemeyi hedefe koymuş gö-
rünüyor. Tabii ki ekonomik şartların
gündelik hayatı belirlediği şimdiki
zaman diliminde iktisadi söylemler
üzerinden kafa yormak mantıklı ge-
lebilir. Fakat en iyi iktisatçıların dahi
teorik olarak yorumladıkları süreç-
lerin pratik karşılığında çöktüğü dü-
zenlere çok fazla şahit olduk. Özellikle
faiz politikalarının olduğu iktisadi
teorilerin çokluğuna bakıldığında
bahsi geçen isimlerin bu tür bir eko-
nomik süreci yürüten politikalar üze-
rine çalıştığını görebiliriz. Dolayısıyla
Türkiye’nin izlediği düşük faiz poli-
tikasının ünlü iktisatçıların faize da-
yanan iktisadi teorilerinin hangi kıs-
mında yer alacağını düşünmek, ka-
naatime göre önemli bir başlıktır.
Normalde Keynesçi söylem üzerinden
temellendirilen iktisadi teoriler, el-
bette devletin etkin politikalarının

bir parçası olmalıdır ama faiz politi-
kalarına yönelik teorik çalışmaların
yoğun olduğu ekonomi ikliminde
faiz politikalarını düşüren bir eko-
nomik yaklaşım varken, teorilerin
tersi anlamında desteklenen isimlerin
olmasının doğru olmadığı kanaatin-
deyim. Daha doğrusu, ülkemizin eko-
nomi politikalarının tersi bir bağlamı
teorik süreçte ana hedef haline ge-
tiren isimlerin, özellikle ülkemizin
ekonomisini hiç bilmeyen yabancı
bir isimle birlikte çalışabilme ihti-
malini çok düşük ve başarısız bir
yaklaşım olarak görüyorum. Yeni bir
faiz devletinin kapılarının aralanması
ülkemiz adına ciddi kayıplara sebep
olacaktır. Bahsi geçen isimlerin ik-
tisadi anlayışlarına bakıldığında Batı
modeli bir anlayışın olduğunu görü-
yoruz. Avrupa devletleri kazançlarını
faiz politikaları üzerinden temellen-
dirirken, düşük faiz ile devam eden
iktisadi politikaların aksini savunarak
ülkemizin ekonomi yönetimine talip
olmak hem devlet hem de millet adı-
na önemli bir kayıp olabilir” ifadele-
rini kullandı.

“ULUSLARARASI İKTİSAT 
BAĞLAMINDA TEORİLER 
HER YERDE BAŞARILI OLAMAZ”
Avrupa’nın iktisadi anlayışının

özellikle iyi ve geçerli olduğuna dair
büyük anlatının artık geçerli olma-
dığını belirten Palabıyık, “Bunu Rus-
ya’nın doğalgaz krizi ile başlayan sü-
reçte bizzat gördük. Ayrıca, Avru-
pa’nın sömürge düzeninin devam
ediyor olması da ayrı bir sorun olarak
karşımıza çıkıyor. Sömürü düzeni
olmasa Avrupa’nın ayakta kalabilmesi
mümkün değildi. Ülkemiz ise tüm
kalkınma süreçlerini kendi başına
ve sömürü düzenine dahil olmadan
yürütüyor. Yani, adaletli bir iktisadi
politika yürütmenin zorlukları ile
şu an karşı karşıyadır. Bir de doğru
ve güvenilir olanı yapma peşinde
olan bir dış politikadan dolayı da
bazı sorunlar ile karşı karşıya kalın-
mıştır. Çünkü ülkemizin adaletli tu-
tumu, bazı devletlerin sömürü dü-
zeninin yolunu kapatıyor. Hiçbir Av-
rupa ülkesinin bu tür problemleri
yok, sınırları tehlike altında değil,

terör örgütleri ile doğrudan mücadele
etmiyorlar ve hiçbir Avrupa devleti
15 Temmuz gibi bir süreci yaşamadı.
İşte Kılıçdaroğlu’nun iktisatçı danış-
manlarının ortaya koyduğu iktisadi
tutumlar, yukarıda ifade ettiğim po-
litikalara sahip olan devletlerin ik-
tisadi politikalarını destekleyen teo-
rilerle ön plana çıkmıştır. Bu isimle-
rin, ülkemizin kalkınma politikala-
rında neyi nasıl destekleyeceklerine
dair soru işaretleri mevcuttur. Bazı
iktisatçıların yayınlarına baktığımızda
ise Batı gözüyle doğu toplumlarının
anlamlandırıldığını görebiliriz. Mev-
cut oryantalist bakışlarının, ülke
ekonomisine katkı sağlayabilecek po-
litikalara dönüşmesi kısa zaman al-
mayacaktır. Teorik olarak tutarlılıkları
Batı dünyasına göre doğru olan eko-
nomi düşünürlerinin pratikte Batı
dışı bir ekonomik modele katkı sağ-
lamalarının tutarlı ve rasyonel olması
mümkün değildir. Hele ki, kendi ça-
lışmasının ismini dahi başka bir ça-
lışmadan alarak eklemelerle değiş-
tirmiş ise” diye konuştu. (İHA)

MSB: “Vasiyetiniz,
vasiyetimizdir” 

MSB’nin sosyal medya hesabından
yapılan paylaşımda, 25 Kasım’da bö-
lücü teröristlerin taciz ateşi sonucu
şehit olan Öztürkmen’in, arkadaş-
larına bıraktığı son sözleri, Cem Ad-
rian’ın “Kül” şarkısı eşliğinde ses-
lendirildi. Görüntüde, şu ifadeler yer
aldı: “Erken ölürsem, canımdan çok
sevdiğim 2, 3 arkadaşım var. Beni o
gece yalnız bırakmasınlar. Hakkım
1 kişi hariç herkese helaldir. Tüm
kıyafetlerimi yoksul insanlara verin.
Fakirlik nedir bilirim. Anneme son-
radan söyleyin, bu haberi kaldıramaz.
Yaşayamadığım bir gençliğim var be-
nim, doğru düzgün gülemediğim.”

MSB’nin videosunda, 1 Ekim’de
şehit olan Yusuf Ataş’ın, “Eğer ölür-
sem bir lösemili kız çocuğunun bütün
masraflarını karşılayın hayatı bo-
yunca.” şeklindeki sözlerini içeren
görüntüsü de paylaşıldı. Bölücü terör
örgütü mensupları tarafından açılan
taciz ateşinde yaralanan ve tedavi
gördüğü hastanede 28 Kasım’da şehit
olan Piyade Uzman Çavuş Yiğit’in,
görevi sırasında “Anneler Günü” do-
layısıyla annesine duygularını dile
getirdiği görüntülere de yer verildi.
Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan
Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre
Sevinç’in görev yaptığı bir bölgede
zeybek oynarken çekilen görüntüler
de videonun sonunda yer aldı.

MSB, sosyal medya hesabından
yaptığı açıklamada, “İşte Türk askeri
budur. Mehmetçik budur. Onlar ha-
yattayken de şehadete yürürken de
kendini düşünmez. Daima devleti,
milleti ve insanlık için yaşar. Son ne-
feslerini verirken bile gerideki maz-
lumu, mağduru, düşünür. Vasiyetiniz,
vasiyetimizdir. Şehitlerimize rah-
metle.” ifadeleri kullanıldı. (AA)

Milli Savunma Bakanlığı
(MSB), Pençe-Kilit
Operasyonu bölgesinde şehit
olan Piyade Teğmen Duabey
Onur Öztürkmen, Piyade
Astsubay Yusuf Ataş ve
Piyade Uzman Çavuş Halil
İbrahim Yiğit’in
vasiyetlerinin yer aldığı
videoyu paylaştı. 

Asgari ücret görüşmeleri öncesi
işçi kesiminin gözü enflasyonda

Doğrudan 7 milyondan fazla ça-
lışanı, dolaylı olarak ise tüm va-
tandaşları ilgilendiren yeni asgari
ücreti belirleme çalışmalarında süreç
7 Aralık’taki ilk toplantıyla başla-
yacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığının ev sahipliğinde yapı-
lacak toplantıda, işveren tarafını
Türkiye İşveren Sendikaları Kon-
federasyonu (TİSK), işçi tarafını
ise en fazla üyeye sahip konfede-
rasyon olduğu için Türk-İş temsil
edecek. Zam pazarlığında tarafların
talep ve teklifleri merakla bekle-
nirken, komisyonda işçi kesimini
temsil eden TÜRK-İŞ, yarın açıkla-

nacak kasım ayı enflasyon verisine
odaklandı. İşçi heyetinin komisyo-
na, TÜRK-İŞ’in Açlık ve Yoksulluk
Sınırı Araştırması’ndaki rakamlar
ve enflasyon verisinin yanında, üc-
retler üzerindeki gelir vergisi yü-
küyle ilgili taleplerini de sunması
bekleniyor.

Önceki yıllarda Asgari Ücret Tes-
pit Komisyonu’na Çalışma Genel
Müdürü olarak başkanlık eden Nur-
can Önder’in emekli olması üzerine
bu yıl komisyona yeni Genel Müdür
Sadettin Akyıl başkanlık yapacak.
Yine bu yıl farklı olarak, komisyonda
TÜRK-İŞ adına işçi heyetinin baş-
kanlığını Konfederasyonun Genel
Sekreteri ve Türk Metal Sendikası
Genel Başkanı Pevrul Kavlak yü-
rütecek. Görüşmelerin yeri konu-
sunda da bu yıl farklılıklar yaşana-
cak. Önceki senelerde işçi ve işveren
heyetlerinin ev sahipliğinde ger-
çekleşen ikinci ve üçüncü toplantı-
lar, bu sene Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığında yapılacak. Yeni
asgari ücret rakamının, geçen yıl
olduğu gibi bu yıl da ayın sonuna
gelmeden kararlaştırılması bekle-
niyor. (AA)

Yeni yılda geçerli olacak
asgari ücret rakamını
belirleme görüşmeleri
öncesi Asgari Ücret Tespit
Komisyonu’nda TÜRK-İŞ,
yarın açıklanacak kasım ayı
enflasyonu rakamının da
aralarında olduğu
ekonomik göstergeleri
komisyona sunacak.
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KENT REHBERi
n Polis İmdat
n Jandarma İmdat
n Yangın İhbar
n Orman yangını ihbar
n Acil Servis
n Bilinmeyen Numaralar
n Zabıta

112
112
112
112
112    
11811
444 1 600

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

270 50 00
270 55 72

POLİS

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

261 57 07
261 57 08

GARNİZON

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

185
186
187
121
4440375

ALO ARIZA

n İDO Danışma
n Şehirlerarası Otobüs Terminali 
n THY

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

ULAŞIM

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

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

SAĞLIK

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

366 02 02
243 36 63
220 31 19
329 23 15
451 21 50
272 16 00
413 27 37
221 80 69
220 88 47
544 09 48

KÜLTÜR MERKEZLERİ
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Çocuklarımızın hayatında telefon,
tablet, bilgisayarın kullanımı arttıkça bu
durum göz sağlığına da büyük oranda
zarar veriyor. Göz Hastalıkları Uzmanı
Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Şahbaz, aile-
lere bu konuda uyarılarda bulunarak
önerilerini anlattı. “Günümüz çocukları
pandemiyle beraber dijital cihazlarla
çevrili bir dünyada büyür hale geldi. Ek-
ranlı dijital cihaz kullanım alışkanlıkları-
nın artması ve açık havada daha az
zaman geçirmek, çocukların göz sağlı-
ğını tehdit eder hale geldi. Özellikle göz
hastalıkları arasında en yaygın görülen
miyopi, pandemiyle birlikte çocuklarda
artan sıklıkla görülmeye başlandı.” Şek-
linde konuşan Şahbaz, Dünya Sağlık
Örgütü’nün de tespitlerini aktardı: Mi-
yopi, günümüzde dünya çapında
önemli sağlık sorunlarından biri olarak
kabul ediliyor. Dünyada yaklaşık 2,5
milyar insanda miyopi olduğu belirtili-
yor. Dünya Sağlık Örgütü, 2050 yılına
kadar bu sayının bu sayının 4,8 milyara
ulaşacağını öngörüyor. Dijital ekran kul-
lanımı ile miyopinin oluşum mekaniz-
ması henüz tam olarak bilinmiyor.
Ancak dijital ekranla uzun süre yakın

göz temasının ve elektronik ekranlı ci-
hazlı kullanımının miyopiye yol açtığı
düşünülüyor. Akomadasyon, bir başka
deyişle gözün bir cisme odaklanmak
için kendini düzenlemesi sürecinde ek-
randa hızla değişen görüntüleri yaka-
lama çabası, nesnelerin retinanın
odağına getirilmesini sağlayan silyer ka-
sının sürekli kasılmasına neden oluyor.
Bu tablo sonucunda kalınlığı artan len-
sin intraoküler, yani göz içi basıncını
yükseltmesinin gözde miyopi oluşu-
muna neden olacağı öne sürülüyor.
Aşırı uyumun da (uzun zaman yakına
bakma) gözün beyaz renkli görünen
kısmı olan sklerada gerilmeye sebep ol-
duğu ve gözde kusursuz göz gelişimini
sağlayan aksiyel uzamayı etkilediği, bu
yolla miyopiye yol açtığı düşünülüyor.

Miyopinin önemli sebeplerinden bi-
rinin teknolojik cihazlar olduğuna dik-
kat çeken Şahbaz’ın uyarıları hem
çocuklarımızı korumak hem de biz ye-
tişkinlerin kendine özen göstermesi için
önem taşıyor: Sık bilgisayar kullanan-
larda göz kırpma sayısı dakikada orta-
lama 4-12 kırpmaya kadar düşüyor.
Bunun sonucunda gözü temizleyen,

nemlendiren ve yabancı cisim ile tahriş
oluşturabilecek maddeleri gözden uzak-
laştıran gözyaşı tabakasının buharlaş-
ması artıyor ve gözyaşı tabakası göz
kıpmanın az olması nedeniyle yenilene-
miyor. Ayrıca gözyaşında buharlaşma
miktarı da artıyor. Tüm bunlar gözlerin
kuruması veya önceden varsa yakınma-
ların daha da artmasıyla sonuçlanıyor.
Açık havada zaman geçirmek, biyolojik
ritmi ve hormonal dengeleri olumlu
yönde etkilemesi nedeniyle çok önemli.
Açık havada UV ışığına maruz kalınıyor
ve bu dopamin salınımını artırıyor. Bu
durum da gözde miyopi gelişmesine

sebep olan göz uzunluğunun büyüme-
sini azaltıyor. Dolayısıyla çocukların her
gün düzenli olarak açık havada zaman
geçirmeleri de göz sağlığı için büyük
önem taşıyor.” 

Şahbaz, elektronik eğitimin de top-
lam eğitimin yüzde 30’undan fazla ol-
maması gerektiğini vurgulayarak,
şunları ifade etti: “Elektronik cihazların
kullanıldığı ev ödevlerinin günde 20 da-
kikadan fazla olmamasına dikkat edil-
meli. Çocukların ödevlerini yaparken
20 /20/20 kuralı gereği olarak, 20 daki-
kada bir 20 saniye gözlerin ekrandan
uzaklaştırılması ve 6 metre ve uzağa ba-
kılması son derece önemli. Bunların
yanı sıra dijital ekranda oyun süresini
kısıtlamak, yaşa uygun bir kısıtlama ge-
liştirmek ve aşırı çevrimiçi video oyun-
larını engellemek de alınması gereken
diğer önlemleri oluşturuyor.” 

Dijital ekranlı cihazların kullanı-
mında ve ortamın aydınlatılmasında
önerilen kurallara uyulması bilhassa ge-
lişim döneminde olan çocukların göz
gelişimi ve göz sağlığı üzerinde büyük
önem taşıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı
Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Şahbaz, ço-

cukların göz sağlığını korumak için dik-
kat edilmesi gereken 5 önemli kuralı
şöyle sıralıyor: Göz yorgunluğu ve kuru-
luğuna karşı çocuğunuzun 20/20/20
kuralını uygulaması çok önemli. Yani,
her 20 dakikada bir, 20 saniye ve 20
feet (yaklaşık 6 metre) ötesine bakmalı.
Bu periyod üç defa tekrarlandıktan
sonra bir saat ara verilmesi öneriliyor.
Dijital ekranların pozisyonunda 30-60-
300 kuralına uyulması da büyük öneme
sahip. Cep telefonunun 30 cm, bilgisa-
yarın 60 cm ve televizyonun 300 cm
uzakta kalacak şekilde olması öneriliyor.
Ekranın göz seviyesinden 15-20 derece
aşağıda olmasına gözen gösterin.
Ortam ışığının endirekt, homojen ve
sarı olmasına dikkat edin. Çocuğunu-
zun gözlerini dijital cihazlardan gelen
mavi ışıktan korumanız da öneriliyor.
Mavi ışık filtreli gözlük camları, dijital
ekranlarda mavi ışığı filtreleyen uygula-
malar gibi önlemler alabilirsiniz. 

Unutmayalım, çocuklarımızın göz
sağlığını korumak için gerekli tedbirleri
almak bizlerin anne babalık sorumlulu-
ğumuzdur. 

Ayşe
CANDAN

Dijital
ekran 

miyopiyi
arttırıyor

Gürkan: “Toplumun
kodlarıyla oynanmasına
izin verilemez” 

AK Parti Bursa İl Başkanı Da-
vut Gürkan, Bursa’da sosyal med-
ya üzerinden ve çeşitli mecralarda
yayınlanan CHP’li bir ilçe bele-
diyesi bünyesinde LGBT merkezi
kurulduğu iddiaları hakkında ya-
zılı bir açıklamada bulundu. Gür-
kan, yaptığı açıklamada şu cüm-
lelere yer verdi; “Dünyanın başına
bela olan LGBT sapkınlığı, inan-
cımıza, aile birliğimize ve kültürel
değerlerimize aykırı bir olgudur
ve asla masum gösterilemez.
Bilim insanları ve uzmanlar ta-
rafından da LGBT’nin, insan do-
ğasına ve yaşamın doğal akışına
aykırı, biyolojik veya psikolojik
rahatsızlıklardan kaynaklanan,
tedavisi mümkün sapkın bir cinsel
yönelim olarak tanımlanmaktadır.
Umut ediyorum ki bahsi geçen
belediye, bu tür bir girişimde bu-
lunmamış, bu tür bir sapkınlığın
motivasyon merkezi haline gel-
memiştir. Şunu bir daha belirt-
mek isterim ki; bizler bu kadim
medeniyetin temsilcileri olarak
asla böyle bir girişime, sapıklık
ve aile yapımızın dezenformas-
yona uğramasına geçit vermedik
ve asla vermeyiz.” (İHA)

Işık: “Asıl engel akıl ve
kalpte oluşturulan
duvarlardır”

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa
Işık’la birlikte şarkı söyleyip dans eden
engelli bireylerin gönüllerince eğlendiği
programda, kalpleri ısıtan renkli gö-
rüntüler oluştu. Işık, “Sadece, Dünya
Engelliler Günü’nde değil, 365 gün
engelli kardeşlerimiz ve ailelerinin ya-
nında olmaya çalışıyoruz. Bugüne özel
olarak da, onların gönüllerine doku-
nabilmek için bir aradayız. Bizler kal-
bimizdeki sevgiyi engelsiz olarak hem-
şehrilerimizle paylaşıyoruz. Asıl engel
akıl ve kalpte oluşturulan duvarlardır.
İnsana değer veren proje ve hizmetler
sunmak en öncelikli hedefimiz. Tüm
hizmetlerimizi, onların hayatlarındaki
engelleri ortadan kaldırmak hassasi-
yetiyle gerçekleştiriyoruz. Engelsiz
hayallerle engelleri hep birlikte aşa-
cağımız güzel yarınlar diliyorum” dedi.
AK Parti İl Sosyal Politikalar Başkanı
Kevser Öztürk ve AK Parti İlçe Başkanı
Zekeriya Hacıoğlu’unun da katıldığı
programda, yetkililerle beklentilerini
paylaşan engelli bireyler ve aileleri,
Cemal Çayırcı tarafından sunulan mü-
zik ziyafetiyle keyifli anlar yaşadı.
(İHA)

Çin’in Doğu Türkistan
politikaları protesto edildi 
Çin’in Doğu Türkistan
politikaları, Bursa’da
Anadolu Gençlik
Derneği (AGD)
mensupları tarafından
protesto edildi.

AGD Bursa Şubesi üyeleri ile eyleme
destek veren vatandaşlar, Ulu Cami’de
sabah namazının ardından bir araya
geldi. Grup adına açıklama yapan AGD
Bursa Şube Üniversite Komisyon Başkanı
Taha Nergis, sömürgecilerin yağma ve
talanlarının dünyayı yaşanmaz hale ge-
tirdiğini söyledi. Uluslararası anlaşma
ve insan hakları olarak sunulan bazı iki
yüzlü söylemlerin, güçlülerin zayıfları
ezmesine sebep olduğunu ifade eden
Nergis, “Dünya tarihinde yaşanan binlerce
savaşa rağmen barış ve adalet sağlana-
mamış, aksine tüm anlaşmalar ve Avrupa
Birliği, NATO gibi kuruluşlar başta olmak
üzere uluslararası birçok kuruluş, em-
peryalizmin ve sömürgeci anlayışın güç-
lenmesine sebep olmuştur.” dedi.

Emperyalizmin işgallerle, iç savaşlarla

şiddet ve korkuyla baskı ve tahakküm-
lerini sürdürdüğünü belirten Nergis,
şöyle konuştu: “Emperyalist ve katil Çin
devleti, yıllardır işgal ettiği Doğu Tür-
kistan’da her türlü yöntemi kullanarak
sistematik katliamlar gerçekleştirmek-
tedir. 2016 yılından bu yana 3 milyonu
aşkın kardeşimiz, toplama kamplarıyla
hürriyetlerinden yoksun bırakıldı, kısır-

laştırma programlarına tabi tutuldu. Ay-
rıca hastalık ve salgın bahane edilerek
insanlar Çin yönetimi tarafından evle-
rinde ölüme terk ediliyor. Geçtiğimiz
günlerde ise çıkan yangına müdahale
edilmeyerek, arasında çocukların da yer
aldığı Uygur Türkü kardeşlerimiz şehit
oldular. Doğu Türkistan’da yasayan kar-
deşlerimizin birçok temel haktan mah-

rum bırakıldığına, inanç ve düşünce öz-
gürlüklerinin kısıtlandığına, toplama
kamplarında tecrit edilmiş bir yaşama
zorlandığına, psikolojik ve fiziksel iş-
kencelere maruz kaldıklarına dair acı
gerçekler hepimizi derinden yaralamak-
tadır.” Basın açıklamasının ardından
grup üyeleri dağıldı. (AA)

“Tüm cephelerde savaştayız”

Bursa’da Nilüfer Belediyesi’nin LGBT
için özel dayanışma merkezi açması

üzerine, Sultan Abdülhamid Han Kültür
ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı
yazılı bir açıklama yaptı. Yazıcı, bu ham-
lelerin milletimizin temel değerlerini
sarsarak yıkıma uğratılması için atılan
adımlar olduğunu ifade etti.

AİLE YAPISI, KİRLİ OYUNLARLA
SARSILMAK İSTENİYOR

1970’li yıllara kadar cinsiyet kay-
masının psikolojik bir bozukluk olarak
kabul edildiğini ifade eden Yazıcı, “70’ler-
den sonra batı, bu durumu tehlikeli bir
silah olarak kullanmaya başladı. Kitap-
larda bu durum psikolojik bir bozukluk

olmaktan çıkarılarak zamanla normal-
leştirildi. Geldiğimiz noktada bugün te-
melleri sarsılmış, benliğini yitirmiş,
adeta beyinleri yıkanmış gençleri sokakta
sıkça görür olduk. Bunun açıklanabilen
bir tek sebebi var, o da 5000 yıllık tarihi
boyunca aynı adalet duygusuyla hedefe
yürüyen Türk Milletinin, İslam sancağını
dünyanın dört bir köşesinde dalgalan-
dırma hedefini baltalamaktır. Bu aziz
millet savaş meydanlarında mağlup ol-
madı, her düştüğünde yeniden kalktı,
küllerinden doğmayı her daim başardı.
Darbelerle dize getirilemedi, ekonomik

buhranlarla hedefinden şaşırtılamadı,
darağacında dahi doğru bildiğini hay-
kırmaktan geri durmadı. İşte şimdi gö-
rüyoruz ki batı bizlerin bu inancını te-
melden yıkmak istemekte. Türk top-
lumlarında aile, her dönem büyük öneme
sahipti. Bizleri biz yapan bu değer, ne
yazık ki bugün batının kirli oyunlarıyla
sarsılmak isteniyor” dedi. (BÜLTEN)

Nilüfer Belediyesi’nin LGBT için
özel dayanışma merkezi açması
üzerine konuya ilişkin açıklama
yapan Sultan Abdülhamid Han
Kültür ve Eğitim Derneği
Başkanı Turgay Yazıcı,
“Görüyoruz ki milletimizin ve
değerlerimizin var olma
savaşında tüm cepheler
açılmıştır” dedi.
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İran eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber
Haşimi Rafsancani’nin kızı Faize
Haşimi’nin “rejim karşıtı faaliyet
yürütmek” ve “kamu düzenini boz-
mak” suçlarından yargılandığı da-
vanın ilk duruşması 30 Kasım’da
gerçekleşti. İran’da Mahsa Ami-
ni’nin ölümü ardından başlayan
protestolara “göstericileri kışkırt-
tığı ve tahrik ettiği” gerekçesiyle
27 Eylül tarihinde gözaltına alınan
ve 11 Ekim tarihinde ise “rejim
karşıtı faaliyet yürütmek” ve
“kamu düzenini bozmak” suçlama-
larıyla geçici olarak tutuklanan
eski İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber
Haşimi Rafsancani’nin kızı Faize
Haşimi’nin yargılanma süreci baş-
ladı. Faize Haşimi’nin avukatı Nida
Şems sosyal medya hesabından
yaptığı paylaşımda, Haşimi’nin
yargılanma sürecindeki ilk duruş-
manın çarşamba günü gerçekleşti-
ğini duyurdu. Şems paylaşımında,
Faize Haşimi hakkındaki tüm
belge ve dosyaların ilgili mahkeme
tarafından incelendiğini söyleye-
rek, Haşimi’nin, “Ülke güvenliği
aleyhinde rejim karşıtı faaliyet yü-
rütmek” ve “kamu düzenini boz-
mak” suçlarıyla yargılandığını
açıkladı. (İHA)

Rafsancani’nin kızı 
yargılanıyor 

İngiltere’de “Strep A” adlı bakteriyel enfek-
siyon nedeniyle 6 çocuk yaşamını yitirdi.
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA),
ülkede eylülden bu yana 5’i 10 yaşından
küçük 6 çocuğun Strep A enfeksiyonu ne-
deniyle hayatını kaybettiğini doğruladı. Ai-
lelerin enfeksiyona karşı dikkatleri olmaları
uyarısında bulunan UKHSA, hastalığın gö-
rülme oranının önceki yıllara kıyasla daha
yüksek olduğuna işaret etti. UKHSA, artı-
şın, büyük olasılıkla bakterinin toplum
içinde yüksek miktarda dolaşımından kay-
naklandığı tahmininde bulundu. Uzman-
lar da Strep A enfeksiyonlarındaki genel
artışın, Kovid-19 salgınının ardından bağı-
şıklığın düşmesinden kaynaklanabileceğini
kaydetti. (AA)

Endonezya’nın Doğu Cava eyaletinde
bulunan 3 bin 676 metre yüksekliğin-
deki Semeru Yanardağı, lav püskürttü.
Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü
Abdul Muhari, yaptığı açıklamada,
muson yağmurlarının lav kubbesinde yol
açtığı aşınmanın püskürmeye neden ol-
duğunu ifade etti. Püsküren yoğun kül
ve dumanın yanardağın kraterinden
1500 metre yüksekliğe çıktığı belirtilen
açıklamada lav kütlesinin yanardağın ya-
macından nehre ulaştığı kaydedildi.
Yanardağ bölgesi yakınlarındaki bazı kasa-
baların kül bulutuyla kaplandığı ancak her-
hangi bir can kaybı yaşanmadığı ifade
edildi. Yetkililer, yüzlerce kişinin güvenli
bölgelere tahliye edildiğini ve alarm seviye-
sinin en yüksek düzeye çıkarıldığını bil-
dirdi. Endonezya’da yanardağ alarm
sistemi “yeşil”, “sarı”, “turuncu” ve en üst
seviyede “kırmızı” olmak üzere 4 seviyeden
oluşuyor. Semeru Yanardağı’nda 4 Aralık
2021’deki volkanik patlamada 51 kişi haya-
tını kaybetmişti. “Pasifik Ateş Çemberi”
deprem ve volkan kuşağındaki Endo-
nezya’da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulu-
nuyor. (AA)

Strep A bakteriyel 
enfeksiyonu can aldı    

Endonezya’da Semeru
Yanardağı lav püskürttü

Avrupa Birliği’nin (AB) 5 Aralık’ta
yürürlüğe girecek ambargosu ve varil
başına 60 dolar tavan fiyat uygulamasına
rağmen, Rusya’nın ana ihracat kalemi
olan petrolden kar sağlamaya devam et-
mesi bekleniyor. AB ülkeleri, uzun süredir
devam eden müzakerelerin ardından,
Rusya’dan deniz yoluyla taşınan petrole
varil başına 60 dolar tavan fiyat uygu-
lanmasında anlaşmaya vardı. Başta Po-
lonya ve bazı Baltık ülkeleri, söz konusu
fiyat seviyesinin Rusya’nın petrolden
elde ettiği karı etkilemeyeceği gerekçesiyle
varil başına 30 dolar seviyesinin uygu-
lanmasını istiyordu.

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yö-
netimi (GKRY) ve Malta gibi Rus petro-
lünün deniz yoluyla taşınmasında önemli

rol oynayan ülkeler ise varil başına 70
dolar gibi daha yüksek bir seviyenin be-
lirlenmesi konusunda ısrar ediyordu. AB
nezdinde yürütülen müzakereler sonu-
cunda 60 dolar seviyesinde uzlaşmaya
varılırken, tavan fiyat her 2 ayda bir
tekrar değerlendirilecek ve Rus petrolü-
nün piyasa fiyatlarından yüzde 5 daha
az olmasını sağlayacak bir plan da uy-
gulanabilecek.

Avrupalı diplomatlar, söz konusu se-
viyenin Rusya’yı önemli bir gelirden
mahrum ederken, halihazırda yüksek
fiyatların olduğu petrol piyasasında arz
sorunları da yaşatmamasını umut ediyor.
Tavan fiyat uygulamasının yanı sıra, AB,
5 Aralık itibarıyla deniz yoluyla Rus pet-
rolü ithalatını da durduracak. Rusya’nın
Ukrayna üzerinden Macaristan, Slovakya
ve Çekya’ya petrol gönderdiği Drujba
boru hattı üzerinden sevkiyat ise yaptı-
rımlardan muaf tutulmuştu.

RUSYA, TAVAN FİYAT 
UYGULAYAN ÜLKELERE 
PETROL SATMAYACAK
Rusya, 24 Şubat’ta Ukrayna’da baş-

layan savaşın ardından tavan fiyat uy-
gulaması olmamasına rağmen alıcı ül-
kelerin yaptırım endişeleri nedeniyle
petrolünü indirimle satmaya başlamıştı.
Rus Ural petrolünün varil fiyatı, kasımda
bir önceki aya kıyasla yüzde 5,9 düşerek
66,47 dolara gerilerken, Brent türü ham
petrole kıyasla da yüzde 27 daha ucuz
fiyattan satıldı. Rus petrolünün haliha-
zırda varil başına 60 dolarlık tavan fiyata
yakın bir seviyeden satılmasının Rus-
ya’nın petrol gelirlerinde önemli bir dü-
şüşe neden olmayacağı öngörülüyor. 

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,
1 Aralık’ta yaptığı açıklamada, Rusya’nın
petrolüne uygulanacak tavan fiyatla il-
gilenmediğini ve doğrudan alıcı ülkelerle
anlaşmalar yaptıklarını söylemişti. Öte

yandan, küresel piyasalarda petrol fi-
yatlarının artması ve Rusya’nın petrolüne
mevcut oranlardan daha yüksek bir in-
dirim yapmak zorunda kalması halinde
nasıl bir adım atacağı soru işaretlerine

sebep oluyor. Başta Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin olmak üzere çok sayıda
Rus yetkili, tavan fiyat uygulamasına
katılacak ülkelere petrolün yanı sıra
petrol ürünlerinin de satışını tümüyle
durduracaklarını açıklamıştı. Rusya Baş-
bakan Yardımcısı Aleksandr Novak, söz
konusu ülkelere “daha karlı olsa bile”
artık petrol ve petrol ürünü temin et-
meyeceklerinin altını çizmişti.

RUSYA’NIN PETROL 
İHRACATINDA GERİLEME 
SINIRLI KALDI
Petrol ihracatı, geçen yıl Rusya’nın

toplam ihracat gelirlerinin yüzde 22’sini
oluştururken, yaptırımlar nedeniyle Av-
rupa’ya ihracatı düşüşünü özellikle Çin
ve Hindistan’a ihracatını artırarak kısmen
telafi etmeyi başardı. Geçen yıl, günde
ortalama 8 milyon varil petrol ve petrol
ürünü ihraç eden Rusya, Uluslararası
Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre ekimde
günde 7,7 milyon varil petrol ihracatı
gerçekleştirdi. Öte yandan, analistler
Rusya’nın veya Petrol İhraç Eden Ülkeler
Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üre-
ticisi ülkelerden oluşan OPEC+’ın üreti-
mini daha da kısması halinde küresel
petrol fiyatlarının daha da artabileceği
uyarısında bulunuyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak,
yürürlüğe giren yeni ambargolar nede-
niyle Ocak 2023’te bazı belirsizliklerin
yaşanabileceğini ancak Rus petrolüne
yönelik küresel talebin devam edeceğini
duyurdu. IEA ise 2023’ün ilk çeyreğinde
Rus petrol üretiminin günlük 2 milyon
varil seviyesinde gerilemesini bekliyor.
Son dönemde, karantina uygulamalarını
sıklaştıran ve bu nedenle petrol talebi
azalan Çin piyasasına bağımlılık da Rus-
ya’nın petrol ihracatına ilişkin çeşitli
riskler barındırıyor. (AA)

Rus petrolünün varil
başına 60 dolarlık tavan
fiyata yakın bir
seviyeden satılmasının
ülkenin petrol
gelirlerinde önemli bir
düşüşe neden
olmayacağı
öngörülüyor. Ukrayna
savaşından önce günde
yaklaşık 8 milyon varil
petrol ihraç eden Rusya,
ekimde başta Çin ve
Hindistan’a olmak üzere
günde 7,7 milyon varil
petrol ihraç etti.

Zelenskiy’den
eleştiri 

Ukrayna Devlet Başkanı Vladi-
mir Zelenskiy, Avrupa Birliği ve
G7’nin Rus petrolüne tavan fiyat
getirilmesi kararının ciddi bir so-
nucu olamayacağını söyledi. Avrupa
Birliği (AB), G7 ülkeleri ve Avus-
tralya’nın Rusya’dan deniz yoluyla
taşınan petrole varil başına 60 dolar
tavan fiyat uygulanmasında anlaş-
masının ardından Ukrayna Devlet
Başkanı Vladimir Zelenskiy’den tep-
ki geldi. Zelenskiy, tavan fiyat uy-
gulamasının Rusya’ya ciddi bir yap-
tırımı olmayacağını söyleyerek, “Te-
rörist bir devletin bütçesi için ol-
dukça rahat olan Rusya fiyatlarına
böyle bir sınır getirilmesine ciddi
bir karar diyemezsiniz. Rusya, enerji
piyasasını kasıtlı olarak istikrar-
sızlaştırarak şimdiden tüm dünya
ülkelerine devasa kayıplar verdirdi.
Ve dünya gerçek enerjisiyle silah-
sızlanmaya cesaret edemez. Bu zayıf
bir pozisyon. Ve bu sadece an me-
selesi. Daha güçlü araçların kulla-
nılması gerekecek. Bu zamanın kay-
bedilecek olması üzücü” ifadelerini
kullandı. (İHA)

Meloni hükümeti Akdeniz’de güç istiyor

İtalya Dışişleri Bakanlığı ile Uluslararası
Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI) ev sa-
hipliğinde, Roma’da bu yıl 8’incisi düzenlenen
MED Akdeniz Diyalog Forumu’nun kapanışını
Başbakan Meloni yaptı. Meloni, ekim ayında
kurduğu sağ koalisyon hükümetinin Akdeniz’e
verdiği öneme değinerek, “İtalya, bu hükümetle
Akdeniz’deki rolünü kuvvetlendirme taahhü-
düne güçlü şekilde bağlı. Sağlıktan gıda gü-
venliğine ve iklim değişikliğine kadar ciddi zor-
lukların ancak ortak bir refah alanı yaratarak
etkili bir şekilde aşılabileceğinin farkındayız.”
dedi. Komşularının refah içinde olmadan ken-
dilerinin de refah içinde olmayacağını dile
getiren Başbakan, Avrupa Birliği ile Afrika
ülkeleri arasında “erdemli bir işbirliği” olması
gerektiğini kaydetti. İtalya’ya 2022’nin başından
bugüne kadar 94 bin düzensiz göçmenin deniz

üzerinden ulaştığı bilgisini veren Meloni, “İtalya
olarak bir süredir söylediğimiz gibi, biz tek ba-
şımıza bu göç akınını yönetemeyiz, artık idare
edilemez bir boyutta. Güney hattında Avrupa’ya
daha fazla ihtiyacımız var. Avrupa, acilen yasa
dışı göç akınlarına karşı çok taraflı işbirliği çer-
çevesinde kararlı bir mücadele ortaya koymalıdır.”
diye konuştu.

Meloni, düzensiz göç akınları ve enerji
kaynaklarının güvenliğine yönelik olası etkisi
sebebiyle Libya’nın istikrara kavuşturulmasının,
dış politikalarının ve ulusal güvenliklerinin en
hassas ve öncelikli konusu olduğunu söyledi.
Başbakan Meloni, İtalya’nın coğrafi konumu,
altyapısı, işbirlikçi vizyonu ve şirketlerinin kat-
kısıyla Akdeniz ile Avrupa arasında bir enerji
köprüsü rolü oynayabileceğini kaydetti.  Meloni,
Cezayir ile gerçekleştirdikleri stratejik ortaklık
sayesinde Rus gazına bağımlılıklarını azalttık-
larını belirterek, bugün Türkiye, Yunanistan
ve Arnavutluk üzerinden Trans Adriyatik Boru
Hattı (TAP) ile Azerbaycan’dan gelen gaz teda-
riklerinin de yüzde 60 seviyelerine ulaştığını
sözlerine ekledi. (AA)

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni,
hükümet olarak Akdeniz’de
İtalya’nın rolünü kuvvetlendirme
taahhüdüne güçlü şekilde bağlı
olduklarını söyledi.

Çin şehirleri, bazı kısıtlamaları gevşetiyor

Çin’in güneyindeki, ülkenin üçüncü büyük
şehri Guangcou’da yerel sağlık yetkilileri, tel-
evizyonda yayımladıkları açıklamada, virüsün
alt varyantlarının mevsimsel gripten daha
büyük risk taşımadığını söyleyerek vatandaşları
teskin etti. Karantina uygulanan ilçelerdeki
tedbirlerin kaldırılmasının ardından şehirde
vakalar artarken son 24 saatte 4 bin 922
vaka kaydedildi. Guangcou Sağlık Komisyonu
Başkan Yardımcısı Cang Yi, yalnızca 4 vakanın
“ağır ve kritik” olduğunu, virüse bağlı can
kaybı görülmediğini belirtti.

Kentte ekim sonundan beri vaka sayısı
162 bin 700’e ulaştı. Bunların yüzde 90’ının
hastalık belirtisi göstermediğine dikkati çeken
Cang, “Bu Omicron varyantının önceki var-
yantlara göre belirgin şekilde daha az etkili
olduğunu gösteriyor.” dedi. Cang, hem Omic-
ron varyantının özelliği hem de nüfusun aşı-
lamayla bağışıklığının artmış olması ve etkin
önleme tedbirleri sayesinde bu sonucun ortaya
çıktığını vurguladı. 

Guangcou Sekizinci Halk Hastanesi Di-
rektörü Tang Şiaoping de ortak yayında,
“Yeni koronavirüsün Omicron alt varyantla-
rının etkisi mevsimsel grip düzeyine gerilemiş
durumda. Bazıları gripten bile daha az etkili.
Bu yüzden paniğe gerek yok.” ifadelerini kul-
landı. Kent yönetimi, karantinadaki Haycu

ilçesinin bazı bölgelerinde polis ve sağlık gö-
revlileri ile vatandaşlar arasında çatışmaya
dönüşen protestoların ardından tedbirlerin
gevşetilmesine karar vermişti. Kentte iki il-
çedeki karantina kaldırılırken, toplu testlere
son verilmiş, pozitif vakalarla yakın temas-
takilerin evlerinde karantinada kalmasına
izin verilmişti. Ayrıca kısıtlama uygulanan
bölgelerde restoranlar yeniden açılmış, toplu
taşıma araçları yeniden faaliyete başlamıştı.
Ülkede Kovid-19 tedbirlerine karşı protesto-
ların ardından birçok büyük şehirde, salgın
tedbirlerini optimize etmek için adımlar
atıldığı gözleniyor.

Başkent Pekin’de ve Guangdong eyaletinin
teknoloji ve imalat merkezi Şıncın şehrinde
toplu taşıma araçlarında negatif test sonucu
gösterme zorunluluğu kaldırıldı. Şıncın şehir
yönetimi, toplu taşıma araçları dışında ecza-
neler, parklar ve turistik mekanlara girişte
de test zorunluluğu aranmayacağını duyurdu.
Başkent Pekin’de de toplu taşıma araçlarına
binişte son 48 saatte yapılmış test sonucunu
gösterme zorunluluğu kaldırılırken alışveriş
merkezleri, süpermarketler ve diğer kamusal
alanlarda hala zorunluluk sürüyor. (AA)

Çin’in büyük şehirleri, Kovid-19
tedbirlerini gevşetmeye yönelik
adımlar atıyor.
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 17. Hafta
maçında İnegölspor deplasmanda

Esenler Erkspor ile kaşrı karşıya
geldi. Ev sahibi konuk ettiği
İnegölspor'u 5-0 mağlup etti.

Saat 14:00'te Esenler Erokspor
Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi
hakem Abdullah Volkan yönetti. Mus-
tafa Onur Özgeç ve Ferhat Çalar yar-
dımcı hakem olarak görev yaparken
maçın dördüncü hakemi ise Erdem
Demirtaş. Esenler Erokspor: Akın Al-
kan, Sertaç Çam, Alper Karaman,
Berk İsmail Ünsal, Serhat Baştan,
Serdar Cansu, Enes Kayar, Muharrem
Öner, Sakıb Aytaç, Serdar Deliktaş,
Eşref Korkmazoğlu. İnegölspor: Sercan

Çobanoğlu, Serhat Emirler, Taşkın
Kartal, Enes Bağdemir, Bahadır Taş-
delen, Hamza Özdemir, Orhan Aktaş,
Taylan Özgün, Yusuf Ziya Gümüş,
Kadir Salih, Ömer Faruk Ermeç. Maçın
7. dakikasında Sertaç Çam'ın attığı
gol ile ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.
Esenler Erokspor 21. dakikada Alper
Kahraman, 57. dakikada Serhat Baş-
tan, 73. dakikada Enes Kayar ve 90+2.
dakikada Onur Eriş'in attığı goller
ile kaşrılaşmayı 5-0 kazandı. 

Zaferspor
yüzleri

güldürdü

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 13.
Grup'ta mücadele eden Zaferspor,
konuk ettiği Bayrampaşa Tekniks-
por'u 3-1 mağlup ederek çıkışını
sürdürdü.

Bölgesel Amatör Lig 10'uncu
hafta mücadelesinde Zaferspor, Atı-
cılar 3 Nolu Çim Saha'da Bayram-
paşa Teknikspor'u konuk etti. Son
haftalarda aldığı galibiyetler ile yüz-
leri güldüren Zaferspor, Bayrampaşa
Teknikspor'u 3-1 maluğ ederek çı-
kışını sürdürdü.

Zaferspor aldığı bu galibiyet ile
puanını 16'ya yükseltti. Bölgesel
Amatör Lig (BAL) 13. Grup 17'inci
haftasında temsilcimiz Zaferspor
deplasmanda, bir başka temsilcimiz
Doğugücü Futbol kulübü ile karşı
karşıya gelecek. Bunzorlu mücadele
11 aralık Pazar günü saat 14:00'te
oynanacak.

Anne ve babalarının yönlendirmesiyle
bir yıl önce wushu yapmaya başlayan
11 yaşındaki Kürşat Metin ile ikizi olan
kız kardeşi Ecrin, Türkiye’de katıldıkları
birçok şampiyonada dereceler elde edip
milli takıma seçildi. İkiz kardeşler, ekim
ayında Afyonkarahisar’da yapılan 5. Açık
Wushu Kung Fu Balkan Şampiyonası’na
katılarak ilk kez uluslararası arenada
boy gösterdi. Ecrin 42 kiloda Balkan
ikincisi, Kürşat Metin ise 32 kiloda
üçüncü olma başarısını gösterdi.

Haftanın 3 günü çalışmalarını an-
trenör Enes Gezer eşliğinde sürdüren
Yıldırım Belediyespor’un lisanslı sporcusu
olan ikiz kardeşler, Yıldırım Belediyesi
Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde
düzenlenen 3. Dünya Alpagut Şampi-
yonası’nda dünya birincisi oldu. İlk önce
Kürşat Metin Taktakçı dünya birincisi

olurken, daha sonra da ikiz kardeşi Ecrin
Taktakçı dünya şampiyonu oldu.

İlk defa Alpagut’a katıldığını söyleyen
Kürşat Metin Taktakçı, “Burada ilk defa
Alpagut’a katıldım ve dünya birincisi ol-
dum. İlk defa katıldığım ve dünya birincisi
olduğum için çok mutlu oldum. İkiz kar-
deşimden de dünya birinciliği bekliyorum”
dedi. İkiz çocuklarının dünya birincisi
olduğunu ve mutlu olduğunu söyleyen
anne Derya Taktakçı, “Dün bizim için
çok heyecanlı bir gündü. Alpagut’a ilk
defa katıldık ama birincilikle sonuçlandı.
Ecrin’den de aynı performansı bekliyoruz.
Hem ağlayasımız hem de sevinesimiz
geliyor. Kürşat ortalama bir buçuk yıldır
uğraşıyor, Ecrin ise yaklaşık 9 aydır uğ-
raşıyor. Ama Ecrin de bayağı ona yetişti”
dedi. (İHA)

Bursa’da bir yıl önce
ailelerinin teşvikiyle
tanıştıkları wushu’da elde
ettikleri başarılarla milli
takıma seçilen ikiz
kardeşler Kürşat Metin ve
Ecrin Taktakçı, Bursa’da
düzenlenen 3. Dünya
Alpagut Şampiyonası’nda
birinci oldu.

İkiz kardeşler wushu’da
dünya birincisi oldu
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A Milli Kadın Hentbol Takımı,
hedefine odaklandı
Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, A Milli
Kadın Takımı olarak play-off turunda karşılaşacakları
Sırbistan’ı eleyerek ülke olarak ilk defa Dünya
Şampiyonası finallerine katılmak istediklerini söyledi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı
Uğur Kılıç, Hentbol Kadınlar Süper Lig’de
oynanan bir müsabakayı izlemek için geldiği
Tekirdağ’da, AA muhabirine, A Milli Kadın
Takımı’nın 2023 IHF Dünya Şampiyonası
Avrupa Elemeleri play-off turunda Sırbistan’la
oynayacağı önemli maçlarla ilgili değerlen-
dirmede bulundu. Milli takımın Büyük Bri-
tanya ile oynadığı iki maçı da farklı kazanarak
play-off oynama hakkı elde ettiğini anlatan
Kılıç, şöyle konuştu: “Avrupa Şampiyona-

sı’ndan gelen Sırbistan rakibimiz oldu. Sır-
bistan ile önce Türkiye’de ardından da dep-
lasmanda yapacağımız maçlarda galip gelip,
tarihimizde ilk defa Dünya Şampiyonası fi-
nallerine katılmak istiyoruz. Gerek teknik
ekip, gerek sporcularımız bu maçın ne kadar
önemli olduğunun farkında. İnşallah Türkiye
olarak hedeflediğimiz yönde ilerleyeceğiz
ve ülke olarak Dünya Şampiyonası’nda yer
alacağız.” (AA)

Türk satrancının şampiyonu belli oldu

GÜRİŞ Holding sponsorluğunda gerçekleşen
şampiyonada FM Alparslan Işık dördüncü, CM
Efe Metehan Yavuz beşinci, FM Eray Kılıç
altıncı, IM (Uluslararası Usta) Ege Köksal
yedinci, FM Okan Özsakallıoğlu sekizinci, CM
(Usta Adayı) Şiar Yaran dokuzuncu ve WFM
(Kadın FIDE Ustası) Yulia Gökbulut ise onuncu
oldu. Şampiyonanın ödül törenine Türkiye
Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay,
Antalya Gençlik Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan,
Mirage Park Otel Müdürü İbrahim Taşkın,

FM Adil Feridun Öney ve sporcular katıldı.
Törende konuşma yapan TSF Başkanı

Gülkız Tulay, “Türkiye Satranç Şampiyonası
5’inci kez Güriş Holding’in desteğiyle gerçekleşti.
Bu başarılı şampiyonada bizi yalnız bırakmayan
ve böylesine güzel bir ortamı bizim için hazır-
layan kıymetli sponsorlarımıza teşekkür etmek
isterim. Onların desteği bizler için çok değerli.
Türk satrancı sponsorları ile daha da güçlü.
Türkiye Şampiyonasının her yıl eski şampiyonlar
adına düzenliyoruz. Bu yıl da şampiyonamızı
bizleri kapanış törenimizde de yalnız bırakmayan
değerli FM Feridun Öney adına gerçekleştirdik.
Kendisine Türk satrancına verdiği destek ve
katkı için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizim
her zaman yanımızda olan Gençlik ve Spor
Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğ-
lu’na da bir kez daha teşekkür ederiz. Ülkemizin
en güçlü sporcularının mücadele verdiği Türkiye
Satranç Şampiyonasında birinciliği alan dünyaca
ünlü sporcumuz GM Mustafa Yılmaz olmak
üzere katılım gösteren tüm sporcularımızı da
tebrik ediyorum” dedi. (İHA)

Antalya’da düzenlenen 2022
Türkiye Satranç Şampiyonası
sona erdi. Toplamda 225 bin
TL ödülün dağıtıldığı
turnuvada GM Mustafa Yılmaz
şampiyon oldu. Büyük
ustaların zorlu mücadelesine
sahne olan Şampiyonada GM
Mert Yılmazyerli ikinci, FM
(FIDE Ustası) Hüseyin Can
Ağdelen ise üçüncü oldu.



Türkiye’nin büyük bölümünde soğuk
hava etkili olurken, Muğla’nın doğal gü-
zellikleriyle ünlü ve sonbaharın yeni his-
sedildiği Lagina ve Stratonikeia antik
kentinde sararan yapraklar, kentin içindeki
tarihi kalıntıları ve Osmanlı dönemi taş
döşeli yolları kapladı. Bölgede tatil yapan
yerli ile yabancı turistler ve doğa tutkunları,
düzenlenen gezilerle kentin tarihi yapılarını
ve doğal güzelliklerini keşfediyor. Yerli

v e

yabancı doğaseverler, tarihi kalıntıların
arasında yaptıkları yürüyüşlerle sonba-
harın keyfini çıkartıyor.

Muğla’daki, Pagan inanışının merkezi
kabul edilen 3 bin yıllık Lagina Hekate
Kutsal Alanı’nda yürütülen çalışma-
larda gün yüzüne çıkarılan eser-
lerin bulunduğu alanlar, son-
bahar renkleriyle dikkati
çekiyor. Roma, Bizans,
Anadolu beylikleri, Os-
manlı ve Cumhuriyet
dönemleri eserlerinin
bulunduğu Stratoni-
keia’da ise ziyaretçiler
tarihi yapılar ve eserlerle
sonbahar fotoğrafları çe-
kiyor. Antik kentler Ana-
dolu Ajansı ekibi tarafından
da dron ile görüntülendi. Strato-
nikeia ve Lagina Antik Kentleri Kazı Baş-
kanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine,
antik kentlerdeki kutsal alanlarda antik
dönemden bugüne kazı,

re s to -

ras-
yon ve konservasyon
çalışmaları gerçek-
leştirdiklerini söyledi. Muğla’daki

antik kentlerin her mevsim güzel olduğunu
ve ziyaretçilerine değişik sunumlar yap-
tığını belirten Söğüt, “Özellikle sonbaharda
antik kentlerimiz rengarenk. Yeşilin sarıya,
sarının bordoya, renklerin bir uyum içe-

risinde dans ettiği bir hava
hakim. Bölgeye gelen

fotoğraf tutkunları
da tarihi dokular

arasında renk
cümbüşü yaşı-
yor.” dedi.

Antik kent-
lerde sonbaha-
rın en büyük

özelliğinin de
farklı renklere bü-

rünen yapraklar ol-
duğunu vurgulayan Sö-

ğüt, kente gelen fotoğraf
tutkunlarının bu nedenle çok mutlu

olduğunu kaydetti. Bilal Sö-

ğüt, zi-
yaretçilerin geniş bir

alanda hem yapıları gezme, hem
de sonbaharın güzelliklerini yaşama

imkanı bulduğunu anlatarak, şunları
söyledi: “Bu da bize Stratonikeia ve

Lagina antik kentlerinin yılın her döne-
minde ayrı bir güzel olduğunu, insanların
her dönemde kendileriyle ilgili bir şeyler
bularak kente gelip buraları dolaştığını
gösteriyor. Bundan dolayı çok da mut-
luyuz. Çünkü bizim sadece arkeolojik
değerlerimiz değil doğal ve kültürel de-
ğerlerimiz ile somut ve somut olmayan
kültürel miraslarımız da son derece
önemli. Bunların bütününe sahip çıkarak
gelecek nesillere aktarmanın son derece
önemli olduğunu düşünüyorum.” Antik
kentlere gelen ziyaretçiler de bölgenin
kent yaşamının stresinden uzaklaşmak
isteyen doğa tutkunlarınca mola noktası
olarak görüldüğünü ifade etti. Etrafı
zeytin ağaçlarıyla kaplı kentlerde selvi,
çınar, söğüt ve incir ağaçlarının oluş-
turduğu renk cümbüşü, kış mevsimi ön-
cesi eşsiz sonbahar manzarasıyla doğa
tutkunlarının yanı sıra fotoğraf merak-
lılarını da antik kentlere çekiyor. 

(AA)

Muğla’da Roma, Bizans,
Anadolu beylikleri,
Osmanlı ve Cumhuriyet
dönemlerinden kalan
tarihi kalıntıları
bünyesinde barındıran
antik kentler sonbaharda
da sıkça ziyaret ediliyor.
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Türkiye ile Azerbaycan’ın ortak
değerleri, Türk halklarının tarihsel

ve kültürel gelişimleri Merinos
Atatürk Kongre ve Kültür

Merkezi’nde düzenlenen
dans gösterisiyle

sanatseverlerle
buluştu. 

Bursa’da düzen-
lenen “Kardeşlik
Destanı Gösteri-
si”nde, Türkiye ile
Azerbaycan’ın or-
tak değerleri, Türk
halklarının tarihsel
ve kültürel gelişim-
leri danslarla an-
latıldı. Merinos
Atatürk Kongre ve
Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirilen gös-
teriye sanatsever-
ler yoğun ilgi gös-
terdi. Birbirin-
den yetenekli
dansçılardan olu-
şan 70 kişilik kadro,
sergiledikleri perfor-
mansla Bursalılardan
tam not aldı. Gecenin
sonunda seyirciyi se-
lamlayan dansçılar,
uzun süre alkışlandı.
(AA)

Antik kentlerde
etkileyen sonbahar 

Bitlis’in Tatvan ilçesinde ulus-
lararası anlaşmalarla koruma altında
bulunan endemik bir tür olan Ana-
dolu benekli semenderi ailesi gö-
rüntülendi. Tatvan’ın Dalda köyü
kırsalında görülen Anadolu benekli
semenderleri, doğa fotoğrafçıları ta-
rafından net bir şekilde kayıt altına
alındı. Bitlis Eren Üniversitesi Öğ-
retim Görevlisi ve doğa fotoğrafçısı
Oktay Subaşı, aldıkları duyum üze-
rine ilçeye bağlı Dalda köyüne giderek
Anadolu benekli semenderini kayıt
altına alıp fotoğrafladıklarını söyledi.
6 tane Anadolu benekli semenderini
bir arada gördükleri için sevindik-
lerini belirten Subaşı, “Bugün Tat-
van’a bağlı Dalda köyüne Anadolu
benekli semenderi fotoğrafı çekmeye
geldik. Daha önce geldiğimizde bu-
lamamıştık. Bugün köyden arka-
daşların haber vermesi üzerine ge-
lerek alana gittik ve 6 bireyle karşı-
laştık.” dedi. (İHA)


